
 



  

Ať hvězdy dobré pohody 

svítí na Vás z oblohy, 

ať Vám život šťastně letí, 

ať dětí máte jako smetí. 

  

Ať jste stále jako v ráji, 

ať Vám srdce láskou hrají, 

dneska, zítra, pořád dál, 

ať jste nejšťastnější pár! 

  

PŘÁNÍ NOVOMANŽELŮM 

  

Ať hvězdy dobré pohody 

svítí na Vás z oblohy, 

ať Vám život šťastně letí, 

ať dětí máte jako smetí. 

  

Ať jste stále jako v ráji, 



ať Vám srdce láskou hrají, 

dneska, zítra, pořád dál, 

ať jste nejšťastnější pár! 

 

  

Milí hosté, 

 

dlouho jsme tu seděli,  

na čas sotva hleděli, 

potili se, dumali,  

přemýšleli, hledali, 

až noviny hotové,  

díkybohu, už jsou zde! 

 

Novinářský pisálek  

nestvořil tu ani řádek, 

to my jsme se snažili  

a cosi jsme stvořili. 

Ty noviny svatební  

vznikaly po řadu dní. 

 

Stránky oku zalahodí,  



ke svatbě se prima hodí. 

I když místy neuměle,  

neříkej si: To je tele! 

Pobaviti jsme vás chtěli,  

aby radost jsme tu měli.  

Vaše redakce 

  

  

ZPRÁVY Z MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ: Cht ějí porušovat pravidla!   

 

  

Na vědomost se dává, že na dnešní oslavě v hotelu Myslivna se musí dodržovat 
pořádek. Proto každý přijímá následující pravidla! 
 
Pravidlo 1 
Oslava začne, když je zahájena a skončí, až je ukončena. Nikdo nesmí odejít dřív. 
 
Pravidlo 2 
Oslava se koná za každého počasí. Svatba bude v každém případě. 
 
Pravidlo 3 
Vstupuje se dveřmi, je zakázáno vcházet oknem. 
 
Pravidlo 4 
Vypadá to, že se každý umyl a učesal, plešky vyleštil. 
 
Pravidlo 5 
Zasmušilé tváře, mrzouti, karty a náčiní na pletení zapomeňte doma! 
 
Pravidlo 6 
Toto zná každý! 
 
Pravidlo 7 



Je zakázáno cokoli chápat osobně či zle. Pokud to přesto někdo učiní, bude zastřelen 
salvami smíchu. 
 
Pravidlo 8 
Je zakázáno použít tyto noviny k jiným než určeným účelům. Jinak by byl vydavatel 
donucen příště tisknout na smirkovém papíře! 
 
Pravidlo 9 
Ohnivými pohledy se smí kvůli nebezpečí požáru házet jen velmi opatrně. 
 
Pravidlo 10 
Při společném zpěvu musí zpívat skutečně všichni! Kdo chraptí, zpívá o přestávkách. 
 
Pravidlo 11 
Smát se smí bez vyzvání. 
 
Pravidlo 12 
Kdo se cítí těmito novinami poraněn, může se nechat redakcí obvázat. 
 
Pravidlo 13 
Hosté, kteří se nebudou těmito pravidly řídit, budou utopeni ve slivovici. 
 
  

PŘÍRODA: Oblíbená zví řata ženy   

 

  

Jaká jsou nejvytouženější zvířata pro ženu, která by měla ráda kolem sebe? 
. 
. 
Jaguára v garáži, 
norka ve skříni, 
tygra v posteli 
… a jednoho osla, který to všechno zaplatí. 

  



 

 
 
  

Z VENKOVA: Kurník   

 

  

Nedávno přišli mladí novomanželé ke známému, který byl zemědělec. Všude je povodil, 
ukázal jim dvůr a kurník. Mladá novomanželka se mlčky dívala, život drůbeže byl pro ni 
něco nového. Vtom vyskočil kohout na jednu slepici, jak už to kohouti dělají. Žena, teď 
plna zájmu, se známého zeptala: "Pane Hrabička, jak často to ten kohout dělá?" "No, tak 
10 krát až 15 krát za den." Poté novomanželka políbila manžela a smějíc, řekla mu:"Vidíš, 
vidíš…" Na to muž říká známému:"Jak to vlastně myslíš? Nadbíhá ten kohout celý den 
jen jedné slípce?" "Kdepak,odpoví Hrabička, vždycky skočí na novou." Načež manžel 
políbil manželku a odpověděl jí:"Vidíš, vidíš…"  

  

 
 



 
  

PRÁVNICKÁ PORADNA: 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 smí 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. Pak 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. 

