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Víte, že … 
 

• Oba členové dvojice Šimek – Grossman zemřeli na leukémii, Šimek však téměř o 33 let později 
• „zpěvačka“ Iveta Bartošová má o 15 minut starší dvojče Ivanu Bartošovou 
• Komik Vladimír Menšík byl dvakrát ženatý 
• Herečka Marie Rosůlková hrála v divadle od 19 do 91 let 
• Král komiků Vlasta Burian působil a hrál výhradně v komediích, v soukromí však byl melancholický 

a vzteklý 
• Bývalá první dáma ČR Dagmar Havlová vystudovala JAMU a má titul Mgr.  
• Dáda Patrasová ve svém medailonku prohlásila, že práce pro děti jí nebaví a nudí (a přitom jí tato 
činnost živí) 

• Před vstupem do vlastního domu Marilyn Monroe, ve kterém byla nalezena mrtvá, byl objeven 
latinský nápis „Cursum perficio“, což se z latiny dá přeložit jako: „Zde končí má pouť“ nebo „Zde 
zakončuji svoji cestu“. 

• Herečka Elizabeth Taylor podstoupila během svého života 7 odtučňovacích kúr  
• Herečka – důchodkyně Jiřina Jirásková vytvořila více než 140 televizních a filmových rolí 
• Syn Radoslava Brzobohatého se narodil, když bylo jeho otci 52 let 
• Herečka Iva Janžurová pochází z ryze učitelské rodiny, dokonce studovala učitelské gymnázium a 

dokonce dělal přijímačky na vysokou školu v tomtéž oboru, když u ní nakonec zvítězilo herectví… 
• Dcera Stelly Zázvorkové a Miloše Kopeckého spáchala v 15. letech sebevraždu 
• Herečka Adina Mandlová porodila mrtvé dítě a pak jí Nataša Gollová přebrala milence 
• Herečka Nataša Gollová měla mimořádné jazykové nadání, hovořila plynně rusky, francouzsky, 

německy a anglicky  

• Manželka Ivana Trojana Klára Pollertová – Trojanová, pochází z velice významné, sportovní a 

umělecké rodiny 
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• Dne 16. 10. 2012 se na sportovním stadionu ASVAJ konal školní turnaj „Coca-Cola Cup“. 
Turnaje se zúčastnily školy: ZŠ Na Ostrově, ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Josefov. 
 

• Turnaj odstartovalo utkání mezi ZŠ Na Ostrově proti ZŠ Boženy Němcové. Po 40 minutách 
urputného zápasu skončilo utkání 3:0 ve prospěch ZŠ Na Ostrově. 
Ve druhém zápase proti sobě nastoupily školy ZŠ Ostrov a ZŠ Josefov. Utkání skončilo 
výsledkem 3:2 opět ve prospěch Ostrova. Třetí a zároveň poslední utkání bylo soubojem žáků 
ze ZŠ v Josefově a ZŠ Boženy Němcové. Utkání dopadlo ve prospěch ZŠ Boženy Němcové s 
výsledkem 9:3. 
 

• Na 1. místě se skóre 6:2 se umístila ZŠ Na Ostrově. 
     2. místo vybojovali žáci ZŠ Boženy Němcové se skóre 9:6. 

             Poslední místo zbylo pro ZŠ Josefov se skóre 5:11. 

 

Lukáš Emlar, TOJ, GIS 

 

 

 

    

      

       Cup   
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TERRARIA 
 

V tomto díle jsem si pro Vás připravil popis hry podobající se hře Minecraft jménem Terraria. 
 
Sice je to hned na první pohled hrůza grafika, ale není to pravda, poznáte to, až si jí 
zahrajete. 
Hra vypadá jako Minecraft, jenže je ve formátu 2D. V Terrarii děláte spousty podobných 
činností, jako např. stavíte, vyrábíte, těžíte, atd. Terraria nabízí mnohem více zbraní a 
nestvůr např. zabíjení „Bossů“, je tedy akčnější. V Terrarii můžete dojít až ke konci světa a 
do pekla se musíte prokopat. Přesto, že je Minecraft známější a vyšel dřív i Terraria si najde 
hodně příznivců. 
 
Vydavatel: Re-Logic 

 
Minimální systémové požadavky: 
 
Procesor: 1.6 GHz 
Zvuková karta: DirectX compatible 
DirectX: 9.0. c nebo Greater 
RAM: 512 MB 
HDD: 200 MB 
Operační systém: Windows XP/Vista/7/8 
Cena: 9,99 €/250 Kč 
 

NYL 
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IQ  – test Mr. Bean 
 

 
1) Kdo je Mr. Bean? 

a) Detektiv 
b) Uklízeč 
c) Nešika, kterému nic nevyjde  

 
2) Jak se jmenuje herec, který ho hrál? 

a) Rowan Atkinson 
b) Piers Brosnan  
c) Richard Curtis 

 

3) Kolik má dílů? 
a) 99 
b) 14 
c) 5 

 
4) Český překlad Mr. Bean: 

a) Pan Fazole 
b) Mistr Hlupák 
c) Pan Hrách 

 
5) V jakém autě jezdí? 

a) V drahé limuzíně  
b) V jedovatě zeleném mini – autě 
c) Ve válečném veteránovi 

 
6) V jakém jiném seriálu hraje herec ztvárňující Mr. Beana?  

a) Černá zmije 
b) Kriminálka Las Vegas 
c) Černý samet 

 

                                                           
                                                                                              

                                                      

 

 

JET, JEA 

 

 



6 
 

Vlastní hlavou 
 

DoBrodrUŽsTv í  OoooooSTrovÁKů  
 

Školní výlet 
 
 
 
Část 1. 
 
Pátek                              
Po jednom krásným pátku jsem šel domů a pořád jsem nemohl zapomenout na to, co nám řekl třídní. 
„Vyhráli jsme 11 dní volna“! Třídní nám sice řekl tohle, ale taky dodal blbou zprávu. „A na první pomoc 
jako zdravotnice s námi bohužel pojede paní učitelka Hedvika Vendelínková.“ To je snad ta nejhorší 
učitelka na Ostrově, možná i na světě!!! Ale nějak se to přežít musí. 
 
Pond ělí 
Vycházím z domu.  Přes víkend jsem se už nějak zabavil, ale teď, jak zevluji na tom nádraží, tak mi 
začíná „bejt“ pěkná „ zzzima“! 
 
