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1) What is the strongest memory, that comes
up, when you think of Sicily?
Well, Sicily is the place where I was born, so
I always think of the memories from when I was a very young boy.
And I’m still very attached to my home place, though I’ve been living
many years abroad.
2) What was your childhood like? Did you have a favourite toy
you liked to play with?
Well, when I was a young boy there weren’t such many toys, like
today. But we were forced to create our own toys, because in that time there were not so many possibilities to buy toys, which are available today. But together with my friends we usually tried to create
our own toys. In the winter we made something like skis, and when it
was possible to play soccer we would make balls from different materials. We also made cars and trucks.
3) When did you decide to study at the seminary?
This was at the secondary school. And when we were in the seminary we would decide what we wanted to do in our life.
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4) Did your parents agree with you when you decided what to
study there?
Well, my parents let me to decide freely. There were some concerns. Sometimes they told me to do this and to do that. But the decision at the end was mine.
5) What relationship do you have with the present Pope?
I met him as a matter of fact in June. I was in Rome so I had the
opportunity to meet him. He is a very kind, very friendly person and I
hope that in the future I’ll have other opportunities to meet him.
6) How long have you been learning the Czech language? Do you
like it?
I like the Czech language, certainly, but the Czech language is
not easy. Jazyk je těžký, and moje hlava je tvrdá. I try to improve a
little bit, and I should study more, but I don't have the time to go to
school and learn. But I do try my best.
7) What do you like the most in the Czech Republic.
Well, first of all I would like to say that I like the people. The
Czech people are very interesting. They are artists, they are poets,
they are musicians, and I see that they have these qualities in their
blood. So this is, I think, a very important element for me, because
wherever you go, you find very interesting people. Secondly, I think
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the country and especially Prague is one of the best cities that I have seen in the world.
8) What Bible Verse inspires you the most lately?
What comes to my mind is, that the Bible tells us that God is love. And this love has been also placed in our hearts. And that is why
we should give the love to others and share it.
Thank you for your time and for the opportunity to ask you some
questions. May God bless you and your ministry.

1/ Jaká nejsilnější vzpomínka se vám vybaví, když si vzpomenete
na Sicílii?
Sicílie je místo, kde jsem se narodil, a tak mě vždycky napadnou
vzpomínky z dětství. K Sicílii mám stále blízký vztah, přestože již několik let žiji v zahraničí.
2/ Jak jste prožíval dětství? Měl jste oblíbenou hračku, se kterou jste si nejraději hrál?
V době, když jsem byl malý, nebylo tolik hraček jako dnes.
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Museli jsme si je s kamarády vyrábět. V zimě jsme si vyráběli něco
jako lyže a v létě, kdy se dal hrát fotbal, jsme si vyrobili míč z různých materiálů. Vyráběli jsme si i autíčka a náklaďáky.
3/ Kdy jste se rozhodl, že chcete vstoupit do semináře?
Bylo to na střední škole. Tam jsme se už rozhodovali, co bychom chtěli v životě dělat.
4/ Souhlasili rodiče s tím, že chcete vstoupit do semináře?
Moji rodiče mě v tom nechali svobodného. Nějaké obavy tam občas
byly, ale nakonec mě nechali se svobodně rozhodnout.
5/ Jaký vztah máte k současnému papeži?
Měl jsem možnost setkat se s ním v červnu - v Římě. Je to velmi příjemný a laskavý člověk. Doufám, že v budoucnu budu mít další příležitost se s ním setkat.
6/ Jak dlouho se učíte česky? Líbí se vám tento jazyk?
Čeština se mi líbí. Je to však velmi těžký jazyk a moje hlava je tvrdá.
Snažím se, abych se zlepšoval, ale nemám čas chodit do školy a více se
učit. Ale snažím se co nejvíce.
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7/ Čím Vás Česká republika zaujala?

Nejprve bych chtěl říci, že se mi líbí lidé. Češi jsou velmi zajímaví
lidé. Jsou umělci, básníci, hudebníci. Je zřejmé, že mají tyto všechny
vlastnosti v krvi. Hodně se mi líbí Praha. Myslím si, že je to nejhezčí
město, které jsem doposud navštívil.

8/ Jaký biblický verš Vás v poslední době nejvíce oslovil?

Co mě teď napadá, je text z Bible, který říká, že Bůh je láska. Je
to věc, kterou si myslím, že máme všichni v srdci. Je to něco, co nám
Pán Bůh dal, a to znamená, že bychom to měli předávat dál.

Děkujeme za rozhovor

Lucie Jonczyová a Jonáš Koś, 9.A
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Tentokrát jsme s naší dílnou Redaktorem ČRo snadno a rychle??? byli
v České televizi. Dorazili
jsme na Kavčí hory, kde je
sídlo ČT. Pan Adámek nás
provedl zákulisím, skladištěm a některými sály. Potkali jsme Jitku Molavcovou a Lubomíra Lipského.
Také jsme se vyfotili v nahrávacím studiu, kde se
natáčí Kouzelná školka.
Dominik Zenkl, 8.B
27. ledna jsme s dílnou Redaktorem ČRo snadno a rychle??? navštívili budovu České televize na Kavčích horách. Provázel nás starý pan Adámek. Ukázal
nám papírový model budov ČT. Také jsme se dozvěděli, že chodby mají délku
asi 35 km. Procházeli jsme nahrávací studia, kde se natáčí pořady
např. Sama doma, Kouzelná školka, Pošta pro tebe. Dozvěděli jsme
se, že mají i vlastní hasiče. Také
jsme si zkoušeli práci s kamerou.
Bylo to bezva.
D. Lakatošová, 6.A
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Učitelské „Desatero“ zahájilo
jubilejní školní ples, který se konal
24. ledna v hotelu Belvedere. Byla
jsem ráda, že se tam sešlo tolik lidí.
Velkou radost mi udělalo stužkování
a předtančení obou
devátých tříd.
Po tanečním vystoupení devátých
tříd byla volná zábava a následovaly
taneční bloky. Byla
to zábava. Ples se
mi velice líbil.
Anežka Moudrá, 9.B
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Ludmila, Václav a Boleslav
autorka: Renata Fučíková
Přemyslovci očima mnicha Kristiána. Krásná knížka, kterou ilustrovala sama autorka, vypráví dějiny podle mnicha Kristiána. Dějiny
začínají v době bavorského města Ratisbona.

To je Paříž
autor: Miroslav Šašek
Knížka s velkými obrázky nás zve na putování Paříží. Upozorňuje
na největší zajímavosti tohoto města.

Když velcí byli kluci
autorka: Hana Doskočilová
“Co z tebe bude?” Tuto větu slyšelo mnoho slavných lidí. Jak
vyrůstal Mozart, Michalangelo, Armstrong, Verne a mnoho dalších
slavných lidí?! To je obsahem této knihy, kterou velmi pěkně ilustroval
Gabriel Filcík.
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Kriminální případy pro detektivy začátečníky
autoři: Luděk Brožek a Jan Drahorád
Postřeh, kombinace, představivost a bystrý úsudek, to vše je potřeba k vyřešení 100 detektivních případů, které čtenáři předkládá
dvojice autorů.

Jana Pecková
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