
1) Pod přísnými tresty se 
zakazuje únos nevěsty.  
Můžete přijít o 
prst, nos nebo 
jiný orgán.

Vzhledem k 
větším rozmě-
rům nevěsty a 
její snížené 
hybnosti by to 
bylo i značně 
obtížné.

2)  Taneční rej může za-
počnou i bez sóla ženicha s 
nevěstou. 

Ženich ani nevěsta se nikdy 
neúčastnili žádných taneč-
ních kurzů a případné tan-
čení s nimi je jen na vlastní 
nebezpečí.

3) Nehleďte dnes na tradi-
ce, zábavy pak bude více. 
Každý podle svého jeďte, 
ani chvíli neváhejte.

4)  Tanec otce nevěsty s 
matkou ženicha a otce ženi-
cha a matkou nevěsty se 
také nepředpokládá, neboť   
nemůžeme najít lékárničku.

5)  Oslava se koná za 
každého počasí. Svatba 
bude v každém případě.

6) Vstupuje se dveřmi, je 
zakázáno vcházet ok-
nem.

7) Zasmušilé tváře, mr-
zouti-karty a náčiní na 
pletení zapomeňte doma! 

8) Je zakázáno, cokoli 
chápat osobně či zle. 
Pokud to přesto někdo 
učiní, bude zastřelen 
salvami smíchu. 

9) Ohnivými pohledy se 

smí kvůli nebezpečí po-
žáru házet jen velmi 

opatrně.

10) Smát se smí 
bez vyzvání. 

11) Hosté, kteří se 
nebudou těmito 
pravidly řídit, bu-
dou utopeni ve 

slivovici či jiném pato-
ku.

12) Při společném zpě-
vu musí zpívat skuteč-
ně všichni! Kdo chrap-
tí, zpívá o přestávkách.

PRAVIDLA
                  DNEŠNÍHO DNE

K TĚMTO NOVI-
NÁM:

 Vše v těchto novinách berte 
prosím z rezervou a humo-
rem.

 Je zakázáno použít tyto 
noviny k jiným než určeným 
účelům. Jinak by byl vyda-
vatel donucen příště tisk-
nout na smirkovém papíře! 

 Kdo se cítí těmito novinami 
poraněn, může se nechat 
redakcí obvázat.

 Tento svazek listů  se dovo-
luje použít i jako instantní 
smích.

Vážení svatební hosté

JEDINEČNÉ VYDÁNÍ

27.4.2013Novotniny

ZAMĚSTNAVATEL

Pravidla dnešního dne

Něco o nás

Zajímavosti o dnešních 
místech

O svatbách

Trocha historie

Sranda a luštění

Závěrem

UVNITŘ 
TOHOTO 
VYDÁNÍ:

Tímto bychom chtěli 

poděkovat všem skvělým 

lidem, kteří se zúčastnili 

tohoto úžasného svatebního 

dne.
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V těchto řádcích by mělo být, jak se 
ženich a nevěsta poznali. Mi musíme 
být opět vyjímky a tak zde naleznete, 
jak byly a nebyly naše zásnuby.

   9.12.2012 byl den jako každý jiný. 
Den strávený 
jeden u xboxu a 
druhý u pc. Pak  
kafíčko a nákupy. 
Nic nenasvědčo-
valo tomu, co 
mělo přijít. 

Při procházínení 
jednoho nejmeno-
vaného obchodní-
ho řetězce, mi do 
oka padl skleněný 
medvídek z výprodeje za 30 kč. Že se 
ocitl v košíku jsem zjistila až u poklad-
ny :-) A musela jsem se usmát.

   Doma při vybalování nákupu si Víťa 
klekl na kolena a zeptal se „Vezeš si 
mě?“ s touto soškou v ruce. Ty jeho 
srandičku už známe a tak jsem se jen 
usmála a dál se věnovala schovávání 

nákupu.

Navíc to nebylo poprvé. Už jed-
nou se mě zeptal. A to bylo hned 
po nějaké té malicherné hádce. 
To ze mě automaticky a vztekle 
vyletělo „Ne!“  Tak pak hrdin-
sky prohlašoval, že to tak nemys-
lel a že kdyby jo, tak bych to 
poznala. :-) Barvu přiznal až 
časem.

   Po delší době jeho klečení, mi 
snad bylo trošku líto jeho kolen 

nebo pod vlivem těhotenských hormo-
nů, jsem mu řekla „ Tak teda jo.“ :-)  
Pomalu nevěříc, že to myslí vážně. Ale 

když o tom mluvit již 3 den a začali 
jsme řešit zásnubní prstýnek , mi do-
šlo, že to vážně myslel. :-)

   Po té z něj vylezlo, že ještě 2krát 
svou otázku nevyslovil. Jednou, když 
ho někdo předběhl a už by to vypadalo 
podivně a po druhé na naše čtvrté 
výročí, kdy měl nádhernou velkou 
kytici, ale ještě větší - no řekněme 
trému. :-)

   No u nás je 
vždy něco 
dílem oka-
mžiku a v 
podivném 
provedení, 
ale bez toho 
by jsem to 
snad ani 
nebyli mi. ;-)

Konečně zaznělo ano
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Přípitek

Předkrm: salát caprese

Polévka: Slepičí s játrovými knedlíčky

Hlavní chod: Kuřecí plátek se šunkou, sý-
rem a broskvi +brambory

Dezert: Svatební dort

V pozdějších hodinách: RAUT

 šopský a těstovinový salát

 zabijačkový talíř

 Pečené kuřecí špalíčky

 Salámová mísa

 Sýrová mísa

 Kuřecí a vepřové řízečky

Na	každé	správné	svatbě	se	mají	hosté	bavit,	trsat	
a	mlsat.	Proto	čímkoliv,	co	leží	před	Vámi,	obslužte	
se	bez	ptaní.	Dobrou	chuť	Vám	přejí	novomanželé.



Výročí svatby a jejich názvy
Ať už máte svatbu za sebou nebo se na ni teprve chystáte, na zde si můžete udělat představu, jaká svatební výročí vás 
na společné cestě životem čekají. Svatební den je jenom začátek vašeho společného putování. Je to výchozí bod cesty o které 
doufáte, že bude harmonická, dlouhá a naplněná láskou. Každoročně můžete svého partnera ujistit o tom, jak vám na něm záleží 
právě tím, že mu dáte v den výročí svatby nějaký hezký dárek. Hlavně si však spolu uděláte pěkný den, nebo alespoň večer 
a budete vzpomínat na všechny báječné okamžiky, které jste spolu prožily a také na všechno těžké, co jste překonali...

Výročí se jmenují podle toho, jakými dárky se manželé obdarovávají.

1. BAVLNĚNÁ SVATBA
Po prvním roce manželství byste se spolu měli cítit jako v bavlnce. Je to doba, kdy se vzájemně poznáváte a učíte se 
tolik potřebné toleranci. V den výročí byste si měli vyměnit kapesníčky nebo něco z bavlny.

2. PAPÍROVÁ SVATBA
Druhý společný rok uteče jako voda a vy po té vodě můžete pustit třeba loďky z papíru, které si navzájem vymění-
te...

3. KOŽENÁ SVATBA
Věciček z kůže je spousta od velkých a drahých až po drobnosti za pár korun...

4. KVĚTINOVÁ SVATBA
Na toto výročí se nejspíš budou těšit především ženy. Je jenom jednou za život, takže pánové, nešetřete na pořádné 
kytici a nebo na zajímavé kytce v květináči...

5. DŘEVĚNÁ SVATBA
Dřevo vždycky působí přívětivě a hřejivě. Připomíná nám teplo domácího krbu a může z něho být taky hezký přívě-
šek nebo praktická věc do kuchyně.

6. ŽELEZNÁ SVATBA
Oproti dřevu je železo chladné ale zato stálé. Nějaká drobnost z kovu vám připomene, jak pevný váš svazek je.

7. VLNĚNÁ SVATBA
Dárky z vlny se budou náramně hodit v zimním období, za sněhových bouří a vlézavého mrazu. I v životě samotném 
je to podobné. Hlavní je se pořádně "obléct" a nevzdávat to.