A už přichází první spolužáci. „ Čau Tondo, tak jakej byl víkend?“, zeptal jsem se mého kamaráda. 
„Jóóó dobrej a co ty, jak sis ho užil“? A takhle jsme se vybavovali, dokud nepřišla celá třída, náš třídní 
a taky ta „čarodějnice“ Vendelínková. Pak jen pískla na tu svojí trumpetu (píšťalku) a všichni „zmlkli“. 
„Ježíš, co zase chce ta čaroďka“, řekl jsem potichu Tondovi.  
 
Měl jsem smůlu, protože ona mě slyšela. „Co prosím, Jakube? Teď máš u mě utrum, dokud se mi 
nějak neomluvíš. A omluvu chci hned!“ Ale na štěstí mě zachránil vlak, který zrovna přijížděl. „Tak 
rozloučit se a nastupovat “, zvolal náš třídní.  
 
Když jsme si už konečně sedli, měl jsem pokoj od té „fúrie“. Vlak byl skoro plný, ale mačkanicí jsme 
taky už nějak přežili. Když jsme přijeli na místo, aspoň jsme se trochu protáhli. 
 
Dorazili jsme přesně na večeři. Byla bramborová kaše a oschlý karbanátek jako kdyby to bylo od 
oběda. Pak jsme si jen vybalili svoje věci a do večerky jsme se jen nudili. 
    

 

 
 
 

POkRaČOVánÍ PříšTě 
 

TOJ 
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Upozorn ění! Toto by si m ěl každý p řečíst! 
 

1. Každý z nás má jiné zájmy. 
2. Každý z nás se dívá na televizi. 
3. Každý z nás zná nějaký film. 
 
V dnešní době se každý chová úplně jinak než v minulém století. Vy, dnešní 
děti, si nedokážete představit svět bez počítače, mobilu, televize a jiných 
podobných věcí. Přijdete ze školy, jdete na počítač nebo k televizi, ale jít ven 
hrát šipkovanou, na schovávanou, to ne! A když vás začnou bolet oči, ještě se 
divíte. Představte si děti z roku 1930. Co asi mohli dělat? Hrát na honěnou, 
skákat přes švihadlo a jiné venkovské hry. Nebo děti ze 70. let. Ty si hráli na 
princezny a kopanou, dnešní fotbal. Ale nikdo z těchto dětí neměl počítač a 
tablet. A taky se bez toho obešli.   
 
Ale teď k filmům.   
Když už se teda musíte koukat na televizi, tak ale ne na filmy Street dance apod., ale na normální 
české filmy. Kdyby se Vás někdo zeptal, jestli znáte film Kopretiny pro zámeckou paní, Postřižiny, Léto 
s kovbojem a jiné krásné české filmy , vypadali byste za hlupáky, kteří nic neznají! Jen se někdy 
podívejte na filmy Přednosta stanice, Noc na Karlštejně, Freonový duch a tak.  Zkuste se někdy vžít 
do role dětí ze 70. let, možná budete šťastnější.    
                                                                                                                                                       

Filmový ráj 
 

Jedeme se třídou na exkurzi do Prahy. Na filmy. Do nějakého kina. Abychom věděli, jak to v kinech 
chodí, ale my to stejně víme. Tedy alespoň někteří. Já to vím tak na 50%. Ale nejvíc mě naštvalo to, 
že učitelka místo vlaku vybrala autobus. Všichni jsme na ni chtěli dělat kyselé obličeje, ale věděli jsme, 
že bychom za to dostali poznámku.  

Sedím s klukama vzadu. Máváme na auta, ale 
v tu chvíli nás přistihne učitelka a s máváním je 
konec. Tak si tedy povídáme vtipy. Já řeknu: 
„Víte, proč blondýnka kadí před obchodem? 
Protože na dveřích je napsáno tlačit!“ Všichni 
jsme se smáli. Ale na blbosti nebyl čas, protože 
se muselo vystupovat.  

Už jsme byli v Praze. Nasedáme do metra a 
jedeme na Floru, kde jdeme do supermarketu. 
Tam je to fakt super. Mobily, MP3 a jiné věci. Pak je tam McDonald ´s a KFC. Ale my jdeme do kina. 
Učitelka řekne: „Máme tady objednanou exkurzi.“ „Momentík,“ řekla prodavačka vstupenek, 
„Gymnázium Jaroměř, Prima?“ „Ano, máme tady mít exkurzi, jak se promítá kino a tak.“ „Je mi líto, ale 
vy to máte mít až 11. 11. 2012 a ne 10. 11. 2012. A dnes je 10.11.“ Řekla prodavačka a hleděla si 
svého. Učitelka se podívala na svůj mini kalendář, na kterém bylo 10. 11. 2012. a divila se. Pak 
zavelela, že se jede domů. Když jsme se vraceli autobusem, s klukama jsme si spokojeně řekli, že 
přece jen bylo výhodné učitelce jeden den vytrhnout a přelepit.  

 
KRR 
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Gympla čka 

1. kapitola 
 
Ahoj, jmenuji se Nikita. Naši mi dali tohle jméno proto, že v ten den měla svátek Nikola, ale oni 
nechtěli, abych měla narozeniny a svátek v jednom dni. Jsem momentálně na gymplu, ve třídě Prima, 
to má být 6. třída na základní škole. Je mi 11 let a jsem z Jaroměře. A tady prožívám svůj život, do 
kterého patří puberta, dobrodružství atd. 
 
Ve třídě to jakžtakž jde. Učení je docela těžké, ale o přestávkách je to fakt sranda. Blbneme tam o sto 
šest!  Zavíráme se do skříněk (tam nejsou šatny, ale botníky a skříňky), honíme se, válčíme s klukama 
a děláme jeden průšvih za druhým. Markéta, moje nejlepší kámoška, Lucka, nejhorší ze třídy, Honza, 
šašek třídy, Lotka, dívčí smíšek, Marek, velkej válečník a jiní. Pak naše třídní a další učitelé a mezi 
nimi i náš tělocvikář Lokovský. Trochu divné jméno, ale na něj máme, my holky, spadeno. Říkáme mu 
Tomík a pořád se o něj hádáme. A když vyjde z kabinetu, jéje, to je prostě Pan Božský. Super hezoun. 
Holky se z něj můžou zbláznit. Ale popravdě, já taky. Moc se mi líbí. Při tělocviku na nás není ani moc 
tvrdej. Pročpak asi ne? 
 
Předevčírem jsme přijeli ze stmelovacího kurzu. Škoda, že tam s námi Tomík nebyl. Ale teď už je to 
jedno. Hráli jsme tam různé hry, např. polštářovou. Holky vs. kluci. My holky jsme vyhrály. Dneska se 
měla psát písemka, ale pak nám učitelka řekla, že bude až příští pondělí. Pěkně jsme si oddechli. 
Zítra je ještě horší den. Píšeme písemky z fyziky a biologie. To bude mela. Včera večer jsem nemohla 
usnout. Myslela jsem na Tomíka. A přitom jsem básnila: „Tomíku, Tomíku, ty můj malý pupíku.“ A pak 
jsem se začala smát. Tohle rozhodně nemůžu říct holkám. V sobotu půjdu se psem na procházku.  
Ale to není podstatné. Budu při tom muset přemýšlet, jak ve třídě holky ohromit. Nic mě nenapadá.  
 
