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Milí spoluob�ané OA, 

dlouho jsme p�emýšleli co napsat do úvodu. Nakonec jsme se 
rozhodli napsat to, co je všem tak moc blízké, a to všední ráno 
OA. 

A sakra 7:30, zase n�co nefunguje, 
jak má… Batoh. V�ci. Jak blb� 
navád�ná st�ela sm�r: milovaný 
ústav… Stojím, p�ešlapuju, 
p�emýšlím… Jít dál? Co když se 
oto�ím? O co p�ijdu? … 7:45 už 
bych m�l za�ít n�co d�lat… 
P�ibližuji se dál k ústavu 
s prosebným úsm�vem: Zav�ete ten 
ústav nebo a� na dve�ích visí nápis: 
Pro nemoc zav�eno…  

Po zdolání dvojích dve�í p�ichází ta zápachem zatuhlá, v��n� 
p�epln�ná, úzká uli�ka, kterou všichni tak rádi nazývají šatna. 
Zuji se, p�idám své boty do té obrovské zapáchající krabice a 
jdu dál vst�íc svému osudu. Po prvních p�ti schodech 
nedýchám. V hlav� mám jen: To nejsou schody, to je hora… 
(o n�kolik minut pozd�ji) jsem v nebi? … Nevidím nic, srdce 
mi tou rychlostí už ani nebije… Ale co te�? Chaos… Kam jít? 
Koho se zeptat? M�la jsem n�co um�t �i mít? … Ne, zas ten 
pocit marnosti a bezmoci… Nic neumím… Hlavou mi zas 
b�há otázka, jakožto už dlouhé 3 roky: Jsem tu správn�? … 
7:54 neodejdu p�ece jen rad�ji dom�? 

Otázka do prázdna a dlouhé nic…    
a pokra�ování? 

…každý sám dob�e ví, co jsme za ústav.  
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3. B P�íjemné �tení p�eje 



Osv�žující letní drinky 

Jaro nám již naplno vládne a pomalu, ale jist� jeho žezlo 
p�evezme léto. A co to znamená? No p�eci jedna velká party. 
Co by to ovšem bylo za párty bez dobrého pití, a tak jsme si 
pro vás p�ipravili pár drink�, které stojí za to ochutnat. 

 Sex on the beach (18 +) 

4 cl vodky 
2 cl broskvový likér 
džus nejlépe pomeran�ový 
a ananasový, p�ípadn� 
brusinkový 
 
Král všech drink�, kterého 
snad ani net�eba p�ed-
stavovat. Sta�í, když 
šejkr naplníme do 
t�í �tvrtin sklenice, 
ve které se bude 
drink podávat, 
ledem, nalijeme 
vodku a 
broskvový likér, 
dolijeme džusy a 
�ádn� promícháme. 
Nakonec podáváme 
ve sklenici ozdobené 
ovocem dle vaší 
fantazie. 

Tequila Sunrise (18 +) 

4,5 cl Tequily 
9 cl pomeran�ového džusu 
1,5 cl grenadiny 
 
Taktéž známý drink, 
p�ipomínající východ 
slunce. Fyziká�i na n�m 
m�žou demonstrovat 

p�sobení r�zn� 
hustých tekutin ;) 

V šejkru smícháme 
led, Teguilu a 

pomeran�ový džus. 
Nalijeme do vysoké 
sklenice a dolijeme 
grenadinu, která se 
postupn� usadí na 
dn�, nezapomene 
ozdobit plátkem 
pomeran�e a 
m�žeme podávat. 

 



Mojito (18 +) 

4 cl bílého rumu 
3 lži�ky t�tinového cukru 
10 lístk� máty 
sodovka 
 
Asi jeden z nejznám�jší 
osv�žujících drink�, který už 
ochutnal snad každý. A jak na 
tento exotický drink? D�lá se 
již mnoho variací, 
ale my si zkusíme 
ov��enou klasiku. 
Ve sklenici �ádn� 
rozdrtíme cukr 
s mátou, zalijeme 
rumem, p�idáme 
ledovou t�íští a nakonec 
dolijeme sodovkou. 
Dozdobíme plátkem 
limetky. 

