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Ahoj, kamarádi! 
Nový rok nám neza al práv  nejlépe - tragédie v 
jihovýchodní Asii, s jejímiž následky se tamní obyvatelé 
potýkají dodnes, nám op t p ipomn la, že lov k musí 
p ed p írodou stále mít respekt. Pokud chcete v d t, jak 
taková obrovská vlna v bec m že vzniknout, ur it  si 
p e t te lánek v tomto ísle.

Ješt  jednou Vám p eji š astný a úsp šný rok 2005   
-mak-

Popele ní st eda

Popele ní st eda je vždy ty icet všedních dní p ed Ned lí
velikono ní. Jestli chcete, m žete si p esné datum 
vypo ítat, ale neradil bych vám to, protože postup 
výpo tu je móóóóóc složitý. Tento rok je 
Popele ní st eda 16. února, ale te  k v ci. 

Popele ní st edou
za íná p st, p ed
kterým by si 
každý správný k es an m l vymyslet 
n jaké p edsevzetí jako nap . nejíst maso, 
každý den se pomodlit nebo v novat
n jaké peníze na charitu i jinou 
dobro innou spole nost. K Popele ní
st ed  se vážou r zné zvyky a ob ady,
jako nap íklad udílení znamení k íže na 

elo popelem (tzv. popelec), které zna í to, že „prach jsi a v prach se 
obrátíš“. O Popele ní st ed  také nesmí jíst maso nikdo starší 14 let a 
každý starší 18 let musí jíst mén  než obvykle. Otázka je, jak k tomu má 
p istupovat lov k, který nejí v bec.

-daš-



Tsunami

Co je to tsunami? 

Tsunami je obrovská vlna (m že jich být i n kolik), která vzniká p i
silném zem t esení pod 
hladinou mo e, podmo -
ském sesuvu nebo dopadu 
meteoritu do mo e nebo 
jeho blízkosti.  

Tsunami se žene po 
mo i rychlostí až 800 
kilometr  za hodinu (pro 
srovnání, letadlo b žn  létá 
rychlostí 950 km/h), ale 
není nijak vysoká, asto
nep esahuje ani jeden metr. Jak se vlna  blíží ke b ehu, její rychlost se sice 
zmenšuje, ale velikost vzr stá.

Tsunami v Asii 

V tšina z vás nejspíš ví o nešt stí, které se stalo v jihovýchodní Asii. 
Dne 26. prosince ji  postihlo zem t esení a následné vlny tsunami, které 

dosáhli velikosti až 10 
metr . Bylo to nejv tší
zem t esení za 
posledních 40 let. 
Nejvíce zasažena byla 
Indonésie, kde se 
po et ob tí odhaduje 
na 185 000. Celkový 
po et ob tí již p esáhl
280 000.

Epicentrum 
zem t esení (to je 
místo, kde má 

zem t esení nejv tší intenzitu) bylo asi 250 km od indonéského ostrova 
Sumatra.

Mnoho lidí, kte í p ežili, ztratili svou rodinu a st echu nad hlavou. 
Žijí v provizorních táborech, kde je velmi špatná hygiena. Lidé se bojí 
vypuknutí epidemií nap íklad cholery, úplavice, malárie a jiných. 



Zem t esení zabilo asi 50 000 d tí a tisíce dalších p išly o své rodi e,
známé, kamarády, školy aj.
Varování p ed tsunami 

Tisíce lidí v jihovýchodní Asii 
se mohly zachránit díky systému 
varování, který mají nap íklad USA 
nebo Japonsko. Jsou to bóje v mo i,
které zaregistrují rychlé vlny 
vyvolané zem t esením a vyšlou 
signály na pob eží. Ty ale 
v Indickém oceánu nejsou. Lidi 
zasáhla tsunami nep ipravené a bez jakéhokoliv varování.