  



 

  

SERVIS: 10 přikázání pro tchýn ě  

 

  

1. Nemáš bez požádání udělovat rady. 
2. Nemáš se vměšovat. 
3. Nemáš nikdy říkat: Dřív jsme to ale dělali jinak… 
4. Nemáš být nikdy uražená. 
5. Máš ráda a hodně dávat. 
6. Nemáš špatně vychovávat svoje vnoučata. 
7. Máš mít vždy dobrou náladu. 
8. Nesmíš být vtíravá. 
9. Máš být kdykoli k dispozici, kdy je třeba. 
10. Měla bys umět se kdykoliv ihned vypařit. 

  

  

AKADEMIE: Co m ěl muž studovat?   

 

  



ARCHITEKTURU - aby pro vše našel správný tvar 
DESIGN - aby uměl vždy esteticky ocenit různé tvary svojí ženy 
DIVADLO - aby přesto všechno zůstal veselým společníkem 
HORNICTVÍ - aby uměl vyzkoumat nejhlubší přání ženy  
ELEKTRONIKU - aby uměl zmírnit napětí 
FILOZOFII - aby porozuměl logice ženy 
FINANCE - aby pochopil, proč domácí rozpočet nestačí 
HUDBU - aby kdykoliv mohl zapět chválu na svou ženu 
LITERATURU - aby mu bylo jasné, co tím básník (tedy žena) chtěla říci 
MATEMATIKU - aby věděl, v čem je žena nevypočitatelná 
MILITARISMUS - aby vytušil taktiku ženy a nebyl překvapen zezadu 
PRÁVO - aby pochopil, že jeho žena má vždycky pravdu 
RÉTORIKU - aby se při hádkách občas dostal ke slovu a přispěl smysluplnými 
argumenty 
STATISTIKU - aby si dokázal spočítat pravděpodobnost, kdy se dá čekat hádka se 
ženou 
TEOLOGII - aby považoval manželčino kázáníčko za povznášející 
ZOOLOGII - aby rozeznal rozdíly mezi "medvídkem", "blbým opičákem" a 
podobnými          zoologickými pojmy 

  

 

ROZHOVORY  

 

  

My muži odmalička žasneme nad tím, jakým způsobem ženy sdělují různé věci. Pro 
ty, co ještě nepochopili, co v ženské řeči které ustálené sousloví znamená, je zde 
slovník: 

  



"Ano." - Ne. 
"Ne." - Ano. 
"Možná." - Ne.  
"Potřebujeme." - Chci. 
"Rozhodnutí je na tobě." - Správné rozhodnutí by mělo být jasné i tobě. 
"Musíme si promluvit." - Chci si postěžovat. 
"Jistě, udělej to." – Nechci, abys to dělal! 
"Jsi tak ... mužný." - Potřebuješ se oholit a páchneš potem! 
"Jsi dnes večer tak pozorný." - To opravdu myslíš pořád jenom na sex?? 
"Buď romantický a zhasni." - Mám špeky. 
"Chci nové záclony." - ... a koberce a nábytek a tapety 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. 

  

  

 

 
 
  

My muži jsme k sobě obvykle velmi přímí. Postupem času se učíme jednomu umění, 
které je pro nás otázkou přežití. Učíme se ženě oklikou sdělovat věci, které by prostě 



