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ZPRAVODAJ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI - PROSINEC

Na adventním věnci už
hoří dvě svíce

2004



Adventní doba je přípravou na vánoční svátky. Vánoce pocházejí ze dvou
slov. Je to „svatá noc“ v níž si připomínáme onu chvíli, kdy se narodil
 Tehdy velké zástupy andělů zpívaly: „Sláva na výsostech Bohu a na
Ježíš.
zemi pokoj lidem dobré vůle!“

 Když archanděl Gabriel oznámil Panně Marii, že se mocí Ducha svatého stane
Matkou Božího syna, nemůžeme si myslet, že všemu ihned porozuměla. Její odpověď, kterou

čteme v Lukášově evangeliu a snad denně si ji připomínáme v modlitbě „Anděl Páně“ – „ať
se mi
stane podle tvého slova“ (Lk 1,38) – nám dává tušit, že Mariino srdce bylo plné důvěry
a pokoje.
Ani svatý Josef nerozuměl zcela všemu. Dokonce chtěl Marii tajně propustit.

Nechtěl
 asi stát v cestě Božím plánům. Bůh mu však ve snu poodhalil něco ze svého jednání
a přizval Josefa ke spolupráci. V Josefově srdci se rozhostil místo pochybností pokoj a pak

jednal tak, jak si Bůh přál. Vzal Marii k sobě…
Také my, podobně jako Maria a Josef, můžeme prožívat vnitřní pokoj. Určitě máme své

zkušenosti
z různých prožitků. Můžeme prožívat rodinnou pohodu, setkávat se s přáteli, kteří
nás mají
 rádi a váží si nás. Prožili jsme hluboký pokoj, spojený s úžasem při pozorování krás
přírody
 nebo při pohledu na vesmírnou oblohu. Tyto prožitky jsou předchutí toho pokoje,
kterým
 nás chce naplnit Bůh. On si přeje, aby nás jeho pokoj provázel stále – ve chvílích
radostných i bolestných.

Tento druh pokoje se může zrodit tam, kde je připravenost ke smíření a obrácení. Takový
pokoj je Božím darem. Víme, že kvůli Ježíšově oběti na kříži máme přístup k Otci. Díky
 svědomí, které je ovocem vyznání našich hříchů a přijetím Božího odpuštění,
čistému
můžeme
 prožívat pravý pokoj. Podobně jako Maria a Josef se i my můžeme přesvědčit, že
pokoj našeho srdce není závislý na vnějších okolnostech našeho života, ale je ovocem
nekonečné lásky, kterou nás zahrnuje Bůh.

Přeji Vám všem, abyste adventní dobu prožívali v hledání smíření s Bohem i lidmi. Pak
 Božího narození můžeme prožít v lásce a pravém pokoji, jehož dárcem je Pán Ježíš.
oslavu

Do adventního
snažení denně žehná
otec Emil



V adventu vzhlížíme ke Světlu, které je mocnější, než všechna temnota.
Proto také na adventním věnci postupně zapalujeme svíce. Světla na věnci
tak od neděle k neděli přibývá. Toto světlo je symbolem, který obrací naši

