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Nazdar lidi! Vítejte u dnešního aprílového čísla. Vzhledem k 
tomu, že apríl byl včera, se vám to může zdát jako blbej vtip. To 
zas pozor! Takovej pozdní apríl. Blbej vtip v žádném případě ne! 
Co nás dnes čeká? Našemu šéfkuchaři se udělalo nevolno, proto 
ho v dnešním čísle zastoupí trocha exotiky v podobě Kristýny. 
Nikdo neví, z čeho má Chvojka střevní potíže. Prý jedl jen podle 
svých receptů. Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje všechny, 
kteří přišli do styku s recepty šéfkuchaře Chvojky, na výskyt 
možných zdravotních obtíží. 
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Jakub Hledík 
Šéfredaktor 

Průvodce číslem 
Pes. To by mě zajímalo, kde 

takováto individua bereme … 
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NEMIŠESKY  
– univerzální odpověď 

CICA PADE 
- univerzální cena 

Obchod: 
- KVALITA CHODINKY, ŽLATO, CIBRO, CI MESICE DOU - prostě skvělé hodinky 
- TET KABELU? - chcete zboží zabalit? 
- ŠUŠI PANI, ŠUŠI - model je podle poslední doby 
- TOJEMALO - za tuto cenu vám to neprodám 
- POŽKEJ, POŽKEJ, TAKDOBŽE – počkejte, pane, určitě se nějak domluvíme 
- DITISOU - velikost akorát 
- ČISLO DOBLÝ, VYVELKEJ? - potřebujete větší velikost? 
- DVASÁT ŠEST - Nutno usoudit podle cifry na pokladně - buď 26, nebo 96 
- PANI MA VYSRÁNO? - Vybrala jste si, slečno?  

Základní fráze: 
- BÍDEN - Dobrý den 
- NAŠANOU - Nashledanou  

Jídlo: 
- CO KOMU? - Jakou si přejete přílohu? 
- SEŠUPEM - S kečupem 
- HO ŠI CI - S hořčicí 
- KPISÍ MÁSESO? - K pití máte co? 
- NA PI ČI? - Co si dáte k pití? 
- ČUS - Džus 
- SRAJT - Sprite 
- DOUCHUT - Dobrou chuť 
- PÁNEK HOLÍÍÍ-KU - Párek v rohlíku 
- HODOG - viz Pánek holííí-ku  
- SELE NINU? - I zeleninu? 
- STOVINY? - Chcete k tomu nudle? 
- HAN BUGR - (1) Hamburger; (2) Han 
dělá nepořádek 
- HANOLKY - Asi hanojské holky, možná 
hranolky 

Večerky se nám množí jak houby po dešti – 
určitě nebude od věci zopakovat si 
nejužitečnější fráze. -j2- 



POD LAMPOU 4/2013 

3 roky s nožem v zádech 
Kanaďan Billy McNeely se již delší 
dobu potýkal s podivnou bolestí a 
bodáním v oblasti zad. Když si ovšem 
jednou prohmatal místa, kde se mu 
bolest projevovala, ucítil pod kůží 
čepel. Po vyšetření mu byla skutečně 
nalezena čepel nože vražená v jeho 
zádech, kterou lékaři ihned 
chirurgicky odstranili, a muž mohl 
spokojeně odejít domů. Nůž se dostal 
muži do zad, před třemi lety, kdy byl 
účastníkem rvačky, z které vyvázl 
s pěti bodnými ranami. Kanaďan nyní 
zvažuje podání žaloby na lékaře, kteří 
mu před třemi lety, tak nějak 
zapomněli udělat rentgen… 
(Záhada pípajícího detektoru kovu 
vyřešena!) -j3- 

5 

Zpráva dne -j2- 
Usain Bolt spatřen na atletickém stadionu v Litomyšli! 

