Zdravotnice Bára varuje a vzkazuje
Zdravotní sestřičku Báru jsem potkala v jídelně,
zrovna když společně s Tomášem z režijní skupinky
dezinfikovali své mobilní telefony: „To bys nevěřila,
kolik bacilů je na takovém mobilu. To je horší než
klika od záchodu,“ vysvětluje Bára a já se (kromě
toho, že jí podstrkuji také svůj telefon
k odvšivení) zajímám dále o to, jak se vyvíjí situace
s našimi marody. První nemocné v izolaci je prý
lépe, zato na marodku přibyli další nemocní se stejnou diagnózou. Nákaza se v teple šíří rychle, a proto
zdravotnice Bára vzkázala několik jednoduchých
hygienických pravidel, která by měl každý účastník
CSA bezpodmínečně dodržet:
1. Pít pouze ze svého umytého hrníčku a jíst svým
umytým příborem a zásadně svýma umytýma
rukama.

3. Dodržovat pitný režim (vztahuje se pouze na
nealko, zvracející z důvodu požití alkoholu nebudou
demonstrativně ošetřeni a jejich jméno bude viset
na nástěnce v koutku hanby až do Silvestra).
4. Přiměřeně odpočívat (pro někoho to znamená
vyspat se alespoň 4 hodiny za noc, že…?).
5. Pokud se projeví nějaké řídké příznaky s hustým
běháním či jiné indikátory nemoci (zvracení, bolesti
hlavy, nachlazení,…) – neprodleně hlásit!!!
A ještě jednou kontakt na zdravotnici Báru –
722 446 745, pokoj DM2 404.
Značka: Nonstop =)

Hlášky:
Na kolik CSA ovlivňuje životy okolních obyvatel:
Pan provozní (našinci zvaný Hulín) při předávání objektu, kde bydlíme: „Jen si nemyslete!
Když si tady zapnete 10 konvic najednou, vyhodí to
proud až v Hulíně!“
Z porady vedoucích týmů při sdělování požadavků na jiné týmy:
Helča: „Tak já se pak domluvím s hudbou a moderátory.“
Lenka: „Já se taky s někým domluvím.“
Majka Světničková ze sekce zakládá originální sbírku: „Kdo máte nějaký paragon, doneste
mi jej!“
V prostorech ubytování je třeba se přezouvat. Na poradě se řeší, jak to prakticky nejlépe zorganizovat.
o. Roman: „Bereš si klíček od pokoje a přezouváš
se!“
Láďa: „Tak já jdu na pokoj jako druhý, klíček si tím
pádem neberu a nemusím se přezouvat.“
L.A. se scházejí na společný program:

„Kdo má ještě dorazit?“
„Honza.“
Honza: „Já jsem tady!“
„Ten druhý.“
Honza: „Mě je tady víc?“
Ozvučení hlavního pódia bude probíhat v neděli
dopoledne:
o. Jarda: „Až, až…?“
o. Vítek: „Už. Už..!“
Při poradě zodpovědných sedí všichni v
kolečku a postupně sdělují své info. Majka
Světničková přichází později:
o. Vítek: „A Majka se nám tu vecpala. Majko, chtěla
jsi něco?“
Jindy hovorná a sdílná Majka: „Ne.“
Večer druhý den přípravného týdne se ubytovatelé chlubí, že mají kompletní seznam
lidí z přípraváku, kteří mají přijet.
o. Vítek: „…a to na ActIv8 bylo hotový až měsíc po.“
Honza z L.A. před táborákem: „Budeme se
modlit? Já mám strašnou chuť se modlit. Já bych se
modlil, až bych brečel.“
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KROMĚŘÍZEK

