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Školní časopis, ročník I., číslo7., vychází 27. 6. 2008 

Šéfredaktorka Markéta Maďarčíková, ilustrace Kristýna Šírová 
 

Můj poslední úvodník.... 
 

Sice to asi není žádná mimořádná událost, že je to právě moje úloha úvodníky psát, ale musím říct, že mně to bude docela 
chybět, protože mě to bavilo. Snad jste je nepřeskakovali a občas si je četli. 

Nejdřív bych se asi chtěla rozloučit za celou devítku s touto školou... Naše úloha tu pomalu končí, všechno, co jsme měli 
vykonat, už je taky za námi. Na školy jsme  naštěstí přijati všichni, na poslední chvíli jsme snad vylepšili vztahy mezi 

sebou, doučili se poslední nedostatky, vyvěsili tablo. Předvedli jsme naše absolventské práce, zaběhali jsme si na 
olympiádě a ve štafetách, vyjeli jsme si pěkně s třídou a paní učitelkou na výlet. A nejlepší nakonec - pěkně jsme si užili 

poslední zvonění, tak, aby na nás nikdo nezapomněl. Moje úloha v časopise tímto článkem také končí, proto chci všem říci, 
že pokud má kdokoliv jakýkoliv návrh, nápad a chtěl by ho zveřejnit, nebo o čemkoliv psát, je mu brána otevřená a určitě 
vám ráda vyhoví nová šéfredaktorka, kterou je Kristýna Šírová. Mám takový pocit, že sama o tom ještě neví. Po dohodě  

s paní učitelkou vyplynula jako nejvíc spolehlivá a píše moc hezké články, ale to v podstatě všichni naši redaktoři. 
 Moc děkuji všem, co vydrželi u časopisu celý rok, a doufám, že ještě vydrží. 

 Loučím se s vámi, přeji krásné léto a nezapomeňte se pěkně mazat krémem, ať se nespálíte ...ahoooj :o) 
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Aktuální dění 
Prezentace absolventských prací 
 
     V úterý 17. 6. 2008 proběhla všemi žáky 9. třídy dlouho očekávaná a možná i mírně obávaná akce – prezentace jejich 
absolventských prací. Jak už jsme vás dříve informovali, celý rok všichni pilně studovali podklady ke zvolenému tématu, 
shromažďovali materiály, vyvozovali závěry a ty pak poctivě sepisovali. V polovině května hotové práce odevzdali svým 
konzultantům a pak už jen čekali, až je posoudí přidělení oponenti a až bude známo, kdy proběhne jejich prezentace.  
     Ve stanovený den se pro budoucí absolventy nekonala klasická výuka, dostavili se nejen oni, ale i učitelé ve 
slavnostním oblečení do počítačové učebny. Tam postupně každý autor vysvětlil, proč si zvolil dané téma, co ho na práci 
zaujalo, k jakým závěrům dospěl. Poté konzultant položil 
doplňující otázky, aby bylo téma posluchačům (tj. ostatním 
spolužákům a tříčlenné komisi učitelů) co nejlépe objasněno. Dále 
se ptal oponent, pokud objevil některé dílčí nedostatky, upozornil 
na ně, doporučil žákovi, na co by si příště měl dát větší pozor. 
Předsedkyně komise, paní ředitelka, pak pronesla závěrečné slovo, 
vyzdvihla klady každé práce a poděkovala autorovi za jeho snahu. 
Následovala krátká porada komise o tom, na kolik procent byl 
zadaný úkol splněn, a již se mohl chystat další absolvent. 
     Po vystoupení posledního studenta byla pro všechny vytištěna 
osvědčení, v nichž bylo mj. uvedeno jméno žáka, název práce,  
procentuální úspěšnost vypracování a prezentace absolventské 
práce. Myslím, že mohu za celý učitelský kolektiv žáky 9. třídy 
pochválit, že k zadanému úkolu přistoupili zodpovědně, 
akceptovali dobře míněnou kritiku a poučili se tak do budoucna. 
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Sportovní akce 
 
