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Zdravím všechny mladé naděje naší 

diecéze (a nejen je). 

 Papež František v jednom z kázání 
na SDM v Krakově mluvil o tom, že každý 
člověk zanechá na tomto světě pomyslnou 
stopu. A vyzýval tak mladé lidi k odvaze a 
nasazení, aby ta stopa, kterou po sobě 
zanechají, byla co nejkrásnější. Na konci 
srpna se s naším DSM rozloučil po dlou-
hých letech o. Kamil a je potřeba říci, že 
zanechal po sobě obrovskou stopu, a to 
nejen na Středisku, ale, věřím, že i 
v srdcích mnoha z nás. Možná si ani ně-
kteří Starou Ves nad Ondřejnicí bez Kami-
la, bez jeho „všeobjímajícího smíchu a 
téměř hyperaktivního sklonu ke všem akti-
vitám“, nedokážou představit. Nicméně 
někdy nezbývá než Bohu poděkovat, a 
s danou skutečností, i když možná pro 
někoho těžkou, se smířit a přijmout ji jako 
Boží plán. Však On sám ví, co je pro člově-
ka nejlepší.  
 Na cestu do Prahy, kterou Kamil 
bere malinko oklikou, bych mu rád popřál 
kupu Božích milostí, darů, a po lidské 
stránce neutuchající zápal pro Boží dílo. A 

nám všem 
pozůstalým 
(na Středis-
ku :) ) a 
zejména pak 
všem, s kým 
se budeme 
v tomto roce 
nejen ve Vsi 
potkávat, 
bych přál, aby 
nás všechny 
Pán vedl, kam 
On sám chce, 
třeba i skrze všechno to, oč se s Boží po-
mocí budeme v tomto roce na DSM a 
DCM snažit. Za sebe a celý tým do toho 
dáme všechno, co bude v našich lidských 
silách a schopnostech. Abychom pokračo-
vali v tom díle, které zanechali naši před-
chůdci, a setkání na DSM zanechávalo 
v mladých lidech nesmazatelnou stopu, 
nejen tu lidskou, ale hlavně Boží.   
K tomu vám žehná a modlí se za vás  

o. Jan  

Úvodní slovo ředitele DCM 
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Liturgický kalendář 

Říjen 2016 
1.10. 1. čtení: Job 42,1-3.5-6.12-16 Žalm: Žl 119 Evangelium: Lk 10,17-24 
2.10. 1. čtení: Hab 1,2-3;2,2-4 Žalm: Žl 95(94) 2. čtení: 2Tim 1,6-8.13-14  
 Evangelium: Lk 17,5-10 
3.10. 1. čtení: Gal 1,6-12 Žalm: Žl 111 Evangelium: Lk 10,25-37 
4.10. 1. čtení: Gal 1,13-24 Žalm: Žl 139 Evangelium: Lk 10,38-42 
5.10. 1. čtení: Gal 2,1-2.7-14 Žalm: Žl 117 Evangelium: Lk 11,1-4 
6.10. 1. čtení: Gal 3,1-5 Žalm: Lk 1 Evangelium: Lk 11,5-13 
7.10. 1. čtení: Gal 3,7-14 Žalm: Žl 111 Evangelium: Lk 11,15-26 
8.10. 1. čtení: Gal 3,22-29 Žalm: Žl 105 Evangelium: Lk 11,27-28 
9.10. 1. čtení: 2Kral 5,14-17 Žalm: Žl 98 2. čtení: 2Tim 2,8-13  
 Evangelium: Lk 17,11-19  
10.10. 1. čtení: Gal 4,22-24.26-27.31-5,1 Žalm: Žl 113 Evangelium: Lk 11,29-32 
11.10. 1. čtení: Gal 5,1-6 Žalm: Žl 119 Evangelium: Lk 11,37-41 
12.10. 1. čtení: Gal 5,18-25 Žalm: Žl 1 Evangelium: Lk 11,42-46 
13.10. 1. čtení: Ef 1,1-10 Žalm: Žl 98 Evangelium: Lk 11,47-54 
14.10. 1. čtení: Ef 1,11-14 Žalm: Žl 33 Evangelium: Lk 12,1-7 
15.10. 1. čtení: Ef 1,15-23 Žalm: Žl 8 Evangelium: Lk 12,8-12 
16.10. sv. Hedvika 1. čtení: Ex 17,8-13 Žalm: Žl 121 2. čtení: 2Tim 3,14-4,2  
 Evangelium: Lk 18,1-8 
17.10. 1. čtení: Ef 2,1-10 Žalm: Žl 100 Evangelium: Lk 12,13-21 
18.10. 1. čtení: 2Tim 4,9-17b Žalm: Žl 145(144) Evangelium: Lk 10,1-9 
19.10. 1. čtení: Ef 3,2-12 Žalm: Iz 12 Evangelium: Lk 12,39-48 
20.10. 1. čtení: Ef 3,14-21Žalm: Žl 33 Evangelium: Lk 12,49-53 
21.10. 1. čtení: Ef 4,1-6 Žalm: Žl 24 Evangelium: Lk 12,54-59 
22.10. 1. čtení: Ef 4,7-16 Žalm: Žl 122 Evangelium: Lk 13,1-9 
23.10. 1. čtení: Sir 35,15b-17.20-22a Žalm: Žl 34 2. čtení: 2Tim 4,6-8.16-18  
 Evangelium: Lk 18,9-14 
24.10. 1. čtení: Ef 4,32-5,8 Žalm: Žl 1 Evangelium: Lk 13,10-17 
25.10. 1. čtení: Ef 5,21-33 Žalm: Žl 128 Evangelium: Lk 13,18-21 
26.10. 1. čtení: Ef 6,1-9 Žalm: Žl 145 Evangelium: Lk 13,22-30 
27.10. 1. čtení: Ef 6,10-20 Žalm: Žl 144 Evangelium: Lk 13,31-35 
28.10. 1. čtení: Ef 2,19-22 Žalm: Žl 19(18) Evangelium: Lk 6,12-19 
29.10. 1. čtení: Flp 1,18b-26 Žalm: Žl 42 Evangelium: Lk 14,1.7-11 
30.10. 1. čtení: Mdr 11,22-12,2 Žalm: Žl 145(144) 2. čtení: 2Sol 1,11-2,2  
 Evangelium: Lk 19,1-10 
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 SDM KRAKOV... 

