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Úvod na začátek závěru… 
Milí čtenáři Jemňáčku,  

 čekaly jsme na to dlouho a teď, když je to tady, 

nejsme z toho zrovna dvakrát nadšené. Ano – píši o 

rozloučení s Vámi. Dovolila bych si popřát Vám za 

celou naši redakci krásné vysvědčení, suprové 

prázdniny, plno skvělých zážitků a hodně dalších 

úspěšných školních let. Také doufáme, že na nás 

budete vzpomínat jen v dobrém, tak jako my na Vás.   

 No, a pro tuto „slavnostní“ příležitost pro Vás 

máme nachystané číslo naladěné na tolik očekávané 

prázdniny. Tak doufám, že se Vám bude líbit.  

Pokud by chtěl někdo k naší práci cokoliv dodat 

(ještě než Vás dočista opustíme), funguje pořád 

schránka časopisu a za Vaše ohlasy na naši práci 

budeme jen rády.  

 DĚKUJEME ZA VAŠI SPOLUPRÁCI 

S JEMŇÁČKEM A DOUFÁME, ŽE SPOLEČNĚ S  NÁMI 

SE NEROZLOUČÍTE I S NÍM!   

Krásné prázdniny za celou redakci přeje Jusťa



4 
 

Školní rozhovory 
 Přemýšlely jsme nad tím, koho vyzpovídáme a na 
co se ho zeptáme. Napadl nás jeden úžasný nápad, a 
to, že bychom se zkrátka mohly projít po chodbě 
s diktafonem a zeptat se žáků i učitelů na tři letní 
otázky. Tak se také stalo a Vy si už můžete přečíst, 
jak to dopadlo… 

 
1) Jaké jídlo si dáváš v létě nejraději? 

2) Jaká je tvoje oblíbená zmrzlina? 

3) Co děláš o prázdninách nejraději? 

David Abrhám:  1. Pizza nebo těstovinový salát 2. 

Čokoládová 3.  Pracuji nebo relaxuji u vody 

Natálie Ošmerová: 1. Dort 2. Čokoládová 3. Koupu se 

Paní družinářka Kačenková: 1. Palačinky 

s marmeládou 2. Jahodová 3. Odpočívám u vody 

František Samek: 1. Hranolky 2. Čokoládová 3. 

Trávím čas s přáteli  

Lukáš Bařinka: 1. Pizza 2. Vanilková 3. Spím nebo 

ležím nebo sedím u počítače 

Paní učitelka Komendová: 1. Smažený sýr nebo 

obalovaný květák 2. Oříšková 3. Relaxuji 
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Nelly Doležalová: 1. Všechno, třeba pizzu 2. 

Melounová 3. Koupu se 

Sylva Mašková: 1. Jahody 2. Čokoládová 3. Čtu si 

Vojtěch Bařinka: 1. Těstoviny 2. Melounová 3. Hraju 

na „komplu“ 

Justýna Chvátalová: 1. Palačinky s nutellou 2. 

Vanilková 3. Jezdím na koni 

Jednoznačně je tedy nejoblíbenější zmrzlina s kousky 

čokolády a léto máme nejraději hlavně kvůli 

odpočinku a koupání. Jídlo upřednostňujeme v tuto 

dobu raději nějaké lehké, ale něčím smaženým, 

sladkým nebo pizzou samozřejmě také nepohrdneme. 

:))  

Děkujeme všem za odpovědi a přejeme super 

prázdniny! 

Maky:) a Romča:) 
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Knížky a seriály 

 Možná následující věta bude znít trochu jako 

výmluva, ale… Po dvou letech psaní této rubriky do 

Jemňáčku už opravdu nevím, co Vám doporučit. 

Snažila jsem se totiž vždycky vybírat věci, které se líbí 

jak mně (samozřejmě něco, co se mi nelíbí, bych Vám 

nemohla podsouvat), tak ty, které by se mohly líbit 

někomu dalšímu. Jak už to ale bývá, lidé mají velmi 

různorodý vkus a i ten se s věkem mění, podle mého 

mínění na základní škole docela výrazně. 

 Knižní část tedy tentokrát „odbudu“ rychle. 

Zkrátka se v knihovně projděte mezi regály a 

nakoukněte do pár knížek. Nějaká se Vám určitě 

zalíbí, protože není nad osobní pocit. A navíc, za 

zkoušku zrovna v knihovně nic nedáte. Pokud by ale 

přece jen byl zájem o nějaké konkrétní doporučení, je 

tu série knih Hraničářův učeň od Johna Flanagana. 

