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Dovolte, abychom Vás přivítali na svatební hostině.  
To, co právě držíte v rukách je věcí, jež má vyplnit mezery ve Vaší 
zábavě. Rádi bychom, abyste se v tento náš svatební den bavili co 
možná nejvíce, a proto jsme vytvořili tento doplněk. Přijměte  tyto 
noviny jako dárek od nás pro Vás na památku, klidně si je můžete 
odnést domů. Ochranka Vás nebude  při odchodu prohledávat, 
takže je můžete veřejně vynést ze sálu. ☺ 

 
Nevěsta  – začala na svět koukat 3.9.1982, její oblíbený měsíc je 
květen, číslo boty má 38, oblíbenými barvami jsou             , nejvíce 
jí chutná variace na zeleninový salát a nejraději popíjí černý čaj. 
K jejím oblíbeným filmům patří pohádka Kouzelný měšec a  film 
Království nebeské. Ráda si poslechne písničky z rádia. Za 
oblíbená čísla pokládá  6, 11 a 6 528 973.  
                                                            Otisk palce (1:2,5)                                                                         

Ženich  – začal poprvé křičet 13.4.1983 v sedm hodin ráno, jeho 
oblíbeným měsícem je červen, číslo boty potřebuje minimálně 43, 
oblíbenými barvami jsou          , nejvíce mu chutná kuře, ryby a 
zelenina. Nejraději pije Kofolu (vlastenecký nápoj samozřejmě 
taky). K jeho oblíbeným filmům patří Vykoupení z věznice 
Shawshank, Tanec s vlky a Statečné srdce. Rád si pustí skladby 
od skladatele Ennio Morriconeho a veškerý pop. Za oblíbená čísla 
pokládá zejména 13, 12 a Pí. 
                                                            Otisk palce (1:2,5)                      



 
2 

ZPRÁVY Z DOMOVA  
 
P ř e s t ř i ž 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, že se bereme. 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRÁVY ZE ZAHRANI ČÍ  
 
V y š l e c h t ě n o    n o v é    b o j o v é    p l e m e n o    p s a ! 
   V Americkém státě Texas bylo identifikováno nově vyšlechtěné 
bojové plemeno psa, kterému zatím nebylo 
přiřazeno jméno, a které bylo spatřeno, jak 
před ním do úkrytu utíká pětimetrový aligátor 
a dokonce tři lvi, z nichž jeden zřejmě strachy 
omdlel. Dnes tedy neznáme jméno tohoto 
plemena, ale byla pořízena fotografie, kterou 
Vám zde ukazujeme. 
 
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, že globální oteplování 
planety není záležitostí několika posledních desítek let, anóbrž 
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, že mají 
chuť na dvě ceny. Důkaz 
prezentují grafem. 
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ZPRÁVY ZE SPORTU  
 
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 deníku Plesk vyfotili rozestavěný národní fotbalový 
stadion. Mluvčí Českomoravského fotbalového svazu nejprve na 
naše otázky ohledně stadionu vyhýbavě mluvil o cvrnkání kuliček, 
ale po té, co jsme mu ukázali 
fotografii téměř hotového 
stadionu,  smutně sklopil oči a 
přiznal barvu. Barvu plotu, 
kterým bude stadion 
obehnán. Nutno ještě 
podotknout, že 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 složený papír, kde byla rozkreslena taktika, s jakou  
se bude náš národní hokejový tým prát      
o medaile na příštím hokejovém 
mistrovství. Jelikož jde o citlivé informace, 
prosíme čtenáře, aby tuto taktiku 
neprozrazovali třetí osobě. Redakce prosí 
čtenáře, aby ji neprozrazovali ani čtvrté, 
páté a už vůbec ne šesté osobě. O sedmé 
náš kouč Lojza Hadamzcik nemluvil. 
 

POČASÍ  
 
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. 
Je-li provázek vodorovně, je vichřice. 
Není-li provázek vidět, je mlha. 
Kýve-li se provázek i Vy, je zemětřesení. 
Vidíte-li více provázků, přestaňte pít. 
Mluví-li s Vámi provázek, přestaňte to hulit.  
Nevisí-li tu žádný provázek, jste v Čechách. 
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 GASTRONOMICKÝ KOUTEK  
 
Gastronomický koutek, aneb co se sluší vzít do úst pro dnešní den. 
 

Snídaně: Něco lehkého, důraz se klade na jídlo přes den 
Svačina:  Podle možností buď ohřívané párky nebo ohřívané párky  
                (obojí s chlebem) 
Oběd: Svíčková na smetaně, česká knedla.  
           Jako polévku volte nejlépe knedlíčkovou. 
Svačina:  Ovoce zdravé, cukroví sladké, brambůrky slané. 
Večeře č.1: Doporučujeme nějaký řízek nejlépe přírodní s oblohou  
Večeře č.2: Zde se nejvíce hodí něco z obloženého talíře a pečivo 
Nápoje:  dle abecedy - aperitiv, alofok, čaj, juice (džus), káva, 
                                     limonáda, něco ostřejšího, pito, pivo, víno 
Všechno co je zde k pití a snědku je připravené jen a jen pro Vás, 

tak se neostýchejte a ne aby něco zbylo!               �Změna vyhrazena!  

 
KULTURNÍ VLOŽKA   

 
Prahnete-li po nějakém kulturním zážitku, tak máme recept. 
Poslechněte si a zatančete si na písně, které Vám bude 
zprostředkovávat hudební skupina DRING z Březí nad Oslavou.  
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SLUŽBY SVATEBČANŮM               

Vážení hosté, samozřejmě budeme rádi, když s námi vydržíte co 
nejdéle, ale pro Vaše pohodlí jsme zajistili nonstop odvozovou 
službu (říkejme ji pracovně TAXI), kterou můžete poprosit, a ta Vás 
doveze kamkoliv bude chtít v okruhu 30 kilometrů. Takže se 
nebojte říct kdykoliv, když se budete potřebovat přesvědčit, že jste 
doma nenechali zapnutou žehličku nebo některé z Vašich dětí.                                 
Abyste si mohli vybrat, kterým luxusním vozem pojedete, připravili 
jsme si pro Vás takovou malou exkurzi do vozového parku svatební 
taxi služby pro dnešní den.  

Řidi čka: Martina 

Počet bod ů: 0 

Vůz: Renault Mégane 

Počet míst: 1+4 

 Barva vozu: modrofialová 

   

Řidi č: Martin 

Počet bod ů: 0 

Vůz: Mazda Demio 

Počet míst: 1+4 

 Barva vozu: stříbrná 

   

Řidi č: Radek 

Počet bod ů: 0 

Vůz: Škoda Felicie 

Počet míst: 1+4 

Barva vozu: stříbrná 
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HISTORIE SVATEBNÍCH OB ŘADŮ  

Život v manželství byl ve starověku něčím běžným. Základním 
účelem manželství bylo mít děti. 

