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S LOV O

Bůh nás nikdy nepošle do důchodu. Svatý
Lukáš
vypráví
od
dvou
lidech
v jeruzalémském chrámu, kteří stojí za
povšimnutí. Jsou jimi Simon a Anna, oba
již pokročilého věku. Charakterizují je ale
dvě věci, které u starších lidí obvykle
neočekáváme. Za prvé oba slouží. O Anně
se píše, že „nikdy nevycházela z chrámu
vřele
doporučuje
růžence. Ve
a sloužila
Bohumodlitba
posty a sv.
modlitbami“.

V měsíci říjnu se
slově „růženec“ je obsaženo slovíčko – „růže“. Růže je
Simon sám
sebe
označil
za služebníka
Božího: v„nyní
můžeš
propustit
květina
velmi
krásná,
ušlechtilá, voňavá,
pravdě
královská,
svého služebníka
pokoji…“.
svému
vysokému
věku tito
ale zároveňv má
i trny. Navzdory
Podobně sv.
růženec
je modlitbou
lidé vědí,
že mohou
velmi králi
užiteční
království.
U je
Bohu
krásnou,
kteroubýt
věnujeme
JežíšiBožímu
a královně
Marii, ale
nikdy neodcházíme do důchodu, nikdy nám neřekne, že už nás
též modlitbou někdy velmi namáhavou, do níž se nám
nepotřebuje. A za druhé – oba mají stále svá očekávání. O starších
nechce,
která
„bolí“
pro svoji
„jednotvárnost“
a délku. Přesto
lidech se
říká, že
jsou
realisté
a proto
je již nic nepřekvapí
a nemají
co
nic
nestojí,
za
nic
nestojí,
říká
se,
a
modlitba
sv. růžence
se na co a z čeho těšit. Anna a Simon jsou jiní. Očekávají
setkání
už My
mnohé
vyprosila.
s Bohem.
smíme
očekávat setkávání s Bohem každý den a třeba i
noc, když nemůžeme
usnoutzáří
a hovoříme
Závěr měsíce
byl v našís Bohem.
farnosti Můžeme
v pravdě být
stejnými
služebníky
Božími
jako
Simon
a
Anna,
když
přispíváme
famózní. Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů
vírou, nadějí
a
láskou
Božímu
království
a
očekáváme
víc
od
Staříčkovou poutí byla vynikající; chci poděkovat všem,Boha
kteří než
od lidí, i když Bůh samozřejmě často jedná skrze bližní. V měsíci
ji připravovali.
únoru Vám přeji milost potkávat Simony a Anny ve svém životě.
V tomto
bych
přípravu na sv.
A máme je mezi
sebou, měsíci
ne že ne.
Bůh rád
Vám začal
žehnej:
biřmování, které by snad měl příští podzim udělovat o. biskup
Karel. Doufám, že se ještě někdo přihlásí.
Dary Ducha
To Vám všem
přeje Sv.
potřebujeme všichni. Díky nim lépe porozumíme
otecBožímu
Miroslav
vedení, Jeho záměrům s námi. Chceme žít ve Světle a Ježíš se
svou láskou
pro každého člověka.
MOUDROSTI
ODjeASvětlo
DO Z
Zůstávejte zdraví…
a PŘIPRAVIL
pomáhejme si.
DůvěřujmeZÁLOHA
Ježíši a
FRANTIŠEK
Marii.











Ani od nejkrásnější dívky nemůžeš žádat víc než má
Ať si sebevíc rychlý, ztracený den už nikdy nedohoníš.
Ať si kmet nebo panic, bez přátel je život nanic.
Bez rozumné pohody nemá život lahody.
Bez peněz v světě, darmo se člověk plete.
Bohatý je ten, kdo po ničem netouží.
Býk se chytá za rohy, člověk za slovo
Bída člověka najde, i když slunko zajde.
Břemeno lehce se nese tomu, kdo nese ho rád.
Bez Božího požehnání marné naše namáhání.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009

