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S LOV O
Staré mytologie zobrazovaly čas jako hada ukusujícího si vlastní ocas,
který však stále dorůstá. To odpovídá času jako uzavřenému cyklu.
Takový čas nikam nesměřuje, je to neustále opakující se koloběh.
Další možnost, jak vnímat čas, je představa, kdy čas je dopředu
postupující řada okamžiků. Takový čas bychom buď museli přemoci
tím, že bychom mu vnutili svůj smysl, nebo by čas přemohl nás.
Křesťanský a biblický pohled na čas se liší od obou předchozích pojetí.
Ne proto, že bychom jako křesťané prožívali čas jinak, ale protože
naše hodnocení času je proměněné Boží pravdou, kterou s vírou
přijímáme. Úkolem víry je podat si ruce s minulostí a s budoucností,
aby si podržela
v přítomnosti.
„Za jedním
poustevníkem
V měsíci Boží
říjnu vůli
se vřele
doporučuje modlitba
sv. růžence.
Ve
přišel jiný
starý
mnich
a
říká
mu:
„Otče,
začínám
stárnout.“
Stařec
slově „růženec“ je obsaženo slovíčko – „růže“. Růže je
mu na to odpověděl: „Chceš-li se naučit stárnout, nestarej se o to, co
květina velmi krásná, ušlechtilá, voňavá, v pravdě královská,
všechno ti stáří bere, ale o to, co ti ponechává.“ Nejdůležitějším
ale našeho
zároveň života
má i je
trny.
Podobně Je
sv.torůženec
je modlitbou
okamžikem
přítomnost.
území mezi
minulostí a
krásnou,
kterou
věnujeme
králi
Ježíši a královně
ale nebo
je
budoucností.
Místo,
které
buď svou
poslušností
k Bohu Marii,
získáme
též
modlitbou
někdy
velmi
namáhavou,
do
níž
se
nám
skrze neposlušnost ztratíme. My máme k dispozici jen přítomnost. Ta
stojí za největší
pozornost.
Když
v přítomnosti
budeme
pevně
stát v
nechce, která
„bolí“ pro
svoji
„jednotvárnost“
a délku.
Přesto
lásce k coBohu
a bližním,
podobáme
se a Nejvyššímu,
který je
nic nestojí,
za nic nestojí,
říká se,
modlitba sv. růžence
PŘÍTOMNOST,
to znamená,
už mnohé
vyprosila. že je stále při tom, koho stvořil. Díky!
POŢEHNANÝ ROK 2011 PŘEJE O. MIROSLAV
Závěr měsíce
září byl v naší farnosti v pravdě
ZAUJME VÁS?
famózní. Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů
Všichni asi víme, že naše farnost spadá pod arcibiskupství olomoucké.
Staříčkovou
poutí byla
vynikající;
chci zřízeno
poděkovat
všem,zakteří
První biskupství
na území
českých
zemí bylo
v Praze
vlády
ji
připravovali.
Boleslava II. – Pobožného (vládnul v letech 972 – 999). Již roku 1063
V tomto
měsíci
bycharcibiskupství
rád začal přípravu
na asv.
za vlády Vratislava
II. bylo
zřízeno
olomoucké
to k
omezeníbiřmování,
moci pražských
V roce
1177udělovat
bylo povýšeno
které bybiskupů.
snad měl příští
podzim
o. biskup na
arcibiskupství.
Za ta létažesesetuještě
vystřídala
řada církevních
hodnostářů
Karel. Doufám,
někdo přihlásí.
Dary Ducha
Sv.
(biskupůpotřebujeme
i arcibiskupů).
Současného
olomouckého
arcibiskupa
Mons.
všichni. Díky nim lépe porozumíme Božímu
Jana Graubnera známe všichni. Když ne osobně, tak určitě z fotografií
vedení, Jeho záměrům s námi. Chceme žít ve Světle a Ježíš se
nebo z televize. A tak přejme jemu i jeho následovníkům, aby se jim
svourozšiřování
láskou je Světlo
pro každéhopravd
člověka.
dařilo při
křesťanských
a udržování římskoZůstávejte zdraví a pomáhejme si. Důvěřujme Ježíši
katolického náboženství.
-fz-a
Marii.
PRANOSTIKY - LEDEN
(OD FR. ZÁLOHY)
 V lednu silný led, v květnu bujný med.
 Když krtek ryje v lednu, zima končí v květnu.
 Málo vody v lednu, hodně vína v září.
 Roste – li v lednu tráva, neúroda se očekává.
 Málo sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
 V lednu mráz, těší nás, v lednu voda, je to škoda.
 Na jména Ježíš (5.1.) – ke kamnům nejblíž.
 Na Tři krále, zima stále.
 Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
 O svaté Anežce(21.1.) – od kamen se nechce.

