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Milí přátelé, 
 
čas je neúprosný, přesto je stále 
stejný. Jeden den, jedna hodina, 
jedna minuta. Zdálo by se, že prázd-
niny uběhly rychleji, než škola. Není 
tomu tak. Čas nám dává Bůh, aby-
chom jej dobře naplňovali. 

V každém dni jsou pevné chvíle. Je 
to modlitba, chvíle s Písmem sva-
tým, či posila v eucharistii. 
Někdy máme pocit, že musíme 
mnoho věci stihnout. Zavolat, odpo-
vídat na sociálních sítích. Není tomu 
tak. Na prvním místě je být ve stá-
lém vztahu s Ježíšem. Ježíš touží 
přijít všude tam, kde jej pozveme. 
On nás osvobodí od hříchů, sváza-
nosti, těší se na naše prožité věci. 
Nebojme se v každém všedním dni 

mít tato setkání. 
Říká se a je to pravda: Mám tolik 
práce, že si jdu lehnout. Nebo: Mám 
tolik starosti, že se jdu modlit. Každý 
chvilkový odpočinek, chvíle při 
modlitbě, člověka posouvá dál. 
Nebojme se v novém školním roce, 
jasně si nastavit a obnovit zdravé 

návyky a prio-
rity v životě. 
Nic nám tak 
neuteče, jako 
spása duše. 
Kdo je připra-
ven, není za-
skočen. 
 
Na DSM proží-
vám pobyty 
tříd na duchov-
ních obnovách. 
První víkend 
patří zástup-
c ů m  
a posléze ani-

mátorům. Prosím o vzájemnou 
modlitbu, abychom byli stále lidmi 
Božími. 
 
Ať se daří. Napiš, stav se, rádi tě 
uvidíme.  
 

Žehná o. Kamil 

Úvodní slovo ředitele DCM 
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ŘÍJEN 2013 

 
01.10.2013 1. čteni: Zach 8,20-23 Žalm: Žl 87 Evangelium: Lk 9,51-56  
02.10.2013  1. čteni: Ex 23,20-23a Žalm: Žl 91 Evangelium: Mt 18,1-5.10  
03.10.2013 1. čteni: Neh 8,1-4a.5-6.7b-12 Žalm: Žl 19 Evangelium: Lk 10,1-12   
04.10.2013 1. čteni: Bar 1,15-22 Žalm: Žl 79 Evangelium: Lk 10,13-16  
05.10.2013 1. čteni: Bar 4,5-12.27-29 Žalm: Žl 69 Evangelium: Lk 10,17-24  
06.10.2013 1. čteni: Hab 1,2-3;2,2-4 Žalm: Žl 95(94) 2. čteni: 2Tim 1,6-8.13-14  
  Evangelium: Lk 17,5-10  
07.10.2013 1. čteni: Jon 1,1-2,1.11 Žalm: Jon 2 Evangelium: Lk 10,25-37  
08.10.2013 1. čteni: Jon 3,1-10 Žalm: Žl 130 Evangelium: Lk 10,38-42  
09.10.2013 1. čteni: Jon 4,1-11 Žalm: Žl 86 Evangelium: Lk 11,1-4  
10.10.2013 1. čteni: Mal 3,13-20a Žalm: Žl 1 Evangelium: Lk 11,5-13  
11.10.2013 1. čteni: Jl 1,13-15;2,1-2 Žalm: Žl 9 Evangelium: Lk 11,15-26  
12.10.2013 1. čteni: Jl 4,12-21 Žalm: Žl 97 Evangelium: Lk 11,27-28  
13.10.2013 1. čteni: 2Kral 5,14-17 Žalm: Žl 98 2. čteni: 2Tim 2,8-13  
  Evangelium: Lk 17,11-19  
14.10.2013 1. čteni: Řím 1,1-7 Žalm: Žl 98 Evangelium: Lk 11,29-32  
15.10.2013 1. čteni: Řím 1,16-25 Žalm: Žl 19 Evangelium: Lk 11,37-41  
16.10.2013 1. čteni: Řím 2,1-11 Žalm: Žl 62 Evangelium: Lk 11,42-46  
17.10.2013 1. čteni: Řím 3,21-30a Žalm: Žl 130 Evangelium: Lk 11,47-54  
18.10.2013  1. čteni: 2Tim 4,9-17b Žalm: Žl 145(144) Evangelium: Lk 10,1-9  
19.10.2013  1. čteni: Řím 4,13.16-18 Žalm: Žl 105 Evangelium: Lk 12,8-12  
20.10.2013 1. čteni: Ex 17,8-13 Žalm: Žl 121 2. čteni: 2Tim 3,14-4,2  
  Evangelium: Lk 18,1-8   
21.10.2013  1. čteni: Řím 4,20-25 Žalm: Lk 1 Evangelium: Lk 12,13-21  
22.10.2013  1. čteni: Řím 5,12.15b.17-19.20b-21 Žalm: Žl 40 Evangelium: Lk 12,35-38   
23.10.2013  1. čteni: Řím 6,12-18 Žalm: Žl 124 Evangelium: Lk 12,39-48  
24.10.2013 1. čteni: Řím 6,19-23 Žalm: Žl 1 Evangelium: Lk 12,49-53  
25.10.2013  1. čteni: Řím 7,18-25a Žalm: Žl 119 Evangelium: Lk 12,54-59  
26.10.2013  1. čteni: Řím 8,1-11 Žalm: Žl 24 Evangelium: Lk 13,1-9  
27.10.2013 1. čteni: Sir 35,15b-17.20-22a Žalm: Žl 34 2. čteni: 2Tim 4,6-8.16-18  
  Evangelium: Lk 18,9-14  
28.10.2013  1. čteni: Ef 2,19-22 Žalm: Žl 19(18) Evangelium: Lk 6,12-19  
29.10.2013  1. čteni: Řím 8,18-25 Žalm: Žl 126 Evangelium: Lk 13,18-21   
30.10.2013  1. čteni: Řím 8,26-30 Žalm: Žl 13 Evangelium: Lk 13,22-30   