Smyslem tříkrálové sbírky obecně je
pomoci potřebným. 90 % výtěžku zůstává
v Česku a jde na konkrétní projekty, ať už
fungující nebo stojící u zrodu. Jsou to
projekty na pomoc sociálně slabým,
seniorům, lidem na okraji společnosti,
matkám v tísni, na různé pohromy a
přírodní katastrofy atd. V letošním roce
jsme byli vlastně nováčci, co se týká
organizování
sbírky.
Převzaly
jsme
organizaci sbírky po úmrtí paní Stanislavy
Pšejové, která se o ni starala zodpovědně
celých 9 let! Díky jí za to!!!
Začali jsme 2. ledna mší svatou a setkáním s otcem arcibiskupem
Janem Graubnerem ve Zlíně v kostele sv.Filipa a Jakuba. Ve Fryštáku
a přilehlých obcích se letos sešlo už 18 skupinek koledníků. Chodilo se
v termínu od 2. do 11. ledna. Díky poměrně velkému množství
skupinek byla pokryta většina území Fryštáku.
A jaké mají koledníci dojmy? Nutno říci, že veskrze dobré. Lidé byli
opět velmi vstřícní a ochotni přispět na pomoc potřebným. I přes
narůstající problémy se světovou finanční krizí a mrazivé počasí a za
cenu prochlazení se vybralo neuvěřitelných 94.150,- Kč!!!! Díky!!!
Koledníci si užili i spoustu legrace. A veselé zážitky máme i z počítání
výtěžku sbírky, kdy jsme zápasili s kurzem eura, přemýšleli jak a za
kolik vyměnit slovenské koruny, které už neplatí a dokonce se objevila
v kasičce i stravenka…Nakonec se vše vyřešilo a spočítalo! Děkujeme
tímto všem ochotným koledníkům a především fryštačanům, kteří do
sbírky přispěli.
Jana Jasenská a Ludmila Görigová
Farní charita Fryšták
Lauterkrancová Iva
Jasenský Jaroslav
Horáková Alena
Jasenská Jana
Jasenská Kateřina
Halaštová Markéta
Fuksa Lubomír
Němec Martin
Němcová Helena

3.715,2.992,6.441,3.275,4.706,2.446,3.722,7.956,4.850,-

Skalička Stanislav
Görig Jan
Zbranková Emilie
Konečná Vlasta
Kučera Libor
Odstrčil David
Kočendová Alena
Horáčková Anna
Divilová Věra
Celkem

11.970,8.043,6.383,3.060,2.365,4.513,8.163,5.490,4.060,94.150,-
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OHLÉDNUTÍ ZA TŘÍKRÁLOVÝM KONCERTEM VE FRYŠTÁKU

Konec vánoční doby se letos nesl ve znamení moravsko - slovenského
Tříkrálového koncertu.
Ve fryštáckém kostele svatého Mikuláše zazněly v neděli 11. ledna
kromě známých vánočních koled také operní skladby a v neposlední
řadě i některé známé hity v úpravě pro dechový orchestr.
Úvod obstarali Kašavští gajdoši – folklorní soubor mladých hudebníků
ZUŠ Morava, který představil několik valašských koled na tradiční
nástroje….originální byl i odzemek zatančený přímo před oltářem…
Pak už zazněly známé vánoční melodie v podání Fryštácké Javořiny.
Závěr téměř dvouhodinového koncertu patřil dechovce Maguranka ze
slovenské družební obce Kanianka (u Bojnice).
Všem divákům se společný koncert velice líbil a velmi si pochvalovali
vzájemnou spolupráci obou obcí.
V neposlední řadě je třeba říci, že zcela zaplněný fryštácký kostel ve
stoje aplaudoval všem účinkujícím muzikantům, vynikajícím sólistům
a zpěvačkám. A to hovoří za vše…
FARNÍČEK JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJE VŠEM ORGANIZÁTORŮM, VEDENÍ MĚSTA
FRYŠTÁKU I OTCI DIBELKOVI ZA KRÁSNÝ KULTURNÍ ZÁŽITEK.
- pn -
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– ÚVAHY O MUŽSKÉ SPIRITUALITĚ
Veškerá velká spiritualita učí, jak zacházet se
svou bolestí. To, oč doopravdy jde, není nějaká
soutěž ve vytrvalosti, ale kurs naslouchání,
vyčkávání a naděje, který vede k prohlubování
a projasňování touhy a vzdělává citový život,
vnitřní svět a duši, o které si z nějakého důvodu
myslíme, že na rozdíl od mysli žádné vzdělávání
nepotřebuje. Pokud svou bolest nepřeměníme,
budeme ji tak či onak dál předávat. Pokud
nepřijmeme toto naprosto nezbytné duchovní
poučení, pak se přihodí nejméně jedna, možná
však všechny z následujících věcí:
1/ S tím, jak budeme stárnout, budeme stále víc a více neohební, budeme
pořád víc obviňovat druhé a budeme stále malichernější.
2/ K tomu, abychom se zbavili své vnitřní negativity, budeme potřebovat
druhé lidi, které budeme nenávidět.
3/ Tak či onak si budeme hrát na oběť, a to bude náš prostředek falešné moci.
4/ Strávíme většinu svého života hledáním zajištění a postavení, abychom
zakryli nedostatek podstatného smyslu sebe sama.
5/Svou zmrtvělost budeme předávat své rodině, dětem a přátelům.
Obávám se, že v Americe jsme dosáhli velké naivity, pokud jde o bolest a
utrpení. Řada reklam dokonce hlásá: "Nemám čas na bolest!"
Připadá mi úžasné, že kříž se stal hlavním křesťanským logem, přestože jeho
dosti zřetelné poselství je ve většině křesťanských zemí, církvích i jednotlivcích
rázně odmítáno. Jde nám jasně o vzestup, dosahování a hromadění. Když
přestal fungovat proměňující obraz kříže, skončili jsme u křesťanských kultur,
které mají v sobě víc konzumismu a závislosti než takzvané pohanské či
kmenové kultury. Bolest a utrpení, které nejsou proměněny, se většinou
promítají do ostatních a nakonec pokřivují nebo ničí osobní vztahy, náladu ve
společnosti, a dokonce i celé instituce a celé éry.
Vaše negativita a strach musí mít místo,
kde se uhnízdí. Mechanismus vytváření
obětních beránků rychle sjednocuje
skupinu, což hlavy států vždycky věděly,
ale protože je to uhýbání před opravdovými
starostmi, nakonec se naše pomítaná bolest
vrátí zpátky, aby nás zničila.
ADAMŮV NÁVRAT

