
Sokolnický
zpravodaj

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC PROSINEC 2009ZDARMA

Radostné Vánoce a šťastný nový rok
I když jsme malá země, nejsme vzorem chudoby,

už proto, že u nás známe čtyři roční období.

Nesužuje nás celý rok nelítostně krutý mráz,
netrpíme vedrem a žízní jako v poušti bez oáz.

Každé ze čtyř ročních období má svoji specifickou krásu,
na důkaz máme jak prostor, tak i dostatek času.

Nedávný podzim v rozsahu barev víc než rozmařilém
ustoupil zimě, která je nejkrásnější celá v bílém.

Se zimou přicházejí svátky krásných tradic – Vánoce,
nejvýznamnější naše svátky v celém dlouhém roce.

Vnímáme nejen vůni vanilky, zázvoru, medu a skořice,
ale hlavně doširoka neobvykle otevřená lidská srdce.

Kolem Vánoc má člověk pro člověka více pochopení,
pomoci někomu v nouzi najednou žádný problém není.

Vánoce ať přinesou všem radost a nechybí lidský cit,
bez lásky je chudý i ten nejvznešenější blahobyt.

V novém roce ať nám vládne pohoda a slouží pevné zdraví,
víra, naděje a optimismus všech starostí nás zbaví.

Snažme se splnit všechna naše dobrá novoroční předsevzetí,
aby je neodvál vítr jako všem potíž působící smetí...

autor:  Jiřina Šmikmátorová
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2. Ježíšek – Adam Debef
Marie – Markéta Debefová

3. Ježíšek – Filip Kunc
Marie – Mirka Kuncová

1. Ježíšek – Kateřina Vinklerová
Marie – Olga Vinklerová

Milí spoluobčané, 
přijďte s námi strávit Zlatou neděli 20. 12. 2009, svátečně se naladit a zazpívat si koledy.
Od 14.30 hodin bude  před místní sokolovnou připraveno občerstvení,  stánky s keramikou,
prodej drobných dárků a výrobků dětí z MŠ a ZŠ a zpívání koled.

Letos poprvé proběhne soutěžní výstava perníčků. 
Vzorky do soutěže můžete přinést 20.12. 2009 v dopoledních hodinách na sokolovnu.

Po vyhlášení soutěže „Sokolnický perníček“ jsme pro Vás připravili

ŽŽŽŽIIIIVVVVÝÝÝÝ    SSSSOOOOKKKKOOOOLLLLNNNNIIIICCCCKKKKÝÝÝÝ    BBBBEEEETTTTLLLLÉÉÉÉMMMM
Srdečně Vás zveme

Adventní věnce zdobí v předvánoční době
řadu českých domácností. Ty čtyři svíčky
na stůl v tomto období jednoduše
patří. Není to ale jenom kvůli navo-
zení sváteční atmosféry. Adventní
doba trvá čtyři týdny a její název
pochází z latinského adventus,
což v překladu znamená narození
Ježíše Krista. První svíčku bychom
měli zapálit čtvrtou neděli před Vá-
nocemi – což je mezi 27. listopadem
a 3. prosincem. První adventní neděle označuje po-
čátek křesťanského roku. Letos advent začíná 29. li-
stopadu.

Svatý Ondřej
Prvním adventním svátkem je den svatého Ondřeje
– 30. listopad. Svatý Ondřej se narodil v Betsaidě

na břehu Galilejského jezera, žil 
v Kafarnaum. Byl učedníkem
Jana Křtitele a stal se jedním 
z prvních učedníků Ježíše Krista.

Svatá Barbora
Druhým adventním svátkem je
4. prosinec – svatá Barbora. Le-
genda vypráví, že svatá Barbora

byla krásná dívka. Narodila se 
v druhé polovině 3. století v Niko-

médii v Malé Asii jako jediná dcera bohatého
kupce Dioscura. Matka jí brzo zemřela a otec ji vy-
chovával v pohanském duchu podle zásad tehdejší
helénistické kultury. Aby ji uchránil před tenkrát
ještě zakázaným křesťanským učením, uvěznil krutý
otec Barboru v kamenné věži. Jeden ze sloužících,
kteří o dívku pečovali, byl ale tajným křesťanem

Od adventu k Vánocům
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a obrátil Barboru na víru. Když
se to Dioscurus dozvěděl, nutil
dceru zříci se víry. Barbora se
však bránila, a tak jí otec ve
vzteku srazil hlavu. V té chvíli
vyšlehl z jasného nebe blesk,
který tyranského otce na místě
zabil.

