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Školní časopis, ročník I., číslo 5., vychází 19. 3. 2008 

Šéfredaktorka Markéta Maďarčíková, ilustrace Kristýna Šírová 
 

Zdravím všechny, kteří se rozhodli, že si přečtou můj úvodník. V tomto čísle časopisu najdete klasické rubriky – záhady - 
tajemno, četbu na pokračování, rozhovory, vtipy, recenzi knížky a něco o počítačích. Přibyly i tipy na výlety. Koukám 

z okna, venku fouká, občas prší a vůbec tam není hezky. A zrovna, když máme jarní prázdniny. Ale ty zase utečou jako 
voda a sejdeme se všichni ve škole.  

J Doufám, že se vám bude tento výtisk líbit, protože už zbyl vážně úzký okruh redaktorů (ale za to jsou všichni velice 
pilní). Budu ráda za každý ohlas nebo návrh, o čem byste chtěli v časopise číst. 

 Ještě bych ráda informovala nižší ročníky o přijímacím řízení nás, žáků devátého ročníku. Přijímací zkoušky jako takové 
se konají 21.dubna. Většině z nás se to vyhne, jelikož školy, na které se hlásíme, se rozhodují podle průměru známek ze tří 

posledních klasifikačních období. Pár z nás ovšem nebude 21.dubna poměrně v klidu sedět ve škole, ale budeme nejspíš 
nervózně postávat v našich budoucích školách a čekat, až zavolají naše jméno. Pak si budeme muset sednout do křesla a 
odpovídat na záludné otázky budoucích profesorů. Pravděpodobně pouze jeden z nás bude v tuto chvíli sedět s dalšími 
cizími lidmi v cizí třídě a dělat písemné přijímací zkoušky. A doufám, že ti, co se jich netýká ani jedno, budou sedět ve 

třídě napnutí jako struny a myslet na nás. Ostatně po 21.dubnu nám začnou postupně chodit obálky, v kterých bude ortel. 
Doufám, že se v naší třídě nenajde jediný člověk, který by neměl to štěstí, aby nebyl přijat. A vy na nás, prosím, taky 

myslete! Zdraví Markéta. 
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Aktuální dění 
 
     Většina pravidelných návštěvníků školních webových stránek již možná zjistila, že přes jarní prázdniny přibyly dvě 
nové rubriky – chat a návštěvní kniha. Můžete tak rychle a snadno reagovat na aktuální události, nechat vzkaz, připomínku, 
které třeba nesouvisí přímo se zveřejněnými články. Doufáme, že obě rubriky přispějí ke zlepšení naší vzájemné 
komunikace a k tomu, aby web i časopis více odpovídaly potřebám a zájmům čtenářů.  

(I. G.)     
 

ZÁHADY, TAJEMNO 
 

     Opět Vám nabízíme jednu strašidelnou historku z pera naší osvědčené autorky 
Kristýny Šírové … 

 
Stín  
     S kamarádkou se rády koukáme na horory. I když se bojíme, tak nás od toho 
nic neodradí. Jednou jsme taky tak koukaly. Pokaždé, když nás něco vyděsilo, 
schovaly jsme se pod deku. I tentokrát to probíhalo úplně stejně. Byl to snad 
nejlepší horor, co jsem kdy v životě viděla. Když skončil, chvíli jsme se ještě na 
vzájem strašily a něco si povídaly. Potom jsme šly spát.  
     Uprostřed noci nás vzbudil velký rachot. Na druhé straně místnosti jsme 
zahlédly černý stín, který také hned zmizel. Zajímalo nás, co to je, a tak jsme se 
šly podívat. Ve vedlejším pokoji bylo vše rozházené. Nikde nikdo a otevřené 
okno. Myslely jsme si, že to byl jen silný vítr. Všechno jsme uklidily, zavřely 
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pořádně okno a šly si zase lehnout. Ale za pár minut nás probudila zase velká rána. Už jsme se bály vstát, ale neustálé 
bušení nás prostě donutilo něco dělat. Sebraly jsme se a vlítly do místnosti. Myslím, že jak rychle jsme se přihrnuly, tak 
rychle jsme zase prchly. Před námi stála velká černá postava a mrkala na nás bílýma očima. Neuvěřitelně jsme se zděsily a 
začaly křičet. Zanedlouho zmizela. Stály jsme nehnutě na místě s otevřenou pusou. Asi dvacet minut nám trvalo, než jsme 
se vzpamatovaly. Pomalu jsme začaly všechno znovu uklízet. Pak jsme si sedly na židle a koukaly „do blba“. Poté jsme se 
ujišťovaly, jestli se nám něco nezdálo, a pak jsme zapadly zase do postele.  
     Dál jsme si s tím nedělaly hlavu. Ráno jsme vstaly a šly se nasnídat. Pak jsme nakráčely k počítači a jen tak listovaly po 
internetu. Také jsme se podívaly na stránky naší obce a nahlédly do historie. Čirou náhodou jsme se dozvěděly, že tu kdysi 
stál hrad, z kterého dnes už nic není. Vyprávěla se legenda, že tam žil kat. Prý byl zabit vlastní sekerou, kterou urážel lidem 
hlavy. Rozhněval se a teď škodí každému, na koho přijde. Pod vyprávěním byl malý obrázek malovaný někdy ve 
středověku. Zíraly jsme na monitor jako zkamenělé. Ten člověk byl úplně stejný jako ten, co nás dnes v noci tak strašně 
vyděsil.  
 

