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Milí čtenáři, 

prázdninám už odzvonilo a vystřídal je podzim. Listí opadává, mění 
barvu a zakrývá krajinu kolem. Učitelé si zase vymýšlejí, z čeho všeho 
bychom si mohli napsat písemky, a jako každý rok zapomínají, že nemáme 
jen ten jejich předmět… 

Tento nečas nám ovšem zpříjemní podzimní prázdniny, zábavy, někomu 
snad parlamentní volby… já jsem z nich už jelen. A samozřejmě i blížící 
se čas vánoční! 

Teprve včera mi došlo, že Vánoce jsou tu coby 
dup. Můj vánoční list zeje prázdnotou, protože 
nápady na dárky jsem vyčerpala. A pokud nějaký 
dostanu, překazí mi to finanční stránka věci. 

Ale nevěsme hlavu! Důležité je si podzim užít. 
Nasbírat třeba kaštany a udělat si z nich zvířátka 
jako v první třídě. Koupit si knížku a zachumlat se 
do peřin nebo vyrazit s kamarády do vinárny (pro 
ty mladší do mléčného baru, smích). 
Hlavně nepropadat panikám, depresím 
a starostem.  

K tomu vám napomůže i náš - váš TadyTam.  
Lucie 
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ELITA, JELITA 
Hlavním aktérem této rubriky je naše škola. Zprávy, fakta, události, 

témat je tu vždycky dosti. 

Jazykové pobyty v zahraničí – proč ano, 
proč ne? 

Příští rok to bude už pětadvacet let, co v naší vlasti padl komunismus 
a nastoupila demokracie. Nechci tu teď samozřejmě rozebírat politickou 
situaci v naší zemi (jsme přece jen optimisticky laděný časopis…), ale chci 
tu poukázat na jednu obrovskou výhodu, kterou nám, studentům, ta nová 
politika přinesla.  

Můžeme vycestovat. Téměř kamkoliv chceme. A pokud nám to finanční 
situace dovolí, na jak 
dlouho chceme… 

Je nám umožněno 
se nejen učit cizím jazykům, 
ale také poznávat kulturu 
jiných zemí a vůbec 
kompletně životní styl 
tamních obyvatel. A věřte 
mi, už jen týden v cizí zemi 
dá člověku mnohem víc než 
rok angličtiny ve školní 
lavici. 

I mezi mými vrstevníky 
jsou v poslední době studijní pobyty v zahraničí více než oblíbené. Já a pár 
dalších studentů jsme na začátku září vycestovali na 9 dní do britského 
Oxfordu. Mám ale i o dost odvážnější známé, pro které není problém 
odletět pryč třeba na celý rok. 

Upřímně, já sama za sebe si jen stěží dovedu představit, že bych měla 
něco takového podstoupit. Ale o to více obdivuji ty, kteří tu odvahu v sobě 
našli a úspěšně do zahraničí odjeli. Víte, tohle totiž není jen o znalostech 
jazyka, ale hlavě o té statečnosti, schopnosti umět se postarat sám o sebe 

foto: Martina Jelínková 
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a asimilovat se v úplně cizím prostředí bez kohokoliv známého, česky 
mluvícího, kdo by vás jen trošku v tom novém světě podpořil. 

Nutno podotknout, že začátky bývají asi opravdu těžké, 
ale ta zkušenost, kterou pro svůj život získáte, má nevyčíslitelnou hodnotu. 
Je to, jako když neplavce hodí do vody a řeknou: „Plav!“. A chudák malý 
prostě plavat musí, i když to neumí, protože mu nic jiného nezbývá…  

A tak je to i s jazykem a vůbec celým aklimatizováním se v cizím 
prostředí. Člověk je nucen spoléhat jen sám na sebe. Ve škole můžete 
nad papírem sedět třeba hodinu, mít k ruce Google-překladač a spoustu 
času, a nakonec vyplodíte brilantní esej 
v angličtině, třikrát si to po sobě přečtete, 
zkontrolujete podle učebnice, hrdě odevzdáte 
a máte pocit hotového polyglota.  

A hle, najednou jste v cizí zemi, spustí 
na vás hovorovou angličtinou rodilý Brit a jste 
v… koncích. Najednou vám dochází, 
že to s vaším jazykovým uměním tak slavné 
nebude a že se máte ještě hodně co učit. 
Postupně se osmělíte, a i když prozatím 
používáte jen nejjednodušší tři časy, 
jste schopni navázat konverzaci a domluvit se. 
A to se cení. Není nad to zvládnout věci v 
praxi. Nad učebnicí můžete prosedět týdny a týdny, ale nikdy vám to nedá 
tolik, jako reálná konverzace. 

A co říct na závěr? Pokud tu je nějaká možnost vycestovat, určitě všem 
doporučuji. Neříkám, že to musí být hned rok v zámoří, týden v nějaké 
blízké evropské zemi bohatě postačí na to, aby si člověk uvědomil, 
kolik toho ještě (ne)umí, a že je pořád co se učit… 

Martina 

Nové maso na trhu! 

Každý den ráno vstát, obléknout se a vyrazit do školy, zaběhlá 
rutina, kterou každý z nás zná až moc dobře. Za těch několik let 
není už na naší škole téměř nic, co by nás překvapilo, či 

zdroj: Klipart Microsoft Word 
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snadvyvedlo z míry. Všechno bereme jako normální, anebo jsme 
si na to prostě zvykli a nijak se nad tím nepozastavujeme. 
Ale co se asi honí hlavou těm, kteří zatím nepropadli všednosti 
gymnazijních dnů? Těm, kteří teprve vše na naší škole objevují 
a seznamují se s tím. Přesně tohle mě zajímalo, a proto jsem 
neváhala a rozhodla jsem se zeptat. A koho jiného se ptát na první 
dojmy z nového prostředí než našich primánků a prváčků. 
A tak jsem pár otázek položila primánce Saře Schweizerové 
a prvačce Kateřině Beránkové a rozhodla jsem se s vámi o jejich 
odpovědi podělit. 

Proč ses rozhodla podat přihlášku právě na GJB Ivančice? Byl někdo, 
kdo ti pomáhal s výběrem? A co rozhodlo, že sis nakonec naši školu 
vybrala? 

Sara: Na GJBI jsem znala spoustu děcek, a taky se tam hlásili 
mí spolužáci. A naši chtěli, abych šla do Ivančic. Gympl v Ivančicích 
je nejblíž, proto jsem třeba o Brně ani nepřemýšlela. 

Katka: Ovlivňovalo mě plno faktorů. Hlavní bylo asi umístění školy 
a recenze o kvalitě studia, které se ke mně dostaly. Hlavní rozhodnutí bylo 
na mně, ale velmi mi pomohla rodina a přátelé, kteří si dali také přihlášku 
na toto gymnázium. Nastoupila jsem na tuto školu ze dvou důvodů. 
Ten první, že jsem na gymnázium chtěla chodit už od páté třídy mého 
základního vzdělání, a ten druhý, že se mi nechtělo dojíždět do školy, 
na kterou jsem si dala druhou přihlášku. 

 
Jaký je tvůj názor na přijímací zkoušky na střední školy?  
Sara: Mně se zdálo, že přijímačky byly dost těžké. Ani jsem nevěřila, 

že je udělám. 
Katka:  Prostředí a komunikace mezi uchazeči o studium a učiteli byla 

velmi příjemná. Co se týká složitosti a pojetí  SCIO zkoušek, pro mě osobně 
to bylo těžší, než jsem si představovala, ale výsledek mě mile překvapil, 
takže si vlastně nemám na co stěžovat. 

 
Povedlo se ti dobře zapadnout do nového třídního kolektivu? Jak ti 

vyhovuje tvoje nová třída? 
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Sara: Ve třídě máme spoustu bezva děcek, s kolektivem nemám 
problém. Na místnosti nezáleží, hlavně když jsou dobrý děcka a učitelé. 

Katka: Tohoto jsem se velmi bála. Po svých nedobrých zkušenostech 
s kolektivem na základní škole jsem měla obavy, že se to bude opakovat 
i na střední, ale opak byl pravdou. Dostala jsem skvělou třídu, hned jsme 
si všichni rozuměli a dá se říct, že mezi námi není nikdo, kdo by nezapadal. 

 
Co si myslíš o úrovni výuky na GJB? Vyhovuje ti přístup a styl učení 

našich učitelů? 
Sara: No, je to o hodně těžší než na základce. 
Katka: Já jsem s ní docela spokojená. Líbí se mi individuální přístup 

a samostatnost, ke které nás učitelé vedou. 
 
Setkala ses na škole s něčím, co tě překvapilo, a to příjemně, 

či nepříjemně? 
Sara: Mně se moc líbila degustace jedlého hmyzu. Taky by se mi líbilo 

chodit do volejbalu, ale nechce se mi vstávat tak brzo. Jo a taky máme 
výborné obědy. 

Katka:  Moc věcí, co by mě překvapilo, ať už příjemně nebo nepříjemně, 
není. Můj bratr tady také studuje, takže mě připravil na všechno, 
co by se mi mohlo hodit a přihodit. Řekl mi o učitelích, o tom jak to tady 
chodí a funguje. Můžu říct, že jsem byla skvěle připravena. 

 
Změnila bys něco na naší škole? 
Sara: Jen mě štve, že se musíme pořád stěhovat ze třídy do třídy. 
Katka: Jsem tady krátce, takže jsem zatím nic neobjevila. Možná přístup 

některých učitelů, který mi moc nevyhovuje, a také přestávky, 
které se mi zdají krátké. 

