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Editorial

Milí �áci, arcilotøi a klevetivé je�ibabky,

do rukou upocených od školní døiny se vám dostává
jubilejní nulté èíslo školního plátku se skandální pøíchutí pod
názvem Dubská Kaòka (èti dubská kaòka). Co si o nìm máte
myslet? Toto - je váš. Svými pøíspìvky (necenzurovanými a
tedy ani neopravovanými) si charakter a obsah této revue
urèete sami. Otisknout mù�ete prakticky cokoliv - pøíbìhy,
povídky èi romány na pokraèování, veršíky a eposy, kresby,
èernobílé fotografie, postøehy, hlouposti i erudované
myšlenkové pochody, školní i mimoškolní tématiku. S malým
dovìtkem - publikovány budou pouze podepsané pøíspìvky.
Proè? Pro slepièí kvoè.

Výsledky svého plodného úsilí mù�ete k otištìní doruèit
tìmito zpùsoby: osobnì do rukou p. uè. Wachtla nebo
zasláním na e-mailovou adresu webmaster z (pro
tuto chvíli, a� zaène fungovat www.zsduba.cz, schránka na
pøíspìvky a redakèní rada, bude vše podstatnì jednodušší).

A to je o organizaci èasopisu asi vše, nezbývá ne� popøát
všem slibným autorùm mocnou inspiraci a všem slibným
ètenáøùm bránici nemocnou od smíchu.

- Wl-

@hance.c
Hurrááá!!!
Máme školní èasopis!!!

... jo a mimochodem ... dal
jsem gól ...

Fotoreportá� ze sportovního
klání 17. listopadu ètìte na
stranì 4 - 5.

�
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- jako pøedkrm si dovolujeme vašnostùm nabídnout lidová a
�ákovská moudra posbíraná v �ákovských škamnech

- polévkou jest klasický zeleninový bujón mísený s poetickými
pøísadami (pro skuteèné kulináøe)

- hlavním chodem nech� je fotogalerie ze sportovních kolbiš�

- zákusky a dezerty jsou vícenásobné pro polaskání chu�ových
pohárkù, konkrétnì jde o cyklus "Nebojme se hlavy pou�ívat k
pøemýšlení" v kombinaci s anketami a zavedením prostoru pro
�ákovskou tvorbu

- místo salátku na závìr pøipojujeme inzertní rubriku

Minipøíhoda

Den slynul se neobyèejnì krásným ... slunce
svítilo z chrpovì modrého nebe a ozaøovalo
starobylá cimbuøí hradù, zelenkavý trávník i
zpùsobnì vychované ptactvo a vèelstvo.
Chtìlo by se volným perem popisovat nádhery
té scenérie ... však jsem si také tkanièky do bot
zavazoval s veselým pohvizdováním. �e to ale
dnes bude v té škole pohodièka. Takový svì�í
den!

Cestou potkávám samé usmìvavé tváøe,
veselé pozdravy se ozývají ze všech stran.
Vzduch se chvìje radostným oèekáváním.
Jakoby si pøíroda povolila opasek a dala nohy
na stùl, øka: "Konec náletu! Pohleï èlovíèku na
ta kouzla okolo sebe!" A èlovíèek mohutnì
nasává tu neuvìøitelnou atmosféru všemi póry
svého tìla.

Naštìstí mi potom došlo místo na papíøe,
tak�e u� o tom nebudeme dál mluvit.

-Wl-
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Polévka s játrovámi knedlíèky

Polévka s masovými knedlíèky

Polévka se šunkovými knedlíèky

Polévka s dro�ïovými knedlíèky

Polévka se sýrovými knedlíèky

Polévka s játrovými knedlíèky a tìstovinovou rý�í

Polévka s masovými knedlíèky a s mušlièkami

Polévka s bylinkovými a krupicovými knedlíèky

Obsah sáèku (Vitana) vsypte do 3 litru vroucí vody a dobøe rozmíchejte. Za obèasného míchání pozvolna vaøte 10 minut.

Obsah sáèku (Knorr) rozmíchejte v 1 litru vroucí vody. Zmírnìte teplotu a za obèasného míchání vaøte 12 minut bez poklièky.

Obsah sáèku (Maggi) vsypeme do 3 litru vroucí vody, zamícháme a v nezakrytém hrnci vaøíme na mírném ohni 10
minut.Obèas promícháme.

Obsah sáèku (Vitana) vsypte do 1 litru vroucí vody a dobøe rozmíchejte. Za neustálého míchání pozvolna vaøte 10 minut.

Obsah sáèku (Maggi) vsypeme do 3 litru vroucí vody, zamícháme a v nezakrytém hrnci vaøíme na mírném ohni 7
minut.Obèas promícháme.

