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Číslo 6/ únor 2016 

SLOVO ÚVODEM  

Milí (i nemilí) čtenáři a čtenářky, 

Vítejte na úvodních stránkách časopisu Orbis 

Iuventas. Jak jste si všimli, toto je únorové číslo 

časopisu, které jsme rozšířili o novinky z Anglie a 

rozhovor s naší skvělou paní majitelkou Martou 

Konkolovou. Musíme vám předem poděkovat, že 

stále čtete náš časopis a zároveň vás musíme 

upozornit, že máte také skvělou příležitost se zapojit 

do tvorby našeho časopisu! Jste vítáni i se svými 

úžasnými nápady… 

Doufáme, že se vám naše články budou líbit a že vás 
budou bavit, informovat a motivovat. Jelikož už 
nevíme co napsat, tak zakončujeme tenhle úvod 
tímhle nádherným citátem od francouzského 
spisovatele  Honoré De Balzaca: 
„Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak 
nezbytné jako denní chléb.“ 
 
Své nápady můžete poslat na tento email: 

casopis.iuventas@seznam.cz 

Váš redakční tým 
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Rozhovor s majitelkou školy Martou Konkolovou 

Co vás zavedlo k zařízení této školy a baví vás pracovat ve školství? 

Baví mě pracovat ve školství, pokud se mladí lidé chovají fajn. A školu jsem založila proto, aby 

mladším bylo lépe. 

Jak dlouho již vlastníte toto soukromé gymnázium? 

Vlastním ho 11 let. 

Jste spokojená s obsazením pedagogického sboru? 

Jednoznačně a naprosto. Jsou to zkušení lidé. 

Jak jste se dostala ke školství? 

Před revolucí jsem 7 let pracovala v základním školství. 

Jaký je váš názor na studenta, který chodí do školy párkrát v týdnu pozdě? 

Studenti by měli chodit každý den do školy, pokud jim to zdravotní stav dovolí, a pozdní 

příchod se může stát, ale pokud se to stává pravidelně, tak mám s tou chutí zakoupit 1000 

budíků a dát jim to k hlavě v posteli =D =D. 

Jste pro trest vyloučení ze školy? 

Určitě, a v minulosti jsem to už 3x udělala. 

[Takže vážení, na bulání školy radši zapomeňte =) ] 

  

 

Vojta Kropáček  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.animaatjes.de/cliparts/kommunikation/mikrofon/clipart_microfoon_animaatjes-65.jpg&imgrefurl=http://www.animaatjes.de/cliparts/mikrofon/%26p%3D4/&h=337&w=455&tbnid=isnptmHUNss1YM:&docid=t_dBtjNSlTxRLM&hl=cs&ei=7HfEVu3VKYflywOw4LOoCw&tbm=isch&ved=0ahUKEwjt-5z39f7KAhWH8nIKHTDwDLUQMwgtKBIwEg
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Magie kamenů 

Už od starověku lidé přikládali kamenům zvláštní význam. Většina z nich má mít léčivé účinky 

a také má přinášet ochranu a štěstí. Tato předpokládaná moc se nám zachovala dodnes. 

Kameny v sobě skrývají minerály, ale mohou se nošením, nebo pitím z kamenných pohárů 

dostat do těla? Alespoň částečně? Něco na tom musí být, jinak by tyto „pověry“ byly 

zapomenuty. Věda dokazuje, že skutečně některé kameny mohou přispívat při léčbě určitých 

nemocí. Podívejme se na nejznámější kameny a jejich moc. 

Achát: Přináší přátelství a štěstí, odhání zlo. Je pojmenován podle Achátes – řeky na Sicílii. 

Pomáhá umělci k úspěchům. Už ve starověku se věřilo v jeho mnohostranné léčebné účinky. 

Odstraňuje starosti a obavy. Ve středověku se používal k zmírnění horečky, epilepsie a 

náměsíčnosti. Astrologické přiřazení: býk, štír 

Akvamarín: Působí na pleť. Přináší bohatství a štěstí na cestách, ale také věrnost. Posiluje 

činnost srdce. Je to kámen prozření. Působí dobře na zrak. Astrologické přiřazení: vodnář, 

ryby, blíženci, váhy 

Ametyst: Také označen jako kámen duše. Pochází z řeckého slova amethyein – být opilí. 

