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Přeji krásné Velikonoce,
SLOVO H&M

nejen všem čtenářům MM.
Tak to je za námi, bohužel nemyslím karanténu, ale těch čtyřicet dní postu, co jsme prožívali. Doufám, 
že jste podstivě plnili svá postní předsevzetí a teď v době Velikonoční společně sice zatím z domovů
zapaříme. V pohodlí domova jsme prožili velikonoční triduum (Zelený čtvrtek, Velký pátek a 
Bílou sobotu) a doufám že nikoho nepřekvapilo, že má o.Petr na sobě ve čtvrtek bílý a né zelený ornát. 
A je tu vzkříšení, Kristus vstal z mrtvých a my společně sním si máme tuto radostnou událost připomí-
nat. Jinak jsem se chtěl zeptat, jestli jste si udělali v sobotu po vigílii doma vlastní agapé a dali si trošku 
do nosu. Já tedy ANO.

Dále nás měli čekat v následujících měsících nějaké ministrantské akce. Bohužel kvůli současné situaci 
musely být všechny zrušeny, ale nebojte, jestli nás do konce školního roku ještě pustí z baráků, tak ještě 
něco podnikneme, na to vemte jed.

Pro dnešek se loučím, mějte krásné Velikonoce a buďte zdrávi.

H&M Marťas
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Karmelitánský mnich otec Vojtěch Kodet jednou 
řekl, že dáváme Ježíši občas jen ten ocet, který 
okusil na kříži. Jsou to naše hříchy. Ale i to je dob-
ré mu dávat. Jenže on touží po naší lásce. Celým 
srdcem hoří, abychom ho milovali. Někdy se ale 
v našem věku stává i nám, že si myslíme, že se 
nám nedostává lásky. Ať už se jedná o naši rodinu 
nebo o nějakou slečnu, do které jsme beznadějně 
a nešťastně zamilovaní. Nerozumíme tomu a moc 
bychom chtěli, aby nás někdo měl rád takové, jací 
jsme. Není na škodu pak vědět o místě, kam se 
můžeme vždycky uchýlit. A je to dělané právě pro 
vás – mladé. 

Jedno z těch míst se nachází na severu Čech v 
horách téměř na hranicích a jmenuje se Přícho-
vice. Vždy když sem přijedeš, přijmou tě. Ať máš 
jakoukoliv historii, jakýkoliv problém, můžeš tu 
zůstat. Je dost možné, že utíkáš od rodičů a nemáš 
peníze. Ok. Dáš, co máš. Vždy tu je pro tebe kněz 
a tým mladých, kteří si s tebou můžou promluvit 
nebo jen mlčet a nechat tě procházet se v nádher-
né přírodě. Dalším místem je Mamre v Osové Bí-

týšce. Je to diecézní cent-
rum mládeže ustanovené 
pro brněnskou diecézi. Je 
tu mraky akcí, na které se 
můžeš přihlásit. Můžeš 
také absolvovat dvouroč-
ní animátorský kurz.

Běžíš několik kilometrů 
a nevíš kam, všude ko-
lem sníh, bláto. Je tma 
a fáborky nejsou vidět. 

Kamarádka pár metrů před tebou hledá, kudy jít 
dál. Ostatní ve skupině nesou nesmírnou zátěž, 
ale běží. Mnoho se nemluví. Jen Katka vepředu s 
baterkou. Je tam potok. Nevadí. Jdeš. Pak cíl. Pad-
neš a ráno si tak unavený, že bys spal. Ale přemů-
žeš se, jdeš na ranní chvály. V kapli nikdo. Všichni 
jsou zmožení. Další večer je celonoční adorace na 
půdě chalupy. Jsi tak unavený, že tam usneš. Dva-
krát tě budí kamarádka, doklopýtáš do postele a 
jdeš spát vstříc dalším dobrodružstvím... a pak se 
staneš animátorem.

Vlastně všechny akce od diecézek po celostátní 
setkání mládeže vznikají v těchto centrech pro 
mladé, které jsou po celé republice. Tvrdé jádro 
bývalo právě v Příchovicích. Ty máš pak možnost 
zapojit se do přípravy a být tak v týmech, které 
něco vytváří pro druhé. Jeden nejmenovaný pán 
vidí účel v akcích pro mladé jen v tom, že si tam 
najdou partnera. Doufám, že tomu tak není. Prá-
vě tady můžeš vytvářet modlitbu, tanec svého ži-
vota, který pak místo octa nabídneš svému Pánu. 
A na Mamre je stále někdo, kdo tě obejme. Free 
hugs, abys pak ty mohl obejmout kříž a dát dru-
hým kus sebe. Je to taky o tobě!

