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Školní časopis, ročník II., číslo 2., vychází 1. 4. 2009 

Šéfredaktorka Kristýna Šírová 
 

Konečně Vás po dlouhé době opět zdravím. Omlouváme se za malé zdržení, ale už si znovu můžete pročíst nové číslo 
časopisu. Doufám, že se Vám bude líbit. Přeji Vám hodně potěšení při čtení. 
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Aktuální školní dění 
 
     Od října, kdy vyšlo naše zatím poslední číslo školního časopisu, se toho přihodilo poměrně dost – okresní přebor ve 
stolním tenisu, vystoupení kouzelníka, beseda se členy KPV, bruslení, kino, lyžařský výcvik a mnoho dalšího. O některých 
událostech si můžete opět přečíst na školních www stránkách, ale pro ty, kdo nemají přístup k internetu, přinášíme 
informace zde. 
 
Mezinárodní den lidských práv si žáci naší školy připomněli besedou se členy KPV ... 
 
 

     10. prosinec proběhl ve znamení lidských 
práv - pan učitel Řehořek v úvodních 
hodinách připomenul žákům významné 
události českých dějin končících "8", přiblížil 
období 50. let, násilné kolektivizace a 
pozdější normalizace, paní učitelka 
Grosmanová seznámila žáky s životním 
příběhem pana Jaroslava Grosmana, 
vyznamenaného 28. 10. 2008 prezidentem 
republiky Řádem T. G. Masaryka. Po této 
úvodní části se dostavili vzácní hosté - paní 
Hana Truncová, pan Václav Mach a i již výše 
zmíněný pan Jaroslav Grosman, všichni 
členové Konfederace politických vězňů. 
Velice poutavým způsobem vyprávěli o 
svých životech, o tom, za jaké činy se dostali 
do vězení, jak se jim podařilo přežít toto 
těžké období a jaké byly jejich osudy po 
propuštění na svobodu. Žáci 8. a 9. ročníku 
naslouchali velmi pozorně, svědčily o tom i 
otázky, které následně hostům kladli. Zde 

jsou některé jejich postřehy: 
 
 
 
"Beseda se mi velice líbila, dozvěděla jsem se mnoho zajímavých věcí. Dokonce i ti největší výtržníci dokázali v klidu sedět 
a poslouchat. Bylo to velice zajímavé, byly nám podány překvapující informace, o kterých bychom jinak neměli ani 
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potuchy. Celý program trval cca 2 hodiny. Jedinou věcí, kterou bych 
vytkla, byla dlouhá doba, kdy jsme museli sedět a byly pouze krátké 
přestávky." 

(Michala Jerychová) 
 
 
"Z mého pohledu byl tento projekt 
velmi zajímavý. Dověděli jsme se 
mnoho zajímavých věcí. A poznali 
jsme také lidi, kteří vyrůstali úplně 
jinak než my. Ukázali nám také 
památky, které jim z války zůstaly. 
Všichni jsme dávali pozor, takže 
jim bylo i dobře rozumět." 

(Kristýna Šírová) 
 
Lyžařský výcvik 
 
Ve dnech 10. 1. - 17. 1. 2009 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili lyžařského výcviku. Jaké si z něj odvezli zážitky? O některé 
dojmy se s námi podělili ... 
 
V den, kdy jsme odjížděli na lyžařský výcvik, jsme byli velmi napjatí, jak chata Stráž v Jablonci nad Jizerou bude vypadat. 
Všichni jsme pak byli mile překvapeni - na pokojích jsme byli po třech a většina z nás tam měla i televizi. Vybavení 
místnosti dále sestávalo ze tří postelí, stolu, skříně, sprchového koutu a WC. Vše, co člověk potřeboval ke každodennímu 
užití. Nejvíce nás překvapil krásný balkon s výhledem do horské krajiny. Všechen personál k nám byl velmi milý a 
nápomocný. K obědu a večeři jsme měli výběr ze tří jídel a ke snídani švédské stoly. 