Řekové věřili, že budou-li pít s ametystových pohárů, uchrání je to před opilostí. Pomáhá 

proti stresu. Mírní bolesti hlavy. Má očistný a uklidňující vliv. Astrologické přiřazení: ryby, 

beran, střelec, panna, štír 

Avanturín: symbol veselosti pomáhá k vytrvalosti a stálosti. Léčí emocionální zatížení. 

Astrologické přiřazení: rak, střelec, ryby 

Citrín: Žlutý křemen podporující intelektuální tvorbu. Přináší klid, teplo a moudrost. Působí 

při zažívacích potížích. Podporuje vylučování škodlivých látek. Astrologické přiřazení: býk, lev, 

blíženci, panna 

Diamant: Je symbolem dokonalosti, krásy a harmonie. Dodává životní energii a zpomaluje 

proces stárnutí. Astrologické přiřazení: lev, kozoroh, beran 

Fluorit: Pomáhá hledat pravdu. Léčí bolesti zubů, chřipku, nedoslýchavost a onemocnění 

jater. Astrologické přiřazení: ryby, vodnář 

Granát: Snižuje agresivitu. Pomáhá při učení cizích jazyků a pochopení k hudbě. Podporuje 

krvetvorbu a krevní oběh. Astrologické přiřazení: beran, štír, lev 

Hematit: Byl talismanem kouzelníků. Chrání před nebezpečím. Zvyšuje schopnost 

regenerace. Astrologické přiřazení: beran, štír 

Jadeit: Přináší mír a zámožnost. Ochraňuje před smutkem a melancholií. Přispívá ke 

zdravému spánku. Astrologické přiřazení: ryby, váhy, rak 
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Jantar: Dodává energii, spokojenost a vitalitu. Odstraňuje úzkost. Astrologické přiřazení: lev, 

panna, blíženci 

Jaspis: Je symbolem síly. Byl pokládán za matku všech kamenů. Zelený jaspis byl ochráncem 

vojáků. Rozvíjí čich a potlačuje nevolnost. Astrologické přiřazení: beran, štír, panna, rak, 

kozoroh 

Křišťál: Zvyšuje duchovní sílu a zdokonalení. Je symbolem čistoty a nekonečnosti vesmíru. 

Má mnohostranné využití. Astrologické přiřazení: kozoroh, lev, blíženci 

Opál: Je kamenem snílků, sebevrahů a melancholiků. Posiluje srdce, odhání deprese a 

odstraňuje strach. Astrologické přiřazení: ryby, rak, štír, střelec, vodnář, beran 

Rubín: Je kamenem lásky. V Indii znamená vášeň, sílu a vítězství. Chrání před nákazou. Léčí 

slabý zrak a mírní křeče. Astrologické přiřazení: lev, beran, štír 

Růžením: Znamená dobro a zdraví. Zasazený do zlata se používá k léčení roztroušené 

sklerózy. Astrologické přiřazení: býk, váhy 

Safír: Ochránce jeptišek. Od 12. stol. Jsou jim osázeny prsteny biskupů. Snižuje krevní tlak a 

horečku. Mírní nervozitu a nespavost. Astrologické přiřazení: býk, panna, váhy, ryby, střelec, 

vodnář 

Smaragd: Ochráncem námořníků, věštcům pomáhá zvýšit jasnozřivost. Pomáhá dožít se 

vysokého věku. Ničí zárodky infekcí. Astrologické přiřazení: býk, rak 

Tygří oko: Přispívá k odvaze a sebevědomí. Léčí astma, deprese a nachlazení. Astrologické 

přiřazení: blíženci, lev, panna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vědma 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Quartz_Br%C3%A9sil.jpg&imgrefurl=https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_oscillator&h=3006&w=3529&tbnid=PH-RQqg8rByoHM:&docid=Hq-A_wEv-pVk6M&hl=cs&ei=2imlVt2sHIH1Pa_kpKAD&tbm=isch&ved=0ahUKEwjdgYePm8PKAhWBeg8KHS8yCTQQMwg-KBswGw
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Voda 

Život dává, taky bere. 

