
Poprvé se setkali již během studentských let, kdy oba pracovali na pod-
rývání autority našeho školství a zjistili, že by pro ně bylo výhodnější svou 
nekalou činnost sloučit. Společné zločiny se jim dařily až do minulého 
léta, kdy byly jejich podvody odhaleny malou skupinkou schopných 
vyšetřovatelů. Prokázání veškeré jejich zločinecké činnosti nebylo jedno-
duché, ale nakonec byly shromážděny potřebné důkazy a oba kriminálníci 
dostali zasloužený trest. Rozsudek byl vynesen dnes v pravé poledne na 
Bruntálském zámku.                                                                       (lummi)

SVATEBNÍ NOVINY  Ě

17. květen 2008                                                                             sobota

NEPŘEHLÉDNĚTE

SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ 

NEPRODEJNÉ !!!

SVATEBNÍ NOVINY!?
To co právě držíte ve svých rukou je první a  jedinečné vydání Svatebních 
novin  ... my pevně věříme, že zároveň i poslední :-)
Smyslem je informovat o všem duležitém, ale hlavně 

POBAVIT VÁS!!
Jak s novinami naložíte je jen na Vás - na WC si je ale nosit nemusíte. 
Toaletní papír tam je a čtením se tam nezdržujte, mohlo by 
Vám něco utéct. Doufáme, že se Vám svatební noviny 
budou líbit. Pokud ne, můžete napsat do redakce, 
která Vaše připomínky vezme na vědomí . 

PROGRAM DNE    ... str. 2

Kdy, kde a co se bude dít

SVATEBNÍ KNIHA

Co s ní?

Tato kniha je určena všem 
svatebčanům, tedy i Vám, 
abyste nám do ní napsali něco 
na památku. Fantazii se meze 
nekladou. Můžete nám nap-
sat, co se Vám na dnešním dni 
libí (nebo naopak nelíbí), vaše 
přání a rady novomanželům 
nebo jen vzkaz či vtípek. Těm 
odvážnějším není zakázano 
ani kreslit či skládat básně :-)

Budeme opravdu rádi za každý 
příspěvek. Tak HURÁ do toho, ať 
si máme na stará kolena co číst.

MENU              ... str. 6

Co budete jíst

The wedding journal

ZASEDACÍ 
     POŘADEK     ... str. 7

Kde hledat své místo :-)

Konečně došlo k té tolik očekávané 
události! Nechvalně proslulí MČ 
(26 let) a ĽM (28 let) byli zadrženi, 
předvedeni na úřad a zbaveni svo-
body. Vzhledem k jejich pro společnost

nebezpečné činnosti zněl verdikt jednoznačně: “Na doživotí!” Nez-
bývá než doufat, že tito protřelí zločinci neuprchnou a nebo nedosta-
nou milost. 

ZPRÁVA DNE



17. květen 2008                                                                                                           strana 2
PROGRAM

DNEŠNÍHO DNESVATEBNÍ NOVINY

CO VŠECHNO VÁS DNES JEŠTĚ ČEKÁ ??
Pečlivě si prostudujte a bedlivě si naplánujte rozložení svých sil !

 12:00 Hodina H a rozhodující “ANO“, to už máme za sebou.

 12:40 Focení, právě probíhá, těm všímavějším netřeba říkat :-)

 14:15 Slavnostní oběd na MARIANĚ, všem zúčastněným přejeme DOBROU CHUŤ!!

 15:15 Odpolední siesta a sladká tečka, dort a kávička.

 17:00 Muzikanti začnou hrát a bude se tancovat :-)

 18:30 Tombola - lístky si můžete od této chvíle zakoupit u svědků,  hrajeme např. o ženi-

                                          chův staromládenecký diář - stejně už ho nebude potřebovat :-) 

 19:30 Večeře aneb něco malé k snědku.

 20:00 Už jste si dnes zatančili? Nebo zazpívali? :-)

 23:30  Raut, nenechte se pobízet, kdo pozdě chodí - sám sobě škodí.

 24:00 Ohňostroj.

 00:10 Volná zábava

     ... jak dlouho vydržíte je jen na Vás :-)

Na vědomost se 
dává, že na dnešní 
oslavě v penzionu 

Mariana se musí dodržovat 
pořádek. Proto každý přijímá 
následující pravidla, která 
byla jednohlasně schvlálena 
redaktory těchto novin.

