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Milí mladí, 

V polovině prosince proběhlo ve Staré Vsi 

diecézní fórum mládeže, které předchází 

celostátnímu fóru v Olomouci. Na našem 

fóru diskutovali zástupci mladých z děkanátů 

nad připravenými otázkami na téma evange-

lizace. Otec Jan mě pověřil, abych Vás sezná-

mil se závěry tohoto fóra. Tímto také prosí-

me o modlitbu za Celostátní fórum  a delegá-

ty z naší diecéze. 

Tomáš “Jordy“ Kubela 
 

 

 

My mladí ostravsko-opavské diecéze jsme se 
sešli 16. a 17. prosince ve Staré Vsi na 
Diecézním středisku mládeže a místní Zá-
kladní škole na fóru mládeže, abychom dis-
kutovali nad tématem Evangelizace vyhláše-
ných jako příprava na Celostátní fórum mlá-
deže v Olomouci. 
 

Z páteční a sobotní diskuze jsme došli 

k těmto závěrům:  

Pro mladé děláme nemálo akcí, ale nezapo-

mínejme na společenství, která pro mnohé 

znamenají v jistém věku více než rodina. 

Hlavní potřeba této doby je být mladým blíz-

ko, nejen v prostorech církevních, ale i mimo 

ně. Na akcích se pak často klade důraz na to, 

aby byla úspěšná a měla velkou účast, než 

na to aby měla úroveň a křesťanský základ, 

ba naopak se na křesťanských akcích o Bohu 

raději moc nemluví, aby tam vůbec někdo 

přišel – to je špatně. Snažme se, aby akce i 

společenství byly promodlené, před tím než 

začnou a zvěme na ně mladé osobně a buď-

me otevřeni (nezapomínejme na modlitby za 

nevěřící). 

 

Víru bychom měli předávat teprve ve chvíli, 

kdy ji my sami vnímáme jako součást běžné-

ho života, zažili jsme ji a jsme v ní ukotveni. 

Buďme autentičtí a tolerantní (bez masek). 

Je potřeba si hledat také dobré vzory a sa-

motný být vzorem – zaměřit se více i na 

„obyčejné svaté“ (rodiny, manžele atd.).  
 

Zaměřme se více na pastoraci vyššího stupně 

základní školy (10-15let) a vysokoškoláků, 

protože v pastoraci těchto věkových katego-

rií je „díra“. Tato díra je vnímána zejména 

díky rozhodování se pro Boha či jejich hledá-

ní a pak také z důvodu nenaplnění akcí pro 

tyto věkové kategorie a jejich chtění se se-

tkávat i na akcích, které ale pro ně nejsou 

uzpůsobeny. 
 

Chceme zlepšit meziděkanátní spolupráci a 

zorganizovat diecézní setkání animátorů, kde 

by byl celý víkend čas na to, aby se mohli 

animátoři z děkanátů podělit o své zkušenos-

ti z děkanátů a vzájemně se takto obohaco-

vat a také se poznat (stejně nebát se oboha-

cení z jiných než katolických prostředí, pokud 

jsem pevně zakotven v katolické církvi. Není 

jedno, jsem-li katolík, anebo si nestojím pev-

ně v katolické církvi a stále hledám…) 
 

Vnímáme potřebu, dávat mladým zodpověd-

nost a možnost přijít s novými nápady.  

Dokázat je ocenit a předem je neodsuzovali 

za jejich neúspěchy (mladý člověk má právo 

na chyby - nechtějme po nich dokonalost). 

Chceme, ať vnímají, že tato práce má smysl. 

 

Slovo z DCM 
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Liturgický kalendář 