Takto celou akci zachytila  cílová fotobuňka … 
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Pít či nepít?   -j3- 

Nepříliš příjemnou cestu zažil jeden 
francouzský turista, když se při cestovaní 
vlakem po transsibiřské magistrále začal 
kamarádit s partou ruských domorodců. Po 
několika hodinách pití a hodování se totiž 
ruští mladíci rozhodli svého francouzského 
kolegu okrást a pro jistotu ho ještě 
polonahého vyhodili z vlaku do 
dvaadvaceti stupňového mrazu. Ten poté 
pokračoval po zasněžených kolejích do 
několik kilometrů vzdálené stanice Sbega, 
kde mu výpravčí zavolal policii 
s tlumočníkem. Po jeho zavazadlech 
s penězi a doklady stále intenzivně pátrá 
ruská železniční policie. 

Vysíláme našeho elitního 
běžce Joachima, aby Bolta 
dostihl. -j2- 

Naši experti vypisují kurz 
1,05 : 1 na únik Bolta! 
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Fotbalové utkání se může někdy změnit i ve fotbalovou bitku. To potvrdilo 
fotbalové utkání v Katarském fotbalovém poháru mezi týmy Al-Arábí a Al-Charafa. 
Již v průběhu zápasu hráč Germain měl konflikt o míč s hráčem Chardžou. Sudí to 
ohodnotil žlutou kartou pro oba hráče. Další faul nenechal na sebe dlouho čekat, 
když Brazilec Nené po zákroku uviděl od rozhodčího druhou žlutou kartu a 
následně červenou. Než Nené opustil hřiště, Husíno Chardža ho postrčil ramenem 
a Nené ho udeřil pěstí ze zadu do hlavy. Vzápětí domácího útočníka Neného začali 
nahánět, aby si do něj mohli kopnout. Chardžá na Neného zaútočil ve stylu kung-fu 
nebo se nechal inspirovat bojovým sportem jiu-jitsu, po přečtení druhého čísla 
časopisu POD LAMPOU. Do rvačky se zapojili i hráči z lavičky a realizačního týmu. 
Dále bílé postavy, které na trávník vběhly, nebyly žádné bílé paní ani příslušníci 
lékařského týmu ale tamější šejkové. Nakonec po bitvě se rozdělilo pár červených 
karet navíc a zápas se dohrál. Utkání vyhrál celek Al-Arábí 2:1. 

http://www.youtube.com/
watch?v=Daz9jujED9I 

Zprávy z honu na Bolta: 
Usain zaběhl až do 
hlubokých lesů mezi Prosečí 
a Budislaví. Zde je náš elitní 
běžec Joachim v koncích. 
Bolt unikl. Hledá se Joachim. 
Kdo ho spatřil, pište prosím 
na náš mail. -j2- 
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Každý z nás si jistě spojuje 1. duben s kanadskými žertíky 

(ukousnuté ruce, popáleniny třetího stupně, vnější zlomeniny atd.), 

mystifikacemi ohledně počasí (letos asi běžné „Sněží!“ budeme 

muset nahradit méně reálným „Koukněte, jak je venku hezky a 

teplo!“) a ze školního prostředí známá zmizení tříd (občas i trvalá) 

nebo ono památné „Všechno si schovejte, na lavici bude pouze 

tužka a papír!“ (Většina učitelů však zapomene říct ono stěžejní 

„Apríl!“, což znamená, že druhý den dostaneme za tento „vtípek“ 

daleko méně humorné ohodnocení.).  

V některých zemích se apríl těší velké oblibě. Například ve Francii 

berou tento „svátek“ velmi vážně. Tamějším zvykem je přišpendlit 

někomu rybu na záda tak, aby o tom dotyčný vůbec nevěděl. Této 

aktivity se účastní takřka každý. 

