
 
 
 
 
Dovolte, abychom Vás přivítali na svatební hostině. 

To, co právě drţíte v rukách je věcí, jeţ má vyplnit mezery ve Vaší zábavě. 
Rádi bychom, abyste se v tento náš svatební den bavili co moţná nejvíce, 
a proto jsme vytvořili tento doplněk - i jako dárek na památku.☺ 
 

 
Pátek 19. června 2009 

je jen všední den, 
který však splnil náš společný sen. 

Ve dvanáct jste drţeli pěsti 
a popřáli nám kousek štěstí. 

My Vám na oplátku přejeme příjemnou zábavu. 
 
 

Vaši redaktoři, novomanţelé Irena a Petr 
 
 
 
 
 
 

ZZPPRRÁÁVVYY  ZZ  DDOOMMOOVVAA  

 

P ř e s t ř i ţ e n y   d v ě    o b č a n k y   z a   b í l é h o   d n e  ! 

 

Hlavní zpráva dne o tom,  

ţe se bereme. 

 
 
 
 
 
 
 



Nevěsta   

se na svět podívala 19.7.1975 ve 3 hodiny ráno, chodit začala v 11 měsících, 

nejoblíbenější hračkou byl černoušek, poživačnou vášní cukr a oblíbenou činností 

pohyb (v jakékoli podobě). 

Jejím nejdůležitějším a nejhlavnějším cílem je zachránit a postarat se o všechny 

psy, kočky a jinou havěť této planety. Z toho plyne, že je velmi cílevědomá a má 

do konce života co dělat . Působí klidným dojmem, pokud nezačne mluvit. Její 

slovní zásoba a široký rozhled nejsou však vždy na škodu. Dozvíte se kolikrát i to, 

co nechcete a můžete být poučeni o věcech Vám neznámých a cizích 

Její nejmilejší měsíc je duben, číslo boty má 38, oblíbenými barvami jsou ☻☻☻ 

Nejvíce jí chutná mamut s koprovou omáčkou a nejraději popíjí ovocný čaj 

s medem. K jejím oblíbeným filmům patří My Fair Lady, Válka Roseových           

a pohádka Anděl páně. Sbírá knihy o psech, koních a kočkách a čte detektivky, 

fantasy, sci-fi. Ráda hraje na kytaru a poslouchá písničky z rádia. Za oblíbená čísla 

pokládá 3, 7 a 9 285 732. 

 

    
 

 

Ženich       

se poprvé rozkřičel 28.1.1976 před třetí hodinou ranní, chodit začal v 7 měsících, 

nejoblíbenější hračkou byl medvídek, vášnivě sbíral ventilky z automobilů a jeho 

oblíbenou činností bylo  rozebírání (opravy ) hodinek a budíků. 

Tento klidně a nenápadně působící chlapec, je prostě klidný a nenápadný chlapec.  

I ve společnosti je klidný a nenápadný. A někdy je tak nenápadný, až je to sakra 

nápadné a to je potom pořádná mela. Hlavně druhý den doma. Někdy i ten třetí 

den. Jeho nenápadnost je takovým kořením společenského života. 

Jeho oblíbeným měsícem je srpen, číslo boty potřebuje min. 43, oblíbenými 

barvami jsou ☻☻☻, nejvíce mu chutná maso. Nejraději pije pivo, kávu a vodu.  

K jeho oblíbeným filmům patří Metrix. Zajímá ho literatura sci-fi a fantasy a 

odborné časopisy . Rád si pustí klasickou hudbu a rock všeho ražení. Za oblíbená 

čísla pokládá zejména 1, 7 a Pí. 

 

     



  

ZZPPRRÁÁVVYY  ZZ  MMĚĚSSTTSSKKÝÝCCHH  ČČÁÁSSTTÍÍ::  

CCHHTTĚĚJJÍÍ  PPOORRUUŠŠOOVVAATT  PPRRAAVVIIDDLLAA!!  

 

Na vědomost se dává, že na dnešní oslavě se musí dodržovat 

pořádek. Proto kaţdý přijímá následující pravidla! 

 

1. Svatba se koná za kaţdého počasí!  

2. Vy z Vás, kteří to uţ máte za sebou, prosím, alespoň dnes neprezentujte 

a tajte, do čehoţe se řítíme… 

3. Vypadá to, ţe se kaţdý umyl a učesal, plešky vyleštil… 

4. Vstupuje se vrátky! Ani horolezcům není dovoleno lézti přes plot.  

5. Rodiče uvolní dětská vodítka aţ po svatebním obřadu. 

6. Ohnivými pohledy se smí házet jen velmi opatrně! Nebezpečí poţáru!!!  

7. Při zpěvu zpívají všichni! Kdo chraptí, zpívá o přestávkách.  

8. Smát se smí i bez vyzvání!   

9. Pod stolky je moţno zalézat aţ do 23 hodiny. 

10. Karty, pletení a jiné propriety pouţijte v krajní nouzi! 
11. Je zakázáno pouţít tyto noviny k jiným neţ určeným účelům!  

Jinak bude vydavatel tisknout na smirkovém papíře!  

 
 

  

GGAASSTTRROONNOOMMIICCKKÝÝ  KKOOUUTTEEKK    

aneb co se sluší vzít do úst pro dnešní den 

 
Snídaně:  Něco lehkého, důraz se klade na jídlo přes den 

Oběd:  Broskev plněná kuřecím salátkem 
Svíčková na smetaně, česká knedla  
Jako polévku volte nejlépe knedlíčkovou 

Svačina:  Ovoce zdravé, cukroví sladké, brambůrky slané 

Večeře č.1 Doporučujeme kus krůty, nejlépe pečené s oblohou 

Večeře č.2 Zde se nejvíce hodí něco z obloţeného talíře a pečivo 

Nápoje:  dle abecedy - aperitiv, čaj, juice (dţus), káva, limonáda, pito, 
pivo, víno, voda… 

 
Vše, co je zde k pití a snědku, je připravené jen a jen pro Vás, tak se 
neostýchejte a ne aby něco zbylo!  

  Změna vyhrazena !   



  

ZZPPRRÁÁVVYY  ZZEE  ZZAAHHRRAANNIIČČÍÍ  

 

L o v c i   m a m u t ů :   l a j d á c i   n e p ř e ţ i l i 

Podle antropologických materiálů se dnešní typ člověka objevuje určitě 
nejméně před 120 tisíci roky, podle genetiky to bude dokonce někdy mezi 
150 aţ 200 tisíci roky. Od té doby uţ náš genetický vývoj stagnuje a ani 
duševní výbava se příliš nezměnila. Dodnes fascinuje profesionální 
výbava lovců mamutů, řadě artefaktů vlastně ani nerozumíme a nevíme,  
k čemu slouţily. Šikovní ostatně museli být, to si můţeme odvodit i čistou 
dedukcí z přírodních podmínek. Ušít blbě oděv, kdy upadne rukavice, 
rozpárá se na výpravě šev, rozbije se sněţnice, rozklíţí se lyţe, povolí 
jednotlivé díly na saních, selţe zbraň - to vše znamená v severských 
podmínkách konec: pokud někde na výpravě nezmrznete, tak vás to 
zmrzačí a stanete se přítěţí společnosti. Tak jako u všech severských 
etnik zde musel zvítězit perfekcionalismus. Generaci za generací příroda 
sama vylučovala z těchto populací lajdáky a lenochy. Opravdu nádherný 
přirozený výběr. 
 