Únor 2016 
1.2. 1. čtení: Žid 12,4-7.11-15 Žalm: Žl 103 Evangelium: Mk 6,1-6 
2.2. 1. čtení: Mal 3,1-4 Žalm: Žl 24(23) 2. čtení: Žid 2,14-18 Evangelium: Lk 2,22-40 
3.2. 1. čtení: Žid 13,1-8 Žalm: Žl 27 Evangelium: Mk 6,14-29  
4.2. 1. čtení: Žid 13,15-17.20-21 Žalm: Žl 23  
 Evangelium: Mk 6,30-34 
5.2. 1. čtení: Iz 58,7-10 Žalm: Žl 112(111) 2. čtení: 1Kor 2,1-5  
 Evangelium: Mt 5,13-16 
6.2. 1. čtení: Gn 1,1-19 Žalm: Žl 104 Evangelium: Mk 6,53-56 
7.2. 1. čtení: Gn 1,20-2,4a Žalm: Žl 8 Evangelium: Mk 7,1-13 
8.2. 1. čtení: Gn 2,4b-9.15-17 Žalm: Žl 104 Evangelium: Mk 7,14-23 
9.2. 1. čtení: Gn 2,18-25 Žalm: Žl 128 Evangelium: Mk 7,24-30 
10.2. 1. čtení: Gn 3,1-8 Žalm: Žl 32 Evangelium: Mk 7,31-37 
11.2. 1. čtení: Gn 3,9-24 Žalm: Žl 90 Evangelium: Mk 8,1-10 
12.2. 1. čtení: Sir 15,16-21 Žalm: Žl 119(118) 2. čtení: 1Kor 2,6-20  
 Evangelium: Mt 5,17-37 
13.2. 1. čtení: Gn 4,1-15.25 Žalm: Žl 50 Evangelium: Mk 8,11-13 
14.2. 1. čtení: Gn 6,5-8;7.1-5.10 Žalm: Žl 29 Evangelium: Mk 8,14-21 
15.2. 1. čtení: Gn 8,6-13.20-22 Žalm: Žl 116B Evangelium: Mk 8,22-26 
16.2. 1. čtení: Gn 9,1-13 Žalm: Žl 102 Evangelium: Mk 8,27-33 
17.2. 1. čtení: Gn 11,1-9 Žalm: Žl 33 Evangelium: Mk 8,34-9,1 
18.2. 1. čtení: Žid 11,1-7 Žalm: Žl 145 Evangelium: Mk 9,2-13 
19.2. 1. čtení: Lv 19,1-2.17-18 Žalm: Žl 103(102) 2. čtení: 1Kor 3,16-23  
 Evangelium: Mt 5,38-48 
20.2. 1. čtení: Sir 1,1-10 Žalm: Žl 93 Evangelium: Mk 9,14-29 
21.2. 1. čtení: Sir 2,1-13 Žalm: Žl 37 Evangelium: Mk 9,30-37 
22.2. 1. čtení: 1Petr 5,1-4 Žalm: Žl 23(22) Evangelium: Mt 16,13-19 
23.2. 1. čtení: Sir 5,1-10 Žalm: Žl 1 Evangelium: Mk 9,41-50 
24.2. 1. čtení: Sir 6,5-17 Žalm: Žl 119 Evangelium: Mk 10,1-12 
25.2. 1. čtení: Sir 17,1-13 Žalm: Žl 103 Evangelium: Mk 10,13-16 
26.2. 1. čtení: Iz 49,14-15 Žalm: Žl 62(61) 2. čtení: 1Kor 4,1-5  
 Evangelium: Mt 6,24-34 
27.2. 1. čtení: Sir 17,20-28 Žalm: Žl 32 Evangelium: Mk 10,17-27 
28.2. 1. čtení: Sir 35,1-15 Žalm: Žl 50 Evangelium: Mk 10,28-31 

Zdroj: www.katolik.cz k 17. 1. 2017 
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PROMLUVA SV. OTCE... 

Věřící je člověk, kterému se stýská po Bohu  
Homilie papeže při mši sv. na Zjevení Páně, baz. sv. Petra,  6. 1 . 2017  