31.10.2013 1. čteni: Řím 8,31b-39 Žalm: Zl 109 Evangelium: Lk 13,31-35  
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Liturgický kalendář 
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ROZLOUČILI JSME SE ... 

Mgr. Lucka Wzatková 
 

20.8.1986 příchod na svět 

1.9.2011 nástup na DSM 

31.8.2013 odchod z DSM 

1) Luci, opustila jsi středisko. Nestýská 

se Ti? 

Určitě se mi trochu stýská. Ale všechno, co 

jsem ve Vsi prožila, si samozřejmě odná-

ším s sebou – spoustu pěkných vztahů, 

zážitků, růst ve škole modlitby a společenství. Myslím, že jsem po Vsi 

mnohem bohatším člověkem, myslím v srdci. (Pozn. Taky jsem zjistila, že 

jsem si za dva roky působení ve Vsi domů nanosila pěknou kupku staro-

veských tužek a propisek. Ale vrátím je, slibuju.) 

 

2) Co Ti práce na DSM přinesla nebo naopak vzala? 

Přinesla spoustu pěkného – setkávání se zajímavými a hodnými lidmi, 

spoustu zážitků a výjezdů – týmové dovolené, školení týmáků 

v Krkonoších, cyklopoutě… Myslím, že v žádné jiné práci už to nebude 

tak různorodé, veselé a nebudou z toho takové kupy fotek jako ve Vsi. Na 

rozlučce mě překvapily děti z náboženství, které mě zahrnuly spoustami 

pusinek a dokonce běžely za autem, když jsem z rozlučky odjížděla. Nej-

radši bych je na rozlučce láskou snědla, i když během roku to někdy byla 

pěkná zlobidla.       

A co mi vzala? Někdy to bylo docela náročné, cítila jsem se unavená  

a často jsem chytla nějakého bacila. Párkrát, zvláště na velkých akcích, se 

mi stalo, že už jsem nechtěla vidět žádné lidi a chtěla jsem být spíš sama 

nebo jenom s ostatními týmáky. Taky mě pak už moc nebavily úklidy – 

nemyslím ve Vsi, ale spíše po velkých akcích jako byl ples nebo diecézko 

to někdy nebralo konce. 

 

3) Na co budeš vzpomínat nejraději? 

Co jsem si strašně užívala, to byly kostýmy a převleky. Když bych měla 

spočítat nejrůznější role, které jsme ztvárňovali, tak se asi nedopočítám, 

protože na každém víkendu byla minimálně jedna scénka, často i dvě. 