Hans von Lichtenstein

DŮCHODCI PÍŠÍ

Free hugs 
  (ale až po koronaviru)
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DEJ NA TO ŠTEMPL

Velikonoční radovanec
Tož nazdar Děcana. Zdravím Vás, ze své betle. 
Jak si užíváte tehle lébec?? 
Chtělo by, si připomenout trošku té hantýrky, a 
proto jsem tu s další dávkou našeho milovaného 
HANTECU. Začnu malým příběhem o takovém 
pánu, který za chvíli šofne fofr rovnou tam naho-
rů za nás všechny. Gómete, o čem bude dnešní 
hantýrka ??? No přeci o našem Velkém šéfovy. 

Je to už pěkný pakl járů, co Ježíš brozdal po Je-
ruzalemských štatlech, aby všem hanychoval, že 
jako přišla ta radostná novina. Začal to chvilku 
před Velikonocema. Ježíš a ti jeho kámoši, jako 
apoštolové nabrali směrovku k Jeruzalému, aby 
tam jako hodili každoroční radovanec. Musel bét, 
nějaké unavené, protože jak tak šel po tom lontu, 
tak zastavil v jedné vesnici a vyexpedoval ty dva 
apoštoly, aby mu jako donesli osla. Že to potřebu-
je že ho bolijó habrůvky. Tak jako jó. 

Borci dovalili osla a vyrazil, jako Šumachr. Teď v 
Jeruzalémě velký čóro moro. Jinak všichni si řekli, 
hele bacha přichází nějaká Superstár, tak mu žača-
li mávat, házet všude ovoce. Rozumíte to se esta 
brichmentům v Izraeli, jako nelíbilo, že jim Ježíš 
bude házet křívé války a tak. Tak hodili poradu, 
protože měli hrozné fedry s římanů, co tam zrov-
na vyhráli volby, a jakože žádný cizí Babiš, nebude 
rozhazovat sítě.  No a když se už tak dohanikova-
li, našli mezi těma apoštolama jednoho křiváka, 
nějaký Jidáš Iškariodskej taková mošna a ten za 
30 fanků, jim slíbil, že je dotlačí tam, kde budou 
moct hafnout Ježíša, že to bude o samotěy, aby s 
toho nebyli nějaké pupínky na veřejnosti. Jenom-
že bacha Ježíš byl myslivna, žádné ořezávátko. 
Von u té poslední véči, když byli ty Velikonoce,že 
si jako dají do sosáka hlási:,,Amen děcka jeden z 
vás je křivej, jeden z vás mě zradí.“ Všichni teď, 
jako hodili máslo do gatí, kdo z nich je ten křivák? 

Po večeři 
se šli projít 
do zahra-
dy, aby ho-
dili mod-
litbu. Tam 
Ježíš po-
tkal Jidáša a nějaký borce s mečama. A Jidáš hned: 
,,Buď zdráv mistře,“ lóbnul mu jednu a to bylo 
hned jasný, že je to ten které se Kajifáš bojí. Borci 
zmašlovali Ježiša a otáhli ho před soud, sestavený 
ze starších. Ty z něho začali tahat: ,,co tady dělá a 
tak.“ Kajifáš ta největší výška řekl: ,,tak to zkrátí-
me odchod k Pilátovi, ten tě naučí.“ 