pozornost ke Světlu, které každému člověku daroval Bůh: Ježíše Krista.
Věnec byl vždy symbolem vítězství, královské důstojnosti. I v Písmu svatém se mluví o
věncích jako o projevu úcty, radosti a vítězství. A toto je Bohem nabídnuto všem lidem.
Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti,
vítězný věnec života.
Adventní věnec by měl být zhotovován v barvách zeleno-fialových nebo zeleno-červených
Fialová je liturgická barva Adventu, ale protože bývala v minulosti v domácím prostředí
nedostupná, nahradila ji postupně barva červená.
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Nachází se asi 6 km severozápadně od Starého Města u Uherského
Hradiště a patří k nejvýznačnějším poutním místům Moravy. Byl
vždy úzce spojen s cyrilometodějskou tradicí. Kult slovanských
apoštolů, kteří jsou spolu se sv. Benediktem spolupatrony Evropy,
činí z Velehradu místo přesahující významem hranice našeho státu.
Podle archeologických nálezů a historického bádání lze politicko-správní středisko
Velkomoravské říše a metropoli jejího prvního arcibiskupa sv. Metoděje spojovat se širší
oblastí kolem Uherského Hradiště, Starého Města a Velehradu.
Počátky současného Velehradu sahají do 13. století, kdy tady
vznikl v románském stylu první cisterciácký klášter na
Moravě, založený moravským markrabětem Vladislavem
Jindřichem. Rozsáhlý komplex s kostelem Nanebevzetí Panny
Marie byl dokončen ve čtyřicátých letech 13. století. V roce
1421 byl vypálen moravskými husity a znovu obnoven byl v
letech 1587 – 92. Raně barokní přestavba proběhla v letech
1629 – 35 a současná podoba Velehradu pochází z přelomu
17. a 18. století.
V době církevních reforem císaře Josefa II. došlo ke zrušení
cisterciáckého kláštera a svatyně plnila pouze funkci farního
kostela. Došlo ke značnému chátrání, kterému bylo zamezeno
v letech 1863 – 85, tedy v době miléniových oslav příchodu
cyrilometodějské misie na Moravu (r. 863). V roce 1890 přišli
na Velehrad jezuité, zřídili gymnasium a konvikt s názvem Papežská kolej Tovaryšstva
Ježíšova na Velehradě. Areál prošel v letech 1935 – 39 rozsáhlou restaurací.
V roce 1950 byl klášter opět zrušen a teprve po čtyřiceti letech se r. 1990 znovu navrací řád
Tovaryšstva Ježíšova, aby v tomto významném poutním místě zajišťoval duchovní službu.
Papež Pius XI. ocenil cyrilometodějský význam Velehradu tím, že mu v roce 1927 udělil
titul a výsady menší baziliky – tzv. baziliky minor. U příležitosti jubilea 1100. výročí úmrtí
sv. Metoděje v r. 1985 věnoval papež Jan Pavel II. bazilice Zlatou růži a 22. dubna 1990 sem
zavítal osobně. Památkou na tuto událost je obrovský
kříž s jeho znakem stojící na nádvoří před bazilikou.
Velehrad žije v současnosti bohatým duchovním
životem a v září letošního roku (2004) tady bylo otcem
arcibiskupem Janem Graubnerem slavnostně zahájeno
vyučování na nově otevřeném Stojanově církevním
gymnáziu.
Hlavní pouť je na slavnost sv. Cyrila a Metoděje
(5. 7.). V neděli bližší tomuto datu je tzv. malá pouť.
Bližší informace najdete na internetových stránkách www.velehrad.cz či www.stojanov.cz.
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ADVENTNÍ KONCERT VE
FRYŠTÁCKÉM KOSTELE

V neděli 28. listopadu se v našem kostele uskutečnil první Adventní
koncert, který připravila ZUŠ Morava, pod vedením ředitele Libora
Mikla, Ladislava Doliny a dalších učitelů. Představilo se několik dětí
na sólové nástroje s doprovodem svých učitelů, a samozřejmě, že u
toho nemohl chybět ani Farníček.
Několika fotografiemi se k této zdařilé akci vracíme a věříme, že se
z Adventních koncertů ZUŠ Morava stane příjemná a nová tradice,
která nám umožní lépe se připravit na nadcházející Vánoční svátky...
- PN 4