 
Zaujala tě některá z mimoškolních aktivit, které škola nabízí, 

a účastnila ses již nějaké? 
Sara: Jak jsem říkala, líbila se mi degustace hmyzu a taky přednáška 

o Turecku. 
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Katka:  Na kroužky moc nejsem, takže je ani vyhledávat nebudu, 
a co se týká přednášek, zatím jsem se zúčastnila jenom Evropského dne 
jazyků, který mě moc nezaujal. 

 
Jaká jsou tvoje očekávání od studia na ivančickém gymnáziu? 
Sara: Očekávám, že mě gymnázium připraví na vysokou školu. 
Katka: Kvalitní příprava na vysokou školu a učení se samostatnosti. 
 
Jsi spokojená s vybavením a výzdobou školy? Myslíš, že škola vytváří 

dobré prostředí pro studium? 
Sara: Výzdoba se mi moc líbí. Taky bych chtěla tak krásně malovat. 
Katka: Cítím se ve škole dobře, myslím, že to je i malbou na stěnách, 

a díky pozitivní atmosféře. Vybavení je skvělé. Skoro v každé učebně 
se nachází interaktivní tabule, což mi umožňuje vytvářet kvalitnější 
referáty formou prezentace. Takže jsem velmi spokojená. 

 
A už jen poslední otázka. Jsi ráda, že ses rozhodla jít na naši školu? 
Sara: Asi jo . 
Katka: Jsem moc ráda, splnilo to veškeré moje očekávání. 

Kristýna 

Potulný rytíř 

Na začátku listopadu se do schránky důvěry, která je umístěna 
na naší škole, dostala tato báseň. Zaslal nám ji anonym, 
který si zároveň přál otištění v našem časopisu. Takže tady je… 

V prachu cesty kráčí kůň, slunce pálí zem,  
v jeho sedle sedí pán, jedou strmým úvozem, 
na svém koni jede dál ten rytíř potulný, 
po krku mu stéká pot, třímá meč mohutný. 
Na obzor se vyhoupne špička kostela,  
záhy les odhalí kamenné zdi kláštera. 
 
Řeholníci v řízách svých, jezdce spatří již, 
na bráně se pozvolna zvedne těžká mříž, 
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opat krokem šouravým uvítati hosta jde, 
Mrzutý výraz ve tváři však nijak nezastře. 
Víra mu velí poutníku nocleh nabídnout, 
potulnému rytíři střechu na čas poskytnout. 
Příchozího pohostí, jak nejlépe mohou. 
Na temnou noc jej poctí studenou stodolou. 
 
Celý svět obklopí ráno mlha bílá. 
Mladý rytíř upřeně do dáli se dívá, 
chystá se zas rozjet v daleký širý svět, 
když mezi dveřmi uzří dívku jarních let, 
dala mu na cestu ze džbánku mléka píti, 
její krása jej zapletla do milostných sítí. 
Řeholnice k statnému muži láskou zahoří, 
dobrodruh jí zatouží zbavit všeho příkoří, 
k opatově nevoli tu zůstat odhodlá se, 
ve dne pilně pracovat, v noci scházet se. 
 
Dívku v tomto klášteře pouze zdi drží, 
opustit to zbožné místo dlouhé roky touží, 
matka brzy zemřela, otce vzala zem, 
zde našla v mládí útěchu, dnes chtěla by však ven. 
Krom rytířovy náruče nevnímá už zhola nic, 
když zapadne slunce a vyjde žlutý měsíc. 
 
Nevěstou boží dívka se zavázala být, 
s rytířem však nemeškala celibát porušit, 
opatovi donesly se zvěsti věru nemilé, 
že řeholnice tráví noci v poutníkově stodole. 
Provinilou svěřenku uvrhli do temné cely, 
potulného rytíře z kláštera vykázali, 
lásce ovšem nezabrání žádné lidské zdi, 
muž se v noci zpátky vrátí, chce svou dívku odvésti. 
 
 

zdroj: Klipart Microsoft Word 
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V šerých prostorách kláštera uzří černý kůl, 
na něm tělo bezvládné, šatu jenom půl. 
Srdce sevře temný spár, kolena se podlomí, 
při pohledu na svou milou se oči zalijí slzami. 
Řeholní řád přikazuje potrestati hříšnici, 
ukamenována byla na dřevěné hranici. 
Žal a bolest donutí i člověka dobrého, 
v návalu vřelých citů spáchat něco strašného, 
střechu domu božího zachvátily plameny, 
těla mrtvých věřících zůstaly tam spáleny. 

XXX 
 

Rakovina není náhoda 

Studenti třetích ročníků se zúčastnili besedy na téma 
Rakovina není náhoda. I když se jedná o tak vážné téma a zpočátku 
se všichni vážně tvářili, nakonec celá beseda proběhla veselou formou. 
Slečna, studentka Univerzity Karlovy, která nám vše o rakovině 
prezentovala, nás seznámila s tím, jaké druhy 
rakoviny jsou a jak vznikají. Dále nás upozornila, 
na co si dávat pozor, jak dbát o své fyzické 
i psychické zdraví, jak si hlídat stravovací návyky 
a čeho se vyvarovat. Smutné ovšem je, 
že i když se budeme hlídat, stále je tu zhoršující 
se ovzduší, klima a příroda kolem nás, která má 
za následek zvyšující se počet případů rakoviny. 
Nechyběly ani odstrašující obrázky lidí 
zanedbávajících prevenci, ani smutné ukázky 
případů, kdy už pacientům nešlo pomoci. Byli jsme také poučeni, že i když 
člověk rakovinu má, neznamená to, že tím jeho život končí. V posledních 
letech se zdravotnictví natolik zlepšilo, že již existují možnosti, jak s touto 
zákeřnou chorobou bojovat. Je možné si tak prodloužit život o desítky let, 
dokonce se člověk může této nemoci nadobro zbavit.  

zdroj: Klipart Microsoft Word 
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V druhé části přednášky jsme dostali taštičky s prospekty, kde byly 
uvedeny všechny informace o důležitých vyšetřeních, která by každý z nás 
měl absolvovat během svého života, aby nic nenechal náhodě. V tašce byl 
i test, který si každý z nás vyplnil, a zjistil tak, do jaké skupiny patří – zdali 
je, či není ohrožen. Faktem totiž zůstává, že každý čtvrtý nemocný 
na rakovinu umírá. Test nám tak opravdu potvrdil, že kouření, alkohol, 
nechráněný pohlavní styk, ale i nezdravé jídlo a s ním související nadváha 
má svůj vliv, a daň, kterou si vybírá, je opravdu vysoká.  

Ovšem ta nejdůležitější věc je přijít k lékaři včas a nebát se! Je třeba 
se hlídat a chodit na pravidelné kontroly. Při jakémkoli nálezu, 
který se může zdát banální, si pro jistotu zajít na vyšetření. Protože při 
dlouhém otálení čas vrátit nejde. 

Lucie 
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NA SLOVÍČKO, PROSÍM… 
Rozhovory se známými, neznámými, zajímavými, nezajímavými, 

pochopenými, ale i nepochopenými lidmi. 

Přátelé chvátám, chvátám… 

Tentokrát jsem odchytla na slovíčko Barbaru Schweizerovou, 
jelikož jsem zaslechla, že se hlásí na sportovní školu, a chtěla jsem 
vědět, jak se připravuje na talentové zkoušky. Mimo to jsem 
se jí zeptala na její taneční i jiné úspěchy a nestačila jsem se divit, 
kolik zájmů má a kolik kroužků Barča navštěvuje! 

Víme, že jsi dobrá tanečnice, kde přesně tancuješ a jak dlouho? 
Nevím, jestli dobrá, ale tanec mě baví a dělám ho ráda. Odmalička jsme 

se sestrou doma tancovávaly. Tak nějak víc jsem se ale této zálibě začala 
věnovat až v roce 2010, kdy mně 
řekla moje kamarádka o taneční 
skupině MightyShake. Šla jsem 
se podívat na první trénink 
a nadchlo mě to tak, žejsem 
začala chodit pravidelně. 
Dva roky jsem tancovala 
v Ivančicích, ale pak se taneční 
hodiny přesunuly do Zastávky 
u Brna. Kvůli špatnému 
dopravnímu spojení mě jednou 
týdně museli tam i zpět vozit 
rodiče autem, jednou týdně 
jsem přespávala u kamarádky 
v Ivančicích a jeden ze tří 
tréninků jsem musela úplně 
vynechávat. Nebylo lehké 
to skombinovat ještě s dalšími 
zájmy, ale chtěla jsem, tak to šlo. 
Tento školní rok jsem ale bohužel musela skončit, protože mě čeká 

foto: Sara Schweizerová 
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maturita a přijímačky na vysokou. Mrzí mě to kvůli dobré partě i kvůli 
tomu, že jsem přišla o účast na mistrovství světa. Ale věřím, že přijdou jiné 
skvělé příležitosti. 

Budeš se tancování dále věnovat? 
Určitě. Dostala 

jsem nabídku vést 
taneční kroužek 
v DDM 
Oslavanech. 
Takže teď mám 
vlastní skupinu 
Wanny Dance 
s malými tanečníky 
a tanečnicemi 
a taky kroužek 
společenských 
tanců pro 1. a 2. třídu – Orioňáček. 

 

Máš nějaké medaile ze soutěží?  
Jestli myslíš taneční soutěže, tak mám asi 5 medailí získaných 

za formace s MightyShakem. S taneční skupinou Orion Oslavany jsme 
si minulý rok vytancovali v choreografii standartních tanců 2.místo v kraji. 
Většina mých úspěchů je zásluhou kolektivu. 