A PRO ÚPLNOST JEŠTĚ NEZBYTNÁ PRAVIDLA SVATBY

5) Při společném zpěvu musí zpívat 

skutečně všichni! Kdo chraptí, zpívá o  

přestávkách,  aby netrpěl tím, že  nebyl slyšet.

6)  V neomezeném množství je povo-

leno bavit se, tančit, zpívat  a samozřejmě 

posloužit si co hrdlo ráčí a břicho snese.    

7) Pod stoly možno zalézt až po 22 hodině.

8) Je zakázáno použít tyto noviny k jiným než 

určeným účelům. Jinak by byl vydavatel do-

nucen příště tisknout  na smirkovém papíře!

9) Hosté, kteří se nebudou těmito pra-

vidly řídit, budou utopeni v alkoholu!

(lummi)

1) Oslava se koná za každého počasí. 

2) Smát se bez vyzvání. Sobě i ostatním :-)

3) Je zakázano cokoli chápat osobně či zle. Pokud 

to přesto někdo učiní, bude zastřelen salvami smíchu.

4) Ohnivými pohledy se smí kvůli 

nebezpečí požáru házet jen velmi opatrně.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Z DOMOVA
I ZE SVĚTASVATEBNÍ NOVINY

NOVINKY V LEGISLATIVĚ

Tento zákon vstupuje v platnost vyřčením slova ANO.

Manžel je od uzavření manželství nejšťastnější muž na světě.

Muž má svůj názor, žena má PRAVDU.

Pokud nemá žena pravdu, platí §3. 

Manželé se skládají ze dvou poloviček, přičemž manželka je ta lepší. 

Muž peníze vydělává, žena je utrácí. 

Muž musí do puntíku odevzdat všechny peníze doma a radovat se z 

drobného kapesného.

Žena je pod čepcem, muž pod pantoflem.

Pokud by muž začal vzdorovat, je mu důrazně ukázán pantofel.

Manželovi je dovoleno zůstat každý večer doma. 

Odchod si manžel určí sám, kdy se má vrátit určuje žena.

Žena má pusu, aby jí otevírala. Muž má pusu, aby ji držel.

Žena smí názor vyslovit, muž si ho smí myslet.

Debaty se  mají vést hlasitě a zřetelně. Soused chce dobře slyšet.

Slova jsou účelná jen v prvních týdnech. Potom přijdou na řadu těžší 

argumenty jako hrnky, pánve a válečky. 

Domácí práce jsou malželovi přísně zakázány. Tuto námahu nahradí 

jasnými příkazy manželce.

Zahradní práce jsou společná záležitost. Manželka práci rozdělí, 

manžel ji udělá.

Manžel má sníst, co dostane na talíř a ještě k tomu se musí zatvářit 

vděčně.

Muži je dovoleno zahrnovat ženu lichotkami.

Šťastné manželství je zajištěno, pokud je muž zdravý a žena má co na 

práci.

§1

§2

§3

§4

§5

§6

§7

§8

§9

§10

§11

§12

§13

§14

§15

§16

§17

§18

§19

§20

Dne 25. 6. 2007 byly schválen následující zákon o manželství. Po 

půlročním jednání bylo rozhodnuto, že vstoupí v platnost 17. 5. 2008.

Prezident České republiky

Václav Klaus

VĚDA A VÝZKUM

ČTENÍ
V suoivsoltsi s vzýukemm 

na Cmabirdskgé Uinervtisě 

vlšyo njaveo, že nzeáelží na 

pořdaí psíemn ve solvě. Jed-

niná dleůitžá věc je, aby blyy 

pnvrí a psoelndí pímesna na 

srpváénm mstíě. Zybetk mžůe 

být totánlí sěms a vy to přoád 

bez porlbméů peřtčete. Je to 

potro, že ldiksý mezok netče 

kdažé pensímo, ale svolo jkao 

cleek. Zjíamvaé, že??

ZDRAVÁ STRAVA
Pro ty z Vás, kteří dávají pozor 

na to, co jedí, je zde definitivní 

slovo na téma výživa a zdraví. 

Je posilou ducha konečně 

vědět, že skutečnost přece 

jen odporuje všem lékařským 

výzkumům.

Japonci jedí velice málo tuků a 

trpí méně infarkty než Britové 

nebo Američané. Mexičané 

jedí hodně tuků a také trpí 

méně infarkty než Britové nebo 

Američané.