Světové dny mládeže Krakov 2016 
… A bylo nás 30 (lidí). Teda aspoň v těch pár 
dnech pěšího putování na předprogram 
SDM v Krakově.   
„Předprogram před předprogramem“, tak 
bych nazvala pěší pouť. Určitě stála za to. 
Byli jsme velmi mile překvapeni polskou 
pohostinností, ať už se jednalo o bezedné 
misky popcornu či mísy koblih nebo prohý-
bající se švédské stoly plné jídla a pití. Do-
konce jsme se i na postelích vyspali a také 
nás doprovázela policejní eskorta (a to každý 
nemá). Jeden den jsme dokonce měli tu 
možnost, abychom si prožili i adrenalinový 
zážitek, na který se nezapomíná. A to tehdy, 
když jsme museli projít přes pastvinu se stá-
dem krav a následně jsme ještě přecházeli 
potok (nejlépe suchou nohou). Od té doby 
jsme byli GRUPA POCHODOWA i ADRENALI-
NOWA. 
 Ale všichni jsme ve zdraví a plné síle došli 
až do Psar a Strzyżowic, kde naše „grupa 
pochodowa“ měla předprogram…. Bydleli 
jsme v rodinách. Mít u rodin vlastní pokoj, 
vlastní koupelnu a někdy i celé patro domu, 
tam patřilo k určitému standardu. V rámci 
předprogramu jsme nejprve spolu 
s Argentinci, Australany, Ekvádorci, Francou-
zi a Litevci prožili „Hry bez hranic“ (které 

jsme vyhráli) a také „Festival národů“. 
S celou Sosnowieckou diecézí jsme v dalších 
dnech navštívili poutní místo v Čenstochové 
a koncentrační tábor v Osvětimi. Neděli 
jsme trávili každý ve své rodině. Velkým pře-
kvapením pro mě bylo, že nedělní oběd ne-
bývá ve 12 hodin jako u nás, ale až okolo 14. 
V pondělí byl stěžejním bodem dne přesun 
do Krakova a ubytování. A jelikož jsme, jako 
„grupa pochodowa“, byli něco extra, tak 
jsme nejdřív čekali docela dlouho na regis-
traci, jelikož se naše registrace „zatoulaly“, a 
pak nás čekalo další překvapení dne, když 
jsme zjistili, že nespíme ve školách, tak jako 
zbytek republiky, ale v zahradní kolonii. 
Ovšem mělo to své výhody. Byli jsme spolu… 
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 … společně skoro všude. 
Dopoledne na českém progra-
mu. Odpoledne a večer na 
mezinárodním. V úterý na 
zahajovací mši v parku Błonia. 
Ve středu na pouti do Lagie-
wnik. Ve čtvrtek při přivítání 
papeže na Błoni, kterého však 
„grupa pochodowa“ přivítala 
už o den dříve. V pátek na 
Błoni na křížové cestě. 
 Sobota se nesla ve zname-
ní přesunu na „Campus mise-
ricordiae“. Ráno po mši jsme 

