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     Milí čtenáři,
nemáte taky pocit, že čas letí nějak moc 
rychle? Ve škole jsme měli v průběhu mi-
nulých měsíců tolik akcí, dá se říct, že každý 
týden je na co se těšit, a tak nám uběhlo 
pomalu první čtvrtletí. Zážitky z uplynulých 
akcí se vám snaží přiblížit redaktoři ve svých 
listopadových příspěvcích.
 Děkujeme vám za váš zájem o školní 
časopis a slibujeme v dalším čísle malé 
překvapení.
 Stále se na vás obracíme s žádostí 
o nápady a příspěvky, ale také vám na-
bízíme možnost obnovit rubriku Vzkazník, 
ovšem záleží jen na vás, zda budete do 
schránky nebo na email posílat vzkazy. Rádi 
otiskneme slušné vzkazy.
 Bavte se dobře při čtení následujících 
stránek. Za redakční radu vás zdraví

 Eva Nesibová
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Kvíz
1. Jak se jmenuje herec, který 
ztvárnil Jacka Sparrowa?

a) Will Smith
b) Johny Depp
c) Tomáš Hanák

2. Jak se jmenoval kapitán, 
který měl místo vosů chapad-
la?

a) Davy Jones
b) Jack Sparrow
c) Barbosa

3. Jakého netvora dokáže vy-
pustit Davy Jones?

a) krakatice
b) žraloka
c) krakena

4. Na jaké ovoce si potrpěl ka-
pitán Barbosa?

a) pomeranče
b) jahody
c) jablka

5. Co se skrývalo v truhle Davy-
ho Jonese?

a) zlato
b) diamanty
c) tlukoucí srdce

6. Jaký je oblíbený nástroj 
Davyho Jones?

a) kytara
b) varhany
c) piano Tomáš Jordán

 www.alik.czobrázek:  kiklop7.blog.cz
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Tonda obal na cestách

Sudoku

foto: Oldřich Sedláček

Dne 24. října k nám přijeli zástupci projektu 
Tonda Obal na cestách a ukázali nám mnoho 
zajímavých věcí ohledně ekologie. 

Dozvěděli jsme se, jak se recykluje papír, co se 
dá vyrobit z PET lahví, jak vypadá PET lahev, 
než se nafoukne (tzv. miminko PET lahve), 
jak to chodí ve spalovnách, na skládkách a na 
dalších místech. 

Poté si některé třídy otevřely stránky 
www.tonda-obal.cz

a zkusili jsme si různé hry a přečetli články.
Kájaobrázek Tondy Obala:  www.jaktridit.cz

Princip hry:

Základem hry je tabulka, která má 81 polí. 
V zadání úlohy je několik polí vyplněno 
číslicemi od 1 do 9. 
 Cílem hry je doplnit v co nejkratším 
čase do zbývajících prázdných polí čísla od 
1 do 9 tak, aby byly splněny následující pod-
mínky: V každém řádku, sloupci a zároveň 
také ve všech devíti oblastech musí být 
použity všechny číslice od 1 do 9. V žádném 
řádku, sloupci ani oblasti se nesmí žádná 
číslice vyskytovat vícekrát.

MS
Kniha: maxi SUDOKU vyrobená pro firmu 

AMIPA s.r.o.

Sudoku 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6  3 9  2 8  

3 8 1  4 2 7 6 9 

5  9 6 7     

 9 6     4  

7 5 8 4 2   3 6 

2    5 6  7  

8  3  6  4 2  

 7      9  

9     7   1 

 

Princip hry: 

Základem hry je tabulka, která má 81 polí. V zadání úlohy je několik polí vyplněno číslicemi od 1 do 9. 
Cílem hry je doplnit v co nejkratším čase do zbývajících prázdných polí čísla od 1 do 9 tak, aby byly 
splněny následující podmínky: V každém řádku, sloupci a zároveň také ve všech devíti oblastech musí 
být použity všechny číslice od 1 do 9. V žádném řádku, sloupci ani oblasti se nesmí žádná číslice 
vyskytovat vícekrát. 

 

Kniha: maxi SUDOKU vyrobená pro firmu AMIPA s.r.o. 