Japonci pijí velice málo 

červeného vína a trpí méně 

infarkty než Britové nebo 

Američané.
(pokračování str. 5)



17. květen 2008                                                                                             strana 4
PARTNERSKÉ 

VZTAHYSVATEBNÍ NOVINY

Nikdy si člověk nemůže být jistý, ale přece jenom. Hodíme se k sobě ? Vydrží nám vztah na delší dobu, 
nebo jej čeká krach? Vyzkoušeli jsme, jak na tom  jsou :-) 

 HODÍME SE K SOBĚ DRAHOUŠKU? ”
“

Partnerský horoskop 

Jany a Jaroslava Čiklových

Čínský partnerský horoskop 

Evy a Viliama Mlíchových
Prase tak snadno nepodléhá kouzlu opice - považuje ji za 
zábavného společníka, ale nemá potřebu s ní soupeřit. I 
přes svou naivitu záhy prohlédne taktiku svého partnera a 
z povzdálí sleduje vývoj událostí. Nenechá se nikdy zcela 
zatlačit do pozadí, a vyžaduje-li to situace, dokáže účinně 
prosazovat vlastní zájmy. Prase je otevřenější a upřímnější 
a drží se více při zemi, zároveň se však rádo se svým part-
nerem baví a účastní se jeho rušného společenského života. 
Prase je věrným partnerem a je opici ochotno poskytnout 
dostatek potřebné volnosti, být mu dobrým společníkem i 
spolehlivou oporou.

Kozoroh se u partnera v Rybách cítí jako v ba-
vlnce. Ryba si ho něžně hýčká, chválí, podstro-
juje mu a dopřává dostatek času pro jeho zájmy. 
V hádce raději ustoupí, protože má pocit, že by 
stejně nad tak silným soupeřem nevyhrála. Ko-
zorohovi často leze na nervy její přecitlivělost. 
Potřebuje k sobě silného partnera do nepohody. A 
i když se rád nechá hýčkat, nevěří ji a tak nějak se 
nad ni povyšuje. Ovšem i tak má toto spojení dob-
ré vyhlídky na úspěšný vztah. Potřebují jen více 

trpělivosti a otevřenosti.

Partnerský horoskop nevěsty a ženicha
Síla a jistota, která ze Lva vyzařuje, může Raka přitahovat. 
Stabilizuje jeho nálady a dopřává mu dostatek svobody. 
Rak se nesmí na Lva povyšovat a něco mu diktovat,  Lvi 
jsou od přírody dominantní a mají rádi svůj přehled. 
Rak si také musí dávat pozor na své občasné flirtíky, 
nemusí se mu to vyplatit. Lvi dokáží být neúprosní a  

umí trucovat. Sex může být v tomto vztahu 
velmi vzrušujícím zážitkem, Rak však musí být 
dostatečně poddajný. Když k tomu nebude šetřit 
chválou, může z tohoto spojení vzejít dobré 
manželství nebo aspoň vášnivý milostný vztah.

(lummi)

Ľubomír

Michaela

Eva 
Pilarčíková

Jozefína
Kubíková

Štěfan 
Pilarčík

Júlia 
Vlčková

Viliam 
Mlích

Adam 
Mlich

Jana
Harenčáková

Jaroslav
Čikl

Ingrid
Beierová

Jaroslav
Čikl

Jaroslava
Dudová

Andrej
Harencac
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ŽENY VS. MUŽI

SVATEBNÍ NOVINY

(pokračování ze str. 3)

Italové pijí nadměrná množství červeného vína, ale také trpí méně infarkty než Britové nebo Američané. Němci 

pijí hodně piva, jedí spoustu klobás a tuků, a trpí méně infarkty než Britové nebo Američané.

ZÁVĚR: Jezte a pijte co chcete. Je jasné, že to, co ve skutečnosti zabíjí, je angličtina.                            (lummi)

Muži od malička žasnou nad 
tím, jakým způsobem ženy 
sdělují různé věci. Pro ty, co 

ještě nepochopili, co v ženské řeči které us-
tálené sousloví co znamená, je tu slovník.

SLOVNÍK ANEB MUŽI JSOU Z MARSU A ŽENY Z VENUŠE

“Musíme si promluvit.” - Chci si 

postěžovat.

“Jistě, udělej to.” - Nechci abys to dělal!

“Jsi tak ... mužný.” - Potřebuješ se oholit a 

páchneš potem!

“Jsi dnes večer tak pozorný.” - To opravdu 

myslíš pořád jenom na sex?? 

“Miluješ mě?” - Budu chtít něco drahého.

“Jak moc mě miluješ??” - Udělala jsem 

něco, co se ti opravdu nebude líbit.

“Za minutku budu připravená.” - Klidně 

si zuj zase boty a zapni si televizi.