2. Umývat si ruce vždy před jídlem, přede mší, po
WC, po natočení pití z várnice… prostě skoro furt.

pondělí 16. srpna
CSA Kroměříž
1. číslo / cena 2 Kč

štavnatý a pikantní plátek

„Jen Bůh může naplnit
duši... a naplňuje ji
zcela.“
Autor těchto slov Rafael A.
Barón*, jak sám říkával, byl
„tak trochu zasněná duše“.
Jeho sny však neustoupily
touze po hmotných statcích
a dalších cílech, jež s
takovou naléhavostí nabízí
život ve světě. […] Svým
příkladem nám neustále
předkládá cestu lákavou
zvláště pro mladé lidi, kteří
se nespokojí s málem, ale
usilují o dosažení plné
pravdy a nevýslovné radosti, které je možné nalézt jen
skrze Boží lásku. (Benedikt
XVI., Homilie při svatořečení, Vatikán, 11. 10. 2009)
O čem sníte? Jak velké
máte touhy? Očekáváte, že
vás může zaskočit radost z
Ježíšovy přítomnosti?
Milovaní přátelé Boží,
nenechte se o své sny
připravit „probuzením“, naopak probuďte se k plnému
životu. Protože paradoxně
ten, kdo žije duchovním
životem, je člověk plně probuzený, zatímco lidé světa
žijí prázdně a bezduše.
Nebuďte nafoukaní (:-)), ale
buďte plní Ducha!
To vám přeji dnes, celý týden, a po celý život. Amen.
Vítek Zatloukal

Ranní modlitba s kouskem mýdla
Kousek bílého mýdla v trávě – to
byla jedna z prvních věcí, které mě
zaujaly po příjezdu na přípravný
týden CSA. Nádvoříčko uprostřed
komplexu budov Domova mládeže.
Tráva, několik stolů a laviček, nepříliš romantické pouliční lampy. A
mýdlo v trávě. Po bližším průzkumu
trávníku zjišťuji, že tam zdaleka
není jen mýdlo – kousky alobalu,
sáček s nejméně několik dní (týdnů?)
starou svačinou, několik PET lahví,
houba do koupele… a ani to určitě
nebylo všechno. Poněkud znechuceně opouštím onen podivný zelený
porost a usedám k jednomu ze stolů
– a už se ani nedivím, když na něm
nacházím podivné seskupení několika značně nevábně vypadajících
popelníků, přeplněných cigaretovými nedopalky, seschlými ohryzky,
špunty od vína a obaly od nanuků.
Téměř exemplární dekadentní zátiší
z díla prokletých básníků. Symbol
zmaru, neútěchy, chaosu. A přece –

právě tady to všechno začalo. Právě
tady jsem se poprvé potkala s ostatními přípraváky i se svým týmem,
právě tady jsme se poprvé společně
modlili a právě tady jsme se poprvé
povzbuzovali ke službě druhým.
Právě na tomto místě také začínáme
každý nový den ranní modlitbou
a odevzdáváme zde celý tento den
Pánu. „Z rozmlácenýho kostela / v
krabici s kusem mýdla / přinesl jsem
si anděla, / polámali mu křídla…“
Tato slova z jedné písně Karla Kryla
se mi vybavují při pomyšlení na toto
bizarní spojení zmaru a radosti. I
když – je vlastně bizarní? Není tomu
tak totiž pořád? Není to stále znovu a
znovu On, kdo nám uprostřed všech
těch chaosů našich životů dává svůj
pokoj a sílu, pokud se k němu obrátíme? A tak si každé nové ráno
z orosené trávy s kusem mýdla odnáším důvěru, že i uprostřed zdánlivé
beznaděje může díky Němu vždy
něco nového začít.		
smi
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Deníček:

Středa 11.8.

Můj milý deníčku,
dnes jsem tedy jela do Kroměříže, kde strávím
jedenáct dnů! Už ani nevím, jak jsem se k tomu dostala, ale jsem součástí tiskového týmu. Prý budeme
vydávat nějaký šťavnatý plátek a na mně je, abych
dělala redaktorku. Celou tu dobu se budu snažit tvářit sofistikovaně a světaznale. Hlavně nesmějí přijít
na to, že to jenom hraju! Ještě že si tě schovávám na
tajné místo a nikdo tě nenajde.
Cesta sem byla fajn, už u nás na nádraží jsem
potkala křesťansky vypadající holky, které taky jely
do Kroměříže. Tak jsem se mezi ně infiltrovala a

Zprávy ze světa

Jsem celkem překvapená, kolik se tu sjelo lidí!
Všichni vypadají tak akčně! A mají takový divný lesk
v oku… Tuším, že to bude ta křesťanská ochota. Asi
se po mně bude chtít, abych se taky nějak zapojila.
Jejda, já to věděla! Na to fakt nejsem stavěná… Kam
jsem se to upsala?
Během večerních informací nám bylo sděleno,
že budova bude od půlnoci zamčená, a pokud se
budeme chtít dostat dovnitř, musíme si to nějak
domluvit. Seděla jsem vedle naší drsné šéfredaktorky, která se při této zprávě dost divně uchichtla.
Prý moc spát nebudeme! Věřím jí, vypadá zkušeně.
Bojím se.				
Tvá R.
vaného kocoura. (čtvrtek 12. 8.)

