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DUCHOV

NÍ

S LOV O

V září začíná druhý ze tří roků. Ten
první - občanský, započal 1. ledna,
druhý – školní 1. září a poslední –
rok liturgický začne první nedělí
adventní. Všechny jsou důležité,
ale popravdě řečeno, jsou to jen
námi lidmi vymezená období,
jejichž začátek by mohl být klidně i
někdy jindy.
V měsíci říjnu se vřele doporučuje
sv.
růžence.
Ve
Slovo modlitba
září
nám
navozuje
slově „růženec“ je obsaženo
slovíčkože–něco
„růže“.
Růžeči je
myšlenku,
„zazáří“
„vyzáří“,
něcovelmi
nebokrásná,
někdo ušlechtilá,
má, či mají
„zářit“.
Nejlepší
by bylo,
květina
voňavá,
v pravdě
královská,
kdybychom
zářili my
Nebo
alespoňsv.
vyzařovali
to modlitbou
dobré, co je
ale zároveň
málidé.
i trny.
Podobně
růženec je
v nás a krásnou,
prozařovali
svévěnujeme
okolí. Hořící
prý za jasné
vidět
kterou
králizápalka
Ježíši ajekrálovně
Marii,noci
ale je
na několik kilometrů. Odraz paprsků v zrcátku, tzv. „prasátko“ může
též modlitbou někdy velmi namáhavou, do níž se nám
zachránit ztracené, když jejich signál zachytí zachránci. To malé, ale
nechce,
proale
svoji
„jednotvárnost“ a délku. Přesto
zářící, je
silnějšíkterá
než „bolí“
to velké,
temné.
co
nic
nestojí,
za
nic
nestojí,
říká
a modlitba
růžence
Proto je tolik zapotřebí přijímat Světlo se,
světa,
Ježíše sv.
Krista
a Jeho
už mnohé
vyprosila.
evangelium.
V očích
světa se můžeme zdát malí jako zápalka nebo
zrcátko, ale když
zápalka
zahoří
a zrcátko
paprsky, vstáváme
Závěr
měsíce
září
byl v vrhne
naší farnosti
pravdě se
důležitými.
Přinášíme
druhým
záchranu,
naději.
Ukáže
se
další
cesta.
famózní. Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů
Ať nám Staříčkovou
Svatý Otec ukáže
cestu,
po
níž
máme
kráčet.
poutí byla vynikající; chci poděkovat všem, kteří
všem žehná otec Miroslav

ji připravovali.
- SERIÁL
V tomto měsíci bych rád začal přípravu na sv.
Za exercicie (duchovní cvičení) - Kdo si vykoná nejméně třídenní
biřmování,
které by snad
měl příští podzim udělovat o. biskup
exercicie,
získává plnomocný
odpustek.
Karel.
Doufám, že
se ještěv den
někdosvátku
přihlásí.
Dary Ducha Sv.
Návštěva
klášterního
kostela
zakladatele
potřebujeme
všichni.
Díky
nim
lépe
porozumíme
Plnomocné odpustky budou propůjčeny za zbožnou Božímu
návštěvu
klášterního
kostela
kaple)
v den
svátkužítzakladatele
vedení,
Jeho (nebo
záměrům
s námi.
Chceme
ve Světle a příslušného
Ježíš se
řádu (čisvou
kongregace.)
K obvyklým
třem člověka.
podmínkám zde je nutno se
láskou je Světlo
pro každého
také pomodlit Otče
náš
a
Vyznání
víry
během
návštěvy
kostela.
Zůstávejte zdraví a pomáhejme si.
Důvěřujme
Ježíši a
MOUDROSTI
OD
A
DO
Z
…
PŘIPRAVIL
FRANTIŠEK
ZÁLOHA
Marii.
PLNOMOCNÉ ODPUSTKY