(Nicolle Süssová) 
 
 
První den jsme se ubytovali a šli na běžky poznat okolí ... Hodně jsme jezdili i na sjezdovkách. Ve středu jsme se vypravili 
na celodenní výlet na běžkách, byl moc pěkný a při jízdách z kopce i zábavný. Ke konci lyžařského výcviku na sjezdovce 
prosvítaly kameny, tráva a hlína, ale dalo se tam jezdit dobře. Také jsme se seznámili s učni z Kolína, užili jsme s nimi plno 
zábavy. Při odjezdu domů se nám vůbec nechtělo a zůstali bychom tam klidně o týden déle. Lyžařský výcvik jsme si užili a 
odvezli jsme si pěkné zážitky a vzpomínky. 

(Lucie Krausová) 
 
 
10. ledna se 14 žáků naší ZŠ vydalo na týdenní lyžařský výcvik na horský hotel Stráž. Všichni účastníci se sešli v 
Jablonečku na náměstí a po odložení zavazadel do auta (to nám je vyvezlo na hotel), jsme se vydali vzhůru do kopce. Po 
zdolání nekonečného stoupání jsme se ocitli u hotelu. Neváhali jsme a vypravili se na poznávání pokojů. Ubytování se nám 
hned zalíbilo a začali jsme s vybalováním. Aniž bychom tuto činnost dokončili, přišel pan učitel se zprávou, že se jde na 

běžky. Všichni byli utahaní a nikomu se po 
vyšplhání na Stráž nechtělo, ale co se dalo 
dělat. Nakonec, když jsme se vrátili, se všichni 
cítili výtečně. Další dny byly vcelku stejné. Ráno 
snídaně, kde nás čekaly švédské stoly, 
dopoledne sjezdové lyže, v poledne oběd, který 
neměl chybu a poté odpočinek. Po něm výlet na 
běžkách, po návratu svačina a besedy a hry. 
Dále následovala večeře a malá chvilka volného 
času na seznamování s ostatními lidmi v hotelu. 
Změna nastala ve středu, kdy jsme se vydali na 
celodenní výlet na běžkách. Vyrazili jsme ráno 
ze Stráže na Rezek, dále na Dvoračky a zpět. 
Cesta proběhla bez problémů, hodně jsme se při 
ní nasmáli. Další dny probíhaly jako ty 
předešlé, zpestřil je však např. biatlon, slalom a 
pekáčování. V sobotu, když nastal čas návratu, 
se nikomu domů nechtělo. 

(Lucie Hážová) 
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ZÁHADY, TAJEMNO 
 

A opět tu na vás čeká jedna strašidelná povídka z autorského pera Kristýny Šírové. Slabším náturám četbu raději 
nedoporučujeme J … 
 
Poznámka: 
   Tento příběh jsem si vymyslela a opravdu se ničeho a nikoho netýká. Veškeré podobnosti jsou náhodné. Proto doufám, že 
se vám bude líbit. 
 
Zlo se trestá (stejně jako zvědavost) 
 
   Je to už dávno, co se tento příběh stal, ale zcela mi změnil život. Zjistila jsem a naučila jsem se mnoho věcí. Víc už ale 
neřeknu a radši se začtěte do vyprávění. 
 
     Byl pátek odpoledne. Za oknem si děti hrály na hřišti. Bavily se, smály se. Ve mně bylo prázdno. Sedla jsem si na gauč 
a sklonila obličej do dlaní. Komu jsem zase co udělala, že se mi tohle děje? Přemýšlela jsem nad posledními událostmi, co 
se mi přihodily. Ve třídě se mnou skoro nikdo nemluvil, doma se nadávalo a už mi z toho bylo zle. Naštěstí byly za pár dní 
prázdniny. S kamarádkou jsme měli jet někam k vodě.  
     V tu chvíli vešla do mého pokoje.  
     „Tak co? Už se chystáš na prázdniny?“ sedla si vedle mě. 
     „Ani ne, zatím nemam náladu,“ odsekla jsem. 
     „Hele nic si z toho nedělej. Radši se seber a pojď se mnou ven.“ Chytila mě za ruku. A já jako poslušný pejsek kráčela 
za ní. 
     „Kdo všechno pojede k té vodě?“ zeptala jsem se nejistě a pokusila o úsměv. 
     „No nevím, moc lidí ne. Asi Karel, Filip a Láďa, vím, že je moc nemusíš, ale je s nima sranda, uvidíš.“ Poplácala mě po 
zádech. Sedli jsme si na lavičku před obchodem a dál si povídali. Například o tom, jak to probíhá doma, co se bude dít ve 
škole v těch zbývajících třech dnech a tak podobně. 
 