Naši možnost zapojit se do aprílového blázince značně ovlivňuje 

naše povolání. Například policisté mají naprosto úžasné možnosti, 

co komu provést. Bohužel, zatknout někoho jen tak z legrace za 

loupež nebo vraždu, by někomu mohlo připadat jako překračování 

pravomocí veřejného činitele (suchaři). Naproti tomu pro novináře, 

pseudonovináře a pisálky všeho druhu je apríl jedinečnou 

příležitostí udělat něco, co jindy (snad s výjimkou 1. ledna) udělat 

nemohou. Vypustit kachnu. Samozřejmě tu novinářskou. Ačkoliv si 

toho mnozí z nás nevšimnou, s datem 1. 4. se pravidelně vyrojí 

spousta žertovných, ale zhola nereálných zpráv, ve stylu Nová 

nejpálivější chilli vypěstovaná v Čechách zabíjí nebo Vláda se 

rozhodla snížit daně na polovinu. Některé zprávy mohou jít až do 

extrémů, např.: Nukleární katastrofa na jihu Čech.  

Takže, až se po „aprílové“ písemce budete u večeře třást před steakem 

s chilli, zatímco naši rodiče budou vymýšlet, co s ušetřenou polovinou z 

daně, nezapomeňte se zasmát zprávě, že vybouchl Temelín a pak se za 

hukotu sirén podívat z okna. Sněží! 

P.S. Toto není kachna! VÁŽNĚ! -tč- 



Big Ben s digitálkami 
V roce 1980 ohlásilo BBC, že známé ručičky na 
hodinách v Londýně – Big Ben budou 
nahrazeny digitálními, aby se ušetřilo. Záplava 
protestujících potom přetížila linky.  
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První duben je dnem, kdy se na nás ze všech stran 
hrnou všelijaké nachytávky. Vybrali jsme nejlepší!-kas- 

Stav beztíže pro všechny 
Známý britský astronom Patrick Moore si v roce 1976 
z posluchačů, jeho populárně vědecké show o vesmíru, 
hezky vystřelil. Prohlásil, že Pluto se dostane tak blízko 
Zemi, že se zmenší gravitační síla Země. A lidé skákali 
do vzduchu a nadšeně volali, že se jim opravdu 
mnohem lépe skáče… 

Hamburger pro leváky 
V roce 1998 ohlásil Burger King, že 
vyrobil hamburger pro leváky. Popsal, 
že celý výrobek je orientován doleva a 
nechal tak prodavače v situaci, kdy 
museli vysvětlovat zákazníkům, že 
všechny hamburgery jsou stejné. 

Google Translate for Animals 
Asi nejpovedenější aprílový žert připravil samotný 
gigant Google. Pro uživatele telefonů s operačním 
systémem Android speciálně uvolnil "revoluční" aplikaci 
Translate for Animals. Jak název napovídá, služba má 
být obdobou služby Google Translate. Jen místo řečí 
lidských překládá řeč zvířecí do nám srozumitelného 
jazyka. Zatím ovšem pouze do angličtiny. 
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 بسبوسة
Ingredience (المكونات) 
Basbousa 
2 hrníčky krupice 
1 hrníček cukru krystal 
150g bílého jogurtu 
¾  hrníčku rostlinného oleje 
4 lžíce strouhaného kokosu 
1 lžíce prášku do pečiva 
rozpůlené mandle 
 
Sharbat(cukrový sirup) 
1 hrníček cukru krystal 
¾ hrníčku vody 
1 lžička citronové šťávy 
růžová voda/ mandlové aroma 
 
Postup: 
Basbousa 
Smícháme krupici, cukr krystal, 
olej, kokos a prášek do pečiva. 
Směs necháme půl hodiny 
odpočinout a mezitím si 
připravíme sharbat. Odpočinuté 
těsto nalijeme do pekáčku o 
přibližné velikosti  32x20 cm. 
Nožem naznačíme tvary, na které 
pak koláč nařežeme. Obvykle to 
jsou tvary kosočtverců nebo 
obdélníků a do jejich středu 
umístíme půlku mandle.  

(Basbousa) 

V předehřáté troubě pečeme na  175 
stupňů zhruba 20-25 minut, dokud 
koláč nezhnědne. Po vyndání z trouby 
ihned zalijeme studeným sharbatem. 
 