Nikdo není tak škaredý, aby se někomu nelíbil.
Není na světě ten, kdo by se zalíbil všem.
Nebát se nekrást (dříve) – nebát se krást (nyní).
Neuznáš – li svou chybu, děláš další chybu.
Odklada je horší než lenoch.
Občas se ticho stává poplašným signálem.
Přítele tajně napomínej a zjevně chval.
Příteli pomoci jdi třeba o půlnoci.
Pařez zůstane pařezem a vůl volem.
Pravdu každý chválí, ale ne každý ji brání
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POUŤ KE SVATÉ ANNĚ V LUKOVSKÉM
Také letos přesně na svátek sv. Anny
(26.7.) se sešli ve Fryštáku na Lukovském
věřící ke společné oslavě tradičního svátku
všech Aniček.
Uprostřed polí na nádherném místě u
sochy sv. Anny se nás sešlo znovu více
než loni a potvrdila se tak moje
předpověď. Letos někteří napočítali asi 120
lidí. Nedělní odpoledne tak proběhlo
v krásném
přátelském
duchu,
který
navodil svým krátkým proslovem a
společnou modlitbou otec Mirek. Nakonec
nechyběla ani nějaká ta štamprlička a
malé občerstvení.
Velký dík za toto setkání patří paní Boženě Staňkové (v jejímž mini
skanzenu jsme se na zpáteční cestě zastavili). Samozřejmě, že měla
doma připraveno pohoštění, jak už to o poutích bývá.
Srdečné Pán Bůh zaplať, patří také všem ostatním organizátorům,
kteří k pohodě tohoto svátečního odpoledne přispěli. Na závěr opět zvu
všechny ty, kteří ještě u sv. Anny v Lukovském nebyli, aby si sem zašli
alespoň někdy na nedělní procházku nebo přišli mezi nás opět za rok
v tento svátek a rozšířili tak řady jejích ctitelů.
– pn –

Otec Mirek na závěr
všem požehnal …
Letošní pouti přálo
nádherné letní
počasí a tak byl
čas i na příjemné
sousedské posezení…

-4-

FARNÍČEK 09/09

OPRAVA HISTORICKÉHO KŘÍŽE U KOSTELA
V průběhu letošních prázdnin došlo ve Fryštáku k opravě historického
kříže z roku 1763, který stojí před vstupem do našeho kostela. Jedna
z důležitých historických památek se tak vrátila do podoby, kterou
měla při svém vzniku.
Poměrně nákladnou opravu, která byla financována z několika zdrojů
Krajský úřad (dotace 45. tisíc), Město Fryšták ( dotace 22. tisíc ) a
Fryštácká farnost (dotace 40. tisíc), zajišťovala restaurátorka Pavla
Hradilová a Farníček jí proto položil několik otázek.
 V jakém stavu byl historický kříž u fryštáckého kostela
svatého Mikuláše před zahájením oprav ?
Podle provedené analýzy nebyl kříž v minulých letech odborně
restaurován. Opravy, provedené u poškozené horní části nad rameny
kříže, stejně tak jako mechanicky poškozený základ pod křížem byly
vyspraveny cementovou maltou, která byla vydrolená a neodpovídala
struktuře kamene. Povrch pískovce, ze kterého je památka zhotovena
byl zvětralý, znečištěný a místy pokrytý výraznou krustou.
V horizontálních partiích byl také porostlý mechy a ve spodní části a
na základně navíc i lišejníky.
 V současné době byl dokončen proces celkové renovace
- narazili jste při něm na něco neobvyklého?
Tento kříž je zajímavý tím, že patří k památkám zhotoveným v
pozdním baroku (podle datace v roce 1763), a pochází
pravděpodobně z dílny stejného autora, jako ostatní kříže ve
Fryštáku. Odpovídá tomu obdobný způsob výzdoby tělesa kříže i
zhotovení ostatních ozdobných prvků.

