
Pod lampou 
12 / 2013 



Z mé návštevy Matfyzu: 
MOTTO 1:  

Na světě existují 3 typy lidí: 
ti, kteří dovedou počítat a ti, kteří počítat nedovedou. 

MOTTO 2: 
Matematici jsou jako Francouzi. Cokoli jim řeknete si přeloží do svého 

vlastního jazyka, čímž vznikne něco jiného. 
… a konečně MOTTO 3:  

Každý dobrý křesťan by se měl mít na pozoru před matematiky, 
kteří již po staletí pomáhají ďáblu zatemnit lidem ducha  

(Svatý Augustýn, 390). 
 

Tímto číslem se s mým jménem pod tímto článkem setkáváte naposledy. 
Tentokrát již definitivně. Doufám, že se Vám moje práce líbila, a děkuji, že 
jste časopisu zůstali věrni. 

Jakub Hledík 
šéfredaktor 

12/2013 
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Jak motivovat 
kuřáky, aby 

přestali kouřit? 
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ÚVOD 

Stírací los Prase v žitě za 
20 Kč s hlavní výhrou 
500 000 Kč! Můžete 
vybírat ze 4 různých 
obrázků. 
Pravděpodobnost výhry 
na losu Prase v žitě je 
1:3,98. 

Přesně takto se snaží společnost Fortuna nalákat na tento los. Podíváme-li se do 
herní listiny, zjistíme, že výhru 500 000 Kč nese z 1 000 000 vydaných losů 
pouze 1 (0,000001% šance)! Je sice krásné, že máme pravděpodobnost výhry 
1:3,98 (česky: každý čtvrtý los vyhrává), ale 61,68% všech výher je 20 Kč. Dále 
zjistíme, že 89,5% všech výher je do 40 Kč. Fuj ho! Nyní celková výhernost, která 
se spočítá jako (celková výše výher ÷ celková cena všech losů) = 10 040 000 ÷ 20 
000 000 = 50,2%. Takže podobně jako u Sportky zde máme automat, do kterého 
vrážíte desetikoruny, ale tentokrát vypadne 5,02 Kč! Plus si můžete vybrat 
obrázek prasete! No to je tutovka!  

Vyznáš se v prasatech? Dokaž nám to! Pošli své řešení na 
http://podlampou.cekuj.net/souteze.html 

Vyhrává ta odpověď, která dorazí co nejblíže času 03:21 ráno. 
(pozn.: tímto se OPRAVDU nesnažíme nikoho zvýhodnit) 

SOUTĚŽ 

Jakub Hledík 

Klára Mauerová 

1) vykastrovaný samec prasete 
2) samice prasete po porodu 
3) nevykastrovaný samec prasete 
4) samice prasete před porodem 
5) mládě prasete domácího 
6) vykastrovaná samice prasete 
7) jatečné prase chované pro maso 
 

a) podsvinče 
b) prasnice 
c) kanec 
d) vepř 
e) pečenáč 
f) svině  
g) nunva 

http://podlampou.cekuj.net/souteze.html
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Ale co je tohle, Radku? Kde je letos „Rozervanec“? 

Čeští tenisté obhájili vítězství v 
Davisově poháru, který vyhráli 
potřetí v československé a české 
historii. Vítězný bod ve finále 2013 se 
Srbskem získal, stejně jako před 
rokem proti Španělsku, Radek 
Štěpánek, který nezaváhal proti 
domácímu outsiderovi Dušanu 
Lajovičovi a navázal tak na páteční 
výhru Tomáše Berdycha a bod ze 
sobotní čtyřhry. Čeští tenisté tak 
porazili v Bělehradě Srbsko 3:2 na 
zápasy a opět zvedli nad hlavy 
slavnou Salátovou mísu. 

Jakub Hledík, Jáchym Kovář 

FOTO: Michal Kamaryt, ČTK 
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(pozn.: Dagmar Damková, předsedkyně komise rozhodčích) 

