
SMĚJE SE CELÁ RODINA: 

 
 Manţelka remcá „Pořád dokola jen vařím, vařím a co z toho nakonec mám? Vůbec nic!“ 

Manţel jí odpoví: „Tak vidíš, jaké máš štěstí. Já z toho mám ţaludeční vředy.“ 

Včera jsme se s ţenou pohádali ale nakonec přilezla po kolenou. A co říkala?                                      
Vylez zpod toho gauče, ty srabe! 

 

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...“ 

 

Přijde manţel domů a ţena se hned zeptá: "Koupil jsi chleba?"                                                             
Na coţ manţel odpoví:"Chleba, nákupy, to není chlapská práce, prdelko!"                                     

Ţena: "Tak se svlíkni a pojď dělat chlapskou práci". 
Manţel: "Ach jo, ty vůbec nerozumíš srandě, dej mi tu tašku!" 

 

Muţ přijde domů z hospody. Ţena ho vítá: „Nestydíš se, mít takovou opici?“ 
„Ale, Maruš, vţdyť já se za tebe nestydím.“   

                   

Jako vţdy, se dva kámoši vracejí z partičky mariáše pozdě večer domů.                                              
Jeden si stěţuje: Já nikdy neoblafnu svoji ţenu. Vţdycky na křiţovatce vypnu motor,                                      

dojedu pomalu před barák, potichu se vyplíţím nahoru, svléknu se v koupelně.                                                   
Ale pokaţdé se vzbudí a sprdne mě, ţe se trajdám do noci a nechávám ji samotnou.                                                               
No, máš zkrátka blbej přístup. Já přirachotím před barák, třísknu dveřma od auta,                        

vydupu po schodech, svlíknu se v loţnici, pohladím ji po zadku a povídám:                                          
Co si takhle trochu zašpásovat? No, a vţdycky se tváří, ţe spí. 

 

    
                      

         SuperStar Lucikula            Přejeme Vám  
         nám pro dnešní den nabídla             příjemnou zábavu 
                    jako kulturní vloţku               a 

                    svůj hlas. Drţme proto pěsti,                 dobrou chuť! 
            aby se to podařilo. 
 
           Tímto jí děkujeme! 

      
                      

                              Po domluvě s restaurací Vás prosíme      
PŮLNOČNÍ PŘEKVAPENÍ                 abyste dary, které se nevejdou dovnitř,     
                               zaparkovali či odloţili  venku. Děkujeme
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Cenzurováno:  mírně aţ vůbec    Zpracováno:  na computeru 
Tiskárna:  kde se dalo    Psáno:   všemi deseti 
Zdroj:  vlastní hlava    Cena výtisku:  tolik peněz nikdo nemá 

 

SVATEBNÍ NOVIN(K)Y 
 

První a jedinečné vydání                         Sobota 8. 8. 2009                             Cena: Kolik kdo dá 
 

 

Milí svatebčané, 
právě drţíte v rukou historicky první vydání svatebních novin vydaných 
k příleţitosti našeho svatebního dne. Tyto noviny vznikly k pobavení,  
i jako díky za to, ţe jste se rozhodli být s námi v tento významný den.  
Pokud budete mít pocit, ţe si tu z Vás někdy střílíme, máte pravdu!  
Vţdyť cílem je Vás pobavit . . . 
Přejeme Vám příjemné počteníčko.                     

                                                                                   Ivča a Ruda 
           Šéfredaktoři 

 

 

Tip na výlet za kulturou 
Dnes, ve 12:30hod. proběhne na zámku Konopiště dlouho očekávaná premiéra hry s názvem „SVATBA“ 

 
 
 

 
 

 

 

 
V hlavních rolích: 

Nevěsta – Ivana Dvořáková a Manţel – Rudolf Krause. Dále hrají příbuzní a přátelé. 
Nezmeškejte, nebude opakováno! 

 

O čem to celé je: 
Hlavní hrdinka dostane jednoho dne od své přítelkyně ze SŠ telefonní kontakt na svého kamaráda. Ta se 
s ním nejprve prozvání a dva dny na to se spolu domluví na schůzce v 18:30hod. ve vestibulu metra Háje. 
Během společného setkání podniknou pěší túru po Jiţním Městě, kde oba bydlí. A tak vzniká jejich velká 

láska na první pohled. Po osmi letech chození se rozhodnou, ţe se vezmou a zaloţí tak harmonickou rodinu. 
Tento ţivotem napsaný situační příběh, byl díky velkému úspěchu sehrán, a doufá v kladnou odezvu. 

 

Hlavní zvraty v ději: 
- 1. 3. 2001   začali spolu chodit       - srpen 2008           stěhování do domečku 
- jaro 2002         první kurz tanečních       - září 2008                  ţádost o ruku na Kanárech 
- prosinec 2002    pořízení Denýska       - 8. 8. 2009           řekli si své „ANO“ 
- jaro 2004  první auto Škoda 120       - doplníme později          narození potomka 
   

Charakteristika hlavních postav: 
 

ŢENICH - Rudík Krause 
 Začal poprvé křičet 20. 5. 1983 v Krčské nemocnici.  