stavovali ještě v naší kolonii, 
abychom si vyzvedli věci na 
přespání. Tento čin se nám moc 
nevydařil, neboť potom nám 
cesta na Campus trvala víc jak 6 
hodin a my jsme nakonec byli 
rádi, když se pro nás ještě našlo 
místo v sektoru. Ale byli jsme 
spolu. 
 Pak jsme se v klidu zapo-
slouchali do česko-slovenského 
překladu sobotní vigílie i neděl-
ní mše s papežem. Následně na 

Campusu přečkali bouřku, 
která se nad Krakovem pře-
hnala a v poklidném tempu 
jsme se vydali zpět do kolonie 
(tentokráte již bez davů). 
 To hlavní jsme již měli 
za sebou a už nás čekal jen 
transport zpět do Česka. A to 
už jsme spolu nebyli. Nevlezli 
jsme se do jednoho autobusu 
a byli jsme rozděleni, ale 
všichni jsme se dostali 
v pořádku domů.  

Katka Anežka 
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 V rámci dvouletého animátorského 
kurzu je po prvním roce povinná praxe. 
Animátoři se rozdělí do tří skupin, kdy buď 
jdou jako vedoucí na tábory pro malé děti a 
náctileté do Staré Vsi nad Ondřejnicí nebo 
se vydají do farností v pohraničí. Stejnou 
praxi mají i hoši „konvikťáci“, proto s námi 
do malebné vesničky zavítal i bohoslovci 
Tomáš a Karel. A tak začalo naše malé, a 
přitom tak velké společné dobrodružství. 
 V pondělí 11.7. jsme se já s dalšími 
dvanácti spoluanimátory sešli s batožinou a 
jízdními koly na svinovském nádraží a vydali 
se směr Bohušov, kde na nás doslova 
s otevřenou náručí a navařeným obědem 
čekali týmaci Vašek a Maki s bohoslovci, 
dále s hlavním zástupcem za Starou Ves, 
otcem Janem Slavíkem, a nemohu opome-
nout našeho hlavního hostitele, místního 
otce, Jana Mazura. 
 Úterý bylo v duchu „makačenka“, 
což představovalo postupné uklízení všech 
kostelů, které spadají nebo spadaly pod 
správu otce Mazura. Těch ale bylo! 
S každou novou vyslovenou farností, do 
které jsme měli jet a uklidit ji, nám tuhl 
úsměv na tvářích, avšak propadnout únavě 
nebo nechuti, na to nebyl čas. Dokonce nás 
navštívily a do práce se zapojily dvě boro-
mejky z nedalekého města Albrechtice. 
Takové dny jsme zakončili modlitbou a poté 
v místní vyhlášené hospůdce u Geryho – 
ehm, samozřejmě kofolou… 
 Další den konečně přišla na řadu 
kola. Vydali jsme se na celodenní cyklový-
let, který byl pro nekolaře opravdovou noč-
ní můrou. Jak s oblibou říkám, krajina byla 
věru „kopcatá“, takže se nám nejelo nejlé-
pe. Cestou jsme oplatili návštěvu boromej-

kám, které nás štědře pohostily, vyšlapali si 
to na rozhlednu a udělali si mši svatou. Kaž-
dý den měli dva až tři animátoři službu, kdy 
se starali o jídlo a připravili si katechezi na 
předem zvolené téma.  
 Měli jsme za úkol něco vymyslet pro 
děti a seniorky, takže ve čtvrtek po práci 
jsme se vydali do Jindřichova za seniorkami, 
abychom se s nimi společně spojili 
v modlitbě růžence. Nachystaly nám pohoš-
tění a my jim na oplátku menší program, 
přesněji hru riskuj. Bylo krásné vidět to 
nadšení a tu soutěživost místních žen. 
 Společnou snahou jsme za ten týden 
vygruntovali přes devět kostelů a to od nej-
vyššího dostupného bodu na věži, přes loď, 
oltář, sakristii, až po ten nejspodnější schod 
vedoucí do kostela. Po celou dobu jsme byli 
nápomocni také všem obyvatelům farností. 
V pátek odpoledne jsme dětem z Bohušova 
a okolí připravili dětský den ve stylu 
Madagaskaru, kdy za splnění všech úkolů 
dostaly palubní lístek do New Yorku. Všich-
ni jsme se zapojili, podle role namaskovali, 
a pořádně jsme si to s dětmi užili. Počasí 
bylo vlídné a účast hojná. Zakončili jsme to 
pořádnou opékačkou s dětmi a jejich rodiči. 