Většina z vás přípraváků je tady v Kroměříži už od
středy – izolovaná od televizní obrazovky i internetu. Svět tam venku ale stále ještě existuje! Proto
vám přinášíme krátký přehled nejdůležitějších
událostí, které se za těch pár dnů staly.

Samota zabíjí
Přišli na to vědci z univerzity v Utahu. Lidé, kteří
jsou vyloučeni ze společnosti – samotáři a asociálové, ničí své zdraví stejně, jako by denně vykouřili
15 cigaret! Účastí na CSA tedy děláte i něco pro své
zdraví. (čtvrtek 12. 8.)

Kocour na marinádě
V americkém Buffalu se policistům náhodou
podařilo odhalit pokus o týrání zvířete. Při rutinní
kontrole auta nalezli svázaného kocoura politého
chilli marinádou. Řidič a zároveň majitel zvířete policistům sdělil, že měl v plánu si ho uvařit. Byl totiž
nevrlý a navíc březí, přestože se jednalo o vykastro-

Smrtelné legíny
Pojedete-li na dovolenou do Thajska, nenoste tam
černé legíny. Trendy módní doplněk není oblíbený
jen u žen, ale také u komárů přenášejících smrtelnou horečku dengue. Thajský náměstek ministra
zdravotnictví vyzval ženy, aby radši nosily jeany
s hrubší látkou. (čtvrtek 12. 8.)
ren

Anketa:

nezajímavé, a přitom téměř nezbytné – kartáček na
zuby či mýdlo: „Přivezl jsem si prázdnou krabičku
na mýdlo. To mýdlo si ještě musím koupit…“

Co jsme si přivezli na CSA?

Žehlička na vlasy, kulma a fén… Takové na CSA naprosto nepostradatelné věci se sešly na pokoji holek
z tiskového týmu. Byly jsme zvědavé, jaké pozoruhodnosti ukrývají vaše skříně a koupelny, a tak jsme
vyrazily mezi vás s otázkou: „Jakou nejzajímavější
věc jste si přivezli na CSA?“
Věci se nám tu vskutku sešly roztodivné (a možná by
nebylo marné přidat do programu workshop „Bleší
trh“): náramek se žirafou, hrníček s medvídkem Pú,
plyšový koník, ovce (zda plyšová či živá, se nám nepodařilo zjistit), rytířská přilba, žolíky, důchodcovský čagan, turistické hole či repelent na psa (ten se
ovšem vzhledem k hojnému výskytu různého hmyzu
v našich končinách ještě může hodit).
Nechybějí ani učebnice a skripta – Latinská mluvnice, Základy masové komunikace (hádejte, na pokoji
kterého týmu byste je našli =)) a Přehled středoškolské chemie (přibalené asi pro případ, že by se organizátoři na CSA nudili). Zajímavým jevem je skutečnost, že někteří účastníci si nepřivezli věci naprosto
2

sháněla první drby.

Někteří kluci se svými zajímavostmi dělali tajnosti:
„Přivezl jsem si 2 litry jabkovice, ale to tam nepiš.
Takže nejzajímavější věc… asi autoatlas Prahy.“
„Dovezl jsem si jen samé ponožky a trenky… a žádné
zajímavé trenky tady asi nemám…“

Deníček:

Sobota 14.8.

Milý deníčku,
chce se mi spát. Včera v noci jsme
z budovy odcházely skoro poslední! Naštěstí jsem se v redakci nenudila, měla jsem za úkol vybírat
vtipy. Celkově jsme se všechny
holky hodně nasmály, přestože byl
náš grafik odvlečen na marodku a my jsme se snažily pracovat s kopírkou bez chladné mužské logiky.
Byl to takový ten smích předposledního zoufalství.
(To poslední ještě přijde.)
Avšak dnešní ráno bylo kruté a plné zákazů. Kam se
ztratila ta křesťanská laskavost a skutky milosrdenství? Nemůžeme napojit žíznivé půjčeným hrnkem.
Nemůžeme nasytit hladové vlastníma rukama (ani
donesenými buchtami). Nemůžeme navštěvovat nemocné. Nemůžeme obléct chudého svým oblečením.