4 6 7 3 9 1 2 8 5 

3 8 1 5 4 2 7 6 9 

5 2 9 6 7 8 3 1 4 

1 9 6 7 8 3 5 4 2 

7 5 8 4 2 9 1 3 6 

2 3 4 1 5 6 9 7 8 

8 1 3 9 6 5 4 2 7 

6 7 5 2 1 4 8 9 3 

9 4 2 8 3 7 6 5 1 

Řešení na straně 13.
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Kubíkova kuchařka
Flambované palačinky se šlehačkou

Ingredience

mléko    750 ml 
polohrubá mouka  375 g 
tuk    150 g 
vejce    2 kusy 
špetička soli   1 dávka 

Basketbal
Basketbal má v naší škole dobré jméno, sama se mu věnuji, a proto jsem pro vás připravila 
krátký výlet do historie tohoto sportu.

informace z wikipedie
obrázek: kleurplaten-voor-kids.nl

V roce 1891 pracoval Dr. James Naismith jako učitel tělesné 
výchovy ve springfieldské sportovní škole. Byl požádán, zda 
by se nepokusil vymyslet kolektivní sport, který by mohl být 
v čase nepříznivého počasí provozován v tělocvičně a který  by 
studentům zpestřil zimní přípravu. V prosinci Naismith představil 
svým studentům novou hru, jejíž pravidla byla shrnuta do 13 bodů. 
 Na protilehlé strany tělocvičny přibil ve výšce asi tří metrů 
koše na sběr broskví, k nim přistavil dva žáky, kteří měli za úkol 
vyndávat míče z koše. 
 R. Chase proměnil střelecký pokus ze střední části hřiště a 
historický zápas skončil výsledkem 1:0. České veřejnosti poprvé 
basketbal představil učitel tělocviku Jaroslav Karásek v roce 1897, 
česká pravidla vyšla o rok později.

Majda 

na flambování:
čokoládová poleva  1 balení 

na krém:  
cukr krystal   1 dávka 
jablečný džus   1 dávka 
rum    1 dávka 
máslo    1 dávka 

Postup  
1. Vejce pečlivě rozmícháme, mírně osolíme, rozředíme mlékem a za stálého míchání 
prošleháváme metlou a přisypáváme polohrubou mouku.Pečeme na oleji po obou 
stranách. 
2. Na pánev si dáme cukr a necháme ho zkaramelizovat, pak přidáme máslo jablečný 
džus a vložíme 2 palačinky a z obou stran je namočíme ve šťávě, nakonec, přidáme rum 
a zapálíme. Podáváme se šlehačkou a mátou.

Zdroj: www.iprima.cz/vipprostřeno

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Školní knihovna dostala darem několik knížek, přijďte se podívat. Objevíte řadu 

dívčích románů, dětské detektivky a strašidelné příběhy.
ne
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Přespolní běh - okresní kolo
Katka Hanáková 9.A

V pondělí 17. září proběhlo školní kolo v přespolním běhu. Žáky, kteří byli do 5. místa, čekalo kolo okresní. To 
se konalo 3. října, takže čas na trénink rozhodně nebyl. 

foto: Zdeněk Chroust

Sport

Ráno jsme se sešli na autobusovém nádraží. Do 
Třebíče jsme jeli s panem učitelem Chroustem, 
který nás už od rána ujišťoval, že budeme dobří a 
že si to užijeme. Vyrazili jsme přes park ke katolick-
ému gymnáziu do šaten, kde jsme se měli převléct 
do sportovního oblečení. 
 Když jsme došli na trať, museli jsme si 
ji projít, abychom později nezabloudili. Nejdřív 
běžely mladší dívky a potom mladší chlapci. 
Družstvo z jedné školy vždy běželo naráz. Další 
družstvo po nich startovalo o 30 sekund později, 
a tak jste v průběhu závodu nevěděli, jak na tom 
vlastně jste. Starším, kteří museli čekat, se zdál 
běh mladších hrozně krátký. Po doběhnutí posled-
ního závodníka nám ještě poslední člen skupiny 
pořád chyběl. Pan učitel se vydal na trať, za zhruba 
5 minut jsme ho spatřili, jak nese Dana Popeláře 
na zádech. Dan si vyvrkl kotník a závod nedokončil. 
Bylo nám ho všem líto. 
 Poté byl na řadě závod starších dívek. Na 
povel Teď! jsme se rozeběhly a začal pro nás ten 
pravý závod. Hned na úvodu tratě nás čekal veliký 
kopec, který bylo těžké vyběhnout, a na vrcholu 
byl každý vyřízený. Následovala dlouhá rovinka, 
na které bylo kamení pokryté listím, takže jsme si 
musely dávat pozor, abychom nezakoply. Doběhly 
jsme na rozcestí, kde se rozdělovala trať pro holky 
a pro kluky. Dupaly jsme dlouhý strmý kopec dolů 
a pak už jen kolem řeky po rovince do cíle. Každý 
ze sebe vydal, co mohl. Doběhly jsme a byly rády, 
že je to za námi. 