8. BRONZOVÁ SVATBA
Výročí jako dělané na nějaký pěkný přívěšek.

9. MĚDĚNÁ (NEBO HLINĚNÁ) SVATBA
Opět jedno "přívěškové" výročí a nebo také prostor k tomu, abyste si darovali hezké věci z vypálené hlíny.

10. CÍNOVÁ SVATBA
A máme tu první kulaté výročí. Je to čas na rekapitulaci a plány do budoucna. Toto výročí tak trochu voní vánocemi 
- rozpálený olovem (mědí + cínem) které se lije do vody a možná se z něho dá vyčíst, co vás v příštích letech čeká.

11. OCELOVÁ SVATBA
Když už jste spolu přečkali jedenáct let, určitě víte, že některé situace je potřeba řešit s ocelovým klidem.

12. HEDVÁBNÁ SVATBA
Hedvábný šátek nebo kravata jsou velice elegantní dárky, které ještě téhož večera můžete využít třeba v divadle...

13. KRAJKOVÁ SVATBA
Opět jedno výročí, na které se ženy určitě moc těší a pánové si lámou hlavu nad dárkem a přitom je to tak jednodu-
ché. Co takhle nějaké hezké krajkové spodní prádlo?

15. KŘIŠŤÁLOVÁ (SKLENĚNÁ) SVATBA



Pánové se těší na stylovou karafu nebo na nějaké hezké broušené skleničky z kterých se tak báječně popíjí.

20. PORCELÁNOVÁ SVATBA
Ženy se už nemůžou dočkat nové sady nádobí, protože ta stará za posledních dvacet let vzala za své.

25. STŘÍBRNÁ SVATBA
Opět jedno přelomové výročí. Po 25 společných letech už opravdu víte, co od toho druhého čekat, nebo vás 
přece jen překvapí nějakým výjimečným stříbrným dárkem?

30. PERLOVÁ SVATBA
Výročí jako stvořené pro dámy, ale vlastně také pro pány, aby se mohli ukázat co by grófové.

35. KORÁLOVÁ (NEBO PLÁTĚNÁ) SVATBA
Ozdoby z korálů jsou pohádkové - stejně jako vašich předchozích 35 let. :-)

40. RUBÍNOVÁ SVATBA
Pánové jistě stihli za posledních pět let našetřit na nějaký pěkný šperk, který dámy v tomto věku dokáží 
bezesporu ocenit.

45. SAFÍROVÁ SVATBA
Další příležitost a záminka pro pány, aby svou drahou polovičku zasypaly kopou drahokamů, nebo alespoň 
jedním?

50. ZLATÁ SVATBA
Pověstná kulatá svatba. Už jste spolu půl století. Od této chvíle jsou výročí spojována s dalším obřadem
a třeba také s výměnou prstýnků starých za nové. Ty staré už ostatně něco pamatují.

55. SMARAGDOVÁ SVATBA
Pokud jste spolu šťastně přečkali 55 let, pro dámy už asi nebude to nejdůležitější, jestli je jejich manžel za-
hrne drahocennými kameny, ale spíš, že můžou pořád být se svým partnerem.

60. DIAMANTOVÁ SVATBA
Po šedesáti letech manželství dobře víte, že život je občas stejně tvrdý jako diamant, ale zároveň plný bá-
ječných okamžiků.

65. KAMENNÁ SVATBA
Někdy může být opravdu těžké unést tolik společných let, možná stejně těžké jako by každý z těch roků byl 
velký kámen, ale na druhé straně jenom na pevném základě je možné stavět.

70. PLATINOVÁ (NĚKDE SVATBA MILOSTI)
Je opravdu dojemné pokud můžete na radnici a nebo alespoň doma oslavit 70 společných let. Je to vzácný 
okamžik a snad proto má toto výročí stejný název jako nejdrahocennější slitina.

75. NEBESKÁ SVATBA ČI SVATBA KORUNOVAČNÍCH KLENOTŮ
Dočkat se tohoto výročí chce opravdovou výdrž a pevné zdraví. My běžní smrtelníci můžeme těmto nesmr-
telným jenom závidět...

Ať už oslavíte výročí jakýmkoli způsobem - ve skromnosti nebo honosně, nejdůležitější je, aby vaše láska zrála jako dobré 
víno a s každým rokem se zvětšovala vzájemná tolerance. Možná že se potom dámy dokonce nebudou zlobit na své partnery 
za to, že na výročí zapomněli. Oni to nemysleli zle a možná vůbec nemysleli, však už je za ty roky znáte...



Na místě původní renesanční radnice ze 16. století byla dle projektu vídeňského architekta Moritze Hil-
trangera v letech 1901-03 postavena neorenesanční radnice s věží. Zároveň se radnice již chlubila seces-
ními detaily. Tato stavba je symbolem městské samosprávy a zároveň dominantou města.

Krnovská radnice

Radnice se secesní budovou spořitelny vy-
tváří na náměstí mohutný stavební blok

palác, dům
zachovalý
přístupno v návštěvních hodinách
Česká republika
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Bruntál (BR)
Obec: Krnov

ěstská radnice na Hlavním náměstí pod číslem popisným 96, stávala v minulosti v západním čele 
Dolního náměstí. Krnov a převážně jeho historické jádro bylo na konci 2. světové války vážně 
postiženo. Zmizely celé bloky budov. Z několika uliček a náměstí tak vznikl dnešní jednotný 

prostor Hlavního náměstí. Zbyl jen blok radnice a spořitelny budov ve středu plochy náměstí.
Radnice je relativně novostavbou. Byla vystavěna v letech 1901 až 1903 v tehdejší době populárním neo-
barokním slohu se secesními detaily na místě původní renesanční radnice ze 16. století. Stavba byla reali-
zována Ernstem Latzelem a Aloisem Geldnerem podle projektu Moritze.
Dvoupatrová trojkřídlá budova ukončená mansardovou střechou je svým hlavním průčelím s osovým 
hlavním vstupem v bohatě řešeném portále otočená směrem k jihu. Západní krátké křídlo je na severu 
ukončeno šesti patrovou věží, kde poslední patro tvoří vystouplý ochoz s nárožními arkýři. Celek věže 
zakončuje vysoká valbová střecha ukončená lucernou. Krytina střechy je zajímavě barevně vyskládaná.
Na budovu radnice navazuje nepravidelná trojkřídlá dvoupatrová budova městské spořitelny (čp. 95). Se-

cesní barokizující velmi výstavná budova s bohatě členěnou fasádou byla postavená letech 1906 - 07 

podle projektu Franze Blasche. Spolu s budovou radnice tvoří jeden stavební blok.



ad vesničkou Úvalno ve výšce 400 m n.m. je k nalezení rozhledna Hanse Kudlicha vybudovaná 
v r. 1913 Výška věže je 22 m. Pod rozhlednou je venkovní veřejné koupaliště a u rozhledny výbor-
ná hospůdka.

28.5. 2002
Opravdu hezká rozhledna. Vybudována v roce 1913, znovuotevřená byla po generální rekonstrukci 
1.10.2000. V přízemí je mauzoleum úvalenského rodáka Hanse Kudlicha, poslance říšského parlamentu, 
který bojoval za zrušení roboty. Pod rozhlednou je velmi příjemná restaurace, dětské hřiště atd. 
Rozhledna Hanse Kudlicha (22 m, 400 m n. m.) byla postavena r. 1913 jako památník úvalenského rodáka, význ. 

lékaře a politika. Architekty stavby byli bratři Oskar a Eugen Felgelovi. Po r. 1945 věž chátrala. R. 2000 zrekon-

struována a znovu otevřena. V přízemí je mauzoleum Dr. H. Kudlicha.

věž
rozhledna
zachovalý

přístupno v ná-
vštěvních hodi-

nách
Česká republika
Kraj: Moravsko-

slezský kraj

Poloha
Obec Úvalno sousedí na severu s Krnovem, na východě s Polskem (gmina Branice), na jihu s Brumovice-
mi a na západě s Býkovem-Láryšovem. Od okresního města Bruntál je vzdálena 21 km a od krajského 
města Ostrava 46 km.

