
 

 

 

 

Prosinec 2005 

 

Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, 

Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice 

 
Slovo života na prosinec 

 
Připravte Hospodinovi cestu, ( …) urovnejte stezky našemu Bohu“ (Iz 40,3). 
 

Každý rok v adventu slyšíme tuto výzvu. Bůh, který odevždy projevoval 
vroucí touhu být se svými dětmi, přichází, aby „přebýval mezi námi“.  

 
I DNES STOJÍ U NAŠICH DVEŘÍ A TLUČE, PROTOŽE CHCE 

VSTOUPIT A VEČEŘET S NÁMI. 
 

Jak konkrétně mu máme připravit cestu? Když si uvědomíme nějakou 
překážku, která nám brání ve společenství s ním, poprosíme za odpuštění. 
 

Je to upřímný skutek pokory a pravdy, jímž se Pánovi ukážeme takoví, jací 
jsme, a odhalíme svou křehkost, své omyly a hříchy. Je to skutek důvěry, je to 
výraz naší touhy zlepšovat se a začínat stále znovu. 
 

Buďme pravdiví ! Vždyť On všechno ví. Je to náš Otec, který je „ milosrdný a 
milostivý, shovívavý a nadmíru dobrotivý“. 
 

Podle Chiary Lubich 
H. Zavadilová  



Advent nastává… 
 

Advent - předvánoční čas. V našich srdcích se opětovně rozezní ty 
nejjemnější strunky, dny se budou neúprosně krátit, jitra budou opožděně vstávat 
a s večerem se náhle sešeří. Člověk jakoby hledal ubývajícího světla, ubývajícího 
jasu slunečních paprsků.  
Advent doba očekávání a příprav, může patřit k nejkrásnějším obdobím celého 
roku. Je to čas, kdy se v křesťanských rodinách bude scházet v rodinném kruhu 
u adventního věnce celá rodina. Staročeské adventní písně, vyprávění z Bible, 
příprava betlémů, ale i učení se vánočním koledám mohou být krásnou přípravou 
našim dětem do tajemství Vánoc.  

Nová doba s sebou přinesla i do naší země od západních sousedů do mnoha 
rodin hezké zvyky, které zpřítomňují příchod právě přicházejícího vánočního času. 
V posledních letech můžeme nezřídka vidět i v Čechách vchody rodinných domů 
ozdobené adventními věnci. Používání adventního věnce je relativně mladým 
zvykem, který má kořeny u našich západních sousedů, jeho kořeny však sahají  
hluboko do kultury a náboženství lidstva.  

Zelený adventní věnec bývá ozdoben čtyřmi svícemi a červenými stuhami. 
Zelená barva je symbolem naděje, červená barva je barvou Ducha svatého a krve. 
Působením Ducha svatého se stal Bůh v Ježíši z Nazareta člověkem, svou krví nás 
na kříži vykoupil. 

Setkání rodiny o každé ze čtyř adventních nedělí, posezení u plápolající svíce 
adventního věnce mohou představovat pro každého z nás zastavení se, zamyšlení 
nad kolotočem uspěchaného života, nad zbytečnou honbou za materiálními statky. 
Křesťanské Vánoce přece představovaly, a měly by i nadále představovat 
symbolický příchod, zrození Krista.  

Zkusme se zamyslit o každé jedné adventní neděli a zahledět se s trochou 
pokory do plamínku té naší zapálené svíce. Možná se nám podaří  trochu 
proniknout do jejího tajemství. Nechť nám první adventní svíce ve svém 
plápolajícím plamínku vyjeví, že je svící POKOJE. Její světlo svítí slabě, lidé mezi 
sebou stále bojují a nehledají pokoj, nechtějí mír. Proto se světlo této svíce často 
zmenšuje, až docela zhasne. 

Až budeme zapalovat o příští neděli druhou svíci na adventním věnci, její 
plamínek tiše zabliká, i ona k nám bude hovořit řečí tajemnou a je jen na nás, zda 
jí chceme rozumět. Je svící VÍRY, ale zdá se být v těchto dobách mnoha lidem 
v naší zemi jaksi přebytečná. Lidé jakoby nechtěli nic vědět o Bohu. Proto ten slabý 
plamínek bojuje o smysl, zda má dále svítit. Možná, že tajemný závan, který 
proběhne ve chvíli naším společenstvím i tuto svíci na čas uhasí. 

