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Aktuálně: Do
Dubaje zavítá
mládež z České
republiky

Duba j

ZDARMA

Jídelníček v
královské rodině
• Na snídani bude kebab.
• Na oběd bude kebab.

Mladá krev zde stráví prázdniny v
rámci programu Work and Travel. Naší
pozornosti neušla míra jejich odhodlání a
nadšení, s kterým nadšeně očekávají svůj
pobyt v Dubaji.
Zeptali jsme proto se pár účastníků
programu, na co se nejvíce těší. Jejich
odpovědi byly velice různorodé, zde je
krátká ukázka. „Na co se těším nejvíce?
Určitě na to ubytování. V luxusním plně
vybaveném bungalovu s koupelnou, masážním křeslem, třemi ložnicemi a nadčasově ekologickým systémem klimatizace
člověk přeci nebydlí každý den,“ říká pohledný brigádník Tomáš.
Opodál stojící Barbora zase vyzdvihuje slíbenou all-inclusive stravu. „Prý
nám bude vařit tým profesionálních kuchařů. Jejich specialitou je dušená zelenina s pravou maďarskou klobásou a bio
vejci od novozélandských slepic, toho se
nemůžu dočkat.“
S malými obavami vyhlíží pobyt sympatický teenager Simonek Citrónek (ano,
tak chce být opravdu oslovován – pozn.
redakce) „No, jako, jak bych vám to řekl.
Já se moc těším, ale na druhou stranu
jsem nikdy nebyl tak dlouho bez svý
mámy, tak z toho mám trošičku strach.“
Ujišťujeme Citrónka, že se nemusí obávat.
V případě pocitů osamělosti jsou totiž pro
účastníky k dispozici zvířecí mazlíčci,
kteří vám svojí neustálou přítomností
nedopřejí chvilku samoty.

Pak už se ale všichni nalodí na palubu
luxusního Boeingu 747 a vyráží vstříc
dvěma nejskvělejším týdnům ve svých
životech.

Zveme Vás...
Dnes v noci opět ožĳí dubajské ulice,
neboť se na počest narozenin princezny
Tamíny uskuteční velkolepý a ničím nezapomenutelný street festival plný hudby,
tance, jídla a zábavy. Účast na tak prestižní
události si nesmí nechat nikdo ujít! Kdo
zalehne před půlnocí rozhodně prohloupí!

• Na večeři bude kebab s kebabem.

Říká se, že...
• ... Barča Smutná dává číslo na potkání.
• ... Patrik Dvořák nemá rád jídlo z
KFC, upřednostňuje Mekáč.
• ... Bledule si na někoho prdla.
• ... Tomáš Kučera je fakt pěknej.
• ... Anežka Smutná nemá ráda sladkosti.
• ... Simonek Kroulík má na tapetě
svoji mámu.

Předpověď počasí
Přes den ráno polojasno, dopoledne
oblačno, odpoledne
zataženo, večer polojasno. Nejvyšší teplota 20 °C. V noci nejnižší teplota 12 °C.

Inzerce
Občané, chceme být solidární, proto
Vám zde nabízíme plochu pro vaše kreativní vyžití! Zasílejte nám své výtvory,
ať už básničky, vyznání lásky, pokřiky
či pouhé prosby a díky. Vše předávejte
úžasné šéfredaktorce Bleduli.

Ví me to první !

Sul tánoviny
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Tohle nikdo
nečekal! Nevinná
oslava se zvrhla!
V pondělí ve večerních hodinách se
uskutečnil taneční bál na počest 20. narozenin princezny Tamíny. Tohoto velice
důležitého bálu se zúčastnil i vážený a
úspěšný podnikatel princ Al-Rasheed.
Jak všichni jistě víme, tak naše princezna
Tamína má díky své moudrosti, kráse a
vtipu, (možná taky trochu svému původu
a bohatství) spoustu nápadníků. Proto se
sultán vyhlásil, že každý, kdo splní podmínky (tj. postaví alespoň 5 mrakodrapů),
má možnost ucházet se o princezninu
ruku. Kdo je nesplní, tak má velký kulový.
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V Dubaji je aktuálně pozorován zvýšený počet neférových jednání zaměstnavatelů. Neproplacené přesčasy či práce
i ve státní svátky přitom patří mezi ty
nejméně závažné. „Můj zaměstnavatel mi
dokonce zakázal chodit v pracovní době
na WC,“ potvrdila nelidské jednání jedna
z našich čtenářek.
A jaké odezvy se dočkáme od našich
politiků? Mluvčí odboru práce Jasmina
Araﬀatová vysvětluje: „Náš úřad v nejbližší době vyšle vyšetřovací komise složené z terénních pracovníků, kteří pomohou a poradí zaměstnancům ohledně jejich práv z pozice zaměstnanců, případně
ohledně nových pracovních příležitostí.“