Brno – Plzeň 1:3 
Fotbalisté Viktorie Plzeň vyhráli i svůj třetí 
ligový zápas po sobě a upevnili si druhé 
místo ligové tabulky. Plzeň ale už ve 4. 
minutě zápasu prohrávala po gólu Skaláka. 
Vyrovnat dokázali až díky sporné 
penaltě v nastavení první půle, 
kterou proměnil Pavel Horváth.  
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Začala nová sezóna Světového 
poháru v biatlonu a čeští biatlonisté 
do ní vstoupili účastí ve smíšené 
štafetě v Östersundu. Finišman 
Ondřej Moravec nastupoval na 
závěrečný okruh na druhém místě se 
ztrátou přes minutu na Francouze 
Martina Fourcada, vítěze Světového 
poháru 2012/2013. Fourcade ovšem v 
poslední střelbě krutě zaváhal, 7 
ranami sundal pouze 2 z 5 terčů a po 
absolvování 3 trestných okruhů 
promrhal náskok na druhého Moravce 
a třetí štafetu Norska. Moravec to ale 
neměl lehké, po této střelbě byl ve 
vedení pouze o 10 sekund před dvojicí 
Fourcade (FRA) – Böe (NOR). 
Moravec ovšem tyto vynikající běžce 
nechal za svými zády, jeho vlastními 
slovy: „Namazal jsem si Fourcada 
a Böeho na chleba!“ Čtveřice 
Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, 
Zdeněk Vítek a Ondřej Moravec 
porazila druhé Norsko o deset sekund a 
vylepšila bronzovou příčku z loňského 
zahajovacího závodu. Fourcade po 
doběhu do cíle zjistil, že zapomněl na 
střelnici jednou dobít, a tak jeho tým 
po penalizaci spadnul na 5. místo. 

http://1url.cz/yBdO 

Podívejte se na záznam poslední 
střelby v podání M. Fourcada 
(FRA), O. Moravce (CZE) a T. Böe 
(NOR) 

Horvi, a nebude to už  
trapný, když ti tu penaltu 
zase písknu? 

Neboj, Damková je na 
dovolené v Austrálii! 

Jakub Hledík, Jáchym Kovář 

FOTO: reuters 

FOTO: CPA 

http://1url.cz/yBdO
http://1url.cz/yBdO


http://1url.cz/2Bdn 

Máte rádi matematiku? Nebo se chcete jen 
dobře pobavit? Pročtěte si tuto prezentaci k 
přednášce prof. Picka z Matfyzu. Níže vám 
nabízíme ukázky. Ti z vás, kteří zažili 
přednášku osobně, si ji jistě rádi zopakují. 

Jakub Hledík 

http://1url.cz/2Bdn
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inzerce 

Pornografie je užitečná 
Vědci z Centra pro výzkum v kanadském 
Québecku zjistili, že slovo „pornografie“ v názvu 
časopiseckého článku přilákalo ke čtení až 80 
procent čtenářů. Pornografie přitahuje 
pozornost bez ohledu na pohlaví a délku. Délku 
článku. Sdružení tiskových magnátů okamžitě 
vydalo prohlášení, že zařazuje pornografii na 
seznam kouzelných slov hned vedle 
univerzálních zvyšovatelů nákladu jako jsou, 
„konec celulitidy“ a „Hitler“.  

Byznys a marketing 
Vzhledem k narůstajícímu počtu přírodních 
katastrof a nadcházejících konců světa se do 
plánování prodejů celosvětově začíná započítávat 
nový model spotřebitelského chování – hystery 
shopping, který umožňuje zejména výprodej 
zboží těsně před datem použitelnosti. 

Kristýna Birínyiová 

Kristýna Birínyiová 

IMG: kuchyne.dumzahrada.cz 
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Vědecký průlom - Lobotomie chladí vášeň 
Američtí vědci zjistili, že lobotomie výrazně snižuje riziko výskytu názorových 
onemocnění. Podle nové studie by plošně aplikovaná lobotomie v podstatě 
vyřešila názorové problémy napříč populací. Snížil by se počet trestných činů, 
ublížení na zdraví, zefektivnil by se výkon státní správy i jednotlivých organizací. 
WHO plánuje propagaci lobotomie po celém světě, její pozitivní vliv chce 
testovat v zákonodárných institucích vybraných zemí za účelem zklidnění tamní 
politické scény. Podle neověřených informací probíhá pilotní testování už 
několik let právě u nás v České republice. 

Američané snažící se 
vyplnit slepou mapu 
Evropy, aneb jak nás 
vidí Amerika.  
Jak to dopadne, když dáte 
Američanovi slepou mapu 
Evropy a požádáte ho o 
doplnění států? Máme 
výsledky! 

… pokračování na další straně 

Kristýna Birínyiová 

FOTO: augstudy.com 
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http://1url.cz/QBDe 

(zde naleznete všechny pokusy) 

Kristýna Birínyiová 

http://1url.cz/QBDe
http://1url.cz/QBDe
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Averze ke kolegům patří k hudbě 
odpradávna. Pojďme si ukázat pár 
příkladů, jak moc se mají kolegové ve své 
hudební branži rádi, příklady mluví za 
vše. 