Od pramínku k řece spěje. 

 

Čistější než pravda lidská, 

proudí mezi kamením. 

Pitný pramen ze země tryská, 

pro oči je vábením. 

 

Šetřeme vodou, 

než síly dojdou. 

 

Voda není, studny vyschly! 

Tohle bude konec světa. 

Mraky o déšť taky přišly. 

Bez vod tu bude veta. 

 

To člověka je to vina! 

Naprav to, než bude zima! 

Vždyť voda je i v nás! 

Třeba ti to půjde snáz. 

 

 

 

Možná krutě ti to zní, 

Vody pitné fakt není. 

 

Snad se nebe smiluje. 

Přec planetu miluje. 

Smysl života 

Cesta je zlá 

a den se krátí. 

Jen víra tvá, 

na tmu platí. 

 

Žiješ, abys zemřela, 

piješ, abys zapomněla. 

 

Tvůj svět se ti otevírá, 

jak sklenice dobrého vína. 

 

Hlubší smysl hledáš marně. 

Nechápavost klíčí zdárně. 

 

Zuzana Zdražilová 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.clipartlogo.com/free/water.html&psig=AFQjCNHNh1kmugUTrVYEu2Cvh3taqdbOvA&ust=1455802805074149
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Automat 
Vítám vás, všichni tři lidi, kteří čtete můj článek. A ještě než budeme pokračovat, chci vás 

varovat, že tenhle článek nebude moc vtipný, ani moc smutný. Ale pokusím se, aby byl co 

nejzajímavější. 

První něco málo proč to píšu. V dnešní době plné komedie a popové muziky jsme nuceni 

k radosti, i když nejsme šťastní. Stáváme se tak terčem otázek ve stylu: „Co se děje?“, „ Stalo 

se něco?“ a podobně.  

Našel jsem malbu, která zachycuje krásu samoty a smutku. Krásu, na kterou snad už celý svět 

zapomněl… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obraz amerického malíře Edwarda Hoppera, nazvaný Automat, zachycuje ženu sedící o 

samotě a pijící hrnek kávy. Venku je tma a soudě podle jejího kabátu a klobouku nejspíš i 

zima. Místnost je velká, prázdná a jasně osvícená. Žena se zdá jemně rozpačitá a vystrašená. 

Divák je přizván, aby si pro ni vymyslel příběh lásky či zrady. Možná, že není zvyklá sedět 

sama na veřejném místě. Třeba se snaží, aby se její ruka netřepala, zatímco si přikládá hrnek 

kávy ke rtům. 

 

Automat je obraz smutku, ale přesto to není smutný obraz. Existuje něco lákavého, dokonce i 

okouzlujícího na anonymních hostech.  

Chybějící pocit domova nabízí úlevu od možná falešného bezpečí rodinného prostředí. Často 
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to vypadá, že domov zradil Hopperovy postavy. Něco se tam stalo, což je donutí odejít ven 

do tmy. Dvaceti čtyř hodinová jídelna, čekárna vlakového nádraží nebo levný motel jsou 

všechno útočiště pro ty, jež z jakéhokoliv důvodu nedokáží najít 

svoje místo v normálním světě vztahů a komunity. 

Takže jednou, až se budete cítit šťastně, vzpomeňte si na Automat a na sedící ženu. A na 

chvíli zkuste být smutní. 

 

Šťastný Cynik 

 
 
 

Večerní romance 
Byl jeden z těch dlouhých podzimních večerů. 

Za oknem svítily pouliční lampy, čišel chlad a 
nevlídno ze všech koutů. V mém pokoji bylo útulno, 
teplo, možná až moc. Seděl jsem naproti ní už 
celkem dlouho a stále jsem se nemohl toho pohledu 
nabažit. 

 Světlo lampy jí dodávalo tajuplnosti, ladné 
křivky mě rozechvívaly. Nechtěl jsem rušit tu 
tajemnost okamžiku, ale už to prostě nevydržím! 
Popadl jsem ji a přitiskl ke rtům, tem úžasný pocit se nedá popsat. Najednou jsem jí byl plný. 
Držel jsem ji dlouho, dlouho, ale najednou ten magický pocit zmizel.  