Předpověď počasí
Přes den ráno a
dopoledne oblačno,
dopoledne slabé dešťové přeháňky, večer
polojasno. Nejvyšší
teplota 19 °C. Úhrn
srážek 0,6 až 0,7 mm.
V noci oblačno. Nejnižší teplota 12 °C.

Skandální jednání
zaměstnavatelů!
Nespadli jste i vy
do pasti?

Jídelníček v
královské rodině
• Snídaně: pštrosí vejce s pita chlebem.
• Oběd: jednička s bylinkou.
• Večeře: turecký med a turecká káva.

Duba j

ZDARMA

Říká se, že...
• ... Vítek Ševčík má auto, který nežere.
• ...Anička Jirglová chodí čůrat na
marodky, i když není marod.
• ... Víťa Beránek se vždy na táboře
vyspí dorůžova.
• ... Markétka Dvořáčková si má společný kartáček na zuby se sestrou
Aničkou.
• ... Lucka Neubauerová si sbalila na
tábor jen 2 páry ponožek.

Inzerát
Nabízím kancelářské prostory, které
rozprodám POUZE po částech, jako kanceláře o celkové rozloze 10 m2 , NIKOLIV
jako celek. Ozvěte se mi prosím na toto
číslo: +420 733 706 580.
Zn.: POUZE VÁŽNÍ ZÁJEMCI.

Ví me to první !

Sul tánoviny
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Aktuálně: Lidem v
těle koluje místo
krve zlato!
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Předpověď počasí

Přes den ráno
jasno,
dopoledne
oblačno, odpoledne
zataženo, večer poNejvyšší
Naprosté davové šílenství zasáhlo lojasno.
centrum Dubaje! Čistou náhodou bylo teplota 19 °C. Úhrn
objeveno naleziště zlata. Každý kdo mohl, srážek 0,1 mm. V
zanechal těžení surovin a běžel vzhůru noci oblačno. Nejnižší teplota 11 °C.
dobrodružství při těžbě zlata. Občané
neváhejte a přidejte se, zásoby se tenčí!

Jídelníček v
královské rodině

Duba j
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Říká se, že...
• ... Milan Cendelín chodí dětem užírat sladkosti.
• ... David Ševčík chodí na velkou
jen v noci.
• ... Lída Horká pĳe jen studenou
šťávu.
• ... Barča Špačková se sprchuje jedině. ledovou vodou.
• ... Ladík Chadim jí špagety rukama.

• K snídani bude sultánův zob
• K obědu bude sultánův hlt

• ... Hanička Woﬀová každé ráno vykrká abecedu.

• K večeři bude sultánův škyt

Drogový gang
V centru Dubaje řádí nově vzniklý
drogový gang. Tento kartel se zabývá výrobou a distribucí syntetických drog, jejíž
účinky prozatím nebyly odbornou komunitou zkoumány.
Převažuje zejména velice silná substance, která je známá jako Pálivec nakopávač a za ním dominuje sladké pokušení.
Šéfem drogového gangu je již notoricky
známý boss El Makito. Pro běžné občany
je tento gang neškodný, ale jeho působnost budeme nadále monitorovat.

Foto dne

Hádanka na závěr
Bohatý šejk si na smrtelné posteli
zavolal své dva syny. Prozradil jim, že
všechen svůj majetek přenechá tomu z
dvojice, jehož velbloud dorazí do města
jako druhý. Bratři se tak několik dní jen
tak poﬂakovali při městě, dokud nepotkali
moudrého starce. Ten jim pošeptal cosi,
po čem oba rychle vyskočili na velbloudy
a hnali k městu. Co to bylo?

Ví me to první !

Sul tánoviny
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Aktuálně: Zákaz
hromadění zlata v
Dubaji!
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Toto
pravděpodobně
nemělo uniknout
na veřejnost!

Duba j

ZDARMA

Jídelníček v
královské rodině
• Ke snídani bude něco málo
• K obědu bude něco víc
• K večeři bude všechno

Vážení občané, zveřejňujeme sultánovo Výkonné nařízení 6102 – paragrafový doplněk k zákonu č. 262/2006 týkající se majetkových poměrů ve vztahu k
držení zlata.