 Potom už jsme jen fandily starším klukům. 
Když doběhl jako první z našeho družstva do cíle 
Jirka Havlát, uviděly jsme jeho celou nohu od krve. 
Řekl nám, že spadl hned v první zatáčce.
 Vyřízení, ale šťastní, že už je to za námi, 
jsme odcházeli znovu do gymnazijních šaten 
převléct se do čistého a nezpoceného oblečení. 
Vyhlášení se konalo na dvoře u šaten. 
 Mladší dívky obsadily úžasné 1. místo jako 
družstvo. Holky Bačovy, Alena a Pavlína, byly na 
1. a 2. místě v jednotlivcích. Mladší chlapci obsadili 
3. místo, ale zklamaní z toho nebyli. Starší dívky 
vybojovaly 2. místo hned za Týnskou a znamenalo 
to pro ně, že postupují společně s družstvem 
mladších dívek. 
 Na vyhlášení vítězů v kategorii starších 
chlapců se muselo půl hodiny čekat, protože byl 
problém se součtem bodů. Vyhlásili první tři místa, 
ale naši kluci na nich nebyli. Zklamaní byli jen 
chvíli. Brzy se otrkali a už se zase usmívali. Udělali 
jsme společné foto a vydali se k autobusu. Všichni 
jsme se těšili domů. Dojeli jsme do Budějovic, 
někteří se šli pochlubit panu řediteli, jiní odcházeli 
domů odpočívat. Obě družstva holek čekalo za 
týden krajské kolo. 
 Konalo se ve Žďáru nad Sázavou. Sešlo 
se zde asi devět družstev v každé kategorii, takže 
konkurence byla veliká. Běžkyním ze sportovních 
škol už jsme se nemohly rovnat, přesto to pro nás 
byla velký zážitek a důležitá zkušenost pro další 
závody. 
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Rčení o zvířatech
Hadí žena

Hadí žena není manželka hada, ale pracuje 
v cirkuse. Dokáže dělat takové pohyby, že 
to vypadá, jako kdyby neměla žádné kosti. 
Kdo se chce stát hadí ženou, musí už od 
malička pravidelně trénovat. Pohyb hadí 
ženy připomíná pohyb hada, proto se jim 
říká hadí ženy.

Vypracoval: Lukáš Dostál, 6.A

Hadí ženy nejčastěji spatříme v cirkuse. 
Dokážou se kroutit a ohýbat skoro jako had. 
Jejich tělo je pružné, jako by nemělo kosti a 
páteř. To dokážou díky poctivému tréninku 
od útlého mládí. Hadí žena pohybem svého 
těla připomíná hada.

Vypracovala: Romana Bačová, 6.B

Je slizký jako had

Sliz je divná nepříjemná hmota. Takový 
člověk, o kterém prohlásíme „Jsi slizký jako 
had“, je nepříjemný, ulepený, upocený. Tako-
vého člověka se štítíme. 
 Ale můžeme mluvit o podobě 
duševní. Může být upravený, navolaný a 
pěkně oblečený. Ale jeho chování připomíná 
sliz. Je vtíravý, pomlouvačný apod. 
 Toto přirovnání se nám lidem vůbec 
nepovedlo. Hadí kůže vůbec není slizká, ba 
naopak je úplně suchá. Tak neurážejte hady!