     Měsíce květen a červen byly jako tradičně nabity sportovními akcemi – některé naleznete na školních stránkách již 
nyní,  úplný přehled bude doplněn v nejbližší době. Žáci jako vždy velmi pěkně reprezentovali nejen naši školu, ale 
v podstatě i celou obec, namátkou můžeme připomenout 2. místo Nikoly Polákové ve skoku do výšky nebo 1. místo Petra 
Kupkára v běhu na 600 metrů na Dětských olympijských hrách v Semilech. V galerii si opět můžete prohlédnout mnoho 
zajímavých fotografií, často unikátních momentek, které nejen přiblíží atmosféru sportovních klání, ale často vás i pobaví. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Irena Grosmanová) 
 

 
ZÁHADY, TAJEMNO 

 
     Tak jsem zase přemýšlela o čem bych mohla psát. Přemýšlela jsem nad různými věcmi, ale o většině z nich nevím tolik, 
co bych chtěla. A opisovat z internetu, aniž bych měla něco ověřené, se mi tedy také nechce. Tak jsem si vzpomněla sama 
na sebe. A napadlo mě jedno téma, o kterém někdo z vás ví a zná a nebo taky ne. 
 
Autosugesce 
     Toto slovo možná znáte a možná ne. Určitě jste slyšeli o tom, že si někdo něco vsugerovává. Zřejmě je to z tohoto 
slova. Člověk si něco namlouvá a podle toho jedná. 
     Ale nebudu sem psát o tom, co si člověk myslí. Odeberu se úplně někam jinam. 
     Jednou jsem někde na internetu nebo v knížce četla, že autosugesce může v ledasčem pomoct. Abych to trošku 
vysvětlila. Autosugesce je duševní metoda, jak něčeho dosáhnout, nebo jak něco změnit na nás. Člověk si opakuje jednu a 
tutéž větu v přítomném čase nejméně 10x ráno a 30x večer (jsem zdravá). Od úplňku do úplňku každý den bez výjimky. 
Člověk tomu musí věřit, nesmí ani jednou zpochybnit a přemýšlet o tom, jestli to bude fungovat, či ne. 
Nejlepší je po odříkání myslet na něco jiného. Když už to člověk má nacvičené, tak na to ani nepotřebuje tolik času. 
     Jako třeba…nedávno jsem si byla sednout někdy v noci ven na lavičku. Byla už zima, ale zpátky po schodech nahoru 
pro mikinu se mi nechtělo.  Tak dlouho jsem si říkala, že mi je teplo, až jsem tu zimu nevnímala. 
     Autosugesce se dá také využít při nemoci. Když nás bolí třeba žaludek, tak jsou čakry poškozené a nefungují tak, jak by 
měly. Při autosugesci se podvědomě čakry zase „uzdravují“ a žaludek nás přestává bolet. 
     Toť zkráceně vše. Kdo bych o tom chtěl dále něco vědět, ať se na mě obrátí, když budu vědět, ráda mu povím víc. 

(Kristýna Šírová) 
 

 
KULTURA 
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Kam za kulturou? 
 
Jilemnice  
♦ Krakonošovy letní podvečery     

- středa 16.07. - sobota 19.07.  
- jilemnické náměstí, zámecký park 
- pořadatel: Svazek měst a obcí Jilemnicko 
- podrobnější informace naleznete na letáčku vydaném k akci 

 
♦ Kino  
• Letopisy narnie: Princ Kaspian 

- vstup 70,-  
- úterý 22.07. 17:30 
- Aslana přes tisíc let nikdo neviděl. Letopisy Narnie: Princ Kaspian je druhým 

pokračováním ságy. V tomto novém filmu se ale sourozenci Pevensieovi – Peter, 
Zuzana, Edmund a Lucie – vracejí do velmi odlišné země, než jakou na konci jejich 
minulého dobrodružství opustili. Zemi vládne železnou rukou zlý král Miraz a 
narnijská bájná stvoření a mluvící zvířata se ukrývají. Sourozenci, povolaní zpět z 
válkou sužované Anglie, se musejí pokusit o záchranu mírumilovných narnijských 
obyvatel a pomoci zpátky na trůn jeho náležitému dědici, mladému princi Kaspianovi. 