Našim fotografům se podařilo zachytit a tajné setkání princezny Tamíny a
jednoho z nápadníků. Za normálních okolností by se takováto dostaveníčka mohla
považovat za porušení pravidel a nadržování.
Jak ale můžete vidět sami, zde se asi
§ 1 Pro účely tohoto nařízení „hromabát
nemusíme,
že by tento nápadník uspěl.
dění“ znamená zadržování zlatých mincí,
zlatých cihel, zlatých certiﬁkátů nebo zlatých kamenů uznávaných a obvyklých
způsobů obchodu. Pojmem „osoba“ se
rozumí jakýkoli jednotlivec, partnerství,
sdružení nebo společnost.

§ 2 Sultán Al Saíb bude mít plnou
pravomoc kdykoliv nařídit „osobám“
jakékoliv „hromadění“ odevzdat v prospěch Dubajského sultánství. Výkonou
mocí tohoto úkonu bude výběrčí hlavní
Emirátské banky.

Říká se, že...
• ... Kačka Vrzalová si bere vařečku
i do spacáku i do sprchy.
• ... Petr Mašek spí v kontejneru.
• ... Tomáš Burian má dvojče.
• ... Marek Musil je pěkná lopata.
• ... Maruška Pospíšilová bývá v noci
náměsíčná.
• ... Danielka Dufková miluje brokolici.

Předpověď počasí
Přes den ráno polojasno, dopoledne
oblačno, odpoledne
zataženo, večer polojasno.
Nejvyšší
teplota 21 °C. V noci
jasno. Nejnižší teplota 11 °C.

Inzerce
Občané, po naší první výzvě jsme obdrželi neuvěřitelné množství vašich kreativních nápadů, přesněji, nula. Proto vám
znovu připomínáme, že máte neopakovatelnou příležitost se kreativně vyjádřit
a své výtvory, které budou po schválení
redakce zveřejněny v dalších číslech, předejte šéfredaktorce Bleduli.

Ví me to první !

Sul tánoviny
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Aktuálně: Je snad
sultán necita?
Všichni dobře známe naši krásnou
a milou princeznu Tamínu, která nás
všechny každodenně navštěvuje v našich
skromných příbytcích a rozdává nám své
úsměvy, při kterých naše srdce roztává.
Proto nejednoho obyvatele překvapilo, že
dnes na princeznu Tamínu v rušných ulicích velkoměsta nenarazil. Princezna Tamína dnes nebyla spatřena v zahradách paláce, ani na trhu, kde obvykle ochutnává
pokrmy a vypěstované suroviny svých
poddaných, zkrátka z čista jasna zmizela.
Neuvěznil ji snad sultán v paláci po
tom, co byla fotografy spatřena s nevítaným nápadníkem? Je opravdu sultán
takový nelida? A co když bylo princezně
dokonce nějak ublíženo? Nikdo neví a
všichni se obávají, co se s naší krásnou
princeznou stalo. Občané doufají, že jde
jen o planý poplach a princeznu hned zítra
zas spatří v ulicích či na trzích a svět bude
zas v pořádku.

Podpásovka od
sultána?
Nečekaný přechod na novou měnu
jménem dolar udeřil štědrou ránu nejednomu obyvateli Dubaje, zvláště tuto
ránu však pocítil jeden z princezniných
nápadníků, Belí, který přišel o většinu
svého majetku. Zeptali jsme se Belího,
co si o celé situaci myslí. „Je to obrovská nehoráznost, považuji to za velkou
podpásovku od sultána, který se mě snaží
zdiskreditovat z celé soutěže, budu si
stěžovat!“ My se v redakci Belímu vůbec
nedivíme a jsme zvědaví, jak se celá tato
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situace ještě vyvine, nebojte, budeme
situaci pro vás nadále sledovat!

Duba j

ZDARMA

Jídelníček v
královské rodině
• Ke snídani bude lečo
• K obědu bude chleba s máslem a
kakaem
• K večeři bude knedlo-vepřo-zelo

Na tábořišti přibyl
nový vysílač
Na tábořišti během včerejšího odpoledne vyrostl nový 5G vysílač. Stalo se
tak poté, co hlavní vedoucí Vítek Ševčík absolvoval první dávku vakcíny Pﬁzer/BioNTech. Informaci máme již potvrzenou přímo od Vítka.
„Ano, na vakcíně jsem byl a každému
to doporučuji. Od té doby, co mám první
dávku, mám pořád plný signál a LTE připojení,“ sdělil nám na půl tváře ochrnutý
Víťa.