neunesla, kdyby byly řečeny stručně a jasně. Pro ty, kteří si ještě neosvojili správnou 
metodu kódování, je zde 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 nezamhouřil oči. 
"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 tebou rád vyspal. 
"Vypadáš napjatě, namasíruju tě." - Chci tě osahávat. 
"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 sexu. 
"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 reflex. 
"To by bylo dlouhé vysvětlování."- Nemám ani tucha, jak to funguje. 
"V poslední době mám více pohybu."- Nefunguje mi dálkový ovladač na televizi. 
"Četl jsem všechny klasiky."- Odebírám Playboy už dobré tři roky. 
"Já tě poslouchám, jenom jsem se zamyslel."- Zajímalo by mě, jestli ta blondýna 
naproti u stolu má podprsenku. 
"Ale miláčku, my si nemusíme dokazovat naši lásku materiálně."- Zase jsem 
zapomněl na naše výročí. 
"To je přece ženská práce."- Je to těžké, špinavé a vůbec se mi do toho nechce. 
"Však víš, jak mám špatnou paměť."- Pamatuju si celé pasáže z oblíbeného filmu, 
adresu dívky, s kterou jsem se poprvé políbil, poznávací značku svého auta, ale tvoje 
narozeniny mi ne a ne mohou 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. 

  

  



 

  

  

  

  

HOROSKOP na dnešní den  

 

  

Kozoroh (22. 12.-19. 1.): 
Po dobrém jídle a pití si přečteš něco veselého. 
 
  

Vodnář (20. 1.-17. 2.): 
Dnešek je naprosto nevhodný den pro držení diety. 
 
  

Ryby (18. 2.-19. 3.): 
Sobotní noc je přímo ideální k procházce po lese. 
 
  



Beran (20. 3.-20. 4.): 
Všichni berani by měli dnes tancovat. 

 
Býk (21. 4.-20. 5.): 
Dnes je tvůj den, buď se oženíš nebo budeš aspoň pozvaný/á na svatbu. 
 
Blíženci (21. 5.-20. 6. ): 
Pozor na žaludek, mohou se objevit zažívací potíže. 
 
Rak (21. 6.-22. 7.): 
Svatba, to je to správné místo, kam dnes jistě zavítáš. 

 
Lev (23. 7.-22. 8.): 
Den jako stvořený, aby sis vyrazil/a s přáteli do restaurace. 
 
Panna (23. 8.-22. 9.): 
Tento den stráví panny ve slavnostním oblečení. 
 
Váhy (23. 9.-22. 10.): 
Dnes nemusíš vařit večeři. 
 
Štír (23. 10.-21. 11.): 
Víno, ženy, zpěv - to ti dnes říkají hvězdy. 
 
Střelec (22. 11.-21. 12.): 

Můžeš si být jistý/á, že tuto sobotu strávíš na jakési oslavě. 

 
 
  

  

  

  

  

  

  



  

HUMOR ☺☺☺☺ 

 

  

"Pane šéf, můžete mi dát zítra volno? Manželka chce, abych jí pomohl s vánočním 
úklidem." 

"Z takového důvodu vám přece nebudu dávat volno." 

"Děkuji, věděl jsem, že je na vás spolehnutí." 

  

Proč váží vdané ženy víc než ty, co žijí samy? 

- Svobodné ženy přijdou domů, podívají se, co je v lednici a jdou do postele. 

- Vdané ženy přijdou domů, podívají se, co je v posteli a jdou do lednice. 

  

Jak definují muži vztah "fifty-fifty"? 

Vy vaříte - my jíme; vy uklízíte - my děláme binec; vy žehlíte - my mačkáme. 

  

Co rozumí muž pod pojmem dělat domácí práce? 

Musí zvednout nohu, abys mohla vysávat. 

  

Jaký je rozdíl mezi pohovkou a chlapem, co kouká na fotbal? 

Pohovka si pořád neříká o pivo. 

  

Víš, proč mají muži na konci penisu dírku? 

Aby byl mozek zásobován kyslíkem. 

  



Jak si muž představuje jídlo o sedmi chodech? 

Pizza a šest plechovek piva. 

  

Jaká je mužská verze romantického večera? 

Fotbalový stadión osvětlený svíčkami. 

  

Co mají společného všichni muži v baru pro osamocené? Jsou ženatí. 

  

Rozdělení mužů: 

17-20 let: je jako flétna - vytáhne nástroj a hned hraje 

20-30 let: je jako houslista - pět minut ladí a hodinu hraje 

30-40 let: je jako basista - hodinu ladí a pět minut hraje 

40-50 let: je jako trombonista - dvakrát zabručí a je konec 

50-60 let: jen stále ladí a jiný za něho hraje 

60 a víc: neladí, nehraje, jen radí a ukazuje 

  

Proč jsou muži s náušnicí vhodnější pro manželství? 