Já ji naprosto zbožňovala, když jsem byla asi v šesté 

třídě, ale ráda si ji přečtu i teď. A je dobrá stejně pro 

kluky i pro holky, navíc jde o knihu, která je vhodná i 

pro mladší děti. Kouzelné fantasy o klukovi, který byl 

moc malý na to, aby si splnil svůj sen, ale zjistil, že 

může být spokojený i bez něj. 
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 No, a co se filmového okénka týče… spíš než 

klasické bijáky dvouhodinové stopáže Vám dnes 

doporučím něco jiného. A to seriály, které jsou na léto 

naprosto perfektní. Trvají totiž mnohonásobně déle 

než film, a tudíž máte čas se do děje vžít, užívat si to 

napětí a oblíbit si hlavní hrdiny. Maniaci už znají ten 

pocit, kdy zarýváte při konci nejnovější řady nehty do 

opěrek křesla a čekáte, co se stane. Někdy i kdo 

přežije, ale to už záleží na žánru a vrtoších scénáristů. 

Jaké seriály bych Vám tedy doporučila, a dokonce i z 

těch, které běží v televizi? Ordinaci ne, nezlobte se na 

mě, ale na tom neshledávám nic zajímavého pro naši 

věkovou skupinu. 

 Asi nejvíce v televizi naladíte kriminálky a 

možná jste jako většina populace a okázale je 

ignorujete, protože je to zkrátka „všechno stejné“. Ne, 

lidi, vážně není. Vypíchla bych svého milovaného 

Mentalistu, protože to je nejvtipnější krimi, kde vtipy 

nejsou umělé jako lahve od limonády. Potom by to 

také byla Námořní vyšetřovací služba, nebo alespoň 

první série. Ono je to potom trochu dlouhé i na seriál. 

 Pokud máte rádi komediální seriály, zcela 

určitě Vás odkážu na dva starší (a ve svém žánru asi 

nejstarší) „sitcomy“ – Přátelé a Krok za krokem. 

Jestli máte doma naladěný Smíchov, není co řešit. No, 

a na závěr, pokud máte chuť na něco parádně 
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šíleného, hlídejte si ČT2, kdy zase budou opakovat 

Pána času (obecně známého spíš pod originálním 

názvem Doctor Who). Tam toho moc rozumného 

nenajdete, a už vůbec ne hlavního hrdinu. A je to sci-

fi, mimochodem.  

 Na závěr tradiční výtah toho, na co si můžete 

zajít do kina (ale doporučuju nalistovat starší čísla 

Jemňáčku, v jednom byly vypsány premiéry na celý 

rok). Samozřejmě musím v první řadě uvést dlouho 

očekávaný Jurský svět Stevena Spielberga. Česká 

pohádka Sedmero krkavců se po pár letech dočkala 

nové verze a Helen Mirren opět předvádí svůj um v 

dramatu Dáma ve zlatém. Samozřejmě toho dávají 

mnohem víc… 

 To by ode mě bylo vše. Doufám, že tipy, které 

jsem Vám přinesla, za celou tu dobu alespoň někdo 

vyzkoušel. Pokud ne, nevadí. Ať vás provází Síla! 

 Kája :P 
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Vtipy 
Blondýnka na pláži: „Mám plnou hlavu písku.“ 

Tmavovláska: „Zajímavé, mně se to dostalo jen do 

vlasů.“ 

Paní učitelka se ptá dětí, co dostaly o Vánocích 

pod stromeček. Vyvolá Pepíčka.  

Pepíček: „Já jsem dostal PSP.“ 

Učitelka: „To je ta nová hra, že?“  

Pepíček: „Ne, to jsou ponožky, slipy, punčocháče.“ 

Přijde Pepíček ze školy a maminka se ho ptá:  

„Co jste dělali ve škole?“  

Pepíček odpovídá: „Výbuch se semtexem.“  

„A co budete dělat ve škole zítra?“ ptá se 

maminka.  

Pepíček odpovídá: „V jaké škole?“ 

Jedou černoši s bělochy v autobuse, bílí vepředu, 

černí vzadu a černoši samozřejmě protestují, že je 

to diskriminace a že chtějí dopředu.  

A řidič jim říká: „Je mi jedno, kdo má jakou barvu, 

pro mě jste všichni modří. Tak si vystupte a pak si 

zase nastupte a sedněte si teda jinak.“ 

 Tak všichni vystoupí, začnou znovu nastupovat a 

řidič se tak na ně kouká a říká:  

„Jo, všichni jste modří, ale ti tmavě modří, ti 

půjdou dozadu!!“ 
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Uprostřed noci někdo náhle zazvoní u dveří. 

Manželka se vzbudí a vykřikne: „Proboha, 

manžel!“ Manžel se také vzbudí a vyskočí z okna. 

Letí vrána po lese: „Krá, krá.“ Najednou narazí do 

stromu, padne na záda, chvíli leží omráčená, pak 

se zvedne: „Píp píp. Kuku kuku. Huuuuuu…“ 
 „Do prčic. Jak to bylo???????“ 

Dvě krávy si na louce povídají: „Hele, já ti mám 

docela starosti, co se týká té nemoci šílených 

krav.“ „Mě se to netýká, já jsem veverka.“ 

Víte, proč blondýna leze v obchodě po zemi? Hledá 

nízké ceny. 

