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Odpověz na těchto 15 otázek, za každou správnou odpověď získáš bod. Odpovědi hledej v Bibli
ve Skutcích apoštolů a v Pavlových listech.
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O Skotech se říká, že jsou šetrní. O Angličanech zase, že jsou v klídku. Ve
skutečnosti jsou Skoti naopak pohostinní a Angličani umějí pěkně řádit.
Stačí si vzpomenout na jejich rowdies. Přesto fotbal a Anglie k sobě patří.
Loni to bylo 150 let, co
v Sheffieldu vznikl první fotbalový klub na světě. Místo dresů
tehdy hráči nosili povinně barevné čepice. Anglie není jen „kolébkou fotbalu“, ale třeba také
ragby. Rychle tam zdomácněl tenis, dokonce na královském dvoře. Víte, že na světoznámý turnaj
ve Wimbledonu je potřeba nachystat kolem 36 000 míčků?
Všechny ostrovní sporty ale
musí počítat s častým deštěm
a mlhami. Anglie je totiž hodně
rozpršená. Komu se to nelíbí, tak
si může dát typický čaj s mlékem
a zakousnout sendvič s anglickou
slaninou. Pokud ani to nepomůže, může se nechat vyfotit třeba
s Beatles v muzeu voskových figur
Madame Thussaud’s v Londýně.
Nevím, jestli bude v Anglii
dost vosku na ztvárnění všech
významných osobností. Díky
nejstarším univerzitám na světě
v Cambridge a Oxfordu jich má
Anglie skutečně dost.
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Odpovědi Mazánků i Mazáků přijímáme do 31. 1. 2008 na www.tarsicius.cz/kral, e-mailu kralkvizu@tarsicius.cz nebo na adrese
Tarsicius, Horní nám. 12, 466 01 Jablonec n. N. Správné odpovědi a body za poslední kolo najdete na www.tarsicius.cz/kral.
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1. místo pro stanování; 2. chyba
3. dým; 4. Kainův bratr; 5. pozitivum;
6. kov se značkou Ni; 7. mládě kočky; 8. předloha; 9. tajuplné příběhy;
10. plynný halogen; 11. český herec;
12. řecký bůh lásky; 13. teploty pod
bodem mrazu; 14. arabský monarcha;
15. místo, kde se mele obilí; 16. organická látka

1.

Canterburská katedrála
je nejvýznamnějším
chrámem anglikánské
církve
Tower, staré anglické vězení
a místo, kde jsou uloženy
korunovační klenoty
doucím nejen zvládnout své vojáky, ale napomoci výchově dnes
už milionů lidí. Jeho skauti vloni
oslavili 100 let svého trvání.

Čaj s Beatles

Hřebenovka s vtipem
Do restaurace přijde promrzlý host. Číšník se ptá: „Co si
račte přát?“ „Něco na zahřátí. Ale ať je to …(viz tajenka)!“
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země sportu a mlhy

1) Kdo byl poslán za Saulem (Šavlem),
aby uzdravil jeho zrak po obrácení na
cestě do Damašku?
2) Ve které kapitole listu Židům Pavel
hovoří o přísné otcovské výchově?
3) U kterého ostrova ztroskotala loď,
na níž plul i Pavel?
4) Ve 4. kapitole jednoho listu píše Pavel, že kazatel má hlásat Boží slovo, ať
je to vhod, či nevhod. Ve kterém listě
text najdeme?
5) Jak se jmenoval mladík v Troadě,
který se pádem z okna zabil a kterého
Pavel přivedl k životu?
6) V jednom Pavlově listě najdeme slova,
která říká kněz při mši svaté při proměňování. Ve kterém listě jsou tato slova?
7) Jak byl Saul (Šavel) spjat s mučednickou smrtí Štěpána?
8) S kým se Pavel setkal poté, když přišel z Atén do Korintu?
9) Ve kterém listě a ve které kapitole najdeme tzv. Velepíseň lásky?
10) Který Pavlův list začíná představením velikosti Krista, který je jako Boží
Syn nadřazen andělům?
11) Který list napsal Pavel spolu se Sosthenem?
12) V 6. kapitole jednoho listu nabádá Pavel ke skromnosti. Ve kterém
listě?
13) Kdo předal Pavlovi dary od Filipanů?
14) K jakým listům patří podle druhu 1. list Timoteovi?
15) Které Pavlovy listy patří mezi tzv. listy z vězení?