Pilát ho vyslechl, chtěl mu hodit free, ale znáte 
to lidi. Jak jim něco natlučete do budky, tak jsou 
s toho uplně říční a všíchni: ,,Na smrt, na smrt.“ 
Pilát jim dal na výběr, jetli hodí mávačku Jěžiši, 
nebo Barabášovi ? Samozřejmě Barabáše propus-
tili a Ježíš šupky na kříž. Nabalili mu na záda, ta-
kovou velkou fošnu a hupky šupky na Golgotu, 
tam přitlouct. Davu začalo docházet, že to nebyl 
nejlepší řešení a tahle ve tři odpoledne,v patek 
to bylo, tak zahlásil: ,,Otče do tvých rukou ode-
vzdávám svou duši.“ A vodchod. Kamoši suldali 
Ježíše z křížu, uložili do hrobu, přiklopili šutrem. 
No a jak skončili Velikonoce, přifrkali to nazpět 
ke hrobu. Šutr nikde, Ježíš nikde, no velké haló. 
Maruška z Magdali slzy, jak kavijár a najednou 
slyší: ,,Co tady šklebíš.“ Ta si myslela, že nějaký 
vandrovník? A hanikuje: ,, Jestli si to tělo vzal ty, 
řekni kams to odrifloval a já jdu pro něho.“ Ale 
ten hlas najednou: ,,Máňo.“ Máňa se otočila zare-
gistrovala a poznala Ježíše. A opravdu děcka, od 
té doby máme Velikonoce se vzkříšením a to je 
finíto. 

Houžvička ze Šimic
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CESTUJEME S DOMČOU

Zámek v Rájci Jestřebí 
Klasicistní zámek francouzského typu vznikl v 
letech 1763 – 1769, s největší pravděpodobností 
podle plánu vídeňského architekta Isidora Aman-
da Marcela Canevala. Zámek zaujme především 
jedinečnou architekturou, na Moravě zcela ojedi-
nělou a přepychově vybavenými interiéry knížecí 
rodiny Salmů. 

Novodobou tradici tvoří noční prohlídky zámku. 
Můžete si vybrat ze 3 tras zámku - malý okruh, 
velký okruh nebo samotnou zámeckou kapli s vý-
stavním prostorem. Zámecké zahradnictví nabízí 
prohlídku ojedinělé sbírky kamélií, která je teď na 
jaře úchvatná.

Současně se zámkem byla v roce 1767 založena 
zdejší zahrada, která v první čtvrtině 19. století 
získala volnou přírodně krajinářskou dispozici. V 
roce 1811 zdědil rájecký zámek Hugo František 
Salm, který se výrazně zapsal do kulturních tradic 
českého národa jako vědec, organizátor a přízni-
vec národního obrození.

Z bohatých sbírek vyniká rozsáhlá kolekce orien-
tálního porcelánu a proslulá zámecká knihovna s 
60 000 svazky (nestarší jsou rukopisy ze století 14., 
dále prvotisky ze století 15. až po století 20.). V 
prvním patře zámku byla v 50. letech instalována 
obrazová sbírka Salmů, v níž převládají díla ho-

landských a vlámských mistrů. Sbírka je doplně-
na o další díla z jiných zámeckých objektů. Vedle 
převážně západoevropských mistrů zastoupených 
jak originálními díly, tak i kvalitními kopiemi, se 
zde objevují také plátna českého barokního malí-
ře Jana Kupeckého.

Zámecké zahradnictví vstoupilo do povědomí ve-
řejnosti díky ojedinělé sbírce kamélií, která sem 
byla před třiceti lety převezena z Průhonic. Dnes 
již tradiční výstava těchto rostlin a květinových 
aranžmá se koná každoročně.
 

Domča F.



7

Ve jménu Krista
FILMOVÉ NOVINKY

Název: Ve jménu Krista
Žánr: Dobrodružný/Drama/Akční
Délka: 107 min.
Režisér: Kevin Reynolds
Země: USA
Premiéra: 24. 3. 2016

Zdravím všechny příznivce filmu,
dlouho jsem přemýšlel, o jakém filmu teď o Veli-
konocích napsat zvlášť když navíc nyní nevychá-
zí žádné nové filmy. Tak jsem hledal mezi filmy, 
které vyšly již před nějakou dobou a mají spojitost 
s Velikonocemi. No a mezi několika filmovými 
zpracováními biblických příběhů, včetně velmi 
známého a oceňovaného filmu Umučení Kris-
ta od Mela Gibsona, jsem našel film Ve jménu 
Krista. Ten to film na rozdíl od většiny ostatních 
nepojednává o umučení Ježíše, ale o jeho zmrt-
výchvstání a je vyprávěn z pohledu nevěřícího. 
Ukazuje totiž příběh římského vojevůdce Clavia a 
jeho pomocníka Lucia, které Pilát pověřil úkolem 
objasnit co se stalo s Ježíšem po jeho ukřižování, 
jelikož se začínají šířit zprávy o jeho vzkříšení, 
protože Ježíšovo tělo zmizelo. Pilát tak chce za-
bránit případným nepokojům a hlavně celou věc 
uzavřít aby se nedostala k císaři. Jenže pátrání se 
nedaří, zmizení Ježíšova se nepodařilo uspokoji-
vě vysvětlit a Clavius začíná pochybovat o svých 
schopnostech. Tehdy se ale setká s družinou apo-
štolů, a to, jemu, který věří jen v boha války Marse, 
naprosto změní život. Údajně má film navazovat 
na již zmíněné Umučení Krista od M. Gibsona. 
A i když zdaleka nedosahuje takových hodnocení, 
tak díky originálnímu zpracování tohoto biblické-
ho příběhu je přinejmenším zajímavý a za zhléd-
nutí stojí. Tak na závěr bych už jen popřál veselé 
(i když značně netradiční) Velikonoce.