Výtahem jede blondýnka a bruneta. Najednou se 

výtah mezi patry zastaví, a tak blondýnka začne 

křičet: „Pomóóóóc.“ 

 Bruneta povídá: „Aby nás někdo slyšel, musíme 

křičet spolu.“ 

A tak blondýnka začne křičet: „Spoluuuuuu!“ 

 

 

Maky <3 
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Zajímavosti 

 Prázdniny jsou konečně za dveřmi a nás čeká ta 

nádherná pohodička doma. No, i když! Možná se to 

nebude líbit našim maminkám, takže nás přeci jen na 

těch pár hodin ven vyženou. 

 Mimochodem na internetu jsem našla pár 

výchovných skvostů, které vlastně vůbec nedávají 

smysl, ale i přesto je doma slýcháváme často: 

 

1. Zavři pusu a jez! 
2. Podívej se na ten flek, co máš na zádech! 

3. Ještě chvíli breč a já ti k tomu dám důvod! 

4. Proč? Protože jsem to řekla! 
5. Až si zlomíš nohu, tak za mnou nechoď! 
6. Zapiš si to za uši! 
7. Roztrhnu tě jako hada! 
8. Odteď budeš sekat latinu! 

9. Rychle se uklidni, nebo uvidíš ten cirkus! 
10. Já vidím až za roh! 

11. Nedělej to, nebo ti to zůstane! 
12. Já ti takovou švihnu, že tě ani Google nenajde! 
13. Já jsem ti to říkala! 

 Ale pokud i přesto doma zůstaneme, většina 

z nás si asi ve velkých horkách zaleze do postele a 
usne. Já osobně bych tak vydržela klidně i několik 

hodin. Ale kdo toho za celý den vlastně naspí 

nejvíc? Komu můžeme jenom „závidět“? Odpověď 
jsem pro Vás samozřejmě vyhledala… 



12 
 

 Začneme těmi, co toho naspí nejméně. Znáte 

šedobílého savce z řádu kytovců sviňuchu? Ta spí 
méně než 1 hodinu denně! Dokážete si to představit? 

Podobně je na tom i takový rejsek.                                 
Dále v pořadí je tu žirafa, která denně naspí pouhé 4 

hodiny, stejně tak slon, kůň a delfín.                               
6 hodin denně naspí ovce a morče.                                      

7 až 8 hodin tur a krtek, mimochodem je to podobný 

čas, který potřebujeme na spaní my lidé. Nyní už se 
dostáváme k těm větším spáčům, to je například 
krtek, ježek, šimpanz, králík, jaguár anebo činčila.                                                                             

13 hodin denně naspí krysa, kočka, myš a prase, 14 

až 16 hodin zase veverka, lemur, pásovec a vačice. 
Když je tedy někde spatříme, jsou tak mrštní, protože 
jsou vyspaní! 

 Konečně jsme u těch nej nej spáčů! 19 hodin 

denně naspí netopýr a 20 hodin pochopitelně 
lenochod. 
 
 A když už jsme u spánku, velice blízké mu je i 
další velké téma, a to tajemno.                                                

 Věděli jste, že se na Vaší dlani nachází čára 

srdce? Tato čára je důležitým indikátorem Vašich citů 
a všeho, co se týká Vašeho přístupu k ostatním lidem. 

  Podle obrázku porovnejte červenou čáru s jejím 

průběhem na Vaší dlani. To, jaký má tvar, určuje, 
jestli Vás budou mít lidé rádi. 
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A) Pokud Vaše čára srdce začíná pod prostředníčkem, 

jste rozený lídr – ambiciózní a inteligentní osobnost. 
Prokázali jste, že máte kvality jako dobrý úsudek a 
schopnost dělat rozhodnutí. K druhým jste méně 
citliví, dalo by se říci, že často až chladní. 

B) Pokud Vaše čára srdce začíná mezi ukazováčkem a 
prostředníčkem, pak jste k jiným lidem ohleduplní a 

milí. Kromě toho jste zdrženliví – k druhým 
přistupujete s opatrností. Jste však člověk, kterému 

druzí důvěřují. Při rozhodování se držíte zdravého 
selského rozumu. 

C) Pokud Vaše čára srdce začíná pod ukazováčkem, 
máte tytéž charakterové vlastnosti jako osoba, u které 
začíná pod prostředníčkem – bod A. 
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D) Pokud Vaše čára začíná v oblasti mezi 

ukazováčkem a palcem, pak jste plní trpělivosti, péče 
a dobrých úmyslů. Vyznačujete se také měkkým 
srdcem, což zřejmě nejlépe popisuje Vaši osobnost. 