O třetí adventní neděli nepřehlédněme jak nesměle se hlásí o slovo plamínek 
třetí svíce. Třetí svíce je svící LÁSKY. Láska, tak často skloňované slovo v mnoha 
souvislostech, ale položme si ruku na srdce, kde hledat opravdovou lásku? Každý 
je v dnešní uspěchané, materializované době více či méně zahleděn jaksi do sebe, 
miluje vůbec ty druhé? A tak i třetí svíce před našimi zraky možná potichu uhasne. 

Čtvrtou neděli adventní, kdy se čas nachyluje, den je nejkratší a noc má svoji 
převahu, vejde možná i do našeho příbytku, mezi naše rodinné společenství 
nepozorovaně DÍTĚ a nesměle se zeptá: „Proč nesvítíte“, a slzičky mu budou stát 



na pokraji jeho upřímných očí. Ve chvíli rozjímání proč se tak stalo, se nám zjeví 
tajemný hlas poslední adventní svíce: „Nebojte se, jmenuji se NADĚJE, a pokud 
hoří můj plamínek, zapálím všechny zhaslé svíce“. 

A tak, kéž to očekávané narození Božího dítěte dává naději všem, nejenom 
křesťanům v naší zemi, ale i lidem po celém světě. 

Ať nastávající vánoční čas také v nás ve všech oživí hezké vzpomínky na naše 
drahé, kteří v nás pěstovali drahokamy, kteří nás vedli v ctnostech životem 
k pokoji, víře, lásce, kteří v nás trpělivě pěstovali naději. Předávejme tyto dary 
dalším generacím tak, aby i ony jednou mohly tyto dary předávat generacím 
příštím. 

A až zazáří svíce o svatvečeru na našich vánočních stromcích a všude bude 
vonět pravé jehličí, když uzříme radost v tvářích našich blízkých, ať se mír rozlije 
do našich duší. To budou právě půlnoční zvony hlásat radostnou zvěst o zrození 
dítěte naděje celou širokou krajinou. 
 

Ing. J. Linhart,CSc. 
 

Svatý Evermod 
biskup 

Evermod se narodil v Belgii na počátku 
dvanáctého století. O jeho mládí není prakticky nic 
známo. Když bylo Evermodovi asi dvacet let, přišel sv. 
Norbert na pozvání biskupa Burcharda kázat do 
Cambrai. Evermod náhodou slyšel Norberta mluvit a 
okamžitě se rozhodl připojit se k němu. Norbert ho 
vzal s sebou zpátky do nově založeného společenství v 
Prémontré, kde se Evermod stal jedním z jeho prvních 
následovníků. Od toho dne horlivý Evermod 
doprovázel Norberta na všech jeho cestách a brzy se 
stal nejlepším přítelem a milovaným stoupencem 
potulného kazatele. Evermod stál na Norbertově straně 
ve všech klíčových okamžicích jeho života, ať už jako 
zakladatele, nebo arcibiskupa. 

6. června 1134 byl u Norberta, obdržel od něj požehnání na rozloučenou a 
zemřel. Evermod byl Norbertovou smrtí hluboce sklíčen. V následujících letech 
zastával několik vedoucích úřadů. V letech 1134 až 1138 byl představeným opatství 
Gottesgnaden v Sasku a v letech 1138 až 1154 proboštem u sv. Marie v 
Magdeburgu. V roce 1154 byl Evermod ustanoven prvním biskupem nově založené 
diecéze v Ratzeburgu. Katedrální kapitula třinácti premonstrátů obklopovala 
Evermoda životem společenství, které s láskou opatroval. Jako biskup byl znám 
především svou apoštolskou horlivostí při obrácení severních pohanů - Lužických 
Srbů. Je často zmiňován jako „Apoštol Lužických Srbů“ a byl úspěšný jak v 
pokřesťanštění, tak v jejich civilizování, v čemž mnoho jeho předchůdců selhalo. 
Evermod byl také pověstný svým smyslem pro spravedlnost. Když vlivný hrabě 
Jindřich z Ratzeburgu nepřestával týrat některé vězně navzdory Evermodově 



žádosti, aby s nimi zacházel slušně, reagoval Evermod zázrakem. Bylo totiž 
zvykem, že byli vězňové pouštěni do katedrály na velikonoční mši. Evermod 
pokropil jejich pouta nově svěcenou velikonoční vodou, pouta se rozlomila a vězni 
byli osvobozeni. Evermod zemřel jako biskup ratzeburský 17. února roku 1178. Je 
zobrazován s odznaky biskupa v zármutku nad smrtí svého přítele sv. Norberta. 