„Kde je ten narozený židovský král? Uviděli 
jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se 
mu přišli poklonit“ (Mt 2,2). 
Těmito slovy nás mudrci, přišlí ze vzdálených 
zemí, seznamují s tím, proč vážili tak dlouhou 
cestu: aby se poklonili novorozenému králi. 
Uvidět a poklonit se – tyto dvě činnosti vynikají 
z podání evangelia: uviděli jsme hvězdu a chce-
me se poklonit. 
Tito muži uviděli hvězdu, která je přiměla vydat 
se na cestu. Objev neobvyklého úkazu na nebi 
uvolnil celou řadu nesčetných událostí. Nebyla 
to hvězda, která zazářila výlučně pro ně, a ne-
měli ani nějakou zvláštní DNA, aby ji objevili. 
Jak správně konstatoval jeden církevní otec, 
mudrci se nedali na cestu proto, že viděli hvěz-
du, nýbrž uviděli hvězdu, protože byli na cestě 
(srov. sv. Jan Chrysostom). Měli srdce otevřené 
horizontu a mohli spatřit, co jim ukazovalo 
nebe, protože v sobě měli touhu, která je hna-
la. Byli otevřeni novosti. 
Mudrci tak představují portrét věřícího, tedy 
člověka, kterému se stýská po Bohu a který 
cítí, že mu chybí domov, nebeská vlast. Jsou 
obrazem všech těch lidí, kteří si ve svém životě 
nedali umrtvit srdce. 
Svatý stesk po Bohu plyne z věřícího srdce, 
které ví, že evangelium není minulá, nýbrž 
přítomná událost. Svatý stesk po Bohu nám 
umožňuje mít oči otevřené před každým poku-
sem o redukování a ochuzení života. Svatý 
stesk po Bohu je věřící paměť, která se vzpírá 
prorokům zkázy. Tento stesk je tím, co uchová-
vá naživu naději věřící obce, která týden co 
týden úpěnlivě prosí slovy: „Přijď, Pane Ježíši!“ 
Právě tento stesk vedl starce Simeona, aby 
chodil denně do chrámu s jistotou, že jeho 

život neskončí, dokud nebude mít v náruči 
Spasitele. Tento stesk přiměl marnotratného 
syna vymanit se z destruktivního postoje a 
vyhledat náruč svého otce. Tento stesk vnímal 
ve svém srdci pastýř, který zanechal devadesát 
devět ovcí, aby šel hledat tu ztracenou, a za-
koušela ho také Marie Magdalena onoho ne-
dělního rána, když se ubírala ke hrobu, kde ji 
potkal vzkříšený Mistr. Stesk po Bohu nás vyta-
huje ven z našich deterministických ohraniče-
ní, která nás nutí myslet si, že se nic nedá změ-
nit. Stesk po Bohu je postoj, který láme nudný 
konformismus a nutí nás, abychom se zasadili 
o onu změnu, po které toužíme a kterou potře-
bujeme. Stesk po Bohu má svoje kořeny v mi-
nulosti, ale nekončí tam, nýbrž hledá budouc-
nost. Věřící „nostalgik“, podněcovaný svojí 
vírou, hledá Boha jako mudrci na těch ne-
jodlehlejších místech dějin, neboť ve svém 
srdci tuší, že jej tam očekává Pán. Jde na peri-
ferii, na hranice a na místa nedotčená evange-
liem, aby se mohl setkat se svým Pánem; a 
nepočíná si přitom nikterak nadřazeně, nýbrž 
jako žebrák, který nemůže ignorovat oči toho, 
pro něhož je dobrá zvěst dosud neznámým 
územím. 
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Opačný postoj měli v Herodově paláci jen pár 
kilometrů od Betléma ti, kdo si neuvědomovali, 
co nastává. Zatímco mudrcové byli na cestě, 
Jeruzalém spal. Dřímal společně s Herodem, 
který, místo aby hledal, spal také. Pohroužen ve 
spánku umrtveného svědomí. A zděsil se. Je to 
zděšení, které se před novostí, jež převrací ději-
ny, uzavírá do sebe, do svých závěrů, svých po-
znatků a úspěchů. Je to zděšení toho, kdo sedí 
na svém bohatství a neumí dohlédnout dál. 
Zděšení, které se rodí v srdci toho, kdo chce 
kontrolovat všechno a všechny; zděšení toho, 
kdo je pohroužen do kultury vítězství za každou 
cenu; kultury, ve které je místo pouze pro 
„vítěze“ a za jakoukoli cenu. Zděšení, které se 
rodí ze strachu a obav z toho, co nám klade 
otázky a ohrožuje naše jistoty a pravdy, naše 
způsoby přilnutí k tomuto světu a životu. Hero-
des měl strach, který jej přiměl hledat bezpečí 
ve zločinu. „Necas parvulos corpore, quia te 
necat timor in corde – Vraždíš tyto maličké jen 
proto, že vraždíš strach ve svém srdci.“ (sv. 
Quodvultdeus, Sermo 2, modlitba se čtením ze 
svátku Svatých neviňátek 28. prosince). 
Chceme se poklonit. Oni mužové přišli z Výcho-
du, aby se poklonili, a přišli na místo, které je 
vlastní králi: do paláce. Přišli tam – a to je důle-
žité - na základě svého hledání. Bylo to náležité 
místo, protože králi se náleží narodit se v paláci 
a mít svůj dvůr a své poddané. Je to znamení 
moci, úspěchu a zdařilého života. A je možné 
očekávat, že tento král bude uctívaný, obávaný 
a že mu bude pochlebováno, avšak nikoli, že 
bude milován. Toto jsou mondénní schémata, 
drobní bůžci, kterým vzdáváme poctu: kult mo-
ci, zdání a nadřazenosti. Idoly, které slibují pou-
ze smutek, otroctví a strach. 
A právě tam začínala ta delší cesta, kterou se 
museli vydat tito mužové, přišlí zdaleka. Tam 
museli projevit tu nejobtížnější a nejkompliko-
vanější neohroženost, totiž objevit, že to, co 
hledali, nebylo v paláci, nýbrž na místě, které je 
jinde nejen zeměpisně, ale i existenčně. Tam 
neviděli hvězdu, která je přiměla objevit Boha, 

