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ÚVQEFk. Neg-lepoí-zábava^ je-jak známo rozpustilá, nevázaná, brožovaná a
proto je nutné vydá t pa^. ŕ*i&n é zákaly s neřízení, které by leeždého donutily takto s e baviti. Jelikož i nc Kaenekran obvykle přichází pohříchu mnoho osob nudných, škarohlidských o otroubenýcb, vydáváme tímto nížeuvedené zákazy t nařízení,
které uvedou vec n& prevou rníru,
1. Vstup je zakázán osobám nahým. Toto bude považováno za narukování občanského soužití, podobn jako oblek večerní, společenský nebo jinak nemravný»
Vyjímky se udělu.í pauze hudbě, osobám starším padesáti let a obsluhujícímu personálu. Ostatní budou trestáni universálním značkovačem Fixem, v případě odporu
natržením pravého ueha.
2. Katerorickv zekazujemr vyhazovat do povětří zařízení sálu. iíimořádný
důře z zde klademe m. barovc pulty, ?. nichi jeden už v historii Kachekranu vyletěl n teto tímto málem sl.ončilr.. :iouchací kuličky, dýmovnier, třaskavé cigarety a jiné specificky chemické zábevní prostředky se mohou užívat jen v míře nutné s tak, aby nenarušovaly průběh večera. Kdo přestoupí tento zákez, bude napojen nitro/rlycerinerr. e přátelsky poplácán po ramenou. Drobnější pachatelé budou
poléváni jododusíkem,
m3» Tanec- Přísnr se zaknzuje tančit s unylým, unudě-ným nebo blbým výrazem
v tváři. Trestá sc roztržením úst pd ucha k uchu tak, aby s e stále usmívaly. Tančit podlo tanečních je rovu ž zakázáno, Tanec má být činnost umělecká, vpravdě
tvůrčí, ľ proto musí být provozován s fantasií. Přestupky se trestají rozpuštěním
v kyselině dusičné v kádi zt- orchestrem.
4. Abstinence se c ováluje pouze v přLpadř lékařsky doložené choroby. Výmluvy nn řízení motorových vozidel se neuznávají, pro auto si můžete dojít jindy.
Oviierr i v těch tragických, lékařsky doložených případech, se nesmí postižený stranit 7. r:-vľ chlastajícího kolektivu. Trestá se podle závažnosti provinění ovocným vermutem nebo denaturovaným lihem.
5. Každý je povinen být aktivní k druhému pohlaví, zvláště k mužskému
nebo ženskémlu Pro vSlěhny platí povinnost ujmou se osob osamrlých a činiti jim
neslušné návrhy (tyká se i osob neosomělých). Nelze se však omezovat pouze w jednu ošobu, každý necr.t přisp-je svým dílem k rozvoji promiskuity v n; ší vlasti a
věnuje se co možná nejv^tšíffiu počtu erotických objektů. Platí zde naprostá rovnoprávnou' , jrk žen, tak rasová, náboženská a£$«(kromě rovnosti politické).
6. Rourami je ir,o..no vrhá ti pouz

v prostorách k tomu určených.

Je zřej;:c, ;.e tento stručný sborník zákazů R neřízení nemůže být zcelr vy
čerpávající. Proto si vyhrcžujeme právo vyhlásit v případě ; otřeb; záks? . s nařízení nov', ^oto je však v oblasti řízeni na;>aho kulturního života zcela běžné o
jisť vás to nepřekvapí.
Mravnostní polici^ VŠCIIT

Ctěte
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Podie "zpráv FBI dochází na území USA kaž"
dých 30 minut ke znásilnění» Jak oznámil
ředitel této organizace, počet znásilnění So března rapidně kleslo Komise odborníků zkoumái zda tento den byli muži galentnější nebo žeiXj povolnější»
+++

Naši hokejisté po zdrcujícím vítězství
nad "sbornou komandou" nepojedou na ¿¡S
ve Vídni» Trenér našeho mužstva prohlásil, že se tak stalo z důvodu zranění
některých našich předních hráčů. Kanadský tÍ3k veškeré politické důvody vyvrací o
+++

7AKLW£ Ě IJ£M
• 0 UfcítE

V každoroční soutěži o nejkrásnějóí
poprsí, která se koná v západoněmec
kém Heidelbergu,; zvítězil letos
Lord-Strážce národního důchodu,
o němž se v dobře informovaných kru
zích říká, že je dojná kráva.
+++

*

Podnik zahraničního obchodu Precportia dodává ke všem zásilkám pivc
do zahraničí populárního kartónového Švejkr- s nápisem "Pijte rychle,
ceny stoupají" v pastelových bar.»
vách» Očekává se prudký vzrůst odbytu, zejména v Skot3ku.