Jdu na počítač, zapnu internet, písničky a pak to přepnu na ICQ. Hledám Tomíka po celé síti. Nic. 
Nikde tam není. Nebo si ze mě dělala Lotka srandu? Rychle jí volám. „Ahojky Lucko, prosím Tě, jakou 
má Tomík e – mailovou adresu?“ Lucka mi ji rychle řekla, já ji zadala do ICQ a hurá! Už je tam. Rychle 
mu napíšu: Ahojky Tomíku, jak se máš? Ale radši mu to neodešlu a jdu na internet. Nic zajímavého. 
Jenom nějaká bouračka na D1. To mně fakt nezajímá.  
 
Vypla jsem počítač a jdu se dívat na TV. Udělám si večeři a pustím tam Simpsonovi. Homer zrovna 
líbá Marge. Dívám se na to jako bych byla k tomu křeslu přikovaná. Jenže v tu chvíli přijde mamka a 
zakáže mi to. Takže zase ČT24. Nezajímavý. Sním večeři, umyju se a jdu spát. Nemohu usnout, a tak 
si ještě hraju na mobilu. Hraju fotbal. Vedu nad Německem 3:0. A pak se mi zavírají oči. Usínám. Zdá 
se mi hrozný sen. Najednou CRRR. Budík. Vstávám a dívám se na mobil. To snad ne! Je čtvrt na 
osm. Musím  sebou hodit. Už běžím do školy. Doufám, že to dobře dopadne a že nebudu po škole… 
pokračování příště.  

Frigo na mašin ě 
Spousta z Vás asi nezná GROTESKY. Jsou to němé černobílé filmy, ve kterých se nemluví. A 
většinou jsou i vtipné. Frigo na mašině je velice vtipná příhoda, kde Frigo (Buster Keaton) pracuje jako 
strojvůdce mašiny v Americe. Chce být v občanské válce jako voják, ale vláda ho potřebuje spíš 
k převozu zbraní a vojáků na mašině. Frigo je velice smutný. Během přestávky na oběd, mašina 
zastavila v jednom městě. Všichni odešli jíst. Frigo, který si zrovna nabírá polévku, uvidí, jak nepřátelé 
unášejí jeho dívku i s vlakem. Všichni se leknou, co se to děje. Ptají se Friga, ale ten už běží za 
mašinou. Po cestě narazí na drezínu. Frigo na ní sedne a jede dál za mašinou. Když nepřátelé zastaví 
a vystoupí také, Frigo toho využije a mašinu jim vezme. Ujede s ní dál i se svojí dívkou. A začne 
honička. Nepřátelé honí Friga. Nakonec jim Frigo uteče a vše dobře dopadne.  

 KRR                                                                                                                         
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  Vtipy 
 

 
Chlápek se ptá v divadle u pokladny: „Co dnes hrajete?” 
„Romea a Julii,” oznamuje mu pokladní. 
„Cože?” podiví se návštěvník. „Dvě hry jeden večer?” 
 
 
 
Manželé sedí v divadle. Muž se nakloní k ženě a říká: „Bacha, teď přijde dlouhý monolog.” 
Manželka: „Tak doufám, že si nesedne před nás!“ 
 
 
 
Režisér říká herci: "V příští scéně skočíte z mostu do vody." "Ale já neumím plavat," odpoví herec. "To 
nevadí, stejně už je to poslední záběr." 
 
 
 
Ředitel v divadle k nově angažované: „Tu scénu umírání jste zahrála tak přesvědčivě, že už mi volalo 
deset zájemců o váš byt.” 
 
 
 
Na nudné divadelní premiéře se ozve z první řady: „Zhasněte světlo, chce se mi spát!” 
Tu se z poslední řady ozve: „Nezhasínat, dočtu si noviny.” 
 

                                                                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JIV                          
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tentokrát 

s paní učitelkou Kateřinou Janečkovou  
 

•  Těšila jste se po mate řské dovolené op ět do školy? 
Po pěti letech strávených na rodičovské dovolené, jsem letošní září 
s radostí a očekáváním vyhlížela. Moje děti jsou to nejkrásnější, co 
mě v životě potkalo, ale pracovní nasazení mi, zvláště v posledním 
roce, velmi chybělo. 
 
• Co Vás tady nejvíce p řekvapilo? A byla to p řekvapení 

příjemná? 
Život přináší mnohá překvapení. Seznámila jsem se s novými 
kolegy, technikou, vše nové je do jisté míry překvapující a příjemné. 
☺ 

• Jakou máte aprobaci? 
Jaké p ředměty u nás na škole 
učíte? 
Český jazyk – dějepis. ☺ K těmto 
dvěma předmětům mi přibyla 
ještě občanská výchova.  

• Co z českého jazyka učíte nejraději? 

Nemohu jednoznačně určit, co nejraději. Každá probíraná látka má 
svá specifika, ale ráda učím literaturu, líbí se mi její provázanost 
s historií.  
 
• Jaké vlastnosti u žáků 

nesnášíte, a kterých si naopak 

ceníte?  
Co bytostně nemám ráda je: 
přetvářka a lež. Nikdy 

nezapomínejte, že pokud někdy někoho zklamete a podvedete, 
opětovné získání důvěry je velmi těžké a bude vás to stát mnoho sil 
a odříkání. Oceňuji proto férové jednání, upřímnost, spolehlivost, píli 
a dravost po vědění.  
 
• Můžeme se zeptat na vaše soukromí? 

Ano.  ☺ Záleží na mně, kam vás nechám zajít, že?  
 

• Bydlíte 

v Jaroměři? Máte 

baráček nebo 

bydlíte v bytě? 
Celá moje rodinka obývá rodinný domek v Dubenci. 
Nechybí nám menší zahrada, zahrádka, skleník – 
takový můj relax po práci. Jelikož jsem vždy bydlela na 
vesnici, tak si život v městském bytě ani nedovedu 
představit. 
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• Jak velkou rodinu máte? 

Mám doma tři chlapy, manžela a dva malé syny – Štěpána a 
Kryštofa. 
 
