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Školní časopis, ročník I., číslo 2., vychází 6. 11. 2007 

Šéfredaktorka Markéta Maďarčíková, zástupce Daniel Pršala, ilustrace Petr Kupkár, Marie Grosmanová, Kristýna Šírová, 
Hana Grosmanová 

 
Když jsem začínala psát úvodník do druhého čísla školního časopisu, vzpomněla jsem si na ohlasy některých spolužáků 
poté, co časopis doputoval k nám do třídy. Někdo se nevyjádřil vůbec, někdo pochválil, ale bylo jich dost, co kritizovali. 
Proto jsem čekala, že se objeví nějaký názor na emailu, ale bohužel jsem se ničeho nedočkala, takže stále nevíme, co vás 

zajímá a o čem byste si chtěli číst. Přes toto úskalí se naše, už poněkud zúžená redakce, nevzdává a pokračuje dál. 
 V tomto čísle se opět dozvíte od všeho něco. Od poněkud strašidelných příběhů, které se nejspíše staly, přes informace o 
našem roztockém rockovém bandu Soumrak až po zajímavě okomentované články. Pomalu, ale jistě se blíží doba, kdy 

musíme my, deváťáci, odevzdat přihlášky na naše budoucí školy, a tak tu opět nebudou chybět rozhovory, které někomu 
třeba usnadní rozhodování. Všem přeji příjemné počtení, a pokud se vám náš časopis líbí, nebo naopak jste s ním 

nespokojeni, nebojte se ozvat na email 
 S.kolni-Casopis@seznam.cz, 

  zdraví Markéta 
 
Obsah: 

1. Absolventské práce (I. G.) 
2. Záhady, tajemno (Kristýna Šírová, Marie Grosmanová) 
3. Kultura (Dominika Jerjeová, Petr Haken, Jana Mečířová) 
4. Svět počítačů (Petr Haken, Dan Pršala) 
5. Interview (Simona Hoření, Karolína Neřoldová, Petr Kupkár) 
6. Názory, komentáře (Nikola Poláková, Eva Forbelská) 
7. Sport (Petr Kupkár) 
8. Moto, cyklo (Josef Mečíř) 
9. Hádanky, křížovky (Nikola Poláková, Lucie Krausová) 
10. Pro pobavení (Nikola Poláková, Lucie Krausová, Zdeněk Horák) 

 

Absolventské práce 
 
     V letošním školním roce se poprvé pouštíme do nového projektu – Absolventských prací. Následující článek by měl 
tuto akci přiblížit i těm, kterých se momentálně zatím netýká.  
     Žáci 9. ročníku budou v průběhu celého posledního školního roku psát písemnou práci na téma, které si vyberou ze 
seznamu připraveného učiteli II. stupně, případně si vymyslí námět sami. S volbou tématu si zároveň vyberou i 
vyučujícího, který jim bude s prací po odborné stránce pomáhat, bude jim radit, směřovat je k potřebné literatuře apod. 
Smyslem této činnosti je, aby žáci prokázali schopnost pracovat samostatně s prameny, aby dokázali, že i po opuštění naší 
školy se budou schopni sami nadále vzdělávat, obstarávat si informace o tom, co se ve škole neučilo, orientovat se v novém 
dění. 
     Podrobnější informace, včetně seznamu témat, opět můžete nalézt na školních www. stránkách. Namátkou jen stručně 
uvedeme, že všechny práce musí mít jednotnou formu, rozsah psaného textu minimálně 3 strany formátu A4, mohou být 
psané na počítači, či rukou, doplněné obrázky, ilustracemi. Vyhodnocení prací proběhne zhruba v průběhu měsíce května 
slavnostní formou, přístup žáka k tvorbě práce, pečlivost, píle a jeho aktivita se promítnou do závěrečného písemného 
posudku, odesílaného spolu s informacemi o prospěchu žáka na střední školu či učiliště, kam se budoucí absolvent hlásí. 
 

 
ZÁHADY, TAJEMNO 

 
     V dnešním článku bych vás nejdříve ráda seznámila s některými základními pojmy z oblasti záhadologie, dále si můžete 
přečíst několik lehce mrazivých příběhů a na závěr popřemýšlet o nálezech, které se prozatím vymykají logickému 
vysvětlení. 
 
