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MAGIE BAREV 
Bílá 

Je symbolem čistoty a nejvyšší dokonalosti. Tuto barvu mají rádi lidé 
otevření, upřímní a nekompromisní. Opticky zvětšuje prostor a působí 
rozjasňujícím dojmem, je chladivá, dává čas a prostor k přemýšlení. 

 

Černá 

Základní mystická barva. Vyznavači této barvy se vyznačují citlivostí a 
tajnůstkařením. Pomáhá nám neztratit sebe sama v neklidu světa, učí nás 
analyzovat vlastní nitro, ale neuzavřít se a zůstat přístupný všem 
možnostem. 

 

Červená 

Je barvou krve. Pokud dáváte přednost této barvě, býváte často 
impulzivní, dokonce až agresivní. Znamená pohyb, energii a životní sílu. 
Červená barva je extrovertní a stimulující barva. 

 

Fialová 

Působí na centrální nervový systém uklidňujícím dojmem a vyvolává 
spánek. Vaše osobnost je originální, jste samostatný člověk s 
nezávislými názory a máte zřejmě umělecké sklony, je to mystická 
barva. 
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Hnědá 

Hnědá je nenápadná a nudná barva. Prozrazuje, že jde o člověka 
důvěřivého, milého a klidné povahy. Ve snech je symbolem konvencí a 
všednosti. 

 

Modrá 

Vyjadřuje pocit svobody, daruje nám inspiraci, pocházející z našeho nitra. 
Představuje opatrnost, rozvážnost, nečinnost a lhovážnost.  

 

Oranžová 

Odstraňuje těsné emocionální struktury, udržuje v pohybu životní 
energii. Zajímá vás svět i lidé okolo. Vyjadřuje kreativitu a pocity 
štěstí. 

 

Růžová 

Je barvou mírnosti, něhy a vyšších citů v lásce. Prozrazuje 
sentimentalitu a jemnost. Uvolňuje napětí ve svalech a v mysli. 

Šedá 

Šedá, podobně jako zelená, je směsí světla i temnoty. Barva dokonalé 
neutrality, opatrnosti a ochoty ke kompromisům. Šedá je často 
vnímána jako nudná barva, typická barva stínů, je symbolem 
nevědomí či podvědomého konání. Je to barva potlačování, omezování, 
nejistoty a strachu ze života. 
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Tyrkysová 

Jasná, zelenkavá modř symbolizuje v mnoha kulturách svobodnou duši. 
Barva podporující sebevědomí a podněcující fantazii a spontánnost. V 
negativním chápání je tyrkysová symbolem sobectví a nezdravé touhy po 
uznání. 

 

Zelená 

Je barvou přírody, náklonnosti a soucitu. Představuje kreativitu, citlivost a 
ochotu pomáhat jiným lidem prostřednictvím pochopení. Léčí nás a dává 
nám pocit vyrovnanosti a míru. Podporuje empatii a náklonnost k 
druhým lidem. 

 

Zlatá 

Mění porozumění v moudrost, podněcuje řešení psychických problémů, 
dává pocit bohatství, lesku a tepla. Je to barva správného, pravého středu, 
barva univerzální lásky a nejvyšších hodnot, které zatupujíují idealismus, 
velkorysost a šlechetnost. Zlatá dělá cokoliv hodnotné, drahocenné a 
žádoucí. Vyjadřuje klid a vyrovnanost duše a těla. 

Žlutá 

Je nejsvětlejší z pestrých barev, působí jasně, povzbudivě, zahřívá a 
rozveseluje. Oživuje myšlení a povzbuzuje přenos impulsů.  

 

 

 

Vytvořila Terka 
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Pár slov o citronech 

Jsou zcela typickým ovocem jihu, protože jen zde se dají díky slunci dobře pěstovat. 
Původem jsou z Indie nebo Číny, přesně to známo není. V současnosti se pěstují nejvíce v 

Itálii, Španělsku, a na Floridě. Citrony jsou plody citroníku, se žlutou slupkou, 
elipsovitého tvaru, obsahující žlutavou a velmi kyselou dužinu. Používá se z nich dužina, 
šťáva i kůra. Citron obsahuje mnoho bioflavonoidů, které znásobují účinek velkého 
množství vitamínu C v něm. Ten je pro tělo opravdovou bombou – kyselina askorbová, 
kterou vitamín C obsahuje, pomáhá vyladit trávení, činnost sliznice i účinek enzymu 
pepsinu. Tímto vším se opravdu velmi zlepšuje zpracování bílkovin a minerálů v těle. 

