PROměŘÍZEK

Soutěž:

Žádnému správnému animátorovi nesmí chybět smysl pro humor a věřím, že ani ty nejsi výjimkou! Máme
pro tebe jedinečnou příležitost! Sonduj, poslouchej –
a až někdo vyřkne vtipnou hlášku, zapiš ji na papírek,
přidej své telefonní číslo a vhoď do krabice na centrální recepci na Pavlákově. Sbírat můžeš až do pátečního
poledne.

Černá kronika:
Arcibiskupské gymnázium 13. srpna (jpp) – Již
čtvrtým dnem drží skupina asi pětatřiceti příslušníků neznámé náboženské sekty uzavřené brány
Arcibiskupského gymnázia (AG) v Kroměříži. Policie
má podezření, že zde probíhá tajný výcvik americké teroristické skupiny, která se chystá zaútočit
na účastníky CSA 2010. Poznávacím znamením je
zelené tričko s nápisem L.A.

Hlášky:
Řeholní sestra v kostele
při pohledu na oltář: „Vidím Ducha Svatého.“
Závěrečné povzbuzující
slovo o. Kamila po mši
svaté:
„Nejdříve nás označili modrými náramky, pak cedulkami,
ale nejdůležitější je znamení
Kristovo. Ty náramky a cedulky můžeme ztratit…“
Otec Vítek s poněkud agresivním podtónem: „Ne!“
Všichni animátoři se těší
na DISK:
„Budem moset na skupinkách
moc mluvit?“
„Ani ne. Oni sa budú pořád na něco ptat a ty budeš
odpovídat.“
Musíme se pochválit sami, když to za nás
nikdo neudělá:
Lenka: „Holky jsou strašně šikovné.“
Vítek: „Kluci taky.“

Hlášky budeme postupně uveřejňovat v KROMĚŘÍZKU. Ten nejlepší hlod vybere naše odborná porota a
kontaktuje výherce na zadaném telefonním čísle. A na
co se může těšit? Na chutný a šťavnatý ŘÍZEK s originální oblohou!
Hodně smíchu a vtipnou slinu přeje redakce KROMĚŘÍZKU!
ren

Štěchovice 14. srpna (jpp) – Na pokoji řeholní sestry
v Domově mládeže Štěchovice se včera záhadně
objevila pánská kravata, sako a dokonce i kalhoty.
O případ se zajímá už i vatikánská Kongregace pro
řeholní život. Jako pravděpodobné vysvětlení se nabízí, že šaty do okna pokoje vhodil místní lapka, když
utíkal po okapu budovy před policií, poté co vykradl
místní secondhand. Hrozí mu trest odnětí svobody,
až zčerná.

Největší moudro CSA:
Řízek není mrkev!
Ptejte se mě na co chcete, já na co
chci odpovím…
„Je tady nějaký koš?“
„Nevím, ale toto sú velice dobré perníky.
Takové měkké.“
Naše neskromná přání:
Láďa: „Budiž světlo, a Jarda rozsvítil.“
Otec Roman: „A budiž chladno by
nebylo?“
Bubeník má svou speciální kóji, ve
které bude zřejmě hodně dusno…
Markéta ze scholy: „Bude vhodné, když
bude hrát bubeník bez trička?“
Otec Kamil: „Tak ať si vezme nátělník.“
Technik Láďa při instalaci kříže nad pódiem:
„Musím si u Pána Ježíše udělat očko, aby mně dobře
držel.“
Při vybavování kaple ve 3. patře:
„Dávat Pána Ježíše do krabice od bot! Ty už to děláš
tolik let a pořád nemáš pořádný svatostánek!“