 

Jaké záliby dále máš? 
Tak asi jako každý v mém věku jsem ráda se svými kamarády, na ty 

ale bohužel moc času nezbývá. Dřív jsem hrávala volejbal 
za TJ Slovan Ivančice, ale nestíhala jsem to a musela jsem toho nechat. 
A tak si teď chodím zahrát alespoň 2x týdně před vyučováním do školy. 
No a v úterý ráno chodím na florbal. Z těch nesportovních zálib například 
chodím ráda na různé přednášky z oblasti techniky, podnikání, vědy… 
O prázdninách jezdím na dětské tábory jako vedoucí. Jinak organizujeme 
s naší rodinou různé kulturní akce, jako byl například muzikál 
Zazděná jeptiška nebo tento rok Stateční. Ráda zpívám a hraju, ale to spíš 

zdroj: Barbara Schweizerová 
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na takové amatérské úrovni. A je spousta dalších zajímavých věcí, co bych 
chtěla dělat, ale momentálně se musím zaměřit hlavně na školu. 

 

Zaslechla jsem, že se hlásíš na sportovní školu. Kam přesně 
jsi podala přihlášku? 

Jo, jo, na sportovku si dávám víc přihlášek – na dvouoborové studium 
Animátor sportovních aktivit v kombinaci se studiem na pedagogické 
fakultě, a také pak na obor Speciální edukace bezpečnostních složek. 
Dále ještě na pedagogickou na Učitelství a na Sociální pedagogiku a volný 
čas…Tak třeba mě vezmou aspoň někam. (smích) 

 

Jaká je tvoje příprava na talentové zkoušky? 
V září jsem začala jezdit do Brna pravidelně každý týden plavat. Pro lepší 

fyzičku chodím běhat na školní hřiště a ve volných chvílích sebou plácám 
o zem při cvičení Jacíkova motorického testu. Momentálně mi však 
trénování znemožnily natažené vazy v kotníku. Ale snad se dám brzo 
do kupy a budu moct zase pokračovat v tréninku. 

 

Čím bys chtěla být, až vystuduješ sportovní školu? 
Ráda bych pracovala v oblasti mimoškolní pedagogiky, sportu a kultury, 

ale kdo ví, jak to všechno dopadne… Nejdřív musím vystudovat, a dál 
se pak uvidí.  

Baru, děkuji za rozhovor a přeji ti hodně štěstí a spoustu síly při 
talentových zkouškách! Věřím, že to zvládneš.  

Lenka 

Tož dobré ráno, Amériko! 

Na konci prázdnin si naše spolužačka Barbora Levíčková sbalila 
svých pár švestek, jak se lidově říká, a odcestovala za oceán. 
Konkrétně do Michiganu, kde se chystá rok studovat. Co tomuto 
rozhodnutí předcházelo? A jaké byly přípravy? Na to jsem se Báry 
ptala koncem června.  
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Teď jsou zahraniční pobyty dost populární. Proč ses rozhodla jet 
zrovna ty? Jak ses k tomuto nápadu dostala? 

Poprvé jsem se s těmito pobyty setkala před třemi roky na jednom 
letáčku. Tehdy to pro mě byla dost drahá záležitost. Tento rok se z Ameriky 
vrátily naše dvě spolužačky a jejich vyprávění o životě tam mě natolik 
zaujalo, že jsem se rozhodla do toho jít. 

Co na to tvoje rodina?  
Ta mě naprosto podpořila. K narozeninám mi naši dali plakátek 

s nápisem rok v USA.  

A platit budeš ty nebo oni? Jinak co se týče ceny – zhruba vím, 
na kolik to vyjde. Musím říct, že si myslím, že se jedná spíše 
o jednorázovou pálku, ale člověk tady utratí podstatně více. 

Něco málo do toho dávám, ale naši 
mi přispívají. Rodiče mi ale budou 
hlavně posílat peníze asi každý měsíc 
přes účet.  

Co se týče té ceny, máš úplnou 
pravdu. Navíc Amerika je ze všech 
těch nabídek paradoxně nejlevnější. 
I Velká Británie je dražší, což mě 
osobně překvapilo. 

Jak dlouho to vyřizování trvalo? 
Od samého začátku. 

Nejdříve jsem si vybrala agenturu. 
Pak jsem absolvovala test z angličtiny. 
Výsledek jsem měla hodně dobrý. 
Dva měsíce mi trvalo vyplnit přihlášku, 
dotazníky, potvrzení… Teď jsem 
zaplatila zálohu a čekám, až mi přiřadí 
rodinu. Chystám se ještě do Prahy, 
zařídit si vízum. 

S těmito věcmi si poradíš sama? 
Převážně jo. Sem tam mě někam rodiče vezou, ale jinak se snažím sama. 

Přece jen chci být rok bez rodičů tak daleko.  

zdroj: Barbora Levíčková 
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Je něco, co tě na tom procesu překvapilo? 
Dost mě překvapily otázky na tělo, které v dotazníku byly. Jsou to 

ale převážně informace pro tu mou budoucí rodinu, která si chce 
samozřejmě udělat obrázek o tom, kdo s nimi bude rok bydlet. 

Ta tvá budoucí rodina z toho něco má? 
Nemají z toho nic. Dělají to zadarmo. Většina těch peněz je pro tu školu, 

ve které budu studovat. Ta rodina to dělá ze své dobré vůle.  

Jaké byly reakce učitelů?  
Co se týče učitelů, první to musel vědět ředitel, a pak paní profesorka 

třídní. Ty reakce byly tak 50 na 50. Někdo říkal: „Jeď!“ a někdo měl menší 
nadšení… 

Co se týče dopravy tam. Už jsi někdy cestovala sama letadlem? 
Zatím jsem letěla jen jednou. Poletím sama, takže se těším na to loučení 

a vítání. Se všemi přestupy a kontrolami si budu muset poradit sama. 
Na konci letu na mě bude DOUFÁM čekat rodina a místní koordinátor. 

Jsme holky – takže co balení? Nedokážu si představit, že bych se 
měla sbalit na rok! 

Budu to řešit tak, že si vezmu jeden malý kufr se základní kosmetikou 
a pár kusy oblečení. Jinak si tam všechno budu kupovat. Včetně 
elektroniky, kosmetiky, oblečení. Alespoň nezaberu moc místa.  

Ještě se chci zeptat, plánuješ se vrátit k nám do třídy, nebo o třídu 
níž? 

Ráda bych se vrátila do naší třídy, takže chci dělat rozdílové zkoušky. 
Doufám, že mi učitelé vyjdou vstříc a zvládnu to.  

Poslední otázka. Co kontakt s kamarády v ČR? 
Facebook a Skypu si mazat nebudu. Doporučují to omezit, 

ale to neznamená, že si s přáteli psát nebudu. Jen se tam ukážu párkrát 
do měsíce.  

Tak ti, Baru, přeji, ať to zvládneš. Nabereš nové zkušenosti, 
jazykové znalosti a samostatnost.  

Za celou naši redakci i přeji šťastnou cestu! 
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V polovině října jsem Báru poprosila, aby mi v kostce napsala, 
jak se má a jak si zvyká. Tady je její zpráva:  

Mám se tu dobře. Bydlím u skvělé rodiny v malém městečku Marcellus 
v Michiganu. Škola, kam chodím, je malinká, asi 200 studentů.  
Pro zajímavost - je tu se mnou dalších 8 studentů z Německa a Brazílie. 
Zapojila jsem 
se 
do volejbalov
ého týmu 
Ladycats 
a v listopadu 
se to změní 
v basketball. 
Škola je úplně 
jiná 
než u nás. Opakuje se mi sedmihodinový rozvrh každý den a je to relativně 
pohodička. Na angličtinu jsem si už zvykla, ale stále jsem v kontaktu 
s rodinou a přáteli v ČR, kteří mi hodně pomáhají. Je to tu prostě super!  

Lucie 
  

zdroj: Barbora Levíčková 
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JÁ, ŠIROKÝ BYSTROZRAKÝ 
Filip Široký, student třetího ročníku našeho gymnázia, vám zde představí 

nepředstavitelné. 

Fyzikální vtipy a jejich interpretace 

Za účelem pobavení a seznámení ostatních s důležitými pojmy 
převážně v částicové fyzice jsem se rozhodl sesbírat a vysvětlit 
několik svých oblíbených vtipů.  Přeji příjemnou zábavu.  

Heisenberga zastaví dopravní policie. Policista se ho ptá: „Pane, víte, 
jak rychle jste jel?" Heisenberg odpoví: „Ne, ale věděl jsem, 
kde se vyskytuji."  

 - Heisenbergova relace neurčitosti říká, že čím přesněji určíme jednu 
z konjugovaných vlastností, tím méně přesně jsme schopni změřit 
tu druhou. V tomto a zároveň nejznámějším případě jde o veličiny hybnost 
a pozice. Tzn., že pokud Heisenberg se 100% přesností ví, kde byl, 
pak nemůže vědět, jakou měl hybnost, tudíž ani rychlost. 

 
Jak se student vymluví, když nemá úkol z fyziky? 

„Náhodou jsem změřil hybnost svého úkolu tak přesně, 
že teď může být kdekoliv ve vesmíru." 

- Další vtip na princip neurčitosti. Tentokrát student 
zná hybnost, a proto nemůže vědět jeho pozici. 

 
Entropie už není, co bývala. 
- Druhý termodynamický zákon lze nejjednodušeji 

vyjádřit tak, že entropie, tj. míra neuspořádanosti 
systému, vždy roste s časem. Proto entropie nebude 
taková, jaká bývala. 