Předpověď počasí
Přes den ráno
jasno, od dopoledne
oblačno, večer jasno.
Nejvyšší
teplota
23 °C. V noci nejnižší teplota 14 °C.

Říká se, že...
• ... Ladík Chadim se včera neomluvil Šárce.
• ... Maruška Valová umí vařit lépe
než kuchařky.
• ... Aničce Dufkové nesluší kšiltovky.
• ... Terezka Smutná přerostla svého
tátu.
• ... Kája Špačková spí na kufrech
místo podlážky.
• ... Honza Ráboň v noci řeže dřevo.

Inzerce

Ví me to první !

Sul tánoviny
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Inﬂace? Je tu! A
všechny nás zničí!
Tohle nikdo z nás nikdy nechtěl pocítit, ale je to tu. Inﬂace. A dotýká se
každého. Dnes ráno jsme potkali dav rozzuřených matek, které křičely: „Zdražili
nám sunar a chleba, dříve jsme platily 3
dolary, teď platíme 12 a prý bude ještě
hůř! Člověk nemá chuť ani pracovat, když
ví, že ty peníze nemůže ušetřit, jinak se
totiž znehodnotí.“
My se rozzuřeným matkám vůbec
nedivíme, ani nám v redakci se nelíbí,
že jsme museli z třívrstvého toaletního
papíru přejít na dvojvrstvý. Toto je přirozený vývoj tržní nabídky a poptávky.
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důležité pochytat veškeré velbloudy. Někteří velbloudi ve stádu vypadají trochu
podvyživeně, jiní naopak velice dobře
živeně, ale pan Vel-Blutut nás ujistil, že
všichni velbloudi dostávají stravy stejnou
měrou a nikdo nestrádá.

Dubajští občané měli dnes možnost si
přivydělat a pomoci dubajskému podnikateli Vel-Blututovi pochytat jeho splašené
stádo velbloudů. Toto stádo velbloudů
není ale obyčejné stádo, užívá se totiž
při projížďkách sultána a princezny Tamíny po celé zemi. Proto bylo velice

ZDARMA

Jídelníček v
královské rodině
• Ke snídani bude vodní dýmka
• K obědu bude kaviár s lososem
• K večeři bude tatarák

Říká se, že...
Předpověď počasí
Přes den ráno
jasno, od dopoledne
polojasno, večer zataženo. Nejvyšší teplota 27 °C. V noci
oblačno.
Nejnižší
teplota 19 °C.

Splašené stádo
velbloudů
zachráněno!

Duba j

• ... Zdislávka Chadimová byla deset
minut cool.
• ... Davidovi Ševčíkovi tam občas
něco padne.
• ... Eliška Losová umí vařit pivo.
• ... Martin Cibulka hrál na Euru
2020 za Anglii.
• ... Anička Dvořáčková rozbila
sprchu.

Foto dne

• ... Lucka Dufková chodí Danielce
brát čisté ponožky.

Inzerce
Co říká Arab, když mu uletí včely?
„Ach-med.“

Ví me to první !

Sul tánoviny
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Olympiáda
Sultánka opět mezi
zahájena ve velkém
námi!
stylu!
Jak všichni víme, tak dne 23. 6. 2021
byla zahájena další letní olympiáda, tentokrát se koná v Tokiu, což je pro naše
sportovce přesně 12 399 km daleko. Naši
reprezentanti jsou hrdí, že můžou reprezentovat svoji zemi a vzdát tak hold svému
sultánovi, kterého nadevše uctívají. Jako
reprezentační oděv zvolili tradiční stejnokroj v bílé barvě doplněn o detaily v
barvách vlajky, tedy červené, zelené a
černé. Nesměla chybět ani rouška, která
byla také v bílých barvách.

Přinášíme vám skvělou zprávu po
které v této nelehké době každý prahl.
Sultánka se včera v pozdních odpoledních
hodinách navrátila zpět do paláce. A hned
se shledala s princeznou Tamínou. Věříme, že měly co probrat, jako každá jiná
matka a dcera. Princezna Tamína zářila
štěstím, že má svou milovanou maminku
zpátky v paláci. A co sultán? Je také tak
nadšený z návratu své ženy? Promluvili
si už o princezniných nápadnících? A
jaký nápadník se nejvíce pro princeznu
Tamínu líbí nejvíce sultánce? To vše se
dozvíme v následujících dnech.