• Máte nějaké koníčky? 
Vždycky jsem ráda četla, jezdila na kole, navštěvovala hrady a 
zámky. Jelikož mám doma malé kluky a času pro sebe mi moc 
nezbývá – kreslím traktory, kombajny, měním baterie u autíček na 
ovládání, pravidelně čtu pohádky, stavím garáže,… ☺ 
 

• Které cizí země jste už navštívila? 
Nejsem velká cestovatelka, přesto jsem se stačila podívat do Velké 
Británie, Německa, Polska, Slovenska, Chorvatska a Turecka. Nejvíc 
mi učaroval Istanbul – památky, dobrosrdečnost a ochota tamních 
lidí mě velmi nadchla.  
 

• Jaký máte vztah k hudbě? 

Jelikož neumím vůbec zpívat, hudební výchova patřila mezi moje 
nejméně oblíbené předměty. Velmi ráda však hudbu poslouchám. 
Metallica, U2, REM, Rolling Stones, J. Nohavica, Čechomor patří 
mezi mé oblíbence.  
 
• Vaříte ráda? Které jídlo nejraději vaříte a jíte? 

Musím upřímně odpovědět, vařila jsem ráda. Teď, po pěti letech 
každodenního vaření, jsem velmi potěšena, že vařit tak často 
nemusím. Nejraději jím jídlo, které mi připraví někdo jiný. ☺ 

 

 

 

 

• Co byste dělala s 10 000 000 Kč? 
Ani nevím, jelikož nesázím, tak nad tím neuvažuji. Asi 
bych zabezpečila rodinu a své nejbližší.  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Děkujeme za rozhovor a zapůjčené fotografie. 

Autor 
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Bludiště 
Pomůžeš kameramanovi dostat se do studia? 

 

 

 

 

BAT 
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Doplňovačka 
 

 

            

 

 

 

 

 

JET, HVT 

 

Čtyřsměrka 
 

A U T O K R Á L Í K 

D CH E C U O L A M A 

K O L A B S T R O D 

O K O S A S S V L Ů 

L O Ď S T V O A J M 

O M D Í R A B O X D 

A Á S U B O T U A Á 

R R A M K A O J O J 

 
 

AUTO, OCAS, UCHO, KOLABS, KOSA, KUBA, KRÁLÍK, LOĎ, DÍRA, ROSA, OKO, KOLO, 
LOĎSTVO, KOMÁR, SOB, DORT, LARVA, RAMKA, JÁ, JOJO, AUTOBUS, DŮM, BOX, 
LAMA, MOL 
 

NYL 
 
 
 

    1.     
  2.       
   3.      

4.         
  5.       
   6.      

1. Malá otravná havěť 
2. Černý pták. 
3. Dobře. 
4. Druh masa. 
5. Produkt včel. 
6. Ňam. 
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Doplňovačka 
Poznáš naše herce? 

 
Vyber si ze seznamu jméno a napiš ho vedle fotky.  
František Smolík, Vilma Cibulková, Martin Huba, Jiří Lábus, Ondřej Vetchý, Ester Geislerová 
 

 

 

 

 

 

 

         1.___________________________                2._______________________________ 

 

 

 

 

       
   3.__________________________________       4._______________________________ 

 

 

 

 

 

 

   5.__________________________________      6._______________________________ 
NYL 
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Křížovka – Najdeš jméno herce? 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                          VIO      

Vyškrtáva čka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burian                  Hlaváčová          Fialová            Blažek 

Bohdalová    Lábus     Menšík           

Rief     Šrom      Kaiser 

    

HVT, TOM 
                                                                                                                            

1. zvíře na farmě. 
2. tropické ovoce. 
3. sova. 
4. Inuita 
5. plivající zvíře. 
6. zmrzlina a … 
7. soubor tkání 
8. kastrovaný samec tura domácího 
9. divadlo v Liberci. 
 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

Narodil se 5. září 1948 v Plzni 
Je hercem divadla Ypsilon. Velkou popularitu mu 
přinesla postava zvukaře Pepy z úspěšné české 
veselohry S tebou mě baví svět. V televizi hrál 
například v seriálech Velké sedlo nebo Zdivočelá 
země. 
Jmenuje se:_____________________________ 

B U R I A N J N S D A D 
Š O D L Q F H T Z F H V 
Ě Í H É Á W E P Y L F O 
Á U L D L K S I O K A R 
V S R K A I S E R K L S 
O V U R B L A Ž E K A K 
Č C J B T S O U I Í K Á 
Á K N E Á A M V P Š Č L 
V L F I A L O V Á N I S 
A O P N F G X W Q E Ž P 
L I A B E E Š R O M Ů Q 
H Y A Z H B D U I X R W 
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Souřadnička 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                               
            
            
             A4         F5        B2      C6       D3      B7        F9        E5    
            
            
            
  A9        C5         F5 D7        B4       C3        D9                                        
             

KOK, HVT 
 

Osmism ěrka – najdi jméno here čky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najdi slova:  
PES, NOC, BEĎAR, KRTEK, ŠEST, TÁTA, AĎA, TIK (2x), BOK, ŠACH. 
Najdi tato písmena a škrtni je: G, X, Q 
 
Tajenka: 
Byla populární česká herečka známá svou korpulentní postavou.  
 
Hrála ve filmech jako třeba: Trilogie Slunce, seno…., Vlak dětství a naděje, O princezně Jasněnce a o 
létajícím ševci, Trhala fialky dynamitem. 
 
Měla syna, Jiřího, kterého přežila zhruba o dva roky. Zemřela v 67. letech po těžké nemoci. 

                                                                                                            
JET, VIO, JEA 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A R C Q F P R C S N 

B B E J U G N R A I 

C P N R B E D S H U 

D H Y D N J A C W Y 

E T R S Z E I X T Z 

F M U G X R W U Y I 

N O C Á H X E P 

B O K L Ď E Q E 

Š E S T N A A S 

R Š Ď Ů G T Ž K 

I A Č Á K Á I O 

V CH Á K R T E K 
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Křížovka 
1. Mládě krávy 
2. Pasta 
3. Řeka 
4. Nástroj 
5. Příbuzná 
6. Jméno cestovatele Holuba  
7. Trápení 
8. Část ruky 
9. Bolák na puse 
10. Americká řeka 
11. Hlodavci  

                                                                                                        
 

KOK, HAT 
 
 
 
 

Křížovka 

 

1. Petr ženský rod 
2. Kov 
3. Samice od lva 
4. Jiný druh houslí 
5. Malý osel 
6. Předchůdce člověka 
7. Zatížení 
8. Fena zdrobněle 
9. Např. dopis 
10. Písečné plochy 
11. Mužské přirození 
12. Vak jinak 

 
  

 
 
 
 
 
 

KOK, TOJ 
 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
  

6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      
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Doplňovačka 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

4. 
     