 V tajemnu ještě chvíli zůstaneme, našla jsem totiž 
dvě podivuhodné zajímavosti… 

 V Německu se v 18. století stalo něco, nad čím 
rozum zůstane stát. Žena (28) porodila dítě, které 

nevypadá jako člověk. Proto nikdy nebylo pohřbeno a 
je dodnes vystaveno v jednom z německých muzeí.  
Lékaři tvrdí, že se prý jedná o vzácnou chorobu, tzv. 
Robertsův syndrom. Někteří si myslí, že žena byla 
oplodněna mimozemšťanem. Zvláštností zůstává, že 

před tímto mimozemšťanem porodila 3 naprosto 
zdravé děti. Čemu věříte Vy?  

 A nyní ještě něco pro fanoušky sci-fi! Určitě 

znáte klasickou teleportaci ze seriálů a filmů: „Tady 

kapitán strojovně, tři k transportu.“ 

Víte o tom, že teleportace je reálná? A prý se jí 

dočkáme podle vědců cca za 50 let. Jediný problém je 

ten, že pokud se nám někdy podaří teleportovat 

člověka, nepůjde o jeho přemístění. Spíš si představte, 

že „zkopírujete" jeho atomy, pošlete je na jiné místo a 

v přesném pořadí je zase složíte. Půjde o takový super 

fax. Nechali byste se oxeroxovat a odfaxovat někam do 

pryč? Já bych si to snad raději vzala pěšky. Tak co? 

To jestli tomu uvěříte, nechám na Vás. 
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A nyní se raději zaměříme na daná fakta! 

• Věděli jste, že generace 90. let je tou poslední, která 

si ještě hrála venku na zahradě a nepoužívala 
smartphony ani notebooky? Je poslední, kdo se učil a 
socializoval skrze knížky a lidský kontakt než pomocí 

Googlu a sociálních sítí. Když se tak zamyslím, je to 
vážně hrozné, jak to všechno spěje dopředu tak 
rychle… 

• Člověk, kterému nedělá problém mluvit občas 

vulgárně, je mnohem pravdomluvnější a 

důvěryhodnější než člověk, od kterého za celý den 

neslyšíte ani jedno sprosté slovo. Chápeš, vole? 

• Čínský znak pro potíže/nesnáze je zobrazován jako 
dvě ženy pod jednou střechou. To je celkem logické, 
ne? 

• Somnifobie je extrémní strach ze zaspání. To musí 
být strašné. Usnou vůbec? 

• Hraní počítačových her před spaním zvyšuje Vaši 

schopnost ovládat sny. Hráči mají větší šanci zažít 

lucidní snění. 

PS: Lucidní snění znamená, že si uvědomíte, že spíte a 

můžete ve svém snu dělat takřka cokoliv. 

• Když už jsme u těch her, našla jsem, že jeden čínský 

pár prodal své 3 děti jen proto, aby mohl hrát online 
počítačové hry. Neskutečné… 
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• Možná bychom se teď mohli podívat na nějaké hezčí 

gesto. Věděli jste, že když se africký kmen Masajů 
dozvěděl o útocích z 11. září 2001, věnoval Spojeným 
státům americkým 14 krav jako útěchu?  

• Jedli jste už někdy fíky? Pokud ano, možná by Vás 

zajímalo, že mají uvnitř mrtvou vosu! Ano, je to tak. 

Vosy totiž fíky opylují a bez jejich práce bychom si fík 

nikdy nemohli dát. Opylovat je mohou ale pouze tak, 

že do nich vlezou, nakladou do nich vajíčka a 

následně tam zemřou. Tělo vosy je pak rozpuštěno 

pomocí speciálních enzymů, které v sobě fík má. 

• Žvýkačka Wrigley Spearmint se stala populární v 

době prohibice v USA, když se ukázalo, že dokonale 

maskuje zápach alkoholu z úst. 

• V systému Windows nelze vytvořit složky s názvem 

PRN, AUX, NUL, COM1 a COM2. Zkusila jsem to a 

opravdu to nejde! Pokud nevěříte, sami si to zkuste, je 

to vážně záhada. 

• Žížala má 5 srdcí. Když je přetržena za tlustým 

páskem uprostřed těla, přežije, zbytek doroste, jako by 

se nechumelilo. 

 

• Ze všech tvorů jen člověk pije, ač nemá žízeň, jí, ač je 

bez hladu, mluví, ač nemá co říci. 
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• Téměř třetina Čechů neumí pracovat s počítačem. 

Zatímco mezi dětmi od 12 do 15 let neumí s počítačem 

pracovat 3,4 %, mezi dospělými mezi 25 a 34 lety je to 

15,9 %, mezi 45 a 54 lety neumí s PC třetina lidí a lidé 

starší 65 let jsou počítačově negramotní více než ze 

čtyř pětin. 

• Podvyživených je 1,2 miliardy lidí – stejně jako 

obézních. 

• Nejdelší zaznamenaný let kuřete byl 12 vteřin. 

• Své narozeniny sdílíte s dalšími asi 9 miliony lidmi! 

• Sphenopalatine ganglion je lékařský název pro to, 

když Vás začne bolet hlava při jedení příliš studené 

zmrzliny!  