 

D ů k a z   g l o b á l n í h o   o t e p l o v á n í  

Vědci z Holandska a Nizozemí zjistili, ţe globální oteplování planety není 
záleţitostí několika posledních desítek let, nýbrţ několika stovek let 
minimálně alespoň cca dvou stovek let). Na výzkumu pracovaly nejvyšší 
kapacity klimatologů na světě pod vedením Dr. Ing. Klause.  
S překvapivým výsledkem výzkumu se hodlají ucházet o Nobelovu cenu. 
V kuloárech zaznělo, ţe mají chuť na dvě ceny. Důkaz prezentují grafem. 

 



  

ZZPPRRÁÁVVYY  ZZEE  SSPPOORRTTUU  

 
N á r o d n í   f o t b a l o v ý   s t a d i o n   b u d e ! 

Redaktoři Plesku vyfotili rozestavěný národní fotbalový stadion. Mluvčí 
Českomoravského fotbalového svazu nejprve na naše otázky ohledně 
stadionu vyhýbavě mluvil               
o cvrnkání kuliček, ale poté, 
co jsme mu ukázali fotografii 
téměř hotového stadionu, 
smutně sklopil oči a přiznal 
barvu. Barvu plotu, kterým 
bude stadion obehnán. Nutno 
ještě podotknout, ţe stadion 
má být opravdovou světovou 
raritou.  
 
 
O d h a l e n a   t a k t i k a   h o k e j o v é h o   t ý m u   Č R 

Trenér české reprezentace si nedával pozor a při smrkání mu vypadl            
z kapsy sloţený papír, kde byla rozkreslena taktika, s jakou se bude náš 
národní hokejový tým prát o medaile na příštím 
hokejovém mistrovství. Jelikoţ jde o citlivé 
informace, prosíme čtenáře, aby tuto taktiku 
neprozrazovali třetí osobě. Redakce prosí 
čtenáře, aby ji neprozrazovali ani čtvrté, páté a 
uţ vůbec ne šesté osobě. O sedmé náš kouč 
Vláďa Růţú nemluvil. 
 
 

  

PPOOČČAASSÍÍ  

 

Návod na domácí meteorologickou stanici. 

Je-li provázek suchý, je krásné počasí. 
Je-li provázek mokrý, prší. 
Je-li provázek vychýlený, fouká vítr. 
Je-li provázek tvrdý, mrzne. 
Visí-li provázek bez hnutí, je bezvětří. 
Není-li provázek vidět, je mlha. 
Vidíte-li více provázků, přestaňte pít. 
Mluví-li s Vámi provázek, přestaňte to hulit. 
Nevisí-li tu ţádný provázek, jste v Čechách. 



  

TTEELLEEVVIIZZNNÍÍ  PPRROOGGRRAAMM  

 
 
06:00 Cvičme v rytme – ranní rozcvička pro nevěstu, ţenich spí 

06:30 Sama doma – první úpravy nevěsty, ţenich spí… 

07:00 Dobré ráno s... – ţenich se probouzí ... 

08:00 Salón krásy – módní magazín, úpravy nevěsty před hodinou H 

11:00 Náhodná setkání – příjezd svatebčanů  

12:00 A je to! – přímý přenos ze svatebního obřadu  

12:40 Svět v obrazech – dnes si ukáţeme, jakým způsobem fotograf  
           přemůţe čtyřicetihlavou saň 

13:30 Pod pokličkou – pořad pro skutečné gurmány  

15:30 Chvilka poezie – přání a gratulace všeho druhu 

17:00 Tancuj, tancuj, vykrúcaj – zábavný pořad plný písniček a tance 

18:00 Otesánek aneb kolik se toho do Vás ještě vejde – pohádka ČR 

20:00 Superstar – ukaţte nám, co se ve Vás skrývá… 

23.00 Svatební noc – erotický film ČR 
 
 
 
pozn.: 
pořadatelé si vyhrazují změnu programu dle zájmu diváků a účinkujících 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

HHOORROOSSKKOOPP  PPRROO  DDNNEEŠŠNNÍÍ  DDEENN  

 

22.12. - 20.1. Víno, ţeny, zpěv - to ti dnes říkají hvězdy 

 

21.1. -20.2. Tento den strávíš ve slavnostním oblečení 

 

21.2. - 20.3. 
Dnes nemusíš vařit večeři a kolem tebe 
bude jistě plno zdravé stravy 

 

21.3. - 20.4. Všichni berani by měli dnes tancovat 

 

21.4. - 21.5. Den jako stvořený, aby sis vyrazil/a s přáteli 

 

22.5. - 21.6. 
Pozor na ţaludek, mohou se objevit skryté 
rezervy, které se k ránu vymstí 

 

22.6. - 22.7. 
Dnes je tvůj den, buď se vdáš, nebo budeš 
na ocet 

 

23.7. - 22.8. Sobotní noc je přímo ideální k procházce 

 

23.8. - 22.9. 
Po dobrém jídle a pití si zahraješ něco 
veselého 

 

23.9. - 23.10. Dnešek je naprosto nevhodný den pro dietu 

 

24.10. -22.11. 
Zajdeš na jedno správné místo a všichni 
kolem tebe ti budou povědomí. 

 

23.11. -21.12. 
Můţeš si být jistý/á, ţe tuto sobotu strávíš 
na jakési oslavě 

 



  

HHIISSTTOORRIIEE  SSVVAATTEEBBNNÍÍCCHH  OOBBŘŘAADDŮŮ    

 
Ţivot v manţelství byl ve starověku něčím běţným. Základním účelem 
manţelství bylo mít děti.  
 
Uzavření manţelství bylo záleţitostí, která zapůsobila na celou rodinu, 
týkalo se však nejen rodiny samotné, ale i celého kmene nebo 
patriarchálního společenství, protoţe mohlo mít vliv na sílu kmene a také 
na jeho hospodářskou situaci. Bylo tedy přirozené, ţe o výběru manţelky, 
o všech smlouvách a finančních záleţitostech, které s tím souvisely, měli 
rozhodovat rodiče nebo opatrovníci, i přesto byl někdy ţádán souhlas obou 
případných partnerů. Někdy bylo všechno zařizování provázeno jejich 
romantickými projevy náklonnosti. První krok či nabídku učinili obvykle 
rodiče mladého muţe, ale někdy to udělal otec dívky, a to zejména             
v případě, ţe rodiny byly z rozdílných společenských vrstev. Bylo patrně 
běţným zvykem, ţe si muţ hledal manţelku mezi svými příbuznými nebo    
v rámci svého kmene. 
 
Cena za nevěstu: Před uzavřením manţelské smlouvy musel mladý muţ 
nebo jeho otec zaplatit otci dívky cenu za nevěstu. Tato cena byla 
povaţována za náhradu za sluţby, které by dcera dále vykonávala, a        
za úsilí a náklady, které rodiče dívky vynaloţili na péči o ni a na její 
výchovu. Někdy byla cena za nevěstu otci splacena formou sluţeb. 
 
U Afrických Wolefů je cena za nevěstu vysoká a svatební hody nákladné, 
proto se muţi ţení aţ po dosaţení 25 let. 
 
Ve 40. letech 19. století se poplatek za nevěstu rovnal průměrnému 
celoročnímu příjmu, ale pracovní skupiny obou partnerů vţdycky přispěly 
penězi, obilím, dobytčaty a ořechy. 
 
Ve Francii na venkově se někdy vybíralo na věno veřejně a skupiny 
hezkých dívek nabízely dárcům za jejich příspěvek sklenici vína a hubičku. 
 