Už vytrpěli bolest a kupovali šperky. 

  

 
  

Kdy muž otevře ženě dveře od auta? 

1. Když má nové auto. 

2. Když má novou ženu. 

  



Proč je muž jako pes? 

1. Oba mají neopodstatněný strach z vysavače. 

2. Oba jsou přehnaně fascinováni klínem ženy. 

3. Oba nedůvěřují pošťákovi. 

DŮM A BYT: Muž a žena v koupeln ě 

 



  

  

Sprchujte se jako muž Sprchujte se jako žena 
1 Vysléknete si oblečení a hodíte je na 

hromadu. 
1 Vysléknete si oblečení a odložíte do koše na 

prádlo. 
2 Nahý jdete do koupelny. 2 Do koupelny jdete zahalená až po krk do 

koupacího pláště. 
3 V koupelně máte 5 věcí: pěnu na holení, 

žiletku, zubní kartáček, mýdlo a ručník. 
3 V koupelně máte uložených svých 337 věcí, 

které váš muž z velké části ani není schopen 
identifikovat. 

4 Pozorujete svoji mužskou siluetu v zrcadle, 
zatáhnete břicho, abyste viděl, jestli máte 
svaly (nemáte žádné). 

4 Pozorujete se v zrcadle, vystrčíte břicho 
dopředu, jak můžete. Pak konstatujete, že 
vám roste břicho. 

5 Jdete do sprchy. Nehledáte houbu (žádnou 
nepoužíváte). 

5 Jdete do sprchy. Hledáte houbu na ruce, 
houbu na nohy, sprchový gel, pemzu. 

6 Umyjete si obličej. 6 Umyjete si poprvé vlasy šampónem 4v1 s 83 
vitamíny. 

7 Umyjete se pod pažemi. 7 Umyjete si podruhé vlasy šampónem 4v1 s 
83 vitamíny. 

8 Umyjete si břicho a okolní partie. 8 Použijete kondicionér s jojobou a necháte 15 
minut působit. 

9 Umyjete si  nohy a zanecháte na mýdle 
chlupy. 

9 Na obličej si rozetřete masku z vajíčka, 
okurky a broskve. Masírujete 10 minut. 

10 Umyjete si jakýmkoli šampónem vlasy. 10 Vymyjete z vlasů kondicionér. To trvá 
minimálně 10 minut, abyste si byla jistá, že 
vlasy jsou dokonale umyty. 

11 Odděláte sprchový závěs a našamponovaný 
se pozorujete v zrcadle.  

11 Holíte se pod pažemi a holíte si nohy. 
Přemýšlíte, jestli se oholit i v okolí bikinek. 

12 Nezapomenete se vyčurat. 12 Křičíte jak to jde, když muž zapomene v 
kuchyni zavřít vodu. 

13 Opláchnete se. 13 Pak zavřete sprchový kohoutek. 
14 Vylezete ze sprchy a nezaregistrujete vodu, 

která se rozlila po zemi, protože jste málo 
zatáhl sprchový závěs. 

14 Vysušíte houbou všechny mokré povrchy 
sprchy a postříkáte dezinfekčním 
prostředkem. 

15 Zběžně se utřete a necháte mokrý závěs 
kapat na zem, místo do sprchy. 

15 Zabalíte se do osušky 2x větší než je Česko a 
na hlavu si dáte další ručník. 

16 Ve sprše necháte zbytky pěny a chlupy. 16 Hledáte po celém těle pupínky, které 
následně mačkáte. 

17 Do pokoje se vracíte s ručníkem omotaným 
okolo pasu. 

17 V koupacím plášti s ručníkem na hlavě jdete 
zpět do pokoje. 

18 Mokrý ručník hodíte na postel a během 
dvou minut si obléknete staré oblečení. 

18 Pokud potkáte manžela/přítele, zakryjete 
každý centimetr svého těla, běžíte do pokoje, 
kde se pak hodinu oblékáte do čistého. 



NÁZORY: Co ur čitě neuslyšíte vyslovit muže a co ženu?  

 

  

Co určitě nevysloví muž: 

"Miláčku, tady máš dálkový ovladač, vyber si, který program chceš sledovat."  

"Chceš podržet kabelku, aby sis mohla vyzkoušet ty šaty?"  