Pro CSA Kroměříž vydává Pressteam:
Redakce: Aneta, P. Jenda, P. Vláďa, Evelýna, Lenka, Magda, Renča, Vítek
Foto: Markéta
Adresa redakce: Pavlákova 3942/1, Kroměříž, 76701
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Z Průzkumníka Potápníkem
Měli jsme na hlídání jedenapůlletého Filípka. Říci
o něm, že je to hodně živé
dítě, je jen slabý odvar skutečnosti. Filípek je živel,
klubko jaderné energie,
neřízená raketa. Chce vidět
VŠECHNO. Hned teď.
A tak se nám stalo, že v jeden
nestřežený okamžik se Filípek nadchl pro cosi
na druhé straně sousedovic zahrady. Ani jsme
se nestihli otočit a byl pryč. Za takové zrychlení
by se nemuselo stydět ani Ferrari. Jenže Filípek
jaksi přehlédl, že mezi ním a „tím-strašně-zajímavým-cosi“ je metr a půl hluboký bazén. Ve
vteřině se tak z Průzkumníka stal Potápník. A
v další vteřině „z-vody-vytažený“ zosobněný
údiv. A když vodou nasáklá Filípkova plenka
pleskla o zem a vylovený a vyjevený Plaváček
se tulil v náručí tety, údiv se přetavil v úsměv
a úsměv v ryzí radost. Pro slzičku tu prostě nebylo místo. Nic, naprosto nic nemohlo narušit
Filípkovo skálopevné přesvědčení, že ačkoli je
vesmír plný divných překvapení, přesto je to
báječné místo pro život. A když je nablízku někdo, ke komu se můžu přitulit, nic se nemůže
úplně pokazit.
Někdy si říkám, že Bůh ta nejdůležitější tajemství lidského života svěřil dětem. A my se je
musíme učit znova, protože jsme je možná někdy během dospívání zapomněli. Mnoho věcí v
našem životě se může pokazit. Z Průzkumníků
se mohou stát nejen Potápníci, ale i Bahňáci
nebo něco mnohem horšího. Ale vždycky je tu
Někdo, kdo vás vyloví (nebo místo sebe někoho
pošle, aby to udělal), kdo má širokou a teplou
a pevnou náruč, ve které je možné se schovat.
A protože je tu On, nic, dočista nic se nemůže
ÚPLNĚ pokazit.
Něco mi říká, že On se tulí rád. A co vy?
Karel Skočovský

Milí přátelé, drazí animátoři,
vítám vás v Arcidiecézi olomoucké, v Kroměříži, ve
starobylém
rezidenčním
městě olomouckých biskupů, ve farnosti svatého Mořice, která letos slaví 750 let
svého kostela. Vy sem nepřicházíte kvůli minulosti,
ale kvůli budoucnosti. Máte
šanci být zakladateli věcí,
které také vstoupí do dějin.
Nejde o kamenné budovy
kostelů, ale jde o živé chrámy, jde o živá společenství
pro budoucnost, jde o novou
kulturu moderních křesťanů, kteří dovedou jít proti
proudu, vydávat svědectví
živému Kristu, který je pří-

tomen v našich společenstvích, když dovedeme být
v Jeho jménu. Proto vám
upřímně přeji, aby setkání animátorů přineslo pro
každého z vás velké obohacení novými poznatky a
zkušenostmi jiných a nový
zápal pro vaši krásnou službu animování společenství
mladých ve vašich farnostech. K tomu přeji hodně
trpělivosti a vytrvalosti.
Velké věci rostou pomalu a
plody vzácných stromů při
jejich sázení ještě nikdy vidět nejsou. Ale kdyby bylo
všechno hned, pak bychom
ani nevěděli, jak krásná je
ctnost naděje
+Jan Graubner
arcibiskup olomoucký
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Anketa:

První dojmy

Jaký byl váš první dojem z Kroměříže a z CSA? Co vás
překvapilo, zaujalo, potěšilo nebo naopak vyděsilo?
Potkali jste někoho, koho jste ale vůbec potkat nechtěli? Anebo tu naopak narážíte na samé super lidi?
Peťka: „Moc příjemně mě překvapilo, jak mě hned
všichni zdraví a hlásí se ke mně, i když mě vůbec neznají a ani mě nikdy nepotkali.“
Mirek: „Dost mě zarazilo, když jsem před Kroměříží
musel zpomalit ze 130 na 50.“
Tomáš: „Kombajn.“
Maruška: „Potěšilo mě, že jsem tady potkala strašně
moc známých lidí a kravičku.“
Katka: „Dettol. Že je to asi nějaká nová verze.“ (pozn.
red.: Jedná se o dezinfekční prostředek.)
David: „Koupelna. Hned jsem do ní vlezl.“
Miriam: „Zarazilo mě, že už se nemůžu skoro nikam
zapsat na tematické skupinky.“

co tolik havěti?“ „Ále,“ povídá muž, „prodávám byt a
mám ho prodat v původním stavu.“