Telekineze je umění hýbat věcmi. 
Chronokineze umění zpomalit, či zrychlit čas. 
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Telepatie umění čtení myšlenek. 
Imaginace je nabíjení pouhou vůlí. 
 
Mrazivý zvuk 
     Jednou jsem takhle seděla u počítače. Byla jsem doma sama. Psala 
si s kamarády a poslouchala písně. Když jsem najednou těsně u sebe 
slyšela tlumený, ustrašený ženský hlas. Volal o pomoc. Úplně jsem 
zkoprněla a ani se nehnula. Chvíli jsem ještě poslouchala, ale už se nic 
neozvalo. Pak jsem v televizních novinách uslyšela o velké nehodě, 
kterou přežila jen jedna žena. Žena, jejíž hlas jsem u počítače tak 
zřetelně slyšela. 
 
Starý návštěvník 
     Můj bratranec bydlí v domě po svém pradědovi. Vyprávěl nám, že 
tam straší. Nevěřila jsem mu a chtěla jsem si to ověřit sama. Tu noc 
jsem ještě se sestřenicí spala u nich. Večer jsme si vyprávěli různé 
strašidelné příběhy, co jsme kde slyšeli, a poté se odebrali do postelí. 
     Ostatní odpadli celkem rychle, ale já nemohla usnout. Koukala jsem 
do stropu a přemýšlela, když jsem uslyšela za dveřmi hluk. Myslela 
jsem si, že je to strejda, ale když hluk pokračoval, vzbudila jsem 
ostatní. Za chvíli zvuky utichnuly, a tak bratranec dveře otevřel a rozsvítil. Nikde nic nebylo. Zhasnul a šli jsme zase spát. 
Až ráno jsme si všimli špinavých stop, které uprostřed schodiště končily. Přesně pod obrazem pradědy mého bratrance. 

(Kristýna Šírová) 
NEMOŽNÉ NÁLEZY 
     Občas se někde na světě najde něco, co se naprosto vymyká naší logice. Je to velmi zajímavá a obsáhlá skupina věcí, 
vybrala jsem pro vás ty, které mě upoutaly nejvíc. 
     Záhadná slitina – Na břehu řeky Vašky (u městečka Erton v Komi, bývalé oblasti SSSR) se našla zajímavá slitina, 
obsahovala cer, lanthan, neodym, hořčík, železo, uran, molybden. Stáří slitiny odhadli odborníci na 100 000 let, na její 
výrobu bylo potřeba vyvinout tlak několika tisíc megapascalů, uran v ní obsažený se musí velmi obtížně těžit hluboko ze 
zemské kůry a podle tvaru střepiny to vypadá, že byla součástí nějakého většího předmětu. 
     Kladivo z Aidu – Asi 2 km od tohoto městečka se před lety našly 3 předměty v jedné vrstvě ztvrdlého písku. Šlo o kost 
z končetiny a zub z mladého mastodonta (dinosaura, který tu žil před 23 - 1 milionem let) a předmět podobný sekerce, 
který byl zhotoven opět z prapodivné slitiny hliníku, mědi, křemíku, zinku, olova, cínu, zirkonu, kadmia, niklu, kobaltu, 
vizmutu, stříbra a jiných prvků obsažených v malém množství ve sloučenině. 
     Podivné korálky aggry – V rovníkové oblasti Afriky se našly zajímavé korálky ze skla modré, zelené i žluté barvy. 
Nosí je při sobě afričtí domorodci jako talismany, mají pro ně hodnotu zlata. Tamní legenda praví, že jim je přinesli bílí 
lidé, kteří se snesli z nebes (před mnoha lety, kdy nebyla letadla). Ale doposud se korálky v našich sklárnách nepodařilo 
napodobit, rozdíl je patrný na první pohled. 