!
V měsíci listopadu připravila skupina našich katechetek zajímavou akci pro děti a mládež.
Celkem třikrát se sešli malí i větší výtvarníci na tvořivých dnech v klubovně DISu a s velkým
elánem se pustili do zhotovování krásných výrobků nejrůznějšími výtvarnými technikami. Při
prvním tvoření si vyzkoušeli ubrouskovou techniku zdobení květináčů a svíček, kreslení na
sklo, výrobu drobné keramiky, vonných pytlíčků, látkových věnečků a ořechových skleniček.
Zdatní malíři připravovali pohlednice s vánoční tématikou. Další týden zruční umělci zdobili
kamínky ubrouskovou technikou, tvořili krásné svícinky pískováním a dekorační skleničky
vrstvením barevných písků. Vznikla také další sada pohlednic, přibylo drobné keramiky a
sortiment výrobků rozšířily jemné slaměné ozdoby. Třetí tvoření bylo věnováno především
balení výrobků. Ale aby se potvrdilo pořekadlo „S jídlem roste chuť“, celkovou kolekci
doplnili naši výtvarníci ještě o lýková zapichovátka, holubičky a růžičky z křížal...
Toto všechno by nemohlo vzniknout bez ochoty a trpělivosti otce Františka a ostatních
DISáků, bez podpory otce Emila a bez nadšení domácích a přespolních výtvarníků (skauti
z Holešova) a jejich maminek.
První neděle adventní ukázala velký zájem o naše výtvarná dílka. Už teď můžeme říci, že
letošní tvořivé dny byly úspěšné. Přinesly hodně radosti všem výtvarníkům a navíc výtěžek
akce pomůže řadě lidí ohrožených malomocenstvím...
Na další podobná setkání se těší fryštácké katechetky.
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Otevřený dopis k průzkumu možnosti zřídit samostatný křesťanský televizní program
digitální zemské televize.
Milé sestry a bratři, rychlým rozvojem informačních technologií jsme dospěli k reálné
možnosti využít proces, který se nazývá digitalizace. Digitalizace v praxi znamená možnost
používat mobilní telefony, připojovat se na internet, pouštět si cedéčka; také to ale znamená
možnost zřizovat nové televizní a rozhlasové programy, a to v nevídaném počtu a levnější
než dosavadní analogové.. K tomu je ovšem třeba zakoupit k televizoru laciné zařízení zvané
set-top-box. Abychom mohli učinit správné rozhodnutí k využití tak jedinečné příležitosti,
potřebovali bychom k tomu mimo jiné vědět i to, za by věřící křesťané vůbec měli o takový
televizní kanál zájem, případně zda by tuto nově vzniklou křesťanskou televizi finančně
podporovali, nebo zda by se měla živit jako komerční stanice se vším, co s tím souvisí.
Prosíme, položme si otázku: Bylo by dobré a jsme schopni sobě i druhým nabídnout k novým
zamýšleným desítkám komerčních programů alternativu v podobě jednoho programu
s pěknými pořady, nápaditými soutěžemi, s kvalitními převzatými dokumenty, s pořady se
zdravým humorem, s pořady na témata, která jiní neprobírají? Stáli byste o televizní
zpravodajství s jinak seřazenými příspěvky, o umělecké filmy, které se jinde málo promítají?
O pořady pomáhající kněžím s vaším náboženským vzděláváním? Stáli byste o program, ke
kterému byste se nebáli pozvat své dítě a sami byste s chutí alespoň občas přisedli také?
Otcové biskupové jsou s těmito skutečnostmi v hrubých obrysech seznámeni a tyto plány
podporují.
Na Proglasu vidíme model možnosti mít v naší zemi křesťanský rozhlasový program
spojující generace, program vytvářející rodinné prostředí; tento rozhlas je financován z 95%
příspěvky posluchačů; o tomto jeho rysu se v Evropě dobře ví. Předpokládáme, že pokud by
byl dostatečný zájem a lidé by k této fungující rozhlasové koruně denně přidávali další dvě
televizní koruny denně, mohlo by se možná na obdobném principu dařit financovat i televizi.
Slíbili bychom vám za to vysílání v křesťanském pojetí hodnot, pro celou rodinu. Ostravské
Studio Telepace s desetiletou historií může být dobrým základem takového vysílání. Je-li to i
v Božím plánu, budou si moci křesťané navzájem (i ostatním lidem) nadělit možná již
k vánocům roku 2005 naši – vaši televizi.
V případě, že máte zájem se do věci jakkoli vložit, vyjádřete prosím podpisem souhlasné
(nebo třeba i nesouhlasné stanovisko, není to jednoduchý projekt) na připravené formuláře.
Děkujeme mnohokrát.
Za studio Telepace P. Leoš Ryška, SDB
Za Radio Proglas
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P. Martin Holík

V zimním období, většinou to bývá před začátkem každého nového roku, začínají lidé
hodnotit uplynulé období. Bilancují dosažené úspěchy či neúspěchy uplynulých 365 dní, ale
také si slibují nebo dávají všechna možná předsevzetí do nového roku.
V tu dobu bývá také nejvíce probíráno a diskutováno ZDRAVÍ. Lidé si přejí navzájem
hlavně zdraví a říkávají – zdraví je nejcennější...
Připomeňme si proto, co o zdraví říkají stará moudrá přísloví.
Italové například tvrdí, že „správná výživa je pravý lék, který je nutno užívat“.
Rusové v době carů říkali, že „půst nezabíjí, ale obžerství ano“.
Francouzi zase vleklost choroby demonstrují tímto: „Nemoc přijíždí na koni a odchází
pěšky“.
Zajímaví je i anglické přísloví, které praví: „Když se spojí pacient s nemocí, lékař si
neporadí“.
Naše české říká: „Kam nechodí slunce, tam chodí lékař“ nebo další – „zdraví, sílu najdeš
v sýru“ – vhodně doplněné o „při pití však znej svou míru“.
Snažme se proto tato rčení a přísloví domyslit. V každém z nich je kousek životní moudrosti.
Teď se ale vraťme ještě k nám domů. Jedno naše české rčení praví „Pozdě bycha honit“.
Snad ani nevíme, co to ten „bych“ je. Určitě však víme to, že se podobá jinému, také
českému: „co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek“.
A ještě bych si dovolil malinko upravit a doplnit starodávného „ bycha“ následovně:
„Pozdě bycha honit, praví české rčení, chceš-li se však polepšit, nikdy pozdě není!“
zadumal se František Záloha