 
Dva fermiony přijdou do baru. První si objedná: 

„Dal bych si martini s vodkou a citronovou kůrou." 
Druhý se naštve: „Sakra, to jsem si chtěl dát já!" 

- Fermiony jsou částice s poločíselným spinem, 
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kam patří například elektrony.  Platí pro ně Pauliho vylučovací princip, 
který říká, že fermiony nemohou sdílet stejné kvantové stavy, na rozdíl 
od bosonů. Proto, když si něco objedná jeden fermion (bude se nacházet 
v nějakém stavu), tak bude mít druhý fermion smůlu a bude si muset 
vybrat stav (drink) jiný. 

 
Přijde neutrino do baru. Barman: „Neutrinům nenaléváme." 

Neutrino: „Nevadí, já jen procházím." 
- Neutrino je elementární částice ze skupiny leptonů, jehož hmotnost 

a velikost je ve srovnání s ostatními částicemi velmi malá. Jeho elektrický 
náboj je nulový, nepůsobí na něj ani silná, ani elektromagnetická interakce, 
ale jen slabá interakce a samozřejmě velmi málo síla gravitační. Je tedy 
velmi nepravděpodobné, že takové neutrino s nějakým prostředím bude 
interagovat. Proto může v klidu projít. 

 
Barman: „Tachyonům nenaléváme." Přijde tachyon do baru.   
- Tachyon je hypotetická částice cestující rychleji než je rychlost světla 

ve vakuu. Z Einsteinovy teorie relativity vyplývá, že by taková částice 
porušovala kauzalitu = vztah mezi příčinou a následkem. Tachyon tedy 
bude cestovat zpátky v čase. 

 
Přijde supravodič do baru. Barman: „Supravodičům nenaléváme." 

Supravodič se zvedne a bez jakéhokoliv odporu odejde. 
- Supravodič je slitina kovu nebo sloučenina, která vede elektrický proud 

bez odporu, jestliže její teplota klesne pod určitý bod. 
 
Paní Schrödingerová říká manželovi: „Cos dělal s tou kočkou? Vždyť je 

napůl mrtvá!" 
- V myšlenkovém experimentu „Schrödingerova kočka“ se tato kočka 

nachází v neprůhledné krabici spolu s přístrojem obsahují radioaktivním 
nuklid a nádobou s jedovatým plynem. Systém je nastaven tak, že je 
50% pravděpodobnost, že se po jedné hodině nuklid rozloží a vypustí 
jedovatý plyn.  Po dobu, kdy je kočka zavřená v krabici, na ni můžeme 
pohlížet tak, že se nachází v superpozici dvou stavů, a to živá/mrtvá. 

Filip 
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KUDYKAM 
Tipy a rady, kam ve volných chvílích vyrazit. 

Rychlo party klub 

Léto je nenávratně pryč, jako i letní festivaly, venkovní akce a zábavy. 
Oproti tomu začíná hudební život pulzovat v klubech a velkých koncertních 

halách.  
Určitě skvělou zprávou je koncert 

rockové kapely Nickelback v pražské 
O2 Aréně.  Tahle kanadská partička, 
která byla v roce 2009 jmenována 
skupinou desetiletí, přijede do Česka 
poprvé a to se svým turné „TheHits“. 
Koncert se uskuteční 7. listopadu. 

O den dříve do Prahy přijede 
americký zpěvák, skladatel a producent Bruno Mars, který už v této době 
má za sebou americkou část svého turné 
“TheMoonshineJungleWorld Tour”.  

Po více jak třech letech se vrací na české pódium Sir Elton John. Přijede 
18. prosince, aby svým fanouškům v předvánočním čase zazpíval své 
nejznámější hity. 

Co se týká české hudební scény, na své historicky největší turné vyráží 
oblíbená česká zpěvačka a několikanásobná slavice Lucie Bílá. 
Její Černobílé turné láká nejen speciálními hosty, ale i profesionální 
scénou. Brněnský koncert se 
uskuteční 27. října. 

Na podzimní turné vyráží i kapela 
Harlej, společné turné pak v 
listopadu plánují i kapely 
Vypsaná fixa a Visací zámek. 

Fanoušci EZO TV by měli nyní 
zbystřit svoji pozornost. Na scénu 
přichází Vlastík Plamínek (vl. 
jménem Vlastimil Brůček)! zdroj: www.google.com 

zdroj: www.google.com 
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Profesionální věštec a numerolog, který 
se proslavil svoji dynamickou meditací 
pomocí bubnování, přijede 22. října 
do brněnského klubu Melodka. Vstupné 
činí 100 Kč. 

Za celou redakci vám přejeme 
protančené a prosmáté podzimní večery.  

Eva 

Rozsvěcení vánočního stromečku 

Příjezd sv. Martina, sv. Mikuláše, sv. Lucie a sv. Barbory, průvod 
městem, vystoupení dětí zúčastněných škol 
a organizací, stánky s rukodělnými výrobky 
a občerstvením – to vše na vás bude čekat 
při rozsvěcování vánočního stromu na náměstí 
v Ivančicích. 

Kdy: 29. listopadu (pátek) od 15.00 hodin 
Kde: Palackého náměstí 
Program: 
15.00 - otevření stánků s horkými nápoji 
15.30 - otevření stánků s rukodělnými výrobky, 
drobnými dárky a sladkým občerstvením 
15.30 - 17.00 - vystoupení dětí zúčastněných škol a organizací 
17.00 - příjezd sv. Martina, sv. Mikuláše, sv. Lucie a sv. Barbory, 
slavnostní průvod dětí městem a následné rozsvícení vánočního stromu 
17.20 - koncert na podiu, sousedská veselice 
 
Vše se koná ve spolupráci se školami a neziskovými organizacemi. 
zdroj: www.kic-ivancice.cz 

Lucie 

 

zdroj: www.google.com 

zdroj: Klipart Microsoft Word 
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Program Kina Réna 

Jelikož nastalo období dešťů, mrholení a sychravé zimy, připravili jsme si 
pro vás program do kina, abyste mohli s kamarády nebo partnery vyrazit 
za kulturou a teplem. Přejeme pěkné sledování. 

THOR- TEMNÝ SVĚT 
SOBOTA 23. 11. v 17 hodin a ve 20 hodin / Dabing 
NEDĚLE 24. 11. ve 20 hodin / Dabing 
Film USA/ FANTASY, délka 128 min., vstupné: do 15 let 100 Kč/ Dospělí 

120 Kč 
Režie: Alan Taylor  
Rok po událostech v New 

Yorku ( Avengers) hrdina Thor 
zavádí pořádek mezi světy. 
Vrací se však starobylá rasa. 
Vůdce Malekithem chce 
uvrhnout vesmír do temnoty. 

Thor se vydává na riskantní cestu. Na jejím konci čeká nepřítel, jemuž 
nemůže vzdorovat Odin ani ASGARD! 

HUSITI 
SOBOTA 30. 11. v 18 hodin 
Film ČR/ Animovaná komedie pro všechny 
Délka 85 min., vstupné: 90 Kč 
Režie: Pavel Koutský 
ANIMOVANÁ KOMEDIE, KTERÁ MĚNÍ DĚJINY! 
Co když se klíčová pasáž našich dějin 

odehrála úplně jinak, než se nám snaží 
namluvit učebnice dějepisu? Co když se 
Mistr Jan Hus v Kostnici ani neohřál, 
natož aby shořel? Komedie boří mýty o 
husitské éře a do dějin posílá dva 
neskutečné polety, kteří se proti své vůli 
stali hrdiny své doby. Jen to nikdo neví… 

zdroj: http://www.aktualne.centrum.cz 

zdroj: http://aktualne.centrum.cz 
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KŘÍDLA VÁNOC 
SOBOTA 30. 11. ve 20 hodin 
Film ČR/ Drama, délka 115 min., vstupné: 120 Kč 
Režie: Karin Babinská  
Hrdinové filmu dostanou možnost něco si přát a jejich život se tak 

rozeběhne směrem, který si sami určili. Řada „náhod“ jim přinese to, co 
chtěli, a tak mají možnost si svá přání prožit. V životě jsme zodpovědni 
nejen za vše, co děláme, ale stejně tak i za to, co říkáme, co si myslíme 
a po čem toužíme!  

BELLA MIA 
STŘEDA 4. 12. ve 20 hodin 
Film ČR, Komedie- drama, délka 101 min., vstupné: 90 Kč 
Režie: Martin Duba / Scénář: Marek Epstein/  Hudba: Jan P. Muchow 
Inspirováno hrdinkami krávami, které dokázaly rok přežít v divočině! 

Stvořil tak silný a dobrodružný příběh, který je především o lásce. Ať už 
lidské, nebo zvířecí… 

 

PTAČÍ ÚLET- Opakujeme 
SOBOTA 7. 12. v 17 hodin/ Dabing 
Film USA/ Animovaná rodinná 

komedie, délka 101 min., vstupné: 80 Kč 
Režie: Jimmy Hayward 
Příběh dvou odvážných krocanů, kteří 

vymyslí ambiciózní plán! Jejich misí je 
vrátit čas a zachránit sebe i další svého druhu od jistého konce. Cíl je jasný- 
ukradnout vládní stroj času, vrátit se do sedmnáctého století a odstranit 
krůty ze svátečního stolu. Ze Dne díkůvzdání jednou provždy. Ptačí úlet je 
plný dobrodružství, zábavy, dojemné lásky, loajality a odvahy… 

ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 
NEDĚLE 8. 12. v 17 hodin 
ČR/ Pohádky, délka 64 min., vstupné: 50 Kč 
PÁSMO KRÁTKÝCH ČESKÝCH POHÁDEK 
Jak Rákosníček odhalil velkou podvodní loupež. Jak Křemílek 

a Vochomůrka honili basu. Říkání o víle Amálce- Víla Amálka a ježek. 
O Makové panence a medvídku Matějovi. Jak Rumcajs vyspravil císařskou 

zdroj: http://www.martanci.cz 
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silnici. Divoké sny Maxipsa Fíka. O Klukovi z plakátu. Káťa a Škubánek. 
Maxipes Fík- Objevitel. 
 