Restaurátorka Pavla Hradilová
opravuje nápis INRI
( znamenající v latině
Ježíš Nazaretský Král Židovský )
na vrcholu historického kříže
- pn -
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POUŤ DO MARIAZELL

Před prázdninami jsme Vám na těchto stránkách přinášeli informace
z náročné a dlouhé pouti Pavla Osohy ml. do známého španělského
poutního místa Santiago de Compostela.
Farníček teď dostal další zajímavý „deník“ o cestě skupiny mladých
z Moravy do rakouského Mariazell. V několika pokračováních Vám
Veronika Osohová popíše své zážitky na této neobvyklé pouti.
ČTVRTEK - 25. 6. 2009
Vranov nad Dyjí – Weitersfeld - 20 km
Vyrazili jsme asi o půl jedenácté. Jakmile jsme nasadili ty těžké bágly
na záda, zdálo se, že daleko dojít nemůžeme. Ale vidina našeho cíle, i
když jsme byli teprve na začátku nás hnala kupředu. Naše první část
pouti vedla přes NP Podyjí. Šli jsme po krásné pěšince, kolem lesy,
nad námi slunce. Tohle idylické počasí ale netrvalo dlouho a začalo
nám pršet. Nu což, vytáhli jsme pláštěnky a šli dál. Déšť za chvíli
přestal a už zase mezi korunami stromů prosvítalo sluníčko. Na lesní
cestě Kája rozložil svou multifunkční celtu a poobědvali jsme. Cesta
nás vedla až do Hardeggu (nejmenší rakouské město). Vítal nás svým
majestátním hradem, který se vypínal nad Dyjí. Přešli jsme přes
pěkný dřevěný most a ocitli se v Rakousku. Kvůli opětovnému dešti a
bouřce jsme se na chvíli schovali na starých kostelních schodech pod
stříškou, a když se déšť trochu uklidnil, pokračovali jsme dál. Tak
jsme došli až do Weitersfeld, kde jsme se rozhodli zůstat na noc.
Prvním úkolem bylo vyhledat kostel. Ten jsme našli a zjistili, že asi
tak za hodinku a půl bude mše svatá. A tak jsme ještě přede mší
stihli uvařit večeři – rozložili jsme si své nádobíčko na trávníku před
školou. Zazvonili jsme u jedné paní a poprosili ji o vodu, dala nám k
ní i pár jablek. Po mši jsme zašli do sakristie a ptali se na nocleh. Pan
farář nevěděl, co si s námi počít :-), a tak jsme nakonec skončili na
hřišti, které bylo zčásti pod střechou. A protože bylo krásně a teplo,
nic nám tam nechybělo. Rozložili jsme si karimatky a spacáky
a připravili se na spánek. (pokračování příště)
Hrad Hardegg

-6NÁVŠTĚVA PAPEŽE

FARNÍČEK 09/09

BENEDIKTA XVI. – ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tento měsíc poctí naši republiku svou návštěvou Svatý otec Benedikt
XVI. Proto vám ve Farníčku přinášíme základní informace týkající se
programu návštěvy v Brně a ve Staré Boleslavi a rezervace místenek:
Neděle 27. září - Brno
9:20 hodin: Přistání na letišti v Brně
10:00 hodin: Mše svatá na letišti
v Tuřanech - homilie Svatého otce
Po mši: Polední modlitba Anděl Páně
promluva Svatého otce
12:45 hodin: Odlet zpět do Prahy
Pondělí 28. září - Stará Boleslav
8:50 hodin: Návštěva baziliky sv. Václava
9:45 hodin: Mše svatá u příležitosti Národní svatováclavské pouti
homilie Svatého otce
Po mši: Poselství Svatého otce mládeži