Všechny zájemce o čepoc kulichovitóho
typu vzoru "Čuvalov" upozorňujeme, že
bližší informace o tomto módním doplňku lze dostat v redakci KLixíru. Propagátor teto nové mody, člen redakce,
nám sdělil, že velkou výhodou tohoto
praktického čepce je, že jakmile si ho
nasadíte na hlsvu, nehlásí se k vám
ani ten, kterému již delší dobu dlužíte větší obnos»
+++

Pět speleologů z vlastivedného musea
/ Karviné zahájilo 'včera další z pokusů s pobytem pod zemic Tito průkopní:i budou celý rok bydlet v opuštěném
lole Novák» Přes den budou normálně
>racovst, ale spát, jíst atd» budou
>od zemí» Pokus byl podnícen vládním
isnesením o řešení bytové krize do
r» 1975.

ČTĚTE UAÄCH

TR<\V(c(QNp!L
Ustav pro cídění jazyka českého se
rozhodl nahradit zastaralý název
"Strážnické slavnosti" modernějším
"lirátky Veřejné bezpečnosti" u příležitosti 28» výročí zrušení strážníků.
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KDOMásB«W
Dnes je naším úkolem, vážené čtenář
ky a čtenářové, se zamyslet. Zamyslet se
nad tím, kdo nás budí a vyvodit z toho pat
řičné důsledky.,
Náš život je žit plně a bohatě a ak
tivně, vždyí to sami víte. Avšak přes veškerou péči se ještě dnes najdou živlové,
kteří by nás chtěli budit.
v
- _
m
Buditelé jsou dvojího typu - budi-001U fl(J.iMC tC lf|l£TAffcM »
telé mechaničtí a buditelé národní,Metody r M I V K T I M
l •
v,, , , ... ..
v • i' •
Jak akodlivéspro naši soustavu
jak se vyporadat s buditeli mechanickými
. .... .
.
, . ,
-x/---,',
^ nervovou je bytí buzen, nemusím vam ani
vypracoval strýc Arnostíviz clanek vpravo) ,„
»
. „ . ..
... . , . ,
. .
... ,.
. - .f
zdůrazňovat. V boji proti jevům,
které
c.
Starost s buditeli národními ha se- ,
....
j*. - , 0 . '
„ ,
be vždy braly orgány a jejich představíte- T ^ Z ľ t T J Í
^ . ľ ^ f K ľ
nedávna jednoty. Teprve nyní byla naše
lé. At to byl císař Zikmund, řád jezovitů
obranná soustava proti buditelům sklouči monarchie habsburská, dejž jí Pánbůh
bena tak, že můžeme i šand přecházet do
nebe.Metody, jak s nimi také v současné
protiútoku» Je mi ctí, že úhelným kame*době zatočiti, vypracovává Ústřední výbor
nem, který dovršil tuto stavbu bylo práČSM ve shodě se všemi správnými děvčaty
vě moje dílo^- Jednotná soustava cvičea chlapci o
ní ochrany jednotlivce proti buditelům
Také my se stavíme plně za Jednotu, JSC-OJ(pb), kterou tímto předkládám vezvláště pak českobratrskou a za jednotu
řejnosti s
měr a vah (se speciálním, přihlédnutím
Cviky obrannét
k márám dutým) a všechny snahy podobné
1.Přikryt polštářem
naš im plně5p odporuj eme.
2.Přikryt peřinou
3a.Vlez pod postel prostý
P.t
KVESTOR.! , REKTOŘI .DEKAMI
3b.Vlez pod postel se slovy huhuhul
Cviky útočné*
vysokých ¿ k o l
l.Úmačk
2a.Útop prostý ponořením do plné nádoby
2b.Útop kombinovaný s postupným naplněním nádoby
- «. r
3.Výhoz
ZA VAS V Y R E S I N E D O S T A T E K .
Skrývati buditele pod polštář, peřinu,
&TUB. PR.OSTOS.0
atd. se nedoporučuje, nebot tam se před
MJ3TO K N I H O V E N
ním kkrýváme sami.
A P o s t u CHÄR.H-M
Strýc Arnošt