FARNÍČEK

1/11

ŽIVÝ BETLÉM

-3-

2010

Letos jsme se sešli u naší Betlémské stáje už po páté. Tentokrát došlo
k „malé změně“ – postavičky živého Betléma ztvárnily děti z naší
farnosti. A nutno dodat, že byly moc šikovné a scénku nazvanou
„Betlémští pastýři“ zvládly na jedničku. Také dětská schola a kapela,
které akci doprovázely svým zpěvem a hraním si zaslouží velkou
pochvalu. Rád bych proto vyslovil upřímný dík nejenom všem, kteří
účinkovali na pódiu (a jejich rodičům, kteří nám s realizací Betléma
moc pomohli), ale i těm, kteří tuto tradiční akci navštívili a podpořili
svými dary. (A nesmím zapomenout ani na stavitele „Betlémské stáje“
a firmu Rudolf, která nám opět zdarma poskytla pódium…). Letos se
vybrala částka 14.500,- korun a po zaplacení všech nezbytných
výdajů (úhrada občerstvení, svíčky a podkovičky) zbude asi 7.000,které bychom rádi věnovali na dobročinné účely.
-pn-
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VÁNOČNÍ KONCERTY V NAŠEM KOSTELE

Dirigentka sdružení Marika – A Capella Singers Mária Divišová
Také letos byl předvánoční čas naplněn řadou kulturních akcí, které
přispěly k pravé sváteční atmosféře. Krásným ukončením adventní
doby byl koncert sdružení Marika – A Capella Singers, které čerpá z
české hudební tradice i z pokladnice světové vokální tvorby. Úžasný
hudební zážitek, který doslova zvedl diváky z lavic fryštáckého
kostela. Velký dík patří paní Márii Divišové, umělecké vedoucí,
dirigentce a sólistce a organizátorům ing. Radoslavu Modlitbovi a
fryštácké farnosti.
Další akcí byl tradiční Vánoční koncert Cimbálové muziky Prameny,
Praménku a Pramene pod vedením primášky a umělecké vedoucí
Vlasty Kunstové. O svátku svatého Štěpána (26.12.) se kostel
znovu zaplnil těmi, kteří si přišli zpestřit vánoční atmosféru zpěvem
koled. Děti i kapela podaly vynikající výkon a rodiče na ně právem
mohou být hrdí. Moc jim za to děkujeme.
–pn–
Cimbálová muzika Prameny a dětský soubor Pramének
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– PO STOPÁCH CAMINA (5. ČÁST)

Katedrála v Burgosu je opravdu
velkolepá
stavba.
O
jejích
rozměrech svědčí mimo jiné i fakt,
že tu najdete celkem 19 bočních
kaplí, z nichž některé mají ovšem
velikost fryštáckého kostela. Pokud
by chtěl člověk projít celý ten
spletitý labyrint chodeb a prohlížet
si vše opravdu pozorně, asi by tu
strávil minimálně dva dny. Bohužel
tolik času nemáme a tak to
bereme „letem světem“. Nejdřív si
prohlédneme
pozlacený
hlavní
oltář – retablo mayor. Více než 15
metrů vysoký skvost gotického
umění – se skládá z mnoha
jednotlivých na sebe navazujících výklenků, kterým vévodí sochy
svatých a Panny Marie. Nádhera až oči přecházejí. Průvodce zrovna
něco anglicky vysvětluje skupině turistů. Fotoaparáty cvakají – (fotit
se může, ale jen bez blesku…takže si v duchu říkám, že z těch fotek
asi nic moc nebude). Pokračujeme v prohlídce – Kristova kaple, Kaple
Lerma, Kaple svatého Enriqua, Kaple svatého Juana de Sahagún
( Sahagún je menší město na svatojakubské cestě) a řada dalších….
Asi nejkrásnější kaplí celé katedrály je už dříve zmiňovaná „Capilla
del Condestable“, která byla postavena v letech 1482 až 1496.
V interiéru zaujme skupina osmihranných oken a také tři oltářní
obrazy, na nichž pracovali Gil de Siloe a Diego de la Cruz. Středu
kaple vévodí náhrobek „condestabla“ – tedy nejvyššího vojenského
velitele Burgosu a jeho manželky. V Kapli svaté Tekly je zrovna mše
svatá, ale ve velkém prostoru se těch 10 – 15 lidí, kteří na mši přišli
úplně ztrácí. Alespoň na chvíli tedy postojíme a v duchu se
pomodlíme. Bohužel ani v „katolickém“ Španělsku kostely zrovna moc
přeplněny nejsou. Scházíme do krypty chrámu, ve které si můžeme
prohlédnout nádhernou maketu katedrály a také řadu obrazů – mj. i
portrét slavného El Cida v nadživotní velikosti. Zhruba po dvou
hodinách vycházíme s Janou ven na ulici do třiceti stupňového vedra,
kde nás opět čeká Martina. Navrhuje nám další prohlídku některých
okolních kostelů, ale mně to pro dnešek úplně stačí. Připadám si jako
ten unavený a orvaný bronzový poutník před katedrálou…(viz foto).
Stále víc a víc začínám obdivovat ty, kteří v tom horkém španělském
létu putují do Santiaga de Compostela – musí to být opravdu
úmorné…
pokračování příště -pn-