(Marie Grosmanová) 

 
KULTURA 

Gympl 
(recenze filmu) 
     Film, jehož návštěvu jsme vám doporučovali v minulém čísle a který promítalo jilemnické kino 30. 10. 2007, byl velmi 
úspěšný. Přišlo tolik lidí (hlavně teenagerů), že někdo musel sedět i na židlích, které byly rozmístěny okolo zdí kina.  
     Film pojednával o životě teenagerů, kteří byli z velkoměsta a dělali si, co chtěli. Všechny hlavní postavy filmu chodily 
na stejné gymnázium, žáci si se svými učiteli tykali. Paní ředitelka vypadala zprvu velmi silná, ale děti na škole jí 
ruinovaly život. Byla tam také jedna dívka, která problémy s rodiči řešila sebepoškozováním, a to tak, že si spodní stranu 
ruky pálila buďto cigaretou nebo sirkou. Film se více zaměřil na život sprejerů, kteří ovládají město. Spousta scén je o 
utíkání před policií, která je nachytala u mnoha „výtvarných děl“. Bylo to pojato velmi humorně a hodně se nás v kině 
nasmálo. Líbily se mi tam různé scénky, třeba o rozhovorech s učiteli, kteří si s dospívajícími dětmi nemohli poradit.  
    Celkový dojem z tohoto filmu byl dobrý a mně osobně se velmi líbil. Určitě bych ho doporučila zhlédnout nejen 
teenagerům, ale i rodičům, kteří nechápou své děti. 

(Dominika Jerjeová) 
SOUMRAK BAND 
     Dnes vám chci představit skupinu, jejíž hudba se mi moc líbí. Skupina Soumrak band vznikla koncem roku 2003 v 
hospůdce "U HÁGENA". Začínali ve dvou – zakládajícími členy byli Radomír Psota a Roman Kopáček, původně chtěli 
hrát jen v hospůdkách a na menších akcí.Po nějaké době se přidal basista a bubeník. A nyní již jezdí na větší akce jako 
jsou např. ROCKOVÉ ROZTOKY.Vydali desku SOUMRAK BAND - KDYŽ DO HROBU TAK S MUZIKOU! 
Složení: 
RADOMÍR PSOTA (Pasťa) 
- klávesy,saxofon a zpěv 
- Roztoky u Jilemnice 
ROMAN KOPÁČEK (Moclik) 
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- kytara,zpěv  
- Turnov 
MARTIN CHOMANIČ (Choman) 
- basa,řev 
- Kruh u Jilemnice 
VLADIMÍR KOLAČNÝ (Cake) 
- bicí,zpěv 
- Jilemnice 
Roztočtí je mají rádi, a proto za nimi jezdí i do okolních i vesnic a měst. 
Já je mám taky ráda a myslím si, že je nás víc! 

(Jana Mečířová) 
 

Útěk z vězení  
(recenze seriálu) 
     Dnes, při psaní této recenze na seriál Útěk z vězení, jsem odbočil z mého počítačového soudku a začal jsem pracovat i v 
rámci jiných rubrik, hlavně kvůli úbytku pracovních sil. 
     Seznámím Vás se seriálovým hitem, který se vyšplhal na americké i celosvětové scéně na nejvyšší příčky a zaplnil 
hlavní vysílací časy celkem v 19 zemích světa. 
     Seriál se začal vysílat na americké půdě koncem roku 2005, v České republice až před měsícem. Má celkem 3 řady. 
První řada obsahuje celkem 22 dílů (v ČR zatím odvysíláno 8), druhá také 22 dílů (premiéra 1.dílu proběhla 21.8.2006) a 
třetí potom 10 dílů (premiéra se uskutečnila 17.9.2007). 
     Příběh vypráví o dvou nevlastních bratrech, Lincolnu Burrowsovi a Michaelu Scofieldovi, kteří se chystají uniknout z 
velmi střeženého vězení ve Fox River pomocí dokonalého plánu, jenž má Michael vytetovaný na svém těle skrytý v 
různých ornamentech a obrazcích, aby nebylo nic poznat. Starší bratr Michaela, Lincoln, je totiž odsouzen k popravě 
elektrickým křeslem kvůli údajné vraždě bratra viceprezidentky. Ale jak později zjistíme, nepůjde jen o  justiční omyl, ale i 
o něco, za čím stojí záhadní agenti.  
     Děj seriálu je velice strhující a po shlédnutí celé první řady můžu soudit, že se řadí do žánru silně dramatického plného 
napínavých scén, se kterými si režiséři pěkně „pohráli“. Hvězdné obsazení je velice dobré a kvalitní, i přes to, že se ve 
většině jedná o nezkušené nováčky. 
     Seriál bych doporučil všem. 
Podotýkám, že se nejedná o typ seriálu 
Ztraceni, takže nečekejte žádné tajemno. 
Seriál je velice pěkně natočený a strhující 
atmosféra Vás do děje velice snadno 
„vcucne“. Seriál se vysílá na TV Nova v 
pravidelném vysílacím čase ve středu ve 
21:30. 
 