		
Fotoreportáž:

A už vůbec na sebe nemůžeme sahat při přímluvné
modlitbě!
Navzdory všem těmto zákazům (a ještě více příkazům) všichni pracovali s vypětím svých sil – dezinfikovaně a bezkontaktně. Co se nestihlo do dnešního
večera, zítra se jen těžko dohoní… Všechny přípravné týmy se snažily, aby jejich práce byla hotová, ale
hlavně kvalitně provedená.
Za chvíli totiž začne společný program, ve kterém se
rozloučíme s koncem přípraváku a pak teprve začne
ta pravá akce! Těším se na ty davy lidí, přednášky, modlitby a hlavně na všechny zajímavé věci,
o kterých budeme moci psát. Už teď se ale cítím
jako „vypsaná fixa“, což není pro redaktorku právě
nejpříznivější stav.
Tvá R.
P. S.: Mám nepříjemný pocit, že šéfka tuší, že si píšu
něco pro sebe… Hlavně ať tě, můj milý deníčku,
nenajde!

Před Pánem Ježíšem se musí sklonit i basketbalový koš aneb
kterak v tělocvičně pódium vyrůstalo

Hlavní hrdinové: kluci technici, pořadatelé a stravovatelé pod vedením Ládi a o. Kamila, holky propagátorky

Sériová výroba modlitebních koberečků. / Kladení základního kamene pro pódium. / „A to bude co?“ „Jak je
papamobil, tak tady to bude arciklec.“ „A taky to může být kukaň pro otravné novináře. Tak si tam vlez a my
tě tam zavřem a už nevylezeš.“

Na první pohled velmi záhadnou věc – Imodium – si
s sebou vzala zdravotnice Bára. Vzhledem k tomu, že
jsou to prášky proti průjmu, se však určitě jednalo o
projev ženské intuice či osvícení Duchem Svatým.
Obzvláště podivuhodné věci lze nalézt v sídle
liturgického týmu: nůžky na plech a pilníky: „K
čemu to máme, ti nemůžu říct. Protože to vlastně
sama nevím…“ Zajímavé věci se najdou i na pokojích
některých pořadatelů – Vítek má na pokoji Toma a
Tom má na pokoji Vítka. A moc zajímavou „věc“ si
na CSA přivezla taky Kača: „Přijela jsem na kole.
Takže jsem přivezla sebe – a to je to nejzajímavější,
co jsem na CSA přivezla =). “
smi, ren, eve, ane

Basketbalový koš uvolňuje místo Pánu Ježíši. / „Nějak mě to zmohlo…“ / „Vezmi svůj kříž a následuj mě.“
(vzkazuje Láďa)
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Deníček:

Pátek 15.8., skoro noc

Můj nejmilejší deníčku,
ještě teď sedím v redakci a tajně
si do tebe píšu předstírajíc, že
koumám nad nějakým článkem. Už
po snídani (kterou nám tentokráte
hodní lidi ze stravování donesli
rovnou pod nos) jsme si rozdělili úkoly. Všichni se
srotili u svých notebooků a ťukali do nich, až se z
klávesnic prášilo.
Nejen náš tým se činil. Pokaždé, když jsem během
dne někoho hledala v tělocvičně, vypadalo to tam
jinak. Zvlášť za zmínku stojí akrobatické kousky na
žebříku, které byly nutné pro nahrazení basketbalového koše křížem. Celkově jsem vídala méně
poflakujících se lidí a více pracujících nebo práci
předstírajících.
Taky jsem byla svědkem toho, jak liturgická skupinka vybírala slovo na den. Nevěděla jsem, jaký je to
kumšt! Museli to dát za úkol nějaké slečně externistce a pak kolem ní jen seděli a povzbuzovali ji v modlitbě. Metodologii práce má zkrátka každý jinou…

Rozhovor:

Moc se nám líbí, jak…

Jak jste si určitě všimli, nejsme tady v Kroměříži
sami. :) Proto jsme vyzpovídali nám nejbližší lidi vrátné a spolubydlící zájezd důchodců, aby si mohli
veřejně postěžovat, jak se jim s námi žije. Stěžovali
si ale vůbec?
SPOLUBYDLÍCÍ DŮCHODKYNĚ
Chtěli jsme se vás zeptat, jak se tady s námi
cítíte?
Jestli třeba neděláme moc velký virvál…
Ne, naopak. Moc se nám líbí, jak krásně zpíváte
a hrajete, jste všichni zdvořilí, velice pěkně se s
vámi spolužije a nemáme vůbec žádné problémy a
námitky.
Setkání, které zde připravujeme, má být pro
animátory, mladé lidi, kteří se věnují dalším
mladým lidem tak, že vedou skupinky nebo
různé akce. Co si o nich myslíte, fandíte jim?
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Po obědě (na který bylo MASO - ano, v pátek!) jsme
měli v redakci opět poradu. Ne že bychom se museli
pořád tak radit, ale neměli jsme sílu dělat nic jiného.
K trávení si skoro celá redakce udělala kávu a pak
byla jak se patří „naspeedovaná“. Myslím, že jsem v
tu chvíli přišla na kloub té pověstné aktivitě křesťanské mládeže.
Deníčku, rozmohl se nám tady takový nešvar.
Lidi postupně odpadávají. Prý za to může nějaký
zákeřný bacil způsobující četnější frekvence návštěv
záchodu. Nejdříve jsem si myslela, že jsou to jen
výmluvy pro odpočinek od práce... Když ale odpadl
i náš grafik, věděla jsem, že to není jen tak. On by se
neflákal, já ho znám! Nechci tady nic chytit! Stačilo,
že jsem se „nakazila“ tou všudypřítomnou aktivitou
a laskavostí...
Pro dnešek radši končím, než někdo přijde na to, že
nepíšu článek do Kroměřízku.
Tvá R.
P.S.: Pamatuješ na toho bohoslovce, který mi včera
děkoval za kafe políbením ruky? Tak ten taky odpadl!!! Odteď si budu mýt ruce přede vším, během
všeho i po všem.

Ano, mají něco, čím se zabývají a jsou o tom přesvědčení. Netancují jen hula hop, nekouří marihuanu, nepíchají si já nevím co. Mají určitý zájem, za
kterým jdou, a chytají další okolo sebe. A jsou velmi
slušní oproti jiným, řekla bych.
Sportovci, pokud jimi jsou tělem i duší, nemají na
takové – s odpuštěním - krávoviny čas, zrovna tak
vy. Někdo je třeba botanik a podobně… Nadchnou se
a něco pro to dělají, ať už za peníze nebo zadarmo.
Hlavní prostě je, že mají zájem.
Děkujeme. A co byste vzkázali mladým
lidem?
Aby pokračovali a nenechali se odradit eventuálními nezdary. Myslím si, že konají záslužnou práci.
Taky jim přeju, aby přitáhli další, kteří třeba o nic
zájem nemají, a pracovali s nimi.
Jak vidíte, během přípravných dnů jsme se chovali
slušně. Hlavně abychom neusnuli na vavřínech a
vydrželo nám to! :) 			
ren a eve

Černá kronika:
Štěchovice 11. srpna (jpp) – Ke dvěma brutálním
vraždám došlo během noci na dnešek v Domově
mládeže ve Štěchovicích. Za oběť členům tiskového gangu padla jedna samice komára, která byla
rozdrcena papučí, a můra neznámého původu,
které se stalo osudným spláchnutí do záchodu. Po
pachatelích pátrají místní rozvědky ekologických a
ochranářských spolků.
Štěchovice 12. srpna (jpp) – Ve zpovědnici skončil
nejmenovaný člen přípravného týmu, který včera
hrubým způsobem porušil eucharistický půst. Těsně
přede mší si do úst tajně propašoval půlku řízku.
Pachatele prozradily mastné skvrny na košili. Trest
přišel záhy v podobě několikahodinové škytavky.