Evangelizace aneb pomoc v pohraničí 2016 
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Nabídka 
Možnost pozvat si někoho z týmáků do spolča - na popovídání, 
po domluvě i na určité téma. 
S požadavkem se můžete obrátit na o. Jana (733 676 604). 

 V sobotu dopoledne jsme dodělali, 
co se mělo dělat, a poté nám započal mara-
ton mší. Společně jsme navštívili domov 
důchodců v Osoblaze, poté se přesunuli do 
Hroznova a nakonec do farnosti Janov na 
poslední sobotní mši svatou s nedělní plat-

ností. Po „konečně“ poslední mši svaté nás 
všechny úžasně pohostil a dosyta nasytil 
jeden místní starší manželský pár. 
S nedělním dnem jsme doběhli náš rozběh-
nutý maratón, a to mší svatou v Bohušově, 
Petrovicích a Jindřichově, kde jsme se opět 
setkali s našimi pro hru zapálenými senior-

kami. Po každé 
mši byl vyzván pár 
animátorů, který 
měl za úkol farní-
kům povědět, jak 
jsme ten týden u 
nich prožili, co 
jsme dělali a po-
děkovat za jejich 
otevřená srdce a 
štědrost, kterou 
nás odměnili na-
zpět. Poté se už 
jen rychle jet naobědvat, sbalit a hurá na 
vlak zpět do našich domovů. 
 Závěrem bych chtěla zdůraznit tu 
láskyplnou péči tamních žen. Na bohušov-
ské faře se dveře netrhly, babičky myslily na 
naše poloplné žaludky a vždy je nějakou 
mňamkou zaplnily až do pocitu prasknutí. 
Ať už zeleninovým salátem nebo langoši, 
bramboráky, palačinkami, buchtami a mno-
ha dalšími dobrotami. Hodně jsme ze sebe 
dali, abychom farnostem pomohli a trochu 
je zvelebili, ale mám pocit, že více jsme 
toho od lidí dostali. Nemyslím jen ty hmot-
né dary, kterých bylo nemálo, ale i zkuše-
nost a praktické rady do života, a také pří-
klad přístupu k druhým. I když si to možná 
neuvědomovali, byli pro nás vzorem lidí se 
srdcem na pravém místě. A pokud nám to 
čas dovolí, za rok nás tam máte znova. Teď 
už jen stačí dodat plnou parou vpřed do 
druhého roku našeho kurzu. Vřelé díky. 

Kristýna Šolcová 
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 Ve dnech 11. -16. července se na 
středisku ve Staré vsi uskutečnil Tábor 
pro kluky a holky a taktéž praxe pro nás 
animátory. 
 My vybraní animátoři jsme si své 
programy pečlivě připravovali již od 
června. Přijeli jsme už v sobotu před 
táborem, abychom dali hlavy dohroma-
dy a představili si své návrhy a progra-
my. V neděli odpoledne se pak kreslilo, 
stříhalo, lepilo a vyrábělo, aby bylo na 
pondělní příjezd dětí vše nachystáno.   
 V pondělí večer jsme se pak spo-
lečně s dětmi vydali za Alenkou a bílým 
králíkem do Říše divů, kde nás uvítala 
Bílá královna a požádala o pomoc. Ná-
sledující dny jsme jako Bílí rytíři statečně 
bojovali proti zlé Srdcové královně a 
zničili všechny části její duše. V pátek 
večer nás čekala závěrečná bitva, ve kte-
ré jsme se museli postavit samotné krá-
lovně. Vše dobře dopadlo a děti nako-
nec společně rozhodly, že Srdcové krá-
lovně dají ještě šanci, aby se napravila. 
 Na táboře se ale jen pořád nebo-
jovalo. Děti si zkusily své vlastní Letní 
olympijské hry, kde například soutěžily 
v jízdě ve dvoukoláku či střelbě lukem. 
Projevily svoji odvahu také při Faktoru 
strachu a svou otužilost při Vodních 
hrách. Někteří, například o. Kamil, sou-
těžili i v tzv. „Bahenních hrách“. To 
ovšem úplně nebylo v programu. A sa-
mozřejmě nesměl nikdy chybět fotbal či 
„přeházka“. 