     Konečně už byly prázdniny. Druhý den jsme odjížděli k tomu jezeru. Ještě jsem si musela všechno připravit. Vůbec mi 
nešlo přemýšlet. V poslední době jsem nespala. Vždy jsem se probudila hrozně vyděšená, ale nepamatovala jsem si, o čem 
ten sen byl. Moje kamarádka Lenka  teď u mě vysedávala pořád. Vůbec mně to nevadilo, je s ní sranda. Z přemýšlení mě 
vyrušila mamka.  
     „Máš už všechno?“ optala se mě. 
     „Snad jo, už se tam docela těším,“ odpověděla jsem s úsměvem. Dneska je klidnější než předchozí dny. Asi ji těší, že už 
konečně odjedu.  
  
     A byli jsme na cestě. Kluky jsem neměla moc ráda, ale zatím se zdáli v pohodě. Normálně se se mnou bavili. 
     „Jak se těšíš? Za chvíli už tam budeme ...“ podíval se na mě Filip. 
     „Jo, docela jo,“ zalhala jsem. Vlastně jsem z toho neměla dobrý pocit. Tušila jsem, že se něco stane. A taky jsem měla 
pravdu. 
 
     Jsme v kempu u jezera. Už dva dny. Všechno probíhá skvěle. Bavím se a úplně jsem zapomněla na starosti doma. 
Jenom jedna věc je mi trošku podezřelá. Okolo tu jsou podivní lidé. Plíží se jako stín. Přijde mi, že jsou všude, a přitom 
nikde. Jako bych je měla neustále za zády. Už je večer, tak půjdu brzy spát. Zítra jdeme prozkoumat okolní přírodu. Všimla 
jsem si jednoho opuštěného domu na druhé straně jezera. Vypadá tak trochu temně. 
     Bohužel se mi nedaří usnout. Kluci neustále něco vypráví, takže se musím smát. Myslím, že jsou opravdu v pohodě. 
Nevím, proč jsem je nikdy neměla ráda. Zřejmě jsem neměla tolik šancí je poznat. Po dlouhé době usínám. Zdá se mi, že 
bloudím temnými uličkami v neznámém městě. Najednou se přede mnou objeví něco strašlivého. V tu ránu se s ukrutně 
bušícím srdcem probudím. Co to zase je? Už mě to rozčiluje. Chci klidnou noc, bez problémů. Snad se mi to napodruhé 
podaří. Vždyť je teprve jedna hodina ráno.  
     Opět sem se ale mýlila, probudila jsem se sice až ráno, ale ještě vyděšenější než v noci. Řekla jsem o tom své 
kamarádce Lence. Začala mít trochu starosti, ale byla si jistá, že se to spraví.  
     V devět dopoledne jsme vyrazili do okolí. Příroda byla krásná a stromy dosahovaly pomalu až do nebe. Vál krásný 
osvěžující větřík. Poprvé za dlouhou dobu mně bylo opravdu skvěle. Jenom jsem si nemohla pomoct, ale pořád jsem za 
sebou slyšela kroky. Snad se mi to jenom zdálo, říkala jsem si. Po chvíli jsme došli k tomu domu, co jsem již zmiňovala. 
Byl větší, než se jevil z dálky. Úplně mě uřknula velká špinavá okna s prohnilými prkny. Dělala na mě takový drsný 
dojem. Vyjímala se v designu celého domu. Rozhodla jsem se, že se prostě musíme podívat dovnitř. To byla ale zásadní 
chyba. 
     Otevřeli jsme vysoké polorozpadlé dveře. Před očima se nám zjevila oblaka prachu. Pokračovali jsme rozhodně dál. 
V žádné místnosti skoro nic nebylo, a tak jsme se vydali po schodišti nahoru. V tom jsme uslyšeli nahoře rachot. Vylekali 