Uzavření manželství  bylo záležitostí, která zapůsobila na celou 
rodinu, týkalo se však nejen rodiny samotné, ale i celého kmene 
nebo patriarchálního společenství, protože mohlo mít vliv na sílu 
kmene a také na jeho hospodářskou situaci. Bylo tedy přirozené, 
že o výběru manželky, o všech smlouvách a finančních 
záležitostech, které s tím souvisely, měli rozhodovat rodiče nebo 
opatrovníci, i přesto byl někdy žádán souhlas obou případných 
partnerů. Někdy bylo všechno zařizování provázeno jejich 
romantickými projevy náklonnosti. První krok či nabídku učinili 
obvykle rodiče mladého muže, ale někdy to udělal otec dívky, a to 
zejména v případě, že rodiny byly z rozdílných společenských 
vrstev. Bylo patrně běžným zvykem, že si muž hledal manželku 
mezi svými příbuznými nebo v rámci svého kmene.  

Cena za nevěstu:  Před uzavřením manželské smlouvy musel 
mladý muž nebo jeho otec zaplatit otci dívky cenu za nevěstu. Tato 
cena byla považována za náhradu za služby, které by dcera dále 
vykonávala, a za úsilí a náklady, které rodiče dívky vynaložili na 
péči o ni a na její výchovu. Někdy byla cena za nevěstu otci 
splacena formou služeb.  

U Afrických Wolef ů je cena za nevěstu vysoká a svatební hody 
nákladné, proto se muži žení až po dosažení 25 let. 

Ve 40. letech 19. století  se poplatek za nevěstu rovnal 
průměrnému celoročnímu příjmu, ale pracovní skupiny obou 
partnerů vždycky 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. 

Ješt ě v r. 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 
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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 nichž každý host 
přispěl na svatební výlohy nanejvýš šilinkem. Když nějaké peníze 
zbyly, pomohly novomanželům, aby si zařídili domácnost. 

V Británii  se svatební dary obvykle vystavují, aby je každý viděl.    
V některých zemích se dodržují 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.  

V severní Francii  se dary uloží do vyřezávané truhly a odvezou    
v malovaném voze. 

Svatební dary jsou velmi oblíbené v USA, říká se jim (přeloženo 
doslova) svatební deště. Skupiny přátel dávají nevěstě malé dárky, 
někdy vybrané tématicky, např. oblečení nebo kuchyňské nádobí. 

Ve Walesu musí ženich tradičně vyřešit řadu hádanek nebo se 
zúčastnit básnické soutěže, která se koná na prahu nevěstina 
domu a trvá několik hodin. Hádankové soutěže mají svou tradici     
i na svatbách v některých částech Ruska a střední Asie. I když 
ženiši rozřeší hádanky, ve Walesu a v mnoha evropských zemích 
je čekají další překážky. Nevěsta může být třeba maskována, když 
si pro ni ženich přijde. 
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JAK SE SLAVÍ SVATBY JINDE  
 
INDIE 
V Indii stejně jako v ostatních východních zemích je tradiční svatba 
obrovským svátkem. Každý 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, že budou dbát na tři nejdůležitější prvky manželství: 
náboženská poslušnost, zplození mnoha synů a radost ze sexu. 
Během oslavy sedí pár několik hodin na podstavci tak, aby na ně 
pořádně viděl každý z hostů. Nevěsta je oblečena do barevného 
sárí a má na sobě velké množství šperků. Její ruce se blýskají       
a jsou pomalované překrásnými ornamenty. Vdávat se v Indii není 
žádná levná záležitost. Správná nevěsta by na sobě měla mít totiž 
šperky v hodnotě zhruba jednoho miliónu korun. 
 
ISLÁMSKÉ ZEMĚ 
Svatba probíhá v domě nevěsty, pozváno je co možná nejvíc 
hostů, kteří mohou ceremonii posvětit. Oddávající složí ruce páru 
tak, aby se dotýkaly jejich palce. V této pozici je pak drží, 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 množství červených prvků: svatební 
šaty, boty a pásek nevěsty, červená svatební vlajka ozdobená 
červenými květy, červené zelí, které ženich 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. Ženich musí darovat rodičům 
nevěsty zhruba 100 000 nebo koupit svojí vyvolené prstýnek ve 
stejné hodnotě. Na druhou stranu ale rodiče nevěsty zaplatí celou 
hostinu, která při průměrném počtu 200 až 500 hostů také není 
žádnou levnou záležitostí. Mnoho Thajců se žení a vdává v dubnu. 
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JAPONSKO 
Také v Japonsku hrají velkou roli peníze. Ženich platí poplatek        
v hodnotě zhruba 160 000 korun plus dva roční platy (kolem       
3,4 miliónu) na svatební hostinu. V některých oblastech je zvykem, 
že se nevěsta musí v den svatby vydat sama pěšky k rodičům 
svého nastávajícího. Zde musí přesvědčit svoji tchýni o tom, že 
patří i k její rodině a že bude ctít její autoritu. Důkazy sounáležitosti 
jsou opravdu neobvyklé: překročit oheň zapálený před prahem 
domu manželových 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 novomanželé musejí 
třikrát přesednout. Dříve tradiční kimono nahradily v současné 
době převážně bílé svatební šaty. 
 
MAROKO 
V Maroku slaví muži a ženy odděleně. Pouze manžel smí za svojí 
ženou do dámského stanu. Každý 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 ženy i muži vybrat svůj 
protějšek sami. 
 
BALI 
Co když rodiče nesouhlasí s milostným vztahem svých dětí? Na 
Bali je zcela legální, když si ženich 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 ženichem, aby se ušetřilo za nákladné výdaje na svatbu. Pokud 
to však myslí rodiče vážně, je pár nemilosrdně pronásledován.      
V bezpečí se ocitne až 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 totiž stojí skutečnost, že svatební banket odráží tvář rodiny,  
a tak rodiče činí vše pro to, aby především před staršími členy 
rodiny vypadalo vše perfektně. Na místě je pak strach ženichů, 
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kteří se obávají, že hostinu finančně neutáhnou. Za malý banket se 
totiž považuje zhruba 10 stolů s 12 židlemi. 
 

SVATEBNÍ ZVYKY A TRADICE  

Vdavek chtivá dívka může pomocí různých pověr a rituálů zjistit, 
zda a jak brzy ji svatba čeká. Většina z nich se váže k vánočnímu 
času. V adventu, přesněji 4. prosince, na svatou Barboru je třeba 
uříznout třešňovou větvičku a dát do vázy s vodou. Pokud větévka 
na Štědrý den vykvete, věští do roka svatbu. Oč dříve se kvítky 
objeví, o to dříve na vdavky dojde. 

V noci po Štědrém večeru také dříve dívky chodily třást bezovým 
keřem a pak poslouchaly. Odkud se ozvalo první zaštěkání psa,    
z té strany měl přijít mládenec na námluvy.  

Když už jsou námluvy hotové a je takříkajíc ruka v rukávě, začínají 
snoubenci se všemi přípravami. Kromě rozesílání svatebních 
oznámení bývá také zvykem pečení malých svatebních koláčků. Ty 
se rozdávají několik dní před samotnou svatbou příbuzným            
a blízkým přátelům jako pozvánky. 

V dlouho očekávaný den nesmí správné nevěstě vedle dokonalého 
účesu, bílých šatů a impozantní kytice chybět navíc čtyři důležité 
věci pro štěstí. Něco nového, něco starého, něco půjčeného a něco 
modrého. Nejčastěji to bývají šperky po babičkách nebo půjčené 
od kamarádek, modrou barvu obstará podvazek s modrou 
mašličkou. 