Mark E. Smith o Mumford & Sons  
„Slyšel jsem je na zkoušce a byli tak hrozní, že jsem po nich 
musel hodit flašku s pivem. Zní jako banda irskejch retardů.“  

Nick Cave o Red Hot Chili Peppers  
„Vždycky když si u rádia řeknu: ‚Bože, co to je za hrůzu,‘ 
vždycky to jsou Red Hot Chili Peppers.“ 

Elton John o Madonně  
„Kdokoliv prodává lístky po pětasedmdesáti librách a pak zpívá na 
playback zaslouží odstřelit.“  

Morrisey o Madonně  
„Víc než s muzikou má společnýho s 
organizovanou prostitucí.“ 

Boy George o Elton John  
„Tolik peněz má a pořád má účes jako kuchařka v kantýně.“ 

Noel Gallagher (Oasis) o Kaiser Chiefs  
„Kromě toho, že se strojí jako na maškarní, jsou absolutně 
nezajímaví. Vlastně nezajímají vůbec nikoho, s výjimkou 
jejich nablblejch a hnusnejch přítelkyň.“ 

Christina Aguilera o Lady Gaga  
„Já vlastně vůbec nevím, kdo ta osoba je. Ani jestli je to 
chlap, nebo ženská.“ 

Kristýna Birínyiová 
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TÉMA 

A co takhle 

hodinky 

s vodotryskem?! 
Kdo z nás už alespoň jednou v životě nesnil o tom být boháčem. 
Zpravidla nás to napadá, když koukáme na něco, co se nám líbí, ale 
mohli bychom si to dovolit až po sto letech každodenní práce, a to 
ještě za předpokladu, že bychom nic nejedli. Drahá auta, krásné 
domy, diamantové náhrdelníky a jiné v pravdě nezbytné a 
důležité věci, to vše spadá do zboží, na které asi v životě 
nedosáhneme. Přesto je na světě dost milionářů, a tak nezůstanou tyto 
vymyšlenosti bez využití.  

Teď si trochu „zafantazírujeme“. Představte si, že jste vyhráli … no 
opravdu hodně. Po pár běžných investicích (z nichž se ani jedna 
nebude pravděpodobně týkat vašeho vzdělání, spíš akvárka se 
žralokem, mluvícího toustovače apd.) se rozhodnete, že chcete něco 
správně výstředního, nebo alespoň nechutně drahého. Jenže 
co vybrat? Nebojte se, tento článek vám dá určitě pár zajímavých 
námětů. 

1. DIAMANTOVÉ ŠACHY  
Teď když jste ta „smetánka“, se 
musíte začít správně bavit. Jízda na 
koni, golf, tenis … a šachy. A to ne jen 
tak ledajaké. Figurky jsou z bílého 
zlata a jsou posázeny a černými a 
bílými diamanty. Přeji královskou 
hru, tedy pokud vám nevadí dát za ně 
11 miliónů korun. 
 … pokračování na další straně 

IMG: hasbro, luxurylaunches.com 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=0IF9LNPFLVFSOM&tbnid=pLrqwnvjk9enTM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fluxurylaunches.com%2Fauctions%2Fthe_royal_diamond_chess_for_the_authentic_chess_lovers.php&ei=WmybUoW1DYrOsgbO6oGABw&bvm=bv.57155469,d.Yms&psig=AFQjCNEZ3_4ETTKiC0DqBqMXXvjlNzmNDA&ust=1386003927525112
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2. VEČEŘE SE SLAVNÝM 
K vašemu životu budou od nynějška patřit i večeře se známými osobami. 
Kromě nudných patronů jako je anglická královna, prezident USA, nebo 
Vladimir Putin si můžete koupit i oběd s některým z vašich idolů. Ale 
pozor! David Einhorn zaplatil za oběd s Warrem Buffetem 4,5 milionu 
korun. No co, každá legrace něco stojí. 
 

3. KŘIŠŤÁLOVÝ KLAVÍR 
Po dobrém (a poněkud drahém jídle) jistě 
uvítáme trochu hudby. Pokud jste milovníci 
pian, jistě potěší zvuk křišťálového klavíru. 
Doporučuji si ale zajít spíš na koncert. Tato 
hračka totiž stojí 60 milionů korun. Achjo! 
 

4. VILA BELGICKÉHO KRÁLE 
Po troše kultury je čas na pohodlí domova. Kdepak, žádná 
„dvaplusjednička“ v betonovém paneláku. Na vás totiž čeká luxusní 
vila na francouzské riviéře. Pravda, stála vás sice 9,6 miliardy, ale 
určitě to stálo za to. Vždyť dřív patřila belgickému králi, Leopoldu II.  
 