z knihy vybral Libor Kučera

-6CESTA NA KONEC SVĚTA

FARNÍČEK 02/09

– 5. ČÁST – TŘETÍ TÝDEN

Sahagún – Reliegos – Villadangos del Páramo – Murias de
Rechivaldo – Molinaseca – Pereje – Triacastela – Portomarín
Tak dva týdny jsou za mnou a zbývá
posledních
asi
9
dní
do Santiaga.
V Sahagúnu jsem si odpočinul, nabral
síly, v neděli zašel na mši sv. k sestrám
benediktínkám a pak se vydal dále na
východ. Opět jsem míjel některé „staré
známé“ poutníky – z Německa, z Anglie,
z Mexika… A stále svítilo sluníčko, které
mě
provázelo
i při
průchodu
předposledním velkým městem na mé
cestě do Santiaga – Leónem (140 tisíc).
Musím říci, že toto město se mi velice
líbilo. I když mě překvapilo, že ani lidé,
na vrcholu Cebreira

kteří pracují na centrálním nádraží, neumí

ani slůvko anglicky. Potřeboval jsem si koupit lístek na zpáteční cestu
do Lisabonu a opravdu to nebylo snadné… Krajina se moc nezměnila,
stále kamenitá cestička a žádný les. Jak řekl jeden sympatický
Francouz, kterého jsem potkal – „Španělsko je nudné, ne jako
Francie, kde je každým dnem krajina jiná.“ Ale další den konečně
přišly očekávané kopce. Na ty jsem se těšil. Procházel jsem
miniaturními horskými vesničkami (jedna měla oficiálně pouhé dva
obyvatele ☺) a vychutnával si nádhernou přírodu. Když jsem seběhl
z hor dolů, začaly všude létat vrtulníky a všiml jsem si, že z jednoho
kopce se kouří. Naštěstí začalo brzy pršet a požár se podařilo uhasit.
Pomalu jsem opouštěl další provincii – Leon – a čekala mě Galicie
a taky poslední horský masiv – Cebreiro (asi 1300 m). Takže
800 metrů nahoru a pak zas dolů. Cestou jsem trošku bloudil a taky
se zatáhla obloha a spustila se prudká bouřka, ale to mi zas tak moc
nevadilo – spíš to byla vítaná změna po parném týdnu. Galicie
je krásná a úplně jiná než oblasti, které jsem zatím na pouti poznal –
lesy, hrbolaté cesty a vesničky jak z Bulharska – člověk by ani neřekl,
že je v západní Evropě. A je tady opět sobora, konec třetího týdne.
Před sebou mám už jen 90 km.
Poutníků a turistů stále přibývá.
V Portomarínu, nádherném městě
na kraji velkého jezera jako z filmu
o Vinetouovi, jich už byly stovky.
Narazil jsem i na partu z Čech – je příjemné
občas v tom mumraji zaslechnout češtinu…
-pkasi nejznámější kříž na pouti