Ještě v roce 1930 potřebovala bohatá maďarská nevěsta 3 vozy                  
na převezení své výbavy do nového domova. Patřil do ní nábytek,               
3 matrace, 3 pokrývky na postel, 1 peřina, 5 vyšívaných prostěradel,         
18 polštářů, 30 košil, 27 blůz, 18 sukní, 4 spodničky, 23 šátků,                   
12 kapesníků, 16 zástěrek, 4 šaty k pečení chleba. 
 



Láska v chaloupce je termín, kterým se v Anglii označuje sňatek z lásky   
bez dostatečných prostředků na existenci. Nemá-li nevěsta věno, které by 
dvojici trochu postavilo na nohy, jsou základem jejich nové domácnosti 
dary přátel a příbuzných, které nutně potřebují. 
 
Ve Skotsku a ve Walesu se kdysi konaly zvláštní, řekli bychom 
"krajcárkové" svatby pro chudé snoubence, při nichţ kaţdý host přispěl na 
svatební výlohy nanejvýš šilinkem. Kdyţ nějaké peníze zbyly, pomohly 
novomanţelům, aby  si zařídili domácnost. 
 
V Británii se svatební dary obvykle vystavují, aby je kaţdý viděl.                
V některých zemích se dodrţují tradiční způsoby, jak dopravit dary           
do nevěstina domu. 
 
Ve Finsku je nevěsta nastrká do povlaku na polštář a kráčí s nimi               
v pomalém procesí domů, doprovázena postarším ochráncem v cylindru a 
s deštníkem. 
 
V Itálii nevěstiny přítelkyně dary nejdříve důkladně prohlédnou a pak je 
odnesou do jejího nového domova. 
 
Svatební dary jsou velmi oblíbené v USA, říká se jim (přeloţeno 
doslova) svatební deště. Skupiny přátel dávají nevěstě malé dárky, někdy 
vybrané tématicky, např. oblečení nebo kuchyňské nádobí.  
 
Ve Walesu musí ţenich tradičně vyřešit řadu hádanek nebo se zúčastnit 
básnické soutěţe, která se koná na prahu nevěstina domu a trvá několik 
hodin. Hádankové soutěţe mají svou tradici i na svatbách v některých 
částech Ruska a střední Asie.  
 
 

 

JJAAKK  SSEE  SSLLAAVVÍÍ  SSVVAATTBBYY  JJIINNDDEE    

INDIE 
V Indii stejně jako v ostatních východních zemích je tradiční svatba 
obrovským svátkem. Kaţdý rituál má svůj zvláštní význam a musí probíhat 
přesně tak, jak má. Indické páry musí například obejít svatý oheň přesně 
sedmi kroky. Dále se před oddávajícím zavazují, ţe budou dbát na tři 
nejdůleţitější prvky manţelství: náboţenská poslušnost, zplození mnoha 
synů a radost ze sexu. Během oslavy sedí pár několik hodin na podstavci 
tak, aby na ně pořádně viděl kaţdý z hostů. Nevěsta je oblečena do 
barevného sárí a má na sobě velké mnoţství šperků. Její ruce se blýskají a 
jsou pomalované překrásnými ornamenty. Vdávat se v Indii není ţádná 
levná záleţitost. Správná nevěsta by na sobě měla mít totiţ šperky             
v hodnotě zhruba jednoho miliónu korun. 



 
ISLÁMSKÉ ZEMĚ 
Svatba probíhá v domě nevěsty, pozváno je co moţná nejvíc hostů, kteří 
mohou ceremonii posvětit. Oddávající sloţí ruce páru tak, aby se dotýkaly 
jejich palce. V této pozici je pak drţí, zatímco přítomní odříkávají korán. 
Poté začíná oslava, ke které patří nejrůznější vystoupení (např. břišní 
tanečnice). Na mnoha místech je zvykem místo svatebních darů připínat 
nevěstě na svatební šaty bankovky. Jinde se peníze předávají rovnou        
v obálce. Tradiční závoj není bílý, ale červený, neboť červená je barva krve 
a ohně a znamená bohatství, sílu, plodnost, mládí, krásu a lásku. 
 
BULHARSKO 
Podobnou symboliku mají červené odstíny také v Bulharsku. Na svatbách 
zde najdeme velké mnoţství červených prvků: svatební šaty, boty a pásek 
nevěsty, červená svatební vlajka ozdobená červenými květy, červené zelí, 
které ţenich hází do vany, červený pásek matky nevěsty, přes který musí 
pár přeskakovat a také červený alkohol, který se na svatbách popíjí.  
 
THAJSKO 
Ani v Thajsku tradice nepřejí chudým. Ţenich musí darovat rodičům 
nevěsty zhruba 100 000 nebo koupit svojí vyvolené prstýnek ve stejné 
hodnotě. druhou stranu ale rodiče nevěsty zaplatí celou hostinu, která      
při průměrném počtu 200 aţ 500 hostů také není ţádnou levnou záleţitostí. 
Mnoho Thajců se ţení a vdává v dubnu. 
 
JAPONSKO 
Také v Japonsku hrají velkou roli peníze. Ţenich platí poplatek v hodnotě 
zhruba 160 000 korun plus dva roční platy (kolem 3,4 miliónu) na svatební 
hostinu. V některých oblastech je zvykem, ţe se nevěsta musí v den 
svatby vydat sama pěšky k rodičům svého nastávajícího. Zde musí 
přesvědčit svoji tchýni o tom, ţe patří i k její rodině a ţe bude ctít její 
autoritu. Důkazy sounáleţitosti jsou opravdu neobvyklé: překročit oheň 
zapálený před prahem domu manţelových rodičů či se prodrat plotem       
ze slámy. Při samotné oslavě se pár třikrát napije z misky saké, které bylo 
předtím posvěceno. V průběhu hostiny si novomanţelé musejí třikrát 
přesednout. Dříve tradiční kimono nahradily v současné době převáţně 
bílé svatební šaty. 
 
MAROKO 
V Maroku slaví muţi a ţeny odděleně. Pouze manţel smí za svojí ţenou      
do dámského stanu. Kaţdý Maročan má pak za úkol najít pro svoji dceru či 
syna vhodného partnera. Jedinou výjimku tvoří kmen Ait Haddidou. V září 
se na místě zvaném Ait Ameur koná tzv. svatební trh, na kterém si mohou 
ţeny i muţi vybrat svůj protějšek sami. 



BALI 
Co kdyţ rodiče nesouhlasí s milostným vztahem svých dětí? Na Bali je 
zcela legální, kdyţ si ţenich svoji milou unese. Ona s tím však musí 
souhlasit. V mnoha případech se dnes ale jedná jen o efektní scénu a 
předem domluvenou hru mezi rodiči nevěsty a ţenichem, aby se ušetřilo   
za nákladné výdaje na svatbu. Pokud to však myslí rodiče váţně, je pár 
nemilosrdně pronásledován. V bezpečí se ocitne aţ v ten moment, kdy 
překročí práh domu svých přátel. Zloba rodičů se pak dá ve většině 
případů zmírnit velkorysými dárky. 
 
HONGKONG 
V Hongkongu určují pravidla slavnostního ceremoniálu rodiče a také        
na nich závisí počet hostů a způsob občerstvení. Na prvním místě totiţ 
stojí skutečnost, ţe svatební banket odráţí tvář rodiny, a tak rodiče činí vše 
pro to, aby především před staršími členy rodiny vypadalo vše perfektně. 
Na místě je pak strach ţenichů, kteří se obávají, ţe hostinu finančně 
neutáhnou. Za malý banket se totiţ povaţuje zhruba 10 stolů s 12 ţidlemi. 
 
