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Michal Uhlíř, režijní skupinka, 26 let, Brno 
Proč se chystáš na setkání Mládeže?

Jednak proto, že jsem v přípravném týmu, který sám o sobě tvoří 
společenství, což je velkým přínosem. A také proto, že je vždycky 
velká síla vidět několik tisíc mladých lidí, kteří věří v to, v co já. Dost 
mě to nabíjí a povzbuzuje v mé osobní víře. A v neposlední řadě se-
tkání s přáteli a společné zážitky.

Už jsi Byl na nějakéM setkání? jaký Byl nejsilnější zážitek?

Byl jsem na světových dnech mládeže v Madridu a letos i v Krakově. 
Hodně silný zážitek jsem měl z Madridu, kdy po velmi horkém dni 
během přišla bouřka a silný déšť, s čímž Španělé rozhodně nepočítali. 
Papeži Benediktovi dokonce kvůli silnému větru ulítlo solideo z hlavy, 
a když začalo silně pršet, najednou se 2,5 milionů mladých lidí úplně 
ztišilo, začalo tvořit skupinky mezi sebou a modlit se, zpívat... a nad 
námi přeletěla bílá holubice. To byla síla!

Z těch ryze českých jsem byl v Třešti na celostátním setkání animá-
torů, a tam na mě působila asi nejvíc atmosféra, kterou jsme vytvořili 
s animátory a výborná režie tomu dodala šťávu :-).

nejedeš jako Běžný účastník. Proč ses rozhodl 
Pro tUto slUžBU?

V  režii jsem byl právě letos v  Krakově a  je to ohromný zážitek 
a obohacení z několika stran. Dostal jsem možnost být v režii i v Olo-
mouci. Během devíti měsíců příprav vytvoříme mezi sebou blízké 
vztahy a společenství, což je pro mě velmi důležité, ale určitě ne sa-
mozřejmé. Dále je to povzbuzení, třeba i v tom, že mám od Boha ně-
jaké dary a je potřeba nenechávat si je pro sebe, ale dávat je druhým.

celostátní setkání Mládeže oloMoUc 

Přípravy zaberou dost času i energie, ale když pak vidíš plody spo-
lečné práce, všechna investovaná energie se xkrát vrátí :-).

nejsPíš Přijdeš o část Přednášek a akcí. 
číM ti to slUžBa drUhýM vynahradí?

Tím, že je to smysluplná práce, která nese plody. Můžu být Boží 
nástroj, skrz který chce Bůh něco říct, a to je přece obrovská radost. 
Sloužit mladým a pak vidět jejich radost a jak to na ně působí. To je 
pro mě víc než dostatečná kompenzace :-). Důležitá je i zpětná vaz-
ba, kterou dostáváme a která člověka nabíjí, že to má opravdu smysl.

co očekáváš od letošního setkání v oloMoUci? 

Aby se nám, jako režii, podařilo mladým přiblížit motto setkání. 
Aby je program pobavil, ale zároveň oslovil a povzbudil v jejich osob-
ním vztahu k Bohu.

A abych i já, společně s přáteli, načerpal sílu a zažil něco krásného 
s Bohem.

jožka Biernát, úklidová skupinka, 27 let, su-
chá loz, bohoslovec 1. ročníku aks olomouc
Proč se chystáš na setkání Mládeže?

Jde mi především o  SeTKÁNÍ. Být nablízku lidem, potkat staré 
a poznat nové přátele. A hlavně – setkat se zase trochu jinak s Tím, 
který nás všechny spojuje.

Už jsi Byl na nějakéM setkání? 
jaký Byl nejsilnější zážitek?

Co se velkých setkání mládeže týká, nej-
sem žádný „ostřílený veterán“. Mám za se-
bou arcidiecézko v Prostějově a SDM v Kra-
kově. S lidmi, se kterými jsem setkání prožil, 
jsme si od té doby blíž – skrze chvíle krásné 
i ty náročnější. Nejsilnějším zážitkem pro mě 
bylo vyslyšení modlitby ve složité situaci po 
krakovské vigílii. Víc prozradím rád osobně... 
Myslím, že když se člověk zaměří právě na to 
setkání s Bohem, lidmi i sám se sebou, zážit-
ky pak přijdou samy.

nejedeš jako Běžný účastník. 
Proč ses rozhodl Pro tUto slUžBU?

Do úklidového týmu jsem se zapojil popr-
vé v Krakově. Na rozdíl třeba od týmu režie 
u nás člověk nemusí dopředu zkoušet a být 
nervózní. Také jsme nemuseli jako pořadatelé 
bdít v noci na recepcích. Moc si (nejen) těchto 
týmů vážím, dělají kus práce! Úklid má tu (ne)
výhodu, že je vidět. Už v Krakově byla v na-
šem týmu takřka rodinná atmosféra a říkali 
jsme si, že bude skvělé opět spolupracovat 
v Olomouci. S pomocí Boží jdeme do toho 
znovu! A těšíme se i na nové tváře mezi námi.

nejsPíš Přijdeš o část Přednášek 
a akcí. číM ti to slUžBa drUhýM 
vynahradí?