Piña Colada (18 +) 

4 cl bílého rumu 
2 cl kokosového sirupu 
9 cl ananasového džusu 
 

Drink, který neodmysliteln� 
pat�í k plážím, zvlášt� t�m 
karibským, kde se používá 

�erstvé kokosové mléko a 
ananasy. Do mixéru nalijeme 
všechny ingredience a 
d�kladn� promixujeme.  
Nalijeme do sklenice 
s p�ipraveným ledem. 
Servírujeme s plátkem 
ananasu. 

 

Virgin Colada 

3 cl kokosového sirupu  
2 cl smetany 
4 cl pomeran�ového 
džusu 
12 cl ananasového džusu 
 
Aby se ne�eklo, že 
nemyslíme na ty mladší 
z nás, tak jsme si pro vás 

p�ipravili i jednu 
nealkoholickou verzi 
populárního drinku, kterou 
uspokojíme nezletilé pijany. 
P�íprava je snadná, jen 
všechny ingredience d�kladn� 
promícháme v šejkru, 
nalijeme do vysoké sklenice a 
ozdobíme �erstvým ovocem.

 



Kam vyrazit??? 

Už Vás také nebaví to nekone�né vysedávání ve škole? Také už se od 
pond�lního rána t�šíte na to páte�ní poslední zazvon�ní a plánujete, 
kam vyrazíte o víkendu? Proto jsme si pro Vás p�ipravili pár nabídek 
kulturních i nekulturních akcí. 
 
Premiéry v Multikin� Cinestar: 

• od 26. 4. komedie Projekt X 
• od 26. 4 thriller Havran 
• od 17. 5. komedie Líbáš jako 

  �ábel 
 
P�edstavení v Jiho�eském divadle: 
 od 27. 4. tragikomedie Tlustý prase 
 od 2. 5.  komedie Škola základ života 
 od 5. 5.  Romeo a Julie 
 

Tohle Vás nebere? Rad�ji byste n�co z jiného soudku? Je libo n�jaký 
bar �i jiný podnik? 
 
�  Music bar Mari 
�  Coctail bar Žlutá ponorka – Happy hour  - od úterý do 
soboty - 19:00 do 20:00. 
�  Restaurace Potrefená husa 
�  Club B26 – Každý den od 23:00 do 0:00 happy hour. 
Každou st�edu, pátek a sobotu výhodné akce pro studenty. P�íjemná 
obsluha, výborné alkoholické i nealkoholické drinky. 
�  Italská restaurace Vendetta – P�íjemné posezení na 
bud�jovickém nám�stí, italské speciality, výborné drinky.  
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MALÝ MILOŠ 

 

Hodn� jsem kdysi p�emýšlel nad záhadnou algebraickou rovnicí, a 
tak jsem namaloval svou první kresbu. Vypadala asi takhle: 

 

Ukázal jsem své veledílo u�iteli a ptal se 
ho, nahání-li mu ta kresba strach. 

Odpov�d�l mi: 

„Pro� by mi kalkula�ka m�la nahán�t 
strach?“ 

Ale to nebyla oby�ejná kalkula�ka. Byla to kalkula�ka, která po�ítala 
mé rovnice daleko rychleji než já. Byla to má nejhorší no�ní m�ra. 
Nakreslil jsem tedy i její obsah, aby to u�itel pochopil. On totiž 
pot�ebuje vždycky n�jaká vysv�tlení. 

Má kresba �íslo 2 vypadala takhle: 

U�itel mi ale poradil, abych toho kreslení nechal a 
rad�ji po�ádn� po�ítal. Tak se stalo, že jsem se 
vzdal skv�lé malí�ské kariéry. Musel jsem si tedy 
vybrat jiné povolání a nau�il jsem se s kalkula�kou 
vážn� po�ítat. Po�ítal jsem tak trochu celý život. 

 

(Máte problém s pochopením? P�e�t�te si Malého prince) 



A tak jsem se jednoho dne zcela prom�nil. 

P�ed Po 

 

 

(Máte problém s pochopením? P�e�t�te si Kafkovu Prom�nu.) 

A NYNÍ SE POKUSÍME V�NOVAT �ESKÉMU JAZYKU 

Mocný matematik Miloš má mnoho mylných množin. Marek míní 
Milošovi mohutnou myšlenku „množina M má mylnou mocninu 
mocnitele M!“ Miloš ml�í. Myslí. Mluví: „Myslíš myln� Marku. 
Množina M má mezikruží mnohohranu mírn� mimob�žné 
mnohoúhelníku M. Mohutnost množiny má malou míru monomu 
mocniny M.“ 

Miloš�v mozek má matematickou moc. 