… pokračování na další straně IMG: cellinifinegifts.com, maxiluxus.cz 

http://cellinifinegifts.com/cw_995.htm
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5. LUXUSNÍ HAJZLPAPÍR 
Příroda vás volá. Než ale sáhnete po supermarketovém 
šmirglpapíru, možná by vás zajímalo, že bohatí 
používají lepší toaleťák. Například pozlacený. Pokud je 
vám ale líto takto plýtvat přírodními zdroji, možná 
nepohrdnete japonským Hanebishem. Je vyrobený 
z prvotřídního kanadského dřeva, speciálně sušený, aby 
byl co nejjemnější a ručně zdobený. Pravda, je sice jen 
dvouvrstvý, ale nebojte se. Používá ho samotný 
japonský císař, takže vás jistě nezklame. A cena? Za 
roličku zaplatíte „pouhých“ 350 korun. To není tak zlé, 
viďte? 
 
6. POSTEL À LA MAGLEV 
Tak a je čas jít na kutě. Už jste někdy ve snu létali? Teď budete ve 
vzduchu spát, a to díky magnetické posteli, která se vznáší 40 cm nad 
zemí. No já nevím, za 30 milionů by to mohlo být trochu výš, ne? 
 7. AUTO 

Dobré ráno, Vaše bohatosti! Dnes 
vás čeká návštěva prarodičů. 
Pokud se vám zrovna nechce jet 
limuzínou a máte chuť řídit sami, 
v garáži na vás čeká napucované 
Ferrari 250 GTO. Craiga McCawa 
vyšlo na 6,65 miliardy korun. 
Snad jste ho pořídili levněji. 
 8. PÁR ŽEN 

A teď něco pro pány. K správnému miliardáři patří také správná slečna. 
Pokud chcete tu „nejdražší“, zkuste Jennifer Lopez. Její tělo je totiž 
pojištěno na 25 bilionů korun. Pokud ale budete pomýšlet na sňatek, 
přijde vás to draho, hlavně když přijde na prsten. Když to zkoušel Ben 
Affleck s šestikarátovým růžovým diamantem, vyšlo ho to na 1,2 milionu 
dolarů. To ale není zdaleka nejhorší! Zásnubní prsten Beyoncé stál 
rappera Jay-Z 5 milionů USD. Není nad dvacetikarát!  
 … pokračování na další straně 

IMG: roadandtrack.com, chilanguearias.com 
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9. NEJDRAŽŠÍ BOTIČKY 
No a dámy. Vás se samozřejmě koupě zásnubního prstenu netýká. Jako 
žena milionáře se ale musíte správně oblékat … a obouvat. Pokud 
zatoužíte po těch nejdražších botičkách, pěkně provětráte rodinné 
konto. Boty od Stuarta Weitzmana jsou posázeny 642 rubíny a stojí 46 
milionů korun.  
 

10. DOVOLENÁ 
Když vás unaví váš příliš pohodlný život milionáře, můžete vyrazit na 
dovolenou. Ta nejdražší stojí milion liber. Je to cesta kolem světa po 
nejkrásnějších památkách UNESCO. Bon voyage!  
 

3, 2, 1, …. Teď! Probuďte se ze snění. Opět jste jen členy 
střední třídy. Ale upřímně, ten křišťálový klavír, nebo zlatý 
toaletní papír, to nám ani chybět nebude! 

Tereza Čermáková IMG: global-customer.com, oskole.sk 
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Jednoho krásného dne si sbalilo svých pět švestek a vyrazilo. 
Chodilo křížem krážem po celé zemi a hledalo. Po prvních dvou dnech 
cesty uvidělo pole, na kterém rostlo obilí. Quik se zaradoval, že spěje 
ke zdárnému cíli své cesty. Na okraji pole však byla veliká cedule 
s výstražným nápisem: „NEVSTUPOVAT- soukromý pozemek!“ 
Prasátko, které ze svého chléva nikdy nevystrčilo ani kopýtko,   
nevědělo, co ten nápis znamená. Stálo před polem a bědovalo: „Ach, já 
ubohé prasátko, konečně jsem našlo pole a ani nevím, co je na té 
ceduli!“ „ Co kdyby tam bylo napsáno  Jatka?“ přemýšlelo. Z jeho úvah 
a žalu ho vyrušila malá myška. „Proč pláčeš?“ ptá se myška. Quik jí 
vypraví svůj příběh o hledání žita. Když prasátko svůj výklad ukončilo, 
myška mu s velkou lítostí oznámila, že toto je pšeničné pole, které 
vlastní statkář Kuldan. Mimo polností má i velkou farmu prasátek na 
prodej lidem, kteří je vykrmí a pak… Prasátko se polekalo a pelášilo, co 
mu kopýtka stačila, aby bylo co nejdále od toho statkáře. 