Na oblečení ženicha by si nevěsta měla pohlídat, jestli nemá          
k obleku motýlka, aby jí neuletěl.  

Někde se tvrdí, že ženich by ve svatební den měl nevěstu spatřit 
až těsně před obřadem, jinde, například na Ostravsku si ženich 
musí naopak pro nevěstu přijít k rodičům, kde jsou mu nabídnuty tři 
dívky. Tu pravou si musí vykoupit.  

Když novomanželé vycházejí z kostela nebo obřadní síně, mohou 
je svatebčané zasypat rýží nebo konfety, někdy i květy. Tento zvyk 
pochází ještě z pohanských dob, má přilákat bohyni plodnosti,       
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a tím také mnoho dětí. Říká se, kolik semínek zůstane na 
nevěstiných šatech, tolik dětí budou novomanželé mít. 

Ještě před radnicí následuje obřad nasazování chomoutu nebo 
koule na nohu, které ženichovi navlíknou jeho kamarádi. Nevěsta 
pak dostane svazek klíčů, z nichž ani jeden nemusí k zámku koule 
patřit, nebo starý rezavý pilník, aby si svého milého osvobodila. 
Musí prokázat příslušnou dávku snahy, ale nakonec stačí, aby 
měla připravený úplatek v podobě láhve alkoholu, která žalářníky 
obměkčí.  

Na Vysočině přitom podle tradice čeká novomanžele ještě další 
překážka, než se mohou pustit do slavnostní hostiny. Před 
restaurací svatebčané postaví slavobránu, smrčky nebo břízky 
ověnčené barevnými fáborky a krepovým papírem, mezi stromečky 
je přivázaná mašle, přes kterou musí ženich svou vyvolenou 
přenést. Někdy je mezi nimi položen špalek dřeva, který musejí 
novomanželé společně přeříznout pilou, aby tak dokázali, že budou 
v manželství dobře spolupracovat.  

Na další ze zvyků dojde, když novomanželé vstoupí do restaurace. 
Čeká je přípitek s číšníkem nebo majitelem hospody. Když však 
vracejí skleničky na podnos, tak "nechtěně" upadne číšníkovi talíř, 
který má schovaný pod podnosem. Novomanželé pak musí zamést 
střepy, které symbolizují štěstí. Při zametání je ale velmi důležité, 
kdo se zmocní lopatky a kdo smetáčku. Říká se, že ten, který 
zametá, tím bude zametáno a v manželství bude mít hlavní slovo 
ten druhý.  

Ani začátek hostiny není pro novomanžele snadný, číšník je sváže 
velkým bílým ubrusem a oni se musí vzájemně nakrmit polévkou. 
Mají tak prokázat nejen spolupráci, ale především to, že si budou 
ze společného krajíce spravedlivě rozdělovat. Společnou rukou by 
pak novomanželé měli i nakrojit svatební dort.  

Během hostiny a oslav pak může přijít na řadu množství různých 
rituálů a zvyků. Mezi nejrozšířenější patří únos nevěsty, kdy přátelé 
mladou paní ženichovi uloupí a on se ji musí vydat hledat. Většinou 
ji najde v blízkém baru nebo hospůdce, kde musí zaplatit útratu, 
aby svou milou získal zpět. Někdy může někdo ze svatebčanů 
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uloupit nevěstě střevíček a kdo si s ní pak chce zatančit musí 
zaplatit.  

V průběhu večera může dojít i na různé veselé hry. Například 
ženichovi se zavážou oči, přivedou ho k sedící řadě lidí se 
zvednutými nohavicemi a on musí hmatem podle nohou poznat 
svou milou. Dobré je, když si mezi potenciální nevěsty sedne 
nějaký muž s nataženou punčochou, aby ženicha zmátl. Hra se 
může otočit, když nevěsta hledá může, přisedne si nějaká fortelná 
žena.  

V závěru večera se pak shromáždí všechny svobodné dívky, 
nevěsta se k nim otočí zády a přes rameno mezi ně hodí svou 
svatební kytici. Podle pověry tu, která ji chytí, čekají do roka 
oddavky. 

Nakonec po svatebním veselí při vstupu do společného domova 
ženich přenesl nevěstu přes práh. Obelstí tak podle staré pověry 
zlé duchy, kteří číhá za dveřmi. 

HISTORIE SVATEBNÍCH ŠAT Ů  
 
  Ještě v minulém století byly bílé svatební šaty z hedvábí, 
mušelínu, saténu, tylu nebo krajek výsadou nevěst z vyšší 
společenské vrstvy. Prostší dívky se strojily do svých nejlepších 
šatů, většinou do svátečního kroje, ve kterém se více než ve 
všedním odrážely životní podmínky jeho nositelů, bohatství nebo 
chudoba kraje. Větší rozmanitost, především v materiálu, byla 
ovlivněna i tím, že základním požadavkem 
nebyla účelnost jako u oblečení na všední 
den, ale v největší míře reprezentativnost. 
Mnohé přepychovější krojové součásti se 
pořizovaly až ke svatbě a pak se nosily 
pouze na největší církevní svátky                
a k zvláštním rodinným příležitostem. 
Naopak dívky z chudších poměrů nosily ve 
svátek a na svatbu svrchní soukenné 
součásti oděvu na líc, zatímco ve všední 
den naruby, šlo např. o modrotiskové 
zástěry, které by praní vůbec nesnesly nebo by vybledly. 
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VÝROČÍ SVATBY  

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, 
kožená či dřevěná. Ať tak či onak, kytička u takové příležitosti vždy 
byla, je a bude! 

1 bavlněná 14 slonovinová 
2 papírová 15 křišťálová 
3 kožená 20 porcelánová 
4 květinová 25 stříbrná 
5 dřevěná 30 perlová 
6 železná 35 korálová 
7 vlněná 40 rubínová 
8 bronzová 45 safírová 
9 měděná, hliněná 50 zlatá 

10 cínová 55 smaragdová 
11 ocelová 60 diamantová 
12 hedvábná 65 kamenná 
13 krajková 70 

75 
platinová 
korunová 

Smaragdová, diamantová, kamenná, platinová a korunová svatba 
může být spojena s novým svatebním obřadem a výměnou nových 
prstenů. 

