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Lenka jezdí ráda na koni
Praha (od našeho zvláštního zpravodaje) - Do naší 
redakce došli zprávy o tom, že Lenka propadla jízdě 
na koni. Na koňském hřbetě tráví prakticky veškerý 
svůj volný čas a na manžela, i když je taky pěkný hře-
bec, už nemá čas.

Naší reportérce však bylo umožněno nahlédnout 
do archívu a podařilo se nám šokující odhalení. Oba 
dva novomanželé toho mají společného víc, než si 
myslí.            Více informací na straně 2

Brno dnes zažije kolaps - Velká akce na Špilberku
Ano, je to tak, svatba Lenky Střelcové a Jiřího Zity ovlivní život většiny Brňanů

Brno - Dnes ve 14:00 budou na hradě Špilberku od-
dáni snoubenci Lenka Střelcová a Jiří Zita. Kolona 
svatebčanů bude vyjíždět kolem 12:30 z Adamova. 
Na bezpečný průjezd Brnem bude dohlížet řada po-
licistů. Není vyloučena ani uzávěrka některých ulic a 
křižovatek během pohybu kolony k hradu Špilberk.

Poté, co si po druhé hodině sdělí svůj zdravotní 
stav, rozhodnou se na užívání společného příjmení, 
řeknou ANO své velké lásce, dají si své první manžel-
ské políbení, podepíší se do matriční knihy, vyslech-

nou gratulace všech svatebčanů a udělají několik pa-
mátečních fotografií, se celá kolona vydá směrem do 
restaurace u Supa v Soběšicích, kde bude zahájeno 
svatební veselí. V 18:30 se pak k úzké rodině připojí 
i všichni další příbuzní a přátelé.

Od 20:00 by měla začít hrát taneční hudba a vol-
ná zábava by měla pokračovat až do úplného vyčer-
pání. Rozvoz hostů bude zajištěn.

Fotografie a videozáznam z celé akce bude k dis-
pozici u novomanželů nebo na www.zitovi.cz

Lenka a její opice
Adamov (Větrník&ČOCH) - Na základě anonym-
ního udání jsme se dozvěděli, že mladá paní Lenka 
má často problémy s opicí. Bolestmi hlavy, nechutí k 
jídlu i k čemukoliv jinému trpí poměrně často.

Jak je patrné z fotografie, již v mládí měla s opi-
cí jisté zkušenosti. Zaměstnanec restaurace Větrník, 
který nechce být kvůli strachu z Lenčina bratra jme-
nován, nám řekl: „Ano, Lenku si pamatuji, chodila 
sem docela často. Vždycky na jedno pivo. Jo pivečko, 
to měla Lenka vždycky ráda.“

zapátrali jsme tedy v archivech a došli jsme k ná-
sledujícímu závěru: Lenka má pivečko opravdu ráda. 
Lásku k pěnivému moku dávala najevo už jako velmi 
malá, kdy si s  pivními flaškami chtěla hrát a všechny 
ostatní hračky zahazovala.

detaily na straně 2

Jirka a vojna? Ano, stále odveden
Brno-venkov (odvodová komise) - Podařilo se nám 
zjistit, že Jiří Zita nar. 21.11.1978 v Brně, nemá 
modrou knížku a je tedy stále připraven bránit svoji 
vlast.

V jeho záznamech u Armády ČR je v jeho slož-
ce uvedeno: Schopen a Odveden. Bohužel se služ-
by vlasti nikdy nedočkal, i přesto, že se již od mládí 
toužil stát průzkumníkem. Ani jeho rodiče ho v jeho 
záměru nijak nepodporovali.

Jeho studium na VŠ způsobilo první odklad,  díky 
touze po dalších informacích vědomostech následně 
pokračoval na doktorském studijním programu = 
druhý odklad. V posledním roku studia však došlo 
k profesionalizaci Armády ČR a povinná vojenská 
služba byla zrušena. A to už byl tak blízko. 

pokračování na straně 2



Jirka s Lenkou již odmala rádi jezdí na koni. Možná že právě toto je jeden z důvodů, proč si oba dva tak 
dobře rozumí.

Jirka a vojna? Pokračování...
Z následující fotografie je patrné, jakou škodu naše 
ozbrojené složky utrpěly předčasnou profesionali-
zací. Nicméně Jiříkova záliba ke střelným zbraním a 
Střelcům obecně nadále trvá.

Lenka a její opice, Pokračování...
Lenka vyfocena se svou oblíbenou hračkou. Bude 
její pouto k manželovi také tak silné?