 

   

VVÝÝRROOČČÍÍ  SSVVAATTBBYY  

 

V dávné minulosti začali lidé dávat výročím svatby různé názvy, 
právě podle toho, čím se vzájemně obdarovávali. A tak se začalo říkat 
třeba svatba hedvábná, zlatá, stříbrná a nebo také vlněná, koţená či 
dřevěná. Ať tak či onak, kytička u takové příleţitosti vţdy byla, je a bude! 
 
 1 bavlněná 15 křišťálová  
 2 papírová 20 porcelánová  
 3 koţená 25 stříbrná  
 4 květinová 30 perlová  
 5 dřevěná 35 korálová  
 6 ţelezná 40 rubínová  
 7 vlněná 45 safírová  
 8 bronzová 50 zlatá  
 9 měděná, hliněná 55 smaragdová  
 10 cínová 60 diamantová  
 11 ocelová 65 kamenná  
 12 hedvábná 70 platinová  
 13 krajková 75 korunová  
 14 slonovinová    
 
Smaragdová, diamantová, kamenná, platinová a korunová svatba můţe 
být spojena s novým svatebním obřadem a výměnou nových prstenů. 



  

MMIILLUUJJII  TTĚĚ  VV  MMNNOOHHAA  JJAAZZYYCCÍÍCCHH  

 

 
albánsky Të dua zemra ime lotyšsky Es milu tevi 

anglicky I love you maďarsky Szeretlek téged 

arabsky Ohibaka makedonsky Sakam te 

argentinsky Te quiero malajsky Saya Cintamu 

arménsky Ge sirem kez maltsky Inħobbok 

barmsky  Lu geoge tue  mohawk (indiáni)  Kanbhik 

bělorusky Ya tabe kahayu  nahuatl (indiáni)  Ni mits neki 

bosensky Jebi se  navaho (indiáni) Ayor anosh'ni 

bulharsky Obicham te  německy Ich liebe Dich 

česky  Miluji tě  norsky Jeg elsker deg! 

dánsky  Jeg elsker dig !  persky Tora dost daram 

eskymácky  Negligevapse  polsky Kocham cie 

estonsky  Mina armastan sind  portugalsky  Eu te amo 

etiopsky  Afgreki'  rómsky  Kamav tut 

finsky  Mina rakastan sinua  rumunsky Te iu besc 

francouzsky Je ťaime  rusky  Ya vas liubliu 

havajsky  Aloha wau ia oi  řecky  Se agapó 

holandsky  Ik hou van jou  siouxsky (idiáni)  Techihhila 

chorvatsky Volim te  skotsky  Tha gradh agam ort 

indonésky  Saya cinta padamu  slovensky  L´ubim ťa 

irsky  Taim i' ngra leat  slovinsky  Ljubim te 

islandsky Eg elska thing  srbsky  Volim te 

italsky  Ti amo  syrsky  Bhebbak 

japonsky  Aishiteru  španělsky  Yo te amo 

kambodţsky  Soro lahn nhee ah  švédsky  Jag älskar dig! 

keltsky  Ta gra agam ort  tahitsky  Ua Here Vau Ia Oe 

korejsky  Sa rang hae  thaiwansky  Wa ga ei li 

laosky  Coy hak chiao  thajsky  Chan rak khun 

latinsky  Te amo  turecky Seni seviyorum... 

libanonsky  Bahibak  ukrajinsky  Ja tebe kokhaju 

litevsky (jí)  Es tevi miilu  uzbekistánsky  Mjen sena sevaman 

litevsky(mu) Tave Myliu  vietnamsky Anh ye^u em 

 
 



   

CCOO  JJEE  1199..  ČČEERRVVEENN  ZZAA  DDEENN  ??  

 

V roce 2009 připadá tento den pátku. Svátek má Leoš (lidský kalendář), 
Míša (psí kalendář), Enya (kočičí kalendář). Podle liturgického kalendáře 
se dnes slaví Slavnost Nejsvětějšího srdce Jeţíšova. Jde o 170. den roku 
podle gregoriánského kalendáře (171. v přestupném roce). Do konce roku 
zbývá 195 dní.  
 

Pranostiky pro tento den 
 Prší-li na svatého Gerváze a Protáze, po čtyřicet dní se deštivé počasí 
   ukáţe.  
 Na Gerváze a Protáze posečeš seno nejsnáze; asli je suchý odvézt 
   chceš, do Jána si pospěš.  
 Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází.  

 

slavné události 
1898 – fotograf Jan Kříţenecký otevřel filmový Pavilon česk.kinematografu 
1910 – Jan Kašpar v Pardubicích absolvoval první veřejný let v letadle     
     vlastní konstrukce 
1945 – Vydán dekret presidenta republiky o potrestání nacistických  
     zločinců a kolaborantů 
1946 – Edvard Beneš byl jednomyslně zvolen presidentem ČSR 
1961 – Kuvajt vyhlásil nezávislost 
1967 – Divadlo Járy Cimrmana uvedlo první rekonstrukci hry - Akt. 
1976 – Sonda Viking 1 přistála na povrchu Marsu 
1978 – Vyšel první z řady komiksů Garfield 
2008 – Byla odstřelena těţní skipová věţ Dolu Dukla v Havířově  
 

slavná narození 
1623 – Blaise Pascal, francouzský matematik a fyzik († 19.8.1662)  
1886 – Rudolf Kremlička, malíř († 3.5.1932)  
1905 – Jiří Voskovec, herec († 4.7.1981)  
1906 – Ernst Boris Chain, anglický biochemik, nositel Nobelovy ceny  

   za spoluobjevení penicilinu († 12.8.1979)  
1918 – Zbyněk Ţába, český egyptolog († 15.8.1971)  
1926 – Josef Nesvadba, český spisovatel († 26.4.2005)  
1941 – Václav Klaus, český prezident, ekonom a politik  

 

Svátky 
 Alţírsko – Národní den (svrţení Mohammada Ben Belly v roce 1965.  
 Kambodţa – Vzpomínkový den na počest zaloţení revolučních sil  
 Kuvajt – Den nezávislosti (1961)  
 Koptský a etiopský liturgický rok zahajuje období záplav  



  

VVTTIIPPYY  

 

Eva: "Miluješ mne?"  
Adam: "A mám na výběr?" 
 
"Včera jsme se s manţelkou pohádali, ale 
stejně jsem měl  poslední slovo já." 
"A cos jí řekl?" 
"Tak si to teda kup!" 
 
Pokud se v manţelství daří zle, jsou 
vinny obě strany: jak ţena, tak 
tchýně... 

 
Zvoní telefon: - Unesli jsme tvou tchyni,  
okamţitě pošli výkupné 100 000 dolarů !  
- A kdyţ odmítnu zaplatit? 
- Tak ti ji naklonujeme! 

 
Kaţdý, kdo tvrdí, ţe manţelství je 
záleţitost 50:50, neví vůbec nic buď    
o zlomcích, nebo o ţenách. 