Obsah sáèku (Knorr) rozmíchejte v 1 litru vroucí vody. Zmírnìte teplotu a za obèasného míchání vaøte 10 minut bez poklièky.

Obsah sáèku (Maggi) vsypeme do 1 litru vroucí vody, zamícháme a v nezakrytém hrnci vaøíme na mírném ohni
10 minut. Obèas promícháme.

Obsah sáèku (Maggi) vsypeme do 3 litru vroucí vody, zamícháme a v nezakrytém hrnci vaøíme na mírném
ohni 10 minut. Obèas promícháme.

Vaøíme s Dubskou Kaòkou

Èerstvá moudra

. problémy mají tendenci se øešit samy

. jestli�e jsi nìco ji� hodnì dlouho schovával(a),
mù�eš to vyhodit
. jednou snìdený jídlo se nejí
. provázek tlaèiti nelze
. jedna vosa hnízdo nedìlá
. u vèel svìdí prostøedky
. �ivot je hon na mozkový buòky
. hlad pøepiješ, ale �ízeò nepøejíš
. ka�dýho nìkdo zná
. nìkterý barvy se hlásí samy

Hádanky

. co pøeje myš myši, která jde do pastièky pro sýr?

. jak se vyznává láska elektronickou poštou?

. co udìlá exhibicionista poté, co spáchá zloèin?

. co je to maximální rychlost?

(„Tak a� ti to neklapne.“)

(Já jsem se do tebe zamailoval)

(Odhalí se)

(Kdy� bìháš dokola a vidíš si na záda ...)

(nìco jsme udìlali špatnì ...)

SMS, které by nemìly chybìt ve vašem mobilu:
. Turista na Sahare vola na osameleho beduina: „Jak se dostanu
doAl Ahraby?“ Beduin zapremysli a pak mavne rukou: „Porad rovne
a v pondeli do prava!“

. Chces me? Uz me melo dost lidi, i trikrat. A malokdo si potreti
stezoval .... s pozdravem Tvuj infarkt

. Ahojky milacku! Musim ti rict ze libas jako moje nejoblibenejsi
filmova hvezda - Komisar Rex!!!

. Tvuj modrookej pohled je jako smrtici davka kokainu.

. Miluju Te milacku, jako rajskou omacku. Miluju Te vic, muzu Te i
snist?

. NASA spocitalo drahu planetky px-25-c. Miri primo NA VAS!!! Na
utek mate cca 1 minutu. Dotycny asteroid ma prumer 20 km. Hodne
stesti!
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Jsou dny kdy Ti vùbec nepomù�e, �e umíš napsat slovo MYSLIVEC.

Dopis

Bez svìtla
�árovko

není to
sranda

nemìlas odcházet

Tvùj ThomasAlva

PøáníZas je tu prosinec

pøišly u� snìhy

pod stromek Je�íšku

dámTi víc nìhy

MouchyVeliká zvíøata se rmoutí u stolu

a mají stále hlad.

Ale vychytralé mouchy lezou

po máslových horách a bydlí

ve chlebovém mìstì.

H
u
d
b
a

S
lova,

tóny,

píš�aly,

pohlazení,

polibky

a
�í�aly.

Neúspìšný milenec

O pìt minut opìt minut

Neúspìšný �okej

Neúspìšný malíø pokojù

Neúspìšný man�el

Ten kùò je ale vùl

Kdy� bílím strachy šílím

Jsem ti nièím všechno znièím

Krabièka s pøekvapením

co to tom asi je
co to jeco asiNIC

NIC jenom pro tebe
neztra� jetakové krásné NIC

tak legraèníjen se podívej
není to nejlegraènìjší NIC na

svìtì?Nic právì pro tebe.

V
lk

Pøe
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e
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u
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èí
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ne
.

Nem
ù�
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M
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vc
e.Communication Breakdown

V mý sklence od vína Vesmír

se rozpíná!Ale!
V tvý sklence vodky hvìzdy

jsou krotký!

Na Tøi k
rále a tak dále

Po ulici kráèí

ospalí a vláèní

tøi k
rálové.

Vèerejšek, Dnešek i Zítøe
k.

Starý slovník

Ú�era jak pa�routný pauèek se boucal
pampuchami.Na uzeòovky nemìl, ten roztylý šaliè!

Kdy� se skøínilo, vyšel na skum a
santil se, �e nepotkal �ádnou
hojsaèku, která by se k nìmu
hodlovala a ke které by se kotyzoval.
Bráboral po rochoti s drùbòavou v
ruce jak soudný ro�ánek, a� u ovína
na sypuèinì uvidìl nìjakou trlenu.
Naruèes� se ten øitotøísek omu�il a
obe�ert jí povídá, aby se k nìmu
lozovala.
Vypryskla, kdy� uvidìla takového
strachodejného stoòku a pošmuøila
se: Co s hološem? Nadula chøípiny a
zaskøeèela: Ty slintivý chrastibotko! Ty
truchlý mumláku!Zahníèel a odhodil rojovník. Otrucení

ho sa�ilo, zakotálel se.Hrmolilo.
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pøedstartovní horeèka mladších úèastníkù

trocha nostalgie ....

bitva na otoèce na stupních vítìzù ti nejlepší

... a je odstartováno!