Výročí svatby
V dávné minulosti začali lidé dávat výročím svat-
by různé názvy, právě podle toho, čím se vzájemně 
obdarovávali. A tak se začalo říkat třeba svatba hed-
vábná, zlatá, stříbrná a nebo také vlněná, kožená či 
dřevěná. V dnešní moderní době by to s nadsázkou 
mohla být třeba svatba mobilová, mikrovlnková, 
laptopová nebo plazmová. Ať tak či onak, kytička u 
takové příležitosti vždy byla, je a bude! 

1. rok bavlněná svatba
2. rok papírová svatba
3. rok kožená svatba
4. rok květinová svatba
5. rok dřevěná svatba
6. rok železná či zinková svatba
7. rok měděná či vlněná svatba
8. rok bronzová či plechová
9. rok hliněná svatba
10. rok cínová či růžová svatba
11. rok ocelová svatba
12. rok hedvábná svatba
13. rok krajková svatba
14. rok slonovinová svatba
15. rok křišťálová či skleněná
20. rok porcelánová svatba
25. rok stříbrná svatba
30. rok perlová svatba
35. rok korálová svatba
40. rok rubínová svatba
45. rok safírová svatba
50. rok zlatá svatba
55. rok smaragdová svatba
60. rok diamantová svatba
65. rok kamenná svatba
70. rok platinová svatba
75. rok korunová svatba

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

Historie hradu Špilberk
Hrad byl založen kolem poloviny 13. století na 
nevysokém (290 m n. m.), ale poměrně příkrém  
skalnatém vrchu, tyčícím se bezprostředně nad  
historickým centrem města (kolem 220 m n. m.). 
Svým stavebníkem, českým králem Přemyslem  
Otakarem II., byl velkoryse koncipován nejen jako 

Hrad Špilberk:
Západní kurtina–místo obřadu1. 
Západní brána2. 
Vstup pro svatebčany3. 
Kasematy4. 
Gotická kaple–místo obřadu5. 

pevná opora panovnické moci, ale také jako důstoj-
né sídlo vládců Moravy. Nejstarší písemné zprávy o 
existenci hradu se vztahují k létům 1277 až 1279, 
kdy se postupně připomínají hradní kaple, konání 
sněmu v jeho prostorách (leden 1278) a konečně i 
jméno kopce, záhy přenesené také na samotný hrad. 
Čeští panovníci navštěvovali však Špilberk spíše jen 
příležitostně, což platilo i o mladém moravském 
markraběti a pozdějším českém králi Karlovi, jehož 
první manželka Blanka zde v roce 1337 pobývala po 
nuceném odchodu z Prahy.

Součástí špilberské pevnosti bylo také pevnostní 
vězení. Už krátce po porážce stavovského povstání 
v roce 1620 byli na Špilberku několik let vězněni 
přední moravští účastníci této protihabsburské „re-
belie“. Od poslední čtvrtiny 17. do počátku osmde-
sátých let 18. století zde bylo vězněno kromě desítek 
„obyčejných“ trestanců, odsouzených k pevnostním 
pracem, také několik vysoce postavených vojenských 
osobností, např. přední rakouští vojevůdci generálo-
vé Bonneval a Wallis, či proslulý plukovník pandu-
rů Franz Trenck, který na Špilberku i zemřel roku 
1749.

A tak se z těch dob hrad zachoval až do dnes, aby 
mohl v tento významný den hostit na své Západní 
kurtině svatbu. Pod článkem je k lepší orientaci a 
snadnému nalezení místa  obřadu přiložena mapa 
celé slavností oblasti. 
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Novomanželé a jejich láska k rychlím kolům
Další z věcí, kterou mají společnou. Čím jezdí, jak řídí a s jakou spotřebou?

Brno (Auto-Moto) Jaká auta vlastně mají naši no-
vomanželé rádi? Samozřejmě rychlá a zelená. Své 
jezdecké a řidičské zkušenosti začali oba sbírat již v 
útlém věku. A zde se asi nejvíce projevuje jejich vě-
kový rozdíl.

Vycházejme z přiložených fotografií, kde vidíme  
Jiříka při prvních jízdách kolem roku 1979 a je  
patrné, že začátky nebyli jednoduché. Zahradní  
prototyp byl ze dřeva, kapotáž téměř žádná, bez 
posilovače řízení a brzd. Výhodou byla jen snadná 
údržba a levné náhradní díly.