VÁNOČNÍ SVÁTKY
Vánoční svátky přicházejí,
znějí zpěvy veselé,
radujte se všechny děti,
dospělí i přátelé.

Vánoční svátky přicházejí,
vyčisťte všichni nitra svá,
ať září jak zrak dětí,
hvězdy, obloha bezedná.

Vánoční svátky přicházejí,
s nimi kouzlo domova
vítězí láska, odpuštění
není slyšet zlá slova.

Vánoční svátky přicházejí,
s nimi Boží láska k nám,
koledy radostně hlásí:
Narodil se Kristus Pán!
Eliška Jechová
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Tak jako každý rok se fryštáčtí skauti postarají o to, aby
v domácnostech na Vánoce byl aspoň miniauturní kousek něčeho
přímo z Betléma. Malinké světýlko, které se připalovalo dlouhou
řadou plamínků od jednoho ke druhému, aby dorazilo až do našich
domovů a připomnělo svou přítomností místo zrození Ježíše Krista.
Skauti ručí svou ctí, že tento plamínek nebyl nikde přerušen a ať jej
k Vám přinese náš bratr oldskaut nebo malá světluška, přinesou
Vám nejen symbol věčného světla, ale i kus skautské
dobrosrdečnosti, radosti i požehnání od malého Ježíška.
No, a jak to bude probíhat? Ve středu 22. prosince jedeme k vlaku
do Přerova. Zde si světýlko připálíme od skautů z Brna, kteří tímto
vlakem pojedou směrem na severní Moravu. Již ve středu bude Betlémské světlo
hořet v Penzionu na náměstí.
Na Štědrý den v 8:30 ráno se sejdeme na náměstí a budeme světlo roznášet po
Fryštáku i okolních obcích. Od této chvíle bude Betlémské světlo hořet v předsíni
kostela a za krátko i na významných místech ve městě (lípa na náměstí, kříže a
kapličky v okolních obcích) a hlavně – naše děti je ponesou městem. Vyhlížejte je,
protože často nemají odvahu k vám vkročit, ale o to větší radost budete mít Vy i
ony, když Vám je předají. Vždyť Vánoce jsou právě o radosti, a tu Vám přineseme
s tím malým, bledým, nepatrným, ale přitom obrovským darem.
Skautky a skauti z Fryštáku

Víte, co je také skauting?
Skauting je vztah k lidem, přírodě… Jó, to už víme, mávne mnohý
z vás rukou. Chtěl bych ale pohlédnout na skauting z druhé stránky
Skauting je především o lidech. O lidech, kteří nezištně obětují
svůj volný čas pro naše děti, naši mládež – naši budoucnost. Scházejí se s nimi
každý týden na schůzkách, výpravách do přírody, víkendových akcích a především
letních táborech ve volné přírodě.
Jsou to rádcové družin, vedoucí oddílů a jednotlivých středisek. Jsou i mezi námi,
často je potkáváme. Bereme jejich službu dětem jako samozřejmost? Určitě ne.
Jenom o tom prostě nemluvíme.
A tak bych chtěl dnes poděkovat všem skautům a skautkám z Fryštáku, že přijali
tuto činnost za své poslání. Dík také patří všem, kteří se skautingem sympatizují a
dovedou nabídnout pomocnou ruku, když to je třeba.
- FK 8