HVPNOPEDIE
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vyzkoušejte h a Ô V V C H DČTECHl

H
Cht?l
jasviot

»

p r o s t o r

pravé

vám pí^Ssaiat, aby bylo všem

•?e
pravda, že mnozí z našich
&30 "á'ie.. Ta a^š íé.sologické saslepenosti
» .¿y aišspíg aie najdou se na druhém břehu i takoví 8 kteří se mermomocí snaží dostat se do spánku a to ještě do našeho*
Pochopitelně vnikají do našeho positivního snu žě špatnými úmysly a jejich
najpoužívanejší zbraně podle toho vypadají í diverse 9 averse, infiltrace, destilace ¡> terminace, propagace, štvaní a mikroby »Vyhledávají si spojence mezi lidmi
různě p©kroucenými, zbabělými a vnitřně
deformovanými o
My dávno víme, že ten pravý břeh
je levý břeho A musíme zde zdůraznit, Se
že jsme již tak daleko, že to již nemusíme zdůrazňovat» Nám je netřeba zázrak, al
již náboženský Si hospodářský, nám je třeba snu« A vše musí probíhat ve správné

-

skutečností

rovině, a to jak v Polabí¡> tak i v horách0
A tam, kde rovinu nenajdemes tam si ji udôlámeo A kde ji neudělám,,
ji aepotřebujema» A tak dáľao
sfoyté
skutečnosti sa «sitíu^
i taká
doma jsme o Zde nás aišádaý r. >coachlý ae«=
přítel nemůže porasitj, spías &aopako V t
tom je základ všech našich úspěchů a re»
kněme si a při ¡¡sne jas aí9 občas u těch slab»
Ších i dílčích neúspejhůc Ani na ty vsak
nezapomínámeo Kritikou zajišťujeme nápravu» Vlídným slovem všechno zmůžeme» A co
nezmůžeme, to nezmůžeme, ale ani to nemá
rozhodující vliv na neutuchající rozvoj
pokrokového snu»
Fwitwcv«?

nílsku;