který chce být milován, což je možné jedině ve 
znamení svobody a nikoli tyranie; objevit, že 
pohled tohoto neznámého, ale vytouženého 
krále neponižuje, nezotročuje a neuvězňuje. 
Objevit, že Boží pohled pozvedá, odpouští a 
uzdravuje. Objevit, že Bůh se chtěl narodit tam, 
kde jsme jej nečekali a možná ani nechtěli. Ane-
bo kde jej nezřídka popíráme. Objevit, že Boží 
pohled objímá raněné, znavené, týrané a opuš-
těné a Jeho síla a Jeho moc se jmenuje milosr-
denství. Jak vzdálený je pro některé Betlém od 
Jeruzaléma! 
Herodes se nemohl poklonit, protože nechtěl, 
ani nemohl měnit svůj pohled. Nechtěl se 
přestat klanět sobě samému a věřit, že s ním 
všechno začíná i končí. Nemohl se klanět, proto-
že usiloval o to, aby se klaněli jemu. Ani kněží se 
nemohli klanět, protože věděli mnoho, znali 
proroctví, ale nebyli ochotni putovat, ani se 
změnit. 
Mudrci pociťovali stesk, nechtěli už obvyklé 
věci. Měli dost zvyklostí a byli znuděni a unaveni 
Herodem svojí doby. Avšak tam, v Betlémě, byl 
příslib novosti, příslib nezištnosti. Tam se dělo 
něco nového. Mudrci se mohli klanět, protože 
měli odvahu vykročit, a když padli na zem před 
maličkým, padli na zem před chudým, padli na 
zem před bezbranným, padli na zem před neob-
vyklým a nepoznaným betlémským Dítětem, 
objevili Boží Slávu. 
 

Přeložil Milan Glaser  
Zdroj: http://www.radiovaticana.cz/
clanek.php4?id=25014 k datu 17. 1. 2017 
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 Naše Ta-

nHudStrové osla-

vování začalo 

hned po páteč-

ním obědě a pár 

hrách stolního 

fotbálku tak, že 

jsme všichni mu-

seli předvést svůj 

talent. Bylo to 

opravdu obtížné rozhodování, ale prošli 

všichni. Objevila se tady opravdu hromada 

talentů, od hvězdy přes hraní paličkama na 

hrnce až po tanec nebo zpěv. Tímhle den 

ale nekončí. Po náročném předvádění naše-

ho talentu jsme se vydali do blízké tělocvič-

ny, kde jsme si zahráli pro změnu živé kalčo, 

taky nechyběla vybíjená anebo Frisbee rug-

by. Nesmí chybět duchovní část dne, po 

odpočinku jsme šli na mši svatou. Samozřej-

mě jsme se při večeru také museli posilnit 

večeří. Přichází páteční večer inspirovaný 

stylem hudby, kde byly jednotlivé bloky s 

různými hudební styly, od klasické hudby, 

přes metál až 

po španělskou 

hudbu. Každý 

si stál za svým 

hudebním 

stylem, ale 

každý je něja-

ký a poslou-

chá něco jiné-

ho. Byla to 

opravdu sran-

da, ať už scén-

ka od týmáků 

anebo naše tančení. Poslední část dne bylo 

zakončení modlitbou. 