eši v Asii 

Asi tisíc ech  trávilo Vánoce v postižených oblastech. Mezi nimi i 
mnoho slavných osobností jako nap íklad zp vák Karel Gott, flétnista Ji í
Stivín nebo modelka Petra N mcová, která byla zran na.
V sou asné dob  je potvrzeno, že v Asii zem ela jedna eška. Celkem 
je poh ešováno deset ech , z toho šest v Thajsku, kde je velká 
pravd podobnost,  že zahynuli. Dále jsou dva eši poh ešováni na Srí 
Lance, jeden v Indii a jeden v Barm .

eská republika zatím p isp la ob tem v Asii ástkou asi 
230 milion  korun.

-b t-



Zjevení Panny Marie v Lurdech 

V jedné vesni ce v jižní Francii, zvané Lurdy, 
došlo p ed mnoha lety k zázraku. Jedenáctého února 
roku 1858 se zde zjevila Panna Maria jisté trnáctileté
dívce. Tato dívka se 
jmenovala Bernadetta 
Soubirousová. Panna 
Maria dívce ekla, 
aby se nechala ve 
skále vykopat studna 
s lé ivou vodou a aby 
kn z postavil kapli 
zde, na tomto svatém 
míst . Panna Maria 
tady také potvrdila 

své neposkvrn né po etí. Ur itý as poté 
Bernadetta vstoupila do kláštera, kde také po 
n kolika málo letech zem ela. Nyní nad jeskyní 
stojí bazilika Panny Marie. 

Na toto místo jezdí ro n  statisíce zdravých i nemocných poutník .

- ep-



Místo
koncentrák

gulagy

Neš astná 
demise 

Klement Gottwald - klí ová 
postava únorového p evratu

Edvard Beneš

Lidové milice 
------

nástroj
k prosazení 

teroru

Vít zný únor 
25.2.1948

V únoru sice neslavíme žádné státní svátky, to ale neznamená, že by 
se v tomto m síci nic d ležitého nestalo. Jednou událostí byl nepochybn
politický p evrat v únoru 1948 – takzvaný 
Vít zný únor.

Bylo jen pár let po 2. sv tové válce. 
P edvále né uspo ádání sv ta a spole nosti

selhalo. Komunisté, mající již za 
první republiky velkou podporu, 
te  nabízeli alternativu. Sotva 
n kdo tehdy tušil, že socialismus  

bude svými zp soby sm le konkurovat nacismu a 
že se v jeho jménu lidé dopustí nemenších 

zlo in . Vždy  z naší 
zem  vyhnali nacisty 
sov tští vojáci! (Osvobo-
ditelé ze zem , která m la již n kolik desítek let 
gulagy, místa ne podobná Hitlerovým 
koncentra ním tábor m, aby tam mohla v znit ty 
své ob any, kte í m li nebo by n kdy mohli mít 
sv j vlastní názor.) Ale kdo to tady v d l? A kdo 
v d l, jaké d sledky bude mít to, že nás 
osvobodili práv  oni? 

Nadšena ideou bezt ídní spole nosti volila 
v tšina našich prad de k  KS , jež tak 
pochopiteln  získávala na vlivu. Jenže KS

necht la být jen nejsiln jší parlamentní politickou stranou v nadcházejícím 
volebním období. Cht la být jedinou a na v ky! Cht la revoluci! T eba i 
krvavou.

Situace se vyhrotila, když dvacet vládních ministr  podalo 20. února 
demisi na protest proti tomu, jak komunisté p i o ividné p íprav  na 
politický pu , dosazovali do strategických funkcí své lidi. 