 

Návštěva kardinála Miloslava Vlka v Říčanech 
 

Na pastorační návštěvu přijel v neděli 6.listopadu 2005 do ŘK farnosti 
v Říčanech nejvyšší představitel Pražské arcidiecéze, do které patří i Říčany, Jeho 
Eminence kardinál Miloslav Vlk. 

Na slavnostní mši svaté se sešli farníci ze Říčan i z okolí a pozvání přijala i 
starostka města  Říčany Ing. Adriena Mrázová a místostarosta p. Miroslav Grégr. 
Pan kardinál v úvodu mše svaté pochválil vymalovaný kostel  a poděkoval 
zástupcům města za jejich pomoc při úpravě okolí kostela a zprovoznění zvonice. 
Při mši svaté, kterou kardinál celebroval společně s naším panem farářem 
Lukášem Buchtou,O.Praem, byla duchovní atmosféra prodchnuta setkáním 
s Ježíšem.  

V prvním 
čtení zazněl úryvek 
z Knihy Moudrosti: 
„ Moudrost září a 
nevadne, snadno ji 
vidí ti, kdo ji milují. 
Neunaví se, kdo 
k ní časně přichází, 
najde ji, jak mu 
sedí u dveří.“  

Poslechli 
jsme si promluvu 
pana kardinála o 
moudrosti a 
pravdě. V Novém 
zákoně moudrost 
představuje 

konkrétní osoba a tou je Ježíš Kristus, který je pro nás nejvyšší moudrostí. 
Připomněl, že proroctví Starého zákona se naplňují v Novém zákoně. Zdůraznil, že 
církev je tu 2000 let a přes všechny různé nedostatky a i pronásledování křesťanů, 
církev stále trvá a jde dál ve znamení Kristovy oběti. 

Kardinál v závěru mše sv. požehnal farníkům i celému městu, za které se 
modlil při celé mši svaté. 

V neformální besedě po skončení bohoslužby odpovídal na naše dotazy, 
které se týkaly jeho cesty na setkání biskupů „ Ad limina apostolorum“ ( 
k apoštolským prahům ). Dověděli jsme se, že všichni biskupové se vydají ve dnech 
14. – 19. listopadu do Říma, budou představeni papeži Benediktu XVI. a podle 



nejstarší křesťanské tradice tedy putují k hrobům sv. apoštola Petra a Pavla. 
Kromě toho navštíví i další objekty ve Vatikánu ( úřady, papežské rady, 
kongregace). Další otázky se týkaly např. společenství mladých, statistického 
výzkumu a pod. 

Kladnou odpověď dostal i náš malý ministrant Jakub, kterého zajímalo „ zda 
pan kardinál také ministroval, když byl malý “. V závěru také vysvětloval časté 
výměny kněží ve farnostech, přiznal, že časté výměny nejsou ku prospěchu života 
farností, ale bohužel kněží je málo.  
Beseda pokračovala na faře s představiteli města a s farníky, kteří byli pozváni na 
malé občerstvení. Kolem oběda jsme se s panem kardinálem rozloučili a 
poděkovali  mu za návštěvu naší farnosti. Jeho poselství o moudrosti patří věřícím 
i nevěřícím, protože moudrost bychom měli hledat všichni.  

m.p. 

 

Kalendář na prosinec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obnovujeme si své znalosti o Novém Zákoně – 
Evangelia 

 
Řecké slovo „euangelion“ znamenalo odměnu 
danou poslovi za dobrou zprávu. „Euangelia“ 
byly děkovné oběti bohům za dobrou zprávu a 
v přeneseném smyslu dobrá zpráva sama.  
Evangelia tak jak je známe (tj. Matoušovo, 
Markovo, Lukášovo a Janovo) mají původ ve 
vzpomínkách na Ježíšova slova a skutky za 
jeho pozemského života. Zda Ježíš používal 
slovo evangelium pro hlásání Božího 
království nevíme, ale toto slovo se vyskytuje 
u Matouše, Marka, Lukáše i sv. Pavla. Už ve 