Rozpětí bodů:                                                                   
0-10=raději dělejte domácí práce                
10-30=ještě to ujde                                      
30-60=průměrný seriál                                
60-90=stojí to za to                                        
 90-100=TO MUSÍTE VIDĚT!!!!!                                                            
 
+Herecké obsazení 
+Výboná atmosféra 
+Michaelův geniální plán 
♦ Je to prostě skvělý a já dávám seriálu 
97%. 

(Petr „SaTOR“ Haken) 
 

BER NEBO NEBER  
     Tuto televizní soutěž většina z vás zná, ale těm, kteří o ní nic nevědí, se pokusím objasnit, o co v ní jde. 
     Jmenuje se BER NEBO NEBER, je vysílána na Primě vždy v neděli ve 20:00 hod. Na začátku si hráč vybere jeden z 26 
kufříků, uvnitř kterých je vždy uvedena nějaká finanční částka. Tento kufřík a částka v něm je nyní ve vlastnictví hráče a 
záleží jen na něm, jestli si kufřík ponechá, či jej vymění za určitou sumu peněz, které mu postupně nabízí bankéř. 
V průběhu hry soutěžící postupně náhodně otvírá jednotlivé kufříky a podle toho, jaké částky jsou odkryty, mu bankéř 
nabízí nějakou finanční sumu - odhalí-li se vysoké částky, nabídka se snižuje, objeví-li se nižší částky, nabídka se zvyšuje. 
Na konci hráč buď svůj kufřík vymění za pro něj relativně nejvýhodnější nabídku, nebo jej otevře a zjistí, jakou částku 
vlastně vyhrál.  
     Mně se tato televizní soutěž líbí, oceňuji na ní hlavně to, že je velmi napínavá. A pokud chcete zkusit SVOJE ŠTĚSTÍ, 
můžete se PŘIHLÁSIT na www.ber nebo neber.cz. 

 (Jana Mečířová) 
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Darren Shan - Madame Okta 
     Ráda bych vám na základě vlastní čtenářské zkušenosti doporučila k četbě velmi zajímavou 
knihu s upírskou tematikou. Jmenuje se Madame Okta, napsal ji Darren Shan. Vypráví o chlapci 
jménem Darren Shan, který se shodou náhod octne se svým kamarádem Stevem v panoptiku zrůd. 
Zde potkává upíra Hroozliho. Ten mu nadosmrti změní život. Promění ho v také v upíra. Jeho 
kamarád mu však závidí a chce ho kvůli tomu zabít. To se mu na 1. pokus nepodaří, ale slibuje 
mu, že to zkusí znovu. Po několika dnech lovení a trmácení se světem musí pan Hroozli donutit 
Darrena, aby se napil krve, jinak zemře. 
    Kniha má mít 10 dílů a další díl se jmenuje Upírův pomocník. 

(Kristýna Šírová) 
 

SVĚT POČÍTAČŮ 
Blu-ray  
 
Blu-ray disk (název z anglického Blue ray, modrý paprsek, souvisí s barvou světla používaného ke 
čtení) patří k nejnovějším optickým diskům určeným pro ukládání dat. Pro čtení disků Blu-ray se 
používá laserové světlo. Technologii vyvinula japonská firma Sony, podílí se na ní také např. 
firma Philips. Blu-ray disk má stejné parametry jako CD, tedy průměr 12 cm, v menší variantě 8 
cm a tloušťku 1,2 mm. Disky umožňují záznam dat s celkovou kapacitou až 25 GB u 
jednovrstvého disku, 50 GB u dvouvrstvého disku, až po 100 GB u oboustranné dvouvrstvé 

varianty. Toto dosud neposkytoval žádný jiný disk, CD má kapacitu nejčastěji 700 MB (cca 0.7 GB) a DVD má kapacitu 
4,7GB. Čtecí zařízení pro disky blu-ray jsou vyvíjena s ohledem na kompatibilitu s CD a DVD, tj. mají umožňovat čtení 
všech tří typů disků. Ceny mechanik umožňujících čtení a zápis na tyto disky, stejně jako disky samotné se pohybují zatím 
okolo vyšších částek. S odstupem času ovšem jistě klesnou. 