CITÁTY O MANŽELSTVÍ  

"Manžel je člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by 
se nebyla dostala, kdyby si ho nebyla vzala."                                 
Rowlandová 

"Čím déle zůstává člověk neženat, tím je slavnější."                           
Gaius Julius Caesar 

"Kdo pospíchá se svatbou,  bude mít dost času toho litovat."           
Dánské přísloví 
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"Svatba udělá ze dvou lidí jednoho, potíž je určit který z nich to 
bude." Menclem 

"Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnosti a napůl omezit 
svá  práva."                                                                                       
Schopenhauer 

"Muž se žení, protože se zamiloval. Žena se zamilovala, protože se 
chce vdávat."                                                                                          
Duvernois 

"Před svatbou měj oči otevřené, po svatbě je napůl přivři."                   
Franclin 

"V dobrém manželství jeden od druhého vyžaduje málo. V krásném 
manželství se všechno dává a přijímá."                                              
Ortega y Gasset 

"Manželé, kteří se milují, řeknou si tisíc věcí, aniž promluví."                
Čínské přísloví 

"Jediná omluva pro sňatek z lásky je nepřekonatelná vzájemná 
náklonnost."                                                                                         
George Bernard Shaw 

"Uzavřít manželství je nejdražší metoda, jak si dávat prát prádlo 
zadarmo."                                                                                                
Franklin Jones 

"Manželství je jako obležená pevnost: Kdo je venku, chce dovnitř   
a kdo je uvnitř, chce ven."                                                                    
Arabské přísloví 

"Bůh nestvořil ženu z mužovy hlavy, aby mu poroučela, ani z jeho 
nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká 
jeho srdci. " 
Talmud 

"Nabídka k sňatku je nejvyšší kompliment. Obvykle taky poslední." 
H. Rowland 
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MILUJI T Ě V MNOHA JAZYCÍCH  
 
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 špan ělsky    Yo te amo  
kambodžsky   Soro lahn nhee ah švedsky    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 
 

CITÁTY O LÁSCE  
 
Každý jsme anděl s jedním křídlem, abychom vzlétli, musíme se 
obejmout. Luciano de Crescenzo 
 
Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou 
sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, 
nedostaneš se kupředu. Richard Aldington 
 
Jestliže mlčíš, mlč z lásky. Jestliže mluvíš, mluv z lásky. Jestliže 
napomínáš, napomínej z lásky a jestliže odpouštíš, odpouštěj 
z lásky. Sv. Augustin 
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CO JE 15. ZÁŘÍ ZA DEN?   
 
V roce 2007 připadá tento den sobotě. Svátek má Jolana (lidský 
kalendář), Ella (psí kalendář), Leon (kočičí kalendář). Svátek dnes 
slaví podle liturgického kalendáře Panna Maria Bolestná. Jde         
o 258. den roku. Do konce roku zbývá 107 dní.  
 
Pranostika pro tento den zní:   
 

Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychle poklesne. 
 
Slavná narození:  
 

Marco Pólo (*1254, cestovatel a mořeplavec) 
J. F. Cooper (*1789, spisovatel - román Poslední Mohykán)  
Petr Bezruč (*1867, spisovatel) 
Ettore Bugatti (*1881, automobilový inženýr) 
Agatha Christie (*1890, spisovatelka detektivek) 
Tommy Lee Jones (*1946, herec) 
Harry, princ z Walesu (*1984, prostě princ) 
 
 
 
Slavné události:  
 

1590 - papež Urban VII. Zvolen do úřadu 
1656 - podepisuje Anglie a Francie mírovou smlouvu 
1812 - Napoleon dobývá Kreml v Moskvě 
1859 - Papež Pius IX. blahořečil Jana Sarkandra 
1916 - poprvé použity ve válce tanky (1. světová válka) 
1941 - Královské letectvo vítězí nad Luftwaffe v boji o Británii 
1956 - založení společnosti Sazka  
1978 - Muhammad Ali se stává mistrem v těžké váze 
2000 - probíhá závěrečný ceremoniál letní olympiády v Sydney 
2007 - došlo k uzavření sňatku dvou lidí, nás dvou ☺ 
 

Persie - zde slaví lidé Nový rok (asi jim nejdou přesně hodinky) 
Bulharsko - zde nastupují děti po prázdninách do školy 
Mírné podnebné pásmo – zde začíná tzv. babí léto (cca) 
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VTIPY  
Novomanželé se hned po svatbě pohádají a vůbec spolu nemluví. 
Když jde o nějakou důležitou zprávu, napíšou si ji na kus papíru. 
Jednoho dne manžel napíše manželce zprávu: "Vzbuď mě zítra 
ráno v 6, jedu na služební cestu       a 
budík je rozbitý." Manželka jen přikývne 
a nic neříká. Druhý den se manžel 
vzbudí v 10 hodin a najde na nočním 
stolku papírek: "Vstávej, je 6!" 
 
"Milá čku, musíš mi na každou otázku 
odpovídat otázkou?" 
"Opravdu to d ělám?" 
 
Eva: "Miluješ mne?" Adam: "A mám na výběr?" 

 
"Včera jsme se s manželkou 
pohádali, ale stejn ě jsem m ěl 
poslední slovo já." "A cos jí 
řekl?" "Tak si to teda kup!" 
 
"Už jsi slyšel, že se od Karla 
odstěhovala manželka?" "Jo?       
A jak to snáší?" "No, teď už je       
v pohodě, ale ze začátku měl 
strach, že se vrátí." 

 
Jedna vdova si dala 
inzerát: "Hledám p řítele 
menší postavy, který má 
rád legraci, ryby a hry       
v kolektivu."  P řišla jí 
odpov ěď: "Po řiďte si 
tučňáka!" 
 
Každý, kdo tvrdí, že 
manželství je záležitost 
50:50, neví vůbec nic buď o zlomcích, nebo o ženách. 
 
Manželská svoboda = Volnost, která dovoluje manželo vi dělat 
všechno to, co jeho žena chce. 
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Po pěti letech se tatínek s maminkou opět udobřili. Maminka na 
tatínka po dlouhé době opět promluvila. Vidím ten krásný okamžik 
jako dnes. Bylo to u štědrovečerní večeře. Řekla mu: "Žer!" 

 
"Včera jsme se s manželkou 
strašn ě pohádali, ale nakonec 
přilezla po kolenou." "A co 
říkala?" "Vylez zpod toho 
gauče, ty srabe!!!"  
 
Jak naučíte slepici štěkat? Když 
se s ní oženíte! 

 
"Co jsem ženatý, všechno je 
mi zakázáno. Kou řit nesmím, 
pít nesmím a do hospody taky 
nesmím," říká Franta p říteli. 
"No a pro č neprotestuješ?" 
"Protestovat taky nesmím."  
 

Pokud se v manželství daří zle, jsou vinny obě strany: jak žena, tak 
tchýně... 
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MANŽELSKÉ ZÁKONY  
 
§1 Tento zákon vstupuje v platnost vyřčením slova Ano. 
§2 Manžel je od chvíle uzavření manželství nejšťastnější muž na 
     světě. 
§3 Muž má svůj názor, žena má PRAVDU. 
§4 Pokud žena nemá pravdu, platí §3. 
§5 Manželé se skládají ze dvou poloviček, přičemž manželka je ta  
     lepší. 
§6 Muž peníze vydělává, žena je utrácí. 
§7 Muž musí do puntíku odevzdat všechny peníze doma a radovat 
     se z drobného kapesného. 
§8 Žena je pod čepcem, muž pod pantoflem. 
§9 Pokud by muž začal vzdorovat, je mu důrazně ukázán pantofel. 
§10 Manželovi je dovoleno zůstat každý večer doma. 
§11 Odchod si manžel určí sám,  
       kdy se má vrátit, mu určí manželka. 
§12 Žena má pusu, aby ji otvírala, muž má pusu, aby ji držel. 
§13 Žena smi názor vyslovit, muž 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 těžší argumenty jako hrnky, pánve, válečky… 
§16 Domácí práce jsou manželovi přísně zakázány.  
       Tuto námahu nahradí jasnými příkazy manželce. 
§17 Zahradní práce jsou společná záležitost.  
       Manželka práci rozdělí, manžel ji udělá. 
§18 Manžel má sníst, co dostane na talíř,  
       a ještě se k tomu musí zatvářit vděčně. 
§19 Muži je dovoleno, zahrnovat ženu lichotkami. 
§20 Šťastné manželství je zajištěno, 
       pokud muž je zdravý a žena má co na práci. 
 