Jenže komunisté hbit  volali lid ke generální 
stávce na podporu demise. A tak se gesto, 
které m lo ve ejnost upozornit na nekalé 

praktiky KS , stalo poslední kapkou, když prezident 
Edvard Beneš, snad ve snaze alespo  zabránit krveprolití, 
demisi p ijal a schválil nové ministry navržené p edsedou komunistické



Krvavé
tažení proti 

církvilenové Lidových milicí

Josef Toufar - katolický 
kn z zavražd ný 

komunistickou policií

Dr. Milada Horáková - jediná žena popravená 
komunisty v padesátých letech

Generál Heliodor Píka - 
bojoval v zahrani í proti 
nacist m, komunisté ho 

pak popravili

Portugalská vlajka 

strany Klementem Gottwaldem. Zatím ozbrojené 
d lnictvo vytvá elo „lidové milice” – to kdyby 
náhodou Beneš nep ijal. To byl 25. únor 1948.

Potom následoval 9. kv ten, kdy byla 
schválena nová ústava, pak erven,
kdy abdikoval na svou funkci 
Edvard Beneš a prezidentem se stal 
Gottwald, potom p išlo znárod o-
vání, kolektivizace, nez ídka vykonstruované 

politické procesy, popravy nevinných lidí, zásahy proti církvi... ty icet 
let, kdy lid utiskoval sám sebe, nemaje síly s tím n co d lat.

„Vít zný únor“ vskutku není d vod oslavovat. 

-míš- 

Portugalsko

Co se vám vybaví, když se ekne Portugalsko? 
V poslední dob  asi nejspíš fotbalové mistrovství 
Evropy v minulém roce, ale co jinak? Portugalsko je 
zemí na konci Evropy, o které toho v tšina lidí u nás 
moc neví, ale která je natolik zajímavá, že ur it  stojí 
za to n co víc se o ní dozv d t. P estože Portugalsko 

je podobn  velká zem  jako eská republika, portugalština pat í mezi 
nejrozší en jší jazyky sv ta. D vodem je to, že portugalsky se mluví i



Žije tu 
Václav
Havel

Víno
 a fotbal

Cabo da Roca

  Vasco da Gama (1469-1524)

Porto

v zámo ských zemích, které d íve 
pat ily Portugalc m – nejv tší
z nich je Brazílie. Název 
Portugalska pochází od m sta 
Porto, tedy z jeho dvou ástí – 
Portus a Cale, ze kterých vzniklo 
ozna ení Portugal.

Není náhoda, že i bývalý 
eský prezident Václav Havel si 

pob eží Portugalska vybral pro své letní sídlo; slunné pláže 
a pr zra n istá voda Atlantického oceánu jsou skute n
jedním z nejv tších turistických lákadel, známá je nap íklad 

oblast Algarve na jihu zem . Zajímavé je, že voda u portugalského pob eží
bývá mnohem studen jší než v sousedním Špan lsku. D vodem je to, že se 
zem  rozkládá u otev eného oceánu, narozdíl od teplého St edozemního

mo e u b eh  Špan lska. Na 
portugalském pob eží se nachází i 
jeden významný zem pisný bod – 
nejzápadn jší výb žek evropské 
pevniny, jménem Cabo da Roca. Ale 
Portugalsko je bohaté i na historické 
památky, na které narazíte 
na každém kroku. Sta í
zmínit starobylá m sta 
Lisabon, Porto, Coimbra nebo Sintra. 

Když mluvíme o Portugalsku, tak nesmíme zapomenout ani na proslavené 
portské víno. A samoz ejm  k Portugalsku neodmysliteln  pat í i fotbal – 
d kazem bylo Euro 2004. 

Historie

Záznamy o prvním osídlení Portugalska jsou 
více než t i tisíce let staré. První p ímo ské osady tu 
zakládali Féni ané, jednou z nich je i dnešní 
Lisabon. Pak se tu postupn  vyst ídali Keltové, 

ímané, Germáni a Arabové. K es anské
Portugalské království bylo založeno roku 1143, 
prvním králem se stal Alfonso Henriques. Ale 
trvalo ješt  p es sto let, než se poda ilo vyhnat 
Araby neboli Maury z celého území dnešního 
Portugalska. Když byla objevena Amerika, za ali