Miloš miluje matematiku. 

My milujeme Miloše.   

(Máte problém s pochopením? Navštivte pravou hodinu matematiky 
s mistrem.) 



JAK MOC JE MATEMATIKA ZAJÍMAVÁ 

• Maminka je dnes o 
21 let starší než její dít�. Za 6 
let bude dít� 5x 
mladší než maminka. Otázka 
zní: Kde je tatínek? 

 

• T�i muži p�išli do 
motelu: Recep�ní uvedl, že 
pokoj stojí 30 K�, a tak každý 
z muž� zaplatil 10 K�. 
Všichni odešli na pokoj. Po chvíli recep�ní zjistil, že cena je nižší a 
�iní 25 K�. Vzal tedy 5 K� a poslal poslí�ka, aby je vrátil. Ten však 

nev�d�l, jak rozd�lit 5 K� na t�i stejné díly, 
proto každému z muž� vrátil jen 1 K� a 2 K� 
si ponechal…  
To znamená, že každý z muž� nakonec 
zaplatil 9 K�. 
Je to tak?? 
To je dohromady 27 
K�. 
Je to tak?? 

Poslí�ek má v kapse 2 K�. 
 Je to tak?? 
To je dohromady 29 K�.  
Je to tak?? 

 
TAK KDE JE ALE TA JEDNA KORUNA?!?! 

 



• Nekone�n� mnoho matematik� p�ijde do baru. První si 
objedná pivo. Druhý si objedná p�l piva. T�etí �tvrt piva. Barman se 
naštve, nazve je idioty a nato�í jim dv� piva. 

 

• Víte, pro� nosí pan Novák 
kostkované košile? 
Aby snadno našel sou�adnice, kde 
ho sv�dí záda. 

 

A NYNÍ VYHLAŠUJEME SOUT�Ž O RANDE VE 
DVOU S VÁŽENÝM MATEMATICKÝM �AROD�JEM, 

PANEM  

MILOŠEM NYGRÝNEM!!! 

 

Je to jednoduché!! 

 

Sta�í vypo�ítat naši jednoduchou rovnici. Výsledky doneste do 
u�ebny 11 a my, mocní matematici, Vám je zkontrolujeme. 
Po�ítejte rychle, tato nabídka je omezená. 

 

2x2 + 6yz + z + y2 + 12xy = z2  

 

A tak se ptáme, kolik je a? 

 



S profesory na sloví�ko 
 
I když si myslíte, že do léta máte ješt� �asu dost na shnití v lavicích, 
vyvedeme vás z omylu! Léto se nezadržiteln� blíží. Sluní�ko nás 
jemn� a n�žn� šimrá po tvá�ích a chu�ové bu�ky touží po 
vychlazeném melounu. Takže jsme se rozhodli rozprost�ít sondy do 
kabinet� našich milovaných profesor�.  
 
 

Ing. Lenka Kubátová 
 
Jaká je Vaše vysn�ná prázdninová destinace?  

V tuto chvíli t�eba prázdniny na chalup� v malé jiho�eské 
vesni�ce.  
Jaký je Váš nezapomenutelný prázdninový zážitek? 

Nezapomenutelných prázdninových zážitk� se mi vybavuje 
mnoho. Kdybych zavzpomínala na d�tství, tak to bude va�ení z písku 
a trávy pod velkým starým o�echem u babi�ky, chytání ryb v Lužnici 
s d�dou, velká bou�ka u Sta�kovského rybníka, ve�erní �išt�ní 
zmrzlinového stroje, 1 kg opravdu �ervených a dobrých raj�at za 
2,50 K� …  Pozd�ji �ty�m�sí�ní prázdniny na chalup� se svými 
malými dcerami, st�hování do �eských Bud�jovic …   

Co Vás v horku zaru�en� zchladí? 
Na zahrad� máme jezírko ze skruže, kde ješt� nikdy nebyla teplá 
voda. Takže – skok do jezírka. 
Kdybyste si mohla sbalit pouze 5 v�cí, jaké by to byly? 