-6-

FARNÍČEK

1/11

SILVESTR V DISU

V kongresovém centru DIS se konala na Silvestra 2010 opravdu
světová událost. Již 29. prosince ve večerních hodinách se sem začali
sjíždět delegáti na přátelský summit, který měl za úkol sjednotit
zúčastněné státy. Na takové akci nemohli chybět zástupci osmi zemí
včetně Německa, Ruska, USA a třeba i Kuby včele s Raulem Castrem.
Po úvodním představení jednotlivých národů byly na další den
připraveny olympijské hry. Nechybělo samozřejmě přinesení
olympijského ohně, televizní projev nizozemské víceprezidentky
olympijského výboru a několik ryze olympijských disciplín: např.
krasobruslení bez ledu a bruslí s rozhodčími Leošem Marešem či
Zdeňkem Chlopčíkem, valašský basketbal aneb „hoď svou trnku do
bečky“ a spoustu dalších. Večer přišel na konferenci miliardář
Stanley, který všem zemím nabídl skoro všechny své ostrovy téměř
za pakatel. Jak se ale později ukázalo, Stanley byl podplacen zástupci
Grónska, a tak většina ostrovů neprávem připadla právě jemu.
Bohužel nebyla to jediná kauza, která se mezi státy musela řešit (byl
to třeba i spor o to, zda jsou Gróňané Eskymáci). A tak není divu, že
těsně po půlnoci proběhla za zvuku sirén a za pomoci policie a vojáků
kompletní evakuace budovy, jelikož v objektu byla nahlášena bomba,
což se naštěstí nepotvrdilo. Jelikož se jednalo o mírový summit,
organizátorům se podařilo jednotlivé státy usmířit a podepsat
mírovou dohodu. A když odpoledne poručík Tygr z Interpolu nahlásil,
že má stopu nejhledanějšího mafiána světa Stanleyho (jaká
náhoda…), ochotně se všechny země spojily a po statečném boji
zločince chytily. Za tak naplněný a zdárně ukončený program se
samozřejmě muselo poděkovat mší svatou a účastí v přímém přenosu
rádia Gumkáč, ve kterém moderátoři živě komunikovali třeba i s
otcem Kájou Herbstem. Pokud si vyčítáte, že jste něco nestihli, mohu
vás upokojit, že to jen 70 mladých oslavovalo v čele s otci Maxem,
Františkem a Liborem příchod nového roku. A myslím, že se nám to
opravdu podařilo!
Filip Němec
V YHODNOCENÍ PŘÍPRAV Y NA V ÁNOCE
Po celý advent se děti připravovaly na
Vánoce – letos putovaly za hvězdou.
Svou cestu znázorňovaly stopami, které
je měly přivést až k betlémské hvězdě.
Každá stopa symbolizuje účast na rorátní
nebo nedělní mši svaté. Celkový počet
stop byl 336. Na konci adventní doby
jsme chtěli vyhlásit, kdo ke hvězdě přišel
nejrychleji (největší počet stop), ale děti chodily opravdu poctivě, a
tak jsou vítězové vlastně všichni. Největší radost měl ale z dětí určitě
Pán Ježíš.
-nh-
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100. VÝROČÍ NAROZENÍ P. ALOISE PIJÁKA
Jak jsme již avizovali v listopadovém čísle Farníčku, v tomto měsíci si
připomeneme kulaté 100. výročí od narození dlouholetého
fryštáckého duchovního správce P. Aloise Pijáka (28.1.1911 – 18.
6.1984). Protože byl P. Piják pro naši farnost bezesporu významnou
kněžskou osobností (vždyť fryštáckou farnost spravoval téměř 34 let),
rozhodli jsme se, že mu v tomto čísle Farníčku věnujeme zvláštní
stránku. Přinášíme vám proto několik fotografií z doby jeho působení
ve Fryštáku. Na druhou polovinu ledna připravujeme do kostela také
zvláštní nástěnku o P. Pijákovi (svými materiály pro její přípravu
přispěli p. Josef Pálka z Lukovečka a p. Jenda Doležal z Fryštáku, za
což jim moc děkuji). A především v neděli 30. ledna bude desátá mše
svatá sloužena právě za P. Aloise Pijáka k jeho nedožitým stým
narozeninám.
-vn-