Strašně mě to bavilo - zajít na půdu, nabrat si tam ty hadry  
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(pozn. většina z nich je po Kamilově babičce a dědovi) a pak z nich vytvo-

řit na sobě nového člověka. Hospodská, sultánova otrokyně, nevěsta 

z Káně Galilejské… nebo třeba taky Smrtka, kráva či bezdomovec sedící u 

sousedovy popelnice. 

 

4) Co Ti bude chybět? 

Někdy večer si říkám, že bych se ráda šla pomodlit do kaple – ale ona na-

jednou žádná v domě není! Taky mi docela chybí týmové mše svaté 

v kapli nahoře – když sedíš ve velkém kostele v lavici, myšlenky leckdy 

utíkají na všechny strany, ještě tě třeba uspává monotónní hlas kněze… Ve 

Vsi šlo soustředění při mši tak nějak samo, asi to bylo tím, že jsme měli 

Pána Ježíše v tom malém prostoru tak bezvýhradně blízko. 

 

5) Vzpomeneš si na nějakou legrační historku z Tvého působení na 

DSM? 

Jednu dobu mi byla často přidělována role Smrtky – prý moje „životní“ 

role, což je paradox. Přišla jsem k ní asi takto: Sob měl za úkol vymyslet 

na animátorský víkend scénku na téma životní povolání. Řekla jsem mu, 

že bych se vůbec nezlobila, kdyby mi tam přidělil roli nějaké nevěsty. Na-

to jsem dostala odpověď, že už to má promyšlené a že já budu Smrtka. Mé 

nadšení bylo tedy na bodu mrazu. Ale vzala jsem z půdy nějaký černý 

hábit a barvy na obličej… a zmalovala se tak, že jsem si při pohledu do 

zrcadla uvědomila, že se bojím sama sebe. To mě nesmírně rozveselilo  

a rozhodla jsem se, že Soba trochu polekám, když už mi přisoudil takovou 

blbou roli. Sedla jsem si do předsíně a čekala, až Sob vyjde ze shromaž-

ďovny. Po chvíli konečně Sob nic netušíc otevřel dveře (ten Sob, kterého 

jen tak něco nerozhází a  který se rád dívá na horory)... a následovalo Sobí 

zařvání a Sob vyskočil asi půl metru do výšky. Smála jsem se ještě dlouho. 

Smrtku jsem pak hrála ještě několikrát – na noční hře, když jsem seděla 

sama ve tmě u cesty, mi už do smíchu moc nebylo – na nočních hrách  

a stezkách odvahy se totiž většinou bojím víc než ty nebožátka děti, pro 

které to chystáme. A to je další paradox, že – být Smrtka a bát se. 

 

 

DĚKUJEME LUCCE ZA VŠE A VYPROŠUJEME BOŽÍ POMOC  

A POŽEHNÁNÍ DO JEJICH DALŠÍCH KROKŮ!!! 
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PROŽILI JSME... 

POMOC POHRANIČÍ - EVANGELIZACE 

Skupina 20 mladých se v červenci vydala na týden do farnosti Jeseník, 

aby zde pracovala na zvelebení fary a farní zahrady, modlila se, setkáva-

la s lidmi, připravovala farní odpoledne, evangelizovala. Mladí účastníci 

této akce byli z různých koutů naší diecéze, od Krnova až po Jablunkov, 

ale jedno měli společné – jednalo se o animátory, kteří na Diecézním 

středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí navštěvují formační Kurz 

animátor (kurz pro mladé křesťany, kteří chtějí aktivně působit ve svých 

farnostech, vést mladé, být moderátory společenství). Spolu s týmem 

z Diecézního střediska (P. Kamilem Strakem a dvěma „týmáky“, tj. mla-

dými, kteří tu jsou zaměstnaní) a také se dvěma bohoslovci, kteří ukon-

čili přípravný konvikt a nastupují po prázdninách do 1. ročníku studia 

teologie, se ubytovali na jesenické faře, kde je mile a pohostinně přijal 

místní otec, P. Pavel Schwarz. A jak celá akce probíhala a co vše se dělo, 

to můžete posoudit přímo očima účastnice… 

 