Myslím, že v první chvíli by se mi vybavily v�ci, které 
nej�ast�ji sháním po ránu – klí�e, mobil, kapesní�ky, flashky, možná 
i doklady.   

 



Váš oblíbený 
nápoj na léto? 

P�es den 
na sluní�ku 
výborná pramenitá 
voda, ve�er 
v chládku t�eba 
kvalitní r�žové 
víno, p�es den i 
ve�er dob�e 
vychlazené pivo 
z �istých trubek …  

 
S kým nejrad�ji/obvykle trávíte dovolenou? 

S naší velkou rodinou. O dovolené si organizuji �as tak, 
abych se setkala b�hem léta se všemi, kdo jsou sou�ástí naší rodiny 
nebo pat�í mezi naše rodinné p�átele. Ale �as trávím ráda i o samot� s 
mým p�ítelem - knihou. 
 

Ing. Pavla Boxanová�
 
Jaká je Vaše vysn�ná prázdninová destinace?  

Mým vysn�ným prázdninovým místem je ostrov Réunion, o 
kterém mi rád nadšen� vypráví m�j tatínek. Na ja�e jsem si k tomuto 
snu p�idala další - Aljašku. Vzhledem k �asové a finan�ní náro�nosti 
t�chto cest se tam však ješt� letos (a samoz�ejm� ani v nejbližších 
letech �) nevydám, t�ším se proto rad�ji na mé oblíbené Julské 
Alpy. 
 
Jaký je Váš nezapomenutelný prázdninový zážitek? 

Setkání s  medv�dem ve slovenských Rohá�ích. Už nikdy 
jsem pak tak rychle žádný kopec nevyb�hla. 



Kdybyste si mohla sbalit pouze 5 v�cí, jaké by to byly? 
Záleží na cíli cesty. Na jih si ur�it� nezabalím teplé ponožky, 

bez nichž si naopak Aljašku neumím p�edstavit. Tedy podle situace. 
Co Vás v horku zaru�en� zchladí? 

Vychlazený meloun, nanuk, studená voda. Ale já mám horko 
ráda, pro� se zchlazovat? 
Váš oblíbený nápoj na léto? 

Zázvorová limonáda. 
S kým nejrad�ji/obvykle trávíte dovolenou? 

Nejrad�ji a také obvykle s rodinou. 

 

 Ing. Petr Pánek 
Jaká je Vaše vysn�ná prázdninová destinace? Nebo kam se 
chystáte na dovolenou? 

Nejsem p�íliš vybíravý, co se týká místa, ale musí tam být teplá 
voda, studené pivo, kytara, Zuzka, manželka a v ideálním p�ípad� i 
lo�. Mým snem jsou zapomenuté ostrovy kdesi v Tichém oceánu, 
ale ty z�stanou pouze snem…  (Zuzka nem�že do letadla). 

P. S.: Zuzka je pes � 
 



 
Jaký je Váš nezapomenutelný prázdninový zážitek? 

Ty mám dva a t�žko �íct, který je nezapomenuteln�jší…  
První je samoz�ejm� seznámení s manželkou, kde jinde než u vody. 
Lebedím si u jezu pod stromem a p�ichází krásná (doufám, že to 
bude �íst i manželka) blondýna: „  Nebojte se ps�, oni jsou hodní!‘‘ 
zašveholím s pusou plnou úsm�vu. „  Já se nebojím ps�, ale Vás!‘‘ Za 
p�l hodiny jsme plavali spolu v �ece a skon�ilo to svatbou…  No a 
druhý skoro stejn� d�ležitý, že jsem po deseti (!) letech kone�n� 
proplaval do jedné podmo�ské jesky�ky, kterou v Chorvatsku 
s kamarády nazýváme „ OKO‘‘ Kdo se n�kdy zkoušel potáp�t na 
nádech a proplavat by� jen kousek tunelem pod vodou bude v�d�t o 
�em je �e�. 
Co Vás v horku zaru�en� zchladí? 

No v horku zaru�en� dv� v�ci: chladná t�� v �ece s n��ím 
studeným k pití v ruce a pak moje manželka – když si neuklidím…  
� 
Kdybyste si mohli sbalit pouze 5 v�cí, jaké by to byly? 