Nejvyšším bodem obce je vrch U lesovny (427/426 m n. m.) na západ od obce, přímo nad vesnicí je vrch 
Strážiště (395 m n. m.).
Území Úvalna patří do povodí Odry, resp. Opavy. Severojižním směrem tekoucí řeka Opava tvoří rovněž 
východní hranici obce. Opava přijímá na území Úvalna zprava Hájnický potok a Černý potok. U Hájnic-
kého potoka se nachází Dolní hájnický rybník (Horní hájnický rybník je na území Krnova). Na území 
Úvalna částečně zasahuje i vodní nádrž Pocheň.

Území obce pokrývá z 57,5 % zemědělská půda (52 % orná půda, 4 % louky a pastviny), z 35 % les a z 
6 % zastavěné a ostatní (např. průmyslové) plochy.
Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1415.
Slavní rodáci
Hans Kudlich (1823-1917), právník, lékař a politik, navrhovatel zrušení poddanství.

Josef Kinzel (1852-1925), rakouský malíř

Kurt Tepperwein (* 1932), německý terapeut a léčitel[5]

Pamětihodnosti
Kostel svatého Mikuláše, Hrob Hanse Kudlicha, Rozhledna na vrchu Strážiště, Boží muka, Sýpka na 
návsi, Slovanské sídliště, archeologické naleziště, Hradiště lužické kultury, 

Úvalno



Cvilínský poklad
Na zadním cvilínském kopci jsou prý dosud, přikryté troskami hradu, nesmírné poklady. Jejich původ je 
podle pověsti nekalý. Nejčastěji se říká, že je pro svou dceru nastřádal loupeživý rytíř, který se po urážce 
své dcery na knížecím dvoře odstěhoval na Cvilín a zde se mstil a přepadal na obchodních cestách. Jeho 
lup však nepřinesl dceři mnoho štěstí. Za otcova života ji trápilo jeho živobytí a po jeho smrti na hradě
osiřela. Zůstala tam zakletá mezi hromady zlata, stříbra a diamantů. V prostorách hradu se prý někdy ozý-
vá její hlas a je prý hlídána nejošklivějšími plazy. Komu se jednou podaří nešťastnici vysvobodit, tomu 
připadne celý cvilínský poklad.
Koncem osmnáctého století, po obrovském požáru a v době bídy se o tento poklad pokusil mladý řemesl-
ník Teodor. Jeho dům shořel a jeho děti hladověly, což ho velmi trápilo a jeho dychtivá mysl ho jednoho 
říjnového večera zavedla přímo k zříceninám Cvilína. Byl to velmi pochmurný večer, foukal chladný vítr 
a Teodor procházel mezi zřícenými zdmi velmi opatrně. Hledal místo, kde by v noci zůstal na stráži a tím 
si vysloužil odměnu, o níž pověsti mluvily. Nakonec se usadil ve strážní věži a čekal na příšery, jimž musí 
tři noci čelit každý, kdo se pokouší vysvobodit zakletou rytířovu dceru. Až do rána se ovšem nic nestalo a 
tak Teodora přepadlo podezření, že na jeho vysvobození nikdo nečeká a že marně ztrácí čas.
Druhého večera se však opět vydal k hradu. To už se mu zdálo, že je ve zřícenině trochu rušněji než mi-
nulé noci. Lesním tichem znělo šustění ptáků, tu a tam se pohnulo několik kamenů v hromadách sutin, 
jakoby někdo dotekem porušil jejich rovnováhu a hustěji padaly šišky a ulomené větve. Nic z toho však 
nepřipravilo Teodora o sebeovládání.
Ještě srdnatěji se tedy vydal ke hradu třetí noci. Byl ostražitější, protože očekával, že poslední noc bude 
nejtěžší. Vykonal několik drobných příprav, aby se co nejspolehlivěji zajistil.
Avšak hrůzy, které ho čekaly, předčily všechno, co si byl kdy schopen představit. Obloha se zatáhla ne-
proniknutelnými mraky. Začal dout takový vichr, že měl oči každou chvíli plné ostrého prachu. Závany 
vichřice přinášely odkudsi příšerně páchnoucí zatuchlinu a vyly ve skulinách trosek. Zprvu mírný deštík 
se naráz změnil na prudký liják, a když se Teodor pokusil vyhnout vodě, šlápl na cosi kluzkého a málem 
upadl. Zachytil se rukou stěny a dotkl se jakéhosi studeného slizkého těla. Prudce uskočil napravo. Každý 
krok a každá minuta dosvědčovaly, že věž je plná nějaké havěti, která navíc začala pištět a syčet, až mu 
naskočila husí kůže. Plazi se mu ovíjeli kolem nohou a každým pohybem narážel na jejich měkká těla, 
která se slévala v jakousi ohavnou masu. Teodor propadl šílenství. Sykot plazů rostl a on je stále setřásal 
z nohou a rukou. V zoufalství začal křičet. V tom se odkudsi ozval vysoký ženský hlas: „Vydržíš-li, zvítě-
zíš!“ Hlas však přišel pozdě. Zachránce byl už tak zdolán ošklivostí a hrůzou, že ho volání ještě víc poděsi-
lo, vypotácel se ven a pádil ke Krnovu. Svůj pokus o nabytí pokladu už nikdy neopakoval.
Rytířova dcera zůstala podle všeho nadále v troskách hradu se sovami a různou havětí a její bohaté věno 
prý dosud čeká na svého objevitele.

Černá smrt
Krnovský pán byl samotářský, podivínský člověk, který se o své statky a veřejné záležitosti moc nestaral 
a ze všeho nejraději vyjížděl na lovy nebo se sám toulal po okolních lesích, kde často zůstával až do pozd-
ní noci.
Jednou pozdě večer teprve přecházel po temeni Kamýku a Dubového kopce a k půlnoci stoupal 
k rozvalinám Cvilína. Když prošel pod klenutím brány, strnul překvapením. Udiveně se zahleděl na ná-
dvoří, kde se páslo stádo bílých koní s dlouhými vlajícími ocasy a hřívami. Kdykoliv se pohnuli, jen oblá-
ček bílé páry jim stoupal od chřípí, avšak žádný zvuk nebylo slyšet. Na mlžných koních seděly postavy 
v tmavých kápích.
Krnovský pán se snažil ke stádu nepozorovaně přiblížit, ale kameny, kterých se chtěl zachytit, se 
z rachotu sesypaly do hradního příkopu. V tom okamžiku bělouši prudce vyrazili, přelétli nádvoří a pádili 
zběsile směrem ke Krnovu. Krnovský pán zahlédl pod přilbami jezdců lebky kostlivců a zhrozil se svého 
činu.

Krnovské pověsti



Po hodině zabušil schvácený na krnovskou městskou bránu a sotva popadaje dechu křičel na starého 
fortnýře: “Byli tu?“ „Viděls je?“ „Před hodinou cvilínští hřebci vyrazili k městu…“ Stařec se zachvěl, zalo-
mil rukama a prorocky zvolal: „Běda, všem nám běda! - Je psáno v sudbě města: Když cvilínští bělouši 
vyrazí ke krnovským hradbám, zapláčou všichni měšťané krvavými slzami!“
A skutečně! Druhého dne vypukl ve městě mor, který zachvátil desítky obyvatel.