MÍSTENKY
Standardní způsob objednávání místenek prostřednictvím farností byl
uzavřen. V Brně i ve Staré Boleslavi je ale dostatek místa pro všechny
poutníky. Těm, kdo si už nestihli objednat místenky, jsou nabízeny
následující možnosti:
Od 10. do 24. září si můžete místenky pro účast na papežských
bohoslužbách v Brně-Tuřanech i ve Staré Boleslavi - bez nutnosti je
objednávat předem – zdarma vyzvednout např.:
v Brně - Informační kontaktní centrum Petrov (před katedrálou),
Petrov 1 (Po-Pá 8:00-18:00, So-Ne 10:00–18:00)
v Olomouci - Arcibiskupská kurie (vrátnice), Biskupské náměstí 2
(Po–Pá 6:00-18:00)
Místenky budou k dispozici zdarma také v ostatních prodejnách
Karmelitánského nakladatelství.
Další variantou také je, že v neděli 27. září přijdete do areálu u
letiště Brno-Tuřany a u vstupu obdržíte volné místenky. Je však
nutno počítat se zadními sektory, které budou ještě volné.
Doporučuje se příchod co nejdříve, nejlépe již kolem 5. hodiny.
Areál se otevírá ve 4 hodiny ráno.
Tyto i další podrobné informace o celé akci najdete na zvláštním
internetovém portálu: www.navstevapapeze.cz
Mediální zpravodajství z celé návštěvy bude přinášet také
Televize NOE a Radio Proglas.
(zdroj: www.navstevapapeze.cz)
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Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI
KNĚŽÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU (21. ČÁST)
Dnes naposledy se budeme věnovat osobnosti fryštáckého faráře a
vizovického děkana P. Jana Drábka. V posledních létech svého života
se tento kněz kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu postupně
stáhnul z veřejného dění do ústraní. Navíc od roku 1925 bylo po delší
dobu neobsazeno místo kaplana, takže nemocný P. Drábek byl
přetížen povinnostmi duchovní správy. Jeho nemoc se na jaře 1926
zhoršila natolik, že byl před Velikonocemi nucen ulehnout. Během sv.
týdne jej zastupoval v místním kostele P. Josef Kubáč, salvatorián
z Valašského Meziříčí. Ten také každý den přinášel nemocnému
eucharistii. P. Drábek zemřel 8. dubna 1926 kolem 6 hodiny večer na
záduchu, zánět plic a pobřišnice ve stáří 69 let. Pohřeb P. Drábka se
konal v neděli 11. dubna 1926. Zúčastnilo se jej asi 35 kněží – mezi
nimi např. P. Stanislav Zela, arcibiskupský sekretář z Olomouce, který
působil ve Fryštáku jako kaplan, a také všichni kněží z vizovického
děkanátu. Přítomen byl také zástupce patrona kostela p. Josef Suchý,
celá městská rada, spolky, atd. V kostele se s P. Drábkem rozloučil
P. Jan Hikl z Holešova a na hřbitově pak katecheta z Brodu P. Rudolf
Drábek, synovec zemřelého. Jménem celého městečka Fryštáku pak
také přednesl projev starosta František Fišer. Jak hodnotili P. Drábka
jako kněze a člověka jeho současníci? L. Jadrníček o něm píše, že byl
samotářský, z fary vycházel zřídkakdy a s lidmi se stýkal jen málo a
to zvláště ke konci života, což bylo způsobeno především jeho vleklou
chorobou. Bylo o něm také známo to, že měl během svého působení
konflikty s některými farníky. Možná to bylo způsobeno právě jeho
uzavřeností a malou schopností komunikovat s lidmi; sám P. Drábek
ve farní kronice některé nepopulární své jednání a kroky nehodnotí
jako záměr uškodit nebo ublížit, ale jako nutnost, protože neměl jiné
možnosti. Charakteristické bylo pro něj i to, že velmi ostře a otevřeně
vystupoval proti všemu, co se mu jevilo jako nespravedlivé, špatné
nebo nečestné. Dělal to i při svých kázáních, kdy leckdy otevřeně
zaútočil na všechno, co se mu nelíbilo. Jinak byl ale tento farář
dobrosrdečným člověkem a žil příkladným kněžským životem.
Nástupce P. Drábka P. Jan Kubín o svém předchůdci napsal: Zesnulý
p. kanovník P. Jan Drábek byl kněz velmi horlivý, bezúhonný, možno
říci o něm, že byl dokonalý. Co jedině mu vadilo i u jeho farníků byla
jeho veliká uzavřenosť, nedílnosť, která ovšem dá se omluvit jeho
stálou churavostí již od mládí. Ve společnosti byl velmi milý a jako
děkan od svých kněží byl ctěn a též milován. (…) Jako fryštácký farář
byl jistě první dosud, který nosil límec kanovnický. Za všechno, co