Když se zaměříme na Lenčiny začátky, hned spat-
říme onen propastný rozdíl. Vidíte, jak se za pouhé 

4 roky technika posunula dopředu. Jak naši soudruzi 
vyvíjeli, zlepšovali, modernizovali? To se to panečku 
jezdí. Všimněme si hlavně karoserie, změny úhlu osy 
volantu, přibyla světla, chladič a hlavně šlapací po-
honná jednotka.

Návyky získané z dětství si oba řidiči přenesli do 
dnešní doby. Zatímco Jirka jezdí nejradši z kopce a 
brzdy prakticky nepoužívá, Lenička se velmi rada 
kochá okolní krajinou a zdraví u toho kolemjdoucí 
a účastníky silničního provozu., vyhovují jí kruhové 
objezdy a plynulá jízda beze změn rychlosti i směru, 
nohu  má stále blízko brzdového pedálu, kdyby jí do 
cesty z nenadání vběhlo nějaké zvířátko.

Tyto dva různé modely (Zahrada 79 
a Šlapák 83) od sebe dělí jen 4 roky. 
Pokrok se však zastavit nedá, mo-
dernizace a nový design kráčí stále 
vpřed, zpátky ni krok.



Pravidla na naší svatbě
Oslava začne, když je zahájena a skončí, až je 1. 
ukončena. Nikdo nesmí odcházet dřív.
Svatba se koná za každého počasí. Pro svatebča-2. 
ny jsou připraveny slušivé žluté pláštěnky!!! 
Vypadá to, že se každý umyl a učesal. Výborně!3. 
Ohnivými pohledy se smí házet jen velmi opatr-4. 
ně! Nebezpečí požáru!!! 
Při zpěvu zpívají všichni! Kdo chraptí, zpívá o 5. 
přestávkách, kdo zpívá falešně, zpívá na WC.
Smát se smí bez vyzvání!  6. 
Karty, pletení a jiné propriety použijte v krajní 7. 
nouzi! 
Pod stolky možno zalézat až po 22 hodině!  8. 
Je zakázáno použít tyto noviny k jiným než urče-9. 
ným účelům!
Kdo se cítí těmito novinami poraněn, může se 10. 
nechat „redakcí“ obvázat. 
Kdo netančí s námi, tančí proti nám. Takže  11. 
hurááááá na parket.
Všichni se neskutečně baví, jsou okouzleni ne-12. 
věstou, ženichem, hostinou a dávají to neustále 
najevo.
Ve 23:00 bude proveden namátkový test hladiny 13. 
alkoholu. Kdo bude přistižen střízlivý, musí za-
platit všem svatebčanům panáka a následně bude 
z celé akce vyhoštěn.
Hosté, kteří se nebudou těmito pravidly řídit, 14. 
budou utopeni ve slivovici!

Horoskop na dnešní den
Býk (21.4.-20.5.)
Zajdeš na jedno správné místo a všichni kolem Tebe 
Ti budou povědomí.
Blíženci (21.5.-20.6.)
Můžeš si být jistý, že dnešek strávíš na jakési oslavě
Rak (21.6.-22.7.) Lenka
Dnes je tvůj den, buď se vdáš, nebo budeš na ocet
Lev (23.7.-22.8.)
Den jako stvořený, aby sis vyrazil/a s přáteli…
Panna (23.8.-22.9.)
Víno, ženy, zpěv - to ti dnes říkají hvězdy. Možná i 
nějakou ulovíš na jednu noc.
Váhy(23.9.-22.10.)
Dnes nemusíš vařit večeři a kolem Tebe bude jistě 
plno zdravé stravy. 
Štír (23.10.-21.11.) Jirka
Dnes je tvůj den, buď se oženíš, nebo ti nebude mít 
kdo vařit.
Střelec (22.11.-21.12.)
Všichni střelci by měli dnes tancovat. 
Kozoroh (22.12.-19.1.)
Po dobrém jídle a pití si zazpíváš něco veselého.
Vodnář (20.1.-17.2.)
Dnešek je naprosto nevhodný den pro držení  
diety.
Ryby (18.2.-19.3.)
Pozor na žaludek, mohou se objevit skryté rezervy, 
které se k ránu vymstí. 
Beran (20.3.-20.4. ) 
Tento den stráví berani ve slavnostním oblečení.



Něco málo o novomanželích
krátké Curikulum Vítae každého z nich

Ing. Jiří Zita, Ph.D.
Tento mladý a pohledný muž se narodil 21.11. 