(Daniel Pršala) 
 
 

S.T.A.L.K.E.R.  Shadow of Chernobyl 
Recenze PC hry 

 
     Je tomu již dávno,co došlo k výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu. Drtivá většina obyvatelstva na ni nerada 
vzpomíná. Ale jsou i tací, kteří z této události dokážou i těžit. V herním průmyslu jsme se setkali s herními studii, která 
dokázala vybudovat úspěšný herní titul na katastrofách, jako je třeba 2. světová válka, ale o katastrofě v černobylské 
elektrárně slyšíme ve hře poprvé. 

     Děj nás zavádí do  roku 2016, do zóny  nebo-li na plochu zpustošenou 2. 
černobylskou explozí, která se stala roku 2006 (pochopitelně ve virtuálním 
světě), do role nezkušeného tzv. stalkera (ale o tom až dále), kterého najdou 
jen tak čirou náhodou ležet uprostřed silnice. S sebou máte jen svůj vlastní 
mikropočítač, v němž je uvedený jediný úkol, a to zbavit se jakéhosi 
tajemného Streloka, o kterém nemáte ani páru, kdo by to tak asi mohl být. 
Vraťme se ale k výrazu stalker, který se pokusím stručně vysvětlit. Stalker 
je vlastně člověk, jenž navzdory vojákům vstoupil do zóny, aby si vydělal 
nějaký ten peníz za sbírání artefaktů, dělání práciček pro překupníky a NPC 
(počítačem řízená postava), nebo aby jen tak prozkoumával oblast a její 
„zvířata“ za vědeckým účelem. Možnost koupě, prodeje je neomezená - 
uvedu příklad: Našli jsme ve stodole krabici s vybavením. Pečlivě jsme ji 
prozkoumali a obsah vložili do batohu. Našli jsme volně potulujícího se 

stalkera  a udělali obchod, což přinese nějaké prostředky do naší kapsy, za které si můžeme koupit nové zbraně, munici, 
jídlo nebo speciální oblek, jenž chrání před různými typy úrazů, např.radiací, průstřely, pokousání atd. Ve hře je několik 
typů frakcí, ke kterým se lze připojit a s nimi bojovat proti jiné. Hra má mnoho lokací, ve kterých lze přebývat, od 
dalekých vesniček přes Prypjať až po Černobyl. V každé lokaci je mnoho frakcí a nepovinných úkolů, které lze splnit, 
takže se těšte na mnoho přestřelek, kterým určitě nebude chybět spád. Setkat se můžeme i s všudypřítomnou radiací a 
různými typy anomálií*. Anomálie se objevují na náhodných místech a liší se typ od typu, ale setkání s nimi bývá většinou 
smrtelné. Jsou tu i artefakty, což jsou malé kamínky za vysokou cenu a dají se sehnat jen zřídka a obtížně. Každý artefakt 
má svou moc a umí vám zlepšovat určité atributy* na úkor jiných. 
 
♦ Shrnutí: 

- od ruských vývojářů nečekaný úspěch -  96% , tato hra má i nezkušeným hráčům co nabídnout; jedná se o RPG 
akci s tajemným hrdinou, spoustou zbraní, mutantů, NPC, přestřelek a skvělou ponurou atmosférou, která 
posunula next-gen hry trochu vpřed 

- DOPORUČUJI VŠEM!!!!! 
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+skvěla umělá inteligence 
+skvělá atmosféra zóny      -nudné načítání lokací / 
+skvělý bitevní arzenál      
+hra samotná     -bugy (zlé herní chyby)  
 
Doporučený věk 18+/ 
Vysvětlivky: 
*anomálie = neobvyklý přírodní jev 
*next-gen = hry nové generace 
*atributy = vlastnosti, dovednosti 
* RPG = hra zaměřena na vývoj postavy a simulace života 
 