Vtipy:
Mladý doktor si na infekčním oddělení čte jídelní lístky. Čím horší nemoc,
tím chudší jídlo. Na jedněch dveřích
visí obzvlášť dlouhý seznam nemocí a
u něj je na jídelním lístku pizza. „Jak
je to možné?“ diví se. Zkušenější kolega mu odpovídá: „To je jediné jídlo,
které se mu dá podstrčit pode dveřmi.“

Velblouďátko: „Mami, proč máme na zádech
ty hrby?“
„No když jdeme pouští, máme v nich zásoby
tuku.“
„A proč máme tak husté řasy?“
„Aby nám nenafoukala zrnka písku do očí,
když jdeme po poušti.“
Velbloudě se ještě párkrát zeptá a pak prohlásí: „A mami, není nám to všechno na nic,
když jsme v zoo?“

Vyměním nočník s uchem ven za nočník s uchem dovnitř. ZN.: Malý byt.
Přijde muž do zverimexu a povídá: „Prosil bych 20
švábů, 30 pavouků a 15 myší.“ Prodavač se ptá: „Na

Deníček:

Sobota 14.8.
Můj milý deníčku,

před třemi dny jsem dorazila do Kroměříže. Měla jsem
jen chabé tušení, co vlastně
budu na „přípraváku“ CSA
v tiskovém týmu dělat. Hned
první den jsem se trochu
zděsila, když jsem zjistila, že
práce bude hodně a ode mě se taky očekává nadprůměrná aktivita. Navíc to nevypadalo, že by ostatním
byla cizí. Naopak – ze všech vyzařoval zvláštní elán
a nadšení pro každý druh práce. Cítila jsem se divně,
ale utéct jsem nemohla, ani kdybych chtěla. Bylo příliš pozdě... Označkovali si mě modrým páskem. Můj
osud na příštích jedenáct dnů byl zpečetěn.
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Kristýna: „Divila jsem se, že nejel autobus, když měl
jet. Ale pak mi došlo, že je neděle a nic nejezdí.“
sestra Aňa: „Zaujalo mě, že je tady hodně neznámých
lidí, ale chovají se k sobě tak dobře.“
Agness: „Záchod! Je super.“
Vojtec (z Brna): „Zarazilo mě to množství schodů
tady. A málo Plzeňaček. A taky to, že první zákazník
na stánku signálů udělal tržbu přes 1000 Kč.“
Majkii (z Plzně): „Málo kluků ve skupinkách. A málo
Brňáků.“
Tofl: „Zaujala mě ta bouřka hned po příjezdu. Předtím byl pořád klid a sucho.“
Kačis: „Málo lidí a strašný klid.“
HejTi: „Překvapilo mě, že je to tady pohodovější než
na jakýmkoliv jiným setkání. Před začátkem většinou všichni poletují.“
Vítek: „Potěšila mě úleva, kterou jsem tady pocítil. Že
všechno běží. A že jsem tady.“
smi

Recept na rychlé rumové pralinky:
Vezmeme dutou čokoládovou figurku, odhryzneme jí
hlavu a dolijeme až po okraj rumem. Neskladujeme a
ihned konzumujeme! :-)

Spřádání plánů na úprk ze mě postupně vyprchávalo přímo úměrně kontaktu s ostatními lidmi. Každý
tým pracoval, jak mohl, aby se za ty tři dny vše stihlo
připravit. Plody práce jsme pozorovali i my v redakci
– pravidelné dodávky buchet, orientační šipky (byly
pověšeny až poté, co jsem se třikrát ztratila…), vydávání klíčů od redakce i v nočních hodinách… To vše
s úsměvem nebo aspoň jeho unaveným náznakem.
Dnes večer jsme se loučili s prací na plný úvazek a
slavnostně se překlenuli do období na úvazek přeplněný. Zítra totiž přijedou animátoři a všechno teprve
začne! Každý z nás dostal kostku, na které je napsané
ANO, NE, vykřičník, otazník a podobné znaky. Myslela jsem, že si budeme házet, zda tady zůstaneme i na
setkání, nebo nás propustí domů. (Nakonec to byla jen
symbolika… ) Ale víš co, deníčku? Chci tady zůstat.
Tvá R.