Krnovský Ahasver
Tato pověst vypráví o muži, který původně pobýval jako truhlář v knížecích službách markraběte Jiřího 
z Ansbachu. Po ztrátě panského bydla opustil město a nastěhoval se do skalní sluje na severovýchodním 
svahu předního cvilínského kopce, kde dosud ukazují „Ďáblovu kazatelnu“. Volbou svého příbytku způ-
sobil podezření, že se upsal čertu, protože podle pověsti sem za letních nocí lákal rarach okolní osadníky 
a ze skalky obluzoval jejich důvěřivé duše.
Truhlář žil v jeskyňce nuzně. Jedl jen kořínky a lesní plody, s nikým se nestýkal, na nikoho nepromluvil. 
Časem pozbyl všechny svaly svého vysokého těla, takže jeho seschlá, vrásčitá a nažloutlá kůže byla při-
lepena na holých kostech. Jeho oči se skryly do temných důlků pod seschlým čelem, tváře se propadly a i 
jeho kostnaté ruce a nohy připomínaly spíše kostlivce než živého člověka. Jeho jediným přáním bylo ze-
mřít, ale i přesto, že měl všechny trýzně a bolesti stáří, býval často nemocný a utrpěl mnoho úrazů pády 
ze skal, se skonu nemohl dovolat.
Osadníci z Petrova dolu se ho nejprve báli, ale později si na něho zvykli. Soucit však s ním neměli, protože 

ho stále podezřívali, že je ve spojení s ďáblem. Příčinou nařčení bylo také jeho mistrné lazebnické umě-

ní. Obvykle stačilo, aby vyslechl od osadníků popis nemoci a dokázal  namíchat zázračně účinkující 

léky. Nikdy se však neukázal a své výrobky nechával před svou jeskyňkou. Odměny nepřijímal, o uznání 
nestál. Byl zahořklý, ničím se netěšil, ani svými lékařskými úspěchy.
Lidé byli přesvědčeni, že jeho trýzeň způsobila kletba, kterou kdysi vyřkla chařovská osadnice kvůli uráž-
ce posvátného obrázku, ale nikdo nevěděl jak mu pomoci.
Přežíval tedy další generace, než jednoho dne prý potkal čerta, který ho vyzval ke hře „na mlýn“. Tato 
hra bylo něco, co starce po mnoha letech opět zaujalo a to ho velmi udivilo, stejně jako jeho zřetelná pro-
hra.
Čert potěšen výhrou hlasitě zajásal:
„Ej, lazebníku, jiné léčíš, sám však potřebuješ péče!“, a jeho zrak šlehl po postavě starce daleko význam-
něji, než příslušelo při běžné výhře. „Za prohru dostaneš koupel v tomto sudě!“ A než se stařec nadál, ho-
dil ho jako věchýtek do sudu, který stál opodál.
„Ďáblova kazatelna“ se prudce svažuje do údolí řeky Opavy. Po jejím svahu shodil čert sud s vetchým 
starcem a rozkoší tleskal, když viděl, jak sud pádí krkolomným letem po skalnatém svahu a skáče přes 
balvany a kořeny stromů. Když se sud zastavoval, bylo možné rozeznat krvavou hlavu starce, jak se bez 
vlády ještě převalovala po zemi, podle toho, jak ji k tomu nutil sud.
V té době došlo ke střídání vládců Krnovska. Braniborskou vrchnost vystřídali katoličtí Lichtenštejnové, 
kteří přivedli zpět mnichy minority. Minoritům byl prý odevzdán obraz, který kdysi způsobil starcovo 
prokletí a tak se i krnovský Ahasver dočkal od nové knížecí vlády rozuzlení svého neblahého osudu. 
Podle selčiny kletby totiž neměl najít klidu, dokud zneuctění obrazu nebude napraveno.

Nezdařený únos
Jednoho večera počátkem šestnáctého století se v šenkovně U zlatého orla sešlo několik stárnoucích be-

sedníků, kteří se vraceli ze svatební hostiny jednoho z nejzámožnějších krnovských měšťanů Jonáše. 

Mluvili hlavně o tom, jaké honosné věno své dceři přichystal a právě před chvílí poslal na třech vozech 

s dcerou a jejím ženichem do nového domova v Opavě. Jejich vyprávění tajně poslouchala šenkýřova

schovanka, která v hospodě pomáhala svému patronovi, který se jí ujal po smrti jejích rodičů. Nejraději

poslouchala strašidelné příběhy, protože měla pro strach uděláno. Do jejich hovorů nikdy nezasa-

hovala, ale když ji jeden z mužů přímo oslovil a nevkusně odhadoval, 



co by ztropila ve strašidelné situaci, tak se naštvala a prohlásila, že jim ukáže svou odvahu tím, 
že klidně přinese v tuto chvíli z cvilínského hradu větev jeřabiny, která jinde neroste a vyrazila 
do noci. Byla to od ní velká troufalost, protože hrad byl v té době opuštěný a říkalo se, že tam 
sídlí loupežníci. Už cesta temnou nocí byla strašidelná a mnohé dívky by se na dívčině místě
dávno rozplakaly, ale ona byla statečná a brzy došla až k hradu. Jeřabina rostla u okna ve 
hradní stěně a dívka se k němu snažila dostat. V tom uslyšela hlasy, a když nahlédla do okna, 
strnula. Uviděla dva muže, kteří počítali mince. A když se podívala pořádně, zahlédla v rohu ješ-
tě další postavy. 

Tři se pohybovaly, ale jedna z nich nehybně ležela na zemi. Zaostřila a zděsila se. Nehybné zkrvavené 
tělo patřilo ženichovi Jonášovy dcery! A nad ním sténala jeho nevěsta. Dívka byla ještě svědkem toho, že 
jeden ze zločinců, mladší, čistě oblečený, se zvláštně zastřiženým knírkem, dal rozkaz, aby zabili i nevěs-
tu, která je sténáním rušila v přepočítávání nakradeného věna. Na víc už nečekala a snažila se ulomit vě-
tev jeřabiny. Smekla se jí ovšem noha a několik kamenů se uvolnilo a způsobilo nemalý hluk. Hlasy 
v hradu ztichly a dívka začala rychle utíkat směrem k domovu. Po chvíli uslyšela dusot koní, velmi se tím 
vylekala a rychle vběhla do lesa. Tam ovšem nemohla zůstat dlouho, protože by ji její pronásledovatelé 
brzy dopadli a rozhodla se pro riskantní cestu k poustevně. Podařilo se a starý poustevník ji rychle scho-
val do staré truhly. Za pár chvil se k poustevně přiřítili koně s loupežníky. Okamžitě se poustevníka vy-
ptávali, jestli někoho neviděl. Ten však vše popřel a loupežníci odjeli s nepořízenou. Dívka se tedy rozlou-
čila a pokračovala v cestě. Utíkala, co jí síly stačily, ale když už byla kousek od města, tak se skrčila za 
křovím, aby si odpočinula. Nemohla tušit, že o kousek dál je v křoví skryt také Hunzaches, vrchní lupič. 
Když lupiči nikoho nenašli, obsadili totiž pravý břeh Opavy, jedinou cestu k městu. Hunzaches ovšem če-
kal spíše někoho z městské stráže, vojska, či jiné loupežné skupiny, než vylekané městské děvče
s dlouhými rozpuštěnými vlasy a vlající jeřabinovou větví. Proto v ní neviděl nepřítele a jeho ostražitost a 
ustupoval milostnému vzplanutí, které k dívce pocítil. Ona však měla jeho obličej vtištěn ve spojení 
s nelidsky bezcitným nařízením zlikvidovat i nešťastnou nevěstu. Proto, i když k ní přistoupil pomalu a 
mírně a nenásilně uchopil její ruce, strnula hrůzou. Byl jí naprosto okouzlen a nej- raději by jí vyznal lásku. 
Když na ni však promluvil, dívka se ještě víc vylekala, vytáhla svou ruku z jeho, vytrhla dýku, kterou po-
střehla za Hunzachesovým pasem a než se jinak ostražitý lupič vzpamatoval, vrazila mu dýku do hrdla.
Hunzaches zavrávoral a dívka využila chvíli zmatku a pádila k městu. Tam vše vypověděla městské stráži 
a ta se vydala i s vojskem prohledat hrad. Nikoho živého už tam ovšem nenašli, jen mrtvá těla obětí. Lou-
pežníci uprchli.
O této události se ještě dlouho mluvilo a byla líčena statečnost šenkýřovy schovanky.