Fiflap
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DEJVOVA AUTODÍLNA

Papamobil
Papamobil je zvláštní druh automobilu, který 
slouží pro přepravu a ochranu papeže v průbě-
hu jeho venkovních cest. Původně byl papamobil 
navržen pro zviditelnění papeže během přesunu 
skrze davy věřících. Existuje celá řada aut, která 
jsou speciálně upravena pro potřeby papeže. Ta 
se v průběhu let vyvíjela, bylo používáno několik 
druhů aut. Nejznámější je papamobil, který pou-
žívá hlava katolické církve pro zahraniční cesty. 
Tím je v současnosti k roku 2009 speciálně upra-
vený Mercedes-Benz ML 430. První papamobil 
svezl papeže Jana Pavla II. na jeho první cestě do 
Polska coby nově zvoleného papeže. 

Existují různé varianty papamobilu, některé mají 
otevřenou střechu, takže papež může žehnat věří-
cím přímo, u jiných je papež chráněn neprůstřel-
ným sklem (v případě Mercedesu ML 430 až 3 cm 
silným). V současnosti je hlavním dodavatelem 
papamobilů německá automobilka Mercedes-
-Benz. Dnešní papamobily mají registrační znač-
ku „SCV 1“, což je zkratka pro stát Vatikán (Stato 
della Citta del Vaticano). Od dob Jana Pavla II. 
provozuje Vatikán současně několik obrněných 
papamobilů, v řadě zemí však při návštěvách po-
užíval speciální vozy místních automobilek. Když 
byly do České republiky v roce 2009 dopraveny 
dva papamobily shodného typu (jeden do Prahy 
a jeden do Brna), podle tiskových zpráv měly oba 

shodnou registrační značku; ze zpráv vyplývá, 
že všechny papamobily mají shodnou registrační 
značku. 

Přestože se o bezpečnosti hlavy katolické církve 
velmi často diskutuje, používají se hlavně při ak-
cích na Svatopetrském náměstí často papamobily 
otevřené. To již vedlo k několika incidentům, na-
příklad v roce 2007 27letý muž přeskočil bezpeč-
nostní pásku a pokoušel se vniknout dovnitř do 
vozidla. Papež Benedikt XVI. však nebyl zraněn a 
incidentu si ani nevšiml. 

Před nástupem automobilů byla používána no-
sítka v podobě trůnu, tzv. gestatoria, která neslo 
dvanáct mužů. Potřeba reprezentativního auto-

mobilu pro hlavu římskokatolické církve se uká-
zala již v dobách raného automobilismu. Mnozí 
výrobci aut přicházeli již od konce 19. století se 
speciálně upravenými automobily pro papeže. 
Například Ford nabídl upravené prezidentské 
limuzíny. V roce 1930 věnovala společnost Mer-
cedes-Benz Piovi XI vůz typu Nürnberg 460, 
kromě dalších vozů Mercedes používal papež též 
vozy italských značek nebo Citroën. 
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Během návštěvy Pavla VI. v New Yorku a v Bogo-
tě v 60. letech 20. století sloužil papeži speciálně 
vybavený vůz Lehmann-Peterson. Nicméně se 
však stále ještě nejednalo o klasický „papamobil“ 
jaký se objevil až po pontifikátu Jana Pavla II., 
tedy upravené bílé terénní auto. 

První papamobil byl použit pro papeže Jana Pavla 
II. na jeho cestě do Polska, kdy jako vozidlo po-
sloužilo otevřené nákladní auto Star 660 M2 od 
polského výrobce.