Máš průšvih…?
Každý den ho můžeš
vyřešit. Svátost smíření můžeš přijmout
v
časech
13.00–
14.00 a 19.30–20.30
ve zpovědní třídě na
internátu na Pavlákově (3. patro vedle
kaple). Zelené šipky
tě povedou správnou
cestou.

Čtenáři nám píší
Vážení přátelé,
přiznám se vám – jsem zklamán, trpce zklamán! Již
delší čas jsem dychtil po setkání s českými kolegy.
Nešlo mi jen o to, pochopit, jak to dělá zdejší středoevropská konkurence, která je – přiznejme si to – velmi zdatná a široko daleko proslulá. Měl jsem prostě
a jednoduše v plánu osobně poznat přátele z branže,
kteří provrtali takovou díru do světa prakticky krtčí
norou.

Poněkud mě vylekalo, když jsem se doslechl, že nezanedbatelné části mých kolegů hrozí zdravotní potíže,
leč uchlácholil mě včas nasazený protilék. Trnka je
opravdu to nejlepší, co můžete světu nabídnout.
Zaujal jsem tedy v neděli večer místo před promítacím plátnem v očekávání jedinečných profesionálních
výkonů. Ale co to – byl jsem trpce zklamán! Nic z domácí tvorby, žádná stopa po nezaměnitelných tazích
per a štětců plejády mistrovských rukou české provenience. Ne – jen reprodukce cizích děl, neoriginalita,
plagiátorství!

Pravda, lokalita mi připadla zvolena velmi vhodně –
Kroměříž je město jako malované, pro setkání našeho
oboru tím pádem ideální. Dokonce mě hnedle po příjezdu kdosi v triku oslovil: „Bratře!“ A to je, přátelé,
značka, která má stále skvělý zvuk.

Povězte mi upřímně: opravdu chcete takovýmto způsobem vést setkání animátorů?
Váš

Příští Světový den
mládeže oslavíme v Madridu

že. Hned dalšího roku, který OSN vyhlásilo „Mezinárodním rokem mládeže“, pozval Jan Pavel II. mladé
lidi na pouť do Říma znovu a Květnou neděli tehdy
vyhlásil „Světovým dnem mládeže“.
O rok později se už v Římě sešli mladí lidé z celého
světa také na prvním mezinárodním setkání mládeže
se Svatým otcem. I tomuto setkání se oficiálně říká
„Světový den mládeže“. Koná se pravidelně ve dvou až
tříletém intervalu, většinou střídavě v Evropě a mimo
ni. Do Španělska přijedou mladí lidé už podruhé.

Madrid:

Na Květnou neděli roku 2011 připadne už XXVI. Světový den mládeže (World Youth Day – WYD, Jornada
Mundial de la Joventud – JMJ). Oslavíme ho při diecézních setkáních mládeže s otcem biskupem, na kterých se každoročně potkáváme v sobotu před Květnou
nedělí. Příští rok nás ale Benedikt XVI. znovu zve také
na setkání s ním a s mládeží z celého světa. Tentokrát
vyrazíme do španělské metropole Madridu, kde WYD
už počtrnácté oslavíme na celosvětovém setkání mládeže se Svatým otcem.
Jak jsme k těm číslům přišli a proč se WYD vůbec začal slavit?
Říká se, že všechny cesty vedou do Říma, a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Roku 1984 se tu Jan Pavel II.
rozhodl oslavit mimořádné jubileum společně s mladými lidmi z římské diecéze. Mládež se do Říma sjela
na Květnou neděli a její setkání stálo u zrodu všech
ostatních diecézních i mezinárodních setkání mláde-