Ta žila dál poklidným životem. Měla několik nápadníků, ale zatím se do svatby nehrnula. V jiném hostin-
ci, který patřil příteli jejího patrona, se ovšem svatba konala a tak se tam spolu vypravili. Bylo tam veselo 
a všichni mladí tančili jako o život. Dívka se také přidala a teprve později si ve víru tance uvědomila, že se 
kolem ní pořád točí jistý mladík. Když se mu podívala blíže do tváře, poznala v něm vůdce lupičů Hunza-
chese! Jizva na krku jí dodala jistoty. Hunzaches však na nic nečekal, uchopil ji do náruče a vyběhl 
z hostince ven, kde již měl přichystaného koně. Vyhoupl se na něj a ujížděl i se svým živým břemenem 
pryč. V hostinci únos nezpozorovali, ale i přesto mu nepřálo štěstí. Po tmě minul most a bylo těžké při-
mět koně, aby s takovou zátěží přebrodil řeku. Povoloval otěže a s tím i povolil sevření své oběti. Toho 
chytrá dívka využila a vysmekla se mu. Jezdec sebou trhnul a v tu chvíli se s jeho koněm utrhl kus břehu 
a oba se zřítili do řeky. Kůň padl na svého pána a ani jeden z nich už nemohl vstát. Umírající muž prosil 
dívku o odpuštění, vyznal jí lásku a prozradil jí, kde jsou schovány všechny jeho naloupené poklady.

Dívka s těmito penězi dobře naložila. Vrátila Jonášovi věno, mladým manželům nechala postavit pomník 
a za zbytek peněz nechala postavit na místě poustevny, která již nestála, kapličku. Poté se vdala za hod-
ného chasníka a dál pomáhala pěstounovi v šenkovně.



Malý Krnovský strašidlopis
Jako v jiných městech, tak i v Krnově se kdysi věřilo na mnoho nadpřirozených bytostí a strašidel. Tyto 
příběhy mnohdy vypovídají o tehdejších sociálních poměrech.
O těžkých životních podmínkách, o ne- změrné bídě, která vedla například k vytvoření postavy báby 
přadleny, o níž děti věřily, že si pro ně přijde, nenapředou-li dostatek příze.
Velmi rozšířeno bylo přesvědčení o existenci hada hospodáříčka v každém stavení, pečujícího o blaho 
obyvatel domu a zahánějícího nemoci. Od hada hospodáříčka odlišovali Krnovští hada se zlatou korun-
kou. Našli se prý odvážlivci, kteří mu korunku s nasazením života v nestřežené chvíli vzali.
Ani opatřit si soukromého dráčka nebylo složité. Létající draci se totiž klubali z malých vajec, která kla-
dou slepice na konci snůšky. Neměl-li hospodář o draka zájem, zneškodnil vejce skrývající nebezpečí tak, 
že je přehodil přes hřeben střechy svého domu. Zvláštní odrůdou draka byl bazilišek. Spatřil-li ho někdo
s prázdným žaludkem, ještě téhož dne zemřel. V opačném případě však zahynul bazilišek.
Bázliví lidé věřili například i tomu, že obyčejná kočka se po sedmi letech života v kočičí podobě změní 
v čarodějnici.
Lidé také často snili o pokladech a tradice zná hned několik míst v Krnově a jeho okolí, na nichž mělo být 
ukryto nesmírné bohatství. Tato místa se dala nalézt podle modravých plamínků, které se nad nimi roz-
svěcovaly. Nejtěžší chvíle hledače pokladů čekaly při vyzvedávání pokladu, které bylo provázeno strašli-
vými zjeveními. Přesto bylo nutno zachovat klid a mlčení. Když totiž někdo úlekem nebo údivem pro-
mluvil, poklad navždy pohltila země a provinilce stihlo neštěstí. Některé poklady byly navíc hlídány hrůzu 
nahánějícími tvory. Poklad cvilínského hradu například hlídal velký černý pes s ohnivýma očima.
Na hradě Cvilíně kdysi sídlil loupeživý rytíř, kterého také potkal nezáviděníhodný osud – strašit na hra-
dě tak dlouho, až jeřabina, která se zachytí na roubení studny, dosáhne svou korunou úrovně hradního 
nádvoří. Pak se vůdce lupičů opět objeví ve své původní podobě.
U soutoku Opavy a Opavice se v noci často potulovali ohniví muži, z nichž nejpopulárnější byl jeden 
z okolí Papírového mlýna. Často posvítil osamělému poutníku na cestu, avšak nezdvořáky, kteří mu ne-
poděkovali, zle vytrestal.
V kamenolomu pod Kosteleckým vrchem, stejně jako i jinde v okolí města, sídlili skřítkové. K lidem, kte-
ré neznali, se často chovali zlomyslně, známým však pomáhali. Získat jejich přízeň bylo snadné: stačilo je 
obdarovat koláčem či plackou.
Vodníci byli v Krnově také dost hojní. Nejznámější z nich bydlel pod jezem na řece Opavě u dnešního 
kina Mír. Krnovští měšťané s ním dobře vycházeli, na čemž měly zřejmě zásluhu také jeho dvě sličné 
dcery, které si rády u muziky zatančily s krnovskými hochy.

Poslední strašidlo na Krnovsku bylo po dvou týdnech „řádění“ konečně polapeno 4. února 1905. 
Ukázalo se, že krnovské občany děsila opice, která před časem utekla svému majiteli a potulo-
vala se po Cvilíně a okolí.



Víťa s maminkou

1. třída

Začít se má od 
mala 

Začátky s oslíkem

Jméno VÍTĚZSLAV znamená slaví-
cí vítězství, slavný vítěz. Nosí jej 

celkem 9.892 obyvatel České repub-
liky. 

Elfská podoba: Alcarnacil

Poznámka: Toto jméno je také po-
važováno za novější podobu jména 
Vítoslav. Významem podobné je 
jméno Viktor. 



Zdeňka s babičkou

Taky pěkné zvíře

1. třída

Začít se má od 
mala

Jméno ZDEŇKA
nosí 79.507 obyva-
tel České republiky

Tradičně se udává jako slovan-
ská ženská varianta mužského 
jména Sidonius, které označuje 
člověka ze Sidonie, antického 

města v dnešním Libanonu
(Saida).

Někdy se udává, že ve jméně je 
patrný slovanský kořen slova 

„dělat“.



Významné osoby se jmé-
nem Vítězslav

Vítězslav Jandák - český herec a populistický 
politik

Vítězslav Dostál - český cyklista

Vítězslav Hádl - český hudební skladatel, klaví-
rista, hudební dramaturg a publicista

Vítězslav Lavička - český fotbalový trenér

Vítězslav Nezval - český básník

VÍTĚZSLAV

Vaše jméno vyjádřeno číslem odpovídá vibraci čísla dvacet 
čtyři. Láska, peníze, tvořivost. Toto číslo je velice šťastné, po 
právu zasloužené v minulých inkarnacích. Slibuje pomoc moc-
ných, a to naznačuje blízkou spojitost s lidmi vysoké úrovně a 
pozic.

Podporuje finanční úspěch a posiluje schopnost dosáhnout štěstí v lásce. Znamená mož-
nost zisku dosaženého na základě milostného vztahu, působení v oblasti práva nebo 
umění a magnetismu, který je neobyčejně přitažlivý pro opačné pohlaví.
Jedinou hrozbou je jistá arogance v lásce, finančních a pracovních záležitostech, proto-
že všechno jde snadno. Pokud však bude toto číslo v současném životě zneužito, pama-



Slavné Zdenky a Zdeňky
bl. Zdenka Cecilia Schelingová, slovenská řeholnice a mučed-

nice

Zdenka Bergrová, česká básnířka a překladatelka

Zdeňka Braunerová, česká malířka

Zdena Hadrbolcová, česká herečka

Zdeňka Lorencová, česká zpěvačka

Zdenka Deitchová, česká autorka animovaných filmů

ZDEŇKA

Nositelé tohoto jména odpovídají vibraci čísla 
třináct, a to je vibrace obrození a změny. Ne-

ní to nešťastné číslo, jak mnoho lidí věří. Ve starověku se říkalo, že ten, kdo 
pochopí, jak používat číslo 13, bude obdarován mocí a převahou. Tato vibrace 
je energií převratu, který nabízí nový směr vývoje.