Vypracoval: Matouš Neubauer, 6.A

Sliz je divná hmota, je nepříjemná. Přesně 
takový je člověk, který je „slizký jako had“. 
Obvykle se takového člověka štítíme. Toto 
rčení má podobu i duševní. Člověk slizký 
jako had, může chodit slušně oblečený, 
ale jeho chování připomíná sliz. Je prostě 
nepříjemný. 
 Toto přirovnání se nám nepovedlo, 
protože lidé se štítí sáhnout na hady. Ale 
hadi nejsou vůbec slizcí. Naopak hadí kůže 
je suchá. Had totiž neudělá slizkou stopu. 
Takže neurážejte hady!

Vypracovala: Tereza Vojtěchová, 6.B
MS

ilustrace: Kája
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Loni jsme měli možnost poslechnout si zajímavé vyprávění pana Pavla Svobody o Islandu. 
Možná si ještě vzpomenete, že jsme o ní psali i na stránkách Havlíčka. V letošním školním 
roce se pan Svoboda do naší školy vrátil a 24. října 2012 přišel povyprávět o tom, jak byl na 
výpravě v Grónsku.

Navštivte photo-svoboda.cz!GRÓNSKO
Dozvěděli jsme se že Grónsko nepatří pod 
správu USA, jak jsme si mysleli, ale je zap-
sáno pod dánskou správou. Je to nejvetší 
ostrov (asi 2 miliony km2), je veliký asi jako 
jedna pětina Evropy. Jeho povrch je asi 
z 85 % pokrytý ledovci o výšce asi 2 km. Tyto 
ledovce patří mezi nejrychleji pohybující se 
ledovce, jejich rychlost se pohybuje kolem 
1 m/hod a u pobřeží se ulamují a padají do 
vody.
 Hlavním městem je Nuuk a má 
zhruba 14000 obyvatel. Obyvatelé Grón-
ska nejsou eskymáci, ale Inuité, celkem je 
v Grónsku asi 55000 obyvatel. 
 Na mnoha fotografiích, které jsme 
měli možnost vidět, se nám asi nejvíce 
líbila psí spřežení. Život v tak náročných 
podmínkách není vůbec žádná sranda, 
ale přesto nás pobavilo, jak si tam děti 
užívají, hlavně pokud k nim zavítá návštěva. 
Nato, jaká je v Grónsku zima, bydlí v hezky 
barevných dřevěných domcích. To si ani 
nedokážeme představit.
 Bylo nám líto tuleňů, které tam loví 
na maso a na kožešiny, ale je jasné, že jim 
asi nic jiného nezbývá. 
 Přednáška byla opět moc zajímavá, 
nejvíc nás bavila závěrečná soutěž o ceny.

kub@

Děkujeme za svolení pro použití fotografií 
z webu: photo-svoboda.cz.

foto: Pavel Svoboda
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Učitelé rostou četbou
Jitka Kemsová
www.rosteme-cetbou.webnode.cz. 

Každý z nás má knihu, kterou bere do ruky, když 
potřebuje rozesmát, poradit nebo jen tak si zavz-
pomínat a zklidnit své myšlenky.
 Pro mě je takovou knihou příběh od francouzské 
spisovatelky Cécile Aubry s názvem Bella a Sebastián. 
Tato kniha byla v naší rodině rodinným pokladem. 
Kolovala od mých rodičů ke strýcům a tetám. Stále se 
z  ní předčítalo a my děti jsme hltaly každé slovo. 

O čem tato kniha vypráví?
 Je zde popsán životní příběh malého chlapce 
Sebastiána a jeho přítelkyně fenky Belly z horské 
vesničky, kde bydlí mimo jiných i chlapcův adop-
tivní dědeček César. Jejich životy se spojily a oni 
spolu zažívají četná dobrodružství. A v těchto 
dobrodružstvích a zápletkách společně poznávají 
význam a hloubku pravého přátelství. 
 Kniha se dočkala filmové verze a vznikl seriál, 
který mě stejně jako kniha dokázal přitáhnout.
Film je podbarven příjemnou hudbou, a tak píseň 
malého Sebastiána, jež začíná slovy:

Jednu krásnou zemi znám,
slunce tam pálí, louky kvetou tam.
Život plyne v dětských hrách,
dokud však nepřekročíš práh…

se mi vždy, když ji slyším, vybaví.
 Tolik o knize mého dětství. Vím, že v současné 
době je překonaná jinými knihami, ale pro mě má 
pořád své kouzlo.

obrázek: niagara.sk

Zaujala vás kniha?
Můžete si ji vypůjčit 
ve školní knihovně!