Máme všechno pod kontrolou?
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A jaká si byla?

na chvostì ...

pocit na stupních vítìzù

Stolek pro vítìze ...

... a na špici

nezbytný fotbalový turnaj na závìr
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Mùj zvíøecí fakt kámoš

Haló!!! .... ??? .... Haló? .... Slyší mì nìkdo? Pøedstavujeme vám novou �urnalistickou rubriku. V ní pùjde asi o toto - kdokoliv
z vás mù�e ostatním ètenáøùm pøedstavit svého zvíøecího pøítele (èi pøítelkyni). Psa, konì, koèku, morèe, kanárka, štìnici ...
bez cenzury jako v�dy. E-mailem, na CD ... apod. mù�ete dodat fotografie a nìjaký popis èi veselou pøíhodu o svém zvíøecím
mazlíèkovi. Postupnì si tak pøedstavíme �ivoèišstvo, které máme doma. Napoprvé si dovolím pøedstavit své tøi pøátele -
Garryho, Zippa a Jidáše Iškariotského.

Garry:
zlatý kokršpanìl, v této chvíli spíše šedivý kokršpanìl, narozen
17. listopadu 2000 (! slavné datum !) v Náchodì. Povahou
tì�kotoná�ní a uzavøený introvert nemá moc rád dùvìrnosti a
nìjaké hlazení èi mazlení. Nejradìji nìkde le�í, hledí pøed sebe a
pøemýšlí o �ivotì lidí a ostatních psù si vùbec nevšímá. Ovšem -
má moc rád slepice a vùbec pernatou zvìø, u� si to párkrát rozdal
i s labutìmi naštìstí ptáci umí, na rozdíl od Garryho, létat. Je
skvìlý plavec, jakmile vidí kousek vody, je mu lhostejné jestli je
zrovna leden nebo èerven, okam�itì se do ní vrhá a pozor!
nìjaký ten kilometr sem tam je mu vá�nì lhostejný. Má pár
„záøezù“ za ulovené slepice, také se mu podaøilo vyhrabat a
vyèenichat nìjaké ty krysy, potkany a myši. A asi pøed tøemi roky
zadávil Patrikovi všechna morèata a králíky a vyrovnal mu je do
úhledné øady na zápra�í, naèe� v sedì oèekával odmìnu za
dobøe splnìný úkol. To bylo ale slzièek! Garry a jeho bratr Zippo
(popsán dále) nemìli vùbec jednoduchý start do �ivota: kdy� jim
bylo 14 dní, pøejel jim mámu traktor. Jejich majitel to inzeroval na
Internetu na lince SOS pro zvíøata a já náhodou zrovna sedìl u
webu (bylo asi 23 hodin v noci). Ještì tu noc jsem pro nì vyjel z
Plznì do Náchoda. A kdy� jsem koneènì nìkdy nad ránem do
zmínìného mìsteèka dorazil, naskytl se mi zdrcující pohled ètyøi
slepé, umolousané kulièky se válely na haldì uhlí ve sklepì kokøí
máma po sobì nechala ètyøi bezprizorní sirotky. Bohu�el byl
majitel více chamtivý ne� moudrý, a tak se mi podaøilo z té bídy
vykoupit štìòata pouze dvì mít u sebe více penìz, bez rozmyslu
bych je vykoupil všechny tak smutný to byl pohled. Po návratu do
Plznì u� to bylo jednodušší pomocí piškotù namoèených v
mléce jsme pøe�ili nejtì�ší období, jakmile hošani jenom trochu
vidìli, našli si cestu k potravì a pití samostatnì.
A toto je mo�ná také rarita trvalo skoro 1 rok, ne� Garry a Zippo
pøistoupili na to, �e doma nelze kakat a èùrat kdekoliv je napadne.
Podle mého názoru to vìdìli hned jakmile jsem jim zaèal
hubovat, jenom dost dlouho zkoušeli, jestli to pøeci jenom
poka�dé neuklidím no, neuklidím (tedy uklidím, ale bude okolo
toho pìkný „mazec“). Mìl bych ještì uvést, �e Garry je stejnì
jako ka�dý kokršpanìl tvrdohlavý a vùbec mì neposlouchá
(kdysi dávno umìl povely na gesto ruky). Ale jeho láska a
pøátelství je upøímné - ji� mockrát jsem v jeho oèích vidìl hvìzdy
a oddanost na �ivot a