Naše redakce zjistila, že ze vnitřní
strany roušky jsou vyšita slova: Milujeme
princeznu Tamínu. Ale pšššt, toto je
tajný drb, který se nemá říkat na potkání.
Všechny dubajské slečny a ženy jsou tajně
zamilované do našeho skvělého judisty
Sergia Toma, který získal na Olympiádě
v Riu bronzovou medaili, naší redakci
se bohužel zatím nepodařilo zjistit, kolik
manželek Sergĳ má, ale nebojte, 25 hvězdiček na nebi určitě ještě nesvítí.

Duba j

ZDARMA

Jídelníček v
královské rodině
• Ke snídani bude arašíd
• K obědu budou dva arašídy
• K večeři budou tři arašídy

Říká se, že...
• ... Vendulka Nováčková si čistí 5×
denně zuby.
• ... Sára Dvořáková chodí zásadně
na první latrínu.
• ... Deniska Neubauerová má v kufru
srovnané oblečení podle barev.
• ... Janča Jeřábková nevyhrála Níhovský triatlon.
• ... David Dvořák se rád fotí.
• ... Sára Desová se po táboře ostříhá
na ježka.

Předpověď počasí
Přes den déšť.
Nejvyšší
teplota
25 °C. Úhrn srážek
11,6 mm. V noci
oblačno.
Nejnižší
teplota 17 °C. Úhrn
srážek 0,1 mm. Hmm
prostě bude hnusně.

Haha vtip
Paní učitelka vítá žáky a začíná docházku.
„Mohamed Ahmed Ali?!“
„Tady!“
„Mustafa Mohamed Isad?!“
„Zde!“
„Mich Alves Eli?!“
Ticho...
„Mich Alves Eli, je tady?“
A ze zadní lavice se ozve: „To budu
asi já, ale čte se to Michal Veselý!“

Ví me to první !

Sul tánoviny
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Bitcoin? Měna
budoucnosti!
Nová měna budoucnosti se možná
jmenuje Bitcoin. Odborníci ji považují
jako dobrý způsob, jak předcházet inﬂaci.
Někteří dokonce tvrdí, že se jeho cena
může během několika dní mnohonásobně
zvýšit, a tak lze na jeho vlastnictví i
pořádně vydělat. Bitcoin lze získat buď
náročnou těžbou nebo ho lze jednoduše
směnit stejně jako eura ve směnárně.
Bitcoin je pouze virtuální, to ovšem
neznamená, že nemá žádnou hodnotu.
Omezená zásoba Bitcoinů ho dělá velmi
vzácným. K dnešnímu ránu se jeden
Bitcoin obchoduje za 16 dolarů.
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nás zamířili i na stream mladé a krásné
Simony či do ﬁtness centra, kde nám po
našem nadlidském výkonu dali šňupnout
neidentiﬁkovatelné sloučeniny, doufejme,
že celý redakční tým se dožĳe zítřka.
Z průzkumu nových podniků jsme si
odnesli nejedeno nové tetováni hennou
či obrázek na přání, který už spokojně
visí v redakci v rámečku na zdi. Zkrátka
nové dubajské podniky hodnotíme pěti
hvězdičkami! A rozhodně doporučujeme
vám všem je co nejdříve navštívit! A nezapomeňte, vy záříte! Jste slunce vašeho
života!

Duba j

ZDARMA

Jídelníček v
královské rodině
• Ke snídani bude vegetariánský salám
• K obědu bude veganský vejce se
sýrem
• K večeři bude bezlepkový pšeničný
chléb

Říká se, že...
• ... Terka Kučerová si plete mě a
mně.
• ... Markéta Kučerová je studentkou
matfyzu.
• ... Lucka Dufková se ráda potí.
• ... Filip Svoboda šňupe protein.
• ... Klárka Beránková zaspala
hlídku.

