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Milí přátelé, 
 
život teče jako voda. Má svůj počá-
tek a zároveň konec. Čas před ad-
ventem nám dává před oči poslední 
věci. Boží slova při mši svaté mluví o 
druhém příchodu Ježíše, o posled-
ním soudu, o návratu do věčnosti. 
Proč je důležité na tyto věci občas 
myslet? 
Uvědomuji si tím, odkud jsem při-
šel, kam směřuji. Není snadné na-
hlédnout počátek. Jan Pavel II. ve 
svých úvahách v knize Teologie Tě-
la, se zamýšlí, jaké to bylo na počát-
ku. Myslí tím, co bylo před prvotním 
hříchem? Co bylo, než jsme se naro-
dili? Úplně nedokážeme odpovědět. 
Co umíme říci, že jsme stvořeni ke 
vztahu. Vztahu mezi mužem a že-
nou. Vztahu k druhým. Tyto zdravé 
vztahy, jsou obrazem Boha. Bůh nás 
stvořil ke svému obrazu. Ke svému 
obrazu tzn. poznávat záměr Boha. 
Dekódovat ve svém životě, jak žít 
dobře a krásně. 
Věci jako jsou volná láska, antikon-
cepce, násilnictví apod., nevedou ke 
kráse vztahu a lásky. Každý náš ži-
vot, žitý v krásné a čisté lásce, nás 
vede blíž k Boží podobě. 
Papež František nám dal na tři roky 
duchovní program blahoslavenství. 
Na rok 2014 Blahoslavení chudí 
v duchu, neboť jejich je nebeské 
království. Chudoba v životě člově-
ka, vede k úctě. K vážení si věcí a na 

prvním místě života člověka. Nezra-
ňujme sebe navzájem, žijme vztahy 
krásně. Když nevíš, vždy se zajdi 
poradit: rodiče, kněží, řeholnici ane-
bo zajít i k dobrému psychologovi. 
Na cestě přátelství s Bohem, nejsi 
nikdy sám. Vždy jsou tu starší bratři 
a sestry ve víře, kteří ti chtějí po-
moct. Staňme se poutníky na život-
ních cestách, kteří jdou s lidmi. Kteří 
vytvářejí krásné vztahy. Ty nevytvo-
říme, pokud nebudeme mít na sebe 
čas. Čas k naslouchání, čas 
k doprovázení, čas být spolu. 
 
Zvu tě srdečně na taneční víkend.  
V adventu nezapomeň najít si čas 
na ztišení, četbu, a duchovní obno-
vu. Noční bdění bude na DSM. Ne-
máš-li s kým být na silvestra, tak 
přijeď na Středisko. Srdečně zvu 
všechny mladé od 14-ti let. Tzn. 
mohou být účastní i devaťáci. 
 
 
 
Požehnaný čas naplněný milosti 
Páně, vyprošuje padre Kamilos 

Úvodní slovo ředitele DCM 
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PROSINEC 2013 