Pro každý WYD volí Svatý otec určité motto – citát
z Písma, které se stává hlavním tématem celého setkání i jeho hymny. Mottem příštích WYD je výzva,
kterou se sv. Pavel obrací na obyvatele města Kolossy: „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry.“ (srov. Kol 2,7).
Tato slova nám připomínají nutnost toho, aby celý náš
život byl pevně zakořeněn v Kristu a v Něm aby nacházel zdroj své obživy a síly. Protože jen díky Němu
můžeme růst a zrát a pouze skrze Něj může náš lidský
život dojít naplnění.
smi
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Deníček:

Neděle 15.8.
Můj milý deníčku,

ráno bylo bouřlivé. Začalo to až
příliš hlasitým zvoněním budíku (které jsem úspěšně ignorovala) a pokračovalo burácením
hromů při mši. Těšila jsem
se, že až vyjdu z kostela, vlahý
deštík probudí mé rozespalé tělo. (Mysl byla samozřejmě po mši probuzená dost.) Navzdory všem zvukovým i světelným efektům se nic takového nekonalo
a definitivně mě probudila až zmrzlina před obědem,
k němuž byl řízek, což potěšilo celou redakci. (Podvědomá reklama!)
Otec Vláďa, duchovní guru naší skupinky, během
oběda hlásal, že taková „dvacítka“ po jídle je zdravá

Rozhovor:

a v neděli i doporučená. Poctivě jsme ho s holkama
poslechly a jakžtakž odpočaté jsme se vrhly do práce.
Nic jiného nám nezbylo… Jen Vláďa v redakci stále
chyběl. Za hodinu a půl to šéfka nevydržela a zavolala mu. Vláďa zaspal. Aspoň on poctivě ctil nedělní
odpočinek.
Hlavní bod dnešního dne přišel až večer. Celé odpoledne se tu totiž sjížděli ti, o kterých se tři dny mluvilo
v jejich nepřítomnosti. Atmosféra v přípraváku byla
(jak jinak) nadšeně vzrušená, což dokládá i to, že jen
co jsem vyšla z redakce, potkala jsem mně neznámou
slečnu, která mi důvěrně sdělila: „Už to začíná!“
A taky že začalo. Cítit to bylo už na chodbě – čím víc
lidí, tím víc bot. Čím víc bot, tím hustší vzduch. A lidí
tu je podstatně víc než předešlé dny… Na uvítacím
programu nám jednoduše sdělili, že „si nás vezmou
pěkně do parády“. No to jsem zvědavá na tu jejich parádu!				
Tvá R.

„Očekávám tady od Boha
velké věci…“

Po celý týden vám budou lidé z vaší skupinky druhou
rodinou. Co by ale byl DISK bez zkušeného, komunikativního a vtipného leadera? Jedním z takových
je i Marek.

Proč jsi jel na CSA dělat leadera a jak ses
k tomu dostal?
Přišel mi mail. (smích) Už jsem hodně dlouho nebyl
na takové mládežnické akci, bude to pár let. Řekl jsem
si, že přece jen nějaké schopnosti a dary mám, kurzem
animátorů jsem prošel a hlavně cítím potřebu sloužit
druhým – předávat dále, co jsem získal – třeba tím, že
budu provázet mladší tímto setkáním.
Co očekáváš, že by CSA a vedení DISKů mohlo
dát konkrétně tobě?
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Vážení, děcka!
Následujících pár dnů strávíte v Athénách, centru
kultury a vzdělanosti. A abyste nemuseli cestovat
příliš daleko, půjde o tzv. Athény hanácké, Kroměříž.
Ta si svou bohatou historií i zajímavou architekturou
s těmi řeckými nijak nezadá, a navíc se zde domluvíte
česky.
Po příjezdu je nejdůležitější rekonvalescence po cestě.
Slavné jméno nosí Arcibiskupské vinné sklepy v Lázeňské ulici, ale protože řád CSA konzumaci alkoholu
přísně zapovídá, stačí, když kolem nich pouze projdete a ochladíte se radši nealkoholicky. Můžete to zkusit
se zmrzlinou – asi nejlepší je v Kovářské ulici blízko
radnice, více příchutí pak mají na Riegrově náměstí.
A jestli i toto osvěžení je nedostatečné, zkuste koupaliště Bajda (ulice Na Sladovnách, kousek pod zámkem), kde vás buď postříkají hadicí, nebo rovnou hodí
do bazénu.
Po sportovním vyžití se může stát, že zaprahnete po
kultuře. Začněte nestandardně, a sice Biskupskou
mincovnou. V centru města pak nezapomeňte na
zámek s mnoha prohlídkovými okruhy (za vidění
rozhodně stojí Sněmovní sál, v němž r. 1848 zasedal
Říšský sněm). Na Velkém náměstí stojí Muzeum Kroměřížska a radnice, na Milíčově náměstí se nachází
kulturní instituce Kino Nadsklepí a kousek dál se