5. 
     

6. 
     

7. 
     

8. 
     

9. 
     

10. 
     

11. 
     

12. 
     

13. 
     

14. 
     

 

1. 5. 7. Mužské jméno. 8. Český herec 
2. 3. 10. Mužské jméno 9. 16. 10. Mužské jméno. 
3. Pučálkovic žirafa 10. 17. 5. Ženské jméno 
4. 14. 9. Ženské jméno 11. 29. 6. Mužské jméno 
5. 13. 12. Ženské jméno. 12. 23. 7. Mužské jméno 
6. 4. 4. Ženské jméno 13. 23. 3. Ženské jméno 
7. 16. 3. Ženské jméno 14. 20. 11. Ženské jméno. (zkráceně) 

 

KOK, TOM 
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Křížovka 
 1.  3.  5.    8.  10.  12. 

              

              

              

              

              

              

              

  2.  4.  6.  7.  9.  11.  
 

1. …a blesky 
2. …. krycí jméno kadeřník (film) 

3. Barevná květina 
4. Plot v mn. č. 

5. Přístroj k volání 
6. Zastarale peřina 

7. Domácky Antonín 
8. Citoslovce 

9. Čtvrť Prahy se ZOO 
10. Přístroj ke zkoumání cizích planet 

11. Televizní …. 
12. Promiň v Angličtině 

NYL 
 

Trojsměrka 
 

J A N M J A N A 

E A A A F T O M 

V N N D E A S J 

A A D R L N D O 

O D Ě I I E A H 

K Ě L W X Č D A 

U Ž A N N A É N 

B D N A T K L A 

A A P E T R A A 

 
JAN, KUBA, JANA, FELIX, EVA, KAČENA, JOHANA, ETA, ADÉLA, NADĚŽDA, PETR, 
TOM, NOS 

FOE, NYL 
 



20 
 

Maxi Křížovka  

 

 

 

 

 

1. ubytování studentů 
2. manželka syna 
3. měna v USA 
4. těžký toxický kov 
5. ořech 
6. pták 
7. část těla 
8. město na Moravě 
9. prezident v USA 
10. zvíře 
11. hudební nástroj 
12. svátek z dubna 
13. mužské jméno (9.8.) 
14. zákonný zástupce  
15. svátek 13. srpna 

 

 

16. stát v Asii 
17. stát 
18. zelenina 
19. řeka v Čechách 
20. domácky Vojtěch 
21. zkratka na anglický jazyk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOE, TOJ 

 

1.         
2.          

3.          
4.          
5.          

6.          
7.          
8.          
9.          

    10.      
    11.      
    12.      
    13.      

    14.      
    15.      
    16.      
    17.      

    18.      
    19.      
    20.      
    21.      
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Souřadničky 

Zadání:  

3 x 7 = H 8 + 3 = S 4 000 – 3 999 = Ř 
9 x 4 = V 6 x 9 = O 9 + 10 = D 

11 – 5 = M 100 + 100 = I 3 x 5 = L 
9 x 9 = N 22 + 22 = Y 14 – 14 = Í 
1 + 1 = Ě 2 x 5 = A 6 x 5 = V 

44 + 44 = B 10 : 2 = Z 40 + 1 = K 
54 – 15 = E 2 x 4 = T 4 + 3 = É 

2 x 6 = P 17 – 4 = U  
 

 

 

 

21 36       2           5         19       44        6        200     81         13       15       7          21     54

  

 

 

11          8         54       15      39         8        0         11       200              88      13       11       39      6     39 

 

 

 

12    1       200      12      54         6         0         81      10         8                   81      10 

 

 

 30         2          41         44 

 

JET, TOM  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    E6                B4               A6                C1            

   

                       E1               C4                B2              A1                A5              C3                D5             D2     

KOK, HVT          
 

 1 2 3 4 5 6 
a o p j x u z 

b d b h z y g 

c y ch r s e s 

d c e k l n a 

e o q t z m o 
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ŠIFRA 
 

T 
 

   
E              L 

H             A 
 
 
B             E 

Z 
 
 
N              J 

CH          G 
 
 
P             J 

N             Š 
 
 
O            H 

S             Q 
 
 
J              O 

D          N 
 
 
            T  

C             L 
 
 
R             P 

N             E 
 
 
L               

 

 

X                         X 

                 X            X 

 

                      X                                          X                                     X   

                                                     X                                                                X                   X                  

 

MiniTestík 
1. V jakém muzikálu hrála Lucie Vondrá čková? 
A) Kvaska 
B) Rockový kemp 
C) Drákula 
 
2. Kdo je Helena Vondrá čková? 
A) Herečka 
B) Zpěvačka 
C) Redaktorka 
 
3. Jak se jmenuje film, kde zpívají: Máme doma stra šidlo? 
A) Jak se krotí krokodýli 
B) Slunce seno jahody 
C) Návštěvníci 
 
4. Jak se jmenuje zp ěvačka, která vyhrála nejvíce Českých slavík ů? 
A) Lucie Bílá 
B) Lucie Vondráčková 
C) Helena Vondráčková 
 
 

VAJ 
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IQ test 
Herecké a p ěvecké hv ězdy minulého století 

 
1) Ve kterém filmu rozhodně nehrál Vlasta Burian? 

a) U pokladny stál – M 
b) Nezlobte dědečka - H 
c) Dívka v modrém – CH 

2) Která dvojice spolu nespolupracovala? 
a) Grossman a Werich - A 

b) Voskovec a Werich - E 
c) Šimek a Grossman  - U 

3) Kterou píseň nazpívali Beatles? 
a) Today – K 
b) Tomorrow – P 
c) Yesterday – R 

4) Jak se jmenoval herec, který hrál vojáka Švejka? 
a) Rudolf Hrušínský st. – L 
b) Rudolf Hrušínský ml. – O 
c) Vendelín Hrušínský – V 

5) Jaký herecký pseudonym používala Ivana Bartošová 
a) Vanessa Rozkošná – O 
b) Iveta Bartošová – U 
c) Viana Bartošová – I 

6) Kdo hrál, v černobílé verzi, Popelku? 
a) Libuše Šafránková – A 
b) Eva Hrušková – E 
c) Helena Růžičková – Y 

7) Jak se jmenoval syn Heleny Růžičkové? 
a) Jaroslav Růžička – L 
b) Jiří Růžička – CH 
c) Jaromír Růžička – V 

8) Co je to gag? 
a) Učitelský škleb – U 
b) Vtip v barevném filmu – C 
c) Vtip v němém filmu – A 