INTERVIEW 
 

Paní cukrářka 
 

1. Proč jste si vybrala své povoláni?  
Vybrala jsem si ho podle svého manžela.  
 
2. Co máte na své práci ráda? Co vás na ní 

těší?  
Na své práci mě nejvíc těší, že ji můžu vykonávat 
se svým manželem.  
3. Jaké předpoklady, podmínky musíte 

splňovat?  
Potřebuji vzdělání a zákony o úřednictví, živnostenský zákon, pracovitost.  
4. Jaké vlastnosti vyžaduje vaše práce? 
Preciznost, důslednost, pracovitost, ochotu vzdělávat se.  
5. V čem je náročná, co je na ní obtížné?  
Je to časově náročné – mám málo volného času.  
6. Zažila jste v práci nějakou veselou historku?(příhodu)  
Výroba je obrovská zábava, legrace je každý den. 

 
Sylva Baytalonova - recepční v hotelu  
 
1. Proč jste si vybrala své povolání?  
Toto povolání jsem si vybrala proto, že mám ráda kontakt s lidmi, a chci při práci uplatnit své znalosti v německém jazyce.  
2. Co máte na své práci ráda? Co vás na ní těší?  
Na této práci mě těší, že není jednotvárná a každý den se setkávám s novými a zajímavými zákazníky.  
3. Jaké předpoklady, podmínky musíte splňovat?  
Znalosti německého jazyka a středoškolské vzdělání.  
4. Jaké vlastnosti vyžaduje vaše práce?  
Každý den musím být milá, laskavá, příjemná, slušná, spolehlivá, společensky oblečená apod.  
5. V čem je náročná, co je na ní obtížné?  
Obtížnost spočívá v sezónnosti práce, kdy pracujeme služby 48 hodin v kuse a máme 110 klientů při minimálním 
odpočinku.  
6. Zažila jste v práci nějakou veselou historku (příhodu)?  
Zažila jsem jednu veselou historku s česnekovou polévkou, ale to je na delší vyprávění … 
 
Pavel Kupkár – student ISŠ Nová Paka 
 

1. Jakou sis zvolil školu, proč? 
Vybral jsem si ISŠ Nová Paka, obor elektrotechnika, protože se zajímám o elektroniku a výpočetní techniku. 
2. Jak jsi tam spokojen, jak se ti tam líbí? 
Jsem spokojený. 
3. V čem se liší výuka za ZŠ a SŠ? 
Výuka na SŠ je více dopodrobna. 
4. Jakých schopností, znalostí nejvíc využíváš? 
- 
5. Jak je obtížné, náročné dojíždění? 
Jezdím v 7 hodin ráno vlakem. 
6. Můžeš naše čtenáře pobavit nějakou veselou historkou? 
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No comment. 
7. Jaké máš plány do budoucna? 
No comment. 
 

(Simona Hoření, Karolína Neřoldová, Petr Kupkár) 

 
 

NÁZORY, KOMENTÁŘE 
Adopce na dálku  

 
     Ráda bych seznámila čtenáře se článkem z časopisu 
Výběr-Reader´s Digest, vydaného v září 2007, nazvaného 
Adopce na dálku. 
     Pojednává o chudých dětech v různých končinách 
světa, kterým i ti nejchudší z nás mohou něčím přispět. Je to zajímavý úryvek z 
knihy V Jižní Indii od Pavly Jazairiové. Tato žena se rozhodla navštívit indickou 
vesnici, ve které žila dívka, které přispívala na vzdělání 5000 Kč ročně. Popisuje, 
jak na ni silně zapůsobila chudobou těchto lidí. Bydlí v hliněných domcích o jedné 
místnosti, celý jejich majetek je pouze pár kusů nádobí a něco málo hadříků. Děti 
často pracují s rodiči na poli a žijí ze dne na den. Neznají mléko a sladkosti. Proto 
je pro ně přepych, když mohou chodit do školy. Vzdělání pro ně znamená mnoho. 
Vědí, že se budou moci lépe uplatnit v životě dospělých, vydělají víc peněz, budou 
pro ostatní vážení lidé. To je důvod, proč touží po vzdělání a proč rády chodí do 
školy. Bohužel ne každému dítěti se dostává podobné podpory. 
     Myslím si, že i my bychom jim v tom mohli pomoci, třeba alespoň z malé části. 