PŘÍBĚH KMOTRA - Opakujeme 
NEDĚLE 8. 12. v 19 hodin 
ČR/ Drama- krimi, délka 120 min., vstupné: 100 Kč 
Doporučená přístupnost od 15 let. 
Režie: Petr Nikolaev  

Příběh kmotra bude nejen o Františku Vedralovi, kterého mělo mnoho lidí 
za milého a veselého člověka, ale i naši společnosti posledních dvaceti let. 
Scénář popisuje jeho vzestup a konec, posun od kšeftaře s hodinkami po 
šedou eminenci české politiky operující a tahající na nitky v těch nejvyšších 
patrech společnosti.  

HOBIT: Šmakova dračí poušť 
ČTVRTEK 12. 12. v 17 hodin a ve 20 hodin / PREMIÉRA 
PÁTEK 13. 12. v 17 hodin a ve 20 hodin 
NEDĚLE 15. 15. v 17 hodin 
NEDĚLE 22. 12. v 17 hodin 
NEDĚLE 29. 12. v 17 hodin 
FILM USA/ Nový Zéland/ Fantasy, délka 130 min., vstupné: 110 Kč 
DABING/ 2D 
Režie: Petre Jackson  

 
Po úspěšném přechodu přes hory usilují Thorin a jeho společníci získat 
pomoc od cizince v divočině. Čekají na ně totiž nástrahy nebezpečného 
Temného hvozdu a oni jej musí překonat bez mocného čaroděje Gandalfa. 
Čeká je poslední úsek poutě k Osamělé hoře, kde se Bilbo Pytlík musí tajně 
dostat k pokladu, který hlídá drak Šmak. Kam se však poděl Gandalf? Co se 
ve skutečnosti skrývá za jeho tajnou výpravou na jihu? 

 
zdroj: www.kinorena.cz      Lucie 
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HALÓ, HALÓ 
Zprávy z domova i ze světa. 

HONTOM uvádí: A máme tu zase volby 

Milí přátelé, nepřátelé, nebo pouze vy, jež si čtete tento článek 
v časopise, který právě držíte v ruce. Rozhodli jsme se pro vás napsat 
nějaký ten lupínek se svým pohledem na věc - „co se politické stránky 
týče“.  

Určitě jste si všimli, že se naše vláda po nějaké době opět rozpadla jako 
nos Michaela Jacksona po 6 plastikách. Nicméně ani tento fakt nezastavil 
naše zákonodárce, aby šli do politického boje, a to ještě s větší vervou, 
než je zvykem. V tomto ostrém ročníku se vynořilo za světlem 
prosvíceného temného zákoutí hned několik nových stran, jako například 
strana ANO, bude líp, jejímž vlastníkem je druhý nejbohatší Čech 
Andrej Babiš, který vlastně vůbec Čech není, nýbrž, a „ťeraz sa podržťe, 
chalani, náš sľovenský brat“. Tento muž, který si ještě nějaký ten pátek 
před volbami nebral servítky, a z jeho úst jsme mohli slyšet vulgární slova, 
jako například *****, ****** ****, nebo dokonce ******. Nejspíše dostal 
lekci od Sokrata, který ho naučil výborné rétorice. Pan Babiš zvolil 
výbornou taktiku - odborně zvanou Koblihus Dareus. Tato taktika spočívá 
v tom, že nakoupíte v Makru spoustu koblihů v akci za 6,90 Kč, poté je 
rozdáváte v podchodu a lidé vás prostě začnou milovat. Možná proto také 
tato strana skončila na pěkném druhém místě.  

Další nová strana nesoucí název Úsvit jistě udělala radost všem asijským 
spoluobčanům, neboť v jejím čele stanul zhrzený kandidát na prezidenta 
TomioOkamura. Jeho chvílemi diktátorské myšlenky přilákaly tisíce voličů a 
jeho strana se dokonce dostala do poslanecké sněmovny.  

Také tu máme mladou generací oblíbené Piráty, kteří se bohužel 
do sněmovny nedostali, ale také jim to hodilo nějaký ten milion, 
takže se nebojte, děti, bude pořád co stahovat.  
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Samozřejmě velkým tématem všech diskuzí bylo dobré umístění strany 
KSČM. Tato strana rozdělujíc hlavně generaci důchodovou a studentskou, 
ať už chceme nebo ne, se postarala o velký rozruch, když obsadila třetí 
místo. Všichni jistě známe neshody se svými babičkami, když nám začnou 
vyprávět o tom, jak to bylo skvělé, když stál rohlík třicet haléřů, 
a vy argumentujete tím, že byly mnohem menší platy. Na to se vám 
dostane odpověď, ať přestanete „žvanit“, nebo nedostanete večeři, 
a tímto konverzace končí, protože máte hlad.  

Jinak volby vyhrála ČSSD, která se hned po volbách rozložila, složila, 
rozložila a znovu složila a bůh ví, jak to teď vlastně je. 

S touto nepodstatnou informací se s vámi loučíme a děkujeme 
za přečtení.  

Hontom 

Kdo si hraje, nezlobí 

Začalo to všechno celkem nevinně. To si tak jednou řeknete, 
že byste se chtěl naučit zpívat. Navštívíte ZUŠku, kde se nahlásíte na obor 
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zpěv, a potom už se to s vámi veze… No, aspoň se mnou. Hned v zápětí 
mi totiž udělili roli prince v Muzikálu Popelka, a to se mi stalo osudným. 

Po pár odehraných představení jsem poznal, že se na pódiu cítím jako 
doma. Samozřejmě jsem ještě neměl ani páru, co hraní opravdu obnáší. 
Začal jsem pátrat po 
možnosti, jak aspoň trochu 
přičuchnout k herectví. 
No, nenapadlo mě nic jiného, 
než navštívit paní profesorku 
Suchánkovou, 
která mi samozřejmě 
bez váhání poradila letní školu 
herectví na JAMU v Brně. 
To už se psal ale bohužel 
červen, a jak jsem se dočetl na stránkách JAMU, kurz byl zaplněn. 
Samozřejmě jsem to nevzdal. Aspoň jsem tam napsal, jestli se neuvolnilo 
nějaké místo… UVOLNILO! Někdo díky bohu nezaplatil, a tak už jsem 
se těšil, až budu moct první den prázdnin nastoupit zase do školy. 

Po asi dvoutýdenním těšení jsem se konečně dočkal. V pondělí jsem 
vyrazil směr Brno, do neznáma. 

Už při vstupu do budovy JAMU na mě dýchla ta zvláštní příjemná 
atmosféra. Po chvilce hledání jsem se usadil do místnosti, kde jsme se měli 
shromažďovat. Všude kolem mě seděla spousta mladých nadšených lidí, 
kteří už jen podle přízvuku byli odevšud, jenom ne z Brna, což mě celkem 
překvapilo. Po chvilce přišla děkanka fakulty a přivítala nás na kurzu, 
a pak už se o nás poprala dvojice herců. Po krátkém představení 
nás rozdělili do dvou skupin po dvanácti, kvůli rozvrhu. Rozvrh se dělil 
na čtyři hodiny herectví, dvě hodiny pohybu a dvě hodiny hlasové výchovy. 
Naše skupina zahájila kurz hodinami herectví, a tak jsme se rovnou vrhli 
do práce.  

Hodiny herectví obsahovaly spoustu her na představivost, vyjádření 
svých pocitu, sebeovládaní, vyjádření řízené agrese a jiných emocí. 
Myslím si, že kdybych tady popisoval samotný průběh celé hodiny, 
tak bych další nadšené lidi, kteří se chystají na kurz, o hodně okradl. 
Také jsme zde dostali text dialogu, který jsme se měli naučit a poslední den 

zdroj: http://www.facebook.com/jan.halada 
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předvést. Byla to klasická 
manželská hádka. Nikdo ovšem 
nevědě, co za šílenosti 
z toho vznikne. Z první hodiny 
jsme všichni odcházeli v divném 
rozpoložení Ono předvádět něco 
smysluplného před hromadou 
neznámých lidí není 
tak jednoduché.  

Po krátké přestávce na oběd, 
kde jsme se zas trochu víc poznali, 
následovala pohybová hodina. 
Opravdu čest všem hercům, 
kteří tohle absolvovali, už první 
den jsme byli všichni zničení 
a se zjištěním, že se nejprve 
budeme muset naučit chodit, jsme 
se taky museli smířit. Celou hodinu 
jsme si, aspoň myslím, všichni užili. 

Zničení jsme se doplazili 
do poslední dvouhodinovky 
hlasové výchovy. Hodinu vedla 
velice příjemná a vzdělaná 
lektorka, které se stará také 
o správnou výslovnost moderátorů 
v České televizi apod. V těchto 
hodinách jsme se z větší části 
snažili ovládnout náš dech, 
rozcvičit naše líné pusy, trochu 
opravit výslovnost některých 
hlásek a zkulturnit náš projev.  

Tak to byl můj první den 
na JAMU. Šťastný a plný emocí 
jsem odjížděl domů a už jsem 
se těšil na další dny. 