- hrají: Georgie Henley, Skandar Keynes, Anna Popplewell, William Moseley, Ben 
Barnes 

- USA – dobrodružný/dabig    
 
• Indiana Jones a Království křišťálové lebky 

- vstup 65,- 
- sobota 09.08. 17:30, 20:00 
- Jedna z nejslavnějších postav filmové historie se vrací na stříbrné plátno! Příběh se odehrává 

symbolicky přesně devatenáct let po Poslední křížové výpravě, v době rodící se Studené 
války. Indiana Jones je v něm profesorem archeologie na prahu penze, jenž si navzdory 
bouřlivé minulosti ze všeho nejvíc užívá klid a nebezpečně se začíná podobat vlastnímu otci. 
Staré instinkty se v něm probudí ve chvíli, kdy se objeví stopy vedoucí k legendární 
Křišťálové lebce a hlavně informace, že po tomto údajně mocném artefaktu prahnou sovětští 
agenti. 

- režie: Steven Spielberg 
- hrají: Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia Lebeouf, John Hurt 
- USA – titulky/dobrodružný            

 
Kruh 
♦ Kino – Bobule 

- 5. 7. 2008 
- 50,- Kč vstupné 
- letní komedie, která nás zavede na moravské vinice, je příběhem dvou kamarádů Honzy a Jirky. Honza je typický 

městský floutek. Jeho kámoš Jirka je podvodníček, který moc rozumu nepobral, ale má jednu skvělou vlastnost. 
Umí geniálně oblbnout ženské. Právě toho oba využívají při svých podvodech. Kšeftují s byty, auty a vůbec se 
vším, co se právě namane. Jednoho dne se Honza dozví, že jeho moravský děda, kterého dlouho neviděl, je vážně 
nemocný. Tato zpráva vytrhne Honzu ze zajetých kolejí a rozhodne se splnit dědovi jeho životní sen. Zajistí mu 
dovolenou snů a aniž to tuší, splní si tím i svůj sen. 

- režie: Tomáš Bařina 
- hrají: Kryštof Hádek, Tereza Voříšková, Václav Postránecký, Jiří Bábek, Tomáš Matonoha, Lucie Benešová 
- ČR – komedie 

 
Tímto bych se s vámi na pár měsíců rozloučila užívejte si sluníčka a pohody bez učení.Doufám,že i přes prázdniny 
nezapomenete navštěvovat další kulturní akce. 

 (Kateřina Michálková) 
 

LITERÁRNÍ TVORBA 
 
Kacířova konečná krádež 
 
     Kacíř kráčel kolem kašny ku kostelíku kaplana Krátkého. Kožešinář, kovář, kapitán koukali káravě ke kacířovi. 
     „Kacíř krade,“ komentuje kožešinář. 
     Kroky kacíře končí. Kaplan Krátký kartáčuje kachle kostelíku kovovým kartáčem. 
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     „Kampak kráčíš, kacíři?“ 
     „Kráčím kupředu,“ konstatuje kacíř. 
     „Kráčíš krást!“ křičí kaplan Krátký. 
     Kaplan krutě kopne kacíře. Kovbojka. Kacíř kvičí. Kaplan klovne kacíře karabáčem. Kaluž krve kalí kartáčované kachle 
kostelíka. Kacíř krátce kamenuje kaplana kameny. Kaplan kapituluje. Kacíř kráčí ke kartotéce kreditních karet kapitalistů. 
Krade kreditní karty. Kráčí ke kuchyni. Konzumuje krystalické kuličky. Košér. Klopýtá, kašle, kleje. Kacíř kvičí. 
Kolabuje. Konzumoval kyanid. 