VZKAZ MUŽ Ů ŽENÁM  
 
Milé ženy, 

pořád něco slýcháme o ženských pravidlech. Konečně máme 

možnost napsat něco i my. Tak tedy - tohle jsou naše pravidla! 

Všimněte si, že všechna mají číslo 1. 
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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 totéž co úplněk nebo příliv a odliv. Nic                                 

s tím nenaděláte. 
1. Nakupování není sport a nikdy je za sport považovat 

nebudeme. 
1. Záchodové prkýnko - už jste velké holky. Když je nahoře, 

dejte ho dolů. My ho musíme mít odklopené, vy zase 
sklopené, nebudeme vyvádět kvůli tomu, že jste ho 
nechaly dole.  

1. Řekněte jasn ě, co chcete. Vyjasněme si jedno: jemné 
náznaky nezabírají, důraznější náznaky nezabírají. 
Prostě to řekněte!  

1. Ano a ne jsou dokonale přijatelné odpovědi takřka na 
každou otázku. 

1. Choďte za námi s problémem jedině tehdy, budete-li ho 
chtít vyřešit. Na soucit máte ostatní ženské. 

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, že jste tlusté, pravděpodobně jste, 

neptejte se nás. Odmítáme na to odpovídat. 
1. Nechte nás koukat na jiné ženské, stejně se podíváme - 

máme to v genech. 
1. Prosíme - kdykoli je to možné, mluvte až o reklamních 

přestávkách. 
1. Kryštof Kolumbus nepotřeboval poradit, my taky ne. 
1. Náš vztah už nebude nikdy takový, jaký byl během prvních 

dvou měsíců, co jsme spolu chodili. Smiřte se s tím      
a přestaňte si stěžovat kamarádkám. 

1. Všichni muži rozeznávají pouze 16 barev - stejně jako 
výchozí nastavení Windows. Nemáme nejmenší tušení, 
co je meruňková nebo skořicová. 

1. Položíte-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 že se nic nestalo.Víme, že to 
tak není, ale za hádku to nestojí. 

1. Nejsme jasnovidci . Naše neschopnost číst vaše myšlenky 
není důkazem toho, že nás nezajímáte. 
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1. Pivo je pro nás stejně vzrušující jako pro vás kabelky. 
1. Máme vytvarovaná t ěla! Kulatá je také tvar. 
 
Děkujeme, že jste si to přečetly. Víme, že dnes mnozí z nás budou 

spát v obýváku na gauči, ale to nevadí. Bereme to jako čundr. 

 
SLOVNÍK ŽENSKO-MUŽSKÝ  

 
Muži odmalička žasnou nad tím, jakým způsobem ženy sdělují 
různé věci. Pro ty, co ještě nepochopili, co v ženské řeči které 
ustálené sousloví znamená, je tu slovník ... 
 
"Ano ." - Ne. 
"Ne." - Ano. 
"Možná ." - Ne. 
"Potřebujeme ." - Chci. 
"Rozhodnutí je na tob ě."- Správné rozhodnutí ti musí být jasné.                         
"Musíme si promluvit. " - Chci si postěžovat. 
"Jist ě, udělej to. " – Nechci, abys to dělal! 
"Jsi tak ... mužný. " - Potřebuješ se oholit a páchneš potem! 
"Bud romantický a zhasni. " - Mám špeky. 
"Chci nové záclony. " - ... a koberce a nábytek a tapety a ..... 
"Jsem unavená. " - Nemám chuť na sex. 
"Miluješ m ě?" - Budu chtít něco drahého. 
"Jak moc m ě miluješ? " - Udělala jsem něco,  
                                          co se ti opravdu nebude líbit. 
"Za minutku budu p řipravená. " - Klidně si zase zuj boty                   
                                                       a zapni si televizi. 
"Nemám tlustý zadek? " - Řekni, že jsem krásná. 
"Musíš se nau čit komunikovat. " - Musíš se naučit se mnou 
                                                         souhlasit. 
"Já nek řičím!" – Samozřejmě, že křičím, protože je to důležité! 
 
Odpov ěď na otázku : Co se d ěje ? 
 

"Pořád to samé. " - Nic. 
"Nic." - Všechno. 
"Všechno. " - Mám krizi. 
"Nic, opravdu. " - Jenom to, že mě štveš. 
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SLOVNÍK MUŽSKO-ŽENSKÝ  
 
Muži se postupem času učí jednomu umění, které je pro ně 
otázkou přežití. Učí se ženě oklikou sdělovat věci, které by prostě 
neunesla, kdyby byly řečeny stručně a jasně. Pro ty ženy, které 
neznají tento způsob kódování je tu slovník … 
 
"Musíš mi dnes trochu pomoct. "- Asi se stane, že se dnes            
                                                         k ničemu jinému nedostaneš. 
"Dnes jsi ale dob ře spala. " - Chrápala jsi tak, že jsem neusnul. 
"Mám hlad. " - Mám hlad. 
"Chce se mi spát. " - Chce se mi spát. 
"Nechceš jít do kina? " - Případně bych se s tebou rád vyspal. 
"Můžu tě vzít na ve čeři?"  - Případně bych se s tebou rád vyspal. 
"Hezké šaty. " - Pěkný výstřih. 
"Můžu ti n ěkdy zavolat?"  - Případně bych se s tebou rád vyspal. 
"Vypadáš napjat ě, namasíruju t ě." - Chci tě osahávat. 
"Co se děje?"  - Nevím, proč z toho děláš takovou vědu. 
"Taky t ě miluji. " - No, tak jsem to řekl, teď už se snad budeme 
                             věnovat zase tomu příjemnějšímu. 
"Ano, líbí se mi tv ůj nový ú čes."- Je to stejné jako dřív. 
"Tohle se mi líbí víc. " - Tak už si to konečně vezmi a pojď domů. 
"Vezmeme tvoje auto? " - Moje je plné lahví od piva, papírů  
                                           a navíc není v nádrži benzín. 
"Můžu ti, milá čku, pomoci s ve čeří?"- Jak to, že jídlo ještě  
                                                               není na stole? 
"Ano milá čku, hmm, jist ě."- Neznamená to vůbec nic.  
                         Je to jenom jakýsi léty vycvičený Pavlovův reflex. 
"To by bylo dlouhé vysv ětlování. "- Nemám ani tucha,  
                                                           jak to funguje. 
"Ale zlato, my si nemusíme dokazovat naši lásku mate riáln ě." 
                                             - Zase jsem zapomněl na naše výročí. 
"To je p řece ženská práce. "- Je to těžké,  
                                            špinavé a vůbec se mi do toho nechce. 
"Však víš, jak mám špatnou pam ěť."- Pamatuji si celé pasáže      
z oblíbeného filmu, poznávací značku svého auta, ale tvoje 
narozeniny mi ne a ne utkvět v paměti. 
"Běžně pomáhám v domácnosti... "- Jednou jsem hodil ručník  
                                                             do špinavého prádla. 
"Nemůžu to najít. "- Nedala jsi mi to přímo do ruky,  
                                 a tak jsem zcela bezmocný. 
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ROZDÍLY MEZI MUŽI A ŽENAMI  
 