Zprávy ze světa:

Mohl by ses nám představit?
Ahoj, já jsem Marek, pocházím z vesnice, která se
jmenuje Růžená a leží v jihlavském děkanátu. Jezdil
jsem do Centra mládeže v Osové Bítýšce, takže patřím do brněnské diecéze.
Jak dlouho už jsi animátorem a co tě k tomu
vedlo?
Kurz animátorů jsem dělal před osmi lety. Motivovala
mě k tomu pozvánka našeho faráře. V tehdejším věku,
to jsem měl myslím 17 let, mi to dalo hodně, nejvíce
v oblasti osobní formace. Centrum mládeže pro mě
bylo místem, kam jsem jezdil rád, kde jsem se setkával s Bohem a měl jsem tam na Něho čas.

Seznamte se – město Kroměříž

Jel jsem do Kroměříže s tím, že moc nečekám, ale po
třídenní formaci pro leadery (o ní více v příštím čísle
– pozn. redakce) jsem zjistil, že potřebuju duchovní
povzbuzení a nové nakopnutí do celého dalšího roku.
Očekávám od Boha velké věci – to, že mě nějak posune dále… Co se skupinek týká, byl bych rád, kdyby se
v nich vytvořily dobré vztahy a účastníci by se navzájem obohatili. Nechtěl bych, abychom jen diskutovali
nad určitými tématy, ale abychom společně sdíleli, co
tady na CSA prožíváme.
Myslíš si, že dovednosti, které jsi na formaci
pro leadery získal, nějak v budoucnu zužitkuješ?
(smích) Nic konkrétního nemám v plánu, ale jsem
otevřený pro možnost založit nějaké nové společenství. Pokud by nás bylo více, klidně bych se do něčeho
pustil.
ren, smi

Pořádný oběd
… si konečně mohlo dopřát šestiměsíční mládě medvěda baribala, které se nejméně deset dní pohybovalo
po Floridě s lahví naraženou na hlavě. Plastové nádoby podobné velké zavařovací lahvi medvídě zbavili
biologové, kteří nejprve museli uspat jeho matku, pak
mládě pevně popadnout a hlavu mu vysvobodit, napsala agentura AP.

budete muset projít, pokud budete chtít vidět čtyři
lunety Maxe Švabinského (mimochodem, zdejšího rodáka). Pro ctitele Karla Kryla může stát za návštěvu
ulice Kapitána Jaroše, kde se nachází pamětní deska
na domě, v němž písničkář žil.
Pokud se budete chtít někam uchýlit před ruchem maloměsta, můžete zkusit jednu ze zahrad, které jsou i
se zámkem zapsány na listinu UNESCO: Podzámecká
a Květná zahrada, za kterou najdete psychiatrickou
léčebnu, jež je příjemným místem pro procházku
s okukováním secesní architektury.
A ještě něco: Internet je přístupný různě, každopádně veřejná wifi síť by měla být přístupná po celé ploše
Velkého náměstí.
Kristýna Valerová
Nejnižší noční teploty 17 až 13°C. Ojediněle se mohou
vyskytnout přívalové srážky.
Zítra čekejme občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle
bouřky. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C, na východě kolem 24°C.