 
 

Muţ objevil ZBRANĚ a vynalezl LOV 
Ţena objevila LOV a vynalezla KOŢICHY 
  

Muţ objevil BARVY a vynalezl MALOVÁNÍ 
Ţena objevila MALOVÁNÍ a vynalezla MAKE-UP 
 

Muţ objevil SLOVO a vynalezl KONVERZACI 
Ţena objevila KONVERZACI a vynalezla DRBY 
 

Muţ objevil HRY a vynalezl KARTY 
Ţena objevila KARTY a vynalezla ČARODĚJNICTVÍ 
 

Muţ objevil ZEMĚDĚLSTVÍ a vynalezl JÍDLO 
Ţena objevila JÍDLO a vynalezla DIETU 
 

Muţ objevil PŘÁTELSTVÍ a vynalezl LÁSKU 
Ţena objevila LÁSKU a vynalezla MANŢELSTVÍ 
 

Muţ objevil ŢENU a vynalezl SEX 
Ţena objevila SEX a vynalezla MIGRÉNU 
 

Muţ objevil OBCHODOVANÍ a vynalezl PENÍZE 
Ţena objevila PENÍZE a tehdy se to posr… 



Přijde ţena domů a povídá manţelovi. “Tak jsem dneska jela třikrát        
na červenou a ani jednou jsem neplatila pokutu. Tak jsem si za ty ušetřený 
peníze koupila nový klobouk.“ 
 
Mladý abstraktní malíř se oţenil se slečnou z lepší rodiny. Po čase se 
jejich přátelé ptají, jak se jim daří.  
"Velmi dobře“, libuje si malíř. „Já maluji, ţena vaří. Potom ona hádá, 
co jsem namaloval, a já hádám, co ona uvařila.“ 
 
„Miláčku, neţ se vezmeme, musíš mi ještě slíbit, ţe mě budeš líbat na 
místech, která ještě nikdo nikdy předtím nelíbal.“ – „Dobře, lásko moje.      
A na kterých?“ – „No, na Kanárských ostrovech, na Mauriciu...“ 
 
„Nemám nic proti tomu, abys šel na pivo,“ povídá paní Nováková 
takhle jednou v podvečer manţelovi, „Jenom chci, abys byl do osmi 
doma.“ „Tak jo,“ odpoví radostně pan Novák. „Do osmi budu doma a 
pak půjdu.“ 
 
Manţel uţ má doma všeho dost a tak jde k psychologovi, a vypráví mu, 
jaká je na něho manţelka hrubá a zlá. Doktor mu půjčí knihu o asertivitě a 
manţel ji přečte cestou domů v autobuse. Kdyţ vejde do domu, sedne si 
a říká: Tady jsem pánem domu JÁ, přišel jsem z práce, tak mi jdi napustit 
vanu, neţ se vykoupu, udělej dobrou večeři, připrav nějaký dobrý desert. 
A hádej, kdo mě po koupeli učeše a oblékne?? Manţelka to vše tiše 
vyslechla a odpoví: Asi někdo z pohřebního ústavu!! 
 
Marie, dneska tě umiluji k smrti," řekl manţel, sedl si k televizi 
 a usnul. 
"Tak co," budí ho ţena,“bude něco?“ 
„Víš co, daruji ti ţivot...“ 

 

Povinná výbava 
- Od půlky letošního roku se má změnit povinná výbava: 
Má ubýt rezerva, klíč na kola. Přibude papír pro sepsání pojistné události, 
tuţka, reflexní barva a pásmo, to aby si řidiči sepsali sami nehodu, protoţe 
PČR jezdí k nehodám nad 100tis. Kč nebo k nehodám s účastí aut v drţení 
třetí osoby. 
- Od roku 2010  přestane jezdit Záchranka k méně neţ dvěma zraněným, 
takţe k povinné výbavě přibude anestetikum, převozní lůţko a resuscitační 
jednotka. 
- Od června 2010  přestane jezdit pohřební sluţba k tragickým nehodám       
o méně neţ 3 mrtvých a k povinné výbavě přibyde lopata, krumpáč,           
2x černý pytel se zipem, mramorová deska 1x1m a 2x svíčka. 
 
 



  

JJAAKK  TTOO  BBYYLLOO,,  TTAAKK  TTOO  BBYYLLOO……  

 

Vyjeli jsme si s  
přáteli na víkend, 
zásob měli na týden… 

pivo, víno, vermut 

a tak jsme  

uspořádali večírek... 
trošku jsme se  

"stříkli" ... 

   
   

nožky nás zradily... vše se s námi točilo... 
naše oči dostaly 
zvláštní výraz... 

   
   

hráli jsme podivné 
hry... 

navázali nová 
přátelství... 

užívali si dost 
legrace... 

   
   

Někdo usnul tady... někdo tam.... 
Ráno poté... šok...  

hoří mi krk! 

 
  

 



 

 

 

 

Vodu! Vodu!! Vodu!!! 

   

   

Nakonec pomohly 
bublinky... pak ranní toaleta... 

se kterou nám 
pomohou kamarádi... 

   

   

Jak se jen zbavit té 
pachuti v ústech??? 

Ještě pohled do 
zrcadla... a padáme domů. 

 
  

   

Navzdory všemu... 

je dobré mít takové 

prima kamarády... 
a taky si konečně 
řádně dáchnout… 

protože hrozná jsou 
rána po mejdanech. 

   
 



  

MMAANNŢŢEELLSSKKÉÉ  ZZÁÁKKOONNYY  

  §1 Tento zákon vstupuje v platnost vyřčením slova Ano. 
  §2 Manţel je od chvíle uzavření manţelství nejšťastnější muţ na světě. 
  §3 Muţ má svůj názor, ţena má PRAVDU. 
  §4 Pokud ţena nemá pravdu, platí §3. 
  §5 Manţelé se skládají ze dvou poloviček, přičemţ manţelka je ta lepší. 
  §6 Muţ peníze vydělává, ţena je utrácí. 
  §7 Muţ musí do puntíku odevzdat všechny peníze doma a radovat se  
       z drobného kapesného. 
  §8 Ţena je pod čepcem, muţ pod pantoflem. 
  §9 Pokud by muţ začal vzdorovat, je mu důrazně ukázán pantofel. 
§10 Manţelovi je dovoleno zůstat kaţdý večer doma. 
§11 Odchod si manţel určí sám, kdy se má vrátit, mu určí manţelka. 
§12 Ţena má pusu, aby ji otvírala, muţ má pusu, aby ji drţel. 
§13 Ţena smi názor vyslovit, muţ si ho smí myslet. 
§14 Debaty se mají vést hlasitě a zřetelně. Soused chce dobře slyšet. 
§15 Slova jsou účelná jen v prvních týdnech. Potom přijdou na řadu těţší   
       argumenty jako hrnky, pánve, válečky… 
§16 Domácí práce jsou manţelovi přísně zakázány.Tuto námahu nahradí  
       jasnými příkazy manţelce. 
§17 Zahradní práce jsou společná záleţitost. Manţelka práci rozdělí,  
       manţel ji udělá. 
§18 Manţel má sníst, co dostane a ještě se k tomu musí zatvářit vděčně. 
§19 Muţi je dovoleno, zahrnovat ţenu lichotkami. 
§20 Šťastné manţelství je zajištěno, pokud muţ je zdravý a ţena má co  
       na práci. 
 

 



 

VVZZKKAAZZ  MMUUŢŢŮŮ  ŢŢEENNÁÁMM  

Milé ţeny, pořád něco slýcháme o ţenských pravidlech. Konečně máme 
moţnost napsat něco i my. Tak tedy - tohle jsou naše pravidla! Všimněte 
si, ţe všechna mají číslo 1. 
 