í>
id

KWÍ SPľ OBŕĎVA'
PAfofe \IROiWl,
Problém naší ekonomiky vyřešen!
V poslední době si ekonomové a vědci ze
takttoho PIVA JEN ĎSCI « 11
všech končin světa lámou hlavu nad tím,
jak uživit stále rostoucí počet lid1 na
Time out- naše sportovní rubrika
zeměkouli o Byl to právě náš vědec a ekonom, kterému se podařilo tento problém
geniálně vyřešit© Strýc Arnošt pozorováním y dejvickém ZOO zjistil, že valná
Patřím odedávna mezí oddané sporvětšina zvířat tam chovaných se z naprotovní příznivce a své tělo pravidelně posto nepochopitelných příčin ukládá
siluji pomoci soustavy cviků OJ o Při své
k dlouhodobému spánku
Strýc Arnošt po několikaletém bádáaíP«^*11^ návštěvě ve vrchlabské nemocnici
v«» « f v
*
a
*v i_ •
noAie «aelr « 44
1 . »a <»&4 ^Vi«^ wačľl ennl lir
ní dospěl k závěru, že tato zvířata jsou jbob však zjistil, že všichni naši spoluobčané nepečuji ©své g draví tak jelao já
natolik uvědomělá, že pinč chápou těžkosti našeho nár» hospodářství, souvise- nebo vy« A státu to pak tvoří výdajeI
Po bedlivé úvaze proto předkládám
jící s neustálými nutnými úpravami cen
a proto se podle starého českého příslo- návrh úprav směřujících k přiblížení spor=
tu potřebám dnešního člověka»
ví "Kdo spí, ten ji" rozhodla k omezení
Jedním z nejsurovějších sportů je
spotřeby potravin«
volejbal, kde co chvíli někdo upadne, proZ patřičných míst jest doufáno,
že jestliže se podaří přemluvit lidi, aby to doporučuji podlahu vyvatovatio
Při hře v míč fotbalový je třeba
si místo oběda vlezli do postele, nebuhráče obout do papuči a hřiště je třeba
de již muset náš stát dovážet kyselé ovybavi ti pohovkami a polstrovánými křeskurky a brambory z ciziny« Bude ovšem
nutno zajistit dostatek postelí pro všech- Ijr k odpočinku hráčů po každém odkopu
U míčových her vůbec je třeba zmírny a také urychlit výstavbu jeslí a manit
tvrdost
a prudkost míčů vhodným způsoteřských škol»
bem« Příkladem může být badminton»
Dále bych zrušil všechny disciplíny,
HLAS PROBOUZENÝCH
u kterých je třeba se namáhat» Povolil bych
jedině skoky z věže, ale do peřin a ne
CHOSLOVANÔ
z takové výškyJ
-Strýc Arnošt-
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historie sinu je všimli s t; rá. N ktoré p .-amen v u váž jí, u r d .u t
tiky
byl zr veden věrozvěsty Kopinem í jer: Ginem«
v • n;:l-?:-:c sinu j ru '-'.ý
r.t temrtikov c učenec Sec- "V. "i.iov (1"0'J-$B11), který dáv; i j v:Md éterov' ý r a lome tiky a nezávisle r,." niel , z;.c:-.] používat jako první t-to mr*t. mr ' ic:'-*^ funkce
v praxi. Carská vláda se avýrr. systémem prihrbených úředník! n: rs^lť p"0 mladého
vědce pochopení, takže jeho převratná kuí*.ks brz, up&dla v zapomenutí. ,r pomírn?
krátko dobu všbk k©pitelisté rozpoznali jeho význam r r«ta] se jedním z najotravnejších náotrojů v honbe z; šílenými zisky« "Yprve nyní, v době, vo které sinus
slouží všemu pracujícímu lidu, je v. .jištěno, že ho nebude použito proti němu.
Uvedu několik zásadních příklsdfi« Například: iíopi t:..li?té zt v zuj í sinu se svobodné, plně s všestranné rozvinout o I.'echávají sinus rorvinovr t pouze *ím směrem, kterým chtějí. 7de ns tomto příklade lze krásně dokázat, kam až nieže v dcc zavést
tmářství a ľáporný postoj ko všemu pokrokovému. Vědci, kteří zabředli do bezvýchodných buržoazníeh teorií tvrdí, že sinus roste v závislosti nr. nijakém úhlu
£ takzvané už smutně proslul^ jednotkové kružnici. Jen u nás se sinus 7í pooledňí
rok zvýšil o 10/í. Funkce sinu v naší společnosti je velká. Ve své podstatě je to
funkce goniometrická, a jako taková se musí posuzovat.
Po obrovských úspěších sinu na poli pokroku e na záklfdě jeho prověřené
existence, vyslovili pokrokoví vědci hypotézu o existenci kofunkce. To bylo velké vítězství materialistického světového názoru. Po čase b /lr. tato funkce skutečně nalezena a pojmenována podle chodského lidového hrdin, v na kosinus.
Závěrem svého příspěvku bych chtěl říci, pánové, že rozluštěním tohoto t;jemství poodhrnul človek jednu z dalších nepřeberných roušek matičky Přírody.
-LuK-

tohoto1PBBCBfílM

večera

Zahájení ve 20,00«
.'o té, v 21,45 budeme vítat královnu k'-Ásy, kiss Kecfcekr&n 67,
kterou byla tentokrát zvolena Li ô s socielistic'.ých států. Tato
výjimečná kráska projede v doprovodu své matky publikem, rozhazujíc zlatáky.
Vyhlásení nejlepjích masek bude provedeno ve Li,00.
Přibližně o půlnoci bude zahájení, oorle lni Část programuj zvláštní kolo televizní soutěž*» • !*••<• e, oílenýho bacha", ve které budou
mí st
Koně

— rniligete do&laíecnä
odpovězte ano, ne či nevím e. přidělte st patřičný počet bodů.
-<:t-te, klíč najdete ns konci stráni••»)
uno
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l.Dělal(a) jste nckdy pionýrského vedoucího?

5

3

0

2¿Je váš partner elegantní?

4

a

3

2

1

0

1

0

2

2

3

4

3

1

2

3

2

1

1

3

4

2

0

3

1
«
"i
C.

1

2

2

3

3.Vymačkáváte rád(a) uhry?
4oByl(a) jste někdy v ¿áačiarsku?
5.Byl vám sympatický Soso Džugaávili?
6oJste spokojen(a) se svým pohlavím?
7.Jíte rád(a) tatarský biftek?
8.Myslíte si, že Freud měl recht?
9.Je láska velká čarodějka?
10.Postihla vás někdy kapavka?
11«Postihla vás nckdy slintavka?
12.dranborová polívka, to je žrádlo, ne?
13.Milujete bližního jako sebe sama?