Oslovení: 
Jdou-li spolu Lenka, Zuzka, Dáša a Májka do kavárny, oslovují se 
Lenko, Zuzko, Dášo a Májko. Jdou-li spolu Michal, Karel, Robert     
a Honza do hospody, oslovují se Tlusťochu, Godzilo, Klikaři           
a Špekoune. 
Placení: 
Když mají platit celkem 225,50, hodí Michal, Karel, Robert a Honza 
na stůl každý furiantsky stovku a tvrdí, že nemají drobné a nechtějí 
nazpět. Když mají platit společnou útratu děvčata, vytáhnou 
z kabelek kalkulačky. 
Peníze: 
Muž za věc v ceně 10 Kč zaplatí 20 Kč, pokud ji potřebuje. Žena 
zaplatí 10 Kč za blbost v ceně 20 Kč, kterou nepotřebuje, protože 
je na to sleva. 
Koupelna: 
Typický muž má v koupelně 5 věcí: kartáček na zuby, pastu, holicí 
strojek, mýdlo a ručník. Typická žena má v koupelně 337 věcí. 
Většinu z nich muž nedokáže identifikovat. 
Hádky: 
Žena má v hádce vždy poslední slovo. Cokoli řekne poté muž, je 
začátkem další hádky. 
Budoucnost: 
Žena má obavy o budoucnost, dokud se nevdá. Muž nemá obavy  
o budoucnost, dokud se neožení. 
Úspěch: 
Úspěšný muž je ten, co vydělá víc peněz, než jeho žena dokáže 
utratit. Úspěšná žena je ta, která takového muže najde. 
Manželství: 
Žena si vezme muže a doufá, že se změní, ale marně. Muž si 
vezme ženu a doufá, že se nezmění, ale marně. 
Paráda: 
Žena se vyparádí, když jde nakupovat, zalít květiny, vynést smetí, 
zvednout telefon, přečíst si knížku nebo vzít ze schránky poštu. 
Muž se vyparádí na svatbu a na funus. 
Přirozenost: 
Muž po probuzení vypadá stejně dobře, jako když si šel lehnout. 
Žena během noci jaksi zoškliví. 
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Děti: 
Žena ví o svých dětech všechno. Ví o jejich objednávkách k zubaři, 
o jejich láskách, kamarádech, oblíbeném jídle, tajných obavách       
i nadějích. Muž si nejasně uvědomuje, že v baráku žijí jacísi malí 
lidé. 
 

JAK JE TO VLASTN Ě S DĚTMI  
 

1. rok 
Vyměšuje zcela nekontrolovatelně kdekoliv a kdykoliv. Pokud 
nechcete mít z bytu jedno veliké hnojiště, musíte to něčím 
zachytávat. Křičí při každé příležitosti. Pokud zapáchá, je to dobré - 
uchází. V opačném případě se začne nadýmat a musí se 
prošťouchnout, aby nepuknul. Sliní, plive dudlíky na ulici a spí 
většinou, když nemá a je vzhůru, když má spát. 
Výhoda: kam ho odložíte, tam ho najdete. 
2. rok 
Pokud ho chováte v kulaté uzavřené místnosti, máte o starost míň. 
Jinak se dokáže odplazit z vašeho dosahu a dostat se do 
nejnemožnějších prostor vašeho bytu. Nejste-li dost bedliví, taháte 
z jeho pusy sponky do vlasů, knoflíky, pantofle atd. Nestihnete-li 
vše vylovit z jeho úst, čekáte na to potom na opačném konci. 
Čipernější dítě začne chodit. Nejdříve se rozeběhne k rozpáleným 
kamnům, poté na sebe zvrhne právě nalitý čaj. Línější dítě vás děsí 
tím, že nechodí a nemluví. Ale i z takového borce se může vyklubat 
nový Zátopek. 
3. rok 
Strhává ubrusy ze stolu i se vším, co je na nich umístěno - nejlépe 
v okamžiku, kdy do dveří vstupuje návštěva. Svou zálibu v chůzi 
realizuje nejraději v okamžiku, kdy se ocitne v neznámé krajině. Při 
jeho hledání se seznámíte s místními policisty a hasiči. 
4. rok 
Některé dítě deptá své rodiče tím, že mluví, jiné zase stále 
zatvrzele mlčí. Každé mluvící zaručeně kazí některou z hlásek. 
Malé skupině rodičů se to líbí, většina propadá pesimismu.  
Netřeba - i s takovou vadou to lze dotáhnout až na prezidenta. 
5. rok 
Začínáte se seznamovat se sousedy v bloku, neboť váš chlapec 
mičudou pilně vysklívá jejich okna.  
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6. rok 
Oblíbenou hru na doktora poznáte tak, že na vás přilítne rozlícený 
rodič ze sousedství (máte-li doma chlapečka) nebo naopak běžíte 
vynadat jiným rodičům (máte-li doma holčičku). Za toho zkaženého  
je totiž odjakživa považován mužský element. V tomto věku 
mnohdy mylně. 
7. rok 
Stále více času trávíte s dítětem na chirurgii - tam chodíte 
dobrovolně, aby vám ho zase slepili dohromady, a ve škole - tam si 
vás volají jeho vyčerpaní učitelé. Ztratí klíč od domu a vy budete 
měnit zámek. 
8. rok 
V samoobsluze ukradne svou první žvýkačku a vám tím vyvolá 
první z vašich následujících hysterických záchvatů. 
9. rok 
Činí mu obtíže násobilka a rozdíl mezi tvrdým a měkkým i, avšak 
biologie člověka je pro něj zajímává. 
10. rok 
Vyslechnete-li nepozorovaně jeho hádku se sourozenci, zjistíte 
otřeseně, že znáte slabou polovinu jejich zásobnice vulgárních 
výrazů. Opětně ztratí klíče od domu, začínáte nabývat na zručnosti 
při výměně zámků. 
11. rok 
Spolužáci vašich dětí doma prohlašují, že vás by nechtěli za 
tatínka ani náhodou. U jejich rodičů tím stoupnete v ceně. 
12. rok 
Vaše snaha vést dítě k pořádku selhává. Začínáte pozvolna měnit 
svůj doposud odmítavý postoj k základní vojenské službě. 
Uvědomíte si, že zanedlouho dítě opustí školu a začnete mu 
vyprávět poutavé příběhy o popelářích, zednících a bezdomovcích. 
Protože to na dítěti nezanechává žádné stopy, začínáte se s ním 
učit. 
13. rok 
Syn definitivně odkládá "Hochy od Bobří řeky" do odpadkového 
koše. 
14. rok 
Téměř uzoufané dceři začnou konečně růst prsa.  
15. rok 
Přijímací pohovory na střední školu vás připraví o zbytek nervů. Ne 
tak vašeho potomka, který v ten nejdůležitější den s klidem 
zapomene všechny přikázané pomůcky doma. 
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16. rok 
Ztratí klíče od bytu. Máte vytvořen systém rotujících zámků, které 
pravidelně obměňujete.  
17. rok 
Neopětovaná láska ho žene za kamarády do hospody. Kupodivu 
opětovanou lásku tam táhne sám. 
18. rok 
Svými proporcemi vás dítko dohnalo. Nemusíte si toho všimnout, 
neomylně to však poznáte v okamžiku, kdy budete potřebovat čisté 
spodky, košili, svetr,... . 
19. rok 
Přestože pravidelně vyprávíte odstrašující příběhy o partách 
mladých lidí a jízdě automobilem, cítí nutkání projíždět se s přáteli 
v zasněžené noci. Děkujete bohu, že rozbíjí jen ten automobil. 
Sebekriticky uznáte, že se vám výchova vymkla z rukou a s nadějí 
začínáte vzhlížet k vojenské správě. 
20. rok 
Vaše naděje, že vojna z potomka udělá chlapa, bere za své. Právě 
zrušili povinnou vojenskou službu a vy zjistíte, že váš syn už jiný 
nebude. 
21. rok 
Při cestě do ciziny ztratí batoh i s penězi a cestovním pasem. 
Samozřejmě, tentokrát klíče od bytu doma nezapomněl.  
22. rok 
Po čtyřech letech studia na univerzitě vám chytrá holčička sdělí, že 
ji čeká vyhazov, protože nestihla postupovou zkoušku. Její 
mimostudijní aktivity jí totiž zabraly všechen čas. 
Váš syn začíná přemýšlet, jestli se chce někdy v budoucnu živit 
svojí prací. Aby se neukousal nudou, navštěvuje již po několikáté 
jednoroční kurz něčeho, co mu v budoucnu bude k ničemu. 
23. rok 
Chytrá holčička čeká vašeho vnuka či vnučku. Syn dál přemítá nad 
svým dalším osudem. Ovšem škála jednoročních kurzů začíná 
pomalu docházet. 
24. rok 
Přestože vás předchozí rekonstrukce bytu zcela vycucala, smíte 
radostně financovat svatbu. Máte-li trochu štěstí, uvidíte mladé po 
svatbě pouze občas (když jim dojdou peníze), jste-li smolař, 
nastěhují se bez skrupulí do vašeho právě zrekonstruovaného 
bytu. Váš syn učinil závažný krok: začíná si zaškrtávat inzeráty       
i v rubrice Zaměstnání. 