Třináctka je spojena s mocí, která, je-li použita k sobeckým cílům, přivolá zká-
zu. Znamená varování před neznámem a neočekávaným. Klidné přizpůsobení 
se změně, rozvine sílu této vibrace a sníží možnost čehokoli negativního.
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MILUJI TĚ
V	CIZÍCH	JAZYCÍCH

Albánsky	- Te	dua

Anglicky	- I	love	you

Arabsky	- Ana	behibak

Arménsky	- Yes	kez	sirumen

Bělorusky	- Ya	tabe	kahayu

Bulharsky	- Obicham	te

Dánsky	- Jek	elsker	dig

Eskymácky	- Negligevapse

Esperantem	-Mi	amas	vin

Estonsky	-Ma	armastan	sind

Etiopsky	- Afgreki‘

Filipínsky	-Mahal	kita

Finsky	-Mina	rakastan	sinua

Francouzsky	- Je	t’aime

Havajsky	- Aloha	wau	ia	oi

Hebrejsky	- Ani	ohev	et	otha

Holandsky	- Ik	hou	van	jou

Chorvatsky	- Volim	te

Irsky	- Taim	ingra	leat

Islandsky	- Eg	elska	tig

Italsky	- Ti	amo

Japonsky	- Aishiteru

Katalánsky	- T’estimo

Latinsky	- Te	amo

Libanonsky	- Bahibak

Maďarsky	- Szeretlek

Německy	- Ich	liebe	
dich

Polsky	- Kocham	ciebie

Portugalsky	- Eu	te	amo

Rumunsky	- Te	ubesk

Siouxové	- Techihhila

Slovinsky	- Ljubim	te

Srbsky	- Volim	te

Španělsky	- Te	quiero

Švédsky	- Jag	alskar	dig

Tahitsky	- Ua	here	Vau	
la	Oe

Thajsky	- Chan	rak	
hkun

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 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 argu-
menty jako hrnky, pánve, válečky…
§16 Domácí práce jsou manželovi přísně zakázány. Tuto námahu nahradí jasný-
mi 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 
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2005 – Poprvé vzlétl obří dvou-
podlažní letoun Airbus A380.

Narození
Česko
1773 – František Josef Lothar 
Silva-Tarouca, rakousko-
moravský šlechtic († 2. prosince

1835)

1844 − Jan Zacpal, novinář a 
buditel na Opavsku († 15. břez-
na 1888)

1913 − Zita Kabátová, herečka 
(† 27. května 2012)

1929 − Ivan Vyskočil, dramatik 
a herec

1969 − Jan Bauer, politik

1972 − Lenka Vlasáková, 
filmová a divadelní herečka

1982 − Pavel Bosák, basket-
balista

1976 − Leoš Mareš, zpěvák, 
moderátor

1978 − Jakub Janda, skokan 
na lyžích

Světový den grafiky

Slovensko – Jaroslav

Slovinsko – Den odporu 
proti okupaci

Pranostika na 
27.4.

Mokrý duben a máj chladný 
- k sýpkám, senu přístup 
žádný.

Jak hluboko v dubnu namokne, 
tak hluboko v máji vyschne.

27. duben je 117. 
den roku podle gregoriánského ka-
lendáře Do konce roku zbývá 248 
dní.

Události
Česko
1452 – Zemským správcem České-
ho království byl zvolen Jiří z Po-
děbrad.
1855 – Novinář Karel Havlíček Bo-
rovský byl propuštěn z Brixenu, 
kam byl nuceně deportován 22. pro-
since 1851.

1950 - v noci z 27. na 28. dubna byl 
proveden druhý velký přepad Akce 
K

1978 – Byl založen Výbor na obra-
nu nespravedlivě stíhaných.
Svět
1810 – Ludwig van Beethoven slo-
žil svoje zřejmě nejznámější dílo, 
klavírní skladbu Für Elise.
1908 – Byly zahájeny Letní olym-
pijské hry v Londýně.

1950 – Spojené království uznalo 
diplomaticky Izrael.

27.4.
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 Typ Virus: Ani nezpo-
zoruješ, a nastěhuje se ti do 
bytu; všechno si přivlastní.
 Typ Internet: Musíš za-
platit za přístup.
 Typ Server: Když ho 
potřebuješ, vždy je obsaze-
ný.
 Typ Windows: Je plný 
chyb, ale nedokážeš si bez 
něho představit život.
 Typ Powerpoint: Je 
atraktivní, můžeš se s ním 
pochlubit, ale sám o sobě 
nemá hodnotu.
 Typ Excel: Říká se, že ví 
kdeco, ale ty ho používáš jen 

pro základní úkony.
 Typ Word: Vždy má pro 
tebe pře-
kvapení, 
ale v pod-
statě mu 
nikdo ne-
rozumí.
 Typ 
DOS: 
Kdysi ho 
měly 
všichni; 
dnes o 
něho nikdo nemá zájem.
 Typ Scandisk: Všichni 

a odpočinku, což jistě udělá 
dobře i vám.

4. Připravte děti. Pokud má-
te malé děti, věnujte jim 
chviličku a Umyjte jim ruce a 
obličej, učešte je a podle 
potřeby také převlékněte. 
Jsou to vaše malé poklady a 
dotvoří příjemnou atmosféru 
jeho návratu.

5. Minimalizujte hluk. V době 
jeho návratu vypněte prač-
ku, vysavač.
Přimějte k tichosti také děti. 
Buďte šťastná, že manžela 
vidíte, a
přivítejte ho krásným úsmě-
vem.

6.Co nesmíte: Nevítejte ho 
stížnostmi a problémy. Ne-
reptejte, když
přijde pozdě k jídlu. Uvě-
domte si, že ve srovnání s 
těžkostmi jeho
pracovního dne jsou to jen 

1. Mějte připravené jídlo. 
Vaření si plánujte včas - tře-
ba i den předem. Váš part-
ner tak uvidí, že na něho 
myslíte a staráte se o něj. 
Většina mužů se domů vrací 
s prázdným žaludkem a dob-
ré jídlo je součástí tolik po-
třebného vroucího přivítání. 

2. Připravte se. Abyste byla 
svěží, až přijde, na čtvrtho-
dinku si
odpočiňte. Naličte se trochu, 
dejte si stuhu do vlasů a 
snažte se
vypadat svěže, protože on 
byl celý den jen s lidmi una-
venými prací. Jeho nudný 
den potřebuje jiskru, a proto 
buďte veselá a zajímavá.

3. Ukliďte nepořádek. Ještě, 
než se manžel vrátí, projděte 
naposledy dům a posbírejte 
učebnice, hračky, papíry atd. 
Oprašte stoly. Váš manžel se 
bude cítit jako v ráji pořádku 

I D E Á L N Í Ž E N A

maličkosti. Udělejte mu po-
hodlí - může se natáhnout 
do pohodlného křesla nebo 
si lehnout v ložnici. Nakle-
pejte mu polštář a nabídněte 
mu, že mu sundáte boty. 
Mějte vždy připravený teplý 
nebo studený nápoj. Pohlaď-
te ho tichým a příjemným 
hlasem. Dovolte mu odpoči-
nout si a uklidnit se.

7. Naslouchejte mu. Jistě mu 
toho chcete mnoho říci, ale 
doba jeho
návratu na to není nejvhod-
nější. Mluvit má prvním on. 
Na to
nezapomínejte.

8. Večer přizpůsobte jemu. 
Nikdy si nestěžujte, když vás 
nevezme na
večeři nebo za jinou příjem-
nou zábavou. Snažte se po-
chopit tíhu a
strasti jeho světa a jeho po-
třebu odpočívat.

vědí, že je užitečný a chce 
jim pomoci, ale nikdo neví, 
co vlastně dělá.