vykonal zde i jinde, kde působil, nechť mu odplatí hojně a hojně
předobrotivý P. Bůh sám!
pokračování příště
- vn -
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JAK JSME NAVŠTÍVILI PANNU MARII ANEB MLADIFEST 2009
Na přelomu července a srpna jsem se zúčastnila Mladifestu, setkání
asi 40 000 mladých lidí ze 70 zemí světa v Medjugorji. Nebudu vám
tlumočit celý program od příjezdu do odjezdu. Jen bych se s vámi
chtěla podělit o pár myšlenek nebo zážitků. V Medjugorji je spousta
úžasných míst. Pokud bych ale měla jmenovat jedno, které jsem
tentokrát vnímala jako mimořádně výjimečné, byly by to prostory,
kde stojí socha vzkříšeného Ježíše Krista – plastické zobrazení
vzkříšení. Před několika lety bylo objeveno, že z pravého kolena
sochy vytéká nějaká tekutina. Zkoumali ji a přišli k závěru, že je
podobná tekutině tělní. A taky že není absolutně žádný důvod, aby
z materiálu, ze kterého socha je, vytékalo něco podobného
charakteru. Můžete tomu věřit, nemusíte…
Každopádně sem chodí spousta lidí, aby si na toto místo sáhli,
případně se pokusili nabrat alespoň kapičku tekutiny na kapesník.
Abych se přiznala, to druhé mi nedělalo příliš dobře. Měla jsem pocit,
jakoby lidé tím, že se za každou cenu snaží odnést si tu kapičku
domů, drásali Jeho ránu… Pro mě bylo toto místo místem naděje.
Místem, kde se ocitnete v kůži nevěřícího Tomáše… a můžete uvěřit
v Jeho nesmírnou lásku…
Podle mého zřejmě nejsilnějším zážitkem bylo svědectví jednoho
životního příběhu. Nebudu vám ho vypravovat celý. Pokud pojedete
do Medjugorje, máte možnost vyslechnout si ho sami. Navíc, tento
člověk se oženil s dívkou z České republiky, a tak je tu reálná
možnost setkat se s ním i zde (např. v tomto roce měl dvě svědectví
ve Zlíně a v Kroměříži). Moje podání by jistě nebylo zdaleka tolik
obohacující jako přímo z jeho úst. Pro mě osobně to byl příběh
člověka, který se dostal z úplného dna, ze zajetí drog, z pekla
závislosti, a to díky pomoci druhých a zejména pomoci Boží. Příběh se
dvěma epizodami. Tou první, kde neměl život absolutně žádný smysl,
epizodou bez Boha, bez jakékoliv nadějné vyhlídky. A pak tou
druhou, kde je život smyslem přímo naplněn, kde je Bůh na prvním
místě….
5. srpen – den narozenin Panny Marie☺
☺. Během mše jí byl k nebi
jako dárek poslán obrovský balónek ve tvaru srdce. A to nezůstalo
bez odezvy. Jak se to stalo?!: V průběhu kázání se začalo zvedat
stále více lidí dívajíc se jedním směrem na oblohu. Chvíli jsem
nechápala – nic zvláštního jsem neviděla. Pak jsem se ale podívala na
slunce. Úžasné! Zářilo tak, jak jsem ještě nikdy neviděla!
A když jste se do něho zadívali, což šlo skutečně bez jakýchkoliv
problémů, jako by to již nebylo obyčejné slunce, ale velká blýskající
žhavá vodní koule – zvětšovala se a zmenšovala a její záře vás zcela
pohltila…
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DOKONČENÍ
A když jste se do něho zadívali, což šlo skutečně bez jakýchkoliv
problémů, jako by to již nebylo obyčejné slunce, ale velká blýskající
žhavá vodní koule – zvětšovala se a zmenšovala a její záře vás zcela
pohltila… Někteří říkali, že v tomto světle spatřili Pannu Marii,
mávající ruku nebo třeba závoj. Pokud chcete, můžete vidět zázrak za
vším. Pokud chcete, můžete i pohnutí lístečku považovat za zjevení
Panny Marie. Nevím… Ale vím, že to byl naprosto výjimečný okamžik,
kterým jako by nám Maria chtěla poděkovat, že jsme přijeli do
Medjugorje na její pozvání.
Přiznám se, že pro mě osobně není úplně jednoduché plně přijmout
všechny zázraky, které se v Medjugorji staly (nebo se o nich traduje,
že se staly…). Např. ti z vizionářů, kteří ještě mají každodenní
zjevení, je mají vždy ve stejnou dobu. S trochou nadsázky tak jde
říci, že se Panna Maria přizpůsobuje např. i zimnímu a letnímu
času☺… Třeba toto pro mě není příliš „přirozené“… Ale to není až tak
důležité… Důležité je, že Medjugorje je úžasně promodlené místo.
Důležité je, že zde můžete pocítit Boží blízkost; a to skrze Ježíšovu
maminku, která ostatně celým životem a vším ukazuje na něho.
–ligo-