No když to mají být v�ci, tak je to docela t�žká otázka, když 
nevím kam jedu! Co s plavkami za polárním kruhem a kožichem na 
Bermudách!? Ale kytaru ur�it�. 
Váš oblíbený nápoj na léto? 

Tak v tom mám úpln� jasno: pivo, káva, víno, gin, rum…  
S kým nejrad�ji/obvykle trávíte dovolenou? 

Samoz�ejm� s manželkou nejrad�ji, obvykle i s d�tmi 
vlastními i nevlastními, p�ípadn�, které kde potkáme anebo se 
sme�kou ps�. To jsem nejspokojen�jší. 

Tímto jím d�kujeme za spolupráci � a pro paní profesorku 
Boxanovou máme jedno d�ležité upozorn�ní: na Aljašce se m�žete 
nej�ast�ji potkat s medv�dem hn�dým a grizzlym. Nejvyšší hora 
dosahuje nadmo�ské výšky 6 194 metr� a jmenuje se Mount 
McKinley. 



A dále rozhovory se žáky… 

Rozhovor s Janem Jane�kem studentem z prvního ro�níku. 

Blíží se konec roku, tak jsme se zeptali našich prvák�, jak by 
zhodnotili tento rok na nové škole. 

1) „ Jak bys zhodnotil první rok na st�ední škole?“  
„ U�ení jde, spolužáci i u�itelé jsou úžasní. Celkov� je to 
lepší než na základní škole. 

2) „ Který p�edm�t T� nejvíce baví?“  
„ ZSV.“  

3) „ Kdyby sis mohl vybrat, na jakou školu jít, byla by to znova 
Obchodní akademie?“  
„ Ano, šel bych znova na Obchodní akademii.“  

Rozhovor s Janem Št�rbákem, studentem z maturitního ro�níku. 

I letos se vít�zem sout�že „ Maturák roku“  stala 4. AL. Zeptali jsme 
se proto na pár otázek jednoho studenta z této t�ídy. 

1) „ Tento rok jste vyhráli sout�ž Maturák roku, m�žeš nám 
p�iblížit, o co vlastn� jde?“  
„ Tak ur�it�. Sout�ž se týkala vyhodnocení všech maturák� 
v Jiho�eském kraji. Dostali jsme nejvíce hlas�, protože se 
nám maturák opravdu povedl. A myslím si, že jsme si to 
zasloužili.“  

2) „ Co jste vyhráli?“  
„ 2 dny na Lipn�, party a jízdu limuzínou.“  

3) „ Jak dlouho trvaly p�ípravy na maturák?“  
„ Od konce 3. ro�níku. Byla to dramatická situace, protože 
naše t�ída se rozd�lila na padesát rozdílných skupin, vznikly 
spory, ale je z toho maturák roku, že jo.“  



Co vás drží v této škole nad vodou? 
 

 
 
 

Díky této anket� jsme zjistili, jak student�m OA leze škola na 
mozek. Nejvíce žák�m z prvních a druhých ro�ník�, protože by nás 
velice zajímalo, jak je dokáže držet nad vodou „ An�a Dlan�a“  a 
Pytlík Jakub? (T�mto respondent�m doporu�ujeme co nejrychlejší 
nalezení p�ítelkyn� s jiným jménem než An�a Dlan�a.) Naopak nás 
velmi pot�šil hlas jednoho fanouška školní jídelny! Go jídelno go! 

 
 
 



Hubn�te vážn� i nevážn� s profesionálem! 
 
Padáte ze všech stran postele najednou? Tak hupn�te do plavek 
snadno a rychle, s naším profesorem alias trenérem Pavlem 
Bachem! Kila navíc již nebudou Vaším nep�ítelem. 
 