Svatý Mikuláš
Třetím aventním svátkem je 
6. prosince svatý Mikuláš 
z Myry. Byl katolickým bisku-

pem v Myře v Ly-
kii. Již za svého ži-

vota byl mezi
lidmi velmi ob-
líbený, proslul
š t ě d r o s t í  
k potřebným,

byl obrán-
c e m
v í r y
p ř e d

p o h a n -
stvím a za-
chráncem ne-
spraved l ivě
obviněných. 

Je jedním z nejuctívanějších sva-
tých v celém křesťanství, ve vý-
chodních církvích je druhým nej-
uctívanějším svatým vůbec. 
V západní liturgické tradici jeho
svátek připadá na 6. prosinec.
Oslava tohoto svátku je spojena 
s rozdáváním dárků dětem.
Svatý Mikuláš je uctívaný jako
patron námořníků, obchodníků,
lukostřelců, dětí, lékárníků, práv-
níků, studentů a vězňů.

Svatá Lucie
Čtvrtým adventním svátkem je
13. prosince svatá Lucie. Je jed-
ním z katolických a pravoslav-
ných svátků. Jako jediného sva-
tého Lucii uctívají i luteránští
Švédi a Norové. Svatá Lucie je
patronkou slepých. Podle le-
gendy si vydloubla oči, aby se

nemusela vdát za pohanského že-
nicha, za což ji Panna Maria ob-
dařila ještě krásnějšíma očima.

Štědrý den
Mezi další adventní svátky patří
tři vánoční svátky a hlavně dětmi
tolik očekávaný Štědrý den – 
24. prosinec. Tento den dříve bý-
val dnem postním. Hladovci vy-
hlíželi na nebi první hvězdu, pro-
tože ta byla znamením, že mohou
usednout ke slavnostní večeři. Po
východu první hvězdy skončil
adventní půst. Počet sedících
u štědrovečerního stolu nesměl
být lichý, a tak lidé zvali hosty.
Na Štědrý večer začínalo vánoční
koledování, které trvalo až do Tří
králů.

Boží hod vánoční
Prvním svátkem vánočním je
Boží hod vánoční 25. prosince.
Slavnost Narození Páně, tedy
oslava narození Ježíše Krista, je
pro křesťany nejdůležitějším svát-
kem. V tento den se nesmělo
pracovat.

Svatý Štěpán
Druhý svátek vánoční, svátek
svatého Štěpána – 26. prosince.
Svatý Štěpán je patronem koní. V
tento den se před východem
slunce nechávalo koním pouštět
žílou, aby byli zdraví a čilí po
celý další rok. Někdy hospodáři
hodili při mši hrst ovsa na kněze
jako upomínku na smrt Štěpána,
kterého Židé roku 37 našeho leto-
počtu ukamenovali před hrad-
bami Jeruzaléma, protože hlásal,
že Kristus je Mesiáš předpově-
zený proroky.

Tradice štědrovečerního stolu
Laskominy na svátečním stole se
lišily hlavně podle oblastí. Jiná
jídla si dávali lidé v úrodných ní-
žinách, na jiných si pochutnávali
například horalé. Velká pozornost

se dříve věnovala nejen přípravě
jednotlivých pokrmů, ale i svá-
tečnímu stolu. Všechno mělo své
místo a důvod pro umístění po-
krmu. V jednom rohu stolu byl
p o l o ž e n

bochník
chleba, který měl

zajistit domácnosti dostatek
jídla v celém dalším roce. Do
druhého rohu hospodyně umís-
tila slaměnku a dary pole – to
proto, aby i následující rok při-
nesl dobrou úrodu. Na třetí roh
se dávaly peníze, které měly ro-
dině přinést bohatství. Na čtvr-
tém rohu bývala miska 
s kousky jídla pro hospodářská
zvířata.

Ochrana stád i statku
V některých regionech dávali
misku pod stůl a obepínali ji ře-
tězem nebo provazem. To mělo
po celý další rok zajistit soudrž-
nost rodiny, ale i ochranu stád
a celého statku. Řetěz nebo pro-
vaz potom hospodyně stočila do
kruhu a do něj nasypala zrní sle-
picím. Ty slepice, které zobaly
mimo kruh, prý měly v násle-
dujícím roce zanášet vajíčka
mimo své hnízdo.

