
Grada Publishing, a. s., U Průhonu 22, 170 00  Praha 7
tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400
e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz



GRADA Publishing



Gdoto bít??

Bít moě žena, Venuže.

HAHAHA
Ta mít ránu!!!

To jo...



Hur hur!
Mor mor!

tůůůůů!!!

Hele pohubliví 
opráski!

Hraěte Pukařova 
císřae???

Ěšťě né.

Toě žkoda.
Tam hraě gulem...



SÁMO 
(???–659 nebo vosum)

Sakladatel prnví malopochodňí síťě na našem úsemí. Původem franckí kubec 
Sámo nabítl po zťěhováňí nádorů slovanckím obivatelům zápatňí kvalitu sa 
rozumné ceni. Tose ofšem nelíbilo Fregedarovi, kerí zahájil oztrí konkruenčňí 
boj. Sámo si fšak s kritickou situjací poraďil zkutečňě miztrňě. Na pobočce 
ve Vogaztibzurgu vihlásil obří zlevovou agci a davi kupjuících francké otďíli 
na mízťě prozťě ušlapali.



Mlií zmradlaví spolupohaňi.
Sem franckí kubec Sámo.

A tato nvoá francíza niňí
zlebčí kurtulu nakupováňí!

Savedeňím Sámoví říže sem pozdvihil
ůroveň važeho ztádňího sřízeňí...



A fšechni pogřťíd??
Tose nedá!!! Pch..

Hele, budež čuňmět!
VIPUZŤTE KŘESTÍŠE!!!!

Kriztepane!!!

Cylir! Máme džop na Moravje!!
Ďi ďělad pízmo!!



Nene, do vomáčki musí přijíd jížka dříf... Válcafa si musíž víc hlídat Dharomírko...

A jag sevám vlaztňě 
bidlí z tchíňí?

...ale ňěgdi bih tu megeru
nejrači užkrťila!!!

Alejo...



Ael s tchíňí musíž
ňějag vicházet... Se snažim... sem jí

i poslala dáreg.

Drhomírko??? Ďk, ale
ta šála ďěsňě žkrťí ZABÍD MÁLO!!!!



Á vínčeko, tosi
dáte donosu

Válceve, viste
hotoví svjetec!!!

jj
jj...

Nbeo debil....

Žena vámto 
zathrla? Depa ženckí, 

tojá vůbetc ne!!!Nene, já ňigdi nepiǔ



BOLESLAF I. 
(935–972 pluz mínuz autobuz)

Rosporuplná osopnozť naših ďějin. Ěho Stará sice zabila bradra Válcava, ale 
Mladá ě domovem Škodi – motoru nárotňího hozpodářztví. Proto bichom 
mňěli bíd při ěho hodnoceňí opatrňí... Ťeško říct, proč se z Válcavem tolig 
nepohodli, ale kašdí má asi hvíle, gdi bi svoě sourosence nejrači zabil. Azpoň 
naplňil do pízmene pravidlo o mrtvíh ěn dboře, protoše po vrašďě mluvil 
o bratrovi tag pjekňě, že tose jěn tak neviďí.



Hele píče Buleslaf.

Milí Vršofci...
Přímňěte povzáňí na masopuct

Zábafní progrom pro celí rot.
Zkákací prašskí hrat pro nejmenčí,
Hulená Vonrdáčková, tonbola, hozťina

Tag azpoň na otpolende
bizme mohli, ne?

Večír vivražďěňí...



Milí Vršofci, sem rát, žeste řpišli i přez
nežťasnou ťiskovou chibu opsaženou
f posvánce.

Nedubete litovad!!!

A niňí jiš přichází... ...zlatí hřep večrea!



Dloubá nos ňigdo

znás nejde sát..

Toě doprí Hulenko.
Uš ě poňich!

Hclapče nešťasná.
Vršofce vivrašďili!!!

Iti šmuldlo, depa.
Diť sme f čechách...

...tadi se ňigdi ňic napoprví
nepovede pořádňě!! LOL!

MAMIMAMI§!!§!!!
Taťikna nám sabili!!!



KÍŇŽE JAROMÍR 
(975–1035)

Osut kňíšete Jamromíra ě krázním příklatem toho, že ňigdi neňí tak žpatně, 
abi nemehlo bíd ěžťě húř. Jeto taki poučeňí pro fšecki, gdo se hťějí použťěd 
do ňějakího roďiního podňiku jako třba knížecvtí nebo tag. Diš bil f mláďí 
bradrem vikrastován, řikal si, že ěto vlaztňě fajn, že azpoň bude míd klit ot 
ženckích a bude šecko ěn spovzdálí pozorovad. Po oslepeňí sito už nemislel. 
Živod zakončil ťim nejegstrémňějším „visrat se nato“, jakí si dvoedete 
přectavid.

+



Z ďekcama sou akroát prblémi Jaormíre.
Buť rát, žeťě nehal bráha vikrastovat!

Teda nwm, jag se po tomle budež mozt
ežťě strjedovi poďivad do očí!

Toz
nemusel



A plaťid bdue gdo Jamoríre!!??
Žiši toě zemňě, aňi
pdrel si nevitřu!!!

A zavírad???
Máte snat fpdreli voje???

Hlaóóó, nmeáte ňěgdo
hajplzapír??



Zalkádám tu na Blatu 
mňězto Králofec, na 
počezt čezkího kláre...

...ku slávje ňěmeckíh
řiťířů

Pelrlu Pruska...

Pro rusaki dopri.



Natvůj roskas králi
sme vitřovili pláťidlo..

..keré bdue žádáno
po celé Levropje

momend
momend!! Tag!



Tomuse toťiš řiká mulvuící znak pane!
Tadi visekám do erpu hrabje a šici viďí,
že tadi bidlí Hrabišici.

Noňic, mám ežťě jědnu fušku.
Tobiste se ďivil... ...cosi chťěj nechad visekat Pornštejnové.