Jídelní�ek, doporu�ený �ty�mi z p�ti u�itel� TEV OA: 
Snídan�: 15 minut švihadlo (bez meziskoku, snožmo, vp�ed, vzad, 
stranou … ), 10 minut rotoped, 1 zelené jablko, zrychlený p�esun 
(nejlépe b�hem) do školy 
Sva�ina: hodina školní TEV se zkušenými a aprobovanými 
pedagogy OA 
Ob�d:  50 sed� leh�, 3/4 banánu, 2 �edkvi�ky a p�l listu zeleného 
salátu 
Ve�e�e: 20 minut joggingu, 15 walkingu, 7 hod. sleepingu, 
nejpozd�ji 3 hodiny p�ed spaním: dv� lesní jahody zbavené zrní�ek a 
stonku, 1 kanadskou bor�vku 
 

D�ležité!!  
Nezapome�te p�i denní 
dehydrogenaci metabolismu 
sacharid� p�em�nit ve vašem t�le 
ú�eln� fosfátový ester na puryvát, což 
je klí�ový metabolit druhé fáze již 
zmín�né p�em�ny cukr� a docenit 
jeho citrátový cyklus p�em�ny na 
acetyl CoA, který vstoupí do 
docitrátového cyklu bezprost�edn� po 
fosforylaci oligosacharid�, potažmo 
monosacharid�. 



Pro ty, co nepochopili a kte�í se dosud nezalekli zvýšeného 
denního p�íjmu kalorií trochu jinak:  
Je to po�ád stejné:  
 Bílkoviny: sýr cottage, tvaroh, eidam do 30% tuku v sušin�, 
lu�ina, kr�tí, ku�ecí šunka, tofu, jogurty do 3% tuku, kefíry, 
jogurtová a acidofilní mléka, maso: ku�ecí, králi�í, kr�tí, klokaní, 
pštrosí, srn�í, hov�zí a libové vep�ové, samoz�ejm� ryby a mo�ské 
plody v jakémkoli množství. 
 Sacharidy: �erný chléb, celozrnné pe�ivo, cereálie, BeBe, 
brambory, kuku�ice, hrách, ostatní lušt�niny, t�stoviny, tmavá rýže, 
pohanka, ovesné kaše a rýžové nákypy. V žádném p�ípad� p�ehnan� 
sladkostí, knedlíky, omá�ky, smažené maso, burgry a hranolky 
s colou. 
 Zelenina: v jakémkoli množství,   
 Ovoce: st�ídm�. 
 Snídan�: 30% denní dávky energie 
 Sva�ina: 15% 
 Ob�d: 35% 
 Ve�e�e: 20% (velká chyba: v�bec 
neve�e�et!) 
 D�ležitý je samoz�ejm� pitný režim: 
nejlépe oby�ejná voda, �ed�né džusy, �aj, 
minerální vody 2 - 2,5l  
 Nikdy žádné diety, jíst rovnom�rn� po 
celý den, malé dávky, pauza mezi 
jednotlivými jídly nemá p�esahovat t�i až 
�ty�i hodiny. 
 Ale to nejd�ležit�jší: Chcete-li 
redukovat váhu, pak p�íjem energie musí 
být nižší než její výdej. 
 Ale p�edevším: POHYB, POHYB a zase POHYB. 



M�j jídelní�ek (nedoporu�uji a vyhrazuji si 
veškerá práva na dodate�né pop�ení níže 
uvedeného): 
 
Snídan�: 7 vajec do skla nebo ham and eggs with english bacon, 
holandské ostružiny v t�stí�ku s pudinkovým dressingem. 
 
Ob�d: beef steak – well done 500gr., americké brambory, 
francouzské arty�oky z jižní Provencie a p�eslazené ho�ické trubi�ky 
z Kájova. 
 
Ve�e�e: �ínská kachna na špan�lských pomeran�ích, melounový 
sorbet, bor�vkové suflé a 2dcl dob�e vychlazeného Chateauneuf-du-
Pape, ro�ník 1999 
 
Druhá ve�e�e: chleba namazaný husím sádlem se škvarkami + 
hrnek teplého mléka z mlékárny Kunín. 
 
Dov�tek:  
N�kde jsem se do�etl, že obezita m�že negativn� ovliv�ovat nejen 
fyzi�no, duševní zdraví ale i samotný sexuální život jednotlivce. Je 
to prý prosté. Muž�m �asto p�ekáží b�íško a ženy se nedokáží 
uvolnit, nebo� se neustále soust�edí na to, jak zamaskovat kila navíc.  
Já dodávám. Nelamte si s tím hlavu. D�ležitý je pocit vlastní pohody. 
V jakékoli situaci, jakémkoli �ase, ro�ním období, p�ípadn� jakékoli 
poloze. A toho jen t�žko docílíte s prázdným žaludkem.  
 