Pohoda Vánoc
Ať již se tradičními postupy ne-
cháte inspirovat, nebo nikoli,
jedno máme s našimi předky
společné: Důležitá je pohoda Vá-
noc. Aspoň v jediném dni 
i v roce se zastavíme, celá rodina
bývá pohromadě, jsme na sebe
obecně hodnější a přívětivější.
A to je to nejdůležitější.
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Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy......

Rok 2009 pomalu, ale jistě odkrajuje své poslední dny a lidé se zamýšlí nad tím, jaký vlastně byl. A pro-
tože lidé jsou tvorové pořádkumilovní, chtějí vše seřadit, urovnat a zaškatulkovat ve svých myslích. Pře-
mýšlí, hodnotí, kritizují i chválí... Vzpomínají na úsměvy, srdečná setkání, ale i různé křivdy a špatné dny.
Naštěstí lidská mysl je zázračná, vše špatné zapomene a to dobré se v ní ukládá na dlouhá léta.
I u nás ve škole vzpomínáme na celý tento rok. 
Co se nám podařilo? Na jaře jsme spustili zkušební provoz keramické pece, po které jsme dlouho toužili a
kterou jsme si díky Vám mohli koupit. Dnes je situace taková, že keramický kroužek je každý den a pec se
skoro nezastaví. Ve všech třídách máme nové lavice a v mnoha i nové skříně. Je to tady veselejší, barev-
nější i bezpečnější. Vyučovací hodiny můžeme zpestřovat výukou na interaktivní tabuli nebo využitím da-
taprojektoru. Pořídili jsme nové pomůcky nejen do tříd, ale i pro výuku tělesné výchovy.
Ale to nejcennější pro nás se nedá nikde vystavit ani ukázat. Je to Vaše přízeň, Vaše snaha pomáhat nám ne-
jenom tím, že přiložíte ruku k dílu při vánočních či velikonočních dílnách, v kroužcích i při zvelebování
tříd, ale i podpora materiální. Již v minulém čísle paní ředitelka psala o svém zážitku, kdy ji překvapila ro-
dačka ze Sokolnic, která přišla jen tak věnovat peněžitý dar pro školu. Ale bylo by nespravedlivé psát
pouze o této milé paní. Je Vás mnohem víc. Proto jsme se rozhodli ještě jednou Vám poděkovat jmenovitě,
zasloužíte si to:

Peněžité dary:
paní Raidová – příspěvek na encyklopedie
Manželé Macíkovi – příspěvek na nákup dvou programů do interaktivní tabule
všichni, kdo nakupují výrobky z našich vánočních nebo velikonočních dílen – příspěvek na nákup
pomůcek
všichni, kdo vozí starý papír do sběru – příspěvek na výtvarné potřeby 
ale i ti, kteří přivezli v dubnu na náš dvůr vyřazené lednice, pračky atd. – příspěvek na nákup televize,
DVD a rádia pro jazykové vyučování

Věcné dary:
manželé Raidovi – tiskárna Canon
manželé Jochmanovi – knihy do učitelské knihovny

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL SOKOLNICE, ODDÍL MALÉ KOPANÉ
Vás srdečně zve na

SSSSPPPPOOOORRRRTTTTOOOOVVVVNNNNÍÍÍÍ     PPPPLLLLEEEESSSS
který se koná v sobotu 16. ledna 2010 ve 20 hodin

nejen tradiční dechovku ale i taneční hudbu a  oblíbené evergreeny hraje

MORAVĚNKA s Jiřím Helánem
pestrý program, tradičně bohatá tombola, pečené sele a další občerstvení 

předprodej vstupenek a místenek pan Josef Drda tel. 602 710 719
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paní Krejčí – knížky do žákovské knihovny
paní Kratochvílová – materiály k výuce
Ivona Fricová – počítač
Bára Křesková – monitor
pan Černý – monitor
všichni, kdo věnují papíry na kopírování, odřezky papírů na výkresy dětí

A co na závěr? No přece poděkování za každý Váš úsměv, pochvalu a milou návštěvu u nás ve škole. 
Jana Pátková