  

Za devatero horami a 
devatero řekami, na jedné 
daleké farmě,  žilo bylo jedno 
růžové prasátko jménem 
Quik. Mělo se tam velmi 
dobře.  Jeho nejoblíbenější 
pochoutkou byl žitný 
kváskový chléb. Najednou, 
kde se vzala, tu se vzala, přišla 
na zemi, ve které prasátko  
žilo, vleklá krize. Žito došlo! 
Pekl se pouze pšeničný chléb. 
Ten ale prasátku moc 
nechutnal, proto se rozhodlo, 
že se vydá na cestu s cílem 
najít to správné žito na 
výborný křupavý chléb. 

rasátko Quik P OHÁDKA 

… pokračování na další straně 

IMG: istockphoto.com 



Po dalších třech dnech těžkého putování dorazilo k lesu. V lese 
potkalo kmotru lišku. Liška ho pozvala k sobě do nory a pohostila ho tím 
nejlepším, co měla. Jelikož je liška masožravec, chutnou krmí Quika 
přesto neuctila. Při čaji o páté přišla řeč na žitné pole. Liška velmi dobře 
znala místní poměry a měla dokonalý přehled, co se kde šustne. Poradila 
prasátku, aby šlo směrem k Žitovicím, tam prý je žita, že se tam v něm 
válejí. Prasátko  poděkovalo a rozloučilo se.  Jdouce vstříc svému štěstí 
si pobrukovalo známou píseň ,,V řadě za sebou, tři čuníci jdou..“  

Vyčerpaný Quik dorazil do Žitovic, kde se konala dožínková 
slavnost. Je dobrým zvykem každého návštěvníka hezky uvítat. Quik 
nevěřil vlastním očím. Blížily se k němu dvě krásné mladé selky, které 
ho vítaly pecnem žitného kváskového chleba. Prasátku se rozzářila očka 
a pomyslelo si: „To je ono!  Přesně to, co hledám!“ Nacpalo se 
k prasknutí a odvalilo se do žitného pole. (V okolí Žitovic  se 
rozprostírají široké lány žitných polí. ) „Tak tahle nějak si představuji 
ideální život,“ pomyslel si Quik a usnul. Tak se Quik zabydlel v 
Žitovicích a měl se tam moc dobře. Pokud se nepřejedl, tak tam žije a 
pochutnává si na žitných pecnech chleba až dodnes. Tak takhle se má 
prase v žitě! 

Jméno Radovana Krejčíře je v Médiích skloňováno už delší dobu, poté 
co utekl ze své vily v Praze přímo při policejní prohlídce. Náhoda? 
Údajně mu nejmenovaný policista "podržel dveře", za což byl 
ostatně placený. Krejčíř uprchl do Jihoafrické Republiky, kde rozjel svou 
další firmu Money Point. Po krátké době "úspěšného podnikání" mu 
ovšem policie zabavila majetek, včetně několika luxusních domů a aut. 
Zanedlouho bylo ovšem zadrženo několik elitních policistů z jednotky 
The Hawks, kteří si mimochodem také jezdili ve vozech značek Ferrari a 
Porsche, protože měli být na Krejčířově výplatní pásce. Policie prý 
očekává další zadržené "z vlastních řad". Poté byl Radovan 
Krejčíř převezen do vazby, kde byl údajně mučen, což potvrdila dvojice 
lékařů. ,,Krejčířovi hrozí po mučení infarkt", tvrdí najatý lékař. Byl 
najatý úřady nebo také Krejčířem? Kolem tohoto případu vězí mnoho 
otázek, naproti tomu je zde málo odpovědí. Avšak otázka, která zajímá 
asi nejvíce lidí je prostá. Bude si žít zase jako prase v žitě? 