 
 
 
 



Na úplné odleh�ení bych uvedl jeden starý vtip, ve kterém se ptá 
jeden pán jedné sle�ny:  
„Sle�no, tak štíhlá jste po mamince…?“ 
„Ne, po tuberkulóze…“ odv�tí dívka 
 
 Hubn�te vážn� i nevážn� s námi a naším milovaným panem Mgr. 
Pavlem Bachem! 

���� �
�

 
 



Vtipy  
 

• P�ijde jelen na most, kde se ská�e bungee jumping, a ptá se 
provozního: „ Slyšel jsem dob�e, že se tady ská�e na lan�?“  
 

• Arnold Schwarzenegger to má dlouhé. Helmut Köhl to má 
krátké. Madonna to nemá v�bec. Papež to má, ale nepoužívá 
to. Co je to?     (P	ÍJMENÍ) 
 

• Kdo jsou nejmenší lidi na sv�t�? … Silni�á�i…  Jak napadnou 
dva centimetry sn�hu, není je vid�t. 
 

• Dentistka drží pacientovi u pusy vrta�ku a �íká: „ Pamatuješ 
si, jak si m� ve škole tahal za vlasy?“  
 

• Tak jsem p�išel na to, 
že papír na výplatní 
pásky se vyrábí 
z cibule. Kdykoliv se 
na tu mou podívám, 
mám slzy v o�ích!“  
 

• Jedna sklenka alkoholu 
zkracuje život o 1 
minutu. Jedna cigareta 
zkracuje život o 2 
minuty. Jeden pracovní 
den zkracuje život o 8 
hodin. 
 

• „ Ješt� jednou se 
vyspím a bude výplata. 
Pak se dvakrát 
nevyspím a bude po 
výplat�.“  

 



Chvilka páte�ní poezie 
 

Klika cvakla, dvé�e letí, Len�a vchází do dve�í. 
Do notýsku zlostn� kouká, ob�� ke zkoušení se vp�ed souká. 

Ostatní cenné papíry? 
…  Na ty jsme tu zrovna nebyli…  

Krátkodobé bankovní úv�ry? 
… Nó, to byly zrovna rodinné d�vody…  

Srážka dan� z p�íjmu? 
… Nem�žu mluvit, mám rýmu…  

 
Druhá hodina, to �eština za�íná. 

Seifert, Hora Jirásek – opsat úkol jsme stihli jen o vlásek 
Napsat fejeton? Hr�za! 

Dnes nepolíbila m� múza. 
 

A co t�etí hodina? 
Do í�ek se pustíme s chutí, 

Však Pohoda nás všechny údaje zadat nutí. 
P�íjmový pokladní doklad? 

Cht� necht� se s tím musíme poprat. 
Po dvouhodinovce í�ek odbíjí pátá – 
jediné št�stí, však vyšla nám ztráta. 

 
We are speaking english. 
Kolik minut? 45? Jéžiš. 

Nultý kondicionál? Yes, we can! 
Už blíží se ke konci páte�ní den. 

 
Poslední hodinu žijeme dle helénismu - užíváme si slasti, 

tak bajle z filosofie ne�iní nám žádné strasti. 
Nauka o duši? Etika? 

To to ale pomalu utíká. 
Holky si na ksicht malují obli�ej, 

to je náš páte�ní ZSV oby�ej. 
Tak to dneska kon�í, v pond�lí uvidíme se zas, 

užijte víkend, školu a� vezme �as!!! 



K�ížovka + easy labyrinth  
Do k�ížovky napište hlavní m�sta t�chto zemí: 

 

VODOROVN� 

2 Portugalsko 
6 Špan�lsko 

8 Finsko 
9 Holandsko 

10 �eská republika 

SVISLE 

1 Norsko 
3 Švédsko 

4 Belgie 
5 Slovensko 

7 Irsko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A na záv�r? Volejte v�štce! 

Kozoroh  
Léto a deprese? To p�ece nejde dohromady, proto se snažte odhodit 
všechny vaše chmury, které se za vámi táhnou jako stín, a užijte si 
radosti z krásného letního po�así. Na co dát pozor: jste p�íliš 
d�v��iví, a mohli byste na to dost rychle doplatit.  
 