 
Citrony jsou plodem stromu-citroníku.  

Blahodárné účinky citronů 

Citrony chrání lidský organismus tím že posilují imunitu, vaziva a tepny. Zlepšují činnost 
trávení a bílkovin v těle. Omlazují a zbavují tuku. Podstatně zlepšují vstřebávání vitamínů 
a minerálů v těle.Tipy odborníků pro zdraví: Denně zkonzumujte dužinu několika čtvrtek 

citronu, budete fit. Před každým sportováním zkuste sníst postupně celou dužinu 
citronu, budete výkonnější a odolnější. 

Jak je správně koupit a použít? 

Citrony lze pořídit celoročně v kterémkoli marketu. Dáváme dobrý pozor, aby byly na 
povrchu pevné, nepoškozené a měly hladkou slupku – ty s drsnou více vysychají. 
Používáte-li citronovou kůru, před použitím ji důkladně omyjte, může obsahovat 

fungicidy a vosky.Využití citronu v kuchyni je velmi rozmanité. Citron se hodí do horkých 
i studených nápojů, do rybích a drůbežích pokrmů, které zjemňuje, nebo jako 

dochucovací ingredience do moučníků a krémů či mnoha jiných slaných i sladkých pokrmů. 
Potíráme jimi i nakrojenou stranu nejrůznějšího ovoce, protože citrónová šťáva brání 

jejímu zhnědnutí. 
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 Citronový nápoj vždy osvěží.  

A navíc recept na osvěžující citronový nápoj 

Pro jednu osobu potřebujeme 3 citrony a 3 lžíce medu. Citrony vymačkáme, získanou 
šťávu promícháme s medem a rychle vypijeme (ideálně po sportování). 

Redaktorka:Bára 
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DOGDANCINGDOGDANCINGDOGDANCINGDOGDANCING 
ogdancing je sport, kdy pes pod vedením psovoda provádí různé cviky v rytmu hudby 
(aspoň trochu). Tento sport má různé názvy, nejčastější je Tanec se psem, ale poslední 
dobou se hodně používá Dogdancing. V Anglii 
používají Heelwork to Music. V Americe se 
zase používá Music Freestyle, v Holandsku 
zase Canne Freestyle.... Dá se říct, že vše je 
Dogdancing. 

Co vše může pes v dogdancingu předvádět? 
Pokud cviky neohrožují zdraví psa (psovod se 
může zranit dle libosti), tak se fantazii meze 
nekladou. Je povoleno hrozně moc cviků, 
pohybů, triků.... Od chůze u nohy, po otočky, 
slalom mezi nohama, couvání, podávání 
pacek, panáčkování, válení sudů, skákání přes 
ruce nebo nohy psovoda.... Jen pozor, 
některé cviky jsou pro nedospělého psa s 
nedovyvinutými klouby 
nebezpečné (couvání, 
chůze na zadních, 
rotování v otočkách 
nebo sudech, skoky). 
Dogdancing není 
náročný na čas a na prostor. A hlavně není důležitý na peníze. K dogdancingu stačí 
psovod, pes, hračka, pamlsek. Dogdancing můžete cvičit doma na zahradě, na procházce, 
skoro kdekoli. Existují i cvičáky s kurzy Dogdancingu, ale většina tanečníků cvičí soukromě 
doma. V dogdancingu se pořádají závody i zkoušky, ve kterých lze soutěžit nezávisle na 
sobě, není potřeba mít zkoušky pro závodění a naopak. Dogdancing Club Czech Republic 
převzal pravidla pro posuzování z anglických soutěží a je dělený na čtyři divize podle toho, 
jaký typ pohybu vyhovuje týmu. Na závody se většinou musíte předem přihlásit do data 
uzávěrky (pokud je uvedeno). S sebou si musíte vzít hudbu, na kterou jste nacvičovali 
sestavu (kdybyste chtěli, mohli byste klidně i improvozovat), očkovací průkaz a psa. 
Pokud není v propozicích na dané závody uvedeno jinak, platí, že délka a výběr hudby, 
choreografie a kostýmu je libovolná. Pes smí závodit od jednoho roku. Při představení na 
závodech je zakázáno používat hračky a pamlsky.Na závodech nejsou žádné předepsané 
cviky, snad akorát divize Heelwork To Music má povinnou chůzi u nohy. 
Na zkouškách dogdancingu je naopak omezení velmi mnoho - jsou tam uvedené povinné 
prvky a také délka hudby. Kostým není povinný, hudba ano. Ve zkouškách první úrovně 
smí pes závodit od deseti měsíců, na zkouškách vyšších úrovní smí závodit od dvanácti 
měsíců. 