(Evička Forbelská) 
 
Utýrané miminko 
 
     Asi před měsícem se v médiích objevila zdrcující zpráva. Filip Matoušek (26) byl odsouzen na 17 let vězení za něco 
maximálně nehorázného. Osprchoval totiž svého syna, ve věku batolete, vařící vodou o 83 °C. Chlapce tím popálil na 65% 
těla. Ten pak na následky popálenin v nemocnici zemřel. 
     Pan Matoušek byl sice pod vlivem alkoholu, ale to ho neomlouvá. Musí to 
být nějaký sociopat či psychopat, jiné vysvětlení pro to, co udělal, nemám. 
Myslím si, že za svůj čin dostal naprosto neúměrný trest. Že zabije človíčka, 
který je ještě k tomu jeho syn … Až ho pustí z vězení, bude mu 43 let. Může to 
udělat znovu. Zasloužil by si zavřít na doživotí. 
     A co je na tom ještě horší? Mohl ho zachránit! Lékaři konstatovali, že kdyby 
svého syna hned po činu odvezl do nemocnice, mohl mu zachránit život. Ale on 
ho místo toho uložil zpět do postýlky a až do rána si ho nevšímal, aby si v klidu 
a pohodě mohl zhlédnout fotbal, který právě běžel v televizi, přičemž ho syn 
svým pláčem rušil. Předpokládá se, že chlapeček umíral ve velkých bolestech. 
Druhý den na to přišla až matka, která se vracela po noční práci domů. U soudu 
zločinec vykřikoval, že se zabije. Podle mého názoru to však nebylo lítostí kvůli 
tomu, co provedl, nýbrž tím, že se mu nechce „kejsnout“ ve vězení.  
     Opravdu otřesné!!! 

 (Nikča Poláková) 

 
SPORT  

Sportovní akce 
     
 Pro ty z vás, kteří máte rádi sport a chtěli byste si pravidelně protáhnout tělo, zde máme přehled akcí, jichž se můžete 
zúčastňovat. 
 
Pondělí  18:00   florbal (roztocká sokolovna)    
Úterý  19:00 – 20:00  zdravotní cvičení (roztocká sokolovna) 
Středa  16:00   fotbal (roztocké hřiště)    žáci 
  17:30    fotbal (roztocké hřiště)    muži 
Čtvrtek  17:00   volejbal (roztocká sokolovna/v létě kurty) 
Pátek  18:00   florbal (roztocká sokolovna) 
 
Bližší informace se dozvíte u Petra Kupkára, tel. 731 330 123 
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(Petr Kupkár) 

 

 
MOTO, CYKLO 

 
Ford Mustang-Shelby GT 500 Eleanor 
     Dnes bych vám rád představil auto, které se mi velice líbí. Je to Ford Mustang-
Shelby GT 500 Eleanor,  Shelby měří 
 4 740 mm, je široký 1 801 mm. Se svou výškou 1 245 mm je opravdu „žihadlo“, jak 
má být. 
     Motor je srdce každého auta. Tohle auto má opravdu silné srdce. Vidlicový 
osmiválec s 16 ventily. Největší sílu má při 5 400 otáčkách za minutu a to 355 koní. 

Každý jeho litr má sílu jako 50,7 koní, z čehož vyplývá, že má 7,051 litrový motor. Ten motor nemá absolutně problém s 1 
597 kg, co "Eleanor" váží. Největší rychlosti dosáhne 212 km/h. Stovky dosáhne za 7,2 sekundy. Docela pochybuji, že by 
tohoto zrychlení dosáhl bez čtyřstupňové manuální převodovky. 
     Tak tohle autíčko je, alespoň podle mě, to nejlepší auto, které vzešlo z USA. Na jeho koupi byste si ale museli asi 
trochu déle šetřit, momentálně se dá u nás pořídit přibližně za 1,5 mil. korun. 