 
KULTURA 

 
ENID BLYTONOVÁ - TAJEMSTVÍ TAJNÉHO POKOJE  
 
     Tato knížka je o skupině dětí, které si říkají "Pět pátračů a pes". Děti se jmenují Larry, Daisy, Pip, Špekoun a jeho pes 
Brok. Děti mají prázdniny a snaží se objevit nějakou záhadu, kterou by mohly řešit. Do jejich pátrání se jim ale plete pan 
Goon (místní strážník, děti mu říkají Zmizík). Už vloni děti objevily 1 záhadu dřív než on, od té doby jsou z nich nepřátelé.  
     Jednoho dne se Pip dostal na zahradu opuštěného Miltonova domu - honil ho Zmizík. Pip vyšplhal na strom a uviděl v 
opuštěném domě jeden zařízený pokoj. Pip tento objev svěřil do moci pátračů. Postupně se prokousávají zahradou. 
Následující 2 dny vymýšleli plán. Špekoun se převlékl do přestrojení a šel prozkoumat Milkonův dům.Usnul v zařízeném 
pokoji, zde ho načapali lupiči a uvěznili ho v domě. Pip a Bětka a další děti měli o Špekouna  velký strach, proto zavolali 
inspektora Jenkse, který měl Pátrače rád. Lupiče zatkli a všechno dopadlo dobře, jenom Zmizík byl celý rudý zlostí, 
protože tu záhadu nevyřešil on. Jak  jste viděli tak příběh skončil dobře,proto bych vám ho doporučila abyste si jej přečetli.  

(Kateřina Michálková)  
   
OTAKAR BATLIČKA - Kavalíři odvahy  
   
     Tato kniha je určená spíše chlapcům, ale doporučil bych ji čtenářkám, prostě všem, kteří hledají dobrodružnou 
literaturu. Obsahuje asi 40 povídek na 200 stránkách. Jde o příběhy krátké a většinou  s dobrým koncem. Jsou stravitelné i 
pro větší čtenáře, kteří hledají krátké odreagování. Je to knížka do každé situace, právě kvůli krátkosti povídek. Odehrávají 
se na Divokého Západě, v Jižní Americe, Čechách atd.  
     Četba se mi velice líbila a doporučoval bych ji všem, kdo mají rádi dobrodružnou literaturu.  

(Petr Haken)  
 

♦♦♦ 
Kam za kulturou? 
 
Jilemnice  
Společenský dům Jilm - Malé Vinohradské Praha - Ferda Mravenec - práce všeho druhu  

                                              - 29.3. ve 14:30 hod. 
                                               - vstup 40 Kč 
 
           - Svatba na bitevním poli - 26.3. v 17:30 hod. 
                                         - ČR - komedie 
                                          - vstup 70 Kč 
 