 Děti, my animátoři i kuchaři i o. 

Kamil s Jainou jsme si užili víc než dost 

legrace a taky dobrého jídla. Děkuji jme-

novitě mým spoluvedoucím animáto-

rům: Lucce, Noemi, Anet, Klárce, Ferovi, 

Kamilovi, Martinovi a Markovi. Za nás 

všechny děkuji dětem za to, že byly tak 

úžasné a šly do všeho s nadšením a taky 

děkuji kuchařům za každodenní potěše-

ní chuťových buněk a hlavně velké díky 

o. Kamilovi a Jaině. 

Hanča K.  

Tábor pro kluky a holky 2016 (pohled vedoucího) 
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SINAI 

Kdyby 
byl symfonic-
ký orchestr 
složený ze 
stejných hu-
debních ná-
strojů, zřejmě 
by se nemohl 
chlubit pří-
vlastkem sym-
fonický, a 
předpoklá-
dám, že vý-
sledná hudba 
by byla ne-
smírně mono-
tónní. Naštěstí Bůh nám do cesty nestaví 
nic jednotvárného, naopak jeho pestro-
barevnost bije do očí, a hlavně do srdcí.  

Za týden strávený  ve Zlatých Ho-
rách jsem pochopila, že Boží orchestr je 
složený ze špičkových, nesmírně talento-
vaných, úchvatných a neuvěřitelných lidí, 
kteří se nebrání být nástrojem Jeho lásky. 
Nemluvím teď jen o hudebnících, ačkoliv 
by mohli zaujmout procentuální většinu, 
ale o všech přítomných,  o obětavých 
organizátorech, kněžích, kuchařích, 
„ajťácích“, fotografech, páru talentova-
ných moderátorů, vedoucích skupin a 
účastnících samotných.  Ti všichni tvořili 
jedinečný team, který byl, a myslím si, že 
nejen pro mě, velikým obohacením a po-
vzbuzením do následujících dnů. Můžete 
namítnout, že se jedná o pouhé klišé, a 

jistě by se nad tím dalo polemizovat, ale 
vždy záleží na úhlu pohledu. A z toho mé-
ho bych s vaší námitkou nesouhlasila. 
Spíše bych vám doporučila zkusit podob-
nou akci prožít, protože jak najdete ve 
spisech Kazatele 4:10 „Upadne-li jeden, 
druh jej zvedne.“  Takto obrovské po-
zvednutí je k nezaplacení. 

 Takže pokud vaše mysl zrovna 

upadá nebo tak trochu bloudí, vydejte se 

tam, kde se nebe dotýká země, pro mě to 

byl letošní Sinai, pro Vás to může být 

kdekoliv, jinde. Ale ať už se budete chys-

tat kamkoliv nezapomínejte, že délka 

cesty není tak rozhodující jako její cíl, a 

dobrý cíl se pozná podle dobré společ-

nosti. 

Magdalénka K. 
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 Na tábor jsem přijela 11. červen-
ce. Tábor se nesl v duchu pohádky 
Alenka v říší divů. Na začátku jsme se 
všichni seznamovali a poté proběhlo 
zařazování do týmů. Každý tým si vyrá-
běl vlajku a vymýšlel název a pokřik. 
Večer jsme se vydali do říše divů, kde 
nás bílá královna pasovala na rytíře. 
Druhý den jsme hráli spoustu her. Hlav-
ním úkolem dne bylo zničit první duši 
srdcové královny. Třetí den jsme šli na 
výlet hledat kloboučníka na zříceninu 
hradu Šostýn. Ale kloboučník zanechal 
jenom vzkaz. Po rozluštění vzkazu jsme 
se vrátili zpět do tábora. Kloboučníka 
jsme nalezli po svém návratu do tábora. 
Bohužel, ten si nic nepamatoval. Proto 
jsme mu dali napít krve bílé královny a 
on si začal pomalu vzpomínat. Poslal 
nás do věže kostela, kde jsme rozluštili 
hádanku, která nás zavedla do hrobky. 
Tam jsme nalezli druhou duši srdcové 
královny, kterou jsme taktéž zničili. 
Čtvrtý den byl vodním dnem, nejen pro-
tože pršelo, ale i proto, že jsme hráli 