 
01.12.2013 1. čteni: Iz 2,1-5 Žalm: Žl 122(121) 2. čteni: Řim 13,11-14  
  Evangelium: Mt 24,37- 44   
02.12.2013  1. čteni: Iz 2,1-5 Žalm: Žl 122 Evangelium: Mt 8,5-11  
03.12.2013 1. čteni: Iz 11,1-10 Žalm: Žl 72 Evangelium: Lk 10,21-24  
04.12.2013 1. čteni: Iz 25,6-10a Žalm: Žl 23 Evangelium: Mt 15,29-37   
05.12.2013 1. čteni: Iz 26,1-6 Žalm: Žl 118 Evangelium: Mt 7,21.24-27  
06.12.2013 1. čteni: Iz 29,17-24 Žalm: Žl 27 Evangelium: Mt 9,27-31  
07.12.2013 1. čteni: Iz 30,19-21.23-26 Žalm: Žl 147 Evangelium: Mt 9,35-10,1.5-8  
08.12.2013 1. čteni: Iz 11,1-10 Žalm: Žl 72(71) 2. čteni: Řim 15,4-9  
  Evangelium: Mt 3,1-12  
09.12.2013 1. čteni: Gn 3,9-15.20 Žalm: Žl 98(97) 2. čteni: Ef 1,3-6.11-12  
  Evangelium: Lk 1,26-38  
10.12.2013 1. čteni: Iz 40,1-11 Žalm: Žl 96 Evangelium: Mt 18,12-14  
11.12.2013 1. čteni: Iz 40,25-31 Žalm: Žl 103 Evangelium: Mt 11,28-30  
12.12.2013 1. čteni: Iz 41,13-20 Žalm: Žl 145 Evangelium: Mt 11,11-15   
13.12.2013 1. čteni: Iz 48,17-19 Žalm: Žl 1 Evangelium: Mt 11,16-19   
14.12.2013 1. čteni: Sir 48,1-4.9-11 Žalm: Žl 80 Evangelium: Mt 17,10-13  
15.12.2013 1. čteni: Iz 35,1-6a.10 Žalm: Žl 146(145) 2. čteni: Jak 5,7-10  
  Evangelium: Mt 11,2-11  
16.12.2013 1. čteni: Nm 24,2-7.15-17a Žalm: Žl 25 Evangelium: Mt 21,23-27  
17.12.2013 1. čteni: Gn 49,1a.2.8-10 Žalm: Žl 72 Evangelium: Mt 1,1-17  
18.12.2013  1. čteni: Jer 23,5-8 Žalm: Žl 72 Evangelium: Mt 1,18-24  
19.12.2013  1. čteni: Sd 13,2-7.24-25a Žalm: Žl 71 Evangelium: Lk 1,5-25   
20.12.2013 1. čteni: Iz 7,10-14 Žalm: Žl 24 Evangelium: Lk 1,26-38  
21.12.2013  1. čteni: Pis 2,8-14 Žalm: Žl 33 Evangelium: Lk 1,39-45  
22.12.2013  1. čteni: Iz 7,10-14 Žalm: Žl 24(23) 2. čteni: Řim 1,1-7  
  Evangelium: Mt 1,18-24  
23.12.2013  1. čteni: Mal 3,1-4.23-24 Žalm: Žl 25 Evangelium: Lk 1,57-66  
24.12.2013 1. čteni: 2Sam 7,1-5.8b-12.14.16 Žalm: Žl 89 Evangelium: Lk 1,67-79  
25.12.2013  1. čteni: Iz 9,1-3.5-6 Žalm: Žl 96 2. čteni: Tit 2,11-14  
  Evangelium: Lk 2,1-14  
26.12.2013  1. čteni: Sk 6,8-10;7,54-60 Žalm: Žl 31(30) Evangelium: Mt 10,17-22  
27.12.2013 1. čteni: 1Jan 1,1-4 Žalm: Žl 97(96) Evangelium: Jan 20,2-8  
28.12.2013  1. čteni: 1Jan 1,5-2,2 Žalm: Žl 124(123) Evangelium: Mt 2,13-18   
29.12.2013  1. čteni: Sir 3,3-7.14-17a Žalm: Žl 128(127) 2. čteni: Kol 3,12-21  
  Evangelium: Mt 2,13-15.19-23  
30.12.2013  1. čteni: 1Jan 2,12-17 Žalm: Žl 96 Evangelium: Lk 2,36-40  
31.12.2013 1. čteni: 1Jan 2,18-21 Žalm: Žl 96 Evangelium: Jan 1,1-18  

 
www.katolik.cz    
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PŘIVÍTALI JSME ... 

KATEŘINA UHROVÁ 
 

1.9.2013 nástup na DSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Katko, můžeš se, prosím, našim čtenářům představit? 