jsme se a rychle běželi nazpátek. Schovali jsme se pod schody. Někdo scházel dolů. Nebylo mu vidět do obličeje, přesto mi 
přišel jako jeden z těch lidí, co vídávám v kempu. Zdálo se, že evidentně něco hledá. Jednu chvíli jsem myslela, že nás 
odhalí, ale měli jsme štěstí. Osoba popadla těsně vedle nás nějakou věc. Nevím, co to bylo. Neměla jsem čas se 
rozkoukávat. Pak zase odešel. 
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     „Co budeme dělat?“ ptal se Filip. 
     „Nemám tušení, ale zůstala bych tu. Docela mě zajímá, co tam asi mohou dělat.“ Odpověděla jsem a začala vylézat 
zpoza schodů. 
     „Zbláznila ses? Co když tě uvidí?“ naléhala na mě Lenka. 
     „Neuvidí, a když jo, tak jim co nevidět uteču. Beztak mně nemůžou nic udělat.“ Rozhodla jsem a vydala se po 
schodech. Všichni mě nejistě následovali. Ani já jsem z toho neměla moc dobrý pocit, ale prostě jsem musela vědět, co se 
tam odehrává. V hořením patře jsem zaslechla šepot. Pocházel z uzavřené místnosti vlevo od naší pozice. Chvíli jsem 
otálela a nevěděla, co dál. Že bych se otočila a šla zpátky? Ne to nemůžu, už se rozhodlo.  
     „Víte co? Budeme se muset rozdělit. Já půjdu směrem k té místnosti a vy se tady někde poukrývejte a hlídejte.“ 
Zavelela jsem a naráz se všichni někam rozutekli. Ani se jim nedivím, měli radost, že se se mnou nemusí plížit. Po 
špičkách jsem se odebrala k oněm dveřím. Přiložila jsem k nim ucho a chviličku poslouchala. Nic jsem jim nerozuměla, a 
tak jsem se chtěla přiblížit ještě víc. Dveře se ale rozletěly dokořán a já dostala pěknou pecku do hlavy.  Svalila jsme se na 
zem. Na moment jsem o sobě nevěděla. Vnímala jsem, až když jsem seděla v oné místnosti pod oknem. Všichni na mě 
koukali. Nevěděli, co se mnou. Něco si povídali a nakonec okolo mě udělali velký půlkruh. Všimla jsem si, že za mnou 
stojí velký satanský kříž. Než jsem se nadála, byla jsem úplně někde jinde. Nevěděla jsem, jak je to možné. Ocitla jsem se 
v tom strašidelném městě, o kterém se mi zdálo. Je to realita, nebo ne? Ptala jsem se sama sebe. Bohužel to byla realita. 
Zmatená jsem běžela ulicemi. Nikam jsem se nedostala. Vždy jsem se objevila na tom samém místě jako předtím. Vzdala 
jsem to. Co je asi s Lenkou a s kluky? Našli je taky? Modlím se, aby ne. Posadila jsem se na zem, ačkoli byla všude tma a 
zdálo se zima, bylo mi teplo. Dál jsem přemýšlela, co se mnou asi bude. Uvidím ještě rodiče? Přece jenom nejsou tak 
špatní. Dala bych za to nevím co, abych teď mohla být s nimi. Do očí mi vnikly slzy. Tolik smutku jsem v sobě v životě 
neměla. Jsem tu sama, a co když tu sama už zůstanu? Co když se už nikdy nedostanu zpátky a budu tu bloudit sem a tam? 
Hrozná představa. V hlavě se mi míchají hezké i špatné myšlenky. Uvidím tu někdy rozkvetlé stromy? Zářící slunce? 
Voňavé květiny? Ne…všechno tady bylo naráz stejné. Vítr nevál, kapka nespadla. Začala jsem být unavená. Natáhla jsem 
se a co nevidět usnula. 
 