ONA:  Co to děláš? 
ON:  Vraždím. 
ONA:  Nech toho. 
ON:  Jen se neboj. 
ONA:  Povídám ti, nech toho. 
ON: …Akce… 
ONA:  Neříkala jsem ti to? To je blbec. 
ON: …Úsloví… 
ONA: …Reakce… A vůbec, nechtěl jsi mi 
po včerejšku něco říct? 
ON:  Já jen opakuju, že s tebou není 
možná žádná domluva. 
ONA:  Co mě zase napadáš?  
ON:  Já tě nenapadám, to si špatně 
vykládáš. 
ONA:  Nech laskavě na mně, jak si mám 
co vykládat. 
ON:  Já se ti jenom snažím naznačit, že 
s tebou jakákoliv domluva není možná. 
ONA:  Kdybys byl normální, tak není 
nutná žádná domluva. 
ON:  Já nejsem normální! Tak to 
můžeme vzít zase od začátku. Jako 
vždycky. 
ONA:  Jak je libo. 
ON: …akce/úsloví… 
ONA:  Hele, víš co? Mohli jsme tady 
v tom docela normálně pokračovat, 
kdybys zase takhle debilně nezačal. 
ON:  Ale prosím tě,…Oslovení…! 
ONA:  Copak musíš pořád rejt? Ty máš 
asi nějakej komplex, že nemůžeš dát 
chvíli pokoj. 
ON:  Jak tohle můžeš takhle říct? Moc 
rychle jsi zapomněla na všechno pěkný. 
ONA:  To bych nejradši: abych 
zapomněla vůbec na všechno! 
ON:  Když myslíš… 
 
Pozn.: Za text označený kurzívou 
doplňte vlastní fráze a děj. 

 ukázka činnosti 
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Zbytek týdne se odvíjel v podobném tempu, čím dál víc jsme poznávali, 
o čem herectví a vše kolem toho vlastně je. Ve čtvrtek jsme konečně 
všichni dostali dialogy do hlavy a vymysleli jsme pár situací, v jakých by se 
dialog mohl odvíjet, a tak jsme to vše začali konzultovat. Celý rozhovor byl 
ovlivněn slovem „vraždím“ (viz. ukázka). Jestli si myslíte, že vyhraje nápad: 
vraždím kapra v kuchyni a hádám se u toho s mojí hysterickou ženou, tak 
se plete jako já. Všechno to nakonec skončilo zvrhlými scénkami, 
např. jedu v autě se svou ženou, jsem blázen, přejedu náhodnou babičku, 
aby toho nebylo málo, tak ještě školku, potom se dám do hádky se svou 
ženou, a pak se ještě odvážeme k sexu v autě… a podobných krásných 
scének zde vzniklo víc. 

Přišel bohužel poslední den a všechno už bylo naprosto uvolněné. 
Vrhli jsme se do prezentací našich scének.  Už po prvním výstupu jsme 
se všichni popadali za břicho, a po posledním jsme odcházeli v křečích 
a s životem 
o deset let 
delším. Byl tu 
konec, všichni 
se začali 
rozjíždět 
do různých částí 
Slovenska 
a České 
republiky. 
My, kteří jsme 
měli trochu víc 
času, jsme si šli 
sednout naproti 
na zasloužené pivo. Celou závěrečnou akci doplňoval pan herec, 
který nás celý týden vedl. Po příjemné konverzaci jsme se už definitivně 
rozutekli. 

Celý kurz mně dal úplně jiný pohled na herectví, a co hlavně - konečně 
jsem díky tomu poznal aspoň část svých emocí, které v sobě skrývám, 
a taky spoustu stejně nadšených lidí jako jsem já. 

Jan Halada, 8.A 

zdroj: Jan Halada 
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Lepší zůstanou – návod jak přežít 
v aquaparku 

Ač by se to mohlo některým z vás zdát, nebudu vám vyprávět o čtvrté 
řadě reality show Vyvolení. Na to bych potřebovala speciální vydání 
časopisu! Chtěla bych vám v kostce povědět o své návštěvě Aqualandu 

Moravia v Pasohlávkách. 
Pak pochopíte, 
proč ten nadpis… 

Během léta byla 
dokončena stavba tohoto, 
pro nás nedalekého, 
vodního ráje. Tož dobrá 
zpráva pro nás Moraváky, 
ne? A protože k létu 
neodmyslitelně voda 
a koupání patří, zbystřila 
jsem svůj sluch a zrak. 

Na internetu se začaly objevovat první fotky návštěvníků – celebrit, kteří 
Pasohlávky navštívili. Strategicky jsem vyčkávala. Přece tam nepojedu, 
když jsou tam tisíce lidí. A tak jsem čekala a čekala… Jenže koncem léta 
se počasí začalo kazit, prázdniny se krátily, 
až tu byl nový školní rok. Takže jsme to nestihla, 
co se dá dělat. Alespoň jsem ušetřila. 

Snažila jsem se to brát s nadhledem, ale i tak 
mě hlodalo svědomí. Naštěstí mě můj přítel 
(Honza) mile překvapil. Oznámil mi, že o víkendu 
(první týden v září) jedeme do Aqualandu. Hurá! 
Tak přece jen se dočkám. I když už nebyla vedra a 
teploměry ukazovaly slabých 23°, neváhala jsem. K mé radosti tam mají 
otevřeno celoročně. A tak jsme vyrazili. 

Auto jsme zdatně zaparkovali. Naše kroky mířily do ohromné budovy. 
Mé nadšení sílilo. Dostali jsme náramky, našli si skřínku, převlékli se 
a vzhůru do vody. Pro začátek jsme zvolili venkovní bazény s vířivkou 

zdroj: www.aqualand-moravia.cz 

zdroj: www. aqualand-moravia.cz 
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a bublinkami, a jak jinak než ohřívanou vodou. Následovaly, jak jinak, 
tobogány. Kvůli tomu jsme přece tady. 

Jako první jsme vyzkoušeli točivou skluzavku se člunem. Pak další točivé 
se člunem pro dva i pro tři. 
Nemohli jsme vynechat 
ani tobogány, na které 
nepotřebujete člun. Všechno šlo 
skvěle. Pak jsme uviděli hned 
dvě výzvy. Na jednom tobogánu 
se jezdí tak dlouho dokola, než 
vás vcucne trychtýř, a na dalším 
zase za strany na stranu 
do metrových výšek. 
Zbývala nám kamikadze. 
No řeknu vám, že mi trvalo pár 
minut, než jsem se přemluvila ji 
sjet, ale jsem ráda, že mé vnitřní 
já sebralo tu odvahu a řeklo, jeď!  

Za prosklenými dveřmi jsme viděli, že se venku něco děje. 
Ve venkovních bazénech to žilo. Umělé vlny a animační programy byly 
v plném proudu. My ale zvolili něco jiného – venkovní tobogány. Bohužel 
byl jeden z nich uzavřený z důvodu nedávné nehody nějaké slečny. 
To vás povzbudí, no. Ale i tak jsme si jízdu na tom druhém užili. A to hned 
třikrát. I když bylo už docela chladno. Nakonec jsme se ohřáli ve vnitřním 
bazénu. Jenže jsme se chtěli ještě naposledy sklouznout… 

A tak jsme se vydali na průhlednou skluzavku. Jela jsem první. 
Svítila zelená, a tak jsem jela. K mému nemilému překvapení to dívce 
přede mnou moc rychle nejelo, a tak jsme se srazily. Nevím, kde byla 
chyba. Omluvila jsem se jí a ujistila se, že je v pořádku. Počkala jsem na 
přítele, a ten řekl, že je čas jet domů. V šatnách jsme se převlékli, vzali si 
věci, a vtom to přišlo. Všimla jsem si, že mám na holenní kosti zvětšující 
se modřinu a otok. Po příjezdu domů byl asi dvakrát větší. Dělala jsem 
hrdinu, ale faktem je, že jsem večer ulehla do postele a nemohla si jít 
ani pro pití. Ráno jsem šla k doktorce, a ta mi naštěstí řekla, že to zlomené 

foto: Lucie Huslíková 
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nemám. Uff…  Řekla mi ale, že už jsem asi devátá, která se v Pasohlávkách 
zranila.  

Po pár dnech mám na noze černou modřinu. A co se týče Honzy, tomu 
se roztrhly plavky! To ale neznamená, že jsme si to neužili. Proti ničemu 
nemůžu říct ani půl slova. Bohužel jsem jen byla v nesprávný čas 
na nesprávném místě. 

A ještě k tomu nadpisu. Den před otevřením navštívilo aquapark mnoho 
novinářů, aby mohli vše vyzkoušet na vlastní kůži. Jeden dokonce napsat, 
že u některých atrakcí stojí tým záchranářů. Myslela jsem si, že přehání, ale 
je to tak. Proto jestliže sem v budoucnu zavítáte, buďte opravdu opatrní. 
Zároveň se ale nebojte, protože pokud si nějaký ten modrák uděláte, 
budete aspoň o něco málo zajímavější.  

Lucie 

Nechtěný ctitel 

Znáte ten pocit – celý rok se těšíte na dovolenou, 
školní rok se krátí… A pak to přijde! Poslední školní 
zvonění  -  a léto je tu! Plavky, opalovací krém, sluneční 
brýle a jede se. Ať už se chystáte na tábor nebo 
na dovolenou s rodinou, jde o to stejné. Odpočinout si 
a prázdniny si užít a přežít. V hlavní roli je ovšem v našem 
věku LÁSKA. 

Právě ta potkala mě a mou nejlepší kamarádku 
na táboře v italském městečku Caorle. Někdo by tomu 
mohl říkat štěstí… 

Hned první den po vybalení a prvním koupání 
k našemu stanu zavítal ON! Našich srdcí šampion. 
Na táboře byl, stejně jako my, již po několikáté. Nepamatuji si léto, 
kdy by nás přehlížel bez povšimnutí. Ale letos to byl opravdu extrém. 