Neděle 04.12. 17:00  Mikulášská besídka – kostel v Říčanech 
    18:00 Adventní podvečer – náměstí v Říčanech 

Při všech mších sv. bude sbírka na bohoslovce 
Čtvrtek 08.12.   Slavnost neposkvrněného početí Panny  

09:00 Marie 
    18:00 Říčany       mše sv. 
    17:15  Kostelec u Křížků    mše sv. 
    18:30  Velké Popovice      mše sv. 
Sobota 10.12. 19:00 Vzpomínkový večer na Mons. Dr. Karla 

Vránu na faře v Říčanech 
Pondělí 12.12.  20:30 Setkání rodin 
Pátek  30.12    Při všech mších sv. bude obnova 

manželských slibů 



Starém zákoně mluví prorok Izaiáš o služebníkovi, který hlásá Boží království – 
osvobození a rok Hospodinovy přízně zvláště pro chudé (Iz 61, 1 – 2). 

Evangelia jako literární žánr mají původ jak ve starozákonní a židovské 
literatuře, tak i v literatuře světské. Na příklad v knize proroka Jeremiáše jsou 
základní životopisné údaje o jeho původu, době jeho vystoupení a o jeho povolání.  

Z prvního století po Kristu jsou známy Životy proroků. Z doby bezprostředně 
před i po Kristu je známo mnoho životopisů, např, životopisy Plutarchovy a mnoha 
proslulých Řeků i Římanů – Seutoniův život Caesarův a řada dalších.  

Na rozdíl od těchto životopisů se evangelia liší silným teologickým důrazem 
a misionářským zaměřením. Lze tedy říci, že životopisy proroků a slavných mužů 
formování evangelií usnadnily.  

Vyprávění o Ježíšově životě nechtělo však jenom poskytnout informace, ale 
také přivést člověka k odpovědi víry a dát mu spásu. Úplně jasně nám toto na 
konci evangelia předkládá svatý Jan (20,31) „Toto jsem však zaznamenal abyste 
věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží a s vírou abyste měli život v jeho jménu.“  

Dr. F. Reichel 

 
....nebylo pro ně místa 

 
 

A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do 
jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místa. (Lk 2,7)  

Vánoce – doba lásky a vzájemného obdarování. A přece mne při četbě Písma 
svatého zaujalo právě toto „nebylo pro ně místa“. Představme si: Byli bychom 
ochotni dnes, teď, přijmout do svého domu, bytu někoho naprosto cizího a ještě 
k tomu těhotnou ženu? Neposlali bychom je do azylového domu nebo neřekli 
bychom jim, že nemáme místo a také čas? Vždyť toho musíme ještě tolik zařídit a 

udělat! 

A ve svém srdci máme 
místo? Místo, odkud by Bůh 
mohl vyzařovat i do našeho 
okolí? K rodině, přátelům, 
kamarádům a všem, se kterými 
se dennodenně setkáváme. 

Proto přeji sobě i vám, 
abychom nejen o těchto 
Vánocích, ale po celý svůj život 
měli srdce otevřená pro Boha a 
Ježíš aby nás učil vidět potřeby 
druhých. Někdy stačí tak málo: 
říci vlídné slovo, usmát se na 
druhého, vyslechnout ho, 
udělat si na druhého čas. 

Prostě udělat místo pro Boží lásku. 
lh 



Přehled vánočních bohoslužeb 2005 
 
 

Štědrý večer sobota 24.12.2005 

Říčany (mše zaměřená pro děti) 16:00 

Říčany 24:00 

Kamenice 16:00 

Popovičky 21:00 

Mukařov 16:00 

Velké Popovice 22:30 

Kostelec u Křížků 22:30 

 

Boží hod vánoční neděle 25.12.2005 

Velké Popovice 08:30 

Říčany 09:00 

Mukařov 10:00 

Kostelec u Křížků 10:15 

Jažlovice 11:30 

Lipany 13:00 

Kunice 15:00 

 

sv. Štěpán,  
prvomučedník 

pondělí 26.12.2005 

Velké Popovice 08:30 

Říčany 09:00 

Mukařov 09:00 

Kostelec u Křížků 10:15 

Otice 11:30 

Lipany 13:00 
 

sv. Jan,  
apoštol a evangelista 

úterý 27.12.2005 

Říčany 09:00;18:00 

Kostelec u Křížků 17:15 

Velké Popovice  18:30 

 