Alena Smolíková se svou fenkou Keysi je přebornicí v dogdancingu a účastnila se také 
čekoslovenské Talentmánie, kde vybojovala druhé místo. Její webové stranky: 
www.freestyledogs.cz zwww.dogdancing.cz                   napsala Nikki J. 
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Vlasta Burian  
(1891-1962) 
Vlasta Burian, vlastním jménem Josef Vlastimil Burian, se 
narodil 9. dubna 1891 v Liberci. Narodil se libereckému 
krejčímu, vlastenci a ochotníkovi Antonínu Burianovi a jeho, 
o pět let starší, manželce Marii Burianové. Ta měla z 
předchozího manželství dceru Žofii Pickovou. V Liberci 
prožil mladý Vlasta prvních deset let svého života. 5. května 1901 se jeho rodina 
přestěhovala do Prahy na Žižkov.  

na obchodní škole. Jako syn krejčího se od dětství setkával s 
lidmi, kteří měli zájem o divadlo a měl možnost slýchat 
příběhy z tohoto prostředí. Sám jako dítě zpíval na kůru a 
měl rád operu. Mladý Vlasta Burian měl také velikou zálibu ve 
sportu. Vynikal zejména ve fotbale (několik let byl 
brankářem ligového klubu A. C. Sparta), ale také v cyklistice, 
v tenise, v hokeji, v golfu, boxu a dalších. Nebyl sport, který 
by Vlasta za svého života nezkusil. Časem však většina 
sportovních aktivit ustoupila divadlu.  

Divadelní   zážitky  
v kabaretech 
Burian nejprve začal vystupovat ve vedlejších rolích velkých divadel Na 
Vinohradech a ve Švandově divadle. Na doporučení Karla 
Hašlera, který si povšiml jeho osobnosti, začal působit v 
různých kabaretech (Rokoko, Červená sedma, Bum, 
Revoluční scéna, U Deutschů, Montmartr), v nichž se pak 
již před válkou stal miláčkem místního publika. Pravidelně 
na jevišti soupeřil se stejně populárním hercem Ferencem 
Futuristou. Když vypukla 1. světová válka, snažil se jí 
vyhnout. Po sběhnutí putoval s přítelem a klavíristou 
Daliborem Ptákem, který ho v jeho kabaretních výstupech 
doprovázel na piano, po českém venkově. Byl však chycen a uvězněn. Po amnestii si 
konec války odbyl ve vojenské kapele a opět příležitostně vystupoval v pražských 
kabaretech. Po válce převzal komické role v několika seriózních divadlech 
(Národní divadlo, Vinohradské divadlo a další). Nejčastěji však stále hrál v 
kabaretech. Vlasta Burian také točil filmy, hrál v divadlech, ...           
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Jiřina Bohdalová 
Jiřina Bohdalová se narodila roku 1931 v Praze. Studovala DAMU a poté začínala 
v pražském divadle ABC (s Janem Werichem). V roce 1967 začala působit v 
Divadle na Vinohradech. Jiřina Bohdalová patří mezi nejznámější a nejoblíbenější 
herečky v ČR. Proto bývá také pravidelně oceňována v anketě Týtý v kategorii 
nejoblíbenější herečka. 
  

Zahrála si ve filmech: 
Uváděla pořad Televarieté (spolu s Vladimírem Dvořákem) a zahrála si v mnoha 
českých filmech, jako např. Chobotnice z druhého patra (1968), Létající Čestmír 
(1984), Čtyři vraždy stačí, drahoušku (1970), Lucie, postrach ulice (1984), 
Rebelové (2001), Nesmrtelná teta (1993). Za roli ve filmu Fany (1995) získala 
Českého lva za nejlepší Ženský herecký výkon v hlavní roli. 
 

                                                                      
Děti si ji také mohou pamatovat z mnoha pohádek: O princezně, která ráčkovala, 
Jezerní královna atd. Jiřina Bohdalová si zahrála i v českých seriálech, jako např. 
Cirkus Humberto (1988), Chalupáři (1975) a v poslední době ve dvou velice 
úspěšných seriálech TV Nova Pojišťovna štěstí (2004) a On je žena. (2004) 
 
Proslavila se rovněž jako vypravěčka dětských pohádek a večerníčků. Svůj hlas 
propůjčila např. postavičce Rákosníčka. Věnuje se i dabingu. 
 