     Netuším, jak jsem tu dlouho. Doprovází mě hrozná deprese a pusto v duši. Už mě nic nezajímá. Žádná naděje, nic. Hlad 
nemám, žízeň taky ne. Jsem vůbec ještě na živu? Možná.. Od té chvíle, kdy tu jsem, se nic nezměnilo. Pořád nevidím skoro 
na krok. Vlastně to ani nepotřebuji. V ten okamžik se přede mnou nadála temná postava. Spíš stín. Blížil se ke mně. 
Neutíkala jsem, ať je to, co je to, už mi to víc nedokáže ublížit. Najednou se mi ukázal jeho obličej. Byl strašný. Jizva na 
každé části a rudé oči přecházející až do černa. Nyní jsem chtěla utéci. Již to nebylo možné. Stín se mě dotkl a jako by mě 
začal vysávat. Začaly ze mě vyprchávat všechny city. Nebylo zbytí, blížil se můj konec, když v tom se zjevilo ohromné 
oslepující světlo. Buď už bylo po mně, nebo se něco změnilo. Opět jsem seděla v místnosti pod oknem. Ze země mě zvedla 
osoba v bílém kabátě.  
     „Už je to všechno cajk,“ uklidňoval mě. Viděla jsem, jak se v místnosti doslova bije černé světlo s bílým. 
     „Teď rychle poběž, nemáme moc času. Tví přátelé jsou v pořádku, nic se jim nestalo,“ oznámil mi a táhl mě za sebou. 
Hned jak jsme vyběhli a otočili se za sebe, na nebi nad domem se točila ohromná černá díra. Ozval se ohlušující rachot a 
stavení zmizelo. 
     „Co to vlastně všechno znamenalo? Ostatní to také viděli?“ začala jsem se ptát, „ a kde jsou mí kamarádi?“ 
     „Byla to parta špatných mágů. Chtěli postupně všechno zničit. Měla si štěstí, že jsme tě včas našli. Ještě chvíli a už bys 
nikdy nikoho neviděla. My jsme tady od toho, abychom takové případy našli a co nejrychleji je zneškodnili. Je to těžké a 
náročné. Mnozí z nás nepřežijí. Ostatní to nevidí. Tohle všechno probíhá mimo oči lidí. Nechápu, jak jste se tam mohli 
dostat, asi máte zvláštní dar vyhledávat věci skryté obyčejným smrtelníkům. Třeba toho jednou využiješ a budeš něco jako 
my. Kamarády máš v kempu. Už se za nimi můžeš vrátit. Srdečně se s tebou loučím a mám takový dojem, jestli se ještě 
někdy v budoucnu neshledáme. Každopádně bych byl velmi potěšen.“ 
     „Děkuju moc za všechno. Sbohem.“ Nedalo mi to a musela jsem dotyčného obejmout. Poté jsem se pomalu rozešla 
směrem do kempu. Ještě jsem se obrátila, ale muž zmizel. S úsměvem jsem pokračovala dál. Lenka, Filip, Láďa a Karel na 
mě už netrpělivě čekali. Asi také věděli, co se stalo. Rozeběhli se za mnou jako velká voda. 
     „Tak co? Seš v pohodě?“ ptal se Láďa. 
     „Jasně, hlavně už jedeme domů. Tady nechci být ani minutu,“ odpověděla jsem s úsměvem. Nikdo se na nic neptal. 
Spakovali jsme se a „odfrčeli“ každý domů.  
 
     A tak jsem poznala, jak si vážit života a svých malých trablů. Stejně tak jsem si ověřila, jak se někdy zvědavost 
nevyplácí a že je lepší si některých věcí nevšímat. 
 

(Kristýna Šírová) 

 
KULTURA 

 
Leoš Mareš 
 
     Dne 29.11. byl v Jilemnici v továrně Leoš Mareš. Jeho show začala okolo 22:00 a trvala cca 4 hodiny, tj. do dvou hodin 
ráno. Po celou dobu Leoše provázela hudba z CD, písničky remixoval sám Leoš Mareš, chvilkami tu a tam "odzpíval" 
nějakou písničku. Po celou dobu byly pouštěny po zdech různé videoklipy. Tuto show si nenechalo ujít mnoho lidí, 
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většinou to byli lidé mladšího věku. Když člověk vešel do továrny, tak ho na první pohled uchvátil Leoš Mareš, ale potom 
se pohled blížil ke zdem, na kterých byly pouštěny videoklipy. Jako poslední písnička zazněla dlouho očekávaná nejspíše 
hodně oblíbená písnička s názvem Miluju. Z hlediště byla pouštěná mezi tančící lidi pára, to všechno dokumentoval 
fotograf, který všechny fotky po určité době  vloží na internet. Nakonec Leoš Mareš prošel mezi tančícími davy a odešel... 