Sharbat 
Do kastrůlku nalijeme hrníček vody, 
až bude voda vřít, přidáme cukr, 
lžičku citronové šťávy a pár kapek 
růžové vody nebo mandlového 
aroma. Vaříme 5-8 minut do 
zhoustnutí. Horký sirup používáme 
na studený moučník a nebo studený 
sirup na teplý moučník, aby se dobře 
vstřebal! 

 
Místo mandlí je možné  dezert posypat 
nasekanými lískovými oříšky, 
strouhaným kokosem nebo nechat jen 
tak. Dezert zalijte celým sharbatem, i 
když se vám bude zdát, že toho je 
přespříliš, basbousa má být vláčná a 
rozpadat se, zároveň je mnoho variant 
jak ji připravit a některé recepty se od 
sebe dosti liší, základem je ale vždy 
krupice a cukrový sirup, kterým se 
zalévá většina arabských dezertů. -kb- 

 



Existuje videopáska, na kterou když se 
podíváš, tak zazvoní telefon a ozve se „ za 
sedm dnů zemřeš“. Tomu však reportérka  
Rachel Kellerová (Naomi Wattsová) odmítá 
uvěřit. Poté, co však dojde k záhadnému 
úmrtí čtyř mladých lidí, se tuto záhadnou 
věc snaží rozluštit, protože jednou ze čtyř 
obětí byla i její neteř. Nakonec pásku sama 
získává a se svým synem si jí promítnou. Po 
skončení filmu opravdu zazvoní telefon a 
ozve se již zmíněná věta. Od této chvíli má 
Rachel, její syn a přítel Noah (Martin 
Henderson)  sedm dní a nocí nato, aby přišli 

na způsob jak se zachránit. -mf- 

Hodnocení 

8 / 10 

Kruh 
Film na CSFD 

Režie 

Gore Verbinski 
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http://www.csfd.cz/film/43514-kruh/
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TOMÁŠ KLUS: PANE BOŽE, ZA CO? 
 
Podnázev: Portrét Zlatého slavíka 2012 
Autor: Petr Čermák 
Jste-li fanoušky tohoto talentovaného zpěváka, jehož publikum 
tvoří věková skupina napříč všemi generacemi, pak by vám tato 
publikace neměla doma chybět. Minulý rok sesadil z prvního 
místa tolik let neohroženého Zlatého slavíka Karla Gotta. A 
vítězství si Tomáš Klus jistě zasloužil. Tomáš Klus sklidí vavříny 
i u prestižní Akademie populární hudby, která jeho tvorbu za 
rok 2011 ozdobí hned dvěma Anděly. -kas- 
 

Ták a všici povinně 
naklusat pro Klusa! 
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Jeden z našich expertů 
poprvé v životě trefil 

správný výsledek.  
Tak máme dnes volno! 



Řešení odešli do 25. 4. přes náš internetový formulář 
(http://podlampou.cekuj.net/souteze.html). 

 
Soutěž není limitována věkem, pohlavím ani profesí – 
zúčastnit se může každý (i učitelé matematiky). Ze 
správných odpovědí jednu vylosujeme a šťastný výherce 
obdrží hodnotnou cenu! 

 
 Zdraví Homo matematikus! 
 -j2- 
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Nalezni x 
Vyzýváme i učitele literatury … 

http://podlampou.cekuj.net/souteze.html
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Tak já vám řeknu takový příběh, který jsem měl na vysoké škole jako student. 
 