Zmizela rozechvělost, vášeň. Přišel chlad, odhodil jsem ji, už nepůsobila tajemně, ani 
smysluplně, byla prázdná. Prázdná. Mrskl jsem s ní do kouta, s tou mizernou prázdnou lahví 
od cocacoly.  

 
-lev- 

 

Vtipy:

1. „Kolik je v rybníce nejvíce ryb? Mokrých.“ 

2. „Víš, kdo je to barbar?" „Ne." 

„To je muž, který chodí z baru do baru." 

3. Vlk se jde podívat na svoje vlčátko do porodnice. Když mu ho ukážou, strašně se 

rozplývá: "Jé, ten čumáček, ty zoubky, ta očička, to má všecko po mně. A ty uši… no 

počkej, zajíci!" 

4. Češi žijí v Čechách a Norové žijí v norách. 

5. Víte, jaké zvíře má nejvyšší inteligenci?  No přece žirafa! 

 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://kladenskelisty.cz/wp-content/uploads/2010/12/desespoir_depression_anxiety_anxiete_stress.jpg&imgrefurl=http://kladenskelisty.cz/6235/i-vanoce-patri-mezi-stresory/&h=249&w=350&tbnid=ZQpSCgjymRqn6M:&docid=v0ctjF7GnClRJM&hl=cs&ei=Fs0vVpeUAYmisAGko6KoBQ&tbm=isch&ved=0CCEQMygeMB44yAFqFQoTCJf39Jiu48gCFQkRLAodpJEIVQ


9 
 

Předpověď na únor 

Začátky jsou těžké, ale jak jinak než únor bude z hlediska výuky nadprůměrný. V únoru se 

nemusíme obávat nepříznivých podmínek. Budou totiž jarní prázdniny! Ale určitě nikoho z 

nás nemine nějaká ta přeháňka písemek a možného zkoušení z přírodovědných předmětů. 

Očekávejte příval trojek, kterého se nemusíme obávat. Ojediněle také očekávejte nějakou 

čtyřku nebo pětku, ale spíše počítejme s trojkami a dvojkami. Jedničky budou jen místy. 

Školou může postupovat pedagogická fronta, která napadá zaměstnance školy. Může mít také 

špatný vliv na studenty, záleží, jak se přes noc vyspali =). Kromě této fronty pro školu není 

žádná výstraha. Ale už předem musím podotknout, že březen bude trochu bouřlivý. Více 

informací už v březnové předpovědi.  

Příjemný den 

Meteorolog Horácio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Už zase to 

učení!!! 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.izun.eu/sites/default/files/resize/images/kultura_na_czu/meteostanice/predpoved-pocasi-350x310.jpg&imgrefurl=http://www.izun.eu/zivot-na-suchdole/306-co-mame-a-jini-ne-meteorologicka-stanice&h=310&w=350&tbnid=xhqMZIEgIGXqOM:&docid=SIi9lZ3jzl2noM&hl=cs&ei=gm_EVsngGYWSywOF24uQAQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwjJqf_z7f7KAhUFyXIKHYXtAhIQMwgoKA0wDQ
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.obec-rocov.cz/obecni-knihovna/&psig=AFQjCNGYf4HaAyJ8tQUjNkRMQCZ-LMEPlA&ust=1455800649436200


10 
 

 

Perličky ze školních lavic 

Zdraví a klinika nemoci: Co je to inkubační doba? 

„Místo, kde se chovají miminka.“ 

Zkoušení chemie: Kolik procent obsahuje kyslík ve vzduchu? 

„0 %?“ („Jo a dýcháme pomocí kyslíkových bomb?“) 

„Tak 1 %.“ 

Zdraví a klinika nemoci: Jak se bráníme před nemocí? 

„Máváme kolem sebe rukama a křičíme: běžte pryč, bakterie.“ 

Chemie: K čemu je dobrý zemní plyn? 

„Na vytápění kanálů.“ 

 

 

 

 

 

Posílejte anonymní vtipy z hodin ve škole. Napište předmět a vtip! 

