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REALITY SHOW - JEN PRO MUÅ½E
PondÄ›lÃ-, 24 listopad 2008

Hledají se úÄ•astníci pro novou reality show! Tento seriál se bude jmenovat &bdquo;SURVIVOR" - neboli "Kdo pÅ™eÅ¾ije".
Vzhledem k tomu, Å¾e tato akÄ•ní záleÅ¾itost je ryze pánská záleÅ¾itost, hledá se &scaron;est Å¾enatých muÅ¾Å¯, kteÅ™í b
soutÄ›Å¾it mezi sebou - nonstop - &scaron;est týdnÅ¯ v opravdu krutých podmínkách.
Proto je pÅ™edpokladem pro úÄ•ast dobré fyzické i psychické zdraví, vhodný je napÅ™. i bojový výcvik na úrovni útvaru
rychlého nasazení. Tito soutÄ›Å¾ící budou pÅ™evezeni na ostrov, na kterém bude kaÅ¾dému pÅ™idÄ›len tÅ™ípokojový dome
dÄ›ti ve vÄ›ku od jednoho roku do dvanácti let. KaÅ¾dé ze star&scaron;ích dÄ›tí bude hrát jeden sport a k tomu navíc hrát na
jeden hudební nástroj. V&scaron;ichni muÅ¾i musí zvládnout:
- postarat se o své dÄ›ti, udrÅ¾ovat svÅ¯j pÅ™idÄ›lený dÅ¯m v Ä•istotÄ› a poÅ™ádku, vaÅ™it a prát, dÄ›lat s dÄ›tmi domácí úk
- K tomu v&scaron;emu bude muset kaÅ¾dý týden stanovit rozpoÄ•et na potraviny;
- musí péct dobré koláÄ•e a chystat obÄ•erstvení pro neÄ•ekané náv&scaron;tÄ›vy,
- platit v&scaron;echny pÅ™íchozí úÄ•ty z pÅ™edem daného omezeného rozpoÄ•tu;
- KaÅ¾dý muÅ¾ si musí vést v patrnosti narozeniny v&scaron;ech pÅ™íbuzných a známých a kaÅ¾dému z nich vÄ•as poslat p
(nikoliv e-mail)
- KaÅ¾dý také musí vzít kaÅ¾dé ze svých dÄ›tí jednou na oÄ•kování, absolvovat s nimi prohlídku u zubaÅ™e, vzít je k holiÄ•i.
- Musí také neplánovanÄ› s kaÅ¾dým dítÄ›tem alespoÅˆ jednou nav&scaron;tívit pohotovost.
- KaÅ¾dý muÅ¾ bude zodpovÄ›dný za vhodnou úpravu svého pÅ™idÄ›leného domu, vysazování a udrÅ¾ování zahrady a kvÄ
- MuÅ¾i budou mít omezený pÅ™ístup k televizi - pouze pokud v&scaron;echny dÄ›ti spí a v&scaron;echny domácí práce jsou
udÄ›lané.
- kaÅ¾dý den nosit perfektní make-up, holit si nohy, zdobit se &scaron;perky, nosit stylovou, av&scaron;ak nepohodlnou
obuv,
- vytrhávat si oboÄ•í a udrÅ¾ovat hezké nehty na rukou i nohou.
- BÄ›hem jednoho z tÄ›chto &scaron;esti týdnÅ¯ muÅ¾i budou trpÄ›t pÅ™í&scaron;ernými bolestmi bÅ™icha a zad a mít
nekontrolovatelné výkyvy nálad, ale ani jednou si nesmÄ›jí nepostÄ›Å¾ovat a zanedbávat Å¾ádný ze svých úkolÅ¯.
- KaÅ¾dý muÅ¾ musí chodit na rodiÄ•ovské schÅ¯zky a také brát dÄ›ti do parku.
- KaÅ¾dý veÄ•er budou dÄ›tem Ä•íst pohádky;
- kaÅ¾dé ráno jim nachystají snídani, obléknou je, dohlédnou, aby mÄ›ly vyÄ•istÄ›né zuby, uÄ•e&scaron;ou je. Na konci
&scaron;estého týdne bude v&scaron;em muÅ¾Å¯m dán test a ti musí prokázat znalost následujícího: - datum narozenin
kaÅ¾dého z dÄ›tí, - vý&scaron;ku a váhu kaÅ¾dého z dÄ›tí, - velikost obleÄ•ení a obuvi kaÅ¾dého z dÄ›tí - jméno jejich lékaÅ
Oblíbenou barvu kaÅ¾dého dítÄ›te, - oblíbené jídlo, - oblíbenou píseÅˆ, - oblíbený nápoj, - oblíbenou hraÄ•ku, - Ä•eho se nej
Ä•ím by chtÄ›li být, aÅ¾ vyrostou.
KaÅ¾dý týden dÄ›ti vyÅ™adí z ostrova jednoho muÅ¾e - v závislosti na jeho výkonnosti vyhraje jedinÄ› tehdy, pokud bude mít i po tom v&scaron;em chuÅ¥ na intimní chvíle se svou manÅ¾elkou (nÄ›kolikrát týdnÄ›).
Pokud ani poslední muÅ¾ nesplní povinné úkoly, mÅ¯Å¾e se zúÄ•astnit znovu a znovu - po dal&scaron;ích 18-25 letech mu
bude pak udÄ›len hrdý titul "máma". P.S. Na ostrovÄ› nebude Å¾ádný fast food. (emailem obdrÅ¾ela a pro v&scaron;echny
pÅ™eposlala Alena Puntík)
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