           - Františkovo čarování s Majdou - vstup 130,- 125,- 120,- Kč 
                                                                    - sobota 26.04. 15:00 
                                                                    - vstupenky budou v předprodeji jen na informačním 

středisku 
 
Kino Jilemnice - Já, legenda - vstup 65,- 

- pátek 21.03. 19:30 
- Robert Nevill (Will Smith) je jeden z posledních žijících lidí na Zemi. Naneštěstí pro 

něj většinu obyvatel naší planety proměnila neznámá nákaza v krvežíznivé bestie. V 
noci Robert bojuje se svými "nemocnými" spoluobčany a přes den, se věrný svému 
původnímu vědeckému povolání snaží ze své krve vyvinout protilátku, která by mohla 
zachránit zbytky lidstva. 
USA – Akční – drama/titulky 
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 - Asterix a olympijské hry - vstup 65,- 
                                                                       - sobota 12.04. v 17:30 hod. 
                                                                       - Asterix a Obelix jsou zpět! A tentokrát vás čeká příběh plný sportovního 
zápolení mezi Galy a jejich soupeři z celého světa. A při tom všem se odvážný mladý Gal Alafolix vášnivě zamiluje do 
řeské princezny Iriny. Spolu s Asterixem a Obelixem a za pomoci jejich čarovného elixíru se vydá do Řecka s cílem vyhrát 
nejen Olympijské hry, ale i srdce princezny Iriny 
                                                                      - Fr – dabing/komedie 

 (Kateřina Michálková) 

SVĚT MOBILŮ 
 

     Jedním z nevybavenějších mobilů na trhu je 
Nokia N95. Ostatně říkat jí mobil je spíše 
zjednodušené. Snadno se vyrovná MP3 
přehrávači. Poslech z ní je opravdu příjemný. 
S 5MPX fotoaparátem jen těžko rozpoznáte 
výsledné fotky od digitálních přístrojů. Pro  

opravdu náročné 
uživatele tu je i 
navigační systém, 
nejrychlejší datové 
přenosy, spousta 

manažerských 
funkcí pro 
organizaci času a nechybí ani otevřený operační systém, který je podobný těm, co jsou 
v počítačích. Ten využijete pro stahování nejrůznějších aplikací a programů. Opravdu si tak 

“vytvoříte“ mobil pro svoje potřeby.  
     Telefon je vysouvací konstrukce, ale na obě strany. Na jedné jsou klasická 
alfanumerická tlačítka a na druhé jsou 4 tlačítka pro ovládání MP3 přehrávače (ten se 
vysunutím automaticky zapne). Ale co nás jistě nejvíce zaujme, je opravdu velký 
displej (40×48 mm). Rozměry této Nokie jsou 99×53×21 mm a váží 120g , což je 
trochu více než standard, ale na poměr funkcí je to vše v pořádku. Má paměť 160 
MB, ale samozřejmě tu jsou k dispozici paměťové karty. 
     Kdybyste chtěli ještě vybavenější přístroj, můžete si pořídit Nokii N95 8GB. Jak 
už z názvu vyplývá, její paměť je 8GB, což řeší problémy s dokupováním karet. 
Rozdíly jsou pak jen minimální. N95 8GB má ještě větší displej, jiný design, ale 
funkce jsou většinou podobné.  