• Inteligentní muži mají tendenci být více věrní. 

• Češi patří mezi nejlepší jezdce na koloběžce. 

• 68 % profesionálních hokejistů na ledě přijde 

alespoň o jeden zub. 

• V Hong Kongu existuje zákon, že když muž podvede 

svou ženu, má žena právo ho zabít, ale jen rukama! 

• Nadávání snižuje práh bolesti až o 50 %. Proto se 

nám tolik uleví, když si trochu zařveme. 
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• V 90 % odpouštíme lidem, protože je stále chceme 

mít v našich životech. 

• Největší sluneční hodiny v Evropě se nacházejí 

v českém městě Třešť. 

• Bobby Leach přežil jako druhý muž pád 

z Niagarských vodopádů. O pět let později zemřel tak, 

že uklouzl na slupce od pomeranče! 

• Věděli jste, že tyčinka Snickers je tu s námi už 85 

let? A její oblíbenost pořád stoupá. 

• Člověk sní za celý život okolo 35 tun jídla! 

• Muž pláče v průměru 6x za rok, zatímco žena 30x až 

60x. 

• Při polibku se vymění 1 miliarda bakterií. 

• Lidé, které se narodili v září, říjnu, či listopadu, mají 

větší pravděpodobnost se dožít 100 let. 

• První americký majitel otroků byl černoch. 

• Hroší mléko je růžové. 

• Většina prachu pod Vaší postelí tvoří Vaše mrtvá 

kůže! 
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A nakonec pár nejčastějších vět před smrtí, a to 

hlavně v létě! 

1. Hele, užovka! 
2. A teď mě vyfoť na skále! 

3. Neboj, není nabitá! 

4. Tady brzdit nemusíš, tady žádný zatáčky nejsou! 

5. Klidně do té vody skoč, tady je mělko! 

6. Divné, cítím plyn, rozsviť! 

7. Mohl bych si přidat ještě trochu té výtečné 

houbové omáčky? 

8. Zprava dobrý! 

9. Ne, ten žebřík mi nemusíš držet! 

10. Ty že jsi mafián? Nevěřím! 

11. Tak, brzdy jsou hotové, jdu je vyzkoušet! 

12. Miláčku, nechceš řídit? 

 

Romča:* 
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Letní móda! 

Letošní léto 2015 se vrací s velkou slávou, trendy je 
nosit hlavně šaty! Pojďme se tedy společně podívat, do 
jakých barev je sladit. 
 
Jako první tu je modrá – od šťavnatě tyrkysové přes 

něžnou pomněnkovou až po námořnickou modř. 

Jako mladá slečna si můžeš dovolit i odvážnou 

růžovou. V té budeš k nepřehlédnutí. Letí pastely, 
zazáříš v syté magentě, brunetám bude slušet i tmavší 
purpurová. 

Neboj se odvážnějších a více barevných kombinací, 
abstraktních vzorů, potisků ani obrazců v podobě 
vlaštovek, motýlků, plameňáčků a kvítí.  

 

A v čem letos k vodě? 

Vrací se padesátá a sedmdesátá léta. Co to znamená? 

Tropické a geometrické vzory, mašle, jednodílné 
modely s nízce posazeným výstřihem či dvojdílné 

plavky s topy s odnímatelnými ramínky. Je jen na 
Tobě, ve které éře se budeš cítit nejlépe. 

Dále vládnou květinové a další přírodní motivy. Neboj 
se barev a fantazie – frčí exotické vzory a nevšední 

rostliny. Na plavkách bude dobře vypadat i šťavnaté 

ovoce. 
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Letní kolekce je doslova rozlítaná!  

Ovládají ji totiž motivy ptáčků. Vyberte si drobné 
létající vlaštovky nebo masivní stylizované pelikány. 
Tuhle sezónu si prostě nechte narůst křídla! 
Přiletěli z teplých krajin, aby vám vlili do žil novou 
krev a řekli Vám, abyste se, milé dámy, vymkly 

uhlazeným konvencím a pustily do svého šatníku 

trochu té letní atmosféry. Často je najdete v 
kombinaci s materiály, které ctí kult volnosti. 
Transparentní blůzky, lehké šátky, bavlněné topy 
nebo volné kalhoty. Ať vyberete tak, či onak, 
dostanete svůj outfit do permanentního pohybu, i 

když se zrovna nehnete z místa. 

A co na nohy? 

Sandály, espadrilky, žabky, boty na klínku, vysoké 
podpatky a baleríny budou doplňovat každý letní 

outfit. Skvělé se hodí v létě v městské džungli, během 
výletu i v době prázdninových procházek. 

Nezapomeňme na nehty 

Léto nahrává fantazii a barvám všech možných 
odstínů. Zaměřte se letos na detaily. Dolaďte svůj 
outfit a make-up s trendy odstíny laků, Váš look tak 
bude kompletní a dokonalý. 
 