 Následuje poslední den v roce 2016, 

kdy jsme se 

hned ráno po 

snídani vydali 

na náročný vý-

let do Brušper-

ku, náš cíl byla 

mše svatá, kte-

rou symbolizo-

valo samo-

zřejmě to, že 

byla posled-

ní v roce 2016. Nesměl chybět oběd, 

který probíhal na faře, pár metrů od 

kostela. Oběd nás posilnil na zpáteční 

cestu, ačkoliv byl oběd v podobě  rohlí-

ků, paštiky a čaje. Jakmile jsme se vrátili 

na faru, měli jsme asi hodinu volno.  

Silvestr 
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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). 

 

Poté následovala příprava na velkolepý ve-

čer, příprava her, ozdob, jídla a techniky, 

mimo jiné jsme měli čas po přípravách na 

naše kostýmy, na které jsme se všichni těšili. 

Poslední večer v roce 2016 byl ve znamení 

hromady scének, kdy jsme si měli vylosovat 

2 slova, která se musí použít v příběhu, který 

jsme si taky vylosovali. Hrály se hry, jako 

třeba ,,Kdo je kdo,, nebo ,,odkrývačka,,. před 

předpůlnoční zábavou následovala krátká 

adorace s hudbou a krásnou modlitbou. 

Vydali jsme se ke kříži oslavit nový rok 2017 

ohňostrojem a přípitkem v podobě svařáku. 

Po všech přáních jsme se vydali na faru, kde 

následoval volný večer nebo spíš ,,ráno,, 

tančilo se, zpívalo, kecalo a moc jsem si to 

užil a myslím si, že jsem nebyl sám. Celá fara 

utichla v 4:45, já jsem osobně šel spát 4:30. 

Celý silvestr jsem si moc užil. 

 Rok 2017 začínáme velmi obtížně, 

protože jsme byli všichni unavení. Každo-

pádně jsme den začali modlitbou, následo-

vala snídaně, po snídani hodnocení. Násle-

dovala první mše v roce 2017. Po mši oběd a 

víkend byl u konce. Moc jsem si celý víkend 

užil a doufám, že bude lepší, nebo aspoň 

stejná, oslava roku 2017 tak jako na rok 

2018. 

Ondřej Janošec alias Muni. 
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 Tak jako minulý rok, i v letošním ad-
ventu se v hlučínském děkanátu uskutečnila 
pouť k Panně Marii do Hrabyně, pořádaná 
děkanátní mládeží. 

 Třetí adventní sobotu, 10. prosince, 
jsme se ráno sešli před farou v Kravařích. Ze 
všeho nejdříve si každý napsal úmysl, za 
který chtěl tuto pouť obětovat. Ty jsme si 
pak ve dvojicích vyměnili a modlili se i za 
úmysly druhých. Zároveň byla zahájena malá 
poutní soutěž, zaměřená nejen na vzájemné 
poznání se ve dvojici, ale také na důležité 
křesťanské vědomosti. Schválně, kdo z vás 
ví, která svatá má šest nohou? 

 Díky krásnému (vymodlenému) poča-
sí se nás sešel slušný počet, přilákalo k nám 
dokonce i našeho bývalého kaplana o. Pavla 

Marka, který se s námi vydal jako 
kněžský doprovod.  
 Díky zpěvu a modlitbě nám 

cesta příjemně ubíhala. V Mokrých 

Lazcích jsme doplnili síly vydatným 

občerstvením od místní rodiny a 

ani jsme se nenadáli a byli jsme 

v Hrabyni. Tam jsme naše putování 

uzavřeli mší svatou a duchovně 

povzbuzení se vydali zpět domů.  