FARNÍČEK 02/09

-7-

Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI
KNĚŽÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU (15. ČÁST)
Po smrti P. Perútky v roce 1893 přišel na faru
do Fryštáku P. Jan Žalák.
Narodil se v roce 1847 Hrubčicích u Prostějova.
Po absolvování národní školy v rodišti a dvou
hlavních tříd v Olomouci studoval v letech 1861
– 1868 na německých piaristických gymnáziích
ve Strážnici a v Kroměříži. Další 4 roky studoval
bohosloví a po ukončení studia byl v roce 1872
vysvěcen na kněze. Jeho prvním působištěm byl
Újezd u Valašských Klobouk, kde byl jmenován kooperátorem
(kaplanem). Ve Fryštáku poprvé působil jako kooperátor od 18.
června 1874, odtud pak odešel do Štípy, kde byl ustanoven nadačním
kaplanem a zároveň administrátorem. Od 1. února 1882 byl
ustanoven administrátorem a poté farářem v Žeranovicích a konečně
v roce 1893 farářem ve Fryštáku. Jak sám píše: „…dne 3. prosince
1893 v první neděli adventní odpoledne uvítán jsem byl ve Fryštáku u
kříže nad továrnou p. Jehličkou Leop. co starostou, zastupitelstvem a
zbožnými farníky.“ P. Žalák se ve farní pamětní knize zmiňuje také o
tom, že Fryšták mu už dávno nebyl úplně neznámý. Už za prusko –
rakouských válek v r. 1866 totiž ještě jako student pobýval několik
dní na štípské faře u tehdejšího tamního děkana P. Tomáše Švehlíka,
kam přijel ze svého rodiště kvůli obavě jeho otce, aby nebyl
naverbován do pruské armády. Během svého pobytu ve Štípě se byl
podívat zřejmě i v okolí. Sám totiž píše, že byl očitým svědkem toho,
jak Fryštákem táhla porážená rakouská armáda směrem k vlárskému
průsmyku a že na faře ve Fryštáku nocoval generál Benedek a
v soukromých bytech zdejších měšťanů arcivévoda Leopold a kníže
Windischgrätz.V době působení P. Žaláka ve Fryštáku se zde odehrálo
několik událostí, které měly pro farnost i celé městečko velký
význam. Nejprve vznikl v roce 1898 ve Fryštáku v budově staré školy
nový filiální dům Školských sester III. řádu sv. Františka a při něm
také nová mateřská školka, učebna ručních prací a školní zahrádka.
První sestry přijely do Fryštáku z mateřince Moravské Třebové 8. října
1898 v doprovodu hlavní představené Matky Aemiliany Beyer a
ředitele kongregace – olomouckého generálního vikáře Mons. Jana
Weinlicha. Následujícího dne, 9. října dopoledne sloužil Mons. Jan
Weinlich za asistence dalších 14 kněží v kostele slavnou mši sv.
Odpoledne pak Mons. Weinlich slavnostně vysvětil budovu kláštera.
Dopoledne i odpoledne měl v kostele kázání Dr. Antonín Cyril Stojan.
- pokračování příště –
-vn-
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DIS PLES 2009