Pocházím z krásné podhůrské vesničky „Krásná“ pod Lysou horou, kde 
bydlím téměř čtvrt století. Jsem z šestičlenné rodiny, mám tři vlastní sest-
ry J, takže když se celá rodina sejdeme, je to pořádný babinec. Jsem asi 
taková typická žena, řekla bych velice vnímavá. Nerada se nudím, mám 
ráda sladké, hlavně oříškovou čokoládu. No, a kdybyste mi někdo chtěli 
na Vánoce udělat radost….přineste mi psa . 
 

2) Jak ses dostal na středisko mládeže do Staré Vsi? 

Nebýt mobilních telefonu, tak tam asi nejsem, protože jsem na Středisko 
prakticky nejezdila, krom pár akcí, na kterých jsem byla a pak jsem tam 
měla 14ti denní praxi. Jinak jsem pět let byla v Olomouci, kde jsem studo-
vala. Každopádně jednoho krásného dne mi o. Kamil zavolal a nabídl mi 
tuhle „práci“. Pak jsme zašli na pivko, pokecali a já po nějaké době zvážila, 
jestli na Středisko jít nebo ne. No a teď jsem tam.  
 

3) Jaké úkoly a práce Ti byly v týmu svěřeny? 

Na Středisku mám na starost hlavně praní, žehlení,  místní knihovnu. Pak 
to jsou věci z programu na jednorázovky a kurz animátorů. Sem tam něja-
ké to natírání, které mi bylo přiděleno díky mé výšce a dlouhých rukou .  
Pak to je výuka náboženství (1 + 2 druhá třída), což mě teda hrozně moc 
baví no a věci, které jsou zrovna potřebné.  
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4) Jak vnímáš týmácký život? K čemu bys ho přirovnal? 

Hm…zajímavá otázka. Někdy si člověk v týmu připadá jako v komunitě, 
občas jako v Jedličkově ústavu. :-D  Každopádně je to jiný svět, než který 
jsem po tu dobu zažívala a to hodně pestrý co se aktivit či navazování 
vztahu týče. Myslím si, že se tam nikdo nenudíme.  
 

5) Co je pro Tebe na ostatních spolutýmácích nejvzácnější?

Nejvzácnější? No asi to, že se opravdu chováme jako tým. To znamená, že 
pokud se vyskytne nějaký karambol, tak každý z nás přispěje svým dílem 
k tomu, aby se vyřešil, podle toho, co mu bylo z hůry dáno . 

 

6) Jaká je prozatím Tvá "kariéra"? (studium, práce) 

V současné době je to ještě pořád na Teologické fakultě v Olomouci, Cha-
ritativní a sociální práce se zaměřením na rodiny s dětmi, jelikož má diplo-
mová práce sice již je dodělaná, ale ještě ne obhájená. Předtím to byl ba-
kalářský obor, Sociální pedagogika, taktéž na Teologické fakultě. No  
a střední škola byla obchodně podnikatelského rázu. Každopádně nejvíc 
mě asi ovlivnila Teologická fakulta, která mi otevřela nové obzory. Tam 
jsem se taky dostala k netypickým pracovním zkušenostem jako je terape-
utická poradna, kde jsem byla půl roku součástí terapeutického týmu. Pak 
jsem taky pracovala v jedné reklamní agentuře v rámci výročí příchodu sv. 
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, tam ty pracovní zkušenosti byly 
hodně pestré.  No a pak jsem na delší dobu zakotvila v Maltézské pomoci, 
kde jsem pracovala v rámci setkání vozíčkářů na Velehradě. Dodnes tam 
provádím dobrovolnickou činnost „dopisování s vězni“. Těch pracovních  
a studijních zkušeností je asi hodně, ale tyhle pro mě byly a některé pořád 
jsou nejzajímavější a nejpřínosnější.  
 

7) Zažil jsi v posledních dnech nějaký trapas či karambol? 

