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 ŠOKUJÍCÍ POZOROVÁNÍ: 

Na uhlazenost a šarm už lidé neslyší.

Závěry plynoucí ze studie vědců ze Sociologického ústavu AV ČR

ukazují, že hodnoty takových figur jako jsou agent 007 James Bond

už dávno nejsou „in”. Prolému se věnuje wwwwwzkoumá skupina

profesora Alexandra Kočíhwwwwwwwwwwwwwwwwskupina

Krteček se svými kamarádywwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

ve školách by se proto mělowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

podchytit už v zárodečnéwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
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Blboun nejapný
nevyhynul.
Nenechme se zmást! Ačkoliv 
veškeré v současnosti použí-
vané zdroje informací uvádí
doda, jak je tento nelétavý 
pták také nazýván, mezi vy-
hynulými druhy, v České re-
publice ho žije celkem slušná
populace. Úřady však vytrvale
ignorují hlášení obyvatel o
svých střetnutích s blbouny, 
a tak jejich monitoring leží plně
na bedrech nadšenců z řad 
ekoaktivistů.

Ministr financí: “Bylo očividné,

že to smrdí průšvihem.”

Ke kauze automatických praček na ministerstvu

financí se poprvé vyjádřil také úřadující ministr.

„Už od samého začátku mi bylo jasné, že pokud

se tato informace dostane ven, bude to skandál.

Všem zúčastněným jsem důrazně vysvětlil, že

jsou vázani mlčenlivostí. Celý případ úniku in-

formací bude prošetřen a z výsledku šetření bu-

dou vyvozeny patřičné důsledky.”          
      w

Ministr financí je v úřadu teprve kráwwwwwww

tradičně neodpovídá na položenéwwwwwwwww

otázku ignoruje. Musíme se mít wwwwwwwww

abychom se později by se mowwwwwwwwwww

snad jen nové volby. wwwwwwwwwwwwwww

patřičný zákon.

Michael Phelps:
“Ucítil jsem, že si
sahám na dno.”

renci a sedmi svými výkony z os-

mi dokonce překonal světový re-

kord. “V závodě na 100 m motýlka

jsem do vody neskočil optimálně, 

lehce jsem zavadil o dno a tím 

jsem ztratil rozhodující setiny,”

vysvětlil borec po letech své 

selhání.

V r c h o l u  s v é 
kariéry dosáhl
Michael Phelps,
nejslavnější pla-
vec všech dob, 
již ve svých 23 
letech. Na olym-
piádě v  roce 
2008 v Pekingu 
neměl konku-

KAUZA ODPOSLECHY JEŠTĚ NESKONČILA
Situace ohledně krádeže nahrávacích zařízení, instalovaných Spolkem českých ornitologů
podél Labe mezi Mělníkem a Lovosicemi se táhne dál. Spolek je instaloval za účelem odhadu
počtu strnadů na zmíněném území. Kauzu sledujte v příštím čísle našich novin. 

Na svou minulost vzpomíná muž z Ostravy, který si nepřeje být jmenován.

“Měl jsem krušné dětství, objektivně ze mě nevyrostl příliš dobrý člověk. 

Dost jsem se pral až do chvíle, kdy jsem si z jedné rvačky odnesl zlome

“Slíznul jsem pár facek,

nyní dýchám pouze

se zavřenými ústy.”

nou čelist a přeražený ohryzek.

Operace, kterou jsem poté mu-

sel podstoupit, byla bohužel 

neúspěšná, při otvírání úst mi

nyní spodní čelist tlačí na hrta-

novou příklopku, která uzavírá cestu proudu vzduchu z plic a do plic.”

H o ř k ý  n e ú s p ě c h :
Hladíkovy písně mladá 
generace neposlouchá.

Nezvykle vlažné turné má za 
sebou kytarista Radim Hladík. 
Zdá se, že jeho tvorba součas-
né mládeži nic neříká. Více se
tomuto tématu věnujeme ve ví-
kendovém speciálu.

RECEPT DNE:
R Y B Í  P R S T Y 
S  O M Á Č K O U
Z BOLCOVITKY
Předpis naleznete na
straně číslo 5 našeho 
víkendového speciálu.

Sledujeme: Lesy voní houbami, sbírají se smrže a Jidášova ucha.
Sváteční houbař o ně pohledem nezavadí, považuje je za prašivky.

Přitom jsou tyto nevábně vypadající houby nejenže jedlé, ale po 

správné úpravě přímo vynikající. Bolcovitka, lidově nazývaná Jidá-

šovo ucho, je dokonce označována za léčivou houbu. Své místo 

má už po staletí v čínské kuchyni. Sušenou ji seženete v obcho-

dech pod názvem “černá” nebo “čínská” houba.

R������

Slzí vám oči,máte neustále ucpaný nos?

Vyzkoušejte produkty, o kterých jste slyšeli!