Když jsem chodil na Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích, 
tak jsme měli staršího pana profesora, který nám přednášel fyziku. Byl 
velmi sympatickým člověkem a my jsme ho měli velice rádi. Protože to byl 
už starší pán, tak se přiznám, že jsme často zneužívali jeho 
zapomnětlivosti. Byl celkem komunikativní a často ty naše úskoky a lsti bral v 
dobrém. Jednou se stalo, bylo to kolem apríla, jsme za ním 
přišli a říkáme mu,, Pane profesore prosíme Vás, my máme s vámi přednášku, 
ale my kluci jdeme na lékařskou prohlídku , protože nám má začít vojna,                                                                                                                             
(tenkrát ještě na vys. škole chodili kluci na tzv. vojenskou přípravu) no a 
samozřejmě jsme šli na pivo“. Pan prof. se to nějakým způsobem dověděl, 
tamtamy zapracovaly no a zkrátka zpětně se to k němu doneslo, že někdo nás 
viděl v Plzeňské restauraci, jak jsme tam posedávali ač jsme samozřejmě měli 
být u lékaře. No, ale byl to člověk, který měl perfektní smysl pro humor a 
za týden jsme přišli do posluchárny fyziky a on přišel a přinesl štus papírů 
a říkal, tak dámy a pánové budeme psát písemku. To byl šok nikdo to nečekal, 
nikdo nebyl připraven, každý už viděl tu nejhorší známku. Tak jsme se tam 
málem káceli, celí rudí lapali po dechu. On nás nechal v posluchárně pár 
minut vydusit. A nakonec se na nás podíval zpoza těch svých brejliček a řekl: 
„Pánové, dodatečný Apríl! To máte za tu lékařskou prohlídku.“ V celé 
posluchárně bylo slyšet „uf“, jak si všichni oddechli.  
    … pokračování na další straně 

Zeptali jsme se: 

CO VY A APRÍL? 
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Jinak se přiznám že o aprílu něco vím z historie. Vlastně apríl jako takový 
se už traduje skoro od 17. století (možná později, nejsem si tak jistý) a 
je většinou spojený s nějakým žertovným skutkem. Apríl nemusí vždy 
vyjít dobře, ale většinou tomu tak je a vždycky jsem toužil poznat, proč 
tomu tak je z hlediska historie. Jak to vlastně vzniklo jsem se dočetl. V 
období většinou okolo 1. dubna (letos je výjimka) začíná jaro. Radost 
člověka z toho, že zima končí a začíná jedno z nekrásnějšího období roku 
evokuje v lidské společnosti touhu podělit se o tuto radost s ostatními. A 
můj příběh jen doplňuje tuto skutečnost -mp- 

V naší škole se objevil nový automat na svačiny. 
V sortimentu jsou obložené bagety, sladkosti a 
k pití je nabízena minerální voda a přislazené 
(přeslazené) nápoje. Co se nabídky týče, tak 
jídlo z automatu je jako první pomoc dobrá věc, 
ale z hlediska zdraví a energetické hodnoty to 
není nic moc. Sladkosti jsou přeslazené, sušenky 
jsou plněné ztuženým tukem a k tomu, aby to 
dobře a aby to vydrželo, jsou v tom přidaná 
éčka.“Čerstvá bageta s týdenní záruční lhůtou“, 
to je lahůdka. Šunková bageta se salámem o 
obsahu maximálně 5 % masa a vynikající 
dresink, jehož složení je pro mě záhadou. 
Jediné, co stojí za povšimnutí je ochucená 
minerální voda, kterou lze občas pít. Což takhle 
změnit sortiment? Müsli tyčinky bez polevy 
místo tatranek, místo baget svačinka nachystaná 
s láskou od maminky. Jiná možnost je mini 
bufet, ve kterém bychom si mohli zakoupit 
opravdu čerstvou housku s máslem. Ale 
upřímně řečeno, automat je pro všechny spása a 
bez něho by to šlo špatně. Proto jsme všichni 
rádi, že ho máme. -az- 



Nápad: Líbí se vám velikonoční motiv kelímků? Co takhle prosadit si 
reklamní kelímky s logem gymnázia... ? 
 Dotaz, pozn: Čím si mícháte svůj nápoj, když si jej osladíte a přidaný 
cukr se vám spokojeně usadí na dně? =D 
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PRIMA hodnotí nejlépe klasickou 
čokoládu, ale jsou mezi nimi i 
příznivci čokolády bílé a kapučína. 
Dále nejvíc mlsají Twix a Zlaté 
oplatky... 