Má se jako prase v žitě  
Krejčíř v Africe 

Adéla Zvárová 

Petr (Ernst) Mach 
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Non olet 
(nesmrdí) 

Žijeme ve světě, kde se za všechno platí, všechno se vyvažuje určitou 
protihodnotou, ať už jde o oboustranný zájem, směnný obchod, nebo 
vyrovnání ceny zboží a poskytnutých služeb ekvivalentem všech hodnot. Přesto 
je zajímavé, kolik lidí je stále přesvědčeno, že existují věci, práce nebo služby, 
které by měly být zadarmo. Samozřejmě věci, práce a služby, které za nic 
nestojí, by měly být neoceněné (jsou bezcenné, ne?), to je celkem snadno 
pochopitelné, ale když je po něčem poptávka, tak to prostě zadarmo není a ani 
být nemůže.  
Jedné známé rodiče si otevřeli obchůdek, kde nabízejí k prodeji knihy, čaje, 
vonné tyčinky, svíčky, svícínky, obrázky… Lidé si zvykli tam chodit, protože se 
jim tam líbilo, ale nepřišli si nic koupit, přišli si pokecat, poklábosit, 
posedět, popít kafe, které jim (zdarma) udělali, a jak tak čas plynul, začínalo 
být docela zajímavé, že nikomu z těch lidí, kteří si do prostor (za které dotyční 
platili docela vysoký nájem) přicházeli odpočinout a načerpat nových sil, stále 
nebylo na vzniklé situaci nic nápadného.  
A rozhodně se nedá říci, že by milí návštěvníci kupříkladu nemohli takto 
posedět doma, kdepak, nejednalo se v tomto případě o azyl. Zkrátka bylo 
nanejvýš jasné, jak přitažlivým se pro ně stalo moci mít něco zdarma! 
Tak jsem nad tím doma přemýšlela, jestli je to součást tradiční české 
neschopnosti vidět realitu, nebo jen pozůstatek vyviklaného myšlení 
z dob před dvaceti a více lety. Ale potom jsem si řekla, že ať už je to jak je to, je 
docela štěstí, že rčení non olet platí nejen pro peníze, ale i pro myšlenky.  
No jen si zkuste představit, jak by se to projevilo na kvalitě životního  
prostředí, kdyby kvalita myšlení byla cítit.  Petra Vrbová 
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RUBRIKY 

Ingredience 
zeleninový vývar, slanina (špek), máslo,cibule, mrkev, česnek, celer, 
kořenová petržel, houby (sušené), 100 ml smetany, sušená petržel, 
majoránka, pepř, sůl, chilli (mleté), česnek (sušený) 

od Petra  Chvojky a Majdy  

Postup 
1. Všechnu zeleninu jsme si nakrájeli na drobné kostičky. 
2. Do hrníčku jsme dali sušené houby a sušenou petržel a zalili je vařící 

vodou. 
3. Na másle jsme zpěnili cibulku a slaninu. Poté jsme přidali česnek, 

kořenovou petržel, celer a mrkev. 
4. Do této směsi jsme přilévali vývar tak, aby zelenina byla ponořená. 

Nechali jsme ji chvíli podusit. 
5. Přidali jsme houby se sušenou petrželí, vodu z nich slili. 
6. Mixérem jsme pak celou směs rozmixovali na jemné pyré. 
7. Znovu dali na plotnu a přilévali smetanu. 
8. Dle potřeby jsme přidali majoránku, pepř, sůl, chilli (mleté) a česnek 

(sušený) 
Doporučujeme: 
Dle názoru odborníků se doporučuje Apium puree pouze s steakem z 
vepřové krkovice. Dobrou chuť přeje tým kuchtíků! 
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Filmové novinky 
Jakuba Pavliše 

Nyní se přesuneme za Kanál. Přesněji do 
Velké Británie, kde vznikl další předmět 
mého zájmu. Řeč je o filmu Konzultant 
(Counselor, The), se kterým je opět spojeno 
mnoho zvučných jmen. Ať už na pozici 
režiséra, jímž je Ridley Scott, nebo 
v hlavních rolích, kde se objevují Michael 
Fassbender, Brat Pitt nebo Penélope Cruz. 
Příběh se točí okolo vysoce postaveného 
advokáta, který se náhodou připlete 
k pochybnému obchodu s drogovým 
kartelem a poté se ocitá ve víru smrtících 
udalostí. 
TRAILER: http://1url.cz/PBDN 

Začneme českým filmem 
s příznačným názvem Klauni, 
který se objevuje na plátnech 
našich kin od 28. 11. 2013. 
Snímek zastupuje žánry 
komedie, drama a vznikal 
v České republice, Finsku, 
Lucembursku a Slovensku. Režie 
se ujal Viktor Tauš, který do 
hlavních rolí obsadil známé 
herecké duo ve složení Oldřich 
Kaiser a Jiří Lábus. Myslím si, že 
už to je záruka opravdové kvality. 
TRAILER: http://1url.cz/tBDo 

Zdravím Vás milí čtenáři! Jsem rád, že jste si vymezili 
chvilku svého času a věnovali ji našemu měsíčníku, 
konkrétně této pravidelné (nějakou pravidelnost jistě 
najdete) rubrice. V následujícím krátkém článku bychom se 
v rychlosti podívali na to, co nového nám přichystali naši i 
zahraniční filmaři. 