„Partyja“, která se o po celý večer starala o naši spokojenost
Letošní 9. disácký ples byl tentokrát ve znamení šťastných čtyřlístků.
Při absenci pana ředitele „Johnnyho Komárka“, který byl na
formačním setkání na Slovensku, bylo všem jasné, že František
nebude mít zrovna tradiční zahájení.
Při absenci a nemoci tanečníků, předtanečníků a dobrovolníků se
nakonec přece jenom cosi uskutečnilo. Skupina Mirečkovy sekeráše
se snažila a hrála až do půl třetí. A naplno. Klobouk dolů. Tombola
opět předčila všechna očekávání. V malé bylo 375 a ve velké 35
cen!!! Velké poděkování patří všem, kdo přispěli. Podařilo se nám
sehnat slušivé zelené vestičky a všem padly jako ulité. Loni jsem
napsal, že ples byl jeden z mála, při kterém se nic mimořádného
nestalo. Totéž mohu konstatovat i po tom letošním.
Laďa Kopřiva
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-9TURZOVKA – 50. ROKŮ MILOSTI
Aby bylo vhodně postaráno o duchovní dobro Božího lidu, který
přichází na horu Živčáková do farnosti Korňa, využívaje své řádné
pravomoci dané kan.381, § 1 kanonického práva a v duchu 52.
článku Lumen gentium, dogmatické konstituce II. Vatikánského
koncilu, od 19.října vyhlašuji horu Živčáková za mariánské poutní
místo a místo modlitby.
(Mons. Tomáš Gali, žilinský biskup, 18. září 2008)
To co církev ústy biskupa loni vyjádřila, naplňuje proroctví vícero
svatých a omilostněných duší. Známý páter Pio v jednom z dopisů se
slovenským jezuitou páterem Mikúšem na otázku, co soudí o
Turzovce řekl: „Turzovka je pravé zjevení – jednou to budou
slovenské Lurdy!“
Obdobně se ve 20. letech minulého století vyjádřila stigmatizovaná
Terezie Neumannová tehdejšímu biskupovi z Hradce Králové Dr.
Karlovi Kašparovi: „ Za několik roků budete mít na Slovensku
druhé Lurdy, kam budete putovat.“
O Turzovku se i velmi živě zajímal papež Jan Pavel II. a jeho
spolupracovníci. V časopise M ROSA z roku 1995 je uveden rozhovor
jistého kněze s kardinálem Františkem Tomáškem.
Otec kardinál tam říká:“ Vždy, když příjdu ke Svatému Otci (Janu
Pavlovi II.), jeho první otázka zní:“ A co Turzovka?“ A hned potom
následuje druhá:“ Donesl jsi mi vodu z Turzovky?“ Toto svědectví
potvrzuje i slovenský jezuita Pavel Maria Hnilica. V prosinci 2001
biskup Hnilica navštívil Turzovku. Na otázku o pravdivosti výše
uvedené zprávy odpověděl: „ A co si myslíte, proč jsem sem
přišel?“ Biskup Pavel Hnilica se již od roku 1962 (na II. vatikánském
koncilu) na osobní požádání tehdejšího diecézního biskupa Mons.
Nécseye zavázal do konce života podporovat Turzovku. Mons. Nécsey
byl na Slovensku totiž neustále sledovaný příslušníky STB a byl v
domácím vězení.
Biskup Hnilica hned po revoluci, v roce 1992 sem dokonce přivedl
světoznámeho mariologa René Laurentaina.Byl prvním a jediným ze
slovenských biskupů, kteří osobně navštívili Matúše Lašuta i otce
Metoděje Kuběnu. V rozhovoru s otcem Kuběnou dokonce řekl:
“ V zahraničí je ze Slovenska známá jen Turzovka!“
Ve své promluvě k Slovenskému národu v Chrámě sv. Petra, který
měl 9. listopadu 1996 Jan Pavel II. Řekl: „ Slovensko má zvláštní
úlohu při budování Evropy třetího tisíciletí, dobře si to uvědomte! Je
povolané nabídnout svůj velmi významný příspěvek k mravnímu
pokroku Evropského kontinentu svojí tradicí a kulturou. Slovensko je
povolané nabídnout Evropě především dar svojí víry v Krista a své
oddanosti k Panně Marii.
(Z knihy : Turzovka – 50 roků milosti vybral Libor Kučera )
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DĚTSKÁ DISKOTÉKA V DISU

Šikulové „Pat a Mat „
…tančí princ s Popelkou
První únorové nedělní odpoledne patřilo v naší farnosti dětem. Spousta
se jich sešla se svými rodiči v sále Disu, aby se společně pobavily a
vyřádily se při písničkách z pohádek.
Tentokrát nešlo ani tak o maškarní karneval – i když nějaké ty masky
by se také našly (úžasná byla např. princezna Zlatovláska v podání
Filipa Němce, ale i řada dalších…).
Zpočátku to sice vypadalo, že si pořadatelé zatančí asi sami, protože
úderem půl třetí se v sále krčilo jen několik málo dětí a natěšený otec
Mirek. O půl hodiny později už bylo narváno k prasknutí a pomalu si
nebylo kam sednout.
Farníček moc děkuje všem organizátorům (hlavně mladým ze Spolča)
za vydařenou akci ( těm dospělým pak za zajištění občerstvení a
vynikajících koláčků…). A Vám, kteří jste se nezúčastnili bychom chtěli
vzkázat, ať příště přijdete mezi nás – určitě se budete Vy i Vaše
ratolesti velice dobře bavit.
– pn -