Na setkání v Medjugorje
byla úžasná atmosféra,
kterou přibližují
i tyto fotografie…
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BRIGÁDA U KOSTELA
Znovu všechny (muže i ženy) prosíme, aby nezapomněli, že
v pátek a v sobotu 11. a 12. září je nutné provést v našem
kostele velkou brigádu. (pátek od 16:00 v sobotu od 8:00)
Během těchto dvou víkendových dnů (pátek odpoledne a sobota ) by se
měly osekat (asi do výše 2 metrů) vnitřní omítky na severní straně
kostela. Budeme potřebovat spoustu ochotných rukou s kladivy a
majzlíky. Kvůli tomu bude v pátek večer a sobotu ráno zrušena mše
svatá, abychom stihli kostel před nedělními bohoslužbami ještě uklidit.
( V této souvislosti žádáme i ženy, zda by v sobotu odpoledne mohly
přijít do kostela provést generální uklid – začátek ve 13:00).
Věříme, že společnými silami tuto poslední velkou brigádní akci
v letošním roce zvládneme a těšíme se na Vás.
– pn –
POZ V ÁNK A NA FES TIV AL POD V ĚŽÍ

V polovině září se už tradičně ve Zlíně na Jižních Svazích koná hudební
festival moderní křesťanské hudby. Akce se letos (kvůli návštěvě
papeže Benedikta XVI v ČR ) částečně kryje se Staříčkovou poutí, ale
třeba si i tak vyberete něco z bohatého programu:
PÁTEK 18. 9.
18,00 - Mše svatá - doprovod MRRK
20,00 - Večer s... Martinem Gřivou a MPK
22,00 - Večer chval - Chválová kapela od Filipa a Jakuba
SOBOTA 19. 9.
10,30 - Vystoupení účinkujících v domovech seniorů
14,00 - Hlavní přehlídkový program
14,05 - Oremus
14,35 - Nad čarou
15,20 - Felice
16,05 - Proti proudu 30
16,50 - Christallinus
17,35 - Angels
18,20 - Saleziáni
19,05 - Michael
20,30 - Koncert hosta festivalu – Timothy

