
„Toužíme vlastně po životě samotném, tom pravém, ale zároveň
to, k čemu jsme přitahováni, neznáme. Nemůžeme přestat se
k tomu vztahovat, a přesto víme, že všechno, co můžeme 
zakoušet či uskutečnit, není to, po čem toužíme.“  Z encykliky Spe Salvi B XVI.

Pořadatelé byli v průběhu mše nepostradatelnou složkou. K jejich hlavnímu úkolu patřilo informování příchozích. Pořadatelské služby
se aktivně účastnilo přes 1000 lidí. Ti byli z farností (632 pořadatelů), z oddílů skautů (245 pořadatelů), orlů (123 pořadatelů) a dalších
spolupracujících organizací. Pořadatelé byli v pohotovosti již od 4 hodin ráno a byli velmi dobře rozeznatelní díky žlutozeleným 
pořadatelským dresům s nápisem „pořadatel“.
Byli rozděleni do 30 skupin – v sektorech, na přístupových cestách a skupiny se zvláštními úkoly. V době příjezdu papeže Benedikta
XVI. a při jeho průjezdu areálem se přibližně 150 pořadatelů se zvláštním časovým úkolem přesunulo z jednotlivých sektorů na 
určená místa mimo svoje sektory. Každou skupinu měl na starosti příslušný „šerif“ se svým zástupcem. Skupina šerifů se zástupci
(celkem 65 lidí) měla zvláštní školení – opět skrze e-maily, a především den před bohoslužbou přímo na místě letiště. Každý z šerifů
měl spojení do řídicího pořadatelského stanu přes radiostanici a přes mobilní telefon. 
S pořadateli přímo spolupracovala velká skupina vojáků (přes 200), která zajišťovala především dobrou průchodnost cest v areálu
i na přístupových trasách.
Další složkou byla Záchranná služba a dobrovolní zdravotníci v sektorech. V celém prostoru bylo 300 zdravotníků. V každém 
z 25 sektorů byl alespoň jeden lékař a šest až dvanáct dalších zdravotníků, schopných poskytnout včasnou a účinnou první pomoc.
Na čtyřech místech byla stanoviště zdravotnické záchranné služby, celkem deset posádek se špičkově vybavenými sanitkami, v záloze
ale byly další dvě posádky a dva vozy. Poblíž letištní haly byla polní nemocnice. V případě potřeby byla k dispozici i posádka letecké
záchranné služby s moderně vybaveným vrtulníkem. Jihomoravská záchranná služba ošetřila 15 osob, u 10 z nich šlo o kolapsový
stav. Výborná spolupráce byla dále s Policií České republiky, s Městskou policií Brno, se Záchranným hasičským sborem, se starosty
a dalšími odpovědnými.

POŘADATELÉ