Lak je perfektní třešničkou na dortu. Ať chcete 
působit sofistikovaně, elegantně, romanticky, 
odvázaně nebo extravagantně, doplňte svůj vzhled 
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vhodným lakem na nehty. Pěkně upravené nehty 

skvěle podtrhnou celý look. Ta správná barva laku 
dokáže dodat výslednému efektu na dokonalosti. 
 

Letošním trendem jsou všechny odstíny pink: od nude 
světlých odstínů až po temné fialové. 

      Romča & Bára 
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Horoskop na letní prázdniny 2015 

Beran (21. 3. – 20. 4.) 

Dovolená: Jako skuteční berani máte rádi nezávislost 
a rebelství. Jste energičtí a jako vždy plni inspirace. 
Všechny tyto vlastnosti Vám skvěle nahrávají k letošní 

úžasně prožité „dovči“. Moc dobře víte, že válení se na 

nudné pláži u moře Vám nic moc neříká. Vyhledávejte 
spíše pobyty se zajímavým programem, či adrenalin. 

Vztahy: Toto léto pro Vás bude, co se týče Vašeho 
soukromí, doslova klíčové. Mnohdy budete mít pocit, 
že stojíte ve slepé uličce. Nepokoušejte se nijak 

podvádět a přetvařovat se! Krutě by se Vám vše 

vymstilo. Sice zpočátku to tak nebude vůbec vypadat, 
ale pokud zatnete a pár týdnů vydržíte, cíl bude stát 
opravdu zato! 

Býk (21. 4. – 20. 5.) 

Dovolená: Zvažujete, zdali vůbec na nějakou 

dovolenou letos pojedete? Máte v plánu ji vyměnit za 
práci na domě, bytě nebo chalupě? Není to vůbec 
špatný nápad. Počítejte s dostatkem sil a velkými 
výkony! A pokud zbude nějaký čas, můžete se 
společně s rodinou vydat prozkoumat nějaký český 

hrad, zříceninu či zámek, máme jich tu nepřeberné 
množství. 

Vztahy: Milujete pohodlí a máte smysl pro dobré jídlo. 
Pokud hledáte nový vztah nebo jen nové přátele, 
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poohlédněte se hlavně v dobrých restauracích nebo v 

barech, v okruhu gurmánů. Ten pravý protějšek 
poznáte jistě už zdálky, zaujme Vás svým šarmem. 

Blíženci (21. 5. – 20. 6.) 

Dovolená: Ideální dovolená pro Vás by byla tam, kde 
byste mohli neustále poznávat něco nového. O tom, že 

umíte být s partou lidí, není pochyb. Pojedete-li na 

vodu nebo s přáteli na chatu, nebudete litovat. 
Heslem pro toto léto je jednoznačně: Užít si vše naplno 
a žádná nuda! 

Vztahy: Svou skvělou komunikační schopností se 
dokážete dostat do jakékoli party a prožít tak léto 

s těmi, s nimiž opravdu chcete! Hlavně nezapomeňte 
na Vaše nejbližší a nedejte jim sbohem kvůli novým a 

pravděpodobně jen dočasným přátelům. 
 
Lev (23. 7. – 22. 8.) 

 

Dovolená: Bude se Vám líbit všude, kde budete. Vaše 
hravá povaha se ukáže jako skvělý společník do 

nepohody. Nebudete se bát zapojit do různých sportů 
a soutěží. Možná Vás popadnou choutky vyzkoušet si 

něco nového, ale dávejte pozor, ať se nespálíte! 
 

Vztahy: O prázdninách, včetně července, vstoupí 
Venuše do Lva a nad Vámi zcela nevypočitatelně 
zvítězí vášnivost. Vydejte se tedy na lov – mezi své 

kamarády. Hvězdy mají pocit, že někdo z těch, koho 
už dlouho znáte, by mohl být víc než jen dobrý 
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kamarád. Avšak radou pro Vás je: Neriskujte víc, než 

na co stačíte. 

Panna (23. 8. – 22. 9.) 

Dovolená: Možná Vám letošní prázdninové dny 

nezapomenutelnou dovolenou nepřinesou, ale dle 
hvězd se na Vás po finanční stránce usměje štěstí. 

Potkáte nečekanou výhru nebo si vyděláte slušnou 
mzdu na brigádě. Nezapomeňte si pak něco koupit a 
udělat si radost! 

Vztahy: Celé léto Vás bude doprovázet vyšší chuť 
k flirtu a lásce. I když jste jakožto Panny tak trochu 
stydlivé, letos se ve Vás probudí křehké rebelství, 

kterému jen málokdo odolá. 

Váhy (24. 9. – 23. 10.) 

Dovolená: Začátek prázdnin přinese citový nápor. 
Bude se po Vás chtít kompromis a tolerance, hlavně 
vůči ostatním členům rodiny. Nenechte se dlouho 

přemlouvat, dostane se tak akorát do hádek a celé 
léto bude rázem pokaženo. Nemusíte se však bát, 
přelom července a srpna bude daleko příznivější a vše 

se Vám v dobrém vrátí. 