Miss koza 2010
První Kozí slavnosti se dnes konaly na zřícenině
hradu Helfenburk u jihočeského Bavorova. Diváci
mohli na hradním nádvoří ochutnávat sýry a přitom
sledovat promenádu mladých koziček při volbě Miss
koza. Chovatelé dopravili na hrad 16 koz, před porotou defilovaly hlavně hnědobílé rohaté krasavice. Tři
nejhezčí pak dostaly šerpu, diplom a četné pamlsky
z rukou návštěvníků. „Návštěvnictvo krmilo zvířata
tak strašně, že mám strach, že budou dost přežraná,“
poznamenal kastelán Luděk Hitnaus.
Počasí
V noci bude oblačno až zataženo, na většině území
déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky.
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Team

CSA all inclusive

Odpověď: „Kdyby se pod otcem arcibiskupem propadlo pódium.“

Milí animátoři, cítíte se tady dobře? Čisté postýlky,
všude trefíte podle šipek, program zajímavý, Duch
Svatý vane, kudy jdete – a to vše v ryze domácí atmosféře. Kdo to má na svědomí? Samozřejmě Bůh. A
taky přípravný tým. :-)
Během příprav jsme se s každým týmem seznámili a
položili mu otázku vzbuzující děs v očích: Co by byl
z pohledu vašeho týmu největší průšvih, který by se
během CSA mohl stát?

Vrchní dozor nad LITURGIÍ dělá o. Roman. Jejich
oficiálním sídlem jsou dívčí sprchy. Vzali si je do parády a proměnili je v sakristii. V tomto podivuhodném
prostoru se dějí nečekané věci a občas se z něj linou
tajemné zvuky. Jejich činnost je opředena posvátným
tajemnem. Nechtějí o sobě prozradit víc než to, že
chystají misál.
Odpověď: „Kdyby mešní víno došlo už přede mší.“

Velitelský štáb CENTRA tvoří nejbližší spolupracovníci o.
Vítka ze sekretariátu Sekce pro
mládež a realizační tým - několik
nadšenců z celé ČR. Na starosti
mají všechno. Řeší problémy,
které někdo vytváří úplně zbytečně. Mají radost, když se tyto
problémy vyskytují co nejméně.
Odpověď: „To ani nemůžu říct…
protože to se právě teď děje,“
tvrdil o. Vítek. (pozn. redakce:
Nestalo se to.)
Přibližně jedenáctičlenná skupina POŘADATELŮ pod vedením Vítka a o. Kamila má podle
svých slov na starost především
bezpečnost všech účastníků
CSA. Budete je moci pozorovat
s praporky u silnic a přechodů,
s úklidovými rukavicemi na
záchodě či jen tak volně pobíhat
s potřebnými informacemi pro zbloudilé a posílat je
kam prý patří… :-)
Odpověď: „Nám se ŽÁDNÝ průšvih stát nemůže!“ (…
si povíme na konci, frajeři – pozn. redakce.)
STRAVOVATELŮM velí Kača a je jich celkem dost.
Vymýšlejí jídelníčky, vyrážejí na nákupy a pobíhají s
krabicemi. V tu pravou chvíli se dokážou objevit s talířem plným pravých kroměřížských buchet. Navíc jsou
velmi vynalézaví - spojili se s propagací a ozdobili se
originálními žlutými kšiltovkami.
Odpověď: „Kdybychom zapomněli objednat pečivo.
Dostáváme ho totiž sponzorsky, takže jinde by se to
muselo platit…“
TECHNIKŮ není mnoho a vede je Láďa. Mají spoustu práce a pořád někde lítají, takže jsou všude, ale
pořádně nikde. Ochotně vyřeší každý váš technický
problém (třeba vypnutí caps-locku). :-) Rádi lozí po
žebřících, vysávají koberce, montují a demolují různé
věci. Ve volných chvílích tajně vyspávají na žíněnkách
v tělocvičně.
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„Bdíme nejen nad vaším spánkem. A to doslova a do písmene,“
popisují svůj úkol UBYTOVATELÉ během rychlého oběda.
Odpověď: „Po zkušenostech z
CSA v Třešti se nejvíce obáváme
střevní chřipky. Sice to s ubytováním až tak nesouvisí, ale
máme z ní respekt.“
Atmosféra ve skupince PROPAGACE je ryze dívčí. Všude se
povalují barevné papíry a kusy
látek, stříhá se, kreslí, žehlí a k
tomu se zpívá. Jediné, co jim během přípravných dnů dokázalo
udělat vrásky na čele, bylo ustavičné přesouvání pódia.
Odpověď: „Kdyby se zhroutilo
pódium a veškerá výzdoba by
přišla vniveč.“
L.A.? Abychom rozluštily, co
tato záhadná písmena znamenají, vydaly se naše redaktorky na výlet po Kroměříži
a hledaly Arcibiskupské gymnázium, kde se údajně
skupinka L.A. skrývala. Našly jsme partu lidí říkající si Leaders Animators. Ano, jsou to ti, kteří vedou
vaše DISKy. Jak prožívali přípravný týden, se dočtete
v příštím čísle.
Odpověď: „Možná ještě horší, než kdyby nepřijel nikdo, by bylo, kdyby na nás byli účastníci
agresivní nebo úplně nekomunikativní.“