Turnaj ve stolním tenise
školní kolo

Turnaje se konaly po vyučování 23. a 24. října. 
Zúčastnilo se jich celkem 31 mladších a 21 starších chlapců.

Mladší žáci:
1. Ondřej Kemsa  7. A
2. Mirek Papoušek  6. B
3. Lukáš Dostál  6. A
4. Tomáš Kotačka  7.B

Starší žáci:
1. Josef Růžička 9. B
2. Martin Kabelka 9. A
3. Michal Částek 8. A 
4. David Jenerál 9. B

Květoslava Konvalinová
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Tipy na čtení

Můj listopadový tip na čtení je trilogie Po-
selství jednorožců. Napsala ji česká spiso-
vatelka Michaela Burdová, která pochází 
z malé vesnice Sestrouň u Příbrami.

Spisovatelka začala psát první díl knížky ve 
svých patnácti letech a vydalo ji nakladatel-
ství Fragment v roce 2008. Druhý díl vydalo 
také nakladatelství Fragment v roce 2008 a 
třetí díl byl vydán v roce 2009. Je také au-
torkou tetralogie Křišťály moci a právě píše 
knihu Cesta k Bohyni Elfů. 
 První díl trilogie se jmenuje Strážci 
dobra a je to začátek dobrodružství v kou-
zelné zemi jménem Lilandgarie. Děj je 
o tom, že když jsou všichni jednorožci 
spolu, v zemi převládá dobro, ale když 
se třeba i jeden jednorožec ztratí, v zemi 
převládne zlo. A právě to se stane. 
Nejmladší jednorožec se ztratí a do Lilan-
dgarie připlouvají i elfové na pomoc při 
hledání jednorožce.
 Druhý díl, Zrádné hory Dragor, nava-
zuje na první a skupinka, která jednorožce 
hledá, prochází přes hory Dragor, setkají 
se s divokými draky a přesvědčí je, aby jim 
pomohli, proti kouzelníkovi, který ztráty 
jednorožce využil a chystal se Lilandgarii 
ovládnou.
 Třetí díl, Záchrana Lilandgarie, jak 
už název vypovídá, je o sjednocení všech 
jednorožců, o elfce, která porazí zlého kou-
zelníka a o vrácení elfů zpět do své země. 
 Pokud si myslíte, že by vás tvorba 
této mladé spisovatelky mohla zajímat, 
můžete také navštívit její oficiální stránky 
burdova-michaela.blog.cz.

obrázky: 
wikipedie.cz

burdova-michaela.blog.cz
fragment.cz

tentokrát od Kláry Průšové



«10

Den stromů v Lesonicích 
23. 10. 2012

Naše škola opět přijala pozvání na akci Den stromů v lesonické Oboře. S námi přijaly pozvání 
i ZŠ Výčapy, ZŠ Čáslavice, ZŠ a MŠ Lesonice, ZŠ Mor. Budějovice TGM a své zastoupení měla 
i  veřejnost. Z naší školy se akce zúčastnili žáci 4., 5. a 6. ročníků.

Celá akce proběhla ve vstupním areálu Obory a nejbližším okolí, oproti loňskému ročníku 
byla vynechána trasa po Oboře. Akce začala v 9 hodin, kdy nás přivítali zdejší pracovníci a 
zahájili ji slavnostním troubením. Účastníci byli rozděleni do sedmi skupin, každé skupině 
bylo určeno pořadí, v jakém postupně navštívila všechna stanoviště tak, aby si skupiny 
vzájemně nepřekážely. Střídání skupin oznamovali trubači po 20 minutách troubením.