NEDĚLE 20. 9.
9,00 - Mše svaté a bohoslužby v okolí Zlína (možná i Fryšták)
14,30 - Přehlídkový program schol
14,35 - Deo Gratias
15,25 - Datio
16,15 - Děs
17,05 - Adorare

FARNÍČEK 09/09

- 11-

KALENDÁRIUM ZÁŘÍ 2009
3.9.
6.9.
8.9.
13.9.
14.9.
15.9.
20.9.
21.9.
27.9.
28.9.
29.9.

Památka svatého Řehoře Velikého
23. neděle v mezidobí
Svátek Narození Panny Marie
24. neděle v mezidobí
Svátek Povýšení svatého kříže
Památka Panny Marie Bolestné
25. neděle v mezidobí
Svátek svatého Matouše
26. neděle v mezidobí
Slavnost svatého Václava
Svátek svatých Michaela,
Gabriela, Rafaela
Evangelista svatý Matouš

STAŘÍČKOVA POUŤ

2009
PROGRAM POUTI:
9:00 – zahájení výtvarné výstavy
v prostorách skautské klubovny na
farním dvoře
10:00 – slavnostní mše svatá
„U Staříčka“
(v případě deště v kostele)
11:30 – otevření farního dvora s
občerstvením
14:00
–
zahájení
odpoledního
programu
18:00 – ukončení programu a volná
zábava

Také letos jsou připraveny soutěže
pro děti, miniturnaj v kopané,
vystoupení scholy a fryštáckých kapel,
skákací hrad, promítání filmů.
Zajištěno je také bohaté občerstvení,
uzenina z udírny, „Staříčkův ležák“, atd.
Akce se koná pod záštitou
Zastupitelstva města Fryštáku,
Domu Ignáce Stuchlého,
místní organizace KDU-ČSL a fryštácké farnosti.
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY FRYŠTAČANY

DOPLŇOV AČK A NA Z ÁŘÍ
PRÁZDNINOVÉ LENOŠENÍ SKONČILO A TAK…(DOKONČENÍ V TAJENCE)

1
P

2
P

3
P

4
P

5
P

6
P

7
P

8
P

9
P

10
P

11
P

12
P

13
P

14
P

15
P

16
P

17
P

LEGENDA:
1. Nezvítězit, 2. Rozvod páry, 3. Prasklina, 4. Slovensky“papoušek“,
5. Volno (nenaplněno), 6. Zástěna, 7. Skok přes překážku, 8. Čas obědů,
9. Vířiti prach, 10.Druh podlahovin, 11. Květina s velkými květy,
12. Víčka na hrnce, 13. Sešit pro prvňáčky, 14. Opak levice, 15. Druh
plavidla, 16. Protiklad stropu, 17. Druh hvězdy
Tajenka z minula: …není všechno dovoleno
PRO ZASMÁNÍ:

V podniku se ptali nového zájemce o práci: „Máte středoškolské
vzdělání?“ „Samozřejmě, vždyť jsem chodil do 9. třídy jenom ve středu.“
***
Učitelka říká: „Pamatujte si děti, že krtek sežere za den přesně tolik,
kolik váží. Hlásí se Pepíček: „Prosím a jak takovej hloupej krtek ví, kolik
přesně váží?“
***
Paní učitelka se ptá ve třídě žáků:
„Děti, kdo z vás si myslí, že je hloupý, ať se postaví.“
Samozřejmě se nikdo nepostavil.
Učitelka otázku znovu opakuje.
Nakonec vstane Jenda a učitelka se ho ptá:
„Honzíku, proč si to myslíš, jaké k tomu máš důvody?“
„Ale já si to nemyslím, paní učitelko. Mě vás bylo líto, že stojíte sama.“
Připravil : František Záloha
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