1. Narozeniny a Valentýn a výročí nejsou výzvou k našemu opětovnému  
    pátrání po dárku. 
1. Občas na vás nemyslíme - smiřte se s tím. 
1. Neděle = sport. Je totéţ co úplněk nebo příliv a odliv. Nic s tím  
    nenaděláte. 
1. Nakupování není sport a nikdy je za sport povaţovat nebudeme. 
1. Záchodové prkýnko - uţ jste velké holky. Kdyţ je nahoře, dejte ho dolů.  
    My ho musíme mít odklopené, vy zase sklopené, nebudeme vyvádět  
    kvůli tomu, ţe jste ho nechaly dole. 
1. Řekněte jasně, co chcete. Vyjasněme si jedno: jemné náznaky  
    nezabírají, důraznější náznaky nezabírají. Prostě to řekněte! 
1. Ano a ne jsou dokonale přijatelné odpovědi takřka na kaţdou otázku. 
1. Choďte za námi s problémem jedině tehdy, budete-li ho chtít vyřešit.  
    Na soucit máte ostatní ţenské. 
1. Kontrolujte prosím olej v autě! 
1. Pokud nechcete nosit prádlo jako fotomodelky, nechtějte na nás,  
    abychom se oblékali jako hoši z telenovely. 
1. Domníváte-li se, ţe jste tlusté, pravděpodobně jste, neptejte se nás.    
    Odmítáme na to odpovídat. 
1. Nechte nás koukat na jiné, stejně se podíváme - máme to v genech. 
1. Prosíme - kdykoli je to moţné, mluvte aţ o reklamních přestávkách. 
1. Kryštof Kolumbus nepotřeboval poradit, my taky ne. 
1. Náš vztah uţ nebude nikdy takový, jaký byl během prvních dvou  
    měsíců, co jsme spolu chodili. Smiřte se s tím a přestaňte si stěţovat  
    kamarádkám. 
1. Všichni muţi rozeznávají pouze 16 barev - stejně jako výchozí  
    nastavení Windows. Nemáme nejmenší tušení, co je meruňková nebo  
    skořicová. 
1. Poloţíte-li nám otázku, na kterou nechcete slyšet odpověď, očekávejte  
    odpověď, kterou nechcete slyšet.  
1. Pokud se vás ptáme, co se stalo, a vy odpovíte nic, budeme se chovat,  
    jako ţe se nic nestalo.Víme, ţe to tak není, ale za hádku to nestojí. 
1. Nejsme jasnovidci. Naše neschopnost číst vaše myšlenky není  
    důkazem toho, ţe nás nezajímáte. 
1. Pivo je pro nás stejně vzrušující jako pro vás kabelky. 
1. Máme vytvarovaná těla! Kulatá je také tvar. 
 
Děkujeme, ţe jste si to přečetly. Víme, ţe dnes mnozí z nás budou spát     
v obýváku na gauči, ale to nevadí. Bereme to jako čundr. 



  

JJSSOOUU  VVĚĚCCII,,  KKTTEERRÉÉ  VVÁÁSS  NNAAUUČČÍÍ  JJEENNOOMM  MMAAMMIINNKKAA  

 
 

 1)  Moje matka mě naučila OCENIT DOBŘE ODVEDENOU PRÁCI:  

"Jestli se hodláte navzájem zabít, udělejte to laskavě venku,  
právě jsem uklidila!"  

 
 2)  Moje matka mě naučila NÁBOŢENSTVÍ:  

"Modli se, aby to z toho koberce šlo dolů!"  
 
 3)  Moje matka mě naučila LOGICE:  

"Proč? Protoţe jsem to řekla!"  
 
 4)  Moje matka mě naučila PŘEDVÍDAVOSTI:  

"Ujisti se, ţe máš čisté prádlo, co kdyby se stala nějaká nehoda!"  
 
 5)  Moje matka mě naučila IRONII:  

"Ještě chvíli breč a já ti k tomu dám skutečný důvod!"  
 
 6)  Moje matka mě naučila MNOHO O JEVU ZVANÉM OSMOZA:  

"Zavři pusu a sněz tu polévku!"  
 
 7)  Moje matka mě naučila OHEBNOSTI:  

"Podívej se na tu špínu, co máš na zádech!"  
 
 8)  Moje matka mě naučila VYTRVALOSTI:  

"Nevstaneš odsud, dokud nesníš všechen ten špenát!"  
 
 9)  Moje matka mě naučila o POČASÍ:  

"Tvůj pokoj vypadá, jako kdyby tady před chvílí řádilo tornádo!"  
 
10)  Moje matka mě naučila ŢIVOTNÍMU CYKLU:  

"Přivedla jsem tě na tento svět a můţu tě z něj zase rychle sprovodit!"  
 
11)  Moje matka mě naučila ZÁVISTI:  

"Na světě jsou milióny nešťastných dětí, které nemají tak úţasné  
rodiče jako ty."  

 
12)  Moje matka mě naučila MATEMATICE:  

"Kolik chceš knedlíků?" Chci tři. Dostanu pět.  
 



  

PPRROO  BBUUDDOOUUCCÍÍ  II  SSTTÁÁVVAAJJÍÍCCÍÍ  RROODDIIČČEE    

 

Rodičovství všechno změní. Ale také se mění s kaţdým dítětem: 
 
VAŠE OBLEČENÍ : 
1. dítě - Začínáte nosit těhotenské oblečení, jakmile vám doktor potvrdí,  
      ţe jste těhotná. 
2. dítě - Nosíte své normální oblečení tak dlouho, jak je to moţné. 
3. dítě - Vaše těhotenské šaty jsou vaše normální oblečení. 
 
JMÉNO DÍTĚTE 
1. dítě - Studujete knihy se jmény a trénujete vyslovování a psaní  

    kombinací všech vašich oblíbených jmen. 
2. dítě - Někdo musí pojmenovat své dítě podle pratety Alfonsie.  

    Můţete to být klidně i vy. 
3. dítě - Otevřete knihu se jmény, zavřete oči a přečtete jméno, do kterého  

    se zabodl váš prst. 
 

PŘÍPRAVA NA POROD 
1. dítě - Pravidelně trénujete dýchání. 
2. dítě - Nezdrţujete se trénováním dýchání, protoţe si pamatujete, ţe  

    dýchání posledně vůbec nepomohlo. 
3. dítě - Zaţádáte o epidurál jiţ v 8. měsíci. 
 
VÝBAVIČKA 
1. dítě - Oblečky na novorozeně předem vyperete, sladíte je podle barev  

    a srovnané uloţíte do skříňky. 
2. dítě - Zkontrolujete zda jsou oblečky čisté a vyřadíte pouze ty s nejtmav- 

    šími skvrnami. 
3. dítě - Chlapečci mohou taky nosit růţovou, není-liţ pravda? 
 
STAROSTLIVOST 
1. dítě - Při prvním náznaku fňukání či zamračení zvedáte dítě do náruče. 
2. dítě - Zvedáte dítě v okamţiku, kdy hrozí, ţe se nářkem vzbudí  

    prvorozeně. 
3. dítě - Naučíte 3-leté dítě jak natáhnout mechanickou houpačku. 
 
AKTIVITY 
1. dítě - Berete dítě na cvičení rodičů s dětmi a vyprávění pohádek  

    knihovně či divadle. 
2. dítě - Berete dítě na cvičení rodičů s dětmi. 
3. dítě - Berete dítě do supermarketu a čistírny. 
 



 
ODCHODY Z DOMOVA 
1. dítě - Kdyţ poprvé zanecháte dítě doma s někým na hlídání, zavoláte  

    během doby 5 krát domů. 
2. dítě - Před tím neţ odejdete nezapomenete zanechat telefonní číslo,  

    na kterém je vás moţno zastihnout. 
3. dítě - Zanecháte následující instrukce: Volat pouze tehdy, kdyţ se objeví  

    krev. 
DOMA 
1. dítě - Strávíte velkou část dne pouze pozorováním dítěte. 
2. dítě - Strávíte část dne hlídáním, aby starší sourozenec nezmáčknul,  

    nestrčil nebo neuhodil toho mladšího 
3. dítě - Strávíte část dne schováváním se před dětmi. 
 