 
27 

25. rok 
Po čtvrtině století to tu máte všechno zpátky: křik dítěte, kakání, 
blinkání, pleny po celém bytě.... Bohužel vaše nervová soustava je 
též o 25 let zchátralejší. Ale osud vám nachystal i příjemné 
překvapení: váš syn je zaměstnán!  
A tak se před vámi otevírá možnost vše si znovu zopakovat. 
Ovšem je tu podstatný kvalitativní rozdíl. S netajeným 
zadostiučiněním můžete sledovat, jak další generace malých 
trapičů vrací svým rodičům vše, čím oni deptali vás. A vy, kdysi 
tvrdí vychovatelé, nyní spojenci těch malých ďáblů, jim v tom 
budete obětavě pomáhat. Nepromarněte svoji šanci. Stojí to za to. 
Navíc jedna rada: Buďte na své děti hodní, jednou vám budou 
vybírat domov důchodců. 
 

DOPIS OD DCERY  
 
Milá maminko, 
 
je mi líto, že ti musím říci, že 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, že si budeme žít krásně 
v jeho karavanu uprostřed lesa. Chce se mnou mít ještě mnoho 
dětí, a to je i můj sen. A protože jsem přišla na to, že marihuana je 
vlastně prospěšná, budeme trávu pěstovat i pro naše přátele, aby 
nemuseli tak strašně trpět, až jim dojdou drogy. Zatím budu doufat, 
že věda konečně najde nějakou látku proti AIDS, aby se Abdulovi 
opět dařilo dobře, on si to opravdu zaslouží! Maminko, nemusíš mít 
strach, je mi už 14 a umím se o sebe sama postarat. Doufám, že tě 
budu moci brzy navštívit, abys poznala svoje vnoučátka.  
 
Tvoje milovaná dcera 
 
PS: Mami, dělám si srandu, jsem u sousedů. Chtěla jsem ti jen říct, 
že jsou v životě horší věci než vysvědčení, co leží na nočním 
stolku. 
 
Mám tě ráda. 
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HOROSKOP PRO DNEŠNÍ DEN  
 

A 
Dnešní datum byste si měl zapamatovat pro pozdější 
účely. Pravděpodobně budete mít nedostatek spánku. 

B 
Z gastronomického hlediska jsou vám hvězdy velice 
nakloněny. Vaše chuťové buňky vám budou děkovat. 

C 
Dnes je Vám předurčeno protancovat alespoň jedny 
polobotky. Raději s sebou noste náplast proti puchýřům. 

D 
Podle hvězd byste si měli dnes na sebe vzít ty nejlepší 
šaty, které máte. Určitě vám je někdo pochválí. 

E 
Na tento den si neplánujte nějakou větší práci, upřímně 
řečeno raději žádnou. Budete flámovat až do rána. 

F 
Dnes si můžete vzít na sebe něco bílého. Hvězdy jsou 
nakloněny čistotě, tak vám nehrozí ušpinění. 

G 
Po dnešku se milé váhy nemá cenu vážit, měli byste pocit, 
že se s vámi něco stalo. 

H 
V tento den byste měli dávat pozor na to, jaký máte účes. 
S největší pravděpodobností budete několikrát vyfoceni. 

I 
Máte-li na něco dobrého chuť, tak dnes bude ten pravý den 
na to, abyste ochutnávali a ochutnávali. 

J 
Dnes Vás někdo jisto jistě požádá o tanec. Nebo alespoň 
budete mít neutuchající touhu tančit. 

K 
V dnešní den byste měli navštívit nějakou památku, nejlépe 
čerstvě opravenou a někomu zasvěcenou. 

L 
Dnes nebudete ani svačit ani obědvat a ani večeřet doma. 
Hvězdy mají tušení, že dnes doma vůbec nebudete. 

 
PŘÍSLOVÍ TROCHU JINAK  

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

•Více než jednou, ale méně než třikráte, určí velikost fyzikální či 
chemické veličiny, a méně než dvakráte, ale více než nulakrát 
použij způsobu obrábění, jímž se části materiálu od sebe oddělují. 
(Dvakrát měř, jednou řež.) 
 

•Subjekt A, jenž 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.) 
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•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 dosažení naplnění sloučeninou vodíku 
a kyslíku křivule s držadlem dojde jednoho dne k uvolnění molekul 
spojujících tuto křivuli s oním držadlem, čímž se jmenovaný 
předmět rozdělí na dva segmenty. 
(Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.) 
 

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

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

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

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

•Kinetická energie eroticky motivovaného bilaterálního, zpravidla 
heterosexuálního vztahu může být použita 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 použitím žitného pečiva. 
(Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem.) 
 

NĚCO O MUŽÍCH  
 
1) Muži jsou jako víno. Začínají jako hrozny a my je musíme 
vyždímat a držet je po tmě, aby dozráli a mohli by být k užitku po 
večeři. 
 