Posledním snímkem tohoto čísla je velice vydařený absolventský film od nadaného 
režiséra Bohdana Bláhovce: Show!. Jedná se o dokumentární film, který zachycuje 
dívčí kapelu, jenž se snaží ovládnout trh s dětskou populární hudbou a kráčí, jak se 
říká „přes mrtvoly.“ Ve snímku jsou zachyceny i postoje jejich rodičů, kteří se snaží 
naplnit své neuskutečněné ambice. TRAILER: http://1url.cz/7BDH 

Pro tento měsíc je to z mého 
soudku vše. Těším se na Vás při 

dalším čísle tohoto plátku! 

http://1url.cz/PBDN
http://1url.cz/PBDN
http://1url.cz/PBDN
http://1url.cz/PBDN
http://1url.cz/PBDN
http://1url.cz/PBDN
http://1url.cz/PBDN
http://1url.cz/tBDo
http://1url.cz/tBDo
http://1url.cz/tBDo
http://1url.cz/tBDo
http://1url.cz/tBDo
http://1url.cz/tBDo
http://1url.cz/tBDo
http://1url.cz/tBDo
http://1url.cz/7BDH
http://1url.cz/7BDH
http://1url.cz/7BDH
http://1url.cz/7BDH
http://1url.cz/7BDH
http://1url.cz/7BDH
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Karolína Vodvárková (ano, zaprodala vlastní sestru) 

ŠKOLA 

Ahojky, 
Jsem Magdaléna Vodvárková. Narodila jsem se 30. 10. 2001. Mám 
dvě roztomilé sestry (Káju a Veroniku) a dva o něco méně roztomilé 
bratry (Tondu a Ferdu). Bydlíme v Luži.  
Záliby: ráda kreslím, zpívám, čtu a občas sleduji filmy 
Oblíbené věci: mám ráda teploučkou postýlku, povídání s 
kámoškama, baví mně i matika (docela) 
Neoblíbené věci: nemám ráda učení a kluky co si myslej, že můžou 
buzerovat, a nic se jim nestane, kteří otravujou a pruděj 
Oblíbené jídlo: mám ráda těstoviny a cokoli je s nimi sním 
Oblíbená barva: modrá 
Oblíbené zvíře: kůň a tygr 
Kroužky: chodím na dramatický kroužek, na výtvarku a na skauta 

IMG: www.herald.co.zw 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=o8EZ_QKOedXAZM&tbnid=A2vS7f2KiDqlNM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.herald.co.zw%2Fgender-activism-where-it-goes-wrong%2F&ei=CmebUurjNpSa0AW4oIDoDw&bvm=bv.57155469,d.bGE&psig=AFQjCNFIa1S_ElxO7lekaHFFjulLaTQR-w&ust=1386002565332733
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=o8EZ_QKOedXAZM&tbnid=A2vS7f2KiDqlNM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.herald.co.zw%2Fgender-activism-where-it-goes-wrong%2F&ei=CmebUurjNpSa0AW4oIDoDw&bvm=bv.57155469,d.bGE&psig=AFQjCNFIa1S_ElxO7lekaHFFjulLaTQR-w&ust=1386002565332733
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Ze školního parlamentu 
Členové:  
Prima - Magdalena Vodvárková, Zdeněk Picpauer 
Sekunda - Denisa Tesařová, Marián Jirásko 
Tercie - Monika Klusoňová, Jakub Šnopl 
Kvarta - Tomáš Kycnl (místopředseda), Jan Doležal 
Kvinta - Antonín Vodvárka, Andrea Čechová 
Sexta - Radka Smělá, Jiří Jaroš 
Septima - Jana Pavlišová, Kristýna Birinyiová 
Oktáva - Matouš Kyncl (předseda), František Pavliš 
Školní parlament se schází od 1. 10., kdy se volily funkce předsedy a 
místopředsedy, každé úterý o velké přestávce ve třetím patře v odborné učebně. 
Všechna zasedání řídí paní učitelka Šárka Jonešová. Parlament se snaží 
zlepšovat školní prostředí a fungování školy. 
Za období říjen-listopad se projednávalo mnoho věcí: organizace sbírky Bílá 
pastelka (na starost ji dostala třída sexta), připravování a realizace fotosoutěže, 
obsazení funkce správce školního Facebooku (tímto příjemným úkolem byl 
pověřen Tonda Vodvárka). Na žádost budou na toaletách zrcadla. 
Budeme rádi za každou připomínku, poznámku a nápad na zlepšení 
života studentů i učitelů na naší škole.  Jana Pavlišová 

Poetické prasárničky 
Bystřejší z vás možná opět poznali 

aliteraci. 
 