 

  

CCOO  VVŠŠEECCHHNNOO  SSEE  ČČLLOOVVĚĚKK  NNAAUUČČÍÍ  OODD  DDĚĚTTÍÍ    

 

1. Brzdová kapalina smíchaná se Savem vytváří kouř - spousty kouře.... 
2. Šestileté dítě dokáţe křemenem zaloţit oheň i přesto, ţe dospělý 

tvrdí, ţe je to moţné pouze ve filmu. 
3. Lupou lze rozdělat oheň dokonce i za zamračeného dne. 
4. Dříve neţ zapneš troubu, podívej se dovnitř. 
5. Umělohmotné hračky nemají rády trouby. 
6. Hasiči nikdy nepřijedou dříve neţ za 5 minut. 
7. Lego je schopno projít zaţívacím traktem čtyřletého dítěte. 
8. Duplo toho schopno není. 
9. Slova jako modelína a mikrovlnná trouba by nikdy neměly být 

vysloveny ve stejné větě. 
10. Videopřehrávač nevyhazuje sendviče s nugetou. 
11. Z pytlů do koše nelze vyrobit kvalitní padáky. 
12. Kuličky v nádrţi auta způsobují za jízdy spoustu hluku.. 
13. Odstřeďovací reţim automatické pračky nezpůsobí ţíţalám točení 

hlavy. 
14. Avšak kočkám ano. 

 pozn. ad 14) Kočka, která má závratě, dokáţe vyzvracet dvakrát tolik, 
co sama váţí. 

15. Ticho vţdy neznamená - není třeba si dělat starosti. 
16. Vodní dvoulůţko obsahuje tolik kapaliny, ţe stačí na zatopení 60m2 

bytu do hloubky 10cm. 
17. Kdyţ postříkáte chuchvalce prachu lakem na vlasy a přejíţdíte přes 

ně na kolečkových bruslích, můţou se vznítit. 
18. Hlas tříletého chlapečka je pronikavější neţ hlasy dvouset dospělých 

v narvané restauraci. 
 



 

19. Kdyţ pověsíte psí vodítko na větrák stropní ventilace, motor 
neutáhne dvacetikilového kluka v Batmaním převleku a supermaním 
plášti. Nicméně, kdyţ na vodítko přiváţete plechovku s barvou, 
dokáţe ji rozstříkat po všech čtyřech zdech pokoje, který má 6x6 
metrů. 

20. Není dobrý nápad házet baseballové míčky nahoru, kdyţ je zapnutý 
větrák. Pokud pouţíváte větrák jako protihráče, musíte hodit míč 
nahoru několikrát,neţ se trefí. Větrák umí odpálit míček docela 
daleko. 

21. Okenní sklo (ani to dvojité) nezastaví baseballový míček, odpálený 
stropním větrákem. 

22. Kdyţ uslyšíte spláchnutí záchodu a slova "a sakra", uţ je pozdě. 
23. Vteřinové lepidlo drţí a nepustí. 
24. Ať do bazénu nasypete ţelatiny doktora Oetkera kolik chcete,stejně 

se vám nepodaří chodit po hladině. 
25. Bazénové filtry nemají rády ţelatinu doktora Oetkera. 
 

80% ţen tyto informace předá známým, ať uţ mají děti nebo ne. 
80% muţů po přečtení zkusí smíchat brzdovou kapalinu se Savem 
 
 
 

  

DDOOPPIISS  OODD  DDCCEERRYY    

Vejde matka do pokoje svojí dcery. Pokoj je prázdný a na posteli leţí 
obálka. Obávaje se nejhoršího, otevírá matka dopis a čte následující:  
Milá maminko, je mi líto, ze ti musím říci, ţe jsem odešla z domova se 
svým novým přítelem. Našla jsem u něj opravdovou lásku, měla bys ho 
vidět, je tak moc roztomilý s tím jeho bohatým tetováním a piercingem a 
především s jeho obrovskou motorkou! Ale to není vše, maminko, jsem 
těhotná a Abdul říká, ţe si budeme ţít krásně v jeho karavanu uprostřed 
lesa. Chce se mnou mít ještě mnoho dětí, a to je i můj sen. A protoţe jsem 
přišla na to, ze marihuana je vlastně prospěšná, budeme trávu pěstovat i 
pro naše přátele, aby nemuseli tak strašně trpět, aţ jim dojde koks nebo 
heroin. Zatím budu doufat, ţe věda konečně najde nějakou látku proti Aids, 
aby se Abdulovi opět dařilo dobře, on si to opravdu zaslouţí! Maminko, 
nemusíš mít strach, je mi uţ 13 a umím uţ se o sebe sama postarat. 
Doufám, ţe tě budu moci navštívit, aby si poznala vnoučátka. 
Tvoje milovaná dcera 
 

P.S.: Mami, všechno je to pitomost, jsem u sousedů. Chtěla jsem ti jen říct, 
ţe jsou v ţivotě horší věci, neţ to vysvědčení, co leţí na nočním stolku...  



  

sslloohhoovváá  pprrááccee  ţţáákkaa  ZZŠŠ  nnaa  ttéémmaa::  mmoojjii  rrooddiiččee  

 

Rodiče se dělí na dvě části: matku a otce.  
 

Matka se ještě rozděluje na ţenu v domácnosti a v zaměstnání.  
 

Doma se potom ještě skládá z manţelky, matky, kuchařky, uklízečky, 
pradleny, zásobovačky, účetní, vychovatelky... ostatní si nepamatuji, ale 
máma toho umí vyjmenovat víc, jako např. sluţka, otrok a jiné .  
Matka se vyznačuje tím, ţe se zázračně nachází na více místech 
najednou, umí v jedné chvíli myslet na sto věcí, přičemţ deset věcí dělá 
současně. Vidím na vlastní oči, jak po návratu z práce dá vařit vodu          
na sporák, zatímco zadělá na buchty. Přitom jí běţí pračka, do které chodí 
vyměňovat prádlo, mně vymýšlí věty oznamovací, tázací a rozkazovací a 
naší Olinku zkouší z velké násobilky. Ve volném čase stačí i vyţehlit. Ţe 
potom přebalí malého Karlíka a udělá mu Sunar s krupicí si ani nevšimnu.  
Dvě oči mi na to nestačí. Kdyţ potom zasedneme k večeři, všechno je 
připravené na stole, já mám na teplákách zašité nové díry, Olina má umyté 
vlasy a prádlo visí na balkoně. Potají si mámu prohlíţím. Máma má 
opravdu jen dvě ruce a přece, kdyţ přijde domů z práce má v jedné velkou 
a malou kabelku, v druhé dvě síťovky s nákupem a v třetí... ne, vţdyť jsem 
uţ povídal, ţe má jen dvě ruce, ale nese i Karlíka ve fusaku.  
 

Otec se neskládá ani nerozděluje.  
 

Nachází se v zaměstnání a doma, ale doma ho najdete málokdy. Kromě 
snídání a večeření, kdyţ sedí u stolu, vyskytuje se obyčejně v křesle nebo 
na gauči a bývá zakrytý novinami.  
Zanechává po sobě vţdy totoţné stopy: rozevřené a převrácené noviny a 
cigaretový popel, někdy i v popelníku. Narozdíl od mámy, i kdyţ má taky 
dvě ruce, přichází domu s rukama prázdnýma. Jestli umí násobilku nevím, 
ale psát asi neumí, protoţe mi ještě ţákovskou kníţku nikdy nepodepsal. 
 A ani není prozkoumané, proč patří do skupiny rodičů, kdyţ na rodičovské 
sdruţení vůbec nechodí. Jak umýt auto ještě nezkoušel. 
Pan učitel povídal, abychom se při psaní tohoto úkolu zamysleli nad prací 
svých rodičů. Ve škole přidělují ţáka, který řádně nepracuje a neučí se, 
dobrému a snaţivému ţákovi, aby se od něj něco naučil. Tak si myslím, ţe 
při svatbě přidělují muţe ţenám, aby je ţeny něčemu dobrému naučily a 
měly na ně dobrý vliv.  
 