 

 

 

 

 

 

Celý redakční tým 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://imageproxy.jxs.cz/~nd03/jxs/cz~/870/342/81aff6a0ee_56879417_o2.jpg&imgrefurl=http://selena-magic-gomez.blog.cz/1012/jak-se-delaji-uza-smajliky&h=400&w=400&tbnid=3DmOsCbz4xiWYM:&docid=Vq806krcqkaD3M&hl=cs&ei=M3PEVoihHef7ygO0-KeoAw&tbm=isch&ved=0ahUKEwjIhtG28f7KAhXnvXIKHTT8CTUQMwhCKB4wHg
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://previews.123rf.com/images/yayayoy/yayayoy1208/yayayoy120800018/15194121-Emoticon-with-big-toothy-smile-Stock-Photo.jpg&imgrefurl=http://cz.123rf.com/photo_15194121_smajl%C3%ADk-s-velk%C3%BDm-vr%C3%A1sky.html&h=1300&w=1300&tbnid=WatTc61UyEluxM:&docid=TxYxURGq7jWA2M&hl=cs&ei=M3PEVoihHef7ygO0-KeoAw&tbm=isch&ved=0ahUKEwjIhtG28f7KAhXnvXIKHTT8CTUQMwhJKCUwJQ
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Představte si, co se vám může stát, vlastníte-li psa. Já si to představovat nemusím, já to žiju 

dnes a denně, je to peklo. Jednoho rána se rozhodnete, že si trochu přispíte, ale co to? 

Uslyšíte táhlé a monotónní „Aúúúú“ nebo leckdy také „Haf“. Instinktivně šáhnete po budíku 

a v okamžiku vám dojde, že je to váš „milý“ pejsánek. Nasupeně vstanete a jdete s ním ven. 

Podotýkám i za psího počasí. Procházíte se v parku a pobaveně sledujete ostatní pejskaře a 

není vám zcela jasné, zda člověk vodí psa, či pes vás. Když je důvod vaší vycházky splněn, 

musíte ještě navíc po svém pejsánkovi uklidit (to už je vážně vrchol). Toužíte jít domů, jenže 

v tu chvíli se váš miláček rozběhne bůhvíkam a konec vodítka třímáte v ruce. Následek je ten, 

že se hezky proběhnete nebo si hodíte kotoul plavmo. Dorazíte konečně domů a vyčerpaně 

si lehnete, možná i usnete. To ovšem neplatí o vašem pejskovi. Ba naopak se čile pustí do 

práce s rozkousáváním pánových bot. Poté vás vzbudí kvůli žrádlu, táhlým, vytrvalým 

kňouráním (v lepším případě) nebo vytrvalým třískáním misky o podlahu (v tom horším 

případě). Rozhořčeně vstanete a nasypete mu do misky. Pak si povšimnete svých bot, které 

jsou dobré leda do koše, a vyženete ven svého psa, který se tváří velice ublíženě. Jdete už 

konečně spát, ale úpěnlivým vytím psa za oknem, nemůžete usnout. A tomuhle se říkají dny 

pod psa. Samozřejmě je s pejsky i veliká „zábava“ – může vám rozžvýkat i cokoliv jiného. 

A až se vaše dítě bude dožadovat zvířecího kamaráda a vy budete s radostí souhlasit, 

vzpomeňte si na mě, já vás varovala.                         Zuzana Zdražilová 

 

 

 

 

 

 

Zuzana Zdražilová 

 

 Na mě se nedívejte, já to 

nebyl!! 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.malirskesablony.cz/213-107-thickbox/pes-a-kost.jpg&imgrefurl=http://www.malirskesablony.cz/213-pes-a-kost.html&h=800&w=1000&tbnid=LN1B4lkwfX1IcM:&docid=v13Ft3crFGQYpM&hl=cs&ei=VXHEVsbWOoTVygPvp77YAg&tbm=isch&ved=0ahUKEwiG1ffS7_7KAhWEqnIKHe-TDysQMwg5KBUwFQ
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj85qfw8P7KAhVmYpoKHS1hB8wQjRwIBw&url=http://cz.depositphotos.com/5656156/stock-illustration-baby-boy-and-mess.html&psig=AFQjCNHimTW2p-lv5gfB1db4NlJQRcpnZw&ust=1455801360135940
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3rsCP8P7KAhXBQJoKHf6KCcMQjRwIBw&url=http://cz.depositphotos.com/47862313/stock-illustration-poop-pile-cartoon.html&psig=AFQjCNF1E1iaVDFM940yKDBafNE9bVqDPQ&ust=1455801142438676