MODERÁTORŮ PŘEDNÁŠEK je hodně. Mají na
starosti přednášející, kterých je ještě víc. Před přednáškami poletují a bojují s technikou. Během nich
usměrňují diskutéry i přednášející, nevychovance
nemilosrdně vyhazují. Svým svěřencům dělají bodyguarda, poslíčka, řidiče, servírku a podle potřeby je
baví. :-)
Odpověď: „Já jsem hrozně optimistický typ člověka,
takže o nějakém průšvihu ani neuvažuju,“ tvrdí o
sobě vedoucí týmu Helča.
Cvičící hudební skupinu ADORARE nebylo těžké
najít, nedají se totiž přeslechnout. Nebude pro ně lehké uchovat si zdravé hlasivky a povzbuzující úsměv na
rtech. Proto vám doporučuji tleskat jim a jinak dávat
najevo své sympatie – aby do konce týdne vydrželi!
Odpověď: „Kdyby naše kytaristka začala rodit.“
Prozatím osiřelou ZDRAVOTNÍ SESTŘIČKU Báru
přijedou podpořit v kurýrování ještě dvě další zdravotní a zároveň řeholní sestry. Na starosti budou mít
zdravotní stav všech účastníků CSA, nabídnout mohou pobyt na marodce, v izolaci, pár injekcí či dezinfekci. Sestřička Bára se proto těší velké publicitě :-) –
její telefonní číslo i šipky k ní najdete skutečně všude
(722 446 745; pokoj DM2 404).
Odpověď: „Kdyby došel toaleťák a černé uhlí…“
TISKOVÁ SKUPINKA pracuje už od prvních minut
přípravného týdne na 101%. Pod vedením šéfredaktorky Anet bude během setkání každý den vycházet
šťavnatý a pikantní plátek KROMĚŘÍZEK. Dozvíte se
v něm nejen různé informace týkající se setkání animátorů, rozhovory a shrnutí přednášek či katechezí,
ale nabídne také čerstvé drby a zajímavosti ze zákulisí.
Odpověď: „Nejhorší by bylo, kdyby se nic nedělo,
nejel internet a technika, kdyby se naše novinářské
kachny naučily plavat, někdo s námi chtěl dělat rozhovor a kdyby v redakci došlo kafe.“ :-)
eve, ane, ren, smi

Je jich pět, říkají si REŽIE a přidružili k sobě i dva
MODERÁTORY. „Snažíme se zdramatizovat témata dne a máme příběh, který se line celým setkáním.
Je to dřina, děs a pot, ale děláme to pro vás rádi,“ svěřili se během jízdy na rotopedu. Pokud totiž nejsou na
pódiu, pilně cvičí v posilovně. Samozřejmě scénky.
Odpověď: „Kdybychom dostali průjem, kdyby zklamala technika a kdyby nám produkce nedodala materiál, který potřebujeme. Jinak si poradíme s každou nepředvídatelnou situací.“
A moderace dodává: „Největším problémem by bylo,
kdyby Martin ochraptěl.“
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