Jeseník, 14. července 2013, 10.15h 

Po téměř pětihodinové jízdě vlakem se skupina staroveských animátorů 

šťastně shledává s kněžími a týmáky na místní faře, kde následující týden 

chtějí pomáhat, pracovat, povzbuzovat a duchovně růst. Všichni se ihned 

pouští do práce, jelikož té je tady vskutku dost. Dámy - animátorky se 

zapojují především do zvelebování vnitřní části fary, zatímco pánská část 

výpravy usiluje o zvelebení vnějšího areálu. Odklízení starého a nepouži-

telného nábytku, mytí oken a podlah, řezání dřeva, pletí, rozhrabávání 

hlíny a v neposlední řadě příprava krmě pro divou zvěř (nás animátory), 

to vše společnými silami v co nejkratší možné době zvládli. Všichni také 

jezdili pomáhat do rodin z okolí. Zde se svou prací snažili danou rodinu 

povzbudit a snad i něčím obohatit, ale podle mého úsudku byli ve výsled-

ku právě oni, animátoři, těmi obohacenými a povzbuzenými! Během 

„evangelizačního týdne“ jeli pomoci spravovat faru i do sousední vesnice 

s názvem Vápenná, odkud po práci vyrazili spočinout k vodě (přes vesnici 

Žulovou). Voda byla v horkých letních dnech často vyhledávaným útočiš-

těm nejednoho animátora a k jejich potěšení byly poblíž „základny“ 
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 (= fara města Jeseník) Priessnitzovy léčebné lázně, v jejichž venkovním 

areálu mohl kdejaký kolemjdoucí vyzkoušet řadu osvěžujících procedur. 

Nenašel-li kdo zalíbení v lázeňské ledové vodě, vydal se na cyklistickou 

túru po okolí, na místní hřiště zahrát si fotbal nebo zůstal na jesenické 

faře, kde ostatní animátoři hráli různé společenské hry. Jednoho podveče-

ra se však evangelizátoři domluvili na společném programu na náměstí 

města Jeseník. Donesli si kytary, bonga 

(myšleno bicí hudební nástroje), frisbee 

a společně se tak bavili a snažili se za-

pojit i kolemjdoucí. Po necelých dvou 

hodinách se pak odhodlali v zábavě 

pokračovat v tamější kašně. V týdnu 

měli animátoři také vyhrazený jeden 

den čistě pro sebe, proto se vydali na 

pěší túru po okolních horách (Šerák a 

Červenohorské sedlo), kde jim bylo 

dáno spatřit krásy jesenické přírody. 

Všichni však s napětím očekávali sobo-

tu. Den, kdy se mělo uskutečnit farní 

odpoledne v režii animátorů. Cílem bylo 

strávit hezké odpoledne v přátelské atmosféře, zahrát si hry, opéct párky, 

zazpívat si u ohně a zároveň seznámit farníky s významem animátorského 

kurzu a s činností animátorů. Tématem odpoledne bylo Kolumbovo obje-

vení Ameriky. Kromě zábavné úvodní scénky a her pro jednotlivé věkové 

kategorie mohli účastníci dosáhnout indiánského vzhledu pomocí barev 

na obličej, vytvořit si vlastní papírovou loď a poznat plno nových lidí. Poci-

ty účastníků z tohoto odpoledne se mohly lišit, avšak na dotaz třináctileté 

účastnice „Kdy zas něco takového bude?" lze jen odpovědět „Snad již 

brzy!" Na závěr bych chtěla jménem všech animátorů poděkovat P. Pavlu 

Schwarzovi, P. Jiřímu Filipcovi a všem farníkům za vlídné přijetí mezi sebe 

a P. Kamilu Strakovi a týmákům za koordinaci celé evangelizace. Dík ale 

patří i všem mým spoluanimátorům za vytvoření jednotného společen-

ství, kde panovala výborná přátelská atmosféra, díky které jsme toho do-

kázali tolik udělat.  

 

Za evangelizátory Monika Mičulková 
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PROŽILI JSME... 