To bych nebyla já, abych nezažila nějaký trapas. Každopádně je nerada 
takhle publikuju, protože některé jsou hodně peprné. Takže pro ty, koho 
to zajímá… osobně . 

 

KÁŤO, DĚKUJEME ZA ROZHOVOR A PŘEJEME 

HOJNOST BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ VE TVÉ SLUŽBĚ!!! 
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PŘIVÍTALI JSME... 

KLÁRA DROBILOVÁ 
 

1.9.2013 nástup na DSM 

1) KLÁRKO, můžeš se, prosím, našim čtenářům představit? 
Pocházím z nevelké obce Dolní Lutyně, kde jsem vyrůstala v rodinném 
domku se svými rodiči a třemi sourozenci – starší sestrou, pubertálním 
bráchou a malou ségrou. SŠ i VŠ jsem dělala v Brně, proto mi od 
„mala“ (od deváté třídy nerostu ) byl domov vzácný a vracela jsem se 
tam vždy ráda, což trvá doteď. Mám ráda živo, ale co jsem ve Vsi nepo-

hrdnu i chvíli klidu  . Ráda kreslím, tvořím, hraji hry, zkouším a pozná-

vám nové věci a celkově se hodně ráda bavím s děcanama a mládeží . 
 
2) Jak ses dostala na středisko mládeže do Staré Vsi? 
No to je trošku delší příběh, takže zkrácenou verzí: otec Kamil sháněl tý-
máky, i tak jsem si říkala, že by to byla fajn práce, jen mě ještě čekají stát-
nice a další dva roky studia. Ale u státnic jsem vyhořela, čímž se mi naskytl 
rok volna. Takže jsem o tom začala uvažovat.  Na jednom kázání na VM 
říkal otec, že nemáme být nešťastní a nevyčítat Bohu, že se nám naše 
zkoušky a různé jiné věci nedaří, je to proto, že nás Bůh chce mít třeba 
jinde. Což přímo sedělo na mě a tak jsem zašla za o.Kamilem a poptala se 
ho, jak to ve Vsi v týmu chodí. Nechali jsme si měsíc na přemýšlení a mod-

litbu a pak řekli oba této mé službě ano . 
 
3) Jaké úkoly a práce Ti byly v týmu svěřeny? 
Ač nejsem zkušená kuchařka, byla mi svěřená kuchyň, zásobování špajzky 
a korespondence. Z hlediska akcí mám dohromady s Kubinem  Animátory 
1 (které jsem si hned po prvním víkendu nesmírně oblíbila) a pak různé 
další jednorázovky. 
 
4) Jak vnímáš týmácký život? K čemu bys ho přirovnala? 
Je to opravdu „TÝMácký život“, sólo člověka, by to tam zabilo a ani neba-

vilo   a srovnat se to asi ani s ničím nedá.  
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  5) Co je pro Tebe na ostatních spolutýmácích nejvzácnější? 

I když jsme každý úplně jiní, tak se neskonale doplňujeme , umíme si ze 
sebe udělat srandu, podpořit se a být tu pro sebe. Tím jací jsou, můžu ke 
každému z nich vzhlížet (a to není dáno jen tím, že jsem malinká   )  

a od každého se něčemu přiučit . Jsou pro mě takovou druhou rodinou 
(jen peníze na šaty a holiče mi asi jen tak nedají jako doma   ).  
 
6) Jaká je prozatím Tvá "kariéra"? (studium, práce) 
 Má kariéra je stále ještě ve vývinu . SŠ VŠ pajdák se zaměřením 
matematika a výtvarka. Co se týče mých pracovních příležitostí tak umím 
otrhávat jablka, hlídat děti, počítat peníze za kasou, natírat a něco menší-
ho i ze dřeva vyřezat. 
 
7) Zažila jsi v posledních dnech nějaký trapas či karambol? 
 Můj život je celý jeden velký karambol, poskládaný z dalších men-

ších karambolů  . Mám pocit, že u mě se stále něco děje a stále je 

čemu se smát a červenat se za to  A i když už jsem zase přebarvená, tak 

celkem často ještě slýchávám :„tys byla blondýna viď  “.  