Vodná�  
Že by vás �ekala i nová láska? No je to možné. Sta�í být jen ve 
správný �as na správném míst�. Na co si dát pozor: falešní p�átelé? 
Že vám se to nem�že stát? Tak, abyste se nedivili, až budete mít 
kudlu v zádech.   

Ryby  
Ve vztahu s partnerem budete vyrovnaní jako nikdy, toto léto 
vám p�eje, tak si ho nenechte ni�ím a také nikým zkazit. Na co si dát 
pozor: nerozhodujte se ve stresových situacích, nechte si �as na 
rozmyšlenou, jinak byste mohli p�kn� tvrd� narazit.   
 
Beran  
Nejste stvo�eni pro domácí práce, a tak se vydejte do terénu, kde vám 
bude zaru�en� nejlíp, ur�it� zažijete n�co nevídaného. Sluší vám 
sv�tlé barvy, tak je noste, léto je nejlepší p�íležitost. Na co si dát 
pozor: o�kování p�ed odjezdem do exotických krajin. 

Býk  
Vaše tvrdá povaha se projeví i letos v lét�. Nebudete-li spokojeni, 
dáte to pat�i�n� najevo a s po�ádnou parádou. Ale rad�ji se �i�te 
heslem nic se nemá p�ehán�t.. Na co si dát pozor: nejezte nic, o 
�em nevíte, jak a kdo to p�ipravoval.  

Blíženci  
Žádný z muž� nechce mít po svém boku uf�ukanou chudinku, 
ale naopak sebev�domou a krásnou ženu. A tou vy jste, jen ji v sob� 
musíte objevit, a toto léto k tomu skýtá neskonale mnoho p�íležitostí, 
sta�í jich jen využít. Na co si dát pozor: nedejte na názor druhých.  



Rak  
Nudíte se, tak to letošní léto ud�lejte n�jak netradi�ní. Jak to 
provedete, záleží jen na vás, ale sami uznejte, zda není ten pravý 
�as na zm�nu. Na co si dát pozor: zlod�ji �íhají na každém rohu, a 
pokud budete p�sobit jako turisti, jist� si na vás smlsnou.  

Lev  
Zdraví vám bude p�át a dokonce si troufnete na v�ci, které budou 
brát dech. Jen pozor, abyste v�d�li, kde jsou vaše hranice. 
Nep�ehán�jte to s alkoholem, nesluší vám, když jste opilí. Na co si 
dát pozor: to, co �íkáte, m�že vyznít i jinak, než to myslíte. 

Panna  
Po lét� budete natolik nabytí energií, že tím budete roz�ilovat 
nejednoho kolegu v práci, d�ležité je si nenechat nikým otrávit 
život. Práce vás nenapl�uje, nep�emýšleli jste o zm�n�? Na co si dát 
pozor: hlídejte d�ti, a� nelezou, kam nemají.  

Váhy  
Nutit se do n��eho, co vám nesedí, není to váš styl. P�kn� si 
zaje�te na chatu jako každý rok, zde si nejlépe odpo�inete. Na co si 
dát pozor: nep�ehán�jte to s opalováním, fleky na k�ži a n�jaké ty 
spáleniny nejsou zrovna v mód�. A mimochodem taky hodn� bolí.   

Štír  
Nebu�te po�ád tak upjatí, rozje�te to trochu. Vyrazte na nákupy  
a ud�lejte radost i svým blízkým. Na co si dát pozor: ke konci léta 
dojde k ne�ekané události v rodin�. Budete muset stát všichni p�i 
sob� a jeden druhého podržet, ale vše to zvládnete, nebojte.   

St�elec  
Na chlapy si dávejte pozor, jejich úmysly nejsou nej�ist�jší, je 
pot�eba nastoupit proti nim s velkým arzenálem, abyste se ubránily. 
Na co si dát pozor: zatímco spole�enský život bude jedna báse�, 
dávejte pozor na své zdraví, hrozí úraz, pokud nebudete ostražití.  
 
 



Jsme rádi, že jste se pro�etli (nebo alespo� prolistovali), až na tuto 
poslední stranu. 
A chceme vás poprosit o jedno: držte p�sti letošním maturant�m a 
nám – t�e�ák�m – praktikant�m. 
 
 

 
 
P�ežijte vysv�d�ení, užijte si nadcházející léto a veškerý 
krásn� a ú�eln� strávený �as v našem milovaném ústavu! 
  