(Petr Haken) 
 
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ 

Úvod ke IV. části 
   
     Tak tady je další pokračování příběhu, který navazuje na III. část. Kde se vypravěčka dostane do vesnice a pozná čtyři 
kluky. Kdo nečetl od začátku, nebude asi vědět, o co jde.  Ale stejně můžete nakouknout. Možná se vám zdá, že příběh třeba 
zatím ani tak o ničem není. K tomu hlavnímu se však dostanu až později. Buďte trpěliví, teď na začátku ani někdy nevím, 
jakou další větu napíšu, je to pro mě nová zkušenost a hodně složité. Přeji vám tedy příjemné čtení …      
 
     Z dálky se nezdálo, že by byla vesnička tolik obydlená. S kluky jsem šla dál. Potkávali jsme i nějaké lidi. Ohlíželi se za 
mnou, jako by říkali, co tu vlastně dělám a co jsem zač. Moc se mi to nelíbilo. Bylo vidět, že nemají rádi cizí lidi. Nejsem 
příliš zvyklá být středem pozornosti a už vůbec ne v téhle situaci. 
     Pomalu jsme kráčeli dalšími tmavými ulicemi, až jsme došli ke zvláštnímu domu. Byl sice stejně ponurý jako ostatní, 
ale něco mě na něm uchvátilo. Byl o malinko větší než jiné domy ze vsi. Martin někde vyštrachal klíče, a než stačil 
odemknout, otevřela nějaká osoba. Byl to muž. Neotálel a všechny nás vtáhl dovnitř a rychle zavřel. Vážně se na mě 
podíval. Byl mohutný a vysoký. Tmavé a neostříhané vlasy mu padaly do snědého obličeje. Dostávala jsem z něho strach. 
Všude na rukách jsem viděla zranění a jizvy. Sjel mě očima a potom mrkl na Martina.  
     „Kdo to je?“  
     Martin mu všechno vysvětlil. Také se zmínil, jestli u nich budu moct zůstat. Muž na mě opět pohlédl. Po chvíli 
přemýšlení souhlasil, ale nevypadal o nic mileji než předtím. Lukáš, Petr a Alan zatím věrně čekali u dveří. Po chvilce 
trapného mlčení muž zase promluvil.  
     „Běžte se najíst, ve sklepě se něco najde,“ a pak promluvil na kluky, „a vy tý holce…jak se jmenuje?“  
     „Lin,“odvětil Alan. 
     „Jo, tak jí připravte spaní,“ otočil se a vyšel z domu.  
     „To byl můj a Martinův otec, Pavel,“ promluvil na mě Lukáš, „já a Martin jsme bratři a tady Alan bydlí naproti.“ 
     „Vážně?“ ujišťovala jsem se, i když to vlastně nijak zajímavé nebylo. 
     „Jo, tak pojď jíst, ještě ti všechno vysvětlíme.“ 
     Místnosti tady byly hodně prostorné, ale staré. V další, která vypadala jako kuchyň, vedly do horního patra točivé, 
ošoupané schody. Měli jsme namířeno právě tam. Lukáš něco vytáhl ze skřínky a podal to na stůl. Byla to nějaká obyčejná 
polévka. Z další skříně vyštrachal pár talířků.  
     „Tak, jde se baštit,“ zamíchal polévku a zakřenil se, „no, vypadá to, že královská hostina to zrovna nebude, ale co 
naplat!“  
     Všichni jsme se posadili okolo skromného stolu a naházeli do sebe ten výtvor. Polévka nebyla ani tolik dobrá, stejně 
jsem ji stejně polykala, jako bych jedla nejlepší jídlo na světě. Konečně se mi zahnal ten ukrutný hlad. Pohodlně jsem 
čekala, až ostatní dojí.  
     Zvedli jsme se a šli po těch schodech nahoru. Tam se před námi objevily dvoje dveře. Šli jsme do těch nalevo. Byly 
nízké, a jako všechno v domě, dřevěné. Když jsme vstoupili dovnitř, čekala na nás malá místnůstka s jedním velkým 
oknem napravo a podél zdi se dvěma palandami.  
     „Tady budeš spát,“ ukázal Martin na tu blíže u okna.  
     „Akorát musíme sehnat deky, ale to nebude problém,“ dodal a odběhl někam do dalších dveří. Za chvilku přispěchal s 
náručí dek. Až za nimi nebyl vidět. Hodil je na postel a sedl si na okno. Lukáš s Petrem si hupsli na palandu. V rohu 
místnosti byl stoleček se židlí, tak jsem si ji vzala, přišoupla blíže ke klukům a posadila se. 
     Tentokrát se ozval zase Alan. Začal vysvětlovat, jak to tu chodí, co budeme muset dělat atd. Dověděla jsem se, že 
hlídky okolo vesnice jsou ve dne, v noci, takže se ani skoro nespí. Také se tu žije hodně skromně a lidé na sebe nijak 
neupozorňují. 
     Já budu pomáhat s prací Alanovi. Ráno budeme hodně brzy vstávat a pozdě spát. Všechna ta práce, co mi ještě 
vyjmenovával, zněla hrozivě. Jenže jsem tu chtěla zůstat a bez práce nejsou koláče.  
     „ Tak ….nechceš se vyspat?“ vzpomněl si Alan, že jsem asi unavená. 
     „Stejně už se stmívá a my za chvíli taky půjdeme spát,“ dodal. 
     „Jo.. dobře….dík..,“ už se mi opravdu zavíraly oči.  
     „Dobře, tak se uvidíme zítra, ahoj.“ 
     Všichni kluci zašmátrali rukama ve vzduchu a odešli. V místnosti jsem zůstala sama. Rozhlížela jsem se kolem dokola. 
Stěny byly oloupané a v rozích plíseň. Teda, moc krásnej pohled to není, pomyslela jsem si. Svalila jsem se na postel a 
zavřela oči. Netrvalo dlouho a usnula jsem jako špalek.  