"Asi jsme se ztratili, miláčku, zeptáme se na cestu." 

 "Navlíkni si kalhotky, takhle přece nemůžeš chodit."  

"To je fakt super, že s námi pojede tvoje maminka."  

"Kytky zaleju já, tys je zalívala včera."  

"Ty erotické časopisy dám do sběru, stejně už je znám nazpaměť."  

"V tom filmu je příliš nahoty a lascivního sexu, přepneme to na Přemka Podlahu, jo?"  

"Nějak už mi nechutná pivo, nenalila bys mi ten zdravý hruškový džus?"  

"Nepojedeme nakupovat? Už jsme dlouho nebyli v supermarketu."  

 

A co nevysloví žena: 

 "Nemohl by být náš vztah více fyzický? Být kamarádkou už mě fakt otravuje."  

"Klidně nechávej to záchodové prkénko nahoře, pro mě je to tak pohodlnější."  

"Prosím tě, nevyhazuj to staré tričko.Ty díry na zádech a fleky na břiše jsou fakt 
super."  

"Nemám v tom malej zadek?"  

"Já bych ti nikdy nezahnula s jiným mužem, ale jestli chceš, tak si užij."  

"Nešpiň příbory, budeme jíst rukama."  

"Vykašlem se na tu milostnou romanci s Hughem Grantem a půjdeme raději na 
pořádně drsnej akční thriller."  



"Tahle košile ještě nesmrdí, klidně si ji dnes oblékni."  

"Přespíme v tomhle špinavým hotýlku a ušetřené peníze propijeme."  

"Neopravuj ten záchod, ráda budu chodit ven za keř." 

 "Samozřejmě že si můžeš na svatbu mojí sestry vzít ty kovbojské 'koně' s ostruhami. 
Hodí se totiž ke všemu."  

"Nezhubla jsem moc?" 

 
  

RODINA: Když vás napadne myšlenka založit si rodinu...  

 

  

Pokud chcete zjistit, jestli jste na vznešené rodičovské poslání dobře připraveni, řiďte 
se následujícími pokyny: 

1a. Ženy: První krok v přípravě na mateřství je jednoduchý. Oblečte si župan a na 
břicho si zavěšte pytel s fazolemi. Noste ho devět měsíců, potom desetinu fazolí 
odeberte. 

1b. Muži: V rámci příprav na otcovství zajděte do nejbližší drogerie, vysypte obsah 
peněženky na pult a řekněte prodavači, aby si vzal, kolik chce. Pak zajeďte do 
supermarketu a sdělte vedoucímu, že si může nechat od vašeho zaměstnavatele 
poukazovat celý váš plat. 

  

 

  



2. Abyste si vyzkoušeli, jak to bude vypadat v noci, procházejte se denně od pěti 
odpoledne po obývacím pokoji a na rameni při tom držte mokrou tašku o váze tři až 
šesti kilogramů. V deset si jděte lehnout, ale přesně o půlnoci vstaňte a pochodujte až 
do jedné. Pak si nařiďte budík na třetí hodinu ranní. Protože neusnete, ve dvě vstaňte a 
dejte si panáka. Ve tři čtvrtě na tři ale určitě jdete do postele. Až začne ve tři budík 
zvonit, hbitě vyskočte, ale nerozsvěcujte. Do čtyř hodin zpívejte ukolébavky, potom si 
budík nařiďte na pátou. Vstaňte a uvařte snídani. Dělejte to pět let. Tvařte se při tom 
vesele. 

3. Vezměte meloun a vydlabejte z něj dřeň. Pak v něm vyvrtejte otvor velikosti 
pingpongového míčku, zavěste ho na provázek ke stropu a rozhoupejte. Vezměte 
misku krupičné kaše a zkuste ji po lžičkách do melounu vpravit. Musíte však 
předstírat, že jste letadlo, to znamená, že byste měli vrčet a dělat se lžičkou krouživé 
pohyby. Vytrvejte, dokud polovina kaše nezmizí, a potom si zbytek vylijte do klína. 
Pokud jste to zvládli, jste připraveni na krmení ročního miminka. 

Abyste se přichystali i na batole, pomažte pohovku nějakou pomazánkou a všechny 
záclony zapatlejte džemem. Za rádio hoďte chleba s máslem a několik měsíců ho tam 
nechejte. 