 

svátek sv.Mláďátek, 
mučedníků 

středa 28.12.2005 

Říčany 18:00 

Kostelec u Křížků  17:15 

Velké Popovice 18:30 

 

 

svátek sv.Rodiny Ježíše, Marie 
a Josefa 

pátek 30.12.2005 

Říčany 18:00 

Mukařov 18:00 

Kostelec u Křížků 17:15 

Velké Popovice 18:30 

 

 

Silvestr sobota 31.12.2005 

Popovičky 14:30 

Mukařov 16:00 

Kamenice 16:00 

Říčany 
(mše sv. na poděkování za uplynulý 

rok) 
18:00 

 

 

Slavnost Matky Boží P. Marie 01. 01. 2006 Nový rok 

Velké Popovice 08:30 

Říčany 09:00 

Mukařov 09:00 

Kostelec u Křížků 10:15 

Jažlovice 11:30 

Lipany 13:00 

Popovičky 14:30 

 



Štědrovečerní zvyky 
 

Nohy štědrovečerního stolu 
obepínal řetěz symbolizující 
soudržnost a pospolitost rodiny v 
novém roce. V některých krajích se 
stůl obtáčel provazem. Zloději pak 
po celý rok nemohli do stavení. Pod 
štědrovečerní talíře se kladly mince 
a rybí šupiny, aby nechyběly 
peníze. A proč šupiny? Nejspíše 
jako připomínka novozákonního 
zázračného rybolovu. Penízky se 
měly v domácnosti množit stejně 
zázračně jako ryby v Petrových 
sítích. I dnes leckdo věří, že 
peněženka bude v novém roce plná, 
když se při večeři schová pod ubrus 

na kraji stolu. Prostřený ubrus se někde nechával na stole až do svatého Štěpána, 
jinde se hned pečlivě uschoval a na jaře se použil pro rozsívku. Zbytky od večeře se 
dávaly stromům, aby měly dostatek ovoce. Kosti z ryby hospodář zakopával na 
zahradě, aby se o ně popíchal krtek a utekl k sousedům. Z štědrovečerní hostiny 
musela ochutnat i domácí zvířata a slepice. Krávy a kozy potom dojily sladké 
mléko, prasátka rychle přibývala na váze a slepice snášely velká vejce. Na Jičínsku 
dávali hospodáři před večeří slepice do obruče, aby držely celý rok pohromadě, a 
jinde nesměla hospodyně vstát od štědrovečerního stolu, protože by slepice 
neseděly na vejcích. V některých částech Moravy zkoušel hospodář po večeři 
rozmáčknout na stole ořech prostředním prstem. Když se mu to povedlo, panovala 
po celý rok v domácnosti shoda a svornost. Studánka dostávala ze štědrovečerního 
stolu jablko a ořech, aby dávala dobrou vodu. Snad nejlépe půvab kouzel a čar 
Štědrého večera vystihl český básník, etnograf a historik  
 
Karel Jaromír Erben:  
 
Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku!  
 
Cože komu dobrého neseš na památku?  
 
Hospodáři štědrovku, kravám po výslužce;  
 
kohoutovi česneku, hrachu jeho družce.  
 
Ovocnému stromoví od večeře kosti  
 
a zlatoušky na stěnu tomu, kdo se postí.  

 



 
Hudební úterní podvečer. 

 
Všechny Vás srdečně zvu na faru dne 13.12.2005 od 17 :00 hodin.  

Tentokrát bude adventní hudební povídání. Na hudebním podvečeru v listopadu 
se Martičce Žilkové podařilo nádherně vytvořit návrh na pamětní desku pánů 

Voskovce a Wericha.  
hz 

 
Keramická dílna 

 
 Již druhým rokem je provozována keramická dílna sv. Goára na faře 
v Kostelci u Křížků. Je dobré, když dílna funguje za účelem, kvůli kterému byla 
zřízena, tj. evangelizační (přitáhnout děti ze sousedící školy na faru, a pak se jim 
časem pokusit nabídnout i hodiny náboženství nebo je vzít do kostela).  
  