 

 

 

 

 

KLÁRKO, DĚKUJEME ZA ROZHOVOR A PŘEJEME HOJ-

NOST BOŽÍCH MILOSTÍ VE TVÉ SLUŽBĚ!!! 
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PROŽILI JSME... 

ORIENTAČNÍ DNY 9. TŘÍDA CZŠ KOPŘIVNICE 

Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí jsme vytvořili společenství, kde pano-
vala výborná přátelská atmosféra, díky které jsme toho tolik dokázali udě-
lat. Čas je totiž neúprosný - utíká, ba přímo letí.  

V Diecézním centru mládeže se čas dá využít smysluplně. Každý 
den nabídl bohatý program duchovní, sportovní, společenský i vzdělávací. 
Společné zážitky při seznamovacích nebo orientačních hrách a sportov-
ních aktivitách s míčem, lany či žebříky, byly protkány přednáškami, alter-
nativním divadlem, diskusemi, scénkami, modlitbou, zpěvem, vyjádřením 
vlastních myšlenek a sebehodnocení, prací pro tým a také úklidem zahra-
dy. Teplé babí léto ničemu nebránilo. Hlavním tématem bylo přijetí zod-

povědnosti. Nikdo nezůstal sám, na každém záleželo. Trochu rozruchu 
přineslo společné odložení mobilů, nakonec se ukázalo, že bez mobilních 
telefonů nemá mládež především informace o čase. Zjištění, že za celé tři 
dny se nemusel mobil dobíjet, bylo pro některé překvapující. Jen já jsem 
ho směla mít při sobě – prý pro spojení s Bohem a s panem ředitelem – 
no důvěrně jen kvůli 155. Ale protože žáci třikrát denně prosili, ať se jim 
nic nestane – byla jejich modlitba vyslyšena a já si oddychla.  
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A že některé aktivity byly o život. Například výstup do věže koste-
la sv. Jana Křtitele vypadal zpočátku nevinně, ale pro každého určitě ne-
byl. Už jste někdy viděli kostelní klenbu svrchu, procházeli jste se po kleš-
tinách a trámech a to vše bez zábradlí a s nestandartní výškou schodů – 
místy spíše žebříků připomínajících lešení? A ještě pod časovým presem, 
že za deset minut budou bít zvony? Prý se to ale dá snést. Radši jsme 
zrychlili. Skvělá byla také hodina pravdy – hodinový nácvik těžkých úkolů 
a následné předvedení bylo u některých ovlivněné trémou. Vítězný tým 
získal Žolíka – může být omluvenkou při zkoušení, až někdy nebude žák - 
vítěz připraven. Zajímavý typ odměny. Některé školy prý jdou po nich jako 
diví. 

Všechno co jsme ve Staré Vsi prožili, si odnášíme s sebou. Zážitky 
a růst ve škole společenství nám zprostředkovali týmáci Kateřina, Kuba, 
Klára, Kubíno, Michal a ředitel střediska Otec Kamil Strak. V kuchyni kralo-
vala kuchařka Maruška. Všichni nám pomohli ujasnit si své cíle, přání  
a priority v životě. A které to jsou? Deváťáci:  „Přeji si, abych byl šťastný, 
abych měl rodinu a věřil v Boha, abych udělal školu, abych byla s lidmi, 
které mám ráda, abych mohla cestovat po světě, aby nebyly války, abych 
měl práci a holku, abych byl úspěšný v tom, co mě baví, abych se dokázala 
správně rozhodnout, aby se Země točila pomaleji, abych měla tak dobré 
kamarády jako teď, doufám, že najdu to, co hledám, že si to tady užiju, že 
to přežiju!“ 