v dešti spoustu skvělých her a nechybě-
la ani vodní skluzavka. Na faře jsme na-
šli třetí duši srdcové královny, kterou se 
nám podařilo úspěšně zničit. V Pátek 
proběhla olympiáda, kde jsme měli při-
pravené úkoly, které jsme museli splnit 
v nejlepším čase. Večer proběhla osla-
va. Tu ale narušila Alenka a spolu s ní 
jsme šli zničit srdcovou královnu. Ces-
tou jsme museli překonat spoustu pře-
kážek a nástrah. Po splnění úkolu jsme 

dostali část mapy, která nás vedla 
k srdcové královně. Po dlouhém pát-
raní jsem jí našli a po písničce, kterou 
nám zazpívala, jsme jí odpustili. Po-
slední den byl dnem úklidu a balení. 
Po obědě jsme se všichni vrátili do-
mů. Tábor se mi moc líbil, našla jsem 
zde spoustu nových kamarádu a pro-
žila jsem zde část úžasných prázdnin. 

Vendula Haasová 

Tábor pro kluky a holky 2016 (pohled účastníka) 
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Na co se můžete těšit? 

Na většinu akcí je nutné se přihlásit na dcm.doo.cz 
Začátek většiny akcí ve Staré Vsi je v pátek v 19 hod. společnou večeří. 

Vaření     KDYKOLI    Stará Ves n/O. 
Jíst je potřeba a na akcích ve Staré Vsi vždycky vyhládne, proto neváhejte a při-
hlaste se na službu druhým, kterou ocení vždycky. Pokud toto umění neovládáš, 
není problém přijet jen jako pomocník a něco odkoukat.  Vděčni ti budou nejen 
účastníci, ale i týmáci za pomoc. 

Animátoři II./1  7. - 9. 10.   Stará Ves n/O. 
První setkání animátorů po ukončeném prvním ročníku. Modlitba, 
přednášky, ale i nová témata celého víkendu čekají na „pokročilé 
"animátory.  

Animátoři III.+IV   21. - 23. 10.   Stará Ves n/O. 
Setkání těch co už mají takříkajíc vychozeno—základní kurz animátorů za 
sebou. Prostor pro setkání, modlitbu, ale i povídání a hry. 

Desko-herní víkend 28. - 30. 10.   Stará Ves n/O. 
Hry různých druhů budete mít možnost hrát ve Staré Vsi. Připrav-
te své hlavy, strategie a vyhrabte ze skříně kupu štěstí a přijďte 
porazit soupeře, kteří vám nedají nic zadarmo. 

Večer mladých 19. 10.   Ostrava - biskupství 
Říjnový večer mladých proběhne v duchu Taizé. Ve spolupráci s palko-
vickou scholou prožijeme večer, který nám přiblíží tuto specifickou 
modlitbu. 
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Přišlo mi upozornění, že jsem jako jeden z po-
sledních zaměstnanců nevyplnil anonymní do-
tazník.  

Keep smiling 
Manžel přijde domů a najde tam 
plačící manželku. Ta si mu hned 
stěžuje: 
„Tvoje matka mě dneska hrozně 
urazila.“ 
„Nesmysl. Vždyť je na dovolený 
na druhým konci světa.“ 
„Dnes ráno jsi od ní dostal dopis. 
Ze zvědavosti jsem ho otevřela a 
na konci bylo napsáno:  
́P.S. Drahá Marto, až ten dopis 
dočteš, nezapomeň ho dát pře-
číst také mému synovi. ́“  

Když žena říká „Cože?“, tak není hluchá. Je jen 
milá a dává muži šanci říct jeho názor lépe, ne-
boli opačně..  

V paneláku přijde soused k sousedovi a říká: 
„Dobrý den, pane sousede. Promiňte, ale stala 
se mi taková věc. Víte, doma mi došel rum, a tak 
jsem se přišel zeptat, jestli je ta porucha v celém 
baráku.“  

U pohovoru Personalista: Kolik 
vám je?  
Zájemce: 27  
Jak dlouho už pracujete?  
   - 30 let  
   + Jak je to možné?  
   - Přesčasy  Desková hra pro jednu osobu? Žehlení  

Výběrové řízení na řidiče autobusu:  
"Omlouvám se za zpoždění..." - "...jste přijat!"  

O víkendu má být 40°C.  
20 v sobotu a 20 v neděli  

Dřív bylo všechno lehčí.  
... 
Třeba já.  

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=138119/131263_0_