1978 zhruba pár minut po půlnoci v Brněnské po-
rodnici.  Své dětství strávil v Ostopovicích, většinu 
volných dnů však přebýval na zahradě v Moravan-
ských Lánech. V současnosti bydlí s manželkou v 
pronájmu v Praze, nicméně rekonstruují byt v Brně 
a urputně splácí pozemek v Jedovnicích.

Nikdy nesnil o tom, že bude chemikem, nicmé-
ně po vystudování FCH VUT v Brně a po obdr-
žení   titulů  Ing. a Ph.D. (doktor věd) nastartoval 
svou úspěšnou vědeckou kariéru v na FCHT ÚAT 
VŠCHT v Praze, kde v rámci výzkumného centra 
Nanopovrchového inženýrství (NANOPIN) pra-
cuje na polovodičových fotokatalytických vrstvách 
na bázi TiO2.

Mezi jeho zájmy patří sport obecně, 
potápění – bohužel manželka nechce a navíc má o 
Jiříka strach, střelba – manželka už nechce, cestování 
– manželka chce a jak ráda,  líbání – to manželka chce  
až až. Navíc si rád  přečte dobrou knihu, podívá se na 
hezký film a zahraje si na PC nějakou gamesku.

Věří na osud a že co se má stát, to se stane. Děkuje 
osudu za Lenku a za možnost strávit s ním zbytek 
života (snad to bude dlouhý a krásný zbytek).

K jeho oblíbeným jídlům patří masíčko na různé 
způsoby, pochutná si na všech možných polévkách a 
občas zajde do KFC. Pokud se v jeho blízkosti objeví 
jakýkoliv chips (brambůrky), přechází do střemhla-
vého útoku.

Mgr. Bc. Lenka Zitová
Tato sličná slečna se narodila v roce 1981, ve kte-

rém se nic zvláštního, kromě jejího příchodu na svět, 
neudálo. Vyrůstala obklopena milující rodinou stří-
davě v Adamově a Světlé u Boskovic. Navštěvovala 
základní, střední i vysokou školu a dodnes se sama 
diví, že všechny tyto stupně úspěšně absolvovala. 
Během studií měla tu možnost vycestovat do násle-
dujících měst: Adamov - Horka, Blansko, Olomouc, 
Brno. Daleko důležitější než získané diplomy a tituly 
byli lidé, které měla možnost potkat, a cenné životní 
zkušenosti, které nasbírala. 

Nikdy přesně nevěděla, jakému povolání by se 
chtěla v životě věnovat. Bylo tedy obtížné správně 
zvolit relevantní vzdělávací ústav. Bylo vybráno gym-
názium a dále, nutno říci zcela náhodně, filosofie a 
sociologie na vysoké škole. Dnes pracuje v oddělení 
lidských zdrojů jako specialista náboru...nutno po-
dotknout, že stále hledá smysluplnou práci.

Nevěří na náhody, obdivuje ty, co mají sny a od-
vahu si je splnit, váží si upřímnosti a otevřenosti a 
každý den vyjadřuje vděčnost za to, že je zdravá a je 
milována.

Miluje spánek, čokoládu, rajskou polévku od ba-
bičky a špagety s červenou omáčkou. Její velkou ne-
řestí je lenošení.

Touží být obklopena velkou milující rodinou a 
partou opravdových přátel. Přála by si být dobrým 
člověkem, dobrou manželkou, matkou, dcerou, 
vnučkou, sestrou a přítelkyní. Tak jí držme palce:-)



Příběh opravdové lásky
aneb kdy, kde, kdo, proč, jak a s kým

Seznámení
Poznali se jednoho rána po silvestrovské noci 

roku 2003. Ona si myslela, že je nafoukaný frajírek, 
on si o ní nemyslel vůbec nic. A tak šel čas. V průbě-
hu dalších tří let s partou kamarádů podnikali výlety 
do přírody, brigády, plesy, vánoční setkání, Silvestry 
a sjezd divoké Vltavy.

Po prázdninách roku 2005 se oba potkali v Praze.  
Neměli v hlavním městě žádné přátele a tak spolu 
začali trávit více času. Vše ve vší počestnosti, protože 
v té době měli oba své dlouhodobé vztahy. Více se 
poznávali, Lenka už si nemyslela, že je Jirka nafouka-
ný frajírek a Jirka si začal něco myslet. A tak šel čas. 
Zlomovým byl Silvestr téhož roku, kdy si oba uvědo-
mili, že k sobě něco cítí.