Nakonec jsme po sobě vše uklidili, hlavně vagon, kam jsme se 
uchylovali k odpočinku, shromažďovnu, hudebnu a klubovnu, kuchyň 
s jídelnou, koupelny a sociální zařízení. Předtím jsme však dostali nejtěžší 
úkol – sbalit se za 15 minut. A po obědě jsme se vydali na 5 km cestu do 
Jistebníku na vlak. Cesta vedla mezi rybníky, v listopadu bude výlov a sním 
spojené slavnosti. Slova Otce Kamila: „Jsme rádi, že jste přijeli a že zas 
odjedete.“, nám ještě zněly v uších. Žáci měli také dobré hlášky například: 
„Jsem tak unaven, že už se nemůžu ani smát.“ Ve vlaku jsme potkali spo-
lužačky z loňské devítky – rádi jsme se viděli, patříme k sobě. 
 
A na závěr se s vámi podělím o upřímné sdělení Otce Michala:  
„Paní učitelko, máte skvělou třídu!“   
 
 

Mgr. Martina Šrubařová 
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 .   PROŽILI JSME... 

DESKO-HERNÍ VÍKEND 

Prvního listopadového dne jsme se v lehce komorním počtu 
sešli na faře ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Někteří nedočkavci 
zde byli už dříve a zúčastnili se slavnostní mše svaté. V sedm 
hodin začala večeře v netradičně svátečním duchu, protože 
byla Slavnost všech svatých. Celý večer jsme pak hráli hru 
Activity v pěti družstvech, při které jsme si všichni užili spous-
tu zábavy.   
V sobotu jsme celé dopoledne strávili hraním společných her. 
U Městečka Palerma nás napálil nejeden mafián a umírali  
i nevinní občané. Ve hře Parlament vyhrála jednoznačně děv-
čata, ale kluci porážku brali statečně. Po výborném obědě, 
který zvládla uvařit jedna kuchařka, jsme pokračovali napří-
klad hraním na Vikinga a na zvířata. Pak konečně přišel čas na 
hry deskové. Karty, Carcassonne, Jungle, Česko a další. V zá-
věru dne jsme slavili mší svatou za zemřelé na místním hřbi-
tově. Protože akce oficiálně končila v sobotu, mnozí poté od-
jeli.  
Ostatní však ještě pokračovali v hrách. Po večeři nastal velký 
souboj v karetní hře Ligreto a těsně před večerkou jsme 
zhlédli tematicky laděný film Hra. Do neděle zůstali opravdu 
jen ti nejvytrvalejší. Tento den byl však vyplněn pro středisko 
tradičními činnostmi - vyklízením vagónu, úklidem a přípra-
vou na mši svatou. Po ní následoval nedělní oběd a odjezd 
domů. Za celý víkend nás herní duch neopustil ani na vteřinu 
a všechny prohry byly brány sportovně. Za sebe mohu říci, že 
to byl víkend plný her, na který bych ráda jela znovu. Děkuji 
jak všem jeho organizátorům, tak jeho účastníkům. 

Marie Solařová 
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Naše aktivity 

Animátoři II.B/2  6. - 8. 12. 2013  Stará Ves n/O. 
Další setkání mají v prosinci mladí, kteří se rozhodli formovat a vzdělávat 
v práci s dětmi a mládeží a chtějí pomoct svým kněžím ve farnosti s různý-
mi akcemi. Setkání začíná v pátek 6. prosince 2013 v 19 hod. na diecézním 
středisku mládeže ve Staré Vsi n/O. Konec je v neděli ve 12:00 hod. 

Adventní noční bdění  13.12.2013  Stará Ves n/O. 
Hledáš klid a jistotu? S námi můžeš očekávat a připravit se na příchod 
Největší Jistoty při Nočním bdění, které pro vás připravuje staroveský 
tým. Téma: Rodina = základní buňka života společnosti. Začátek v 19:30 
hod. v kostele sv. Jana Křtitele ve Staré Vsi n/O. Prožijeme společnou 
modlitbu, ztišení, sdílení, katechezi,...Zakončení je půlnoční mši svatou. 
Něco na zub se najde. Možnost přespání - dej včas vědět na sta-
ra.ves@razdva.cz nebo 731 625 718.  