SEXTA je převážně nadšena z 
Café+CO, ale celkově nový výběr 
nápojů budí nadšení,např. Laté 
Machiato(což se pozná z množství 
kelímků hromadících se v oktávě)... 

DĚVČATA Z KVINTY mají moc rády 
Café+CO a také KinderBueno. 

KVARTA nejvíce usrkává čokoládu, ale 
i novinky Café+CO hodnotí převážně 
kladně. 

NOVÝ AUTOMAT NA GSŘMR 
Zeptali jsme se tříd, zda automat využívají a co si nejraději kupují... 
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Romanu Hřebíkovi za postup do krajského kola zeměpisné 
olympiády a  Rudolfu Požárovi za úspěšné umístění v krajském kole 
recitační soutěže Wolkerův Prostějov.  

BUĎTE V OBRAZE, BUĎTE EKO... 
Máme tady nové zprávy z ekologického zákulisí. Víte co nás čeká? V týdnu 
od 14. do 19.4. proběhne sběr papíru. Bude muset být jíž roztříděn na papír a 
karton a svázán do balíků, které budou vybírány ráno. Důvod sběru je 
prostý, za vydělané peníze se bude moci pořídit další lepší vybavení na 
chodby nebo do klubu. Minimální část vysbíraného papíru bude použita v 
pátek 19.4. na program Dne Země, který je pro žáky i studenty gymnázia 
připraven a začne po velké přestávce. Můžete se těšit na možnosti vytvářet a 
naučit se něco nového trošku zábavnější formou, na speciální jídelníček a na 
mnoho myšlenek a podmětů k přemýšlení a obohacení. 
Doufám, že se těšíte tolik co já, váš agent K. 

Vyrobeno v PowerPoint 
ECO-FRIENDLY módu. 

4 z 5 EKOpsů 
doporučují náš 
EKOkout! 

Je vidět, že náš 
bojový pokřik z 
minulého čísla 
funguje! 
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Případní zájemci o vyučování 
latiny od září 2013, se nebojte 
ozvat. Sepište seznam ve třídě a 
přineste nám jej do sexty. 

Ahoj, jmenuji se Hildegarda a 
miluji romantické předčítání 
veršů při západu slunce, 
bohužel mám slabý zrak a tak 
na to moc nevidím. Proto 
hledám společníka či 
společnici jakéhokoli věku 
zaujaté velkými nosy, kvůli 
divadelnímu představení 
„Cyrano,Cyrano, Cyrano!“ V 
Praze 4.4.2013. Jsem totiž 
spíše společenský tip a tak si 
myslím, že bychom si to užili 
více, kdyby nejel prázdný 
autobus. Pokud byste měli 
zájem, tak neváhejte a ještě se 
přihlaste ve 2. patře u paní 
učitelky Jonešové. 

placená inzerce 

Nebojte se inzerovat do 
naší rubriky. (je to 
zdarma ;-)...) Noste nám 
příspěvky, pokud něco 
sháníte nebo chcete 
odpovědět na 
předcházející inzerát. 

Je to TÉMĚŘ 
zdarma! 

FÓRUM PRO LITERÁRNÍ 
POKUSY ČTENÁŘŮ... 
  
Chcete si také vyzkoušet, jaké je to 
publikovat vlastní tvorbu v 
časopise? Chcete se podělit o 
nějakou svou báseň, povídku, 
fejeton či dobrý vtip? Chcete nám 
ukázat, jak bychom měli lépe 
psát? Pak je tohle stoprocentně 
příležitost šitá vám na míru ;-) … 
  
Příspěvky noste přímo k nám do 
sexty. Všem zúčastněným přejeme 
hodně zdaru při tvorbě. Před 
prázdninami vyhodnotíme a 
oceníme nejlepší literární pokus. 



http://podlampou.cekuj.net/