  

 

4. Oblékání malých dětí není tak snadné, jak se na první pohled zdá. K nácviku 
potřebujete chobotnici a síťovou tašku. Pokuste se nastrkat chobotnici do tašky tak, 
aby žádné chapadlo neviselo ven. Máte na to celé dopoledne. 

5. Zapomeňte na sportovní vůz a kupte si kombík. A nemyslete si, že s ním budete 
moct parkovat před domem. Rodinnými auty se totiž majitelé nemůžou moc chlubit. 
Chcete-li vědět, jak bude vypadat, kupte kornout čokoládové zmrzliny a položte ho do 
přihrádky pod přístrojovou desku. Pak do přehrávače strčte minci, roztlučte rodinné 
balení čokoládových sušenek a drobky vysypte na zadní sedadlo. Nakonec přejeďte 
kapotu po obou stranách hraběmi. To by snad stačilo. 

  



 

  

6. Nácvik na procházku: Oblečte se a půl hodiny čekejte před záchodem. Potom 
vyjděte před domovní dveře, ale hned nato se vraťte. Totéž zopakujte ještě dvakrát. 
Pak několikrát jděte k brance a zase zpátky k domu. Nakonec vyjděte na chodník a pět 
minut se velmi pomalu procházejte. Podrobně prozkoumejte každý vajgl, žvýkačku, 
papírový kapesníček a mrtvého brouka, které najdete. Občas se pár metrů vraťte, a pak 
teprve pokračujte dál. Ve chvíli, kdy zvrátíte hlavu a začnete ječet, ze už to dál 
nevydržíte ani minutu, jste připraveni vzít dítko na procházku. Vyjevených sousedů si 
nevšímejte. 

7. Běžte do supermarketu. Vezměte si s sebou něco, co se podobá předškolnímu dítěti. 
Ideální je dospělá koza. Plánujete-li víc dětí, jedna koza nebude stačit. Obstarejte si 
nákup na celý týden, aniž byste z nich spustili zrak. Uhraďte všechno, co snědí nebo 
zničí. 

8. Naučte se nazpaměť jména všech postaviček z dětských večerníčků, Křemílkem 
počínaje a Rumcajsem konče. Až se v koupelně přistihnete, že si zpíváte úvodní 
melodii rozhlasového večerníčku Hajaja, budete na rodičovství dobře připraveni. 

9. Všechno, co řeknete, minimálně pětkrát zopakujte. 

10. Ještě než učiníte konečné rozhodnutí, zajděte na návštěvu k nějakým 
„nešťastníkům“, kteří už děti mají. Proberte s nimi chyby, kterých se podle vašeho 
názoru ve výchově dopustili, a vysvětlete jim, jak by měli postupovat. Nezapomeňte 
pohovořit o trpělivosti a důslednosti, bez nichž řádný rodič ničeho nedosáhne. 
Navrhněte jim, jak by mohli své ratolesti naučit chodit na nočník, jíst příborem, 
poslouchat a chodit do postele bez odmlouvání. Vychutnejte si to - bude to totiž 
naposledy, kdy budete mít na všechno odpověď. 

  

  



RODINNÉ FINANCE: Svateb jako máku  

 

  

  

Už v prvním roce manželství – každý měsíc ve výroční den – mohou novomanželé 

oslavovat zelenou svatbu. 

Po roce přichází – moučná svatba – a vhodným dárkem jsou květiny; 

po 7 letech je měděná svatba a dárek z kovu; 

po 10 letech růžová svatba a kytice růží; 

po 12 letech niklová svatba – dárkem bývají příbory či nádobí;  

po 15 letech skleněná svatba a dar ze skla; 

po 20 letech porcelánová svatba a dar z porcelánu; 

po 25 letech stříbrná svatba a dar ze stříbra; 

po 30 letech perleťová svatba – pravá perla je ideální; 

po 35 letech lněná svatba a praktický dar do domácnosti;  

po 40 letech rubínová svatba a jako dar prsten zdobený tímto krásným kamenem; 

po 50 letech zlatá svatba a dar samozřejmě ze zlata; 

po 60 letech briliantová svatba … 

Ti, kdo slaví důsledně, se mají na co těšit – ovšem pokud spolu vydrží!!! 

  

 