 (Kristýna Šírová) 
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SVĚT POČÍTAČŮ 
NaR (Nadace a Říše) 
 
     Poslední dobou některé naše čtenáře zaujaly on-line hry, proto se tentokrát podíváme na jednu z nich - strategickou hru 
Nadace a Říše aneb sám nejsi nic. 
     Základní a podle mého nejdůležitější informací je, že tuto hru můžete hrát jen tehdy, má-li váš počítač nainstalovaný 
aktuální přehrávač plug-in Flash Player (např. na školních počítačích si ji nezahrajete). Pokud jej nemáte, můžete si ho 
zdarma stáhnout např. ze stránek www.stahuj.cz. Dalším omezením je, že z jednoho počítače může hrát pouze jeden hráč. 
Administrátoři hry přestali povolovat výjimky, kdy třeba dva sourozenci hrají na jednom počítači. Je to proto, aby jedna 
osoba nebyla přihlášená vícekrát a neměla tak výhodu oproti jiným hráčům. Dobře tedy zvažte, komu na svém počítači 
dovolíte byť i jen jednou tuto hru hrát, protože v případě, že by se vám zalíbila a chtěli jste ji hrát také, mohlo by se vám 
stát, že by vám zablokovali účet. 
     Možná není nejdiplomatičtější na úvod zmínit komplikace, ale nyní už může následovat jen samá chvála. J Po 
zaregistrování se (je zdarma) získáte jednu domovskou planetu, která vám zůstane po celou dobu, protože na ni nikdo 
nemůže útočit. Je to proto, aby nebyl hráč „sesvačen“ někým jiným a měl tak šanci opět začít budovat své impérium. Také 
získáte určité množství finančních prostředků (latinia, zkratka Lt), za které budete budovat potřebné stavby na své planetě, 
nakupovat suroviny, výrobky, armádu. Smyslem hry, cílem je, abyste se stali pokud možno co nejmocnějším vládcem 
určitého množství planet. NaR běží už několik roků, vždy zhruba 1,5 měsíce trvá tzv. 1 věk, tj. období, kdy hráči aktivně 
hrají, pak se udělá přepočet, nejúspěšnějším se přidělí body, tituly, různé výhody a následuje asi 14 denní odpočinek. 
V současné době probíhá již 22. věk, skončí 30. 6. ve 20.00 hodin. (Zapojit se do hry můžete kdykoli v průběhu věku, 
nemusí to být nutně na počátku, a nemusíte se obávat útoků, prvních cca 5 dní jste pod ochranou a pak jste i nadále 
chráněni proti silnějším hráčům poměrem planet a mocnosti.) 
     Možná nejdůležitější rozhodnutí na vás čeká hned na počátku – musíte si vybrat, za jakou rasu budete hrát. Pro 
začátečníky se nabízí dvě – Terrané (velice podobní a blízcí lidem) a Whoové (ti se podobají obojživelníkům). Ostatní rasy 
– Nekroni, UI (umělá inteligence) a Krchové se pro obtížnost nedoporučují. Samostatnou skupinou jsou pak Strážci, což 
jsou administrátoři hry. Každá rasa má odlišné možnosti budování staveb, vojenských sil, vyhovují jí jiné druhy planet, 
potřebuje jinou strategii hry.  
     Těžko říci, co hráče více baví, jestli to, že mohou budovat a rozšiřovat své impérium, či to, že k úspěchu nutně potřebují 
pomoc jiných hráčů, takže se s nimi seznámí, spolupracují a to do té míry, že mohou vzniknout i nová přátelství. Tímto se 
NaR blíží i chatové komunikaci, často se konají i srazy hráčů. 
     Ve srovnání s jinými podobnými hrami (Travian, Divoké kmeny, Gladiátor) je NaR náročnější na kombinaci, 
spolupráci, taktiku i čas. Možná právě proto úspěch v této hře potěší víc než úspěchy v jiných. 
 