 Typ Screensa-
ver: Nehodí se na 
nic, ale aspoň tě za-
baví.
 Typ Kabel: Je 
dobrý, jen když je 
zastrčený.
 Typ Infraport: 
Chce udržovat přá-
telství bez kontaktu.
Typ Microsoft: Zá-
hadně padá v tu nej-

nevhodnější chvíli, a za nic 
na světě nevíš proč.
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Charakteristika: Mladík 
(ženy mu začaly říkat zají-
ček). Temné období a sjetý 
pohled je ten tam. Drogy se 
mu už dostaly z krve ven a 
snaží se na sebe více dbát. 
Možná navštíví posilovnu, 
možná se dostane i do žen-

ské postele.
Tělo: To samé. Mladistvá 
pružnost. Vlasy zdravé a 

hezké. Vousy si už holí (no, 
sláva!). Už jen vyřešit pod-
kožní výrůstky. Zase je k 

pomazlení! Penis již našel! 

(Někteří)
Sexuální aktivita: Sám se 
uspokojuje. Někdy možná 

souloží, ale výkony nic moc.

26 až 30 let
Charakteristika: Muž (pro 
ženy chlap). Pracuje, paří, 

užívá si. V podstatě nejhezčí 
období muže.

Tělo: Sem tam se na těle ob-
jeví nějaká ta vráska, ale to 

je většinou z přepracovanosti 
nebo z nadměrného množství 

alkoholu a cigaret.
Sexuální aktivita: Uspokoju-
je se stále častěji. Kombina-
ce s pravidelným sexem je 
celkem běžná, i když ona 

první aktivita ho začíná bavit 

1 až 5 let
Charakteristika: Roztomilé 
miminko. Spinká, brečí, pa-

pá, slintá, zvrací, kaká... Poz-
ději zjistíte, že co se v mládí 

naučíš, ve stáří jako když 
najdeš.

Tělíčko: Měkké, hebounké, 
růžové. Prostě k pomazlení.

Sexuální aktivita: Žádná.

6 až 12 let
Charakteristika: Stále hodný 
chlapeček, který si hraje. Už 
ne bohužel s autíčky, ale se-
bral sestře panenky a snaží 
se spářit Kenna a Barbie.

Tělíčko: stále měkká kůže, 
hezké, zdravé vlásky. Stále 

k pomazlení.
Sexuální aktivita: Rozmno-

žování panenek.

13 až 16 let
Charakteristika: Spratek, 

který vás začíná přerůstat. 
Také se dostaví puberta. 

Někdy. Je všeobecně známo, 
že muži jsou nevyspělí a 

mentálně zaostalí. Hodně čte 
a může se také dostavit tzv. 
temné období. To znamená 
černá barva, bledost v obli-
čeji a oči mírně pootevřené. 

Často přemýšlí o smrti.
Tělo: Kůže má stále tu mla-

distvou pružnost. Tělo je 
pevné. Vlasy hezké, zdravé a 
přibyly i vousy. Bohužel jen 
ty, co stačí klapnout dveřmi 
a ony opadají. Už není k po-
mazlení a stále hledá to, če-

mu chce říkat penis.
Sexuální aktivita: Obtěžuje 

spolužačky.

17 až 25 let

mnohem víc.

31 až 50 let
Charakteristika: Stále muž. 
Pracuje, pracuje, pracuje.

Tělo: Padají vlasy, narostlo 
břicho a tam, kde byl dříve 
vypracovaný zadek, začíná 

být povislá kůže.
Sexuální aktivita: Už se sám 
neuspokojuje a doprošovat 

se manželky ho také nebaví. 
Navíc si na něj přes břicho 
moc nevidí, tak ho raději už 

ani nehledá.

51 až 65 let
Charakteristika: Starší 

pán. Trochu pracuje, ne-
užívá si, nepije (zakázal

to doktor). Zlobí ho 
žlučník, žaludek a hemo-

roidy.
Tělo: Začíná se podobat 
mimozemšťanovi. Ne-

může pochopit, proč pro-
meškal druhý dech, o 

kterém toho tolik slyšel, a 
všichni jeho kamarádi v to-
mhle věku mají ty mladé, 

krásné slečny.
Sexuální aktivita: Na bodu 

mrazu (konečně klid).

66 a více
Charakteristika: Zombie ne-

bo mimozemšťan.
Tělo: Je to lidské tělo?

Sexuální aktivita: Pod bo-
dem mrazu!

Vývojová stádia muže
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Manžel přijde domů a najde ve své po-
steli cizího chlapa se svoji ženou. Posta-
ví se nad to dopuštění a praví: „Vážený 
pane! Pro příště! Buďte tak laskav a 
dávejte si svoje zuby do své skleničky!“

Manželé se po čtyřiceti letech vydají po 
místech, která navštívili o svých líbán-
kách. Takhle večer jedou venkovskou 
krajinou podél farmy. Sluníčko zapadá, 
romantická nálada a ženská povídá: 
„Miláčku, zastav a pojď ven, pojď udě-
lat to samé co před čtyřiceti lety.“ 
Chlápek zastaví, oba vystoupí, on ji 
začne svlékat a brzy ji vášnivě opře o 
plot. Vypukne vášnivé milování. Když 
pak oba sedí v autě, on říká: „Tedy, 
drahá, co se pamatuju, nikdy jsme se 
tak vášnivě nemilovali, ani tenkrát 
před lety.“ „No jo, tenkrát ten plot 
nebyl elektrickej!“

Manželka doma remcá: „Pořád dokola jen 
vařím a vařím a co z toho nakonec mám -
vůbec nic!“ Manžel jí odpoví: „Tak vidíš, 
jaké máš štěstí. Já z toho mám žaludeční 
vředy.“

Setkají se dva kamarádi:
"Tak jsem slyšel, že ses oženil?"
"To máš správné informace."
"A jsi spokojen?"
"Jistě, už mě nebavilo flákat se po 
hospodách."
"A teď?"
"Teď už mě to zase baví."





Muž a žena, kteří se nikdy předtím neviděli, se setkají v 
jednom kupé lůžkového vozu. Po prvotních rozpacích se 
dohodnou, že žena bude spát na horním lužku, muž na tom 
spodním. Uprostřed noci se žena vzbudí a budí muže: 
"Prosím vás, promiňte, že otravuji. Mohl byste jít požádat 
průvodčího, jestli by neměl nějakou deku navíc?" muž poví-
dá s leskem v očích: "Mám lepší nápad. Co si zahrát na to 
že jsme manželé..." žena se usměje: "No, vlastně proč ne." 
a muž: "Dobře, tak neotravuj a jdi se zeptat sama."

Muž přijde domů z hospody. Žena ho vítá: „Nestydíš se, mít 
takovou opici?“ „Ale, Maruš, vždyť já se za tebe nestydím.“

Do saloonu vběhne kovboj a volá na jednoho farmáře: 
"Vaši ženu nabral na rohy býk!" Farmář nic. "Slyšíte? Vaši 
ženu nabral na rohy býk!" "Jo, slyším, ale bolí mě zub, ne-

můžu se smát!"



římská bohyně úrody a plodnosti

daleká cesta

konec manželství

obec, kde se koná hostina

zábava

jméno svědkyně nevěsty (hovorově)

hostina

město ze kterého pochází ženich

část těla

následek zvýšené konzumace alkoholu

zavářka do polévky

citoslovce facky

povolání ženicha

co je za den

jméno terénního auta novomanželů

ohlávka

dudlík

rathaus

osahání

jarní měsíc

roční období

jméno ženicha (hovorově)

otec

hudební nástroj v kostele

doufat

počet družiček

německy "duben"

talisman

slovensky "tchýně"

tác

dětský pozdrav

svatební pták

jméno svědka ženicha

kapela, která hraje na svatbě

oděv

projev veselí

nesvobodný člověk

chemická značka stříbra

svatební keř

obtížný hmyz

první muž

římsky 2013

buzola

první žena

mít rád

nápoj z hroznů

ženitba

tajenka



Mluvíme-li o svatebních zvycích u nás, je vhodné si přiblížit svatební zvyky, které jsou používány ve svatební den v jiných ze-
mích. Zmíníme se zde tedy o zemích jako Švédsko, Belgie, Korea, Turecko a Skotsko. A věřte mi, že mnohé z těchto svateb-
ních zvyků se nám budou zdát podivné, i když v dané zemi je to zcela normální.