 
(Marie Grosmanová) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ 
 
Konec nebo začátek - II. část  
   
     Asi 3 minuty jsem ještě váhala, ale poté jsem sprintem jako torpédo vyběhla k lesu. Déšť mi promočil snad úplně 
všechno. Pod stromy naštěstí tolik nepršelo, jenže vítr byl silný. Vlasy mi vlály na všechny strany a pomalým, 
rozklepaným krokem jsem se vydala dál.  Stmívalo se. Nevěděla jsem, kam mám jít. Aspoň, že jsem neměla vůbec hlad. 
Přestalo pršet.  
     „Huráá,“ oddychla jsem si.  
     Po pár minutách cesty jsem už vůbec neviděla na cestu. Všechno se ztrácelo ve tmě. Začala jsem se bát. Kam půjdu? 
Kam dojdu? Co budu dělat? Kladla jsem si hodně otázek, na které jsem si nedokázala odpovědět. Skulila jsem se 
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k nějakému křovisku. Z dálky jsem slyšela vytí psů. Přeběhl mně mráz po zádech. Neustále jsem měla pocit, jako když za 
sebou slyším kroky. Snažila jsem se zvuky vymanit z hlavy, ale nešlo to. Až únavou jsem dokázala usnout.  
     Bylo brzy ráno, na nebi ještě svítil měsíc, ale už se rozednívalo. Byla jsem někde na okraji lesa. Vyšla jsem ven. Les byl 
na kopci, takže jsem koukala rovnou dolů na nějakou vesničku. Působila na mě velmi stresujícím dojmem. Staré domy 
zavalené mlhou a  z ní se tyčil jako stožár rozmlácený kostel. Bylo na nich pět minut po třetí. Nejspíše nefungovaly.  
    Sešla jsem kousek z kopce a ohlédla se za sebe. Nade mnou se zdvihal vysoký temný les. Znovu jsem se obrátila zpátky. 
Vůbec se mi do toho „zapadákova“ nechtělo, ale neměla jsem jinou možnost. Ještě chvíli jsem si sedla do vlhké trávy a 
vzpomínala na své přátele. Kolik jsme společně zažili zábavy. Například jednou na Vánoce jsme se rozhodli, že půjdeme 
ven. Chodili jsme po silnici a povídali si. Byla krásná atmosféra a já byla šťastná. Zastavili jsme se u velkého seníku. 
Chvíli jsme váhali a pak vnikli dovnitř. To byla sranda. Všichni jsme se 
váleli a házeli po sobě seno. A teď…..Teď sedím tady na kopci a sama. Bez 
přátel a bez rodiny.  
     „Ufff…,“stěží jsem se zvedla a pomalým krokem se vydala dolů. 
S každým tím krůčkem jsem se cítila hůř a hůř. Asi tak, jako když na mě 
padá velký kámen.  
     „Čau!“  
     Úplně jsem vyskočila zděšením do vzduchu. Ohromně jsem se lekla. 
Ohlédla jsem se za hlasem. Nade mnou seděl nějaký kluk na stromě a házel 
si s jablkem. Měl krátké černé huňaté vlasy. Jeho tmavé uhlové oči na mě 
uhranutě koukaly a nemohla jsem přehlédnout ani špičatý a zvědavý nos. 
Civěla jsem na něho jako smyslů zbavená. 
     „Aaahoj,“ vykoktala jsem mezi zuby a nehnutě stála dál.  
     „Už jsem myslel, jestli nejsi hluchá nebo tak něco,“ zakřenil se na mě. 
Bylo vidět, že si dělal srandu. Seskočil ze stromu a nabídl mi to jablko.  
     „Ty seš odcať?“ zeptal se a tázavě zvedl obočí.  
     „Ne,“ odpověděla jsem bez přemýšlení. Vůbec jsem neměla ponětí, kde jsem. Trochu jsem se zamračila.  
     „No…myslel jsem si to, nikdy jsem tě tu neviděl.“  
     Vydal se z kopečka a já ho následovala jak ovečka svého pána, i když se mi na něm něco nezdálo. Měl syklavý hlas a 
působil na mě nepřirozeně, což asi všechno tady v tom okolí.  
     „Kde máš rodiče?“ zeptal se. Projela mnou strašná zima. Vybavila se mi zase ta havárie. Chvíli jsem mlčela a koukala 
do země.  
     „Nemám rodiče. Tátu jsem v životě nepoznala a máma…..máma mně umřela před několika hodinami.“  
     „Cože!? A co děláš tady?  
     „Bylo toho na mě moc, nemohla jsem tam zůstat už ani minutu.“ Všechno jsem mu to do detailů převyprávěla, i když se 
mně vůbec nechtělo, ale musela jsem to ze sebe všechno vyklopit.   
 
 

 (Kristýna Šírová) 

 
SVĚT POČÍTAČŮ  

CRYSIS   
 
HW nároky: minimum - P4 2.8GHz, 1GB RAM, 256 MB, 3D grafická karta.  
Doporučuji: Core 2 Duo 2.2GHz, 2GB RAM, DX 10 3D grafická karta, Windows Vista.  
Cena 1399,-  
 
     V dnešní rubrice počítačových her vám představím jednu z nejlepších akčních stříleček roku. Hra tohoto žánru nemá ve 
světě konkurenci, až na možná ojedinělý případ Call of Duty 4. Tato hra vyžaduje ke svému spuštění velice výkonnou 
počítačovou sestavu, protože má velice drastické nároky na hardware vašeho počítače (viz výše). Avšak tyto nároky se 
podepisují i na samotné grafické stránce hry. Je opravdu skvostná a snad každému hráči zaplesá srdce nad krásnými  
grafickými efekty a perfektními stíny.  
     Příběh se odehrává v džungli, nikoliv teplé a vlhké, ale v mrazivé a nevlídné. Nikdo neví, jak se v džungli mohl vzít led, 
a tak americká armáda vyšle skupinu svých nejlepších lidí na průzkum oblasti. Jenže cestou narazí na několik roztrhaných 
těl a to je začíná strach trochu ovládat. Za vším totiž stoji mimozemské civilizace.  
     K dispozici máte spoustu zbraní a hlavně váš Nanosiut, což je speciální oblek, který má užitečné vychytávky, jako např. 
rychlý běh, velkou sílu, obranu před kulkami nebo neviditelnost. Svou základní pušku můžete během hry různě 
kombinovat s tlumičem, puškohledem a jiným příslušenstvím. Můžete také řídit vozidla s kulomety, např. džíp nebo 
vrtulník apod.  
     Pokud máte dobré PC a chcete investovat do skvělé, ale poněkud krátké zábavy (cca 6 herních hodin), tak je to pro vás 
dobrá volba. Hru bych doporučil všem, dokonce i lidem, kteří střílečkám moc neholdují. Prostě zábava, jak má být.  
  