Její dcera Simona Stašová je také známou herečkou. 
        Vytvořila: Káťa 
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Keks 

Dnešní složení skupiny 
KEKS:  

Štěpán Kojan - kytara, vedoucí  

Petr Dudík - klávesy  

Jan Kouba - basová kytara  

Pavel Korec - bicí  

 

Skupina KEKS vznikla v 
roce 1982. Před tímto rokem hrál dnešní vedoucí skupiny KEKS 
Štěpán Kojan ve skupině Báze a pak ve skupině Belatix. Zpočátku 
působila skupina KEKS jen na Benešovsku, později se její působnost 
rozšířila téměř na celé Čechy. Vystupovala také v Itálii a v Jugoslávii. 
Nejraději dnes skupina KEKS hraje v Praze a v okolí Čáslavi. Na 
Benešovsku hraje méně, a to z důvodů, podle slov Štěpána Kojana, aby 
se "příliš neokoukali". Méně rádi jezdí na Plzeňsko, protože tam je 
publikum zaměřené na tvrdší hudbu.  

 

Po vzniku skupiny, v 80.letech hrála skupina především na tanečních zábavách a členové 
skupiny se věnovali hudbě amatérsky, protože by se pouze jí tehdy neuživili. Dnes se členové 
skupiny věnují hudbě profesionálně a skupina má i vlastní nahrávací studio. Skupina dnes 
vystupuje především na koncertech, a to asi desetkrát měsíčně. Na tanečních zábavách 
vystupuje jen výjimečně, a to dvakrát až třikrát ročně. Skupina má od svého vzniku téměř 
stabilní složení. Několikrát se měnil pouze bubeník.  

 

Vytvořila :Karla Brabcová 
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V Indii se narodilo dítě vypadající jako 
mimozemšťan, matka ho odvrhla 
 
V indickém státě Gudžarát se narodilo dítě s velmi netypickým tvarem hlavy. 
Mozkovnu má větší než celé tělo, jen samotná hlava váží 2,15 kilogramu. Matka 
Sonal Waghelová dítě porodila minulý týden v porodnici ve stotisícovém městě 
Gondal. V momentě, kdy svého syna spatřila, utrpěla šok a omdlela. 
 
 
Matka se odmítá na své dítě dívat a rozhodla se ho odložit. Pomáhat nechce ani s 
kojením. Důvodem je to, že dítě vypadá jako z jiné planety. Až na ni a jejího 
manžela Mukeše nikdo z rodiny k dítěti nemůže a lékaři řeší, jak ho začít léčit. 
 
Dítě musí být krmeno mlékem jiné ženy, protože se k němu jeho pravá matka 
odmítá i jen přiblížit. Lékaři tvrdí, že je operace nevyhnutelná, jinak během pár 
měsíců zemře. 
 
"Hlava dítěti otéká jako balón proto, že se v mozku shromažďuje obrovské 
množství vody, a proto dítě vypadá takto zvláštně. Je to poměrně výjimečné, ale 
děti mohou být zachráněny, pokud je chirurgové včas operují. Jinak většinou 
umírají ve čtvrtém až šestém měsíci věku. V této chvíli je však stav dítěte 
dobrý," uvedl ošetřující lékař. 
 
 

 
Vytvořili:Tami a Niki 
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V zaplaveném Brisbane se objevil 
žralok a začalo rabování 
 
 
Povodně změnily centrum australského Brisbane v město duchů. Místo běžného ruchu byl ve 

středu slyšet jen řev valící se řeky. Nejde elektřina, nejezdí doprava a tisíce lidí utekly. V 

jedné z ulic byl dokonce spatřen žralok, zmiňuje BBC. Nespí ale zločinci rabující domy, 

uvádí deník Australian. 

 
 
Rabování se shodou okolností objevilo právě v místě, kde se objevil i 
žralok. Ipswichský radní Paul Tully k tomu uvedl: „Máme o tom 
informace. Je to přesně totéž, co se dělo při povodních v roce 1974. 
Lidé přemístili své hodnoty do nejvyššího patra. Pak přišli zloději, 
dostali se tam přes střechu.“ 
 
V Brisbane je celkově podle odhadů zaplaveno 19700 obytných domů 
a 3500 dalších staveb. 
 