První večer byl takový ten o spřátelení. Dan, náš nápadník, nás stále 
navštěvoval. Říkal nám různými přezdívkami a mrkal na nás těmi 
svými hnědými kukadly. Zní to krásně. Ovšem Dan nebyl zrovna jako kluk z 
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mola nebo z filmu. Ani já, ani moje kamarádka nejsme povrchní. 
Jenže to byste museli vidět.  

Vtipné je, že nikdo neví jak, ale po celém campu se šuškalo, že Dan 
chodí s námi oběma. Což samozřejmě 
pravda nebyla… Řekly jsme mu, 
že každá z nás má doma milujícího 
přítele. To však jako kdyby Dan 
neslyšel. Občas se mi stalo, 
že mě na snídani probodly oči malých 
holčiček. Ty se mě následně zeptaly, 
jak jen můžu chodit se dvěma kluky naráz! Ale já přeci s Danem 
nechodila!!! Jako kdyby nikdo neměl rozum. A tak jsem se přenesla přes 
ten pocit bezmoci a našeho milovníka postupně přehlížela. Jenže první den 
byl jen zahřívací kolo. Den ode dne se Danovy city prohlubovaly. 
K přezdívkám přibyly i dopisy! Celkem jsem si domů přivezla asi šest 
dopisů, jednu svou podobiznu, která mi doufám není podobná, obrázky 
probodnutých srdíček, a nakonec dopis na rozloučenou. 

Ano, je to tak. Sedmý den mi Dan přinesl dopis, ve kterém se se mnou 
rozešel. Kamarádku to čekalo o den později. Jí to ale dokázal říct do očí. 
Nakonec jsme obě zůstaly na ocet. To nám ale prázdniny nepokazilo. 
I přesto jsme si celý tábor náležitě užily. A jako bonus máme přece ty 
skvělé dopisy a nezapomenutelné přezdívky!  

Vlastně to byl fajn pocit, že vám někdo každý den říkal, jak jste 
nádherná (nehledě na to, jak hrozně vypadáte), jak vás má rád, že jste jeho 
KOČIČKA, SEXY HOLKA, MEDVÍDEK a LÁSKA NEBESKÁ.  

Lucie 

Daň za samozřejmost 

29. července byl prázdninový den jako každý jiný – vstávání okolo 
oběda, koupání v bazénu… a odpoledne, protože bylo pondělí, volejbal. 
Na trénink se mnou vždycky chodil i Aron – můj pes, a ani tehdy jsem 
neudělala výjimku. Po tréninku obvykle chodíme doplnit energii 
do hospody, ale výjimečně nebylo volno na zahrádce, tak jsme si šli 
sednout do parku naproti.  
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Aronek si hrál, my jsme rozebírali trénink a ani nám nepřišlo, 
že se najednou setmělo a začala bouřka. Bylo to jako ze špatného filmu. 
Obloha černá, blesky a hromy, prostě nejvyšší čas jít domů. Rozloučili jsme 
se a já jsem utíkala vrátit sklo do hospody. Běžela jsem přes cestu a jen 
koutkem oka jsem zahlédla, jak se z kopce řítí auto. 
Přeběhla jsem na druhou stranu a ze zahrádky 
na mě kluci křičí: „Proboha, někdo ti přejel psa…!“. 
Jen jsem se otočila a viděla jsem tu svoji malinkou 
černobílou kuličku na silnici v kaluži krve. 
Nedocházelo mi, co se děje. Jen jsem zakřičela 
na kamaráda, že jedeme k doktorovi, vzala Aronka 
do náruče a nasedla do auta. Jenže už po cestě mi 
došlo, že to nemá smysl… Zemřel… Nechtěla jsem 
se s tím smířit, ale ještě ten večer jsme mu v bouřce 
kopali hrobeček… 

Nikdy by mě nenapadlo, jak moc mi ten prcek bude chybět. Byly mu jen 
2 roky a já je celé strávila s ním – každou volnou chvilku, kterou jsem 
mohla. Nedocházelo mi, že je to můj nejlepší přítel… že je to jediný chlap, 
který snáší všechny moje nálady… A najednou tady nebyl. Večer usínat 
bez něj a ráno sama vstávat bylo zatraceně těžké…  

První týden byl jednoznačně nejhorší. Neslyšet doma za sebou jeho 
ťapkání bylo opravdu frustrující. Ale pak mi došlo, že to byl „jen“ pes, 
a já ho brala jako naprostou samozřejmost. Úplně jsem vypustila, 
že do každého vztahu musíš investovat čas a spoustu trpělivosti, 
kterou jsem s ním mnohdy neměla. Zapomněla jsem si ho vážit. 
Toho, že se mnou může být, a hlavně, že já můžu být s ním. 
Uvědomila jsem si, že to tak mám se všemi svými kamarády, a především 
s rodinou. Beru je všechny jako samozřejmost… což neznamená, že bych je 
neměla ráda! Jen mám občas pocit, že musí všechno snést…  

Už mi došlo, že na všem špatném je opravdu něco dobré. Díky tomu, 
že mi umřel Aronek, už nikdy nejedu nikam pryč, jestliže jsem s někým 
pohádaná. Nechci už nikdy zažít ten pocit, že jsem se nestihla rozloučit… 
Začala jsem se snažit ovládat svoje nálady a nevylívat si je zbytečně 
na ostatních. Snažím se zbytečně ostatním neubližovat a dávat jim najevo, 
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že mi na nich záleží. Tohle všechno je sice hrozně hezké, ale musel mi kvůli 
tomu umřít nejlepší přítel, aby mi to došlo.  

Jsem přesvědčená, že nejsem jediná, kdo své blízké někdy považoval 
za samozřejmost. A proto na to zkuste přijít dřív než já. Není potřeba platit 
zbytečně takovouto daň. 

Karolína Mikšová, 8.A 

Volby na zkoušku a naostro 

Nejdříve nanečisto… 
Již počtvrté uspořádala společnost Člověk v tísni projekt Studentské 

volby v souvislosti s blížícími se předčasnými volbami do Poslanecké 
sněmovny ČR. Jeho cílem je podpora volební účasti mladých lidí 
ve společnosti. Na naší škole proběhly tyto volby od 2. do 3. října 2013. 
Mohli se jich účastnit studenti starších 
patnácti let.  

Každá ze škol, která se do projektu 
nahlásila, musela připravit volební 
místnost. Zde nesměla chybět mimo jiné 
volební urna, která k volbám 
neodmyslitelně patří.  

Při příchodu do volební místnosti 
uvítala voliče tříčlenná komise skládající 
se ze sympatických tváří (Kateřina 
Muchová, Lucie Huslíková a Veronika Vižďová). Ta jim následně vysvětlila, 
jakým způsobem volit, aby nedošlo k nějakému omylu, protože tak by 
se jejich hlas stal neplatným. Poté každý volič dostal svůj volební lístek, 
odebral se za plentu, zde zatrhl stranu, kterou chtěl volit, a lístek vhodil 
do urny. Samozřejmě, že s úsměvem. 

První den nás navštívila ivančická televize. Někteří studenti tak byli 
nuceni zodpovědět otázku – PROČ VOLIT? Jejich odpovědi byly k vidění 
a slyšení následující den na TIV.  

Za celou volební komisi musím říct, že vše proběhlo v pořádku, 
a především anonymně. Voliči měli na výběr 13 stran, které jsou 
v Jihomoravském kraji. K volbám se dostavilo 58 voličů z celkově 215 

zdroj: Klipart Microsoft Word 
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oprávněných (nad 15 let), z 58 volebních lístků vhozených do urny byl 
jeden hlas neplatný. Bohužel v termínu voleb byly dvě třídy třetího ročníku 
na exkurzi v Praze, což značně ovlivnilo výsledky.  

Vítězem se na naší škole stala Česká pirátská strana. O hlas méně pak 
dostala strana ANO 2011 a jako třetí se umístila Strana svobodných 
občanů. 

Hlasy pro jednotlivé politické strany: 
Česká pirátská strana: 13 
ANO 2011: 12 
Strana svobodných občanů: 6 
TOP 09: 5 
ODS: 4 
KSČM: 3 
ČSSD: 3 
Úsvit přímé demokracie: 3 
KDU-ČSL: 2 
Dělnická strana sociální spravedlnosti: 2 
Strana zelených: 2 
Koruna Česká: 1 
Strana práv občanů - Zemanovci: 1 
 
Celkovým vítězem v rámci všech škol ČR se stala TOP 09. 
Byla jsem zklamaná, že se voleb zúčastnilo tak malé množství voličů.  

Myslím si totiž, že jen tím, že se budeme o dění kolem zajímat a aktivně 
se na změnách podílet, se může něco změnit. Proto doufám, že těch 
opravdových voleb se zúčastní co největší procento občanů.  

A teď na vlastní kůži… 
Ty opravdové volby jsou úplně o něčem jiném. Člověk nesmí 

zapomenout někoho v seznamech zakroužkovat, musí orazítkovat každou 
obálku (Jednou se stalo, že komise neorazítkovala obálky, takže se 
ani jeden hlas z okrsku nepočítal!), zapečetit urnu, zkontrolovat všechny 
občanské průkazy a být stále ve střehu. Dobré ale je, že sedíte v komisi 
s různými lidmi – stejně starými, mladšími, staršími, a i tak se s nimi 
dokážete celých 16 hodin bavit! Alespoň jsem měla ten pocit…  
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16 hodin ale není výsledný čas. První den tam sedíte osm hodin, plus 
hodina na přípravu volební místnosti, chodeb. Druhý den je to šest hodin. 
K tomu musíte přičíst čas sčítání všech hlasů, kontrol a úklidu.  