Děti v tanečním reji a…tři čuníci
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KALENDÁRIUM ÚNOR 2009
2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu
5.2. Památka svaté Agáty
6.2. Památka svatého Pavla Mikiho a druhů
8.2. 5. neděle v mezidobí
10.2. Památka svaté Scholastiky
15.2. 6. neděle v mezidobí
22.2. 7. neděle v mezidobí
23.2. Památka svatého Polykarpa
25.2. Popeleční středa
1.3. 1. neděle postní
Panna a mučednice - svatá Agáta
ADOPCE DĚTÍ

NA DÁLK U–PROS BA
Ještě jednou prosíme ty, kteří chtějí jakoukoliv částkou
přispět na projekt - Adopce dětí na dálku - aby své
finanční příspěvky odevzdali do poloviny měsíce února
2009 u Marie Rakové ve Školní jídelně, Dany Konečné na matrice MěÚ Fryšták, Zdeňky Doležalové, Marie
Zapletalové, Anny Skaličkové, Márie Urbáškové, Marie
Kršákové, Libora Sovadiny, Zdeňka Orsavy a Františka
Mrázka.
Organizátoří sbírky vyslovují všem
dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

FRYŠTÁCKÝ KLUB MAMINEK -PROGRAM ÚNOR
PRAVIDELNÉ ÚTERKY 9 – 11 HODIN
• 3. 2. Přirozená péče o děti a maminky.
Pí. Jitka Dopitová z fa Slůně.eu. Přátelská
k dítěti i k přírodě. Přebalování, nošení
dětí, přírodní kosmetika…
• 10. 2. Vycházka - podle počasí.
• 17. 2. Navštíví nás a zkrášlí kosmetička
Leonka Ševčíková
• 2. 2. Objevujeme skryté poklady přírody,
bylinky a jejich využití. Pí. Markétka
Šurbeková z Jaroslavických pasek
PRAVIDELNÉ ČTVRTKY OD 16-18 HODIN:
Herna – volné hraní dětí
PÁTEČNÍ TVOŘENÍ 20. 2. V 17 HOD.:
Výroba prostírání ze zatavených fólií

K ŘÍŽOV KA

NA

ÚNOR

VODOROVNĚ: A. Značka našich praček, okruh, obyčej, - B. 1. Díl tajenky, C. Ta i ona, potomci, anglicky“červený“, ženské jméno, harmonie, - D. Kaz, velký
kus pole, pobídka, římsky 502, plemeno, - E. Části úst, nenaleznout,
latinsky“tvoje“, - F. Celkové přehřátí organismu, soupeř, druh koření,
německy“mrtvý“, plátěné přístřeší, - G. Čapkovo drama, značky kožešin, římsky
1045, jinam, slovensky“jak“, - H. Léky povzbuzující chuť, doplněk k obleku, část
saka, - I. 2. Díl tajenky.
SVISLE: 1. Pěstování zvířectva, zranění, - 2. Vodní živočich, bomba, - 3. Polední
jídlo, šašek, - 4. Vietnamská plošná míra (13,3 aru), inzertní zkratka, kusy ledu,
- 5. Chyby, výrobní značka švédských aut, - 6. Slovensky „jiná“, seveřanky, 7. Azbest, latinsky“umění“, - 8. Samec ovce, dvě nestejné pražské SPZ, 9. Bodavý hmyz, římské pětky, - 10. Levý přítok Amuru, druh lihoviny, 11. Dokončit zeď, mužské jméno, - 12. Římská sedmička, továrna na klobouky, 13. Vyměňovat, dánský hudební skladatel, - 14. SPZ Rychnova nad Kněžnou,
Slovan, kříženec osla a kobyly, - 15. Promoční místnost, útok, - 16. V pravou
chvíli, trnovník, - 17. Krétské pohoří, právě zaregistrovaní (členové).
NÁPOVĚDA: C. Red, 4. Mas, 8. AMAE, 13. Tarp
Tajenka z minula: v novém roce s novým elánem.
připravil František Záloha
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