2) Jak definují muži rovnoprávnost mezi mužem a ženou?  
Vy vaříte - my jíme.  
Vy uklízíte - my děláme binec.  
Vy žehlíte - my mačkáme. 
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3) Ideální manžel: nekouří, nepije, neflirtuje, NEEXISTUJE!!! 
 
4) Muži vědí o ženách těchto sedm zásadních věcí: 
    a)  
    b) 
    c) 
    d) 
    e) 
    f) 
    g) ženy mají prsa 
 
5) Chlapi dostali mimořádné prémie a rozmýšlí se, co s nimi: 
"Hodíme mincí, když padne panna, jdeme do hospody. Když orel, 
jdeme do sklípku. Když zůstane na hraně, koupíme nějakou 
drobnost domů a když zůstane viset ve vzduchu, dáme prémie 
manželkám!" 
 
6) Co je to? Má to osm rukou a IQ 60? Čtyři muži sledující 
fotbalový zápas. 
 
7) Proč muži lžou: Dřevorubec kácel stromy u řeky. Najednou mu 
sekera spadla do řeky. Začal naříkat a v tom se zjevil Bůh. "Proč 
tak naříkáš?" ptal se ho.  "Ach, Pane, spadla mi do řeky sekera. 
Bez ní se nemohu živit." Bůh sáhl do vody a vytáhl zlatou sekeru. 
"Je to tvá sekera?" zeptal se. "Ne, není," odpověděl muž. Bůh z 
řeky vytáhl stříbrnou sekeru: "Je to ona?" "Ne," zněla dřevorubcova 
odpověď. Potřetí sáhl Bůh do vody a tentokrát muži nabídnul 
železnou sekeru. "Ano, to je má sekera," zaradoval se dřevorubec. 
Boha potěšilo, že je tak čestný a poctivý, proto mu daroval všechny 
tři sekery. Po čase se muž procházel se svou ženou na stejném 
místě. Náhoda tomu chtěla, že jeho žena uklouzla, spadla do vody 
a utopila se. Dřevorubec začal plakat. "Proč pláčeš?" zjevil se před 
ním Bůh. "Ó, Pane, má žena spadla do řeky a utopila se." Bůh 
vešel do vody a když se vrátil, vedle něj stála Jennifer Lopez. "Je to 
tvá žena?" zeptal se Bůh. "Ano, to je ona," odpověděl muž. "Lžeš," 
rozhněval se Bůh, "to není ona!" Dřevorubec padl na kolena a řekl: 
"Odpusť, Pane, ale musel jsem. Kdybych ti řekl NE, nabídl bys mi 
Catherine Zeta-Jones. Kdybych odmítl i tu, vrátil by ses s mojí 
ženou. Já bych pak řekl ANO a ty bys mi dal všechny tři. Jsem 
chudý muž. Nedokázal bych se postarat o tři ženy najednou." 
Žena může namítnout:  Chudý? A co ta stříbrná a zlatá sekera. 
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REKVALIFIKA ČNÍ KURZ PRO MUŽE  
 

Délka kurzu: 112 vyučovacích hodin rozdělených do  
                       14  tématických dní, doporučeno 1 x týdně  

                          (pro vysokou náročnost) 

 Témata jednotlivých hodin: 

1. Jak zalévat květiny za oknem. (prezentace s diapozitivy) 

2. Toaletní papír - Roste sám od sebe v držáku? (diskuze) 

3. Je možné při močení použít techniku zvednutého sedátka      
a tím se vyhnout mokré podlaze? (skupinové cvičení) 

4. Základní rozdíly mezi podlahou a košem na špinavé prádlo. 
(cvičení v terénu) 

5. Špinavé nádobí - Může levitovat směrem do dřezu? (projekce) 

6. Ztráta identity -  Založit někam ovladač k televizi nebo dovolit i 
ostatním, aby ho používali? (skupinová terapie) 

7. Psycho cvičení v sebeovládání: Jak hledat ztracené věci        
a neřvat při tom na manželku. (otevřená diskuze) 

8.  Zdravověda -  Má nošení květin a drobných dárků negativní 
dopad na zdraví muže? (poslechové cvičení) 

9. Skuteční muži se neptají na cestu, když zabloudí. (svědectví) 

10. Je geneticky možné sedět tiše vedle řidičky, když se snaží 
zaparkovat do mezery mezi auty? (simulace na trenažéru) 

11. Učíme se žít – základní rozdíly mezi žít sám a žít s někým. 
(přednáška s prezentací a praktickými ukázkami) 

12. Jak se stát ideálním společníkem při nákupech.  
(dechová cvičení a meditace) 

13. Jak bojovat s cerebrální atrofií a zapamatovat si důležitá data 
manželského života jako např.: manželčiny narozeniny, datum 
svatby. (cerebrální šoková terapie) 

14. Klíče od auta a jiné maličkosti – Rozvoj dovedností ukládat 
věci na své místo. (praktické cvičení) 
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POSTŘEHY OD MURPHYHO  
 
Tělo ponořené do vany způsobí,  že 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, že je mezi 
vámi rozdíl.  
 
Je lepší být krásná, než chytrá, protože průměrný muž lépe vidí, 
než myslí.  
 
Dokud nepotřebujete odbočit vlevo, je silnice téměř prázdná.  
 
Murphyho zákon o nocování v přírodě: Zvířata jednají pudově, což 
znamená, že po vás pudou .....  
 
Silniční zákon: Vedlejší jízdní pruh jede vždy rychleji.  
 
Zákon vyplývající ze života: Život je řada průšvihů, po sobě 
nepravidelně jdoucích.  
 
Na životě miluji zejména tu rozmanitost...  
Každý den mě naštve někdo jiný ....  
 
Povídá žena muži:  
"Nebýt tebe, tak bychom byli ideální pár!" 
 
Kdysi jsem býval velmi namyšlený, ale teď už jsem úplně bez 
chyby!  
 
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se najde blbec, který neví, že 
to nejde a udělá to!!!  
 
Délka minuty závisí na tom, na které straně dveří od záchodu se 
nalézáš. 
 
Když nemáte po ruce nic jiného než kladivo, připadá vám kdeco 
jako hřebík. 
 
Pravidlo manželského lože: První usne ten, který chrápe. 
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ZÁVĚREM  
 
Tyto svatební noviny by měly vyplnit případnou mezeru ve Vaší 
zábavě. Pokud se ale i přesto nebavíte, nabízíme Vám několik 
společenských her, pro které ovšem potřebujete najít několik 
dalších lidí se společným problémem. 
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: Soutěžící 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. ☺ 
 

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

REDAKCE  
 
Veškeré vtipy, úvahy, moudra a spekulace uvedené v tomto plátku, 
jsou z větší části námi nevymyšlené, ale posháněné na internetu   
a upravené. Věříme, že jsme někoho něčím neurazili, což jsme 
v plánu neměli. Noviny Vás měly pobavit a rozesmát. Doufáme 
tedy, že toto poslání splnily. 
 
Šéfredakto ři:   
Cenzurováno:  mírně až vůbec 
Zpracováno:  na computeru 
Tiskárna:  kde se dalo 
Psáno:  všemi deseti 
Náklad:  30 kusů 
Počet stran:  34 
Cena jednoho výtisku:  tolik peněz nikdo nemá 
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REKLAMA  
 
 
 
 
 
 
 