Začátkem roku 2006 oba ukončili své dosavadní 
známosti a 23.3. si prvním polibkem stvrdili začátek 
velké lásky. Od září spolu začali bydlet v pražských 
Holešovicích, jeli spolu na první dovolenou k moři, 
a čím déle spolu byli, tím více se utvrzovali v tom, že 
je to vztah na celý život.

Zásnuby
Uplynulo mnoho krásných dní, až došlo k osud-

nému pozvání na listopadový výlet pod stan. Lenka s 
obavami o své zdraví zdráhavě přijala a o to větší bylo 
její překvapení, když v den odjezdu nejeli na vlako-

vé nádraží, ale na letiště Praha Ruzyně. Po zjištění, 
že ji místo sychravého stanování čeká výlet jižním 
směrem, Lenčino srdce zaplesalo radostí. Odletěli 
do Říma, kde Jirka zařídil ubytování v romantickém 
hotýlku v samotném srdci města.

Poslední večer se šli po výborné večeři projít na 
náměstí Piazza del Viminale, kde Jirka u fontány 
Romula a Réma poklekl a pronesl onu kouzelnou 
formulku: „Vezmeš si mě?“ Odpověď Lenky byla 
ANO.

A jak to bylo dál?
A tak byla svatba. Já tam byla, jedla, víno pila.  

Nevěsta jak z růže květ a ženich, jakbysmet...



Co o novomanželích říká horoskop
Jací vlastně ve skutečnosti jsou?

Štír 23.10-21.11
Na první pohled se muž 
Štír jeví, jako velice klidný 
a vyrovnaný člověk. Je to 
ale pouze přetvářka. Ve 
skutečnosti jeho vnitřek 
ukrývá obrovské množství 
vášně a to nejen milostné, 

ale i týkající se práce, přátelství, jídla, dětí apod. Kaž-
dého zmátne svými duálními rysy - vášní a rozu-
mem.

Normálně se Štír obklopuje přepychem a má 
sklon k přemíře jídla, drog, pití, lásky - ale mohou 
být i výjimky. Jinak je Štír velice výbušný člověk, 
který neumí prohrávat a to nejen v soutěžení, ale v 
celém svém životě.

Muže Štíra nikdy nezajímá, co si o něm myslí 
ostatní. Názory přátel, příbuzných, sousedů či nepřá-
tel nepřekáží žádnému z jeho důležitých rozhodnu-
tí. Pouze pověst jeho partnerky musí být neposkvr-
něná. Přes svou erotickou povahu neunese výsměch 
nebo lacinost.

Štír je velice žárlivý, už při sebemenším náznaku, 
že by se jeho partnerce mohl líbit někdo jiný, ztropí 
obrovskou scénu. Běda však kdyby byla i jeho part-
nerka žárlivá! To Štír nikdy nebude akceptovat.

V manželství Štír může nalézt pohodu a klid, 
omezí tak i své výbuchy a nepříjemnosti na mini-
mum. Jako manžel je velice upřímný a přímý. Nikdy 
své manželce nebude cokoliv nalhávat. Štír nikdy ne-
dovolí své ženě, aby mu diktovala, co má dělat. Pře-
sto bude k ženě, která mu rozumí, něžný, chápavý a 
ohleduplný. Její věrnost jí oplatí takovým způsobem 
lásky, o jakém jiné ženy jen sní.

Jako otec bude přísný. Své děti naučí si vážit ma-
jetku, ale i sebe samých. Často dovede být mírný a 
zábavný, ale nikdy nebude pochyb o tom, kdo je šéf. 
Hodně dětí bude nesnášet otcovu autoritu a přísnou 
disciplínu. Jako dospělé si ale uvědomí, jaké měly 
štěstí, že měly právě takového otce.

Rak 22.06.-22.07.
Krunýř Raka je pancířem, 
který ukrývá jemnost, nesmě-
lost a psychickou i fyzickou 
citlivost lidí, kteří se v tomto 
znamení narodili. Tito lidé 
jsou převážně citově založeni 
a mají mimořádný smysl pro 

domov a rodinu. Jejich charakter je spíše zasněný, 
sentimentální, obdařený bohatou fantazií. Nejlépe 
se cítí a rozvíjejí v úzkém rodinném kruhu, domově 
a rodném kraji. Projevuje se u nich proměnlivost a 
neklid. Často mění své nálady i názory. Raci jsou 
ochotni se obětovat pro své bližní. Snaží se pomáhat 
jak nejlépe dovedou. Někdy mají sklon k pohodl-
nosti, která se může vyvinout až v úplnou lenost. 
Jsou chápaví a mají velmi dobrou paměť. Někdy bý-
vají sobečtí k cizím lidem. Jejich vadou je neklid a 
netrpělivost. Mnohdy nedokáží počkat, až záležitost 
dozraje a zničí tak slibně započaté dílo.