 Je těţký cca 80kg a dosahuje moţná 180cm.  

 V jeho znamení stojí býk. Je pro něj tedy typická veselá a zvídavá povaha.             
Je rodinný typ který má rád domácí pohodu. Zároveň však miluje společnost              a 
spousty kamarádů kolem sebe. Chvíli romantická dušička a vzápětí cholerik. 

 Od mala ho baví hraní pinčesu. Se svým týmem „Hurikán“ hrajou do roztrhání. 

 Miluje kuřecí řízky s kaší, sport, sex, film Rocky, Simpsonovi, posilovnu, a další. 

 Nesnáší brokolici, blbce za volantem, kdyţ je na jeho triku vidět co jedl, atd. 
 

NEVĚSTA – Ivanka Krauseová (rozená Dvořáková) 
 Na svět poprvé vykoukla 29. 8. 1985 v zemské nemocnici.  

 Je prťavější o 15cm neţ její drahá polovička, a lehčí o 23kg. 

 Jejím znamením je Panna. Svou čistotu si tedy zanechá aţ do hrobu.                 
Vyznačuje se pečlivostí, citlivostí, orientačním nesmyslem, necitem pro sport  

       ačkoliv proti němu nic nemá.  

 Melancholik se sklony k flegmatičnosti, maskovaný introvert.  

 Miluje těstoviny, hru na kytaru, Denýska a veškerou zvířenu, tanec, a tak dále. 

 Nesnáší květák, lhaní, kdyţ jí něco nejde, horory, nepořádek, a další obyč věci. 



PAPARAZZI VYPÁTRALI: 
 

VĚŘIL SLIBŮM TOMI TOURU!          Jack  Sparrow navštívil Dětenice.... 
. . . navzdory přísnému utajení a dohledu ochranky,   
 se naší redakci podařilo jej vypátrat. Jeho vášnivá 
fanynka (vpravo dole) nám podala informace o jeho 
řádění. Popíjel jeden korbel za druhým a rozdával 
kolem sebe dobrou náladu. 

 
 
 
 
 
 
Pavel Š. je jeden z postiţených.  
 
Přišel V. Fisher o dalšího  
                              z věrných klientů? 

 
 

        Zdeněk Troška nedorazí!       Fanatičtí fanoušci Simpsonových!! 
    Účast mu překazilo natáčení nové pohádky.     
            Posílá alespoň spousty pozdravů  
    a novomanţelům přeje krásný společný ţivot 

 
 
 
            
       
                                     
       

            odcizili Bárta? 
   

           

                                    TESTOVINY: 
                  Vydrţí novomanţelům jejich láska, 
                nebo je čeká krach?  
          Zeptali jsme se na to hvězd. Můţete tedy sami  
                                    posoudit, jaký má jejich vztah budoucnost:. 
 

    Partnerský horoskop aneb „Hodíme se k sobě miláčku?“ 
                                 PANNA + BÝK 
                 Máme před sebou harmonické spojení, které si krásně rozumí. 
              Spojuje je velký vztah k přírodě, prostotě a finančnímu pohodlí. 
         Oba dva jsou pracovití, i kdyţ ne úplně rychlí, ale přesní a spolehliví. 
           Býk se víc vyzná v hospodaření, kuchyni a měkkých křeslech,Panna 
         zase na zahrádce, u zvířátek a ve své oblíbené knihovně. Doplňují se 
         výborně, ţe občas díky kvalitně synchronizované práci zapomenou 
      na sebe navzájem. Ale o intimitu se připravit nenechají, jejich vzájemná  
   důvěrnost se upevňuje probíhajícím časem a upřímností vztahu. I jejich duší. 

        

                              

  AMERICKÝ SEN SE STAL REALITOU!            
       

             Aţ z daleké Ameriky, dorazila 
                   tato vozidla , aby nepromeškala 
        spanilou svatební jízdu. Okruh  
                    byl tentokrát vytyčen z Rychet  
        na Konopiště. Naše oka se tak  
       mohla kochat pohledem na ladné 
             křivky aut a jejich řidičů.   
               
                Poznámka redakce : 
              Tímto bychom chtěli ještě 
               jednou poděkovat za jejich 

              účast a báječnou spolupráci. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 SPORTOVNÍ AKTUALITA: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLUCI V AKCI – HURIKÁNI OPĚT ROZDRTILI SOUPEŘE! 
a my byli samozřejmě u toho. Aţ na malé zakolísání, kdy se Rudovi K. rozvázala tkanička, Honzovi Z, který 
málem nestihl dojíst buřta a Martinovi N., jemuţ se rozcuchal účes, byl náš tým s přehledem nejlepší! Kluci se 

nám svěřili, ţe si poháry ukládají do vitrínky a jejich cílem je mít jich alespoň tolik, jako Kája Gott.  
Drţíme jim proto palce a přejeme jim za naši redakci další takové výhry. 

 

KVÍZ: 

DOMEČEK NOVOMANŢELŮ - NAJDETE 5 ROZDÍLŮ ? ? ? 
 

 