1. legere; 2. novus; 3. gloria; 4. deus; 5. secundus; 6. orbis; 7. caelum; 8. vita; 9. cantare; 10. spes; 11. ecce; 12. domus; 13. filia; 14. credere; 15. quattuor; 16. albus; 17. lupus;
18. scribere; 19. parvus; 20. amor; 21. aqua; 22. centesimus
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Jan Fíla (Mazánci, křížovka),
Daniel Dehner (Mazáci)

Ze života sv. Pavla

Nejprve si přelož slova legendy z latiny
do češtiny (za každé správně přeložené
slovo dostaneš 0,5 bodu, celkem je za
překlad legendy 11 bodů). Po vyškrtání
českých překladů slov ti zbývající písmena dají tajenku, za jejíž správné znění získáš 2 body. Nakonec připiš, kdy si tento svátek připomínáme (1 bod) a jaké se
o něm užívá liturgické barvy (1 bod).
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Anglie

Westminsterský
palác, sídlo
parlamentu

Koupání
nad tunelem
tažený koňmi) a nebo „Kouřící
kůň“ (Stephensonova první parní
lokomotiva). Mně osobně se ale
líbí vynález, kterému se říká kulatý stůl. Běžný stůl má totiž „čelo“
– čestné místo, a tím vzniká problém, koho tam posadit. První takový „Kulatý stůl krále Artuše“,
u kterého jsou si všichni rovni,
ukazují ve městě Winchester.

Čistotní koně
a kulatí rytíři

Bolavé důsledky
jedné urážky

Z této země vyšly do světa
takové vynálezy, jako třeba „Puffing Billy“ (první vysavač špíny

Ne všechno ale Anglii vycházelo. Ve středověku se jeden král
(kdo uhodne jeho jméno? a kdo

Kurty, které hostí nejstarší tenisový
turnaj na světě Wimbledon

se jmenuje stejně, dostane prémii :-) totiž urazil, když tehdejší
papež odmítl uznat jeho rozvod.
Proto se tento král nechal prohlásit za hlavu církve, a tak vznikla církev anglikánská. Dodnes
jí patří skoro všechny kostely
v Anglii. Z té doby má Anglie dva
známé mučedníky. Biskupa Jana
Fishera a lorda Tomáše Moora.
Oba byli velmi vzdělaní a sloužili
králi na vysoké úrovni. Ovšem
do doby, než se zastali papeže
proti králi a nedokázali jednat
proti svému svědomí. Král si na
jejich popravě dal záležet.

Vojáci a skautíci
S Anglií nás spojují nejen svatí, ale třeba i to, že tam za druhé
světové války sídlila naše exilová
vláda a v letectvu RAF bojovali
úspěšně naši dobrovolníci. Mezi
anglickými vojáky byl kdysi i jistý Robert Baden Powell. Tento
vynikající anglický důstojník dokázal svým příkladem, láskou
k přírodě, vírou v Boha a hlavně
systémem malých skupinek s ve-

Podívat se do Anglie třeba
na skautské jamboree není už
dnes problém. Dojet se tam
dá dokonce i po suchu – tunelem pod průlivem La Manche.
Na britských ostrovech ovšem
pozor, jezdí se tam vlevo! Kdo
se autem bojí, ať to vezme letadlem, anebo může průliv přeplavat. Zrovna nedávno se o to
úspěšně pokusila Yvetta Hlaváčová z Blanska, která překonala
světový rekord žen.

Vlajka
Anglická vlajka má ve znaku
červený kříž svatého Jiří, který je hlavním patronem Anglie.
A tento kříž pak najdeme ukrytý i ve vlajce Velké Británie, jejíž
je Anglie největší zemí.

Soutěž!
Dnešní výhru v naší soutěži
vyhraje prvních pět z vás, kteří napíšou na adresu staty@
tarsicius.cz správné jméno
krále, který stál u vzniku anglikánské církve.

otec Jiří Kaňa
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