V sobotu 13. listopadu se, tentokrát na Kašavě, uskutečnil
tradiční turnaj ve fotbale s příznačným názvem „Zlomená noha
CUP“. V kategorii od 17 do 99 let jsme obhajovali loňské druhé
místo. Tým jsme ale měli i na lepší umístění, a tak jsme tentokrát
jeli útočit na prvenství. Sestava byla následující: V brance stál téměř neomylný Víťa Němec
a v poli se střídali Pavel Osoha, Pavel Dlabaja, Tomáš Odstrčil, Lukáš Marek, Břeťa Stískal a
Petr Popelka (pokud některá jména neznáte, vězte, že jde o výpomoc z blízké vesnice
Martinice). Hrálo se systémem 4 + 1 a 2x7 minut, takže jsme si všichni pořádně zaběhali.
Prvním týmem, který nás prověřil, byly Vizovice. Začátek zápasu byl dobrý, měli jsme tlak a
zrodilo se i několik náznaků šancí. Pak ovšem přišla rána v podobě nedorozumění obránce
s brankařem, která měla za následek první ze šťastných branek soupeře. Otevřeli jsme obranu
a začali obléhat protivníkovu branku – ovšem bezvýsledně.
Šance byly mařeny jedna za druhou. Pak přišly dva góly
téměř z poloviny hřiště, které zčistajasna ukončily tento
zápas v náš neprospěch. To bylo zásadní otřesení našich
nadějí. Druhý zápas jsme sehráli s družstvem Štípy. Po
několika pěkných akcích jsme se brzy ujali vedení, které
jsme hlídali s přehledem. Bylo to z naší strany asi
nejpovedenější utkání. Výsledek 6:1 však ani zdaleka
neodpovídá počtu gólových šancí. Střídavě se trefovala
většina týmu.
Přišel ovšem nejdůležitější zápas s dosud neporaženým
týmem Kašavy. Naši předchůdci s nimi dostali debakl, takže
při možnosti, že bychom je porazili, jsme mohli pomýšlet na
první místo. Začali jsme ofenzívně a snaživě. Po krásné akci
jsme otevřeli skóre a vedli 1:0. Pak jsme ale z jednoho protiútoku dostali tečovanou střelou
branku, což nás trochu přibrzdilo. Dvě rychlé branky soupeře, který hrál dosud nejpěknější
fotbal, zamíchaly našimi výpočty.
Vyhecovali jsme se ale, což vedlo
k tlaku a k šancím. Ale čas byl
bohužel neúprosný, takže jsme
stačili jen korigovat výsledek na 2:3
a byl konec.
Smůla... Musíme ale také ocenit
soupeřovy kvality. Vyhrát může jen
jeden. A tak jsme nakonec skončili
až třetí. Pořadí bylo: 1. Kašava 2.
Vizovice 3. Fryšták 4. Štípa. Příští
rok se nám snad konečně podaří na
prvenství dosáhnout. Už aby to tu
bylo…
Petr Popelka
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28. 12. – 1. 1. Silvestr né na NOVĚ
„Vezmi sjezdky, běžky, brusle – přibal kutaru i husle – ať už bude sníh či bláto, přidej se
k nám, však máš na to. S DISem prožít Nový rok, požehnaný celý rok.“
Volné pokračování loňské úspěšné disácko-horsko-silvestrovské premiéry.
Vede: Pavel Kosmák, SDB, předběžná cena: 1200,- Kč.
29. 12. – 1. 1. Silvestr
Senzační, impulzivní, lidský, vířivý, empatický, smysluplný, trrrrrrrriskantní.
Zábava, tanec, modlitba, povídání, hry. Nejen to a nejen o silvestrovském večeru.
Vede: František Bezděk, SDB, cena: 690,-/830,- Kč.
15. 1.
DISácký ples
„... a tak si Popelka obula svoje střevíčky a vydala se na DISples.“
Při troše štěstí ji budete moci potkat i Vy! Tak přijďte na DISples! Možnost noclehu.
Rezervace vstupenek: dis@disfrystak.cz nebo telefon 577911098, cena: 70,- Kč.
14. – 16. 1.
Zimní vandr, aneb všechny cesty vedou do DISu
„... a tak si Popelka obula svoje pohory a vydala se na DISples.“
Nevšední kombinace outdoorové a společenské akce. Trochu vymrzneme při přechodu
hostýnských vrchů, návštěvy zříceniny hradu Lukov, při nočním bivaku, ale pak roztajeme na
DISáckém plese.
Vede: Pavel Kosmák, SDB, cena: 400,-/470,- Kč (zahrnuje i lístek na ples).
14. – 16. 1.
Jak nedostat přes hubu III.
Život je boj. Tak tedy o tom, jak bojovat a přitom neublížit – ani sobě, ani druhým.
Vede: Pavel Bery Bačůvka, cena: 330,-/390,- Kč.
Podrobné informace naleznete na internetové adrese www.disfrystak.cz.
Příhlášky je třeba podat pokud možno nejpozději 3 týdny před akcí.