Jak říká kniha Kazatel, všechno má svoji 
určenou chvíli. Určitě nejsem sám, když vní-
mám, že v životě je čas brát i čas dávat. Nejsem 
dokonalým nástrojem, ale když se dám k dis-
pozici Bohu, nemám strach, že o něco přijdu.

jaké je tvoje letošní očekávání?

Těším se, že Olomouc, svůj studijní domov, 
poznám zase trochu jinak. Lákavě zní eXPO 
povolání. Když si uvědomím, proč tam budu, 
jsou má očekávání Boží...

Možná Už to znáš a neMůžeš se dočkat. Byl jsi v krakově, třeba i ve žďáru a teď už netr-
pělivě očekáváš celostátní setkání mládeže v olomouci. všechna setkání mají atmosféru 
a dějí se tu neuvěřitelné věci. Proč by olomouc měla být výjimkou? 
Možná ale váháš, třeba nejsi ten typ, kterého lákají masové akce a připravený program. 

Právě pro tebe přinášíme zážitky dvou kluků, které ti snad pomohou najít odpovědi na 
otázky: Proč? je to pro mě? co tam budu dělat? 

specialitou bývá i každodenní vydání časopisu setkání. jaké to je být v tis-
kovém týmu nám poví josef lavička, mimo jiné i náš dlouholetý redaktor. 

josef lavička, časopis csM & tiskový tým, 27 let, žije v Brně
časoPis csM

Samotné přípravy časopisu pro CSM začínají již několik měsíců předem. Nejenže se 
člověk může lépe poznat se všemi členy tiskového týmu a společně slavit mši svatou, 
zároveň se na těchto setkáních nastíní i představy jednotlivých lidí o tom, jak by měl 
časopis vypadat. Naplánují se rubriky, grafika, otipují se zajímavé osoby pro rozho-
vory. Co se týče jednotlivých témat a rubrik, vždy jsou čtenářsky úspěšné úvodníky 
časopisu, dále pak rozhovory s otci biskupy či novinářské kachny.

název časoPisU
Vymyslet dobrý název pro oficiální časopis CSM je oříšek. Název vždy nějak souvisí 

s místem či tématem setkání. V Táboře-Klokotech v roce 2007 vycházely „Clocknews“ 
a při Celostátním setkání animátorů v Kroměříži 2010 byl k dostání Kroměřízek. Na 
předchozím CSM v roce 2012 (Žďár nad Sázavou) pak byl zvolen název Kompot. Po-
kud nevíte proč, najděte si v Bibli motto celého setkání: Gal 5, 22.

PříPravný týden
Během přípravného týdne se pracuje především na dopilování grafiky, rozdělení 

jednotlivých rubrik, zmapování terénu a nachystání technického zázemí. V posledních 
dnech před setkáním se už tým zabývá vydáním tzv. nultého čísla časopisu, které vy-
chází jen pro přípravné týmy přesně den před začátkem CSM a je jakousi generálkou 
před ostrým startem.

PrůBěh setkání
Během CSM nemají členové tiskového týmu mnoho času. Většinu dne musí mít 

dobře rozděleno, na jaké části programu se bude každý z nich vyskytovat a o čem 
bude psát. Grafici a šéfredaktor pak pracují často přes noc až do ranních hodin, kdy 
společně sází číslo na další den. V šest hodin ráno pak začíná celý koloběh nanovo. 
Přesto však v  týmu panuje vždy přátelská atmosféra a všichni si společně stihnou 
prožít spoustu zábavy.

Podívej se na časopis kompot ze setkání v roce 2012: 
https://zdar2012.signaly.cz/1208/casopis-kompot-ke-stazeni
https://zdar2012.signaly.cz/1208/cervici-z-kompotu-pexeso-ke

celostátní setkání se v čr koná 
přibližně jednou za pět let, poslední 
bylo v roce 2012 ve žďáru nad sáza-
vou. v roce 2007 akci hostil tábor. 
dvou posledních setkání se účastnilo 
kolem šesti tisíc mladých lidí.
Přihlášky a další informace: 
olomouc2017.signaly.cz, 
Facebook: @csm2017.

rozhodnUto? kdy, kde a jak se Přihlásit? 
6. Celostátní setkání mládeže se uskuteční 15.–20. srpna 2017 v Olomouci. Přihláš-
ka už je spuštěna, neváhej a vyplň ji na olomouc2017.signaly.cz.
Jako u předchozích setkání je při včasném přihlášení nižší cena, při přihlášení do 
31. května 950 Kč, potom se postupně zvyšuje. 
Setkání je určeno mladým od 14 do 30 let, kromě katechezí, přednášek, worksho-
pů a koncertů se můžeš těšit například na eXPO povolání, při kterém bude mož-
nost navštívit a poznat život v olomouckých klášterech.

chceš pomoci a zažít setkání v přípravném týmu jako pořadatel? 
Je možné zapojit se do přípravného týmu do skupin liturgie, pořadatelé, tisk, režie, 
stravování, ubytování, úklid a výzdoba. Přihlas se co nejdříve, protože počet lidí 
v týmech je omezený.
V sobotu 19. srpna jsou do Olomouce zváni i rodiče s dětmi na Den s rodinami. 

Anna Sýkorová 
tiskový tým CSM 
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