“Nemám tlustý zadek?” - Řekni, že jsem 

krásná.

“Musíš se naučit komunikovat.” - Musíš 

se naučit se mnou souhlasit.

Muži jsou k sobě obvykle velmi přímí. Postupem času se učí 
jednomu umění, které je pro ně otázkou přežití. Učí se ženě 
oklikou sdělovat věci, které by prostě neunesla, kdyby byly 
řečeny stručně a jasně. Pro ty, kteří si ještě neosvojili správ-
nou metodu kódování je tu další slovník.

“Musíš mi dnes trochu pomoct.” - Celý den tě budu prohánět.

“Dnes jsi ale dobře spala.” - Chrápala jsi tak, že jsem celou 

noc  oka nezamhouřil.

“Mám hlad a chce se mi spát.” - Mám hlad a chce se mi spát.

“Hezké šaty.” - Pěkný výstřih.

“Ano, líbí se mi tvůj nový účes.” - Je to stejné jako dřív.

“Tohle se mi líbí víc.” - Tak už si to konečně vem a pojď domů.

“Můžu ti miláčku pomoci s večeří?” - Jak to, že jídlo ještě 

není na stole?

“Ano miláčku, hmm, jistě.” - Neznamená to vůbec nic. Je to 

jenom léty vycvičený reflex.

“To by bylo dlouhé vysvětlování.” - Nemám ani tucha, jak to 

funguje.

“Četl jsem všechny klasiky.” - Odebírám Playboy už dobré tři 

roky.

“To je přece ženská práce.” - Je to těžké, špinavé a vůbec se 

mi do toho nechce.

“Běžně pomáhám v domácnosti ...” - Jednou jsem hodil ručník 

do špinavého prádla.

“Nemůžu to najít.” - Nedala jsi mi to přímo do ruky a tak jsem 

zcela bezmocný. 

Teď nee!
Bolí mě hlava!

“Rozhodnutí 

je na tobě.” 

- Správné 

rozhodnutí 

by mělo být 

jasné i tobě.



                                             1. Přibrali jsme na váze.
                                             2. Spoustu jsme toho na- 
                                             mluvili, ale nic podstatné
                                             neřekli.
3. Měli jsme problémy s řízením vozidla.
4. Nebyli jsme schopní logického myšlení.
5. Neuměli jsme přiznat chybu, i když bylo naprosto
    jasné  kde se stala.
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Broskev plněna kuřecím salátem

Vývar s jatrovými knedlíčky a nudlemi 

Svíčková s hovězím a brusinkami, knedlík

Dort a káva

PIVO OBSAHUJE ŽENSKÉ HORMONY !

Jednoho večera kamarád prohlásil, že se v pivu nachází vysoká koncentrace 
ženských hormonů. Protože jsme zvídaví, vědecky založení jedinci, rozhodli 

jsme se jeho teorii experimentálně ověřit. Každý z nás - pochopitelně z čistě 
vědeckých důvodů - vypil 10 piv. Výsledky experimentu byly následující:

6. Každý z nás upřímně věřil, že je středem vesmíru.
7. Pociťovali jsme silné bolení hlavy, neměli chuť na sex.
8. Naše emoce se daly jen stěží ovládat.
9. Vzájemně jsme se drželi za ruce.
10. Jako vrchol všeho: Každých deset minut jsme mu-
      seli jít na záchod a to všichni najednou! 
Jistě nemusíme vysvětlovat k jakému závěru jsme 
dospěli.                                                                       (dr)

SVATEBNÍ MENU UBYTOVÁNÍ
Sice toto téma do rubriky “Gastronomické okénko“ příliš neza-
padá, ale i přesto :-) Pro ty, kteří za námi přijeli v tento velký 
den zdaleka, je zajištěno ubytování. K dispozici je několik pokojů 
přímo v budově penzionu a 3 chatky s výhledem na bazén. Po 
dlouhém a únavném jednání jsme Vás rozdělili následovně.

Poprvé si “Vaši” postel můžete vyzkoušet hned po obědě poté, co 
Vám se všemi potřebnými zaležitostmi (včetně předání klíčů) s radostí 
pomůže Jozef Mlích. Pokud Vám nevyhovuje spolubydlící, můžete 
se samozřejmě přehazovat podle libosti :-) Jestliže Vás ráno probudí 
kručení Vašeho žaludku, snídaně se podává od 8:00 do 10:00. Na 
pozdější nářky hladových nebude brán zřetel :-)                       (lummi)

Pokoje v  penzionu:
1. Rodiče ženicha, Irena a Milan 
Mlichovi,
2. rodiče nevěsty, Šárka Jahnová,
3. Jaroslava a Július Mlichovi, Soňa 
a Štefan Mlíchovi,
4. Júlia Mlichová, Vlasta Golisová a 
Ján Ondrašina,
5. Tatiana Hrušková a Tomáš Petrů.