Tomuto vodnímu znamení vládne oběžnice naší 
rodné Země Měsíc. Měsíční děti jsou smýšlením spí-
še tradicionalisté, však jejich povaha jest proměnlivá 
(dalo by se říci „jako sama Luna“). Díky další „račí“ 
vlastnosti - obrovské nadšení pro věc - bývají Raci 
velmi úspěšnými osobnostmi. Z Raků bývají schop-
ní vědci, archiváři, historici i učitelé. Nejeden Rak 
vynikl i jako právník či politik. Díky jejich citlivos-
ti a trpělivosti tíhnou i k umění - hudba, literatura 
apod. V podnikání jsou úspěšní věnují-li se určitému 
řemeslu nebo působí-li jako kupci. Mají totiž mimo-
řádný cit pro kvalitu a poctivost. Spekulace je jim 
cizí.

Raci jsou smyslné a láskyplné znamení. Jsou emo-
cionální, nespokojí se s povrchními vztahy a sex po-
važují za důkaz lásky. Jsou nejspokojenější, když mají 
stálého a spolehlivého partnera. Do jisté míry na 
něm bývají závislí. Raci mívají přirozený sklon k věr-
nosti. Velmi těžce prožívají případný rozvod. Ženy - 
Raci jsou ideální, věrné manželky, dobré hospodyně 
a matky. Své děti často milují více než manžela. 



Rak a Štír v životě a partnerství
Hodí se vůbec k sobě? Znamení zvěrokruhu řekne vše

Toto spojení může být velmi silné. Přitažlivost i 
láska se projeví brzy a výrazně je ovlivní pro další ži-
vot. Oba si na sebe můžou vypěstovat velkou závis-
lost. Svoje hnízdo lásky si upraví podle vlastních po-
třeb s intimními detaily, které je spojují. Z vany nebo 
ložnice nemusí dlouho vyjít, žádná jiná činnost pro 
ně není příjemnější než spánek a koupání. To ale při-
náší nevýhody spojené se žárlivostí a plnou, citovou 
vázaností. Důležité je, aby si uměli dát více svobo-
dy. Jinak spolu stejně stráví veškerý volný čas, který 
si ani jinak představit nedokážou. Přejme jim jejich 
společné štěstí! 

Při dobré konstelaci by mohli Štír s Rakem spo-
lu zůstat i déle. Oba totiž berou city vážně a spojuje 
je jejich hluboká vnímavost. Rozpoznají partnerovy 
pocity a dovedou je akceptovat. Štírovi působí pro-
blémy to, že Rak je většinou velmi introvertní, snad 
dokonce ještě víc než on sám. Jakmile vyvstanou 
problémy, oba se stáhnou, místo aby je řešili. Oba 
se uloží k jakémusi zimnímu spánku a doufají, že s 
příštím jarem problémy roztají a zmizí. Sex hraje v 
této konstelaci velkou úlohu. Štír neustále doufá, že 
může nesrovnalosti s partnerem v Raku zahnat váš-
nivou milostnou nocí nebo že se řešení najde samo. 
Je-li však Rak jednou hluboce zasažen a zatrpkne, 
Štír brzy zpozoruje, že je tak trochu bezmocný. Pro-
blémy se většinou objeví tehdy, když jeden z partne-
rů má v pozadí třetí osobu, která vztah zatěžuje, ať 
už je to energická matka, kamarádka ze školy nebo 
věrně oddaný přítel, co neustále radí a komplikuje 
život. V tomto vztahu mívá Štír většinou pocit, že 
přichází zkrátka. Často dochází k onomu proslu-
lému uklouznutí, třebaže oba partneři vlastně mají 
sklon k věrnosti. Zjevně tu ani jeden nedokáže být 
opravdu šťastný a spokojený. Psychicky si může Štír 
přijít s Rakem na své jen obtížně, buď má zábrany 
on, nebo jeho partner, třebaže by měli pravdu nazý-
vat pravým jménem. Skutečné city jsou potlačovány 
nebo se prostě nemluví otevřeně. Vypadá to, jako 
by se nesoulad s partnerem skrýval před rodinou 
nebo před známými. Štír je v tomto vztahu poněkud 
roztržitý. Vlastně by rád partnera usměrňoval, jen-
že u Raka to nedokáže. Když on vede, vede i jeho  