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  SOKOLNICE  POŘÁDÁ

TRADIČNÍ ŠKOLNÍ PLES
v pátek 22. ledna 2010
Zahájení ve 20.00 hodin v místní sokolovně

Vstupné 80 Kč, galerie  20 Kč
Hraje „TABURČANKA“
tombola, občerstvení

Předtančení žáků ve 20.30 hodin

Milý Ježíšku! Blíží se Vánoce, a proto ti píši tento dopis. Myslím si, že za to, jak odmlouvám a dělám bl-
bosti, si asi nic nezasloužím. Ale zase za to, že hlídám bráchu, bych si něco zasloužila. Alespoň myslím.
Přála bych si židli k počítači, ale to už je na tobě, jestli mně ji doneseš. Ale za bráchu bych si zasloužila as-
poň něco, a proto si přeji boty na snowboard.

Ahoj, tvoje Verča (5. třída)

Milý Ježíšku, celý rok jsem se pokoušel být hodný, pilný a svědomitý. Proto bych chtěl tento dárek: sušené
ovoce. Někdy jsme se se sestrou mlátili, a proto si asi nezasloužím PSP.

S pozdravem Adam (5. třída)

Milý Ježíšku, za chvíli přijdou Vánoce, a proto ti píšu dopis. Přeju si mikrofon na karaoke a myslím si, že
si ho zasloužím, protože jsem hlídala bráchu Natíka a cvičila na zpěv. A proto si myslím, že bych ho mo-
hla dostat. Ale nevím, jestli si zasloužím počítač, který si přeju, protože jsem se hádala se sestrou Mončou
a Natíkem. Takže nevím, jestli ho dostanu. Už se moc Těším na Vánoce!

S pozdravem Tvoje Kristýnka (5. třída)
Můj nejkrásnější vánoční dárek?
Nejkrásnější vánoční dárek pod stromečkem bude určitě můj malý bratříček. A nejen pro mě, ale pro celou
naši rodinu.

Milý Ježíšku...
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Vlastně nám ho nadělila mamka a dokonce tři týdny předem. Vánoce a stromeček však Štěpánek vnímat
nebude, ale on si to ostatní roky určitě vynahradí. Už se těším, jak náš malý špunt bude rozechvělým hla-
sem brzy ráno budit celou rodinu a vykřikovat: „Ježíšek už přijde! Vstávejte!“ No, může se na něho takhle
po ránu někdo zlobit, když je Štědrý den?

Katka (7. třída)

Milý Ježíšku, blíží se Vánoce, a proto ti píšu tento dopis. Za učení s mým malým bráškou bych si možná
zasloužila mikrofon. Přála bych si taky cédéčko Miley Cyrus, ale to si nezasloužím, protože si neuklízím 
v pokoji. Jinak se nechám překvapit, co mi nadělíš. Už se moc těším! Děkuji.

S pozdravem Dominika (5. třída)

Milý Ježíšku. Celý rok jsem trochu zlobil, ale nebylo to nic strašného. Pod stromeček bych chtěl nejvíc vá-
lečnou hru na počítač. Myslím, že si ji zasloužím, protože někdy hlídám brášku, chodím v sobotu ráno pro
rohlíky a utírám prach. Ale myslím si, že si nezasloužím kuličkovku, i když bych ji hrozně chtěl. Neza-
sloužím si ji, protože mám špatné známky, někdy zlobím mamku a mám obrovskou smůlu. Doufám ale, že
mi tyto dárky Ježíšek přinese.   

Tak čau. Robin (5. třída)
Milý Ježíšku! Blíží se Vánoce, a tak ti píšu, co bych si přála. Byla jsem hodná i zlobivá. Povlečení bych
mohla dostat za to, že jsem pomáhala mamce. Hru na PC si nezasloužím, protože se s bráchou bijeme, 
a že si moc neuklízím pokojíček.

S pozdravem Bára (5. třída)

Milý Ježíšku. Hodně jsem hlídala moji mladší sestru a za to bych si moc přála nový mobil. Asi bych si ne-
zasloužila počítačovou hru, protože se pořád hádám se svou starší sestrou a provokuju ji, ale moc bych si
to přála. Byla bych šťastná kdybych to dostala.