9) Kolik let bylo Jiřímu Grossmanovi, když zemřel? 
a) 30 – P 
b) 93 – V 
c) 91 – M 

10) Začátkem byly filmy: 
a) Slepé – V 
b) Němé – L 
c) Hluché – M 

11) Milenkou císaře Františka Josefa I. Byla přední vídeňská herečka: 
a) Sissi – B 
b) Kateřina Schrattová – I 
c) Karolina Schrattová – A 

12) Která z hereček nehrála ve filmu Hotel Modrá hvězda? 
a) Lída Baarová – N 
b) Nataša Gollová – V 
c) Adina Mandlová – M   

JEA 

            
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
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Test – hv ězdy minulého století 
1. Co jsou hvězdy minulého století? 

a) Staré zhaslé hvězdy 
b) Něco jako Karel Gott 
c) Slavní herci a zpěváci, kteří už dnes třeba neúčinkují 

 
2. V jakém seriálu zaznělo: „Na tragickej život jsem já pes“? 

a) Ulice 
b) Vlak dětství a naděje 
c) Ordinace v růžové zahradě 

 
3. Ve filmu Nezlobte dědečka hrál hlavní roli… 

a) Helena Růžičková 
b) Vlasta Burian 
c) Oldřich Nový 

 
4. Jaký televizní obraz měly staré filmy: 

a) špatný, černobílý 
b) dobrý, barevný 
c) žádný obraz nebyl 

 
5. Jsou hvězdy minulého století stejně slavné jako hvězdy současné? 

a) rozhodně ne 
b) možná, že jo 
c) ano 

 
6. Jak často se díváš na hvězdy minulého století? 

a) dost 
b) vůbec 
c) někdy, ale určitě ne tak často jako na moderní filmy 

 

JET, JEA   
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Test – filmové hlášky 
 
 

1. „To ona vždycky na přilepšenou,“ řekl herec Jan Antonín 
Duchoslav ve filmu… 

a) Sněženky a machři po 25 letech 

b) Sněženky a machři            

c) Hop nebo trop 

 

2. „Maminka mi vždycky sundává bačkůrky.“     

a) Jak se krotí krokodýli 

b) Mach a Šebestová  

c) S tebou mě baví svět 

 

3. „Drž to pořádně, nebo ti jednu fláknu…“ 

a) Slunce seno jahody 

b) Slunce seno a pár facek 

c) Slunce seno… 

 

4. „Ne, to vy jste řekl jídelníček. Tak to promiňte, to jsem se spletl 
já.“ 

a) Kulíšky  

b) Pelíšky 

c) Dolíčky 

 

5. „Knedlíků šest, táta pět.“           

a) Marečku, podejte mi pero   

b) Přednosta stanice  

c) Kopretiny pro zámeckou paní 

 

                                                                                                                               KRR 
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Poznáš, kdo to je? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     SVM                                                                                                                          

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  
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Nikdo není dokonalý 
Máš bohatou slovní zásobu? Tak to možná budeš znát odpovědi na následující otázky. Jak si s nimi 
poradili vybraní žáci, se můžeš dočíst v nové rubrice. Samozřejmě, aby to např. třeťáci neměli těžké 
jako deváťáci, a ty to neměli tak lehké jako třeťáci, rozdělili jsme to na první a druhý stupeň.  

První otázkou pro první stupeň bylo, co je to parkúr . Samozřejmě, že pro milovníky koní to je otázka 
lehká jako pírko. Ale poté, co jsem se zeptala několika žáků, se mi na tváři vykouzlil úsměv, a sem 
tam i nějaký záchvat smíchu. Někdo odpověděl, že to je parkoviště. Upřímně řečeno, kdybych nebyla 
blázen do koní, sama bych si tipla něco podobného. Opravdu to zní podobně. Další odpovědí úplně 
mimo byl sýr nebo chleba. U této odpovědi jsem se s jejím autorem docela dost nasmála. Ale snaha 
se počítá a já jsem byla ráda za každou odpověď. 

 Další otázka byla, co je to drezína . Nikdo netrefil správně. Všichni dotázaní v podstatě odpověděli to 
samé. Jeden človíček řekl, že to je mikina. Druhý zase, že to je oblek. Další zase, že je to nějaký dres. 
Ta byla z těch tří podobných odpovědí nejblíže.  No tak dá se, zní to podobně, ačkoli je správná 
odpověď úplně někde jinde. A kde? Jukni dozadu a dozvíš se to. 

 Následující otázka byla, co to znamená , když se o n ěco s n ěkým šábneš?  Docela zajímavá 
otázka. A odpovědi na ni taky nejsou k zahození. Sama bych nevěděla, co to znamená, a naši 
dotázaní to zřejmě také nevěděli. Někdo plácnul, že to znamená, že se s někým handrkuju. Druhý zas, 
že s někým stříhám. Tato odpověď mě docela pobavila. A následující odpověď taky. A tou bylo, že se 
s někým peru. Od pravdy asi nejdále, ale asi byla nejvtipnější.  

A následuje druhý stupeň. Tady bylo první otázka, pro č se Mrtvé mo ře jmenuje mrtvé . Čekala jsem, 
že odpovědi budou docela dost srandovní. Moje očekávání se splnilo. Všechny byly podobné a přitom 
úplně jiné. Většinou, že tam někdo umřel, nebo že v něm někdo umřel. Už to mi připadalo docela dost 
srandovní, a když jsem se celá rozesmátá zeptala další osoby, můj smích vyšplhal na samý vrchol. 
Tou bylo, že umřelo. No uznejte sami. Viděli jste někdy moře umřít? Já tedy ne. Ale v této rubrice 
nejde o přesnost, ale o srandu. A já od smíchu málem fakt umřela. Pravdou je, že tam není život. To 
byla další odpověď. Celkem přijatelná a ze všech odpovědí nejblíže, zdá se mi. 

Co je to okulár  byla další otázka. Toto si myslím, že by měl vědět skoro každý. Učili jsme se to před 
cca rokem, a kdo není úplný lajdák, aspoň by si tipnul a byl by blízko. Tři ze čtyř odpovědí takové byly. 
Ovšem jedna mě donutila k dalšímu záchvatu smíchu. Tou odpovědí bylo, že to je nějaká opice. To 
má od pravdy docela dost daleko, ale aspoň mě to trochu oživilo. No, trochu, docela dost. Těmi třemi 
zbylými odpověďmi bylo, že to je něco s optikou, že to jsou dioptrická sklíčka anebo že to jsou brýle. 
Všechny si jsou hodně podobný, a docela daleko od pravdy taky nejsou, i když to není úplně to pravé. 