Dubajský trh se
rozrostl!
Během nedělního dopoledne se dubajský trh rozrostl o nejeden nový podnik.
Naše redakce je hned vyrazila otestovat,
aby Vám mohla předat co nejžhavější
recenzi! Zavítali jsme do několika skvělých masérských salonů, kde jsme skvěle
zrelaxovali svá záda. Zvláštní místo si
v našich srdcích a zádech zanechala
atomová masáž, kterou pokud nevyzkoušíte, jako byste nežili. Ti odvážnější z

Předpověď počasí
Haha vtip
Přes den ráno
slabé dešťové přeNa letišti se potkají dva známí:
háňky, od dopoledne
„Cestujete daleko?”
oblačno, odpoledne
„Ne, jen na Blízký Východ.”
slabé dešťové přeháňky, večer déšť.
Nejvyšší
teplota
Arabský turista je na dovolené v Ta26 °C. Úhrn srážek 4,7 mm. V noci
trách.
Stojí na balkóně a práší koberec.
oblačno. Nejnižší teplota 17 °C.
Dole pod balkónem jde bača a křičí: „Tak
co, Aladine? Nestartuje?”

Ví me to první !

Sul tánoviny
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Aby to nebylo
jednoduché!
Včera proběhlo slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže o ruku princezny Tamíny. Nebylo až tak velkým překvapením,
že soutěž ve stavbě mrakodrapů vyhrál
vážený a uznávaný Al-Rasheed. Naopak
nečekanou novinou bylo prodloužení soutěže o tři úkoly, které nápadníkům zadala
sultánova žena. Tento neočekávaný krok
dal šanci i nápadníkovi, který zatím v
soutěži výrazně zaostával.
Prvním úkolem bylo zajistit novou
studnu pro občany sultánství. Úkol se podařilo splnit oběma nápadníkům. Můžete
si sami tipnout, kdo z nich byl ten lepší.
My v redakci budeme nadále sledovat
dění v paláci a přinášet vám report!
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To je úspěch, na který český šerm čekal
celých 113 let. Naše redakce si dala tu
práci vyzkoumat, kolik zlatých hvězdiček
na nebi mají tito dva čeští sportovci a
konečné číslo na jejich nebíčku je dohromady 1.

Navzdory podpoře, kterou arabský
olympĳský tým od sultána dostává, nebylo zatím medailové snažení úspěšné.
Ani námi všemi milovaný Sergej Toma
stále „nevystoupal na bednu“. Je vidět, že
se drží sultánova příkazu „žádné zlato v
zemi“. Inu, svědomitý to sportovec.
Cestu k cenným kovům nám velice
komplikují čeští olympionici, kterým se
včera povedlo získat rovnou dva cenné
kovy. Stříbro vybojoval kanoista Lukáš
Rohan, k němu přidal bronzovou medaili
v šermu šermíř Alexander Choupenitch.

ZDARMA

• ... Ema Lavická si včera třikrát přidala zelňačku od Patrika.
• ... Hanička Woﬀová by se nejraději
promenádovala v sukni celý tábor.
• ... Honza Kroulík nosí brýle jen
proto, aby vypadal chytře.
• ... Ady Kolková je začínající youtuberka.

Inzerce

Předpověď počasí
Přes den ráno polojasno, dopoledne
oblačno, odpoledne
zataženo, večer oblačno. Nejvyšší teplota 26 °C. V noci nejnižší teplota 17 °C.

Olympĳský report

Duba j

Jídelníček v
královské rodině
• Nic. Sultán drží dietu.

Odkoupím staré i nové, ručně vyráběné mozaikové díly. Pouze precizně vyrobené kusy! Vysoká výkupní cena!!!
Kontakt: Datmá Khalif
Tel. č.: 739 488 719
K zastihnutí také v dopoledních hodinách v jídelně.

Hledáme
nejchytřejšího
Dubajana!

Říká se, že...
V těchto dnech probíhají po celém
městě drobné soutěže, jejichž cílem je
• ... z Viki Kroulíkové nikdo nic ne- najít nejchytřejšího Dubajana či Dubajanku! Vítěz obdrží vysoký ﬁnanční obvymáčkne.
nos! Zkuste své štěstí také!
• ... Bledule považuje za svůj největší
vzor svou sestru Terezku.

Ví me to první !

Sul tánoviny
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Boj o princeznu se
blíží do ﬁnále
Včera byl sultánkou vyhlášen druhý
úkol. V lítém obchodnickém boji se spolu
utkali oba nápadníci. Ačkoliv se zdálo,
že jeden z nich měl značně navrch, sultánka za podivných okolností vyhlásila
oba uchazeče úspěšnými plniteli tohoto
úkolu. V očekávání třetího, posledního,
úkolu tedy napětí vysoce stoupá, ovšem
naše redakce je neustále ve střehu a připravena pro vás sledovat vše, co se kolem
této napínavé soutěže šustne.

