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● dětské tříkolky ● sladkosti
● poukaz na vyšetření zraku
● navigace do auta ● kuchyňský robot
● multifunkční hrnec
● hudební mikrosystém
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3x 500 Kč
– tři vítězní vtipálci
získají 500 Kč

Čtyřiadvacetiletá dívka Brittany Oliverová z Jižní Afriky
má netradiční zaměstnání. Už dva roky pracuje v hotelu
Atlantis the Palm v Dubaji jako profesionální mořská panna. Každý den si obléká kostým s obří ploutví, aby divákům předvedla vystoupení v akváriu The Lost Chambers.
Bez nadechnutí vydrží pod vodou až pět minut. „Nejde jen
o to, zaplavat si v bazénu s rybami, ale naprosto s nimi
splynout,“ říká o svém vystoupení Brittany.

z domova

Piknik na Petříně

Restaurace Barbar na Malé Straně nabízí novou
službu nejen pro zamilované. Předem si zde objednáte piknikový koš, s kterým pak vyrazíte na Petřín.
V piknikovém koši můžete
mít polévku, předkrm, salát,
vegetariánský pokrm a dezert,
zákazníci si často objednávají
i paštiky, burgery v domácích
bulkách, slané palačinky,
steaky a další.
Široký je i výběr
různých domácích
limonád a míchaných nápojů, které
příjemně zaženou
žízeň. Teď už vám
musí být jasné,
proč na Petříně
s oblibou piknikuje
tolik lidí…

Honoráře podle nových pravidel vyplácíme pouze převodem
na účet. Ke svým příspěvkům (příběhy, fotografie)
je tedy nutné připsat do dopisu nebo mailu i celé jméno,
adresu a číslo účtu, jinak vám honorář nemůžeme vyplatit.
Redakce nemá kapacitu zjišťovat tyto údaje jednotlivě
od každého přispěvatele. Děkujeme za pochopení.
Foto na titulní straně: Thinkstock

Napadne vás, co vtipného
si myslí Jan Saudek?
Napište nám vtipné hlášky
jako SMS a vyhrajte 500 Kč!

Zaměstnání mořská panna

Milí čtenáři, na vaše dopisy se těšíme na adrese
Astrosat Media, redakce Překvapení, Přátelství 986,
104 01 Praha 10 nebo na e-mailové adrese
prekvapeni@astrosatmedia.cz. Můžete i zavolat na telefonní
číslo – ústředna 272 015 111.
Jak odesílat soutěžní odpovědi a SMS tajenky? Čtěte na str. 55.

Pozor, ZMĚNA!

Vtip za pět stovek
SMS vtipy odesílejte ve tvaru
PREmezera35mezeraVTIPmezera a text vtipu
na číslo 900 12 07.
Vítězné vtipy vybírá redakce. Jména výherců
a jejich esemesky si přečtete v čísle 40.
Pozor! Délka SMS je maximálně 160 znaků,
včetně kódu, mezer, slova VTIP a vašeho textu!

trýznivá muka!

Na cestách
6–7 Vydejte se za krásami Železných hor
Půvab
10–11 Proměna
Zdraví
14–15 Nezvaný společník opar
Retronástěnka
21 ...zpátky do školy
Nejlepší recepty
27–29 Když zavoní švestky
Filmový kvíz
31 Ten film byl horor!
Rozhovor
34–35 Roman Vaněk
Móda
38–39 Buďte půvabně levandulová
Rádce
42–43 Mohou si vnoučata nárokovat

Zábavná hra na srpen

Běháme pro děti

Příklad:
PRE 35
VTIP TAK
RA
DAMY, KTE
Z VAS MA
JSI
VYKONNE
JAZYCEK?
Cena jedné SMS je 7 Kč včetně DPH, službu poskytuje ATS, s. r. o.

momentka

Ozbmrorzvlsinkaá

„Maminko,
já bych si
přála obrovskou
zmrzlinu,“
žadonila
Natálka u své
maminky
Jitky Pavlíkové
ze Strakonic,
která jí sen
splnila...

pozvánka

Nenechte si ujít 6. září v Praze ve Stromovce zábavnou sportovně-kulturní akci pro širokou veřejnost, organizovanou obecně
prospěšnou společností Dejme dětem šanci, která poskytuje komplexní pomoc konkrétním dětem z dětských domovů
na území celé České republiky. Cílem akce je seznámit veřejnost
s možnostmi podpory konkrétních dětí z dětských domovů.
Organizátoři chtějí, aby se podpora dobré věci stala zábavnou
událostí. Celé odpoledne bude moderovat Leoš Mareš a vystoupí
kapely Mixle v piksle, MZH a Eddie Stoilow.
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