Příběh: “Má přání byla vyslyšena.”
Se svým příběhem se nám svěřila paní Mar�na (48).
Od vždycky, co si pamatuji, jsem měla mnohá přání,
ať si nemusím uklízet pokojíček, ať nemusím do
školy, ať mám k večeři čokoládu atd. Ale nikdy se
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Nejdříve mi rodiče pořídílrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
zlatou rybičku do akvária, wwwww rodiče pořídili -
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrtakový jsem si
otarala kouzelný prsten, který ale vůbec nefungoval. 
špatně fungoval, asi byl rozbitý. Proto jsem ho dala 
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrharfičku,
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
tolik času rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrkonec.
Prostě jsem měla veliké štěs� a totéž přeji i Vašim
čtenářům. Důležité je nikdy se nevzdat, věřit a vytr-
vat a nepodléhat beznaději, protože nikdy není tak 
zle, aby nemohlo být ještě hůř.

Petr Koukal: “Vše máme pevně
v rukou, to si zapište za uši!”

Petr Koukal, útočník původem z hokejových

Pardubic, zažívá sezónu svého života. A to 

nejen co se sportovních aktivit týče. “Začí-

nám myslet na hokejový důchod, láká mě 

podnikání,” říká matador a představuje světu

speciální protiskluzové rukavice. “Občas se

stane, že vám v zápalu boje vyklouzne hokej-

ka z ruky. Naše produkty pomáhají toto riziko 

minimalizovat.”

Pozřel telefon, lékařská prohlídka

však odhalila pouze sluchátko.

Raritní případ ošetřili lékaři jedné nejmenované nemocnice. 

S akutní bolestí břicha k nim byl přivezen 10ti-letý hoch. 

Podle babičky se chlapci přitížilo, když si hrál s jejím staro-

žitným telefonem, který pak sama nemohla najít, když chtě-

la dítěti zavolat pohotovost. Rentgen v chlapcově žaludku 

odhalil pouze sluchátko aparátu s kouskem šňůry. Podle 

lékařů je možné, že zbytek přístroje zvládlo dítě strávit. 

“Koncentrovaná kyselina chlorovodíková v lidském žaludku

mohla tělo přístroje lehce rozpustit, ovšem s měděným slu-

chátkem (pozn.red. měď jakožto ušlechtilý kov kyselina chlo-

rovodíková nerozpouští) si poradit nedokázala,” vysvětlil 

záhadu primář nemocnice.

Obrazem: Za osahávání sochy mu hrozí 10 let, soudní slyšení se koná ve středu.

Trestný čin výtržnictví byl spáchán dne 11.2. v 9 hodin ráno, dopustil se ho dvaadvacetiletý muž původem z Hradce Králové. Mladík

si v parku na Karlově náměstí vyhlédl sochu Boženy Němcové. Dle očitých svědků na ni nejprve pokřikoval vulgární výrazy, poté se 

snažil vyšplhat na podstavec a sexuálně ji obtěžovat. Po nezdařeném pokusu se pokoušel nahlížet jí pod sukeň, a to až do příjezdu 

policie. Vinu si muž nepřipouští, hájí se nezvladatelností vlastních citů k této geniální literární osobnosti.

V archivech Národního 
divadla čmuchá policie.
Na hlavní českou scénu přišlo ano-
nymní udání obviňující její před-
stavitele z obchodu s bílým ma-
sem. Policie se odmítá k případu
vyjadřovat, dá se však soudit, že
případ souvisí se znovuuvede-
ním přepracované verze Smeta-
novy Prodané nevěsty. Tento krok
to�ž ve feminis�ckých kruzích vy-
volal vyhrocené diskuze o tom, 
zda název opery není vůči ženám
diskriminační či alespoň nemůže
diskriminační smýšlení vůči ženám
 vyvolávat.

Plíhalův Nosorožec získal 

titul Píseň desetiletí.

Více se dozvíte na straně 10.

Víkendová ochutnávka: Ve vzduchu je cítit napětí, začíná Kachní tah.Do oblasti České Kanady se sjíždí česká šifrovací elita. U Starého 
města pod Landštejnem se totiž koná unikátní šifrovací víkend. 
“Se zájmem o naši hru jsme velmi spokojeni. Říká se, že organizá-
toři jsou svině, ale tady si šifry vzájemně připravují sami účastníci,”
vysvětluje specifika jeden z hlavních organizátorů Kachny 2015.
Na start se stejně jako vloni postaví 24 týmů. “No těšíme se moc,
doufáme, že uspějeme,” říká mluvčí týmu Nejnekvazidiagonalizo-
vávatelnější. “Na šifrách máme nejradši to, že dokud neznáte prin-
cip, tak se i smysluplná věta může jevit jako titulní nesmysl. Pak 
už to záleží jen na týmu, buď to dá, nebo nedá. Každopádně dou-
fáme, že se ta naše šifra bude ostatním líbit.”

Stanoviště 74/B