Ostatní papamobily

mechanik Dejv
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SPORTOVNÍ INFO

Letem sportem

1) Sportujte
Máte teď víc času na sportování, tak si běžte po-
dle toho, jak to umožňují vládní nařízení zaběhat 
či projet se na kole nebo můžete doma posilovat. 
Také jsem na sociálních sítích viděl, jak někteří 
fotbalisté a další sportovci se účastní různých vý-
zev a challenge, které můžete provozovat z do-
mova. Nebo i na stránkách českého oylmpijského 
týmu najdete tipy, jak sportovat v této době.
(https://czechteam.info/novinky/pozor-dvere-
-se-otviraji-v-hlavni-roli-kreativita-i-mentalni-
-sila)

2) Dívejte se, jak sportovci sportují  
přes internet
Mnoho sportovců mezi sebou dělá různé turnaje 
a zápasy, například fotbalisti mezi sebou hrají fot-
bal prostřednictvím Fify například zde se můžete 
podívat, jak hrály Fifu Gareth Bale a Paulo Dy-
bala (https://www.twitch.tv/videos/584704212). 
Dále například organizátoři Moto GP a Formule 
1 zorganizovali online závod, kterého se právě 
účastnili někteří jezdci a zase tyto závody můžete 
shlédnout různě na internetu.

Vzhledem k aktuální situaci vás bohužel nemůžu seznámit s tím, co se poslední měsíc stalo ve sportu. 
Jedině bych vám sem mohl napsat, které velké akce se přesunuly či úplně zrušily, ale to by bylo příliš pe-
simistické a já se vynasnažím být optimističtější a napíšu vám sem pár rad, jak si furt vychutnávat sport.
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3) Připomeňte si různé sportovní mo-
menty minulosti
Možnosti, kde si tyto momenty připomenout je 
opravdu mnoho. Začnu Olympic channel, který 
je v angličtině, ale najdete zde velké množství 
záznamů z olympiády a velkých příběhů, které se 
staly na olympiádě myslím si, že každý zde najde 
něco svého. Za mě můžu doporučit film Nagano 
tapes (Pásky z Nagana), který je o našem úspě-
chu v Naganu a najdete ho zde i s českými titulky. 
Další možností je archiv Z od České televize, zde 
najdete záznamy významných českých sportov-
ních událostí. Pokud máte rádi příběhy sportovců 
v projektu Bez Frázích, tak na stránkách tohoto 
úžasného projektu najdete nyní i sekci replay, kde 
si můžete podívat na nějaký moment ze sportov-
covy kariéry, který je pro něho významný a k to-
muto momentu daný sportovce připisuje osobní 
příběh. Za mě můžu doporučit příběh Evy Sam-
kové, u kterého se opravdu zasmějete. Další mís-
to, kde se můžete podívat do minulosti je pořad 
streamu – Slavné sportovní okamžiky. Tento po-
řad má nyní přes 280 dílů a v nabídce okamžiků, 
které ovlivnily historii sportu, si najde každý z vás 
okamžik, který ho nadchne. Mě zaujaly například 
díly o obratu během Super Bowlu LI, příběh brat-
rů Brownleeových či díl Nahoru, dolů.

Přidám i svůj oblíbený sportovní moment a to 
poslední kolo Premier League 2012. Před posled-
ním kolem měl Manchester United i Manchester 
City stejný počet bodů a na skóre vedl M.City. V 
Anglii poslední kolo hrají všechny týmy ve stejný 
čas, Manchester United hrál se Sunderlandem a 
Manchester City s QPR, takže oba týmy byly jasní 
favoriti. Manchester United roli favorita potvrdil 
a vyhrál doma na Old Trafford těsně 1:0. Man-
chester City se však tak nevedlo a pár kilometrů 
od Old Trafford na Emirates Stadium ještě v 90. 
minutě prohrávali 1:2, jenže v době jak končil 
zápas United, tak v 92. minutě vyrovnává proti 
QPR Edin Džeko z rohu. Na Old Trafford zápas 
končí a s United to vypadá velice nadějně, tak-
že by mohli získat další titul. Jenže ani ne za mi-
nutu stadion téměř zmlkne a to z důvodu, že se 
na Emirates stadium povedlo Manchesteru City 
přesněji Aguerovi vstřelit v 94. minutě gól a tím 
otočit zápas a vyhrát tím titul po dlouhých 44 le-
tech. Zde přidávám video, kde si se všemi emoce-
mi můžete tento moment připomenout. (https://
www.youtube.com/watch?v=DZ0eemSl6xk)