P.Piják na střeše kostela se svými
pomocníky F. Rektoříkem a J. Doležalem
Nad hrobem staříčka Stuchlého (leden 1953)

U svého včelína
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ZAMYŠLENÍ NAD ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVOU

Ve dnech 3. - 5. 12. 2010 se ve fryštáckém Domě Ignáce Stuchlého
konala adventní duchovní obnova, kterou vedl otec Pavel Kosmák a
moderoval otec Max Dřímal. Sešlo se nás asi 20 z nejrůznějších koutů
naší země - z Liberce, Chrudimi, Okoře, Brna a čtyři jsme byli
z Fryštáku. Dovolte mi, abych se s Vámi podělila o ještě doznívající
myšlenky.
Adventní duchovní obnova byla tentokrát věnována velmi aktuálnímu
tématu: dobro a zlo okolo nás a v nás. Otec Pavel nám toto téma
velmi krásně a názorně přiblížil – z úhlu pohledu kněze, horolezce,
jenž je mu tak důvěrně znám. Cestu k Bohu přirovnal k výstupu
člověka na horu. K tomu, aby se člověk k takovému výstupu
disponoval, je potřeba důkladné přípravy - modlitby. Pak již člověk
vyráží nahoru ještě plný sil a s plnou výbavou všech zbytečností, o
kterých si myslí, že jsou důležité a pro něj naprosto nezbytné. Tak,
jak pokračuje v stoupání, mu začíná ubývat sil a člověk musí
postupně přehodnocovat a zbavovat se všeho, co nese navíc – a
věřte, je toho hodně. Co to v duchovním životě je? Jsou to nejrůznější
baťohy vlastních falešných představ, které si člověk ve své mysli
vyváří o Bohu, o sobě i o druhých. Velmi snadno se pak může stát, že
hledá-li člověk Boha jenom podle své, byť sebekrásnější představy,
může se s Ním při skutečném setkání nakonec minout - nepozná Jej.
To se stalo i učedníkům, kteří šli do Emauz a nepoznali Pána, neboť
podoba, v jaké se jim zjevil, byla pro ně nepochopitelná. Bůh je pro
člověka v mnohém nepochopitelný. Je třeba přijmout, že Ho nelze
plně poznat lidským rozumem. Je však potřeba po setkání s Bohem
toužit a dle svých schopností se k tomuto setkání disponovat – vždy
udělat vše, co je v lidských silách, poznat svou slabost a přijmout
svou vlastní bezmocnost a omezenost, pozvat Boha do svého života a
s důvěrou se Mu otevřít. Ostatní pak již vložit do Jeho rukou, On si již
k prosícímu člověku cestu najde. Bůh stvořil člověka ke své podobě,
člověk tedy musí být nádherný. Bůh miluje každého člověka. Každý
člověk je obdarován nesmírnými dary. Tyto dary jsou v nás, je třeba
je v sobě hledat, abychom jimi mohli lépe sloužit svým bližním a tak
přispívali k tomu, aby se svět stal lepším. Problémem však je, že
stále žijeme tak nějak polovičatě, že svěřené dary v sobě neumíme
v plné míře ani rozpoznat, ani využít. Kolik dobra by se dalo vykonat
a jak krásný by musel být svět, žijící podle zákona lásky! Dokázat
v sobě probudit své skryté možnosti však znamená překročit sám
sebe, překonat svou vlastní malou představu o svém životě a jeho
poslání a začít naplno plnit svůj jedinečný úkol, k němuž byl každý
člověk na tento svět poslán. To chce ovšem kus odvahy, neboť člověk
přitom musí opustit svou „klec“, v níž si zaběhaným způsobem
neustále žije podle svých vlastních představ.
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DOKONČENÍ