Silvestr na středisku  30.12.2013 - 1.1. 2014 Stará Ves n/O. 
Chceš prožít konec starého a příchod nového roku ve společenství mla-
dých? Vezmi s sebou kamaráda, něco na zub a přijeď k nám na diecézní 
středisko mládeže do Staré Vsi n/O. Čeká Tě zábava, výlet, společná mod-
litba, slavení eucharistie a novoroční přípitek! Nutno se včas přihlásit na 
stara.ves@razdva.cz nebo 731 625 718.  

Večer mladých   18. 12. 2013     biskupství Ostrava 
Poslední Večer mladých v roce 2013 se koná 18. prosince. Mši svatou v 18 
hod. bude sloužit novokněz, farní vikář v Kopřivnici a kaplan pro mládež 
děkanátu Nový Jičín P. Mgr. Jan Slavík. Po mši svaté bude v sále následo-
vat program. Pozvání přijal o. Vítek Zatloukal.  Takže se na něho můžete 
těšit, stejně jako na překvapení našeho buffee.   

8. střediskový ples  11.1.2014  ZŠ Stará Ves n/O. 
Hoď se do gala, obuj si lodičky a můžeš vyrazit! Kam? Přece na 8. středis-
kový ples! Začínáme v 19:30 hod.  Těšit se můžeš na spoustu zábavy, tan-
ce, občerstvení a půlnoční překvapení. Také je možnost přespání na stře-
disku. Ozvi se na: stara.ves@razdva.cz. 



© Časopis vydává Diecézní centrum mládeže při ostravsko-opavském biskupství  
Kostelní nám. 1, Ostrava, 596 116 522 (kl. 238), dcm@doo.cz, http:dcm.doo.cz  
ve spolupráci s občanským sdružením ANIMA IUVENTUTIS. (www.animaiuventutis.cz) 
Redakční vedoucí: Bc. Marie Hennigová 
Redakce: Mgr. Kamil Strak, Mgr. Michal Jadavan, Mgr. Jakub Gryžboň,  
    Kateřina Uhrová, Mgr. Jakub Štefela, Klára Drobilová 
Grafika: Anna Kuchařová, Bc. Marie Hennigová 
Sazba, Tisk: DCM Ostrava 
Uzávěrka příštího čísla je 13.1.2014.  Příspěvky zasílejte na dcm@doo.cz. 
Naše aktivity podporuje MŠMT ČR. Časopis je distribuován zdarma. 

KEEP SMILING! 

Dva  kamarádi se koupou  v moři. Jeden z nich ztratí své zuby a naříká. 
Tomu druhému je to líto, tak vyndá ty své a říká: „Koukej, už jsem je na-
šel.“ Ten druhý je zkusí a říká: „To nejsou moje.“ A zahodí je do moře.  

Psychiatr vyšetřuje pacienta a ptá se ho: „Co by se stalo, kdybych vám 
uřízl jedno ucho?“ „Neslyšel bych.“ „A co by se stalo, kdybych vám uřízl 
druhé ucho?“ „Neviděl bych.“ „Jak to?“ podiví se psychiatr. „Spadly by mi 
brejle.“ 

Zastaví policajt řidiče a říká mu: „Tak budeme foukat!“ Řidič: „Ale jó,  
a kde vás to bolí?“ 

Tři slepice si hrají na schovávanou. Jedna piká a dvě  se schovávají. První 
se schová do šopy a druhá do kurníku. Třetí počítá: „8, 9. 10...už jdu!“ Jde 
a zakopne o klacek položený na zemi. „Kurník šopa!“ Schované slepice 
vylezou a volají: „To neplatí, ty ses dívala! 