(Josef Mečíř) 
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PRO POBAVENÍ 

 
♦ Blondýnka a černovláska si povídají.  
Černovláska povídá: ,,To bylo včera hrozný, co, jak vypnuli na dvě hodiny proud?! Já jsem strávila dvě hodiny ve výtahu!"  
A blondýnka naštvaně odpoví: "To není tak hrozný, já strávila dvě hodiny na jezdících schodech!" 
 
♦ Lev leží v jeskyni a běží kolem zajíc: "Zastav, ty uličníku ušatá, a pověz, kdo je král pouště?" 
"Ty," řekne zajíc a lev ho pustí. 
Za chvilku běží okolo gazela: "Zastav, ty potvůrko skákavá, a pověz kdo, je král pouště?" 
"Ty!" zní odpověď. I gazela může pokračovat.  
Jde okolo slon. Lev: "Ty obludo ušatá, řekni, kdo je král pouště?" 
Slon ho vzal chobotem a zatáhl ho do křoví. Lev se sotva vypotácí se slovy: "Taky mě hned 
nemusel mlátit, když to neví." 
  
♦ Pepíček přijde do školy s velkou boulí na hlavě a paní učitelka se ho ptá, co dělal.  
A Pepíček odpověděl: "Chtěla mě štípnout vosa. Nestihla to. Tatínek jí vzal lopatou!!" 
  
♦ Ptá se malíř hezké slečny, nové modelky: "Slečno, už jste někdy seděla?"  
Slečna sklopí zrak a špitne: "Ano, ale jen tři měsíce."  

(Lucie Krausová) 
 
♦ Co se stane, když se žena a muž říznou do prstu 
Žena: 

- pomyslí si „auvajs“, strčí prst do pusy, aby krev neukápla, druhou rukou si zalepí ránu a pokračuje v práci 
Muž: 

- zařve „do …!“ 
- natáhne ruku co nejdále od sebe 
- dívá se jiným směrem, protože nesnáší pohled na krev 
- volá o pomoc 
- vytřeštěně zírá na flek, který se dělá na koberci 
- musí se posadit, protože mu začíná být divně 
- na pomoc spěchající partnerce dramaticky vysvětluje, že si právě málem amputoval ruku 
- odstrčí nabízenou náplast, protože se mu zdá malá na to jeho obrovské zranění 
- tajně nalistuje v domácí zdravovědě stránku o tom, jakou ztrátu krve může člověk přežít, zatímco žena běží do 

lékárny pro větší náplasti 
- chce k večeři velký steak, aby obnovil tvorbu krevních buněk 
- vyžaduje nutně pár piv proti stresu a bolesti 
- odlepí náplast, aby se podíval, jestli rána ještě krvácí, zatímco žena jde k benzínce pro plechovkové pivo 
- tak dlouho mačká ránu, až z ní opět začne crčet krev 
- vyčítá ženě, že náplast nenalepila pevně 
- fňuká, když mu žena odstraňuje starou náplast a lepí novou 
- kvůli svému zranění s manželkou nemůže večer do kina 
- místo toho se utěšuje Evropských pohárem, který náhodou běží v televizi a žena se zatím snaží vyčistit flek 

z koberce 
- v noci často rozsvěcuje, aby se přesvědčil, že mu nenaskakují podezřelé skvrny, které svědčí o otravě krve 
- příští den je strašně ospalý a podrážděný 
- vezme si dopoledne 2 hodiny volno, aby navštívil lékaře, který vyloučí otravu krve 
- s tlustým obvazem jde večer do hospody a frajersky říká, že ta maličkost opravdu nestojí za řeč 

(Zdeněk Horák) 
 

 
 

HÁDANKY, KŘÍŽOVKY 
Řešení z minulého čísla: 
 
Šikovný kuchař: Do hrnce s osolenou vařící vodou. 
Sudoku: 

  7,5,1,3,2,6,4,9,8 
                4,9,8,7,5,1,3,2,6 
                6,3,2,4,9,8,1,7,5 
   9,8,7,1,6,3,5,4,2 
   5,6,4,2,8,7,9,3,1 
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   1,2,3,5,4,9,8,6,7 
   3,7,5,9,1,2,6,8,4 
   2,4,6,8,3,5,7,1,9 
   8,1,9,6,7,4,2,5,3 
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