Poslední otázka byla, co je to dadaismus . Sama bych si něco tipla a bylo by to dobře. Na tuto 
zajímavou otázku se sešly docela zajímavé odpovědi. Například, že to je dadací dítě. To dada tam je, 
ale aby něco takového končilo příponou –ismus, to jsem ještě neslyšela a ani neviděla. Další úplně 
odlišnou odpovědí bylo, že to je nemoc. Mé koutky pomalu vystoupaly nahoru, sice ne moc, ale přeci. 
Trošku podobné bylo, že to to je stupeň demence. Takovou odpověď jsem už vůbec nečekala. A 
poslední odpovědí bylo, že to je datel. Vůbec nevím, jak na to ten dotyčný přišel. Ani tam nevidím 
žádnou souvislost. Ale ještě to ujde, protože fantazie mých spolužáků je fakt nekonečná. 

 

Správné odpovědi se dočteš vzadu.  

 

KAR 
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MiniROZHOVOR 
 

se sportovci Adamem Jane čkem  
a Michaelou Khýrovou ze 7. t řídy 

 

Položili jsme jim několik společných otázek: 

1. Kolik je ti? 
2. Jak dlouho se zabýváš tímto sportem? 
3. Jak často máš trénink? 
4. Za jaké město či vesnici hraješ? 
5. Jaký zápas v životě byl pro tebe nejlepší?  
6. Kolik máš ocenění  
 

          

                

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

        Adam Janeček - fotbal 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                         

 

     Michaela Khýrová - fotbal 

Stránku připravili žáci předmětu Základy managementu a marketingu. 

 

1. 11 let.  

2. 3 roky. 
3. 4x týdně. 
4. Za Náchod. 

5. Proti Spartě.  

6. Medailí 23, pohárů-5, diplomů 15. 

1. 12 let.  

2. 8 let 
3. 3x týdně. 

4. Jaroměř (kluci) a Hradec Králové (holky). 

5. Proti Spartě. 
6. Medailí 35, pohárů 15, diplomů 15. 
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Zadáno pro devá ťáky  

Test - zeměpis  

Kolik si myslíte, že toho víte o naší zeměkouli? Základní věci např. světadíly byste znát měli. Ale dnes 
jsou tu pro vás těžší otázky, tentokrát na téma zeměpis .  
 
 
1. Jak se nazývá neúrodná půda na Měsíci? 
a. Geoid 
b. Regolit 
c. Triton 
 
2. Co jsou to arktické půdy? 
a. půdy, ze kterých je v létě bahno a v zimě led 
b. trvale zmrzlé půdy 
c. půdy, které jsou v severní části Země 
 
3. Jméno ostrova, který leží jižně od Austrálie? 
a. Singapur 
b. Tasmánie 
c. Kuba 
 
4. Kdy a kým byla objevena Austrálie 
a. Japonci, 1756 
b. Kelty, 256 
c. Holanďany, 1606 
 
5. V které oblasti byla říše Inků? 
a. v Asii 
b. v Severní Americe 
c. v Jižní Americe 
 
6. Co je to pasát? 
a. vítr, který fouká od oceánu k zemi 
b. stálý vítr na rovníku 
c. vítr, který fouká ze země k oceánu 
 
7. Jaký oceán obklopuje ze západu Afriku?  
a. Atlantský oceán 
b. Indický oceán 
c. Tichý oceán 
 
8. Co je degradace půdy? 
a. vyhledávání nové půdy 
b. znevýhodnění půdy, je více neúrodná 
c. odejmutí půdy jedné osoby pro užitek druhé osoby 
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Řešení hádanek 
 

Str. 5 : IQtest – Mr. Bean:  1c, 2a, 3b, 4a, 5b, 6a      
 
Str. 13: Dopl ňovačka:  Hvězda, Čtyřsměrka:  Dejdar 
 
Str. 14: Dopl ňovačka - Poznáš naše herce – 1: Ester Geislerová, 2. František Smolík, 3. Jiří Lábus, 
4. Martin Huba, 5. Vilma Cibulková, 6. Ondřej Vetchý 
 
Str. 15: K řížovka - Poznáš naše herce: Pavel Nový 
 
Str. 16: Osmism ěrka – najdi jméno here čky:  Helena Růžičková, Sou řadnička: Freddie Mercury 
 
Str. 17: K řížovka 1: Eddie Murphy, K řížovka 2: Elvis Presley 
 
Str. 18:  Doplňovačka:  Charlie Chaplin 
 
Str. 19: K řížovka: Martin Dejdar 
 
Str. 20:  Maxik řížovka: Jaroslava Obermaierová   
 
Str. 21: Sou řadničky:  Hvězdy minulého století si budeme připomínat na věky, Ozzy Osbourne                                                                             
 
Str. 22: Šifra : John Lennon, Minitestík: 1a, 2b, 3a, 4a 
 
Str. 23: IQtest:  1c, 2a, 3c, 4a, 5c, 6b, 7b, 8c, 9a, 10b, 11b, 12a 
 
Str. 24: Test – hv ězdy minulého století:  1c,2b,3b,4a,5b,6 – cokoli 
 
Str. 25: Test – filmové hlášky:  1b, 2c, 3a, 4b, 5a 
 
Str. 26: Poznáš, kdo to je: 1. Brzobohatý, 2. Hrušínský, 4. Kraus, 5. Svěrák, 6. Lipský, 7. Poloczek, 
8. Kluková, 9. Janžurová, 10. Sobota, 11. Zázvorková, 12. Bohdalová 
 
Str. 27: Nikdo není dokonalý 
Parkúr je jezdecká disciplína pro koně. 
Drezína je vozík na kolejích pro služební účely. 
Šábnout se znamená rozdělit se. 
Ventilek najdeš u duše kola. 
Ortopéd se stará o zdraví tvých kostí. 
Dilema je rozhodování mezi dvěma možnostmi. 
Mrtvé moře je slané a ničí vše živé. 
Okulár je optická součást mikroskopu. 
Dadaismus je moderní umělecký směr. 
Oligodynamie je schopnost těžkých kovů ničit bakterie. 
Gajdy jsou dudy. 
Nacionále jsou osobní údaje.  
Intervenovat znamená přimlouvat se.  
Rabiják je pěkné zlobidlo. 
Člověk s empatií umí pochopit druhého. 
 
Str. 29: Zadáno pro devá ťáky:  1b, 2a, 3b, 4c, 5c, 6b, 7a, 8b                                                                                      
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..Komiks.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOM 

 

 



32 
 

Moje bláznivá osmi čka 
2. kapitola 
 
Se svatým Mikulášem přišel dneska konečně sníh. Celá krajina se zahalila bílým hábitem a chodník 
se proměnil ve čvachtající břečku, nebo v ledové kluziště. Ráno mi ani nešly otevřít dveře, protože 
byly zamrzlý. Než jsem se konečně vydolovala ven, ztratila jsem drahocenných pět minut. A dalších 
pět, než se mi podařilo do nich strčit klíč a zamknout je.  
 