Deníček:

Čtvrtek 12.8., odpoledne

Můj milý deníčku,
dneska ráno jsme s holkama
zaspaly, a tak jsme na snídani
vběhly jak supi, naházely do
igelitky rohlíky a jogurty a utíkaly
na modlitbu. Připadala jsem si
jako hladová puberťačka s kleptomanskými sklony.
Prostě trapas.
Během ranní modlitby na nás apelovali, abychom
nosili ty modré pásky, které se mi nehodí k žádnému
tričku! Budu úplně out. Říkali ale, že „po páscích
poznají křesťany“. A to zní pořád méně angažovaně
než „po lásce“. Tak jdu do toho.
Dopoledne jsme si rozdělili úkoly a musela jsem
něco dělat. Pobíhala jsem sem a tam a třikrát jsem
se v té obrovské budově ztratila! Naštěstí se tu postupně objevily šipky, podle kterých by se zorientoval i ten největší ztroskopsanec, tedy i já.

Slova, jež nás provázela
Hned první den našeho příjezdu jsme se ujistili, že
tady v tom nejsme sami. „Kde jsou dva nebo tři
shromážděni ve jménu mém, tam jsem já
uprostřed nich.“ (Mt 18,20) Shromáždili jsme se
úspěšně, teď už jen to hlavní – pustit Ježíše doprostřed našeho společenství…
Pořád jsme ale jen lidi (samotná účast v přípravném
týmu z nás svaté neudělá), proto není vždy lehké
předávat Jeho lásku dál. Své o tom zřejmě ví i liturgové, protože čtvrteční slovo na den bylo příznačné:

Pavlákova 13. srpna (jpp) – K porušení nařízení
zdravotnice Báry došlo dnes v odpoledních hodinách v druhém patře Domova mládeže na Pavlákové. Nedisciplinovaná členka přípravného týmu si
před jídlem neumyla ruce a poté si dokonce olízla
dva prsty. Zda to byly prsty na rukou či na nohou
agentury neuvádějí. Zdravotnice Bára proto vydala
prohlášení, ve kterém mimo jiné uvádí, že: „Kdo
si nebude svědomitě umývat ruce, bude do konce
setkání dezinfikovat všechny záchody v celém areálu
jak na Pavlákové, tak ve Štěchovicích.“
eve

Jo a deníčku, ti lidi jsou tu tak hodní, až si připadám
divná. Normálně nám nosí do redakce buchty! Šéfka
sice říká, že je to proto, že má kontakty (možná na
ně zná nějaký kompromitující drb a oni ji uplácí
buchtama a kafem!), ale podle mě vypadají na to, že
by to dělali i nezištně. Fakt divný. Ale někdy se ta
křesťanská láska vyplatí. Pozorovatelům, samozřejmě. 			
Tvá R.

Čtvrtek 12.8., večer
Ještě jeden poznatek: začínám přicházet na kloub
tomu, proč jsou tady všichni tak hodní… Odpoledne
byl u nás v redakci nějaký sympaťák (prý bohoslovec). Zrovna jsem si dělala čaj, tak jsem se ho zeptala, jestli nechce kafe. Vypadal celkem potěšeně.
Snažila jsem se, jak jsem mohla, přinesla jsem mu
ho pod nos i s buchtou. A víš co udělal? Dal mi takovou tu ležérní letmou pusu na ruku! Červenala jsem
se jak řepa. Asi se budu snažit být tu fakt ku pomoci.
Líbání rukou je fajn. :)		
Tvá R.

„Měj se mnou strpení.“ (Mt 18,26)
Pátek je den postu a obětí, které děláme „pro
království nebeské“ (Mt 19,12)! Ježíš nám dává
příklad lidí, kteří obětovali manželství, celoživotní
vztah. Co dokážeme obětovat my? Po každém z nás
chce Ježíš něco jiného. Co chce po mně?
Poslední den před příjezdem účastníku jsou všichni
ve stresu, času moc nezbývá a vše se musí stihnout.
Slovo na den nás povzbuzuje a připomíná, že Ježíš
naší práci žehná: „…aby na ně vložil ruce a pomodlil se…“ (Mt 19, 13) Aneb bez Božího požehnání marné naše namáhání.
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Ranní příděl duchovní potravy.

I svícen musí občas pod sprchu.
S úsměvem a květinou jde hned všechno líp.

„Pane Ježíši, pojď sem, ty máš tak špinavý nos.“

Další vydatná porce.

Cesta L.A. do KM vedla přes mnohé karamboy…

P.S.: Poznáte nás po žlutých kšiltovkách.

Režie musí zvládat práci za dva.

Pán Ježíš vyvýšen na basketbalovém koši.