Stanoviště 1 – Kreativní dílna
Na stanovišti jsme kromě hlavně vyráběli ze dřeva. 
Mohli jsme si vybrat, co vyrobíme. Obě třídy, 6.A a 
6.B, vyráběly ptačí budky, práci si zpestřily soutěží 
mezi sebou. Po vyhodnocení přišla zasloužená 
odměna – hra.

Stanoviště 2 – Kůň
Zde jsme se zhlédli, jak se tahá a přibližuje dřevo. 
Dozvěděli jsme se mnoho informací o využití koní 
při práci v lese. Kůň od nás dostal malou pozornost, 
někteří se totiž zřekli jablíček, co měli na svačinu.

foto: Marcela Hanáková
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Stanoviště 3 – Poznávání dřevin
Na místě jsme poznávali větvičky, listy, plody, 
pupeny. Zopakovali jsme si již známé poznat-
ky, ale dozvěděli jsme se i nové. To vše opět 
hravou formou.

Stanoviště 4 – Těžba dřeva
Lesníci nás seznámili s motorovou pilou a dalšími nástroji, 
které využívají při těžbě dřeva. Hovořili o bezpečnosti 
a bezpečnostních pomůckách. Prakticky nám ukázali 
značení vytěženého dřeva, kácení stromů, otáčení kmenů 
aj. Odnesli jsme si suvenýr – uříznuté kolo z kmene 
stromu, kde vidíme letokruhy, ale také čísla, kterými jsme 
si to označili.

Stanoviště 5 – Průřez lesním hospodářstvím
Měli jsme možnost zhlédnout krásnou výstavku 
týkající se tématu i s odborným výkladem. Bylo to 
pro nás poučné, měli jsme možnost se ptát. Jelikož 
jsme trošku vymrzli, přivítali jsme s radostí hru na 
závěr – Na kůrovce. 

Stanoviště 6 – Čistý les
Toto stanoviště nám připomnělo problém se 
sbíráním a tříděním odpadků.

Stanoviště 7 – Vyhodnocení soutěže a opékání 
špekáčků.

Na stanovišti jsme odevzdali výtvarné práce 
v soutěži „Strom“. Za své výrobky dostali vítězové 
věcnou odměnu.  A poté nastalo báječné opékání 

špekáčků pro všechny přítomné ve skupině. Buřtíky, ale i nějaké mlsání byly příjemným 
zpestřením celého dopoledne.

Dopoledne v přírodě rychle uteklo a slavnostní troubení celou akci ukončilo. Přestože počasí 
bylo „podzimní, mlhavé“, bylo to báječně strávené dopoledne. Zkuste to příští rok také.

Za žáky šestých ročníků Milada Simandlová a Marcela Hanáková.
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Divadelní cestopis, 
aneb Evropou od renesance po realismus

Dne 16. října k nám do školy zavítalo divadlo z Hradce 
Králové. Přijeli dva pánové herci a pro nás na 2. stupni sehráli 
pásmo, které nás provázelo historií divadelních her - jak tra-
gédiemi, tak spoustou komedií.

Hned na začátku jsme se dostali do 17. století za Williamem 
Shakespearem a prošli jsme si komickým způsobem proslu-
lou tragédii Hamlet. Poté jsme poposkočili o pár let dále 
do děje divadelní hry Zdravý nemocný, která je o bohatém 
pánovi, co si hraje na nemocného, a proto se ho jednou jeho 
služka chystá potrestat a zahraje si na doktora. 
 Po poskočení o století jsme viděli ukázku ze hry Sluha 
dvou pánů, kde sluha Truffaldin slouží dvěma pánům a říká 
si, jak se má dobře, ale zjistí, že sloužit dvěma pánům je 
těžké.