M sto
stíhané

pohromami

Katedrála Santa Maria Maior

Nádraží Oriente Station

António Salazar (1889-1970), 
portugalský diktátor v letech 

1932 - 1968

Portugalci obsazovat rozsáhlá zámo ská území, a 
vytvo ili dnešní Brazílii. Nejv tším portugalským 
mo eplavcem ale ur it  byl Vasco da Gama, 
kterému se roku 1498 jako prvnímu Evropanovi 
poda ilo obeplout Afriku a dorazit po mo i do 
Indie. V 16. a 17. století se Portugalsko ocitlo 
na as pod nadvládou Anglie, a p estože pozd ji
nastoupil na tr n znovu portugalský král, zem  už 
nikdy nedosáhla takového rozkv tu jako v dobách 
zámo ských objev . Prob hlo tu n kolik 
ob anských válek, až bylo roku 1910 zrušeno 
království a zem  byla po v tšinu 20. století pod 
diktátorskou vládou. Nakonec se ale poda ilo roku 
1974 vládu svrhnout a byla obnovena demokracie. 

Portugalsko vstoupilo do EU v roce 1986. 

Lisabon

Pokud hledáte v Evrop  m sto,
které by si zasloužilo stejný obdiv 

jako Praha díky 
malebnosti mnoha 
zákoutí a lenitému
terénu, nabízí se práv

hlavní m sto Portugalska – Lisabon. 
V 16. století to byl nejbohatší p ístav 
v Evrop  a na hlavním nám stí se 
obchodovalo se vším od ko ení po drahokamy. Ale i dnes je to m sto, které 

si p es pohromy, jako zem t esení roku 
1755 nebo požár 
1988, zachovalo 
svojí jedine nou
atmosféru. M sto
se prudce zvedá 
nad mo e na 
sedmi pahorcích 
a celé centrum je 
plné historických 

budov a úzkých strmých uli ek, kde se mezi starými



domy proplétají staré tramvaje. Ale Lisabon není jenom historické m sto – 
d kazem byla Sv tová výstava v roce 1998, p i které bylo postaveno 
nap íklad nové moderní nádraží Oriente Station. 

Základní údaje 
Rozloha:
Po et obyvatel:
Hlavní m sto:
Hlava státu: 
Ú ední jazyky: 
M na:

92 389 km 2 

10 milion
Lisabon
prezident Jorge Sampaio 
portugalština
Euro

Slovní ek: portugalština 
esky portugalsky výslovnost 

Portugalsko
Dobrý den 
Nashledanou
Ahoj
Prosím
D kuji

Portugal
Bom dia 
Ate logo 
Olá
Por favor 
Obrigado

[portugal]
[bom dia] 
[ati logu] 
[ola]
[por favur] 
[obrigadu]

-ma -

Kuba Vokurka 

Je sobota 15.1.2005. Kuba Vokurka m  a epu pozval na ob d. Když jsme 
k n mu p išli, bylo kolem 12:30, byl ješt  velice rozespalý – vrátil se z fotbalu. 
Hned se zeptal: „Tak co mi uva íte?“

epovi nabídl polívku a poslal ho krájet cibuli. Zatím jsem se ho na n co zeptal. 

Jméno: Jakub Vokurka 
Datum narození: 4. b ezna 1986 
Záliby: Sport, hudba, divadlo, kino a „ležink“ 
Škola: SOUO Belgická, obchodní obor 

R: Tak tradi ní otázka. Jak jsi p išel k Campamentu? 
K: P es sestru. 
R: A co škola? 



Kub v tým p i h e po Praze v roce 2003

K: M l bych se p ipravovat na maturitu. Jinak 
v pohod . Baví m .
R: Mezi tvé zájmy pat í hudba. Jaká konkrétn ?
K: Folková. Ze zahrani í - Offspring a z domova 
Kabát, Fleret a Nohavica. 
R: Taky vím, že hraješ fotbal. 
K: Jo. Je to taková prapodivná hra. 22 blázn  se honí 
za kulatým nesmyslem. Kolektivní hra. Dobrá parta 
lidí, dobrej kolektiv. 
R: Jak by ses popsal n kolika slovy? 