Chatky:
1. Sourozenci nevěsty a 
jejich drahé polovičky,
2. všichni bratři ženicha, 
Marian Mlich, Ivo Šmajstrla,
3. Ružena a Štefan Mora-
vovi, Ľubomíra Moravová, 
Pavol Gejdoš, Zlatica Mora-
vová, Štefan Morava ml.

Hodin jako u hodináře a Vy si už 
určitě říkáte, co byste tak dob-
rého zakousli. Oběd je sice zatím 
v nedohlednu, ale aspoň pro za-
jímavost, co na Vás vlastně čeká.

NÁPOJE
Plně k dispozici je Vám nejen to, 
co je na stole, ale i na baru. Tam je 
možné  (kdyby Vám nestačilo to, 
co je po ruce)  objednat si například 
nealko pivo pro řidiče, alko-pivo pro 
neřidiče, točenou kofolu pro ty, co jí 
milují a nebo nemají co řešit, kávu 
nebo čaj a jiné pro jiné. 
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Peter Mlích
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Tatiana Hrušková
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Zasedací pořádek platí po dobu oběda. Později je samozřejmě možné a doporučené si přesednout jinam, seznámit 

s neznámými a jiná podobná činnost. ....



PODĚKOVÁNÍ
Prý si  za „Děkuji“ nikdo nic nekoupí :-). My přesto 

MOC DĚKUJEME

Rodičům nevěsty a ženicha
za pomoc při realizaci a trpělivost, které museli mít opravdu hodně.

Našim svědkům,
že nám to odsvědčili.

Panu kameramanovi, paní kuchařce, číšníkům, zpěvákům a všem, 
kteří se podíleli na tom, aby všechno klapalo tak jak má

a také
DĚKUJEME VÁM VŠEM,

že jste si na nás udělali čas a rozhodli jste se strávit náš velký den s námi.

Michaela & Ľubomír
hlavní editoři svatebních novin :-)

květen 2008

Lední medvědi jsou leváci.
Pokud by jste prděli v kuse 6 let a 9 měsíců, tak by jste 
vyprděli tolik energie, kolik má atomová bomba.
Mravenec dokáže uzvednout padesátinásobek a táhnout 
až třicetinásobek své váhy a když je intoxikován, tak 
padá vždy na pravou stranu.
Zlato o velikosti cigaret lze rozklepat na fólii o rozloze 
tenisového hřiště.
Je nemožné olíznout si vlastní loket.
Na Chicagské univerzitě bylo zjištěno, že člověk jako 
první zpozoruje žlutou barvu a proto se v Americe 
všechny taxi nechali přebarvit na žluto.
Když je bouřka, tak se krocani koukají směrem k nebi.
V kasinech nenajdete nikde hodiny a jsou osvětlené 
natolik, aby vám nepřišlo, že je už noc.
Ženy mrknou 2x více za den než muži.
Žena řekne v průměru za den 3x více slov než muž.
Naše oči během života nerostou.
Pštrosí oko je větší než jeho mozek.
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ZAJÍMAVOSTI, KTERÉ MOŽNÁ NEVÍTE ...
Hned po vodě se na světe pije nejvíce káva.
V Kalifornii je zákonem zakázáno jezení pomerančů při 
koupaní.
Zapalovač byl dříve než zápalky.
Šváb může žít až 9 dní bez hlavy.
Sloni jsou jediná zvířata, která neumí skákat.
Během svého spánku sníte za celý život necelých 100 
kousků hmyzu.
Vepři se nedokážou podívat k nebi.
Při kýchnutí se zastaví všechny tělesné funkce a při 
potlačení vám může prasknout cévka.
Když kachna kváká v jeskyni, tak se netvoří žádná 
ozvěna.
23% kopírek je poškozeno lidmi, kteří si chtěli 
okopírovat své pozadí.
Krokodýl nemůže vypláznout jazyk.
35% lidí, kteří píšou do seznamky, jsou  již zadaní.
95% lidí, kteří si toto četlo si zkoušelo olíznout vlastní 
loket, patříte mezi ně? :-)                                   (lummi)