INTERVIEW 
 
Adam Janovský   - Gymnázium Jilemnice 
 
1. Změnily se hodně nároky na tvůj výkon? 
Ze začátku to byla velká makačka, ale jde o zvyk. Jediné, na co jsem si nezvykl, je dojíždění autobusem. 
 
2. Jak je škola vybavena? 
4 týdny máme nové lavice, které by měla postupně dostat celá škola. Laboratoře, počítače a mapy  jsou docela ucházející. 
Akorát záchody nevoní zrovna po fialkách a omítka už nám taky skoro padá na hlavu, jinak to jde. 
 
3. A co noví spolužáci? 
Jsou v pohodě, žádné problémy, šikana neexistuje. 
 
4. Nějaká příhoda? 
Všude je plno lidí, takže každý den je nějaká příhoda. 

(Markéta Maďarčíková) 

 
Názory, komentáře - ŠTĚSTÍ 

 
     Často si kladu otázku – „Co je to vlastně opravdové štěstí? Existuje opravdu šťastný člověk?“ Myslím si, že v této době 
si každý představuje štěstí jinak. Někomu k němu stačí málo a někdo toho může mít sebevíc a nikdy nebude opravdu 
šťastný. 
     Podle mého názoru člověk ke štěstí ani mnoho nepotřebuje. Tedy jak který člověk. Někteří lidé nemají moc, ale i přes to 
jsou šťastní. Jsou šťastní, protože jsou zdraví a s lidmi, které mají rádi. Nejde jim o to, jestli bydlí ve vile nebo v malém 
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rodinném domku, nezáleží jim na tom, jestli chodí oblékáni ve značkovém oblečení nebo v levných oděvech, ale i přes to 
všechno jsou šťastní. 
     Naopak někteří lidé si myslí, že za peníze si mohou pořídit vše. Například štěstí a nebo třeba přátele. Nevím, ale podle 
mě se štěstí koupit nedá. Je to cit, který máme v sobě. A pokud ho má někdo málo, tak to ani peníze nespraví. Občas si 
někdo řekne, že si třeba koupí nové kalhoty, aby byl šťastný, ale za nějakou dobu se kalhoty poničí a s nimi odejde i to 
malé snítko štěstí. Podle mě i kdyby si kterýkoliv člověk cokoli koupil, nebude tolik šťastný, jestliže nebude mít opravdové 
přátele, kteří mu budou ochotni kdykoli pomoci.  
     Podle mého názoru je tedy to pravé štěstí naše rodina, zdraví a láska našich přátel. Myslím, že aby byl člověk šťastný, 
nepotřebuje příliš peníze, nepotřebuje je, protože mu stačí těchto pár věcí. 