Skautík

https://www.olympicchannel.com/en/
https://www.olympicchannel.com/en/films/detail/the-nagano-tapes/film/the-nagano-tapes-five-rings-films/
https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/hokej/ct-sport-otevrel-archiv-z-prime-prenosy-nahrazuji-velke-momenty-minulosti/5e6bda48fccd259ea49cd7ec
https://www.bezfrazi.cz/replay/
https://www.televizeseznam.cz/porad/sportovni-okamziky


VTIPY

Jede řidič kamionu a potká červeného skřítka. 
Skřítek říká: “Dej mi bonbón!” 
Řidič mu dá bonbón a jede dál. 
Potká zeleného skřítka, který říká: “Dej mi lízát-
ko!” 
Řidič mu dá lízátko a jede dál. 
Potká modrého skřítka a říká: “Já vím, ty jsi 
skřítek, a co chceš?” “Váš řidičský průkaz, pane!”

Baví se dvě duše v ráji: 
“Jaká byla poslední věta, kterou jsi slyšel na 
zemi?”
“Byl to hlas mé ženy.”
“A co říkala?”
“Když mě na chvíli pustíš k volantu, budeš úplný 
anděl.”

“Pane, viděl jste tu značku omezující rychlost?” 
táže se policista, který zastavil řidiče jedoucího 
obrovskou rychlostí.”
“Člověče, a vy byste ji v té strašné rychlosti 
viděl??!”

Pan Novák zaparkoval auto na parkovišti a nechal 
za stěračem papírek kde bylo napsáno: 
“Peněženku v autě nemám, radio v autě taky 
nemám a motor mi taky ukradli!”
Ráno se pán Novák vrátí a vidí auto bez kol a za 
stěračem je papírek a v na něm je napsáno: 
“Tak k čemu by ti byly kola.”

„Můj strýc je génius,“ chlubí se kamarádovi Pepík 
„vzal motor z Mercedesu, sedačky z Cadillacu, 
kola z Fordu…“ „A co z toho bylo? Nové auto?“ 
je zvědavý kamarád. „Ne, tři roky na Pankráci.“ 
Zastaví policajt auto, řízené psem a vyděšeně se 
ptá spolujezdce: „Vy necháte řídit psa auto?“ „No, 
ale nemyslete si, nejsem blázen, mám ho vždycky 
na vodítku!“

„Tati, proč mě nikdy nedovolíš řídit naše auto? 
Vždyť už jsem na to starý dost.“ žadoní syn u 
otce. „Ty možná ano, ale to auto ještě ne!“  

„Mami, proč tlačíme to auto ze srázu?“ „Pst, 
vzbudíš tatínka!“ 

Babička: „Brzy budou Velikonoce. Kubo, půjdeš 
na kočičky?”
„Těžko! Táta říkal, že mám na holky ještě čas.”

„Musíš se stát skutečným Kristovým 
vojákem,“říká farář jednomu věřícímu, který ne-
chodí na mši. „Ale otče,vždyť já už jsem Kristův 
voják!“braní se farník.
„Tak jak to že tě nikdy nevidím v kostele?“Farník 
zašeptá: „Jsem v kontrarozvědce!“

Jeden venkovský farář napomíná věřící:„Mám 
trochu obavu o vaši víru…Sešli jsme se, aby-
chom se modlili za déšť, a nikdo z vás si nepřinesl 
deštník!“

Policajti dostanou nové vysílačky. Chodí po 
městě, když v tom ve vysílačce zachrastí a ozve 
se hlas. Jeden policajt se ptá druhého: „Co mám 
teď dělat?“ Druhý mu radí: „Zmáčkni ten knoflík 
a řekni příjem.“ První policajt tedy stiskne knoflík 
a řekne: „Dvacet pět tisíc hrubýho!“

Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou 
dneska náhodou Velikonoce?”
„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?”
„No, že jsem si vykoledoval pětku...”

Co odpověděla blondýna, když se jí ptali, zda 
vyměnila rybičkám v akváriu vodu? „Ne, ještě 
nevypily ani tu starou.“

Čechúrka Čudák

„Veselé Velikonoce“