 
 Niki and Tami ☺ 
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Co umějí pomeranče? 

Na světě rostě více než 200 odrůd pomerančů. Mají zevní vrstvu – kůru, žluté 
nebo oranžové barvy, pod ní je bílá vrstvička zvaná albedo. A v ní se nachází to 

nejlepší – sladká a šťavnatá dužina v 8 až 13 měsíčkovitých dílkách. 

Pomeranče jsou malou zásobárnou vitamínů a výživných látek – především 
vitamínů C a B, biotinu, kyseliny listové, vápníku, hořčíku a selenu. Proto jsou 

jedinečné pro organismus v látkové přeměně, k dodání svěžestí a energie, také k 
povzbuzení libida a potence, posílení imunitního sytému a správné krvetvorby. Ale 

napomohou i k zástavě krvácení z nosu nebo dásní a při redukci váhy. 

 
Pomeranče mají původ v Asii, kde rostou na pomerančovníku.  

V obchodě a v kuchyni 

Pomeranče seženeme po celý rok. Kupujeme pevné, těžší kusy s neporušenou 
kůrou, bez měkkých a tmavých míst. Na míse nám vydrží cca týden a v lednici 
týdny tři. Oloupané pomeranče je zapotřebí rychle sníst nebo zpracovat, aby 

neztratily výživnou hodnotu. 

Ideální je konzumace čerstvých plodů bez úpravy, ty jsou užitečnější a zdravější 
než jen lisovaná pomerančová šťáva. Před použitím je určitě důkladně umyjeme, 
kůru nepoužíváme. Je to sice škoda, ale kvůli chemickému postřiku je kůra často 

plná škodlivých látek. 

Kromě konzumace samotných plodů jsou pomeranče skvělé do ovocných a 
zeleninových salátů. Hodí se však i do dezertů a dokonce i k masu. Šťáva pak 

dobře poslouží do omáček, želatin i dresinků. Redaktorka:Bára 
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SSSStetetetetetetetečnémunémunémunému    mladíkovy probodly bmladíkovy probodly bmladíkovy probodly bmladíkovy probodly břichoichoichoicho     

ocelové tyocelové tyocelové tyocelové tyčeeee 

 

Dvacetiletý Ind Anil Kumar jel po 
silnici na motorce za náklaďákem, 
kterýmu se při jízdě uvolnily 
ocelové tyče a sjely na silnici a dvě 
tyče letěly tak nešikovně, že se 
mladíkovy zabodli do jeho těla.  

Mladík byl převezen do nemocnice. 
Na operačním sále byli přes čtyři 
hodiny, protože měl proraženou 
část žaludku, tak jí musely 
odstranit, ale játra a tenké sřevo 
byly v pořádku.  

 

 

Pacient už může jíst, což je dobrá správa. 

Policisté zabavili nákladní vozidlo, ze kterého se tyče uvolnily, ale jeho řidič po 
nehodě utekl a dosud se ho nepodařilo dopadnout. 

 

 

 

 

Napsal redaktor Zdeněk  

 

 

 

 



Redakce školního časopisu Hlasy školy | 4/2011 
 

15 

Závislost Na Facebooku 

Je těžké poradit těm, co facebook.com ještě nemají, zda si ho 
založit, či ne. Má totiž i své klady. Můžete sdílet s ostatními 
vaše fotografie, videa, blogy, můžete si společně radit ve 
všem, zkrátka můžete všechno. Ale také by se vám to mohlo 
vymstít. Nedávno jsem četla článek o tomto rozšířeném 
fenoménu. Připravil o práci již stovky lidí. Ale mohli si za to 
de facto sami. Do kolonky status totiž napsali v pracovní době 
např.: Nudím se, Měl bych pracovat, či podobné texty a šéf si 
to zkrátka přečetl, protože oni nepřímo zmiňovaní prostě 
zapomněli, že si před měsícem svého nadřízeného přidali do 
přátel, ale jsou i opačné případy, kdy facebook danou osobu 
proslavil. Po té, co se připojila do skupiny např. spisovatelů, 
zveřejnila své texty, náhle se jí ozval vydavatel a bylo to. 
Zkrátka facebook vás může proslavit, ale i zničit. 

>Tami a Niki♥< 
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Legrace není nikdy dost  

 

 

přijde Anička domů uplakaná a tatínek se jí ptá:Co se ti stalo dceruško?Anička na to:Dneska 
nás  očkovali.A proti čemu?Proti naší vůli.  