(Lucie Hážová) 
 

♦♦♦ 
 

     Štěstí je jen malá souhra náhod, které jsou buď šťastné, nebo špatné. Záleží jen na každém jednotlivci, jak jeho štěstí 
bude vypadat. Když bude celý život jíst zdravě, nemusí trpět nemocemi a potom si my ostatní řekneme, že má štěstí, ale 
bylo to jenom jeho rozhodnutí. 
     Štěstí není věc, kterou najdete někde jako poklad. Štěstí si musí najít každý sám – jak ve válce, v rodině, v manželství, 
prostě vždycky a všude. Jediné rozhodnutí vám může udělat ze života peklo. Štěstí nemůžete jen tak získat, musíte udělat 
mnoho rozhodnutí a to pravé štěstí se projeví až po čase. 
     Celou touto úvahou jsem chtěl říct, abyste jako lidi uvažovali před každým rozhodnutím, jaké bude mít následky. Lidé, 
kteří se ve školním věku nevěnovali učení, si k šťastnému životu asi moc nepomohli. Hlavně si vždy uvědomte, že životní 
štěstí tvoří mnoho střípků radosti. 

(Petr Haken) 
 

 
PRO POBAVENÍ 

(tentokrát z oblasti právnické) 
 
♦ V jednom malém městě povolal právník k soudu jako svědka jednu starou paní. Po poučení se jí ptá: 
     "Paní Čermáková, znáte mne?" 
     "Ale ano, samozřejmě. Znám vás od plenek. A abych pravdu řekla, jste pro mne velikým zklamáním. Lžete, zahýbáte 
své ženě, manipulujete lidmi, pomlouváte je. Myslíte si, že jste velké zvíře, a přitom jste tak pitomý, že vám nedojde, že z 
vás nikdy nebude nic než mizerný maloměstský právník." 
     Právník vytřeštil oči. Když se vzpamatoval z prvního šoku, rychle se ptá: 
     "Paní Čermáková, znáte právníka žalovaného?" 
     "Ano, znám pana Vorlíčka ještě z doby, kdy neuměl chodit. Občas jsem ho jeho rodičům hlídala. A i v něm jsem se 
zklamala. Je to lenoch, udavač a piják. Nedokáže s nikým slušně vycházet a jeho právnické znalosti jsou tak mizerné, že 
bez uplácení ještě nikdy nic nedokázal."  
     V tu chvíli soudce zabušil kladívkem a vyžádal si ticho v soudní síni. Zavolal si oba právníky k sobě a povídá jim tiše:   
     "Pánové, jestli se jeden z vás zeptá té paní, jestli zná mě, dám vás okamžitě zavřít pro pohrdání soudem!"  
 
♦ Ptají se matematika, fyzika a právníka, kolik je dva plus dva. 
     Matematik odpovídá, že je to přesně čtyři. 
     To fyzik se zeptá na přesnost, s jakou to má spočítat a odpoví 4,00000. 
     A právník? Ten se bez váhání zeptá: "Kolik potřebujete aby to vyšlo?". 
 
♦ Po vyhraném soudním sporu advokát poslal svému klientovi telegram: "Pravda zvítězila!"  
     Hned nato přišla obratem odpověď: "Ihned podejte odvolání." 
 
♦ Do řeznictví vběhne pes, ukradne několik buřtů a uteče. Rozčilený řezník však psa 
pozná. Je to pes jednoho ze stálých zákazníků - místního právníka. Odpoledne zajde 
řezník k právníkovi a zeptá se jej:  
     "Když mi vběhne do řeznictví pes a ukradne svazek špekáčků, mám nárok na 
finanční náhradu od majitele psa?"  
     "Ano, samozřejmě," odpoví právník.  
     "V tom případě mi dlužíte 120 korun," říká řezník, "to totiž byl váš pes."  
     Právník si povzdechne, vytáhne šekovou knížku a napíše šek na 120 korun. Když je 
řezník na odchodu, právník jej zadrží: "Ještě moment! Tady máte účet na 500 korun za 
konzultaci!" 

 (Jana Mečířová) 
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