Vztahy: Hrubé chování, drsná slova, násilí, z toho 
všeho Vám nabíhá husí kůže. Rádi byste všechno 

řešili v klidu a míru, ale nejraději byste různým 

problémům flegmaticky utekli. Naštěstí se tohle léto 
ve Vás probudí bojovník a nenecháte si nic líbit. Tímto 
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chováním se stanete pro mnohé protějšky 

žádanějšími. 

Štír (24. 10. – 22. 11.) 

Dovolená: Pocit, že musíte všechno vidět a všude být, 

Vás nenechá sedět doma na zadku. Léto si užijete 
velice, každou chvíli budete někde jinde, a to s 

úsměvem na tváři. Nezapomeňte navštívit své nejbližší 
a sejít se někde s přáteli.  

Vztahy: Přehnané nároky, žárlivost, nekompromisnost 
– to jsou hlavní důvody stresu ve Vašem vztahu. 
Možná byste měli trochu povolit otěže a začít si trochu 
užívat. Ale pokud cítíte, že to nikam nevede, vztah 

ukončete raději ihned. Podle hvězd na Vás čeká už 
v brzkých dnech někdo nový a lepší! 

Střelec (23. 11. – 21. 12.) 

Dovolená: Jste známi tím, že nevynecháte žádné 
aktivity a jste dobrodružní. Rádi proto sportujete, baví 
Vás cestování a nepohrdnete ani povedeným 

večírkem.  Pokud i rádi tančíte, ostrov Ibiza bude pro 
Vás pro letošní dovolenou jako stvořený. Pro zbytek 
prázdnin platí, že rozhodně více legrace zažijete 
v kruhu svých přátel než doma u televize. 

Vztahy: Máte tolik nápadů, kam se svými kamarády či 
partnerem zajít. S Vámi se bude kdekoli všem líbit. 

Jen dávejte pozor, abyste svou upřímností někoho 

neurazili, každá pravda z Vašich úst se totiž nemusí 
líbit každému. 
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Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) 

Dovolená: Zapomeňte na pokušení experimentovat a 
dopřejte si dovolenou na osvědčeném místě, ať už 

s rodinou nebo přáteli. Ke slovu se dostanou Vaše 
samotářské sklony a Vy alespoň nebudete litovat, kam 
jste se to proboha zase dostali. A když už byste se 
přeci jen někam chtěli podívat, tak jedině za uměním 

a literaturou, hezké věci totiž Vy ocenit umíte. 

Vztahy: Podle hvězd Vás má celé léto obklopovat 

hlavně štěstí. Žádné zbytečné hádky za dveřmi nejsou. 
Budou to pohodové prázdniny. Jen koncem srpna 
můžete být vystaveni situaci, v níž si budete připadat 
zcela bezmocní. Do září se však všechno vyřeší. 

Vodnář (19. 1. – 18. 2.) 

Dovolená: Začátek prázdnin bude jako vítr, který 
zaduje do Vašich plachet. Dostanete se do pohody. 
Rodinné dovolené ponesete s nebývalou lehkostí a 
humorem. V srpnu se u Vás projeví více touhy 

věnovat čas svým zájmům a kamarádům. Bude to 

nezapomenutelné léto plné zážitků! 

Vztahy: Svým sex-appealem i vnitřní moudrostí k sobě 

toto léto přitáhnete „uchazeče“, kteří to s Vámi ovšem 
nebudou brát moc vážně. Ze začátku Vám to nepřijde, 
ale nenechte se zmást! Možná budete trochu zklamaní 
a budete mít chutě vrátit se zpět k těm, u kterých byla 

Vaše jistota na prvním místě, ale nezapomeňte, že už 
může být pozdě. 
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Ryby (19. 2. – 20. 3.) 

Dovolená: Oceňujete materiální pohodlí a klidné 
domácí a rodinné zázemí, proto se do divokých 
dovolených raději nepouštějte. Dejte přednost spíše 
klidnému posezení s přáteli nebo romantické večeři se 

svým protějškem. 

Vztahy: Citlivě budete sledovat čas, který Vám partner 
věnuje. Možná Vám přijde, že ho není dostatek, a tak 

budete mít touhu seznámit se s někým novým. 
Podívejte se na věc ale i ze strany svého protějšku. 
Tentokrát to opravdu není jeho chyba. Zkuste být 
ještě trpěliví a uvidíte, že jste nakonec udělali dobře, 
že jste mu zůstali nadále věrní. 

Rak (22. 6. – 22. 7.) 

Dovolená: Hned na začátku prázdnin zkuste štěstí, 
najděte si last minut. I když změnám a dobrodružství 

nejste moc nakloněni a máte spíš konzervativní 
povahu, nezapomeňte, že Vám takto utíká spousta 
příležitostí. Stejně Vám ale prospěje i turistika a 

pohled do hor, dále vylepšování stavu rekreační 
chalupy či chaty. 