Vánoční prosba
Stromeček, dárky, hostina
teplo a radost, zář a jas
tak Štědrý večer začíná,
tak zná jej každý z nás.

A zatímco na stromku hoří svíce,
stává se u nás často žel,
že vystrčen námi ze světnice,
Tam venku pláče Spasitel.

Prosím Vás, prosím, nenechte Ho,
aby kdes venku v pláči stál,
přijměte hosta nebeského,
vždyť On nás tolik miloval.
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POŘAD BOHOSLUŢEB
5. 12.
6. 12.
7. 12.
8. 12.
12. 12.
13. 12.
14. 12.
19. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
31. 12.
1. 1.
2. 1.

2. neděle adventní
Památka sv. Mikuláše
Památka sv. Ambroţe
Slavnost Neposkvrněného početí
Panny Marie
3. neděle adventní
Památka sv. Lucie
Památka sv. Jana od Kříţe
4. neděle adventní
Štědrý den
Boţí hod vánoční
Svátek sv. Rodiny
Svátek sv. Jana, apoštola
Svátek sv. Mláďátek
Sv. Silvestr – konec občanského
roku
Nový rok – Slavnost Matky Boţí
Panny Marie
2. neděle po Narození Páně

24. 12.
25. 12.
26. 12.
31. 12.

1. 1.
2. 1.

JESLIČKOVÁ POBOŢNOST
Setkání dětí u jesliček se uskuteční 25.
prosince – na Boţí hod Vánoční od
15 hodin v kostele.
Letos se představí děti ze ZUŠ Morava
s pásmem koled, zahraje nám dětská
schola, společně se naučíme nové koledy a
připraveno bude také pantomimické
vystoupení mladých s názvem Čtvrtý král.
Samozřejmě, že se budeme těšit i na jiná
vystoupení dětí, které nám budou chtít
zahrát nebo zarecitovat.

KLUB MAMINEK
7. 12.

14. 12.

Štědrý den (pátek)
16 a 22 hodin
Boţí hod Vánoční (sobota)
8 a 10 hodin
Sv. Štěpána (neděle)
8 a 10 hodin
Silvestr (pátek)
17 hodin
23 – 24 hodin tichá adorace
Nový rok (sobota)
8 a 10 hodin
2. neděle po Narození Páně
8 a 10 hodin

Chystáme se na Vánoce
Můžete přinést své oblíbené a
osvědčené recepty, nápady na
výzdobu svátečního stolu a
domova.
Zdobení dekoračním pískem
Materiál bude k dispozici, ale
můžete si přinést vlastní rámečky,
skleničky, vázičky...

**********
RORÁTY
Letos budou roráty kaţdé úterý a pátek
v 6:30. Pro školáky bude po mši sv.
připravena snídaně.
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VZKAZ

Vodorovně: A. africký posvátný brouk, nářadí kopáče, B. 1.díl tajenky, C. švestka (nář.),
z těchto důvodů, dolepení, D. ţenské jméno, doplněk, pánské oblečení, části dřevěného plotu,
E. souhlas, černý pták, spojovací součást, zámezí hřiště, klan, F. iniciály herečky Talpové,
africká antilopa, beduínský plášť, obchod, nesouhlas, G. polské město, část fotoaparátu,
jméno reţiséra Klose, H. 2. díl tajenky, I. temnota, jihoam. řeka, SPZ Ţiliny, město v Iránu.
Svisle: 1. část Prahy, 2. běh na krátké tratě, citoslovce utišení, 3. otevřený účet, Fibichova
skladba, 4. ugrofinská bohyně, pás kolem rovníku, 5. SPZ Rokycan, vánoční píseň, 6. iniciály
„strýčka“ Jedličky, část těla, pletenec vlasů, 7. domácí zvíře, kněţské roucho, 8. české město,
9. pohybovat se vzduchem, druh koření, 10. zkr. občanského výboru, opuchlina, francouzsky
„přítel“, 11. italská řeka, dom. jméno Aurélie, 12. součást aromatických olejů, obec u Písku,
13. bývalá mince, římsky 2501, 14. rozpouštědlo, řecky „vzduch“, 15. svrchní vrstva kůţe.
Pomůcky: akka, epiderm, aer, ami.
Tajenka z minulého čísla: …žijme pro všechny živé

připravil František Záloha
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