K: To je t žký. Na 
to se musím napít 
(pije 100% pome-
ran ový džus, pozn. autora). Jako velká drbna. 
Spole enský lov k, který má hodn  p átel, a 
ne moc intelektuální. 
R:  Kdo je tv j nejlepší kámoš/ka 
z Campamenta? 
K: To je t žký. Já to ned lím na nejlepší 

kámoše a kámošky – asi všichni. Všichni jsou skv lí.
R: Ur i dominantní vlastnost u t chto osob. 
K: Ty – nevím. Asi že se dokážu bavit s kamarádama. 
(Do toho se ozve epa: „Je to velkej bali  a lama  srdcí“) 

epa – potrhlej. 
( epa se ozývá: „Já že jsem potrhlej? Ne! Jen se snažím, aby byla sranda!!“)
R: Jakou politickou stranu bys volil? 
K: Asi ODS. Není moc výb ru.

(mezitím je hotový ob d a my jdeme jíst. Bylo to moc dobré. Kuba je dobrý 
kucha )

R: Jaký je tv j celkový postoj 
k dívkám? 
K: Kladný. 
R: N jak to rozve .
K: Jak? Holky mám rád. Mám 
spoustu kamarádek. 
R: Jaký jsou tvoje budoucí 
plány do života?
K: Tak za prvé chci dod lat
školu. Potom bych cht l ješt
studovat a pak bych cht l mít 
dobrou práci a rodinu. 



R: A kolik chceš mít d tí?
K: (sm je se) Dv ? Jo, dv . Nejlíp kluka a holku. 
R: A taky n co pro dámy. Jsi volný? 
K: Zatím jo – pro zájemkyn  jsem volný jako pták – zatím. 
R: Tak dík a zase n kdy nás pozvi. 
K: Jasn .
(Po celou naší návšt vu byl Kuba v pyžamu. Pozn. autora) 

A co si o n m myslí kamarádi? 

Veronika:

Kuba je fajn. 
Poslouchá dobrou hudbu, je s ním sranda a je opora našeho 
„táborového týmu“. Dalo by se o n m mluvit dlouho, ale každý, kdo 
ho zná, má ur it  sv j názor. 

epa:

Nevím (sm je se).
(chvíli p emýšlí a pak ekne) Nevím. 
Myslím si, že je sebev domý. Dobrý kamarád, ob as trochu stydlivý, 
je fajn, že sportuje, ale ob as bych ho umlátil ocelovou trubkou. 

JK



Kapitola DRUHÁ, v níž se Neznámý ztratí, aniž se najde, jde na setkání, aniž se setká, 
sedí v jídeln , aniž jí, a seznámí se s profesorem Etiketou, aniž se p edstaví.

Dvaat icetiletý mladík, vyhlížející na dvacet, se tedy ztratil v davu. To „ztratil“ 
lze brát doslova. Nem l ani pon tí, kde se nachází. Nenacházel se. Ztratil se a nemohl 
se najít... 

Sotva nabyl jistoty, že mu z ízenec není v patách, ustal v b hu a za al se loudat. 
Zv dav  se rozhlížel kolem sebe, nahlížel do výklad , ob as do n koho vrazil - 
zkrátka choval se docela normáln  jako všichni lidé na chodníku a ni ím se od nich 
nelišil. Ani oble ením - protože ho p eváželi v jeho p vodním civilním od vu: erných
manšestrácích a olivové bund . Byl naprosto nenápadný. 

Nic nápadného nebylo ani na tom, že se každou chvíli díval na hodinky. To d lá
spousta lidí. 