4
3
0

1
4
14.Pomáháte svému prtnerovi,když je nakonci svých sil ? 4 0

3
2

15.Jste proti zrušení vojenských paktů?

3

1

2

16.Chodíte na besedy Strana hovoří s mládeží?

0

1

3

17.Propadáte často melancholii?

1

2

3

18.Jste krátkozr&ký(á)?

2

3

1

19.Líbil by se vám život na Tahiti?

3

0

4

20.Myslíte si, že máte patent na slepičí mor?

3

1

5

Při součtu 14-26 bodů - milujete hlavně své povolání
27-38 bodů - manžel (manželka) vás bude jednou mlátit
39-53 bodů - vaše duše je citlivá 8. vyrovnaná, dovedete milovat
z plného srdce
54-68 bodů - svědčila by vám těžká fyzická práce, která by vás zbavila roupů
4 C a - C )
^ B + o c t - ^ - c ; ]

1

~

- optimální počet pohlavních styků na den, osobu a grád
A

- stáří v letech

®

- počet let, které pracujete v ČSM

C

- čtvrtá číslice v letopočtu vaáeho narození

Vyjde - li vám ct= 3> navštivte gynekologa, či sexuologa.

K d o M ä s B>">7
Dnes je našim úkolem, vážené čtenářJ
ky a čtenářové, se zamyslet« Zamyslet se
nad tím, kdo nás budí a vyvodit z toho pat
řičné důsledkyo
Náš život je žit plně a bohatě a ak
tivně, vždyt to sami víte o Avšak přes veškerou péči se ještě dnes najdou živlovét
kteří by nás chtěli budit.
Buditelé jsou dvojího typu - Buditelé mechaničtí a buditelé národní9Metody
Jak škodlivétpro naši soustavu
jak se vypořádat s buditeli mechanickými
nervovou je býti buzen, nemusím vám ani
vypracoval strýc Arnoštíviz článek vpravo)
zdůrazňovato V boji proti jevům, které
Starost s buditeli národními ha senás nenechávají spát, vsak nebylo až do
be vždy braly orgány a jejich představítenedávna jednoty» Teprve nyní byla naše
lé. Al
obranná soustava proti buditelům sklouto byl císař Zikmund, řád jezovitů
bena tak, že můžeme i sami přecházet do
či monarchie habsburská, dejž jí Pánbůh
protiútoku» Je mi ctí, že úhelným kame*nebe.Metody, jak s nimi také v současné
nem, který dovršil tuto stavbu bylo prádobě zatočiti, vypracovává Ústřední výbor
vě moje díloS/- Jednotná soustava cvičeČSM ve shodě se všemi správnými děvčaty
ní ochrany jednotlivce proti buditelům
a chlapci o
JSC-OJ(pb), kterou tímto předkládám veTaké my se stavíme plně za Jednotu,
řejnosti:
zvláště pak českobratrskou a za jednotu
Cviky obrannét
měr a vah(se speciálním přihlédnutím
1»Přikryt
polštářem
k měrám dutým) a všechny snahy podobné
2.Přikryt
peřinou
našim plně^podporujeme.
3a.Vlez pod postel prostý
Bt.
3b.Vlez pod postel se slovy huhuhu!
KVESTOR.! REKTORI, DEKAMI
Cviky útočné: .
yysofeýcH ab-ol
loUmačk
2a.Utop prostý ponořením do plné nádoby
2b.Utop kombinovaný s postupným naplněním nádoby
3oVýhoz
Z/l V * S Y Y Ř E Š r M E D o S T A T E K .
Skrývati buditele pod polštář, peřinu,
&TU1>. P R O S T O J Ů
atdo se nedoporučuje, nebot tam se před
H j T ^ ^ l l Mf3TO KNIHOVEN
ním Skrýváme samio
f
A P 0 3 L U CHÄR.&M
Strýc Arnošt

PRIKRVJME Si POLStAsTem ľ

HVPHOPEDIE

PeSTEI.