Kde však vzít tuto odvahu? Jsme malí, jsme ustrašení, stejně jako byl
Petr, když se pokoušel kráčet za Ježíšem po vodách. Strach je
přirozený, ale spoutávající. Vykročit z „klece“, která by se mohla
paradoxně proměnit z bezpečné jistoty ve vlastní vězení, je však
nutností. Potřebujeme odvahu, více odvahy, abychom žili tak,
abychom byli hodni slova Člověk. Zdrojem odvahy je pro křesťana
víra. Víra dává křídla překročit své já a přiblížit se Bohu.
Existuje dobro, ale i zlo. Člověk se setkává s obojím, a to nejen ve
světě - ale také v sobě. Zlo má obrovskou sílu. Je schopno člověka
pohltit a opanovat. Člověk je vůči němu bez Boží pomoci zcela
bezmocný. Je třeba žít s Bohem a s jeho pomocí zlu nejenom čelit,
ale také prožívat důstojný a požehnaný lidský život. Zlo má mnoho
podob a jeho rozpoznání vůbec není snadné. Existují však dvě
zásadní úskalí. První spočívá v tom, že člověk lehce rozpozná to, co
vidí: zlo v druhých a ve světě kolem sebe. Objevit však zlo v sobě
samém již zdaleka není tak snadné (tříska v oku bratra/trám ve
vlastním) - přitom je právě toto poznání zcela zásadní.
„Sebe – náhled“ je velká Boží milost - o to více je třeba o ni prosit a
neustále zpytovat sám sebe.
Druhým úskalím je, že člověk vidí kolem sebe stále více zla a
přestává (a někdy zcela přestane) vidět dobro. Vést plané a kritické
řeči o zlu, které člověk vidí kolem sebe, nejenom že k ničemu
dobrému nevede, ale naopak se tím nerozumně rozmnožuje tma,
která pak člověka stále více obklopuje. Je zapotřebí, aby se každý
člověk ve svém životě zastavil a provedl zcela zásadní obrat: aby
s Boží pomocí poznával a umenšoval zlo v sobě samém, usiloval o to
být lepší a druhým lidem nesl lásku, radost a světlo.
Svět potřebuje změnu. Změnit jej však můžeme jenom tehdy, když
změníme k lepšímu sami sebe.
Zdrojem dobra, světla, síly a lásky je Ježíš Kristus, náš Pán.
On k sobě volá každého, každého touží uzdravit a obdarovat. K Němu
je zapotřebí obrátit svůj zrak a u Něj hledat pomoc. Přístup k Němu
má každý člověk.
Adventní obnova vedená otcem Pavlem Kosmákem byla pravdivým
zamyšlením nad povahou člověka a tímto světem. Zároveň byla
příležitostí k obohacujícímu poznání a výměně zkušeností či názorů
s ostatními účastníky. Rozcházeli jsme se posíleni ve víře a plni
radosti vstříc blížícím se vánočním svátkům.
Hodně lásky, světla, víry a Božího požehnání
nám všem v novém roce přeje
Jindřiška Šindlerová
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HOSPODAŘENÍ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI V ROCE

1/11

2010

V samém závěru loňského roku (30.12.) se sešla ekonomická rada
farnosti a probrala stavy našich účtů. Jednalo se také o pracích, které
bude v roce 2011 nutné uskutečnit.
Především jde o realizaci vnitřních omítek, část nové elektroinstalace a
také dokončení prací na novém systému vyhřívání kostela (jde o další
lavice v zadní části kostela).
Rádi bychom touto cestou také poděkovali všem štědrým dárcům, kteří
v uplynulém roce přispěli svými dary na opravy našeho kostela.
Srdečné Pán Bůh zaplať.
-pn-

ÚČET

HODNOTA

NÁJEMNÉ

2 459.00 Kč

SIGN. PODÍL

1 977.00 Kč
558 828.00 Kč

SBÍRKY

65 000.00 Kč

DARY

50.61 Kč

ÚROKY

31 207.00 Kč

OSTATNÍ

659 521.61 Kč

PŘÍJMY CELKEM
BOHOSLUŽEBNÉ VÝDAJE

(HOSTIE, KVĚTINY)