Žhavé dubajské
drby
V Dubaji se proslýchá, že nesnesitelné
roje okřídlených včel, které obsadily celé
město, nejsou pouhým přírodním úkazem.
Naše zdroje označují za tvůrce tohoto
díla zkázy jednoho z nápadníků. Díky
svým kontaktům prý vynesl z pokusné
biologické laboratoře Dubajské univerzity speciální druh mravenců, obzvlášť
dotěrných. Tento druh je velmi přitahován
lidskými pachy, a i to je možná důvod,
proč se mu ve zdejších končinách daří
nadmíru dobře.

28. ČERVENEC 2021

Velká dubajská
Včera se v našem městě konaly historicky první dostihové závody. Závodilo
se na všem možném, od bujných vraníků
až po ty nejmenší poníky. (Zde bychom
chtěli s velkou radostí našim čtenářům
sdělit, že se naší chromé kobyle Liduli,
jež tak nešťastně během závodu upadla,
už podařilo vstát. Tímto děkujeme všem
12 dobrovolníkům z řad publika, kteří
ochotně pomohli povalené kobyle na
nohy.) Cílem závodů totiž nebylo vyhrát,
ale ukojit gamblingové potřeby našich
spoluobčanů. Sázkové kanceláře toho večera praskaly ve švech a my se již velice
těšíme na další ročník těchto závodů.

Duba j

ZDARMA

Jídelníček v
královské rodině
• Ke snídani budou smažená hovada
• K obědu budou vaření létající mravenci
• K večeři budou grilované vosy

Říká se, že...
• ... Barča Špačková užívá trávu.
• ... Jenda Burda se nejmenuje
Honza.
• ... Terezka Beránková pochází z velkého stáda.
• ... Petr Mašek nemá ani jeden bitcoin.
• ... Barči Smutné se potí nos.

Předpověď počasí

• ... Věruška Chadimová ztratila při
noční hře botu.

Přes den ráno a
dopoledne oblačno,
dopoledne dešťové
přeháňky, odpoledne
zataženo, večer oblačno. Nejvyšší tepGeograﬁcký kroužek hledá nové členy.
lota 25 °C. Úhrn sráPrvní schůzka se koná 28. 7. 2021 dopožek 4,0 mm. V noci jasno. Nejnižší teplota ledne v centru Dubaje. Členství je zcela
16 °C.
zdarma. Přidejte se k nám!

Inzerce

Ví me to první !

Sul tánoviny

VOL.MMXXI. . . No.11

29. ČERVENEC 2021

ZDARMA

Třetí úkol. Hotovo? Předpověď počasí
Dnes byl vyhlášen třetí a tudíž poslední sultánčin úkol. Náročná a strastiplná cesta do kobky ovšem nepřinesla
kýžené plody. Táborníci se tak vraceli do
tábořiště s tvářemi ošlehanými větrem,
proudy vody tekoucími z bot a pláštěnek,
bahnem za ušima, ale co je nejhorší – bez
hledaných klenotů. Co s tím udělá Dastan?
A jak je na tom princ Al-Rasheed? Na
tyto otázky vám přineseme odpovědi již
v zítřejším čísle.

Přes den ráno
jasno,
dopoledne
polojasno,
odpoledne oblačno, večer
jasno. Nejvyšší teplota 25 °C. V noci
polojasno. Nejnižší
teplota 14 °C.

Říká se, že...
• ... Toník Woﬀ má jediné lechtivé
místo – chodidla.
• ... Viki Hanzelková upřednostňuje
oslovení Vikýsku.
• ... Maruška Pospíšilová chodí na
rozcvičku zásadně v žabkách.
• ... Víťa Ševčík umývá Combo 5×
denně.
• ... Tomáš Burian je nejlepší kámoš
tajemného hasiče Briana.

Táborová krize
Dívčí osazenstvo tábora pláče. Rozloučili jsme se totiž s naším nejmilovanějším (a zároveň jediným) zrcadlem v
tábořišti. Zrcadlo bohužel nepřežilo náhlou větrnou bouři, která se nad tábořištěm
přehnala ve středu navečer. Zeptali jsme
se několika čtenářek na jejich dojmy z
této tragické události. „Hrůza, neštěstí,
ode dneška už se nečešu, bez něj to
už nemá cenu“ oplakává jeho odchod
smutná Anežka Smutná. „Bude se mi po
něm opravdu stýskat, strávily jsme spolu
spoustu času“ komentuje situaci zdrcená
Kája Špačková. Naopak chlapecká část
tábora nechápavě kroutí hlavami. „Nechápu, co holky tak řeší, já ho nikdy
nepotřeboval“ ukončil rozhodně diskusi
Laďa Chadim.