 „O sto let později“ jsme viděli kousek ze 
hry Cyrano z Bergeracu, ve které se ošklivý nosatý 
Cyrano zároveň s krásným nováčkem u mušketýrů 
zamilují do krásné Roxany, již si zahrála Terka 
Beránková. Cyrano se s mušketýrem domluví, že 
použijí jeho šarm a mušketýrovu krásu, aby Roxanu 
svedli.
 Jako poslední jsme viděli hru od bratrů 
Mrštíkových Maryša. Maryša je dívka, která je 
zamilovaná, ale její rodiče se jí rozhodnou provdat 
za staršího muže, jehož nemiluje a ani se k ní hezky 
nechová. Když se její milý vrátí z vojny, je Maryša 

už provdaná, a tak po delším váhání se rozhodne manžela 
otrávit. Ačkoli se jedná o hru tragickou, publikum bylo v té chvíli 
tak vybičováno „krásou“ Maryši i jejími gesty, že mlynář umíral 
za hlasitého chechotu diváků.
 Odcházeli jsme nadšeni, představení nás nejen pobavilo, 
ale i poučilo.

Kája
Viděli jsme:
William Shakespeare - Hamlet (1604)
Molière - Zdravý nemocný (1673)
Carlo Goldoni - Sluha dvou pánů (1745)
Edmond Rostand - Cyrano z Bergeracu (1897)
Alois a Vilém Mrštíkové - Maryša (1894)

informace z www.divadelkoproskoly.cz
foto: Oldřich Sedláček
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TirážVtipy
Blondýnka je poprvé v práci a šéf jí řekne: 

„Tak pro začátek umyjete podlahu ve výtahu.“ 
Blondýnka se zeptá: „A v tomhle patře, nebo ve všech?“

#
Jednou se manžel vrátí domů a najde svoji blonďatou ženu 
sedící v kuchyni u stolu s hlavou v dlaních a v slzách. Když 
se ptá, co se děje, žena mu říká: „Upustila jsem kostky ledu 
na podlahu, tak jsem je vzala, opláchla teplou vodou a teď je 

nemůžu najít!“
#

Co dělá sedmnáct blondýn před diskotékou? 
Čekají na osmnáctou. A proč? 
Protože na dveřích je napsáno: 

DO 18 VSTUP ZAKÁZÁN!
#

„Kde jsi byla?“ ptá se kamarádka. „Na rentgenu hlavy,“ 
odpověděla blondýna. „A jak to dopadlo?“ „Naštěstí dobře, 

nic tam nemám.“
Blonde 

zdroj: www.loupak.cz

S radostí se pustíme do blondýnek!

Sudoku 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6  3 9  2 8  

3 8 1  4 2 7 6 9 

5  9 6 7     

 9 6     4  

7 5 8 4 2   3 6 

2    5 6  7  

8  3  6  4 2  

 7      9  

9     7   1 

 

Princip hry: 

Základem hry je tabulka, která má 81 polí. V zadání úlohy je několik polí vyplněno číslicemi od 1 do 9. 
Cílem hry je doplnit v co nejkratším čase do zbývajících prázdných polí čísla od 1 do 9 tak, aby byly 
splněny následující podmínky: V každém řádku, sloupci a zároveň také ve všech devíti oblastech musí 
být použity všechny číslice od 1 do 9. V žádném řádku, sloupci ani oblasti se nesmí žádná číslice 
vyskytovat vícekrát. 

 

Kniha: maxi SUDOKU vyrobená pro firmu AMIPA s.r.o. 

4 6 7 3 9 1 2 8 5 

3 8 1 5 4 2 7 6 9 

5 2 9 6 7 8 3 1 4 

1 9 6 7 8 3 5 4 2 

7 5 8 4 2 9 1 3 6 

2 3 4 1 5 6 9 7 8 

8 1 3 9 6 5 4 2 7 

6 7 5 2 1 4 8 9 3 

9 4 2 8 3 7 6 5 1 

Řešení 

Nové sběratelské album Simpsonovi se 144 kartičkami lze 
zakoupit v prodejnách Penny market. Album jde koupit za 
49,90 koruna a balíček karet (5 ks) za 19 korun. 
 Už skoro všichni sbírají kartičky do alba. Simpsonovi 
jsou hodně populární rodina a tady malý průvodce Kdo je 
kdo?:

Sbíráte Simpsonovy?

I když je Homer nejhloupější 
z rodiny Simpsonů, je hlava 
rodiny. 
Věk: 39
Časté hlášky: Mmmm, donut! 
Do’h! 

Marge je Homerova žena, už se 
ho pokusila i zabít a párkrát se 
pohádali.
Věk: 34  
Časté hlášky: mručení.
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