 
 (redakce) 

 
Kino Kruh 
 
     Jako každý rok, i letos jsou přípravy programu kina v plném proudu. Aktuální nabídka filmů přináší plno zajímavých 
titulů. O některých filmech je už rozhodnuto, u jiných si zatím nejsme jistí, zda je objednáme i k nám do Kruhu. Na 
internetových stránkách (www.obeckruh.cz/kino/) jsme rozjeli anketu, která Vám umožňuje hlasovat a spolupodílet se tak 
na výběru filmů. Kino je kulturní služba veřejnosti, tedy Vám, našim divákům a my si přejeme, abyste na našem programu 
našli to, co sami chcete. Na našich stránkách základní informace o každém filmu, pro který můžete hlasovat. Každý z Vás 
může z jedné IP adresy hlasovat pouze jedenkrát.  
     Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme hezký den. 

 (Za Kino Kruh Ondřej Šír) 
 

 
INTERVIEW 

 
DAVID HORÁČEK 
 
     Davida jistě všichni znáte. Chodil do Roztok do školy. Jeho třídním učitelem byl pan učitel Ladislav Řehořek, který je 
nyní naším třídním učitelem a kterého si vážíme.  
     David chodí na lyceum do Jilemnice. Jeho cesta po základní škole nebyla lehká, to bych zde ale nerozebírala. Občas se 
spolu vídáme, a tak jsem se ho na pár věcí zeptala. 
 
Jak se ti líbilo na základní škole? 
Ta byla fajn, mám hlavně hezký vzpomínky. Super třída, třídní, žádné problémy. Základku můžu jenom vychválit. Skvělý 
učitelský sbor a tak J 
 
A jak se ti líbí na střední? 
Ve třídě se mi líbí, možná proto, že jsem starší než ostatní. 
 
Jaké pro tebe bylo přestupování na jinou školu? 
Těžké, šel jsem tam sám a navíc jsem musel přestupovat vícekrát. 
 
Jak jako přestupovat vícekrát? 
Původně jsem chodil do Paky na školu.  
 
Co chceš dělat dále? 
Zatím nevím, ale jednou odmaturovat. 
 
     To je vše, na co jsem se ho optala. Nyní je David kvůli různým komplikacím ve druhém ročníku střední školy.  

 (K. Šírová) 

 
KONÍČKY, ZÁLIBY 

 
Apassionata 
 
O víkendu 6.12. a 7.12. byla v Praze v Sazka aréně celosvětová show Apassionata s názvem "Grand Voyage". Apassionata 
byla v Praze už po třetí. Tento rok ovšem byla něčím výjimečná. Měla v Praze svoji premiéru před mistrovstvím. V této 
show se předvedlo cca 40 koní, téměř vše byli hřebci. Byli zde různí zástupci svých zemí a nemohl tu chybět ani zástupce  
z České republiky s vystoupením ve westernovém stylu pomocí lasa. Nejmenší návštěvníky nejvíce zaujala tři hříbátka 
běhající ve vyhrazeném prostoru. Největší milovníky koní ovšem nejvíce uchvátili překrásní Fríští koně, kteří ovšem jako 
každoročně sklízeli největší obdiv. Celá show trvala 2,5 hodiny s dvacetiminutovou přestávkou.Tuto krásu uváděl Saša 
Rašilov. V areálu Sazka arény se dalo zakoupit pití, popcorn nebo i pizza. Pro zvědavé návštěvníky zde byl i stánek  
s dekami, hrníčky a polštáři a to vše s logem Apassionaty. Já osobně na této akci byla po všechny tři ročníky a myslím si, 
že tato show byla ze všech nejlepší a nejhezčí a určitě všem doporučuji. 

(Michaela Jerychová) 
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PRO POBAVENÍ 

Vtipy 
 
    ♦ Muž a žena se srazí v autech. Bouračka je ošklivá. Obě jejich auta jsou úplně na maděru, ale ani jednomu z nich se nic 
nestalo ... 
     Když se vysoukali z aut, povídá žena muži: 
„Tak vy jste muž, to je zajímavé. Já jsem žena. Hmm, podívejte na naše auta! Nic z nich nezbylo, ale my jsme zraněni 
nebyli. To musí být znamení od Boha. Měli jsme se setkat, stát se přáteli a žít spolu až do smrti." 
     Muž přitakal: „To jo, to muselo být určitě znamení od Boha!" 
     Žena pokračovala: „A podívejte se na tohle, další zázrak. Moje auto totálně na mraky, ale tahle láhev vína je naprosto v 
pořádku. Bůh si určitě přeje, abychom toto víno vypili a oslavili tím naše štěstí." 
     Potom podala láhev muži. Ten souhlasně přikývl, otevřel láhev a polovinu vypil. Pak ji podal zpět ženě. 
     Ta vzala láhev, zavřela ji a vrátila muži do rukou. 
     Ten se jí zeptal: „Vy nebudete?" 
     Žena mu odpověděla: „Ne. Já počkám na policii..." 
 