Mojí mámě se to zatím, bohuţel, nepodařilo.  



  

PPŘŘÍÍSSLLOOVVÍÍ  TTRROOCCHHUU  JJIINNAAKK    

 Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jeţ produkuje minimálně 
bellu, působí erozi na vrstvy hornin, uloţených podél její trajektorie. 
(Tichá voda břehy mele.) 

 

 Více neţ jednou, ale méně neţ třikráte, určí velikost fyzikální či 
chemické veličiny, a méně neţ dvakráte, ale více neţ nulakrát pouţij 
způsobu obrábění, jímţ se části materiálu od sebe oddělují. 
(Dvakrát měř, jednou řeţ.) 
 

 Subjekt A, jenţ vyvíjí úsilí o vytvoření svislého či úklonného díla 
ústícího na povrch a determinujícího subjekt B, sám opíše dráhu ve 
zmíněném díle ústící.  (Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.) 
 

 Kdo odolává pokušení nepodlehnout touze nechat dřímat vlastní 
energii, bývá obklopen chlorofylem. (Komu se nelení, tomu se 
zelení.)  
 

 Při nadměrném zvyšování pohybu dolních končetin ve značném 
časovém rozpětí za účelem dosaţení naplnění sloučeninou vodíku a 
kyslíku křivule s drţadlem dojde jednoho dne k uvolnění molekul 
spojujících tuto křivuli s oním drţadlem, čímţ se jmenovaný předmět 
rozdělí na dva segmenty. 
(Tak dlouho se chodí se dţbánem pro vodu, aţ se ucho utrhne.) 

 

 Při poklesu produktivity práce na nulu projeví se totální nedostatek 
kruhového pečiva, působícího obezitu obyvatelstva.  
(Bez práce nejsou koláče.) 

 

 Prognózu optimálního okamţiku pro své akce proveď podle 
modelového vztahu domestikovaného vodního opeřence k plodenství 
kulturních trav. (Dočkej času jako husa klasu.) 
 

 Striktní dodrţování zásad občanského souţití vede k maximální délce 
pěšího transferu jednotlivce, který se tak chová.  
(S poctivostí nejdál dojdeš.) 

 

 Občan záměrně poskytující klamné informace současně 
neoprávněně, coţ je axióma, převádí do svého vlastnictví majetek 
spoluobčanů, popřípadě společnosti. (Kdo lţe, ten krade.) 
 

 Kinetická energie eroticky motivovaného bilaterálního, zpravidla 
heterosexuálního vztahu můţe být pouţita k transferu vysokých 
geologických útvarů. (Láska hory přenáší.) 
 

 Při zjištění záměrného transportu části horniny od občana A k občanu 
B je posledně jmenovaný povinen uskutečnit zpětný přesun po stejné 
dráze, tedy v opačném směru, k prvně jmenovanému, avšak s 
pouţitím ţitného pečiva. (Kdo po tobě kamenem, ty po něm 
chlebem.) 
 



  

PPOOSSTTŘŘEEHHYY  OODD  MMUURRPPYYHHOO    

 

 Tělo ponořené do vany způsobí, ţe začne zvonit telefon. 

 Co se dá rozbít, to se rozbije, co se nedá rozbít, to se rozbije taky. 

 Nikdy se nepři s blbcem. Někdo by si nemusel všimnout, ţe je mezi 
vámi rozdíl. 

 Je lepší být krásná, neţ chytrá, protoţe průměrný muţ lépe vidí, neţ 
myslí. 

 Dokud nepotřebujete odbočit vlevo, je silnice téměř prázdná. 

 Murphyho zákon o nocování v přírodě: Zvířata jednají pudově, coţ 
znamená, ţe po vás pudou ..... 

 Silniční zákon: Vedlejší jízdní pruh jede vţdy rychleji. 

 Zákon vyplývající ze ţivota: Ţivot je řada průšvihů, po sobě 
nepravidelně jdoucích. 

 Na ţivotě miluji zejména tu rozmanitost... 

 Kaţdý den mě naštve někdo jiný .... 

 Povídá ţena muţi: 
"Nebýt tebe, tak bychom byli ideální pár!" 

 Kdysi jsem býval velmi namyšlený, ale teď uţ jsem úplně bez chyby! 

 Nikdy neříkej, ţe něco nejde, protoţe se najde blbec, který neví, ţe to 
nejde a udělá to!!! 

 Délka minuty závisí na tom, na které straně dveří od záchodu se 
nalézáš. 

 Kdyţ nemáte po ruce nic jiného neţ kladivo, připadá vám kdeco jako 
hřebík. 

 Pravidlo manţelského loţe: První usne ten, který chrápe. 
 
 
 

  

HHRRYY  

 

Hra na dědu Mráze: Jeden člověk je vybrán za dědu Mráze. Ostatní si 
lehnou na zem a děda Mráz jim běhá po zádech.  
 
Hra na horníky a uhlí: Soutěţící se rozdělí na dvě skupiny – uhlí a horníci. 
Nejdříve horníci koupou uhlí a potom se uhlí přemění v důlní plyn a začne 
dusit horníky. 
 
Na vodní mlýn: Jeden z hráčů je vodní mlýn. Druhý se postaví nad něj a 
lije mu vodu na lopatky.



Cílem Sudoku je umístit čísla v rozsahu 1 aţ 9 do políček herní plochy, 
kterou tvoří čtverec obsahující 9 menších čtverců. V ţádném z 9 čtverců, 
řádku a ani sloupci nesmí opakovat ţádné z čísel = v kaţdém z řádků, 
sloupců a menších čtverců musí být všechny čísla 1 aţ 9. 
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Obrázkové  
 



 

 
1.)  jméno maminky ţenicha  

2.)  hud.nástroj, na který hraje nevěsta 

3.)  jméno tatínka nevěsty 

4.)  nevěstin alergen 

5.)  název svatby při 60. výročí 

6.)  naše oblíbená země pro dovolenou 

7.)  část zadní čtvrtě jatečně opracované   
půlky jatečného skotu  

8.)  oblíbený sport ţenicha  

9.)  na které přehradě jsme se seznámili 

10.)  město, kde jsme zahnízdili 

11.)  značka našeho přibliţovadla 

 
 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 
 

 
 
 
 
 

 

PPOODDĚĚKKOOVVÁÁNNÍÍ  

 
Děkujeme Vám všem, ţe jste v tento náš den byli s námi a ţe jste ho         
s námi oslavili. Děkujeme za Vaše přání a dary. Děkujeme také všem, kteří 
nám pomohli tuto akci uspořádat. 
 
 

Veškeré vtipy, úvahy, moudra a spekulace uvedené v tomto plátku jsou     
z větší části námi nevymyšlené, ale posháněné na internetu a upravené. 
Věříme, ţe jsme někoho něčím neurazili, coţ jsme v plánu neměli. Noviny 
Vás měly pobavit a rozesmát. Doufáme tedy, ţe toto poslání splnily. 
 
 

Šéfredaktoři: 

Cenzurováno: 

Psáno: 

Počet stran: 

Cena jednoho výtisku: 

Irena a Petr  

mírně aţ vůbec  

všemi deseti 

28 

k nezaplacení  
  