     A ještě na závěr malá připomínka: GTA 4 vyjde už 28.4., TAKŽE SE TĚŠTE NA „NABUŠENOU“ RECENZI.  

(Petr „SaTOR“ Haken) 
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INTERVIEW 
 
Štěpánka Reková - kuchařka (před mateřskou dovolenou) 
   
1. Proč jste si vybrala své povolání?  
Své povolání jsem si vybrala proto, že mě baví vařit.  
   
2. Co máte na své práci ráda? Co vás na ní těší?  
Těší mě, když jsou lidé spokojeni s jídlem, které jsem připravila.  
   
3. Jaké předpoklady, podmínky musíte splňovat?  
Musím mít dobrou náladu a musím umět vařit.To je asi vše.  
   
4. Jaké vlastnosti vyžaduje vaše práce?  
Píli, trpělivost, spolehlivost, fyzickou sílu.  
   
5. V čem je náročná, co je na ní obtížné?  
Těžké nádoby, nebezpečí opaření. Také je velmi složité trefit se zákazníkům ,,do chuti."  
   
6. Zažila jste v práci nějakou veselou historku (příhodu)?  
V mé práci jsou každý den veselé příhody, protože tam je skvělý kolektiv. Např.každý rok se o Vánocích koná ,,rozlučkové 
odpoledne" a to je velmi zábavné.  
    
Štěpánka Reková - mateřská dovolená   
   
1. Proč jste si vybrala své povolání?  
To není povolání, to je ,,dřina". J  
   
2. Co máte na své práci ráda? Co vás na ni těší?  
Těší mě, jak můj malý syn dělá každý den pokroky.  
   
 3. Jaké předpoklady, podmínky musíte splňovat?  
Musím být VELICE trpělivá.  
   
 4. Jaké vlastnosti vyžaduje vaše práce?  
Trpělivost, porozumění, moudrost, zralost?  
   
5. V čem je náročná, co je na ní obtížné?  
Nejobtížnější je pro mě vstávání ve tři hodiny ráno. J  
   
6. Zažila jste v práci nějakou veselou historku (příhodu)?  
Ano, každý den něco.  
   
Mgr. Vilém Celfl - učitel  
   
1. Proč jste si vybral své povolání?  
Ač nikdo v naší rodině učitelem nebyl, vybral jsem si kantořinu, protože se mi líbí práce s dětmi a chtěl jsem také částečně 
uplatnit svůj vztah k hudbě, což je i ve škole docela možné.  
 
2. Co máte na své práci rád? Co vás na ní těší?  
Být neustále mezi mladými lidmi – dětmi, což se mi se střídavými úspěchy daří již 
26 let.  
   
3. Jaké předpoklady, podmínky musíte splňovat?  
Na 1. stupni ZŠ, kde především vyučuji, je podle mého názoru potřeba určitá 
univerzálnost a také velká dávka trpělivosti.  
   
4. Jaké vlastnosti vyžaduje vaše práce?  
Dobrý vztah k dětem a také umění pohybovat se v „dámském“ kolektivu.  
   
5. V čem je náročná, co je na ní obtížné?  
Tato práce je náročná na psychiku.  
   
6. Zažil jste v práci nějakou veselou historku (příhodu)?  
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Jednou před školním výletem, když jsme měli naplánováno stanování na Branžeži, jsme s kolegou potřebovali zjistit, jaké 
bude počasí. Využil jsem toho, že mě na gymnáziu učil profesor, který zrovna pracoval v Českém hydrometeorologickém 
ústavu v Praze – Komořanech. Zavolal jsem přímo jemu a obdržel jsem několikaminutovou přesnou předpověď na určené 
dny. Toto vše se odehrálo ve sborovně a jedna starší učitelka se velice divila, co je vše možné zařídit  
   