partner, je-li slabý nebo by rád, aby ho Rak podpořil 
a vedl, je slabý i Rak. Štír by se mohl s partnerem 
sice domluvit, ale ten má osobitou povahu, i když si 
často myslí, že se mu podobá. Nedokáže s ním zvlá-
dat všední den, byť jsou společné noci sebekrásnější, 
neboť v tomto je Štír ochotný a velmi citlivý partner. 
Společný život však vyžaduje něco víc než jen eroti-
ku.

Štír zasahuje do Rakova života jako blesk z čisté-
ho nebe a Raka okamžitě odzbrojí. Rak zde konečně 
potkává osobu, která má sílu a rozum. Rád se od ní 
nechá svádět, nehledě na to, že Štír po ničem jiném 
netouží. Láká Raka šetrně, ale neomylně do ložni-
ce. Sex mezi Rakem a Štírem je senzitivní a současně 
vášnivý. Bude Raka bavit do té doby, dokud s ním 
Štír nebude chtít experimentovat. Štíři většinou o 
svého partnera pečují, někteří však mají sklon k ex-
trémům, které zcela jistě nejsou podle Rakova vkusu. 
V tomto případě se Štír snaží partnera - především 
v posteli - ovládnout a dělá si z něho pouhý objekt 
své rozkoše. Rak se brzy cítí využívaný. Štír má v 
podstatě ty vlastnosti, které Rak u partnera hledá, 
totiž vnímavost a inteligenci. Kromě toho s ním sdílí 
jeho touhu po pevném a harmonickém manželství. 
Ale pozor: Štír je velmi žárlivý! Sám sice rád flirtuje, 
svého partnera však hlídá na každém kroku. Zvláště 
mužští Raci, kteří tak rádi flirtují, se tu musí poně-
kud omezovat.

Jediným - ale podstatným - rušivým faktorem 
důvěrného soužití Raka se Štírem je přemíra emocí. 
Dojde-li k hádce, pak opravdu lítají třísky. Oba part-
neři by se museli naučit větší toleranci a pochopení. 
Vyplatí se to, neboť tato kombinace je pro Raka více 
než zajímavá.



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 tobě.“ - Správné rozhodnutí ti 
musí být jasné.
„Musíme si promluvit.“ - Chci si postěžovat.
„Jistě, udělej to.“ – Nechci, abys to dělal!
„Jsi tak ... mužný.“ - Potřebuješ se oholit a páchneš 
potem!
„Buď romantický a zhasni.“ - Mám špeky.
„Chci nové záclony.“ - ... a koberce a nábytek a tape-
ty a .....
„Jsem unavená.“ - Nemám chuť na sex.
„Miluješ mě?“ - Budu chtít něco drahého.
„Jak moc mě miluješ?“ - Udělala jsem něco, co se ti 
opravdu nebude líbit.
„Za minutku budu připravená.“ - Klidně si zase zuj 
boty a zapni si televizi.
„Nemám tlustý zadek?“ - Řekni, že jsem krásná.
„Musíš se naučit komunikovat.“ - Musíš se naučit se 
mnou souhlasit.
„Já nekřičím!“ – Samozřejmě, že křičím, protože je 
to důležité!

Odpověď na otázku : Co se děje ?
„Pořád to samé.“ - Nic.
„Nic.“ - Všechno.
„Všechno.“ - Mám krizi.
„Nic, opravdu.“ - Jenom to, že mě štveš.

Slovník Mužsko-Ženský
Muži se postupem času učí jednomu umění, které 
je pro ně otázkou přežití. Učí se ženě oklikou sdělo-
vat věci, které by prostě neunesla, kdyby byly řečeny 
stručně a jasně. Pro ty ženy, které neznají tento způ-
sob kódování je tu slovník …