Zastavil se na nejnevhodn jším míst , vytáhl z kapsy plánek Prahy, roztáhl tu 
plachtu p ed sebou a nic nedbal, že p ekáží ostatním. Ale to d lá také mnoho lidí - 
samoz ejm  v tšinou cizinc , kte í se neum jí doptat. 

Uprchlý pacient se doptat um l, ale nepovažoval to dosud za nutné. Pe liv
studoval plánek. M l tam z eteln  zakreslenou cestu od Slávie ke stanici Flora. Není to 
daleko a není to složité. 

Jenže on byl te  kdovíkde a nem l ani potuchy, kterak se dostat ke Slávii, 
natožpak Flo e.

Zeptám se, kde vlastn  jsem, rozhodl se. Dokud to nevím, není mi plánek nic 
platný.

P istoupil k muži, který hled l do výlohy, položil mu ruku na rameno a ekl:
„Jménem zákona.“ 

Muž leknutím upustil tašku s nákupem a na chodníku se utvo ila nevábná sm s
vají ek, alkoholu a rozbitého skla. Uprchlý pacient se rychle vzdálil. 
Zastavil se v jakési nevalné pasáži, kde nebyl p íliš velký ruch. Vlastn  tam nebyl 
tém  nikdo. Jenom jedna žena si tam p erovnávala v ci v tašce. Šel k ní. Tentokrát 
bez úvodu na ženu vyšt kl: „ lov e, ukažte mi, kde jsem !“ a str il jí pod nos sv j
plánek.

S chutí si odplivla a ekla: „Tfuj, to jsem se lekla ! Nezdvo áku jeden ! Koukej 
zmizet, nebo zavolám strážníka !“ 

Zmizel, jako by tomu rozum l.
Ušel dalších pár desítek metr  a málem vrazil do p íslušníka Bezpe nosti.

Poznal známou uniformu a hned se m l k inu. Ne - nesahal prapor íkovi na rameno, 
nevyk ikoval nic o ty i nula, ne íkal mu lov e. Jenom mu p istr il plánek Prahy a 
ekl co nejstru n ji: „Která ulice?“ 

No vida – zas jeden cizinec, který se nau il aspo  pár slov esky! ekl si 
p íslušník a ochotn  ukázal na plánku, kde práv  jsou. 

Pavián si na to místo vbodl prst, oto il se a odešel. Bez pozdravu a bez 
pod kování. Ale co m že lov k chtít od cizince! Prapor ík byl rád, že n komu
pomohl. 

Mladík s plánkem se uklidil na klidn jší místo a pozorn ji si prohlédl plán 
m sta. Brzy mu bylo jasné, že ke Slávii i ke Flo e je to p kná dálka. Kdoví zda to za tu 



hodinu stihne ! Že by použil dopravního prost edku, na to v bec nepomyslel. 
Odhodlan  vykro il na dlouhou p ší túru. 

Nanešt stí vykro il do k ižovatky zrovna na ervenou.
A hned tu byl ten prapor ík, který byl prve tak vlídný, strhl ho za rukáv zp t na 

chodník (t sn  p ed p ijížd jícím autem) a p ísn  na n j k ikl: „ lov e – nevidíte, že 
je ervená ?“ 

Pavián na to nic. Jen nechápav  zíral. Nepromluvil, ani se omluvn  neusmál. 
„No, copak jste barvoslepej !?“ ertil se prapor ík. „Tohle je p ece všude na 

sv t  stejné, lov e ! ervená !!!“ 
Pavián zase nic. Došlo mu, že nejlíp bude mluvit co nejmí  a d lat ze sebe 

nerozum jícího cizince. 
Už se rozsvítila zelená, ale chlapík po ád stál jak sloup, a  hled l p ímo na 

sv telný signál. 
„No tak - te  je zelená !“ ekl prapor ík a postr il jej. „Te ka jd te !“ 
A on vykro il.
Prapor ík byl na omývání: Propána, z kterého Zapadákova tenhle chlápek p ijel,

že nezná ani sv telné signály ! 
Asi by byl mile p ekvapen, kdyby vid l, že všechny další k ižovatky p echází už 
cizinec naprosto správn  – na zelenou. 