Jde botanik do cirkusu a pokladní se ho před vstupem ptá: „Máte lístek?” 
„Samozřejmě, vyberte si z mého herbáře.” 

Jsou dva bratři, starší z nich má papouška a když musí služebně na nějakou dobu z domova, 
svěří ho do péče mladšímu bráchovi. Ihned po návratu se ptá: „Jak se daří ptákovi?”Umřel 
„Prosím tě, to musíš hned s tím nejhorším ven, to nemáš cit, nemáš ohled? Proč neřekneš - 
papoušek uletěl na střechu, pak do lesa... a tak dále... a tak dále. Mimochodem, jak je s 
maminkou?” 
„To víš, bráško, maminka uletěla na střechu...” 

„Kolik je hodin?”„Za pět minut.”„Za pět minut kolik?”„Nevím, mám jen velkou ručičku!” 

„Kukačko, kolik mi zůstává života?”„Uk – uk.” 

„Co to znamená?” „Že už dva roky žiješ zbytečně.” 

 
Starý kamarád si po letech stěžuje bývalému spolužákovi: „Jsem chudý jak kostelní myš.” 
„Cože?” podiví se přítel. „Ty jsi katolík?” 

„Tati, potřebuji nový harddisk, ten starý mám plný.” 
„A co je třeba říct?” 
„Kruci, už i tady je to zaheslované.” 

„Hrozí mi, že vyletím,” stěžuje si doma student. 
„Toho se neboj,” uklidňuje ho táta, „vždyť nemáš křídla!” 

Bezmála stokilový chlapeček se ptá maminky: „Mami, jak jsem přišel na svět?” 
„Přinesl tě čáp,” ochotně vysvětluje máma. 
„A který?” nedá pokoj tlouštík. 
Maminka se zamyslí a říká: „Ten s prohnutou páteří.” 

„Pane vedoucí, vy jste na něco alergický, že máte takové boule po těle?” 
„Ne, chodím pravidelně do posilovny.” 

„V čera jsem na tréninku napálil našeho brankáře,” vypráví kamarádům hokejista. 
„A co, byl z toho gól?” 
„Ne, zlomené žebro!”                                                                               Redaktor Smejky 
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Smejte se se mnou 

Jede automobilista, když tu ho předběhne kuře. Automobilista přidá, ale nedokáže jej dohonit, 
pouze vidí, jak zaběhlo do statku. Dojede tam a ptá se statkáře, zda je to pravda, že má tak 
rychlé kuře. "Ano, mám, je speciálně vyšlechtěné, aby mělo velká stehýnka" - "A neprojevuje 
se to na chuti?" - "Nevím, ještě jsme žádné nechytili!" 

Chlápek přijde na poštu a všimne si, že u jedné přepážky stojí proplešatělý padesátník a má 
před sebou hromadu růžových obálek polepených srdíčky. Na každou stříkne z lahvičky 
parfém a dá ji na vedlejší hromadu. Chlápek vyvalí oči a ptá se ho, co to dělá. 
Padesátník odpovídá: „Rozesílám tisíc valentýnek podepsaných Hádej kdo!” 
„Ale proč to děláte?” 
„Jsem právník se specializací na rozvody!” 

Ulicí se řítí motocyklista. V zatáčce dostává 
smyk a sráží mladíka na přechodu. Řidič, 
ještě notně opilý ze silvestrovské zábavy, se 
rychle zorientuje, vyskočí na motorku a 
mizí v dálce. Po chvíli k poškozenému 
chodci přibíhá policista, který byl svědkem 
nehody. V té chvíli vyjde najevo, že chodec 
je policistovi dobře známý kapesní zloděj. 
„Zapamatoval jste si jeho číslo?!” 
„Nejen to, pane příslušníku. Mám dokonce 
jeho náprsní tašku...” 

„Jak se má Petr, když ho opustila 
manželka?” 
„Jo dobrý, ale ze začátku se bál, že se vrátí!”  

 

A tak sedí vrána, zajíc, liška, vlk, medvěd a 
slon na útesu a machrujou. Jenomže jak jsou 
těžký, útes se utrhne  
a spadne do moře. Zvířátka se válí pod útesem a nad nima lítá vrána a křičí: "Co machrujete, 
když neumíte lítat!" 

Redaktor:Smejky 
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Nashledanou v příštím 
čísle!! :)* 