 (Simona Hoření, Lenka Rumlová, Zuzana Lukášková, Karolína Neřoldová)  

Tipy na rodinné výlety  
   

     Ráda bych vám doporučila jako tip na výlet Auqa centrum v Jičíně. Je to velký areál, ve kterém je jeden dlouhý 
tobogán, divoká řeka, dvě vířivky, bazén na skákání se skokánkem, bazén na plavání, masážní proudy, pára, bazén pro 
malé děti, brouzdaliště. V areálu samostatného bazénu je i občerstvení a možnost se posadit a dát si kávu, aniž bychom se 
museli převlékat z plavek. Pobyt tam bych vážně doporučila, na své si tam přijde opravdu každý. Jedinou překážkou je asi 
vzdálenost, ale pokud se tam vydáte, stojí to za to. Před vstupem do bazénu je ještě veliké okno, skrz které můžete zjistit, 
kolik lidí je právě v areálu. Nechybí ani automaty na pití a jídlo.  
   
Vstup do bazénu - časové rozmezí je buď 1,5 hodiny nebo 3 hodiny.  
1,5 hodiny stojí 50 Kč na dítě, 70 Kč pro dospělého.  
3 hodiny - dítě 80 Kč, dospělí 100 Kč.  

(Markéta Maďarčíková)  
   
   
     Doporučila bych vám výlet na hrad Kumburk. Je tam krásně vidět na okolí. Když 
je hezky, jezdí tam docela dost lidí. Můžete jet třeba i na kole. Nedaleko od zříceniny je 
také rozhledna Tábor. Nachází se tam restaurace a věž, která je již otevřená.  

(Kristýna Šírová)  
 

PRO POBAVENÍ 
 
♦ Byl Angličan, Čech a Rus. Vsadili se, kdo přejde řeku plnou krokodýlů. Tak šel Rus, zazpíval hymnu, sežral ho 
krokodýl, pak šel Anličan, zazpíval hymnu, sežral ho krokodýl a pak šel Čech a zpíval: „Kde domov můj, kde domov 
můj.....“ a krokodýl na to: „Fuj, bezdomovce nežeru.“  
   
♦ Jede blondýnka do Anglie a rozbolí ji zub! Jde tedy k zubařovi a řekne: „Tu“! Zubař jí vytrhne dva zuby! Blondýnka 
naštvaně vyletí z ordinace a potká svoji kamarádku brunetu a poví jí, co se jí stalo. Kamarádka bruneta jí ale řekne: ,,Víš, 
tady v Anglii  ‚TU‘ znamená dvě!“ Za pár dní blondýnu znovu rozbolí zub, jde tedy k zubařovi a říká, že tentokrát nesmí 
udělat chybu! Za chvíli blondýnka říká: „Ten !!!“  
   
♦ Transplantace mozku  
     V nemocnici, kde leží smrtelně nemocný, se shromáždí příbuzenstvo v čekárně.  
     Konečně k nim přistoupí ošetřující lékař, vypadá unavený a zarmouceně hovoří:  
     „Obávám se, že mám pro Vás zlou zprávu. Jedinou nadějí pro Vašeho milovaného je  transplantace mozku. Je to 
riskantní operace a podle Julínkovy  reformy budete muset za nový mozek zaplatit.“  
     Po prvém šoku se konečně jeden z příbuzenstva zeptá:  “No a kolik takový mozek stojí?“  
     „500 000 Kč mozek mužský a 20 000 Kč mozek ženský.“  
     Nastává trapná situace. Muži v místnosti zadržují úšklebky a snaží se vyhnout ženským pohledům. Jeden muž nedokáže 
ovládnout zvědavost a zeptá se: „A proč stojí mužský mozek 25x víc?“  
     Lékař se shovívavě usměje nevinné otázce. „To jsou už běžné tržní ceny. Cena ženských mozků je nižší, protože na 
rozdíl od  mužských byly používané.“  
 

HÁDANKY, KŘÍŽOVKY 
 
Záhadná vražda 
 
Policie vyšetřuje pět podezřelých včetně pachatele na místě vraždy. Z pěti výpovědí jsou jen tři pravdivé. 
Alf White: "David Dark je vrah." 
Barry Gloomy: "Jsem nevinný." 
Cyril Shady: "Nebyl to Ernie Black." 
David Dark: "Alf White lže." 
Ernie Black: "Barry Gloomy říká pravdu." 
 
Kdo spáchal vraždu? Kdo lže? 
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