LISK - PLESK 

To není označení vojenského tábora, ani žádného podobného fyzického 
týrání J. Ale je to název (i když trochu netradiční) pro duchovní obnovu, 
která se letos konala již po čtvrté ve Staré Vsi od 7. do 10. srpna. Ráda 
bych se s vámi touto cestou podělila o několik zážitků z této akce. 
Při příjezdu do Staré Vsi nás čekalo velmi milé přivítání od týmáků, kteří 
nás ubytovali jak jinak než ve vagoně J. Poté následovalo vzájemné před-
stavování účastníků (to se mi velmi líbilo, pač nejsem zdejší), které bylo 
zakončeno společným obědem. 
Každý den poskytnul velmi nabitý program – duchovní, sportovní, spole-

čenský atd. 
Denně byla 
m o ž n o s t 
m o d l i t b y 
r a n n í c h 
c h v a l 
v kostele, po 
kterých ná-
s l e d o v a l a 
s p o l e č n á 
ranní modlit-
ba se slovem 
na den. Po 
snídani jsme 
den nastar-
tovali hra-

ním různých her na protažení těla. Pak obvykle následovaly katecheze 
(témata: duchovní život, církev, hřích, evangelizace). Po těchto kateche-
zích jsme se scházeli ve skupinkách, abychom nad těmito tématy přemýš-
leli a diskutovali a na závěr jsme se opět sešli v kostele, kde probíhala 
panelová diskuse s přednášejícími. Po modlitbě Anděl Páně jsme se posil-
nili dobrým obědem, po kterém bylo osobní volno (nabídka sportovních 
aktivit, možnost svátosti smíření, osobního rozhovoru s knězem či mezi 
sebou, modlitba v kapli).  
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Pak následoval další společný program. Ve čtvrtek jsme hráli bibliodrama 
na evangelium toho dne Mt 16, 13-23 v podání TV Noe, TV Nova, Face-
booku, SMS a zasedání parlamentu  . Tak si asi dovedete představit, co 
z toho vzniklo.  
V pátek odpoledne jsme hráli hru na téma Misionáři (putovali jsme po 
různých stanovištích a sbírali schopnosti, které by měl mít každý správný 

misionář). Většinou po 
tomto odpoledním 
programu jsme slavili 
mši s místními farníky 
a po ní následovala 
večeře.  
Během duchovní obno-
vy byli pozvání i zají-
maví hosté. Jeden ve-
čer přijel manželský 
pár, který nám povídal 
o svém prožívání víry 
v době dospívání,  
o tom jak se seznámili, 

jak prožívali známost a jak prožívají manželský život.  
Další večer nás navštívil Jirka, který byl na světovém setkání mládeže v Riu 
a vyprávěl nám o tom, co tam všechno prožili.  
Každý večer byl věnován společné modlitbě (růženec, chvály, adorace), 
která měla velmi silný duchovní náboj.  
A poté už jsme se odebírali do vagónu ke spánku. Celou akci jsme zakonči-
li v sobotu dopoledne, kdy každý z nás povídal o tom, co se mu líbilo či 
nelíbilo. A po obědě jsme se rozjeli do svých domovů .  
 
jsem velmi ráda, že jsem na tuto akci jela, poznala jsem spoustu nových 
přátel a duchovně jsem se opravdu dobila. Jsem též moc ráda, že mě  
Ostraváci přijali mezi sebe (bo pocházím z Vysočiny)  . 
 
 

Jíťa   
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 .   PROŽILI JSME... 

Brigády pro středisko je akce, při které máme šanci se odvděčit aspoň 
trochu za akce, které probíhají  právě na středisku,  ale taky prožít dobrou 
akci s přáteli. Tu šanci jsme dostali i letos.  
Druhý prázdninový týden, jsme od pondělí do čtvrtku mohli přijet, a to 

buď na celou dobu, ane-
bo na den či dva. Kdo tuto 
šanci využil, určitě nelito-
val.  Zároveň mohl sledo-
vat, co nového na středis-
ku přibylo nebo co nao-
pak středisko opustilo. 
Změny, které proběhly, 
nejsou nijak výjimečné, 
ale ani zanedbatelné. 
Málo z nás pozná, že 
všechny skalky byly vyple-
ty, špajzka, kuchyně a 

chodba byly nově vymalované, nový nátěr dostala i zvonice, nábytek 
v altánku byl také nově natřen, všechna okna  
a auta byla umytá a vyleštěná 
a udělalo se spoustu dalších 
malých úprav. Nečekaně nás 
opustil kozlík (však si to za-
sloužil ).  
Na akci však nebyla jen práce, 
ale i katecheze, koupání 
v řece, večerní táboráky. 
Ovšem nejlepší byla jistě ko-
fola! Kdo by taky nebral kofo-
lu za 10Kč, že?!  Dokonce 
bylo i kino.  
To vše a ještě více jsme mohli prožít kde jinde než ve Vsi. Tak příští rok 
určitě neváhejte a přijeďte a přiložte ruku k dílu. 