S pozdravem Míša (5. třída)
Vánoční dílny
Tak jako každoročně se v naší škole konaly vánoční dílny pod vedením učitelů, zaměstnanců naší školy 
a ochotných rodičů. Vánoční dílny jsou velmi oblíbenou činností žáků, a proto se jich zúčastnili všichni.
Vyrábělo se mnoho zajímavých věcí: perníkové chaloupky, adventní kalendáře, adventní věnce, krásné
svícny a různé vánoční ozdoby. Velmi zajímavá byla výroba dárečků – zvířátek z květináčů, a nezapo-
mnělo se ani na tradiční zdobení perníčků. Všechny výrobky byly povedené a i ty nejmenší děti ukázaly
svoji zručnost. Když byli všichni hotoví, výrobky se shromáždily a uskutečnila se prodejní výstava. Prodej
byl velmi úspěšný, protože výrobky byly nápadité, originální, a proto se všem líbily.  Všichni žáci se už těší
na nadcházející velikonoční dílny.

Diana a Iva (9. třída)

Plesová sezona v Sokolnicích

Sportovní ples 16. 1. 2010
Školní ples 22. 1. 2010
Šibřinky 13. 2. 2010

Dětské radovánky 14. 2. 2010
Myslivecký ples 27. 2. 2010
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OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

JEŽÍŠKU,
PROSÍM TĚ, PŘEČTI SI MÉ PSANÍ:
AŤ JSOU LIDÉ V CELÉM ROCE
TAKOVÍ JAK NA VÁNOCE,
AŤ JSOU MILÍ, MÍŇ SE MRAČÍ.
DĚKUJI TI, TO MI STAČÍ...

Jak si děti představují Ježíška?
* Je malý jako krteček, bydlí v nebi...
* Táhne za sebou malý vozíček a v něm má dárky...
* Je rychlý a zlatý...
* Má dlouhé vousy a nosí nám dárky...
* Je celý zlatý, nosí dárky pod stromeček...
* Nikdo ho nesmí vidět...
* Má dlouhý plášť a na hlavě korunu...
* Vypadá jako duch, je neviditelný...
* Má kožíšek a červené světýlko...

Co dělají děti s rodiči o vánocích? 
* Zdobíme stromeček v květináči...
* Vyrábíme vánoční věnce...
* Jezdíme na hory...
* U nás voní vánočka...
* Jíme kapra, pečeme cukroví,...
* Vyrábíme andělíčky z korálků...
* Kupujeme stromeček, pak ho zdobíme...
* Babička nám upeče cukroví...
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Rok uběhl jako voda a my jsme se opět sešli na první adventní neděli. Přede-
šlé roky akce probíhala souběžně s dětmi a bylo to náročné. Proto se zrodil ná-
pad rozdělit akci na dvě části. Dopoledne patřilo ženám, které v počtu 45 zapl-
nily celé přísálí sokolovny, kde si v klidu, bez pobíhajících dětí, nazdobily
věnečky, svícny, proutěné ošatky. Odpoledne patřilo dětem. I pro ně byla na-
chystaná výrobní dílna. Mohly si udělat sněhuláka, andělíčka nebo nazdobit
jablíčko, pomeranč. Nechyběl Mikuláš, čert ani andílek, kteří rozdali dětem
balíčky. Hlavním dárkem pro 98 dětí byla pohádka v podání brněnského diva-
dla ,,Studio V" Kubula a Kuba Kubikula.
Akce měla úspěch, nejvíce spokojené byly maminky, kterým se nápad zalí-
bil a chtěly by ho příští rok zopakovat.

Adventní setkání 
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Body Balance a rehabilitační cvičení 
vede fyzioterapeutka Bc. Petra Nohelová
každý čtvrtek v 19.30–20.30 hodin v místní Sokolovně

– pomalé kompenzační cvičení zdravotního charakteru, zaměřené na odstranění bolestivosti zad,
úpravu svalových dysbalancí protažením a posílením problematických svalových skupin a zlepšení
pohyblivosti kloubů, cvičení rozvíjí koordinační a rovnovážné schopnosti

– propojení metod body and mind s odbornými zdravotně-rehabilitačními cviky, využití řady cviků 
s použitím pouze vlastního těla, ale také s využitím pomůcek jako jsou malé míče-overbally nebo
pružné pásy-therabandy

– cvičení je určené pro mladší i starší, začátečníky i pokročilé, muže i ženy a přizpůsobuje se Vašemu
zdravotnímu stavu!

