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LITURGICKÝ ROK

Kamarádi ministranti,
tentokráte si budete muset trochu lámat hlavičky. Našemu výtvarníkovi se poněkud 
zbláznila tužka a popletla nápisy na kruhu. Doplňte správné názvy svátků a význam-
ných dnů církevního roku podle přiřazených čísel do políček uprostřed kruhu.
Ke čtyřem obrázkům – symbolům – okolo kruhu zase přiřaďte barvy, které kněz pou-
žívá na svém ornátu. Stačí, když je dopíšete do přilehlých bílých obdélníčků.
Kdybyste opravdu nevěděli, což nepředpokládám, napoví vám dubnové číslo.
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Kamarádi ministrantští, 
že to bylo jednoduché? Doufám, že jste se u toho i trochu zasmáli!? Já jsem se 
smál tedy trochu víc ! Přeji vám pěkný poslední školní měsíc a ty nejkrásnější, 
nejúžasnější a nejbáječnější prázdniny! 
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Léto už nám klepe na vrata, co takhle pa-
rádní tip na prázdninovou činnost? Vloni 

jsem se nechal unést zpravidla nenáročnou 
aktivitou, která však nabízí zábavu napříč 
věkovými kategoriemi. Jedná se o fotbalgolf, 
velice atraktivní skloubení dvou celosvěto-
vě oblíbených sportů. trocha fotbalového 
umu, techniky a síly v noze se snoubí s tak-
tickou vyzrálostí a šikovností golfu.

K PRaVIDLůM

cílem hry je pomocí kopů dopravit míč do 
jamky. celkem jich je 18 a na trase se vysky-
tují pestré, mnohdy krkolomné překážky 
většinou ze dřeva nebo kamene. Každá drá-
ha má svůj tzv. par, jedná se o doporučený 
(předurčený) počet kopů, za něž lze dráhu 
zvládnout. aby hra byla co nejdramatičtější, 
hráči se v kopech střídají. Jednoduše, kde mi 
míč zůstane, odtud v dalším kole pokračuji. 
a kde si můžu fotbalgolf zahrát? Při troše 
chuti a šikovnosti si mohu nějakou tu jamku 
udělat i na zahradě, nicméně vřele doporuču-
ji návštěvu skutečného fotbalgolfového hřiš-
tě. Podle údajů České fotbalgolfové asociace 
máme u nás v provozu již 14 certifikovaných 
fotbalgolfových hřišť a další na své otevření 
čekají, z  čehož je patrná rostoucí popula-
rita tohoto sportovně zábavního odvětví.

FOtBaLGOLF LItOMYŠL

Pojďme si ukázat jedno hřiště. Míříme do 
Pardubického kraje, konkrétně do Litomyš-
le. hřiště je situováno do sympatické příro-
dy bývalé hráze a přitom je vzdálené z cent-
ra pouze 2 km. Pro návštěvníky je tu kromě 
nezbytného sociálního zázemí a občerstvení 
(vnitřní i vnější) k dispozici také tribuna, pí-
sečná pláž s lehátky a dokonce i dětský ba-
zén a  vířivka. Velká výhoda litomyšlského 
parku je, že jsou zde připravena dvě hřiště 
s různou obtížností, a hráč si tak může vy-
brat podle svých dovedností a uvážení. ač-
koli jednodušší hřiště je koncipováno spíše 
pro děti, rozhodně i  starší hráč si zde při 
rozehřátí přijde na své. Možná, kdyby hřiště 
bylo postaveno o „pár“ let dříve, i samotný 

FOTBALGOLF 
Kopu často, kopu rád,
balon je můj kamarád.
Chcete-li zažít vzrůšo nové,
zkuste fotbalgolf, co pánové?
A po dobrém výkonu džus či fanta,
to je výzva nejen pro ministranta.

Bedřich Smetana by si sem šel s kamarády či 
rodinou kopnout.

Už máš jasno, kam o prázdninách vyrazit? 
Pokud ano, můžeš navíc ještě ulehčit své 
peněžence a díky naší soutěži vyhrát pou-
kaz na vstup do zmíněného Fotbalparku Li-
tomyšl. 
Více informací na stránkách www.fotbalpa-
rklitomysl.cz, kde najdeš kromě plánovaných 
akcí a kompletních pravidel také hezká videa.

FOtBaLGOLF 

Napiš nám svůj fotba-
lový příběh! Například kdo tě 

učil kopat do míče (taťka, děda, 
bráška, učitel…)? Hraješ fotbal? Zá-
vodně, pro zábavu s kamarády? Co 

třeba farní fotbal? Zkoušel jsi už někdy 
fotbalgolf? Těšíme se na tvůj příběh, 

možná právě ten tvůj oceníme 
poukázkami na vstup na fotbal-

golf do Litomyšle!
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