Marietka 

Hlučín 
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Každý z nás se potřebuje aspoň na chvilku 
uklidnit před Vánocemi. Před tím vším vánoč-
ní úklidem, nervozitou. Určitě to každý z nás 
prožil, ale měli bychom si uvědomit, že by-
chom měli uklidit i naše srdce a poděkovat 
Pánu Bohu za celý rok co jsme prožili. Jak 
jsem dostala pozvánku na noční bdění, řekla 
jsem si, že by se určitě hodilo, samozřejmě 
teď v uvozovkách, vypadnout od domu z toho 
neklidu.   Když jsme přijeli, čekala nás klasická 
večeře a pak scénka. Tato scénka byla o sv. 
Janu Křtiteli, patronovi staroveského kostela. 

Byla o době, kdy byl Jan na poušti a jaké měl 
asi přibližně pocity. Je pravdou, že to z nás 
nikdo neví, protože to ví jen on a Bůh.  Po 
scénce jsme si hráli seznamovací hru, protože 
co by byl víkend, kdybychom se neznali jmé-
ny. Poté jsme měli katechezi od o. Jana, který 
mluvil o naší životní oáze. Další den nás čeka-

la první před-
náška od o. 
Vojtěcha 
Vágaie. Mimo-
chodem tento 
kněz přijel z 
Českých Budě-
jovic  a před-
nášel nám o 
Abrahámovi a 
jeho životě a 
četli jsme si 
samozřejmě i z 
Bible. Pak byl oběd, kde jsme naplnili své 
hladové žaludky a poté nastala další přednáš-
ka od o. Davida Pověstníka z Nového Jičína. 
Po přednášce jsme si zahráli "živé piškvorky", 
rozdělili jsme se do dvou týmů, hrálo se s 
polštáři a když došly, mohli jsme ten polštář z 
políčka dát jinam  a to se mi nejvíce líbilo.. 
Hlavně pak ty reakce vedlejšího týmu. Večer 
nás čekala poslední přednáška,  a to o králi 
Davidovi od o. Jana. Musím jej pochválit, byla 
moc hezká.  Pak jsme vyrazili na putování po 
Staré Vsi, kde jsme si mohli uvědomit svůj 
život. Když jsme všichni dorazili na faru, pro-
měnila se shromažďovna v sál kina, kde nám 
byl promítnut film Zrození. Tento film vřele 
doporučuji, ale má takovou spíš vánoční at-
mosféru. Pak nastala neděle, mše svatá a 

hodnocení. Rozhodně mi tenhle 
víkend pomohl od všech těch vá-
nočních zmatků doma. Neváhej a 
přijď si taky odpočinout! 

Terka Foralová 

Adventní noční bdění a duchovní obnova 
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XI. Střediskový ples 
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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 I/3   10. 2. - 12. 2.  Duchovní obnova 
Animátoři II/3  17. 2. - 19. 2.   Duchovní obnova 
Třetí setkání animátorů je vždy zaměřeno na duchovní obnovu. I letos se sejdou mladí na 
farách či chalupách a prožijí víkend s čistě duchovním programem, který má za úkol je po-
sunout dál.  

Večer mladých  15. 2.  Ostrava - biskupství 
Únorový večer mladých prožijeme s o. Lukášem Engelmannem a jeho tématem pro 
mladé. Mši svatou od 18hodin bude sloužit o. Pavel Marek. 
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Keep smiling Římský císař promlouvá ke gladiátorům: 
„Gladiátoři, dneska budete mít zápas ve vodním 
pólu. Mužstvo, které vyhraje, dostane svobodu!“ 

„A jak poznáme soupeře?“ ptají se gladiátoři. 
Císař se usměje a odpoví: 

„Krokodýli budou mít bílé čepičky.“ 

Víte, na čem dobře drží kočičí chlupy? Na všem. 

Nikdy nezlomte chlapovi srdce, má jen jedno!  
Na druhou stranu, kostí má 206! 

Mohla bych si vyzkoušet ty šaty ve výloze?“ 
„Ano, určitě, ale máme i kabinky.“ 

Jak se vykroutit z ožehavé otázky: 
Ona: „Jaké jsou podle tebe ideální míry?“ 

On: „1648-1815-1919; vestfálský – pařížský – versaileský.“ 

Před chvílí jsem zažil nejrych-
lejší přenos dat v životě, 16 
GB za sekundu. Vysavač mi 

vcucnul flešku. 