Účastnice  Meidllo 

BRIGÁDY NA STŘEDISKU 
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Naše aktivity 

Animátoři II.A/1   4.-6.10.2013   Stará Ves n/O. 
Animátoři II.B/1   11.-13.10.2013  Stará Ves n/O. 
Úvodní setkání v druhém ročníku kurzu mají mladí, kteří se rozhodli for-
movat a vzdělávat v práci s dětmi a mládeži. Pro animátory „áčka“ se se-
tkání uskuteční první víkend v říjnu a pro „béčka“ druhý říjnový víkend. 
Začátek je v pátek v 19 hod. společnou večeří na diecézním středisku mlá-
deže ve Staré Vsi n/O. 

Tvořivý víkend  18. - 20.10.2013  Stará Ves n/O. 
Myslíš si, že máš dostatek fantazie? Jsi kreativní? Tak nevynechej tento 
víkend a dokaž nám, co je v tobě! Možná objevíš skryté vlohy a talent! 
Těšit se můžeš také na společnou modlitbu, fajn společenství a zábavu. 
Hlásit se můžeš mailem na stara.ves@razdva.cz nebo telefonicky 
558 669 413, a to nejpozději do 11.10.2013. 

Večer mladých  23. 10. 2013  Biskupství Ostrava 

Papež Benedikt XVI. v jedné ze svých promluv mladým řekl: „Jste nadějí 
církve!“ Se stejným názvem vyšla i kniha, která je souhrnem všech pro-
mluv Benedikta XVI. mladým lidem. Prezentace této knihy proběhne na 
říjnovém večeru mladých, na který jste srdečně zváni. Prezentaci povede 
ředitel Sekce pro mládež ČBK, P. Jan Balík, který bude také sloužit mši 
svatou v kapli biskupství od 18 hod. Těšit se můžete také na překvapení 
našeho buffee. Po mši svaté bude možnost svátosti smíření či rozhovoru 
s knězem. 

Noční bdění s Marií  25.10.2013   děkanát Krnov 
Schází něco Tvé duší? Víš, co je dobré, ale nevíš jak na to? Přijeď se posil-
nit ztišením a modlitbou s naší Maminkou Marií! Prosit budeme za obno-
vu víry v děkanátu Krnov – za kněze, rodiny, spolča, ... Začínáme v 19.30 
hod.  Přesné místo nočního bdění bude upřesněno. Sleduj stránky 
dcm.doo.cz a dozvíš se víc! 

mailto:stara.ves@razdva.cz
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KEEP SMILING! 

Malá holčička sedí na klíně dědečkovi, který jí čte pohádku na dobrou 
noc. Čas od času vzhlédne od knížky a natáhne ruku, aby se dotkla jeho 
vrásčitých tváří. Potom si sáhne na svoji tvář a pak zas na dědečkovu. Na-
konec řekne:„Dědo, stvořil tě Bůh?“ „Ano, zlatíčko,“ odpoví děda. „Bůh 
mě stvořil už před mnoha lety.“ „Aha,“ řekne holčička a pak: „Dědo, mě 
taky stvořil Bůh?“„Ano, samozřejmě,“ odpoví děda. „Bůh tě stvořil docela 
nedávno.“ Holčička se znovu dotkne obou tváří a poznamená: „Bohu to 
jde čím dál tím líp, že jo?“  

Záchody na vysoké škole, po zápočtech.  
Z jedné kabinky: "Tak co? Dostal jsi zápočet?" Z druhé kabinky: "Nedostal, 
ten debil mi ho nedal." A z třetí kabinky: "Ani příště ti ho nedám!"  

Maminka jde s malým Pepíkem poprvé do ZOO. Od první chvíle, kdy tam 
vejdou Pepík nadšeně výská: 
"Jéé opičká! Mamí koukéj opička!" 
"Ticho Pepíku, to je teprve paní pokladní!"  

„Slyšela jsem, že Váš syn studuje na univerzitě. Co z něho bude, až skon-
čí?“ „Obávám se, že důchodce.“ 