Docela politická… 
 Než kdy byla nabitá 
hodil flintu do žita 

nehledá ji nikdo hbitě 
má se jako 

prase v žitě. 
 

Sebrané od koryta 
hodil prase do žita 

to nespěchá nikde hbitě 
má se jako 

flinta v žitě. 
 

By Petra 

IMG: http://paktw.unas.cz/ 

http://paktw.unas.cz/


Exkurze do Prahy 
Že škola není jen vysedávání v lavicích uvnitř čtyř zdí našeho 
krásného gymnázia, o tom se přesvědčili jednoho krásného dne 
minulého měsíce naši sextáni, septimáni a „elita“ oktávy v městě 
Praze… 

Pedagogickým dozorem této šťastné 
skupiny, která musela pro nové 
zážitky obětovat pár hodinek 
ranního spánku, byli učitelé Novák a 
Suchánková a s nimi paní 
vychovatelka Skalická. Všichni se na 
to nejspíš velmi těšili, což dokazuje 
reakce paní učitelky, když spatřila 
nacpaný vlak svými studenty: 
„Taky vás ráda vidím!“ 

Cesta nám příjemně uběhla, 
ačkoli jsme trochu déle čekali na 
nádraží v Pardubicích. V Praze 
jsme nevynechali ani cestování 
metrem. Tam při jedné 
„přecpané příležitosti“ nestihli 
nastoupit studentky Požárová a 
Čermáková s dozorem pana 
učitele a paní vychovatelky. Ale 
šťastně jsme se zas našli a 
dorazili plni očekávání na 
Fyzikální ústav, kde na nás už 
netrpělivě čekali. Pro naše 
zpoždění museli své připravené 
prezentace zkrátit. Přesto jsme 
se obeznámili např. se sílou 
laserů, výhodnými vlastnostmi 
podiamantovaných 
součástek, které se využívají i 
ve zdravotnictví jako implantáty, 
a levitačními schopnostmi 
supravodičů, přičemž jsme 
zakusili na vlastní kůži odborný 
vysokoškolský výklad. 

… pokračování na další straně 
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Druhou částí programu byl Botanický ústav. Ti, kteří nejsou moc nadšení 
z kytiček, tak se tam asi moc netěšili, ale myslím, že byli nakonec všichni mile 
překvapeni. O rodových a druhových jménech rostlinstva totiž nebyla ani řeč. 
Naopak jsme se dozvěděli, jak jednoduše separovat DNA třeba z brokolice. 
Nebo že agar z mořských řas je často používanou surovinou, či že lze rostliny 
pěstovat i bez hlíny. Velice zajímavá byla taky ukázka různého koření, kde 
jsme zjistili, že kari, co všichni známe, je ve skutečnosti směs všeho možného, 
a že za jeho žlutou barvu může koření tzv. kurkuma. Nicméně 
bezkonkurenčním vítězem se stala domácí banánová zmrzlina vyrobená 
pomocí populárního tekutého dusíku.  

Mnozí možná nejsou tak nadšení do vědy, a tak se těšili na rozchod na 
Václavském náměstí. Ani ten nechyběl, i když času bylo opravdu maličko. 

Kolik sekund je femtosekunda? 

Pošli své řešení na http://podlampou.cekuj.net/souteze.html 
Vylosovaný vítěz získá femtotunu čokolády! 

SOUTĚŽ 

Karolína Vodvárková 

 
Hledá se svědek, který dokáže potvrdit slova prof. Nováka. Profesor 

nedokázal nastoupit v metru do vlaku, který mu před nosem ujel. Sám 

tvrdí, že ve vlaku byl a vystoupil kvůli studentům, kteří rovněž jako on 

nenastoupili. Pokud profesora někdo viděl ve vlaku, ozvěte se nám 

prosím. Zatím to vypadá, že prostě nastoupit nezvládl. 

 

NA STOPĚ 

Za Vaši pomoc děkuje pátrací tým Septimy pod vedením prof. Suchánkové 
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