VYZKOUŠEJTE HA SVÝCH DĚTECH 1

Ist
e

pravé - skutečností

ChtSlteyefcréjn
aby bylo v§em
jftSS.Q?
T
e Sice
Se amosí s našich
n»ořá»a!. 76 »"'é ^' ji.r jr.-H ^
nikdy
al« m^dta a® m. tiruhém
hu i takoví s kteří se aiarmomo^í maží do=
stat se do spánku a to jaště do našehoo
Pochopitelně vnikají ao aašah© positivního snu ae špatnými úmysly a jejich
a@jpoužívaaějš£ abraně podle toho vypadají« diverse 9 averse, infiltraceB deštilae®, termiaaca, propagace, štvaní a mikroby »Vyhledávají ai spojence mszi lidmi
různě pokroucenými, zbabělými a vnitřně
deformovanýmio
liy dávno víme , že ten pravý břeh
je levý břeh o A musíssg gde gdůrasnit, že
že jame již tak daleko, že to již nemusía® zdůrazňovato Nám je seiřesbs sásrsk, al
již náboženský Si hospodářský, nám je tře«
ba snuo A vše musí probíhat v® správné

robiněB a to jak v Polabí;, tak i v horácha
A am, kda rovinu nenajdeme , taia ai ji u\é' «"-s« \ V'e ji tfBUd&i&oftg m
nepoifáwíř* A •'•••..'t -K".3o
-;- -io^yfeé
.•síťjriei
* sil-..
;aaD -i. také
dosa jsíis->o Zůs nás áiž&tajj-:~otouchlý
přítel aeiEŮža p««ra2?tp spiše sa opaku V t
t osa ja základ yae
našich úspěchů a ře«
kněme ai a přisnejas si, občas u těch slab«
äích i dílčích neúspěshůo Ani na ty však
aesapomínámso Kritikou zajišťujeme náprarjr Vlídným slovem všechno zmůžeme0 á co
aesmužamas to nssaiůžesje, ale aai to mim.
rozhodující vliv na neutuchajíc! rozvoj
pokrokového snu0

Kbé SPI' OBSfĎVA'
Problém naší ekonomiky vyřešení
V poslední době si ekonomové a vědci ae
všech končin světa lámou hlavu nad tísa,
jak uživit stále rostoucí počet lidí na
zeměkouli o Byl to právě náš vědee a eko~
nom9 kterému se podařilo tento problém
geniálně vyřešito Strýc Arnošt pozorováním v dejvickém ZOO zjistil, že m i m
většina zvířat tam chovaných se % napro~
sto nepochopitelných příčin ukládá
k dlouhodobému spánku0
Strýc Arnošt po několikaletém
ní dospěl k závěru, že tato zvířata jsou
natolik uvědomělé, že plně chápou těžkosti našeho nár0 hospodářství, související s neustálými nutnými úpravami cen
a proto se podle starého českého přísloví "Kdo spí, ten jí" rozhodla k omezení
spotřeby potravin»
Z patřičných míst jest doufáno.,
že jestliže se podaří přemluvit lidi, aby
si místo oběda vlezli do postele, nebude již muset náš stát dovážet kyselé okůrky a brambory z ciziny« Bude ovšem
nutno zajistit dostatek postelí pro všech
ny a také urychlit výstavbu jeslí a mateřských školo
HLAS PROQ0U2E.NVCH
ČtCHOSLOVANÔ
ofíicieW Oř^irt ffedsW-ít^iu ^¿«feo si«a-

"PAMfe VRCMU.
TM.T&HO PIVA i£Si D£Cl i w
Time out° aaš© sportovní rubrika

NEVYSILUJHE. SE !
Patřím ©dedávna mezi oddané sportovní příznivce a své tělo pravidelně posiluji pomocí soustavy cviků 0Jo Při své
¡{nedávné návštěvě vs vrchlabské nemocnici
jsem však sjistil, še všichni naši spoluobčané nepečuji ©své sdraví tak jateo já
nebo vy0 A státu to pak tvoří výdaje!
Potesdli\'éúvaze proto předkládám
návrh úprav asaěřujicich k přiblížení sportu potřebáa dnešního člověka..
Jedním z aejsurovějších sportů je
volejbal, kde co chvíli někdo upadne, proto doporučují podlahu vyvatovatio
Při hře v míč fotbalový je třeba
hráče obout do papučí a hřištč je třeba
vybavíti pohovkami a polstrovEnýsd křes. ly k odpočinku hráčů po každém odkopuo
TJ míČ0výsh her vůbee je třeba zmírnit tvrdost a prudkost míčů vhodným způsobemoPřikladem může být badmintone
Dále bych sruáil všechny disciplíny,
u kterýeh je třeba ae aamahat« Povolil bych
jedině skoky z věž®, ale do peřin a ne
s takové výškyS
«Strýc Arnošt-