Na Floru dorazil bez úhony a v as, ale nebylo mu to nic platné. Marn  se 
rozhlížel, marn  nahlížel do všech zákoutí podchodu - kolega se prost  na smluvenou 
sch zku nedostavil. 

Mladík se vydal na zpáte ní cestu do m sta, a koli nev d l k emu je to dobré. 
Bloumal sem a tam, všechno si se zájmem prohlížel a poslouchal lidi, co si mezi 

sebou povídají. Moc moudrý z toho nebyl. 
Odpoledne už byl tak nachozený, že si pot eboval nutn  na chvíli sednout a 

odpo inout. 
Jenže kde ? Lavi ka nikde žádná a na zem si sednout netroufal. 
Kone n  spat il nadpis Restaurace. 
Váhav  vešel a jaksi znechucen  se rozhlédl. Ne snad že by se zrovna ošklíbal - 

to ne; jeho ústa byla stále stejn  rovná. Jenom v o ích m l jakousi nechu .
Ale co d lat: tohle je z ejm  jediné místo, kde si lze na chvíli sednout. Židlí tam 

bylo volných dost, i když ovšem nikoli u prázdných stol . U každého stolu n kdo
sed l a cpal se jídlem nebo se naléval tekutinami. 

Usedl na volnou židli u stolku pro dva. Na té druhé židli sed l vychrtlý starší 
pán s dvaceti p ti vlasy. Vzhlédl od svých novin a pohoršen  zafrkal. Ten mladík je 
p kný balík! pomyslel si. Nepozdraví, nepožádá o dovolení a žuchne sebou na židli 
jako buchta ! Že by cizinec? No – aspo  by se mohl snad usmát a nazna it gestem, že 
si chce p isednout ! 

Vychrtlý muž se zabral op t do svých novin a p estal se o nezdvo ilého mladíka 
starat.

„Pivo?“ zeptal se íšník.
„Prodejte mi vodu, lov e,“ ekl mladík v olivové bund .

P tadvacetivlasý op t vzhlédl od novin; tentokrát však nikoli pohoršen , nýbrž 
pobaven  a udiven : Kdo to kdy slyšel, aby host ekl íšníkovi ‘prodejte mi vodu, 



lov e!’ Když už, tak by ekl, ‘pane vrchní, dejte mi, prosím vás, vodu.’ Ale spíš by 
ekl sodovku, limonádu, minerálku nebo tak. 

íšník se nad tou objednávkou ušklíbl a odcházel se zdviženým nosem, 
brumlaje si pro sebe: „To jsou teda hosti!“ Sklenici vody nicmén  za chvíli p inesl.
Postavil ji na st l, jako by ho pálila v ruce. 

Mladík si podezírav  prohlížel skleni ku, v níž to ob as zasy elo a zabublalo. 
Pohlédl na sv j prot jšek a zeptal se: „ lov e, je tohle opravdu voda?“ 

P tadvacetivlasý se usmál, složil noviny a ekl: „To je sodovka. A když už jste 
m  oslovil - mohu se vás na n co zeptat?“ 

Mladík nic nenamítal. 
„Vy nejste zdejší, vi te?“
„Nejsem,“ p isv d il mladík. Vyndal z kapsy tabletku a zapil ji sodovkou. 
„Hm - myslel jsem si to. Usuzoval jsem tak z vašeho chování. Ale na druhé 

stran  zase – mluvíte perfektn esky. Pronesl jste sice jen pár slov, ale i z toho mála 
mohu bezpe n  usoudit, že máte dokonalou výslovnost a naprosto správný p ízvuk !“ 

„Ano, umím velmi dob e esky,“ ekl mladík bez jakéhokoli náznaku 
domýšlivosti. Prost  to jen oznámil. 