„Musíš mi dnes trochu pomoct.“ - Asi se stane, že se 
dnes k ničemu jinému nedostaneš.
„Dnes jsi ale dobře 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 večeři?“ - Případně bych se s tebou 
rád vyspal.
„Hezké šaty.“ - Pěkný výstřih.
„Můžu ti někdy zavolat?“ - Případně bych se s te-
bou rád vyspal.
„Vypadáš napjatě, namasíruji tě.“ - Chci tě osahá-
vat.
„Co se děje?“ - Nevím, proč z toho děláš takovou 
vědu.
„Taky tě miluji.“ - No, tak jsem to řekl, teď už se snad 
budeme věnovat zase tomu příjemnějšímu.
„Ano, líbí se mi tvůj nový účes.“ - 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, miláčku, pomoci s večeří?“ - Jak to, že 
jídlo ještě není na stole?
„Ano miláčku, hmm, jistě.“ - Neznamená to vůbec 
nic. Je to jenom jakýsi léty vycvičený Pavlovův re-
flex.
„To by bylo dlouhé vysvětlování.“ - Nemám ani tu-
cha, jak to funguje.
„Ale zlato, my si nemusíme dokazovat naši lásku 
materiálně.“ - Zase jsem zapomněl na naše výročí.
„To je přece ženská práce.“ - Je to těžké, špinavé a vů-
bec se mi do toho nechce.
„Však víš, jak mám špatnou paměť.“ - 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.

Překladový slovník pro moderního muže a ženu
Za přesnost redakce neručí, uvedený slovník nemůže být u soudu uveden jako důkazní materiál



„Miluji Tě“ ve všech možných jazycích
Pokud tam nenajdete ten svůj, obraťte se na redakci, ale asi Vám stejně nebudou rozumět

albánsky - Të dua zemra ime
arabsky - Ana behibak. (žena muži)
arabsky - Ana behibek. (muž ženě)
anglicky - I love you
bělorusky - Ya tabe kahayu
bulharsky - Obicham te
bosensky - Jebi se
česky - Miluji tě
dánsky - Jeg elsker dig !
eskymácky - Negligevapse
esperantsky - Mi amas vin
estonsky - Mina armastan sind
finsky - Minä rakastan sinua
francouzsky - Je ťaime
finsky - Mina rakastan sinua
havajsky - Aloha wau ia oi
hebrejsky - Ani ohev et otha. (žena muži)
hebrejsky - Ani ohev otah. (muž ženě)
holandsky - Ik hou van jou
cheyenne - Ne mohotatse
chorvatsky - Volim te
islandsky - Eg elska thing
italsky - Ti amo
irsky - Taim i‘ ngra leat
japonsky - Aishiteru
korejsky - Sa rang hae
latinsky - Te amo
litevsky - Tave Myliu
litevsky - Es tevi miilu
lotyšsky - Es milu tevi
kambodžsky - Soro lahn nhee ah

keltsky - Ta gra agam ort
korzicky - Ti tengu caru
maďarsky - Szeretlek téged
maltsky - Inħobbok
makedonsky - Sakam te
německy - Ich liebe Dich
norsky - Jeg elsker deg!
polsky - Kocham cie
portugalsky - Eu te amo
prasečí - latinou Iay ovlay ouzy
rómsky - kamav tut
rumunsky - Te iu besc
rusky - Ja vas liubliu (Я тебя люблю)
řecky - Se agapó
siouxsky - Techihhila
skotsky - Tha gradh agam ort
slovensky - L´ubim ťa
slovinsky - Ljubim te
somálsky - Wahama SoLiMarl YuKu
srbsky - Volim te
svahilsky - Nina ku penda
španělsky - Yo te amo
švedsky - Jag älskar dig!
thajsky - Phom rak khun. (muž ženě)
thaiwansky - Wa ga ei li
turecky - Seni seviyorum...
ukrajinsky - Ja tebe kokhaju
vietnamsky - Anh ye^u em. (muž ženě)
vietnamsky - Em ye^u anh (žena muži)
welšsky - ‚Rwy‘n dy garu. Eg elska tig



Manželský zákoník
§1 Tento zákon vstupuje v platnost vyřčením slova 

Ano.
§2 Manžel je od chvíle uzavření manželství nej-

šťastnější 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. Po-

tom přijdou na řadu těžší argumenty jako hrn-
ky, pánve, válečky…

§16 Domácí práce jsou manželovi přísně zaká-
zány. Tuto námahu nahradí jasnými příkazy  
manželce.

§17 Zahradní práce jsou společná záležitost. Man-
želka 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.

Závěrem
Tyto svatební noviny by měly vyplnit případnou 
mezeru ve Vaší zábavě. Pokud se ale i přesto neba-
víte, 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 za lásku, kterou jste nám dali a doufáme, 
že ji budeme moci opětovat.
Děkujeme, 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.
Děkujeme, že na naší svatební hostině nekouříte.
Děkujeme, děkujeme, děkujeme...