 Chtěli bychom tímto všechny vybídnout, aby se zapojovali do tohoto dobrého 
evangelizačního díla a v hojném počtu, pokud budou chtít, tuto dílnu navštěvovali. 
Keramické kurzy ve školním roce 2005/2006 probíhají každý týden. A to: 
 
 
 
Středa: 
 13:00 – 14:00 hod děti 1. skupina 
 14:15 – 15:15   hod děti 2. skupina 
 15:30 – 16:30 hod maminky s dětmi 
 17:00 – 19:00 hod dospělí 
 
 
 
Čtvrtek 
 13:00 – 14:00 hod děti 3. skupina 
 14:15 – 15:15   hod děti 4. skupina 
 15:30 – 16:30 hod děti 5. skupina 
 17:00 – 19:00 hod dospělí 
 
 
 
Kontakt: 
 
Fara u kostela sv. Martina 
251 68 Kostelec u Křížků č. 2, Kamenice,  
tel.:  323 673 711 
mobil: 607 564 063, email: goar@volny.cz 
 
 



 

Stavební činnost v našich farnostech 
za rok 2005 

 
  

Kostel sv.Petra a Pavla v Říčanech: 
obnova omítek, výmalba  a 
restaurování 

505 388,50 Kč 

rekonstrukce zvonového uložení a 
vybavení ve zvonici 

487 890,90 Kč 

Fara Říčany 
montáž oken a vchodových dveří 10 102,50 Kč 
restaurování a rekonstrukce 
vitrajového prosklení nad vchodovými 
dveřmi 

13 804,- Kč 

zednické úpravy po osazení nových 
dveří a oken 

4 252,50 Kč 

Fara Mukařově 
úprava elektro a zednické práce s tím 
související 

5 050,- Kč 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v Mukařově montáž el.pohonu zvonu 
vč.elektroinstalace 

68 901,- Kč 

Kostel sv.Martina v Kostelci u Křížků 
montáž el.pohonu zvonu 45 815,- Kč 
výroba a montáž zábradlí na kůr repase 
dubových dveří do zpovědnice 

6 069,- Kč 

výroba nových dveří a výměna krovu 
na přístavku nad schodištěm do 
zvonice 

28 500,- Kč 

sanace krovů a nátěry oplechování 
velké věže lokální opravy krytiny 
střešního pláště 

116 505,- Kč 

obnova výmalby a restaurování v lodi 213 630,70 Kč 
zasklení okna na západním štítě svépomoc 

Fara Kostelec u Křížků 
výkop pro připojení na vodovodní řad svépomoc 

Kostel sv. Františka v Kamenici 
výroba nových lavic 1.etapa 75 000,- Kč 

 
 
 



 
Smích je zdravý !!! 

  
 „ Už jako dítě jsem byl inteligentní “, chlubí se Tomáš Jendovi. „ Sám jsem 
začal chodit už v osmi měsících. “ „ A to se pokládáš za geniálního? “ diví se 
kamarád. „ Mě nosili na rukou do čtyř let! “ 
 
  V zoo se lvíček ptá otce : „ Tati, tati! Co chtějí ti lidé, co chodí kolem naší 
klece?“   „Neboj se, synku, ti nám neublíží. Všichni jsou za mřížemi…“ 
 
 „ Stando, zaveď archeology na místo, kde jsi našel ty staré mince. “ To 
nepůjde, mami! “ „ Proč? “ „ Protože dnes je muzeum zavřené. “ 
 
 
 

Pro chytré hlavičky a nejen pro ně… 
- osmisměrka 

 
   
b a j a j a v t a p   
á l m d r a k s n z   1) v osmisměrce je skryto sedm hlavních hříchů 
o e a c m a t o s á      - vyškrtejte je 
š n ch k e p f m m v  
o o o j o j í d i i   2) vyškrtejte názvy těchto pohádkových postav : 
n s ř m i m k í l s  Alík, Ája, Bajaja, Drak, Fiona, Fík, Krakonoš, Mach,
o t s a ch á s ř s t  Manka, Mat, Pat, Shrek, Tau, Jojo 
k a h n ě v a t t a  
a u r k z ch j s v l   3) Písmenka, která nevyškrtáte, vám ukáží tajenku.
r e e a ý j á e o í  
k í k p f i o n a k  
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