     ♦ Až zemřu, chtěl bych odejít klidně ve spánku, jako můj děda, a ne křičíc s vlasy zježenými hrůzou, jako cestující jeho 
autobusu. 
 
     ♦ "Dobrý den, to je rádio? Já jsem dneska našla peněženku. A bylo v ní sto tisíc korun. A 340 marek. A 108 dolarů. A 
byl tam i lísteček s adresou. Miloš Novák, Koněvova 8, Praha 10. Zahrajte mu prosím písničku..." 
 
      
Horoskop 
 
Ryby – f a n t a s t a 
20. 2. – 20. 3. 
Jak je poznáte: Ryby jsou většinou krásné. Mají střední, pěkně tvarovanou postavu, široký měkký obličej, snivé a hluboké 
oči, klenuté čelo a poněkud pohodlné držení těla. Vlasy mívají jemné, zejména pokud jsou blonďáky nebo blondýnami, a 
někdy také příjemně vlnité. V jejich postavách často najdete mírnou asymetrii, většinou mívají delší tělo než nohy.  
Charakter: Milý a vstřícný. Komunikace s rybami, které jsou vynikajícími společníky, přináší všem ostatním radost. Ale 
pouze v tom případě, že ryby sami chtějí. Podlehnou-li však nerudné vlně a depresi, nebývá s nimi rozumná řeč. Někdy 
bývají i velmi ovlivnitelné, nestálé, uzavřené, ale vždy trpělivé a chápavé. K jejich negativním vlastnostem patří výrazné 
sklony k lenosti, což je zajímavý fakt obzvláště v souvislosti s tím, že často zastávají vedoucí postavení. Nic ve zlém, 
ředitelská křesla jim patří především díky výrazným tvůrčím schopnostem. Ryby patří mezi nejpodivnější znamení z celého 
zvěrokruhu, především proto, že jejich chování se mění z hodiny na hodinu, a někdy z minuty na minutu. Na jednu stranu 
dokážou být hodné, citlivé, laskavé a obětavé, Na druhou stranu dokáží být také zákeřné, vypočítavé, sentimentální, 
úchylné a hysterické. Pod jejich povrchem se však skrývají silné touhy a vášně. Jejich fantazie, citlivost, kreativita, intuice 
a přetvářka jsou pověstné. 
Co milují: Dobré jídlo, dobré pití, ale hlavně své sny! 
Co nesnášejí: Nátlak. 
Jak pracují: Po svém, tedy výrazně tvůrčím způsobem. Ryby mají mimořádné nadání pro literární a jevištní tvorbu. Jsou 
skvělými řečníky. Snad i proto je nejčastěji najdeme v úžasném světě médií. Největším kladem ryb je představivost, a to ať 
pracují v jakémkoli oboru. Říká se, že úspěch představuje pět procent inspirace a devadesát pět procent dřiny. To je pravda. 
Bez prchavých, ale podstatných pěti procent však nevznikne nic zvláštního. Ryby obvykle nemají s těmito pěti procenty 
žádný problém. Zato zbývajících devadesát pět je pro ně zatraceně namáhavých. Největším problémem ryb je, že velice 
snadno podlehnou, nechají se ovlivnit a aniž by samy chtěly, přivodí si problémy, které, jak je u nich zvykem, řeší po 
svém. Jak? Velice špatně. V negativním období snadno propadnou alkoholu. 
Zvláštní znamení: Smysl pro hudbu. 
Dobrá rada pro vás ostatní: Pamatujte, Ryby potřebují nejméně jednu dobrou zprávu denně! 
Ideální šéf: Někdo, kdo neustále nekritizuje – Váhy. 
Ideální přítel: Rybám vyhovují optimističtí Střelci nebo prima kamarádi Kozorozi.  
Ideální partner: Někdo, kdo vás chápe a rozmazluje – Rak nebo Štír. 
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