S sebou: sportovní oděv a obuv, podložku, ručník a tekutiny
Over-bally, therabandy, gumičky jsou k dispozici na místě
PŘIJĎTE SI S NÁMI ZACVIČIT!!!

Ať kouzlem štědrovečerní noci se srdce každého z nás otevře Boží lásce, a přivede nás k lásce k bližním 
a světu… půlnoční mši svaté vyprošuje otec Michael

POŘAD BOHOSLUŽEB OD 24. 12. 2009 DO 1. 1. 2010
Čtvrtek 24. 12. / Štědrý den
Telnice 8.00 hodin Roráty
Telnice 6.00 hodin Vigilie Božího narození – mše svatá pro děti
Telnice 22.00 hodin
Sokolnice 24.00 hodin Půlnoční mše svatá
Pátek 25. 12. / Slavnost Narození Páně
Telnice 8.30 hodin
Sokolnice 10.00 hodin 
Sobota 26. 12. / Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka  
Telnice 8.30 hodin
Sokolnice 10.00 hodin 
Neděle 27. 12. / Svátek  Svaté Rodiny, Ježíše, Marie, Josefa
Telnice 8.30 hodin Žehnání manželům
Sokolnice 10.00 hodin 
Pondělí 28. 12. / Svátek Svatých Mláďátek, mučedníků
Úterý 29. 12. / Pátý den v oktávu Narození Páně
Telnice 18.00 hodin
Středa 30. 12. / Šestý den v oktávu Narození Páně
Sokolnice 18.00 hodin
Čtvrtek 31. 12. / Sedmý den v oktávu Narození Páně
Sokolnice 15.00 hodin Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku
Telnice 16.30 hodin
Pátek 1. 1. / Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Telnice 8.30 hodin
Sokolnice 10.00 hodin 
Požehnání Urbi et orbi – Hod Boží vánoční 12.00 hodin na Čt 1
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PRSKAVKY

Tažený štrúdl a přetažená manželka jsou neklamným důkazem, 

že Vánoce jsou už tady.

Pantofle darované manželovi k Vánocům neznamenají vždy připomínku

jeho postavení v rodině.

Kapr sice nemluví, ale kolik dokáže u nás doma vyvolat řečí...

Lidé se o Vánocích mění. Ženy zásluhou smrčku v pokoji, muži zásluhou 

borovičky v láhvi.

Vánoce jsou svátky klidu a poezie. Snad proto se pod stromeček nejčastěji shánějí detektivky.

V některých rodinách dělají na Vánoce opravdu trvanlivé pečivo: vydrží jim až do Velikonoc.

Když tě chytnou, jak vezeš ve zbrusu novém automobilu kradený stromeček, netvrď, 

že je to ,,glajcha“.

Jediné, čím se manžel na Štědrý den vytáhl, byla zdviž.

Proč se kapr třese? Ze strachu, aby nepřišel do aspiku.

Víte, co je nejlépe udělat, aby vám jehličí nepadalo z vánočních stromků? – Nechat jej v lese.

Stěžuje si kost při štědrovečerní hodině: ,,Tak jsem se konečně zapíchla a už mne vyhazují!“

Dnes už se nechodí s jesličkami, spíše za jeslemi – viďte, mladé maminky...

Olovo: To se zase dneska naleju...

O kapru je známo, že mlčí. A přece o kuchařce toho řekne hodně.

Vánoční dárky se dělí na dva druhy: na ty, které se nelíbí, a na ty, které nemůžeme dostat.

Víte, co je to vánoční poezie? To jsou čísla, která se vám dlouho nerýmují s rozpočtem.

O Vánocích jsou lidé na měkko a vánočky obvykle tvrdnou.

Vánoce mne stavějí vždy před tři problémy: Komu? Co? Za co? 

Poslední problém stojí vždy na prvním místě.

Opravdu jsme hokejová velmoc. V obchodním domě mi uštědřili aspoň dvacet bodyčků.

Rybu měl nejraději načerno – vytaženou.

Manželovi dala pod stromeček sebe. Neměl o ní říkat, že je – pěkný prezent.

Povzdechl si vánoční stromek: Zase to všechno visí na mně!