12 
 

 

 

autor: Šťastný cynik 

 

 

 

 

JÁ A KRYSA 

Jednou večer jsem se vracel z kina domů. Tma už byla 

jako v pytli. Odemkl jsem si branku, celkem hlučně ji za sebou 

zavřel a ztuhl jsem. Před vchodem do domu, kousek od dveří, 

seděla v trávě obrovská krysa. Byla pěkně huňatá s dlouhým 

hrubým ocáskem, kožich se jí leskl v měsíčním světle a ani se 

nehla. Potvora.  

Asi ji vylekal zvuk zavírané branky. „Tváří se jako by tu nebyla!“ pomyslel jsem si. Opatrně jsem se 

posunul směrem k ní. „Co budu dělat? Taková velká, vypasená mrcha. Ještě aby se mi nastěhovala do 

baráku.“ V tom jsem si všiml, že kousek ode mne leží rýč. „Zase ho někdo neuklidil.“ Dneska jsem, ale byl docela 

rád, že je po ruce. Polehoučku, potichoučku jsem ho uchopil. Opět jsem se posunul o pár centimetrů ke kryse. 

Ani nedutala. „Už jsem v dosahu, jen ji nevyplašit.“ Pořádně jsem se rozpřáhl a prásk. „Dostal jsem jí. Hurá, je na 

kaši!?!“  

Rychle jsem otevřel dveře do domu a rozsvítil světlo v hale. Podíval jsem se na krysu, jak to schytala. A 

co nevidím, na místě krysy leží tiše a klidně malá chlupatá metlička. Úspěšně jsem zlikvidoval SMETÁK.  

„Jenom tiše doufám, že mě neviděl žádný soused, asi by se potrhal smíchy.“ 
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A ještě jeden rozhovor!!! 

Rozhovor s panem Michalem Polštářem aneb óda na postel 

Dobrý den. Jaká je vaše práce? 

Pan Polštář:  Pracuji v Kice v oddělení ložnic jako prodavač postelí. 

 Chtěla jsem se zeptat na váš největší životní úspěch. Jaký byl? 

Pan Polštář: Můj největší úspěch byl, když jsem si do svého bytu koupil novou postel, na 

které se vážně dobře spí. 

Dobře a máte rád zimu? Vánoce? 

Pan Polštář: Děláte si legraci? Nesnáším zimu. Musí se chodit do práce a ven, kde je mi 

neustále zima. Zimu bych měl rád, kdybych mohl zůstat ve své báječné posteli, teplé posteli. 

A jakého člověka na světě obdivujete? 

Pan Polštář: No samozřejmě toho, který vymyslel postel. To byl nejlepší člověk na světě. 

A jakého vědeckého objevu si nejvíce ceníte? Bez kterého by lidé nepřežili? 

Pan Polštář: Myslíte kromě postele? Tak jedině polštář a peřina. Ale lidi by bez postele 

nepřežili ani den. Já teda rozhodně ne. 

Co byste si přál, aby někdo vynalezl? 

Pan Polštář: Přál bych si, aby někdo vynalezl vyhřívanou postel. Slyšel jsem totiž, že má přijít 

doba ledová. 

Vyměnil byste svou rodinu, manželku za postel?? 

Pan Polštář: Manželku určitě, v posteli jen zabírá místo, je ale pravda, že mě někdy hřeje. (po 

krátké odmlce) Ale manželku může nahradit topení, to mi alespoň nebude krást peřinu. 

Chtěl byste teď něco sdělit všem? 

Pan Polštář: Ano. Važte si své postele, dokud je vám v ní teplo! Anebo, vám ji nevezme 

manželka.  

  

 

Zuzana Zdražilová 