Vztahy: Už začátkem prázdnin Vás čeká nádherné 
letní zamilování. Sice nebude nijak moc dlouhé, ale 
nezapomeňte si jej pořádně užít! Koncem léta se 
dostanete do hádky s někým pro Vás blízkým. Hvězdy 

radí raději ustoupit, aby nenastaly mnohem větší 

potíže, a to hlavně k Vaší straně. 

Romča:* 
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Hudební hitparáda 
 

1. Ghost Town – Adam Lambert 
2. Hey Mama – David Guetta – ft Nicki Minaj, Bebe 

Rexha & Afrojack 
3. Uncover – Zara Larsson 

4. Walk – Kwabs 

5. Ain’t Nobody (Loves Me Better) – Felix Jaehn ft. 
Jasmine Thompson 

6. Bad Blood – Taylor Swift ft. Kendrick Lamar 
7. Primetime – Majk Spirit 

8. Čistá jako láska – Aquababes 

9. Nobody To Love – Sigma 
10. Ráno – ATMO music ft. Jakub Děkan 

11. High – Young Rising Sons  
 

Romča:* 
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Alternativní namáhání hlavy 

 Vzhledem k tomu, že toto číslo Jemňáčku je 

poslední, luštění nebude tak docela stejné, jako bývá. 

Nebude se soutěžit, takže žádné lístečky do schránky 

nevhazujte (i když Vás teda moc pochválit nemůžu, 

pokaždé se zúčastnili jeden dva lidé, a zase tak těžké 

to nebylo), půjde čistě jen o zábavu. Mám pro Vás 

hádanku, jejíž řešení najdete na poslední stránce 

dnešního vydání Jemňáčku. Ale zkuste se poctivě 

zamyslet, než se podíváte, i když to není tak těžké:) 

 Detektiv vyšetřuje skupinu lidí scházejících se v tajném 

klubu. Odhalí, o jaké místo se jedná, ale vchod je hlídaný. Sleduje, 

jak přicházejí jednotliví návštěvníci, a poslouchá, aby prokoukl 

klíč a dostal se dovnitř také. Přichází první člen. Vrátný stojící u 

dveří říká: „Čtyřiadvacet.“ Návštěvník odpovídá: „Dvanáct.“ A 

je vpuštěn. 

 Poté přichází druhý návštěvník. Vrátný říká: „Čtrnáct.“ A 

návštěvník odpovídá: „Sedm.“ Načež je opět vpuštěn. Pak 

přichází i třetí návštěvník, kterému vrátný řekne: „Šestnáct.“ Po 

odpovědi „osm“ je i třetí muž vpuštěn dovnitř. Detektiv si myslí, 

že princip odhalil, a vyráží ke dveřím.  

 „Osm,“ řekne mu vrátný. Detektiv odpovídá: „Čtyři.“ 

Vrátný jej posílá pryč. Jak měl detektiv odpovědět? 

Kája :P 
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Jak  znáte pohádky ? – Test  

„Harry, jdu do baráku!“ 

 Sám doma a bohatý 

 Sám doma 2 

 Sám doma 

 Harry Potter a Ohnivý pohár 

„Ryba je kámoš, ne žrádlo!“ 

 Hledá se Nemo 

 Doba ledová 

 Mořský svět 

 Frozen 

„Králíka, každej den králíka. Ani Pinďa už to 

nežere!“ 

 Za humny je drak 

 Slunce, seno a pár facek 

 Trhala fialky dynamitem 

 Slunce, seno, jahody 

„Je to rebel!“ 

 Rebelové 

 Mrazík 

 S čerty nejsou žerty 
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 Z pekla štěstí 

„Chleba s tvarohem, nebo život!“ 

 Popelka 

 Princezna ze mlejna 

 O loupežníku Rumcajsovi 

 Lotrando a Zubejda 

„Vidím, i když spím!“ 

 Nebojsa 

 Princezna se zlatou hvězdou 

 Šíleně smutná princezna 

 Hrátky s čertem 

„Já jsem malej, ale šikovnej!“ 

 Princezna ze mlejna 

 Princezna na hrášku 

 O princezně Jasněnce a létajícím ševci 

 S čerty nejsou žerty 

 

0 – 3 bodů:  

Pohádky? Klasika? To je podle Vás pěkná nuda! 

Když už se na něco takového máte podívat, tak 

snad jen o Vánocích. 
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4 – 7 bodů:  

To už je celkem pěkný výsledek! Pohádkami 

nepohrdnete, rádi se hláškám v nich zasmějete a 

zaženete nudu. 

8 – 9 bodů:  

Wow! Podle všeho pohádky milujete a rozhodně si 

je při televizním vysílání nenecháte nikdy ujít. 

-  

Maky<3 a Romča :* 

 

Odpověď na hádanku: Tři – podle počtu písmen uvedené číslovky. 
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