Díky bohu za státní svátek a podzimní prázdniny, které nás čekaly. 
Protože i když to zní jako nicnedělání, domů jsem se vždy vracela naprosto 
vyčerpaná. Co je výhodou, přečetla jsem tři knížky! 

Nakonec to byla velmi příjemná zkušenost. Zjistila jsem, 
jak to na volbách chodí, a že snad ani není prostor pro manipulaci s hlasy. 
Také jsem poznala pár tváří z Němčic, něco málo si přivydělala a ještě jsem 
byla mile překvapena poměrně velkou účastí. Za což jsem asi nejradši. 
Takže nakonec byla má prosba vyslyšena!  

Teď už jen zbývá doufat, že se parlamentní volby nebudou konat dřív, 
než by měly. A co týče výsledků? Ty snad každý z nás zná. 

Lucie 

Vysoká škola? Času dost! 

Naivně jsem si myslela a tajně doufala, že si po návštěvě 
BVV v rámci veletrhu Gaudeamus konečně vyberu onu 
vysněnou vysokou školu. Jenže má představa, že vejdu a 
moje budoucnost mi bude jasná, byla mylná. 

I když jsme všichni představy měli, tak mi věřte, že 
jsme je na cestě domů ztratili (asi někde na desátém 
kilometru dálnice D1).  

Otázkou tedy je, co mi Gaudeamus přinesl? Jeden 
den bez učení. Dále pak dvě placky s vlastní fotkou, 
otvírák, poukázku do lezeckého centra a především 
plakáty, prospekty a letáčky, se kterými, dle slov mého 
spolužáka, se bude dobře topit. 

To je jen legrace… I když nyní opravdu nevím, co se 
sebou. Třeba mi Gaudeamus napoví příští školní rok, kdy pro mě bude toto 
téma (výběr VŠ) aktuální. A proč? Protože přece budu v obávaném 
maturitním ročníku! Do té doby se musím uklidňovat slovy: „Času dost!“ 

Tak - snad se nesejdeme na pracáku.      
 Lucie 

zdroj: Klipart Microsoft 
Word 
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MŮJ ŽIVOT S KOČKOU 

Tři dny v zajetí kašmíru 

Vždycky jsem si s mamkou říkala, že bychom mohly napsat knížku – Můj 
život s kočkou. Ale ruku na srdce. Nevěřím, že bychom s ní slavily nějaké 
velké úspěchy. Jenže je škoda se nepodělit s tak skvělými historkami, 
jako mám já s naší kočkou.  

Proto jsem se rozhodla alespoň touto 
cestou příběhy zvěčnit. Takže pokud máte 
rádi zvířata, pohodlně se usaďte, dejte 
si něco dobrého… 

Ani o prázdninách nás Bettynka 
nešetřila. Což se dalo čekat. Vždyť měla 
prázdniny. Místo denního prodávání 
v našem obchodě se obnažovala 
na veřejnosti. Například taková asistence 
při úklidu na náměstí, večerní hraní 
Člověče, nezlob se (kdy jsem kvůli Betty 
ztratila hned šest kostek) nebo obyčejné 
povalování se na sluníčku, po kterém 
se z naší jinak šedé krasavice postupem 
času stala narezlá imitace britské kočky. 
Ani to ji ovšem neubírá na kráse.  

V polovině léta jsem se chystala 
na tábor do Itálie. Konečně jsem řešila, 
jaké oblečení s sebou, kolik peněz si vzít… 
Zkrátka takové ty příjemné starosti. Jenže naše princeznička objevila 
v mém pokoji svého úhlavního nepřítele – KUFR! Viděla jsem strach v jejích 
očích, když ho po roce opět viděla. Řekla bych, že si myslela něco ve stylu – 
a je to tu zase. Ona odjede a já tu budu bez Lucky. Co si jen počnu. 
Dobře, je dost možné, že si jen moc fandím. Kdo ví, co si kočka mumlá pod 
fousem.  

Zbývaly tři dny do odjezdu. V úterý ráno jsem se chtěla zachumlat 
do jejího kožíšku. Betty ale nebyla k nalezení! A tak se ji celá rodina vydala 

foto: Lucie Huslíková 
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hledat. Pod postelí – nic. Na barové židli – nic. U misky – nic. Ve stínu – nic. 
Na půdě – nic. Nikde nic. Ani chumáček srsti jako stopa.  

Den šel za dnem. Po princezně ani stopy. Ani tlapky. Moje nadšení 
z blížící se dovolené bylo to tam. Když už jsem si dobalovala všechny věci, 
vzpomněla jsem si, že by nebylo od věci si vzít jeden teplý svetr. Znáte to, 
pro jistotu. Otevřela jsem skříň se zimní výbavou. Vybrala jsem si z tisíce 
svetrů (nemám tisíc svetrů, ale mému příteli to tak přijde), a pak jsem 
sáhla po mém oblíbeném kašmírovém. Počkat, počkat. Ten svetr se hýbe! 
No jistě. To nebyl svetr, ale náš miláček. Ze strachu se schovala k tomu 
nejlepšímu materiálu, který umí uklidnit. Bohužel jsem ji do skříně zavřela 
a nic neslyšela. Žádné volání o pomoc. Naštěstí si nestěžovala, 
spíš se tvářila, jako že ji ruším.  

Nakonec vše dobře dopadlo. Betty si dala misku svého oblíbeného jídla, 
naposledy se se mnou pomazlila a já jsem mohla v klidu odcestovat 
na prázdniny.  

Lucie  
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CO MI HLAVA NEBERE 
V této rubrice bychom rádi psali o tom, co jednoduše nechápeme. 

Co nám denně vrtá hlavou a nemůžeme na to najít odpověď. 

Můj narozeninový den aneb Dítětem 
navždy! 

Tak hrozně moc bych chtěl mít 18… Já to vážně nechápu. Skládají 
se o tom písničky, odpočítávají se dny. Ale co na tom čísle je? 

…27. září jsem se dočkala a dožila svých 18. narozenin. S odstupem času 
mi přijde, že to lidé kolem mě řešili více než já. 26. září v 11 hodin večer 
jsem ulehla do peřin. A za hodinu 
to přišlo… 

Od půlnoci mi na mobil chodila 
blahopřání. Já to ale neřešila. 
Ráno bylo jako každé jiné. 
Až na to, že jsem šla do obchodu 
koupit svou první láhev alkoholu. 
Jistě, že se mě nikdo neptal 
na můj věk. Typické.  

Byl pátek, takže jsem byla ráda, 
že bude víkend, ale do školy jsem 
musela. Tam mě čekala písemka 
z angličtiny, jejíž známka 
odpovídala spíše pátku 13. 
Na angličtinu jsem rázem 
zapomněla, když mi spolužáci 
nosili květiny, dortíky a neustále 
mě objímali. Po posledním zvonění toho dne se všichni rozutekli. 
Já na skok zavítala do dramatického kroužku, kde na mě čekalo mé 
neoblíbené hobla! Po 18. úderech se mi udělala modřina na bocích. Kéž by 
mi bylo třeba pět.  

Utíkej, říkala jsem kamarádce, která se nabídla, že mi pomůže 
s přípravou mé rychlo party. Šlo o oslavu trvající asi dvě hodiny. 

foto: Lucie Huslíková 
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Kamarádi mi popřáli, připili jsme si (jistě, že jsem ochutnala alkohol poprvé 
v životě, smích). Pak jsem si rozbalila dárky. Rozbalování se neobešlo 
bez slz. Ano, brečím i kvůli kabelkám… Jsem holka, no. Po ochutnávce 
dortu a umytí nádobí se všichni odebrali na náměstí. Zde oslavovalo celé 
město můj den. (No dobře, byly to Svatováclavské slavnosti.) Konečně piju 
burčák legálně. První výhoda dne!  

Kolem sedmé jsem šla domů – připravit se na další část dne. Přišel mi 
poblahopřát můj přítel Honza. Po všech těch darech (zmíním dort a 18 růží) 
následoval program na náměstí a romantická večeře. Náš společný večerní 
program nebudu popisovat, důležité je, že si vše pamatuji. I navzdory 
varování všech profesorů. 

Když to tak shrnu – ten den se nic nezměnilo. Ani můj podpis se přes 
noc nezměnil, v což jsem doufala. Bohužel se stále podepisuji jako 
prvňáček. Nyní se můžu sama omluvit v hodinách tělocviku a jít do vězení. 
Fakt paráda. 

Přirovnala bych to k očkování TBC. Každý o tom mluví, straší vás, 
ale ve skutečnosti je to o ničem.  

Lucie 

  
zdroj: Kamil Vokurek 
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Vtipy 
 
USA by ušetřila miliardy dolarů, kdyby si místo armády najala 
Chucka Norrise. 
 
Jaku, jedl jsi někdy šneky? 
- No jasně!! 
Já myslel v restauraci? 
- Aha, tak to ne … 
 
Co je absolutní stáří? Když vycházíte z muzea a spustí se alarm. 
 
Pacient se ptá doktora: „Proč si nemohu nahmatat nohy?" 
Doktor: „Protože jsme vám amputovali ruce!" 
 
Já už tady na tom světě nevěřím fakt ničemu… Otevřu dveře s nápisem 
„Muži", a on je tam záchod… 
 
Přijde jelen na bungee-jumping a povídá: „Jsem slyšel, že se tady skáče na 
laně." 
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