14 791.00 Kč

MATERIÁL, SLUŽBY, POPLATKY

55 434.73 Kč

PLYN

56 469.70 Kč

ELEKTŘINA
PROJEKT
OPRAVA

ING. KOLMAČKA

- VÝMĚNA OHŘÍVAČE VODY

ODESL. SB. NA SEMINÁŘ

119 569.00 Kč
35 400.00 Kč
15 300.00 Kč
5 771.00 Kč

ODESL. SB. NA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ

13 500.00 Kč

ODESL. SB. NA POTŘEBY DIECÉZE

26 300.00 Kč

ODESL. SB. NA HAVARIJNÍ FOND

3 200.00 Kč

ODESL. SB. NA ŠKOLSTVÍ

11 101.00 Kč

JINÉ DARY

34 075.00 Kč

NÁKUP MAJETKU - SKŘÍŇ
OSTATNÍ VÝDAJE
VÝDAJE CELKEM

ROZDÍL

Počáteční stav k 1. 1. 2010

1 599.00 Kč
12 560.00 Kč
405 070.43 Kč

+254 451.18 Kč

FARNÍČEK
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1.1.
2.1.
6.1.
9.1.
16.1.
17.1.
18.1.
23.1.
24.1.
25.1.
26.1.
28.1.
30.1.

LEDEN

2011

Slavnost Panny Marie, Matky Boţí
2. neděle vánoční
Slavnost Zjevení Páně – Tří králů
Křest Páně
2. neděle v mezidobí
Památka svatého Antonína, opata
Památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů
3. neděle v mezidobí
Památka svatého Františka Saleského
Svátek obrácení svatého Pavla
Památka svatých Timoteje a Tita
Památka svatého Tomáše Akvinského
4. neděle v mezidobí
svatý Antonín
POZ V ÁNK A

NA

PŘEDNÁŠKU

Zveme vás na přednášku nazvanou
„Španělská královská města“ (Burgos – Madrid – Toledo),
která se koná ve čtvrtek 27. ledna 2011.
Začátek je v 18.00 ve fryštácké knihovně.
Přednášet budou Enrique Gutiérrez Rubio a Martina Nášelová.
Těšíme se na Vaši účast.

Hospital del Rey Burgos

Královský hrad Burgos

PROS BA O POMOC

Obracíme se na všechny řidiče, kteří vyměňovali ve svých autech,
příp. motocyklech lékárničky (od 1. 1. 2011 se změnila povinná
výbava motorových vozidel). Pokud vám doma zůstala původní
lékárnička, kterou už nepotřebujete, nevyhazujte ji! Máte možnost
darovat tuto prošlou autolékárničku na dobrou věc! Humanitární
organizace ADRA totiž sbírá obsah z těchto lékárniček pro potřeby
zdravotnického střediska v Itibo v Keni. Pokud budete chtít prošlou
autolékárničku věnovat pro tyto účely, můžete ji nechat v připravené
krabici ve vestibulu fryštácké radnice nebo v předsíni kostela.
Sběr bude probíhat do 20. ledna 2011.
Všem dárcům děkujeme!

K ŘÍŢOV K A

NA

LEDEN

Vodo

Vodorovně: A. Hudební skladba, město na Vysočině – B. I. díl tajenky –
C. Mužské jméno, lékařská posudková komise (zkr.), snížený tón, souhlas, hrdina
– D. Ozvěny, čajová růže, druh zeleniny, beduínský plášť, větší místnost –
E. Inicály hudebníka Rokla, stará jednotka váhy, biblický mořeplavec, nečistota,
něm. „paže“, ukazovací zájmeno – F. Pádová otázka, zdvořilostní označení na
adresách, pohádková bytost, pokožka zvířat – G. Franc. drobná mince, šachová
výhra, opak pravé, předložka, turecky „otec“ – H. II. díl tajenky.
Svisle: 1. Řecký bůh lásky – 2. Prudký poryv větru, kujný nerost – 3. První žena,
koželužský přípravek – 4. Podnik zahranič. obchodu (zkr.), chlapecké jméno, já a
ty – 5. Odstartování letadla, něm. „den“ – 6. Polní květina, šicí vlákna – 7. Angl.
„dub“, bicí hudební nástroje – 8. Vchodové zátarasy, přadná rostlina – 9.
Jihočeské město, 1+1 – 10. Španělská vychovatelka, najednou – 11. Hodnota,
něm. „země“ – 12. Člověk, ledovcový kotel – 13. Točící se voda, latinsky“umění“,
ruský souhlas – 14. Velké skupenství stromů, chování – 15. Trnovník, na stém
místě – 16. Společenské hry.
Nápověda: E. Arm, G. Sou, 7. Oak

Tajenka z minula: malá ryba také ryba
Připravil František Záloha
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