Duba j

Jídelníček v
královské rodině

Inzerce
Koupím čisté a suché oblečení, především ponožky.
Cena dohodou. Tereza Kučerová 731
211 160

• Ke snídani bude suché z nosu
¨

Haha vtip

• K obědu bude to co zbylo od snídaně

Pošle arabský šejk svého syna studo• K večeři bude pošlý velbloud z útervat do Ameriky. Po týdnu přĳde z Ameních závodů
riky dopis: „Milý tatínku, je tu hezky, ale
všichni jezdí do školy autobusem, jen já
jezdím autem. Udělej s tím, prosím tě,
• Pozn. redakce: sultán stále drží di- něco.” V odpovědi došlo: „Milý synu, v
dopise je přiložený šek na 100.000 $ a
etu
kup si taky autobus!”

¨

Ví me to první !

Sul tánoviny
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Skandál na
„královské“ svatbě

30. ČERVENEC 2021

a obrovskou křivdu, kterou se na něm
Al-Rasheeded dopustil. Ovšem láska hory
přenáší a tyto mladé duše se konečně
setkaly u oltáře, kde zaznělo jejich ANO.

Říká se, že...

• ... každý správný táborník si byl
někdy přidat oběd a pochválil kuchařky.
• ... každý správný táborník napsal
víc než 10 dopisů.
• ... každý správný táborník se sprchoval maximálně 3×.

Tokio 2020

Princ! Naše redakce pro vás exkluzivně odhalila pravou identitu tohoto
mladíka. Dastan coby perský princ byl
nalezen svou matkou a dovezen přímo
na svatbu svého bratra – proradného
Al-Rasheeda. Naštěstí díky sňatkuchtivé
komorné nedošlo k sezdání Tamíny a AlRasheeda, a proto se večer v komnatách
sultánského paláce konala pravá svatba
mezi skutečně vítězným nápadníkem –
perským princem Dastanem a princeznou
Tamínou. Tento romantický moment nenechal oko suché. I přes nepřízeň osudu

ZDARMA

• ... každý správný táborník si aspoň
jednou před spaním nevyčistil zuby.

Konečně jsme se dočkali! Královská
svatba. A ne ledajaká. V okamžik, kdy
princ Al-Rasheed odhalil tvář své nevěsty,
přišel šok. Pod bělostným závojem se
neskrývala nádherná princezna Tamína,
ale její služebná, která naprosto hanebně
obelstila Al-Rasheeda. Ten chtěl přirozeně ze svatby ustoupit, ovšem v té chvíli
zasáhl dubajský starosta v roli oddávajícího, který prohlásil sňatek za platný a
vyloučil možnost ho anulovat.

Princ nebo
chuďas?

Duba j

Naše každodenní zpravodajství pro
Vás připravilo speciální report prozatímního průběhu LOH. A jak si vedou naši
skvělí olympionici? Bohužel musíme konstatovat, že Spojené emiráty drží svou medailovou bilanci stále na nule. Veškerá
pozornost byla totiž ve čtvrtek věnována
českým sportovcům. Poprvé po 89 spolu
sdílí pódium dva čeští sportovci – Jiří
Lipták a David Kostelecký si včera vystříleli zlatou a stříbrnou medaili. Gratulujeme! Tím ale česká jízda na OH nekončí.
Zásluhou českého ženského tenisu máme
totiž dvě další žhavá medailová želízka v
ohni.

Jídelníček v
královské rodině
• Ke snídani budou banánové chipsy
• K obědu bude chabes
• K večeři bude hummus

• ... každý správný táborník recykloval špinavé prádlo.
• ... každý správný táborník si vytočil
trest a splnil ho.
• ... každý správný táborník chodí
stále v botách Crocs.
• ... každý správný táborník usnul při
hlídce.
• ... každý správný táborník smrdí i
sám sobě.
• ... každý správný táborník má okřídlené mravence ve spacáku.
• ... každý správný táborník pojede
příští rok zase.

Inzerce
Prodám ženu. Zachovalý stav, dobře
krmená, chrup v pořádku. Cena nic, daruji za odvoz. Prosím, volejte brzy! AlRasheed. Tel. 775 241 506 Zn. spěchá