Švédsko
Ve Švédsku probíhá svatební den zcela normálně. Co je však jinak, je to, že musí nevěstu políbit všichni přítomní muži. A aby 
to nebylo ženichovi líto, musí jej políbit na oplátku všechny ženy, které se na svatbě vyskytují.

Belgie
V Belgii je zase jiný svatební zvyk, který probíhá tak, že několik dní před samotným obřadem jsou zaháněni zlí duchové, což je 
prováděno přípitkem na budoucí manžele. Po tomto přípitku následuje velmi hlasité bouchání, které má zlé duchy odehnat.

Korea
Svatba v Korei nechystá příjemný zážitek pro nevěstu. Že nevíte proč? Pak byste měli vědět, že po obřadu házejí hosté na nevěs-
tu ořechy a švestky, přičemž nevěsta jich musí pochytat co nejvíce. Rčení praví, že čím více jich nevěsta pochytá, tím více po-
tomků bude mít.

Turecko
V Turecku se kamarádky podepisují nevěstě do vnitřku bot. A ta žena, jejíž jméno je rozmazané nejvíce, se nejdříve vdá.

Skotsko
Ovšem největší extrém na nevěstu čeká ve Skotsku, kdy je nevěstě prováděno tzv. černění. Toto černění spočívá v tom, že se na 
nevěstu vylije kyblík tmavé směsi, která je složena z vajec, peří a melasy. Takto politá nevěsta je poté ukazovaná.

V exotické Malajsii trvají svatební ceremonie tři dny. Zajímavostí v této zemi je, že svatební hostinu připravují zásadně muži. 
Každý svatebčan by měl podle tradice před svatebním obřadem podstoupit barvení prstů henou na oranžovo. A také nevěsta se 
před svatebním obřadem fotí v různých typech svatebních šatů, jak tradičních malajských, tak i evropských čínských a indic-
kých. Samotný svatební obřad se koná na zahradě, kdy nevěsta poklekne před ženichem a políbí mu ruku. A on jí na oplátku 
navlékne svatební prsten. Potom odcházejí do mešity, kde se podepisuje manželská smlouva. A pak následuje svatební hostina a 
obrovské svatební veselí, kde nechybí ani vzájemné polévání a nikdo se svatebčanů nezůstane suchý.

To třeba ve Walesu musí ženich před svatebním obřadem prokázat svojí bystrost a svůj důvtip. Musí totiž vyřešit několik há-
danek, které mu dávají příbuzní nevěsty, než mu povolí překročit práh nevěstina domu. Než se dostane dovnitř, trvá to někdy i
několik hodin. Záleží na počtu a záludnosti příbuzných nevěsty. Ale jakou trpělivost má oddávající, když není ženich příliš 
úspěšný v hádání, se nám zjistit nepodařilo. Takže pánové pokud se chcete ženit ve Walesu, tak trénujte, určitě se Vám to vypla-
tí.

A ještě zajímavosti z dalekého Ománu; tam je nevěsta tři dny před svatebním obřadem pouze ve společnosti žen a podstupuje 
různé zkrašlovací procedury. Je masírována vonnými oleji, na rukou i na nohou pomalována henou. Svatební šaty bývají vyšité 
zlatem a nevěsta má na sobě velké množství zlatých šperků, které jsou součástí jejího věna. Věno nevěsty je i po svatbě výhrad-
ně jejím majetkem a i v případě rozvodu má na ně nárok. Zajímavostí je, že při svatebním veselí se nesmí podávat alkohol, ale
svatebčané se i přes to výborně baví.

Čínská svatba - V dnešní čínské kultuře si zachovalo svou důležitost datum svatby, číslům se zde přikládá obrovský symbo-
lický význam. Velmi nepříznivá je čtyřka, která znamená smrt. Naopak pozitivní je jednička, a vůbec nejlepší je, když se v datu 
opakuje víckrát, protože znamená štěstí, postup a úspěšné hromadění majetku.
Právě díky tomu, že se na vhodný datum sňatku může čekat i dlouhé měsíce, se svatební smlouva podepisuje dopředu. Jde jen o 
formální vyplnění formulářů, ale od této chvíle se snoubenci stávají oficiálními manžely a můžou spolu začít bydlet. V čínské
kultuře se věří, že pokud v tomto období nevěsta otěhotní, přinese to velké neštěstí.

Hinduistická svatba
Svatba mezi hinduisty není stvrzena podpisem a není hlášena na úřadech. Důkazem o tom, že se dva lidé vzali je jen fotografie a 
potvrzení svědka. 



NEVÝT, PŘEMET, DOTAZ, ŘEHOT, ŠKROB, VÝUKA, OBUVI, 
LABUŤ, BROŽE, PALMA, BLUDY, ZUBEC, POŘÍZ, PŘEBAL, OD-
RAZ, TANEC, BIDET

Japonec si vzal za manželku počítačovou bytost â€“ Nene Anega-

saki je virtuální bytost, která existuje pouze ve hře Love Plus 

pro kapesní konzoli Nintendo. Právě ji si vzal muž, vystupující 

pod internetovým nickem SAL9000. Svatba se konala na Guamu, což 

je jedno z mála míst na světě, kde lze pojmout za manžela či man-

želku virtuální bytost nebo jakoukoliv postavu z elektronického 

přístroje.





Veškeré vtipy, úvahy, moudra a 
spekulace uvedené

v tomto plátku, nejsou námi vymyšlené,

ale posháněné na internetu a upravené.

Věříme, že jsme někoho něčím neurazili, 
což jsme

v plánu určitě neměli.

Noviny Vás měly pobavit a rozesmát.

Doufáme tedy, že toto poslání splnily.

REDAKCE

spermatu, takže dato-
vá propustnost penisu 
je (37,5 MB x 100 mil 
x 2,25) / 5 = 
1687,5.10E9 MB/s. 

3. Ženské vajíčko je 
tedy schopno odolávat 
datovým útokům o 
objemu více než 1,5 
petabajtu za sekundu 

1. Jedna lidská buňka 
obsahuje 75 MB gene-
tických informací -
jedna spermie tedy 
37,5 MB. 

2. V jednom mililitru 
spermatu je 100 milio-
nů spermii, při ejakula-
ci trvající v průměru 5 
s se uvolní asi 2,25 ml 

a přitom propustí jen 
jediný datový paket. 
Tím pádem je žena 
nejrobustnějším HW 
firewallem na světě! 

4. Ale ten jediný pa-
ket, který propustí, 
vám pak shodí celý 
systém na 9 měsíců...

Šéfredaktoři: Zdeňka a Víťa

Cenzurováno: mírně až vůbec

Zpracováno: na komputeru

Tiskárna: zavařená

Psáno: datlováno

Počet stran: 30

Cena jednoho výtisku: tolik peněz 
nikdo nemá :)

Vydáno: duben 2013

Zdeňka a Víťa
alias

Medvídek a Oslík

Jsme i na webu!

blog.ijacek007.cz

Foto.ijacek007.cz

že jste doma nene-
chali zaplou žehlič-

ku, puštěnou 
vodu nebo ně-
které z Vašich 
dětí. :-)

Vážení hosté

Samozřejmně bu-
deme rádi, když s 
námi vydržíte co 
nejdéle, ale pro 
Vaše pohodlí jsme 
zajistili nonstop 
odvozovou službu 
(říkejme ji pracov-
ně TAXI), kterou 
můžete kdykoliv po-
prosit, a to Vás doveze 
kamkoliv budete chtít v 
okruhu 1000 kilometrů. 
:-)

Takže se nebojte kdyko-
liv říct, když se budete 
potřebovat přesvědčit, 

Řidič: Marek

Počet bodů: 0

Vůz: Nechte se překvapit

Počet míst: 4+1