Dnešek začíná fakt hezky. Školu jsem stíhala jen o vlásek, ale když jsem se otočila a přitom si říkala, 
že to ještě stihnout můžu, mé myšlenky se hned proměnily v opak. Na chodníku se klidně mohly 
uspořádat závody v rychlobruslení, jak to bylo namrzlý. Musela jsem jít hrozně opatrně. Takže jsem 
přišla o dalších pět minut. Do školy jsem dorazila asi po třetině první hodiny matiky. Řekla jsem si, že 
to mi zase tak nevadí. Pokud se něco nezmění, z matiky mě asi jednou fakt šlehne. Totálně mě 
nebaví. A ani mi nejde. Paní Hradecká mou omluvu, že jsem nestíhala kvůli namrzlým dveřím a 
zledovatělému chodníku přijala s lehkým nadzvednutím koutků úst. Poté mi ale řekla, že si mám jít 
sednout do poslední, osamocené lavice a ať si vezmu s sebou papír a pero. Mně to hnedka došlo: 
písemka. Když mi přinesla zadání, oči se mi div nevyvalily z důlků. Když jsem se na to ale pořádně 
zadívala a přečetla, došlo mi, že tyhle typy příkladů jsme probírali nedávno, takže si to ještě docela 
pamatuju. Akorát to byly těžký příklady. Za trojku jsem byla ráda. Zbytek dopoledne a poledne 
probíhalo normálně, až na jednu výjimku. Když jsem po třetí hodině přišla do třídy, „naši tři kluci“ tam 
nebyli. Zazvonilo a vešla paní učitelka. Když kluci po pěti minutách dorazili, paní učitelka se jich hned 
začala vyptávat: „Tak kdepak jste byli, hoši?“ Pavel začal něco koktat a Lukáš strkal ruku za Petrova 
záda. Poté se namáčkl těsně na Petra a přendal si ruku za svoje záda. „Co to tam máte?“  „Nic.“ řekl 
Lukáš a protáhl obličej jako kůň.  „Já si ale myslím, že tam přeci jen něco máte. Kde jste teda byli?“ 
„Pro čerta.“  „Prosím?“ zeptala se s údivem vepsaným ve tváři paní učitelka.  
 
Petr vyndal ruku zpoza zad a v ní držel masku čerta. Celá třída se začala chechtat. Klukům se na tváři 
vykouzlil úsměv, a když si šli sednout na místa, slyšela jsem, jak si říkali, že tohle je jen začátek a že 
se těší na dnešní večer. A ten nastal co nevidět. S holkama jsme si dali sraz u Míši.  Než jsme se 
nasoukali do kostýmů, uběhlo dost času, a tak jsme si řekli, že to vezmeme hopem. Samozřejmě, že 
jsme museli chodit pomalu. Obešli jsme všechny, který jsme chtěli a poté jsme šli k nám domů. Zbylo 
nám ještě trochu času, čemuž jsem se divila. Asi jsme byli extra rychlí. Mezitím, co se holky 
odstrojovaly z kostýmů, postavila jsem vodu na čaj, a aby toho pro dnešek nebylo málo, rozbila jsem 
svůj oblíbený hrnek. Holky napadlo, jestli bychom si nepustili novou řadu Teorie velkého třesku. 
Jelikož jsem byla z dneška už fakt otrávená a můžu to vidět kdykoliv (když to má člověk stáhnutý 
v počítači, není co řešit), tak jsem jim to pustila a šla jsem do koupelny si umýt obličej od černé a 
červené barvy a sundat si přebytečnou zátěž: rohy, řetěz přes jedno rameno, pytel přes druhý a ocas. 
Když jsem se na sebe podívala do zrcadla, vzpomněla jsem si na dopoledne. Pusa se mi roztáhla od 
ucha k uchu. Aniž bych si to uvědomila, strávila jsem odšacováním a umýváním celý jeden díl (20 
minut). Holky pro mě přišly, že už musejí jít domů. Jelikož byla už tma, řekla jsem si, že vezmu svého 
labradorka Kokoska (to jméno získal proto, že má barvu srsti jako kokos) a půjdu s holkama. Nejdřív 
jsme šli k Andy. Bydlí jen kousek ode mě. Cestou k baráku Míši jsme potkaly „ty tři“. Petrovi ta maska 
čerta slušela. Lukáš byl zase k nepoznání pod dlouhými bílými umělými vousy a Pavel vypadal spíš 
jako lesní víla než anděl. Taky proto, že neměl křídla. Jen jsme je pozdravili. Teda já a Míša. Kokos se 
vrhnul na Petra, protože byl rád, že ho zase vidí. Jen jsme je minuli, sice s Kokosovým kňučením, ale 
přeci. Míša bydlí docela daleko. Bez Kokosa bych nikam nešla. Je to statečný pejsek a má mě moc 
rád. A já jeho taky. Sice jsme si ho pořídili teprve před dvěma měsíci, ale za tu dobu se z nás stala 
nerozlučná dvojka. Byla jsem ráda, když jsme dorazili k Míšině domu. Chvilku jsme ještě dumali nad 
dnešními událostmi. Jelikož mě po chvíli začala být zima, rozloučila jsem se s Míšou a šla domů. Když 
jsem se blížila k mému hnízdečku, viděla jsem na protějším chodníku nějaké tři postavy. Nejdříve mi 
zatrnulo, protože jsem myslela, že to jsou nějací týpci, kteří na mě číhají. Moje obava však pohasla, 
když jsem uslyšela smích. Známý smích. Jelikož byla tma a oni byli dost daleko, nepoznala jsem, o 
koho se jedná. Viděla jsem, jak se pošťuchují a následně jak jeden na druhého skočil a ten druhý 
spadl na záda a myslím, že se uhodil i do hlavy. Ten dotyčný zůstal na místě bez hnutí ležet. Podruhé 
ve mně zatrnulo a šla jsem co nejrychleji, ale i co nejopatrněji k té skupině. Když jsem se k nim 
přiblížila, poznala jsem tváře obou dvou kluků, kteří se skláněli nad tím třetím. To už mi projel mráz po 
zádech a já doufala, že se mýlím. Když jsem ale přišla přímo k nim a podívala se na tvář neprojevující 
známky života, má obava se potvrdila. Ten, kdo ležel na zemi, byl Petr.            

                                                                                                                                                      KAR, HAT             