„To je zajímavé – vskutku velice zajímavé !“ ekl vychrtlý pán a zv davost 
z n j jen sršela.

MARY

Na Vaše dotazy odpovídá -mel-.

Asi miluji n jakou Melánii. Pora
          ( epa)

Milý epo, nejjednodušší bude, když jí to ekneš (ovšem za reakci té 
sle ny neru ím).  
Mnoho zdaru! 

Dotaz do Poradny lze poslat bu  e-mailem na poradna.ompuse@seznam.cz 
nebo klasicky poštou (obálku ozna te heslem PORADNA) na adresu: 

Campamento ‘99
Sekaninova 28 
128 00  Praha 2 



K ížovka 
1)  prostor pod 

šikmou st echou
2)  šikmá ást kopce 
3)  orná p da
4)  prudký úder rukou 

do mí e
5)  jednoduchý stroj 
6)  zví e s chobotem 
7)  pigmentová 

skvrna na k ži
8)  mlád  prasete 
9)  pokožka obli eje        Tajenka z ísla 7

10) opak lichého        KLARINET 

Kreslené vtipy 



Vtipy

Manželský pár p ijde do restaurace. 
P ib hne servírka: „Co si dáte ?“ 
Manželka: „Párky.“ 
Servírka: „A k en ?“ 
Manželka: „K en si dá taky párky.“ 

„Hele, musíš mi na každou otázku 
odpovídat otázkou ?“ 
„Opravdu to d lám?“ 

Turista v noci slyší ve svém pokoji 
škrábání a šum. Hned zvedne telefon a 
volá do recepce. 
„Mám v pokoji myš !“ 
„To nevadí, p ihlásíte ji až ráno.“ 

„Na posledním lovu se mi poda ilo
st elit sedmdesát hus.“ 
„Divokých ?“ 
„No, moc divoké nebyly, ale zato jsi 
m l vid t jejich majitelku.“ 

Jde sn hulák po ulici a potká zajíce, 
chroupajícího mrkev. Zle se na n j
rozk ikne: „Necháš ten nos?!“ 

Mladý, ale frajerský pilot poprvé v 
život  p istává v noci. Namísto 
obvyklého ohlášení se dispe erovi ozve 
z vysíla ky: „Hádej kdo!“ 
Dispe er vypne osv tlení p istávací
dráhy letišt  a odpoví: „Hádej kde!“ 

Která t i slova slyší žralok nejrad ji,
když pluje za lodí? 
Muž p es palubu! 

P ijde elektriká  na jednotku intenzivní 
pé e:
„Tak se po ádn  nadechn te, jdu m nit
pojistky!“ 

Zastaví policejní auto u eky a idi  se 
ptá kolegy: 
„Dá se tu n kde p ejet?“
„Jasn , hned tady!“ 
Auto zajede do eky, jen to žblu kne i s 
houka kou...
„To jsem blázen...“ – vrtí hlavou 
policajt. „P ed chvíli tudy šla 
kachni ka a bylo jí to po pás!“ 

„Mami, kup mi velblouda!“ 
„A ím bychom ho krmili?“ 
„Kup mi n jakého ze zoologické 
zahrady, ti se krmit nesmí!“ 

P ijde matematik do Fotolabu: 
„Pot eboval bych vyvolat fotky.“ 
„9 krát 13 ?“  „117. Pro  ?“ 

Na zastávce stojí autobus chystající se 
k odjezdu. B ží za ním chlap a k i í:
„Zastavte, jinak se nedostanu do 
práce!" idi  už chce odjet, ale 
cestující ho p esv d í, aby po kal.
Chlapík dob hne k zadním dve ím, 
nasko í, vyndá odznak a ekne:
„Kontrola jízdenek." 

Potkalo m  št stí...
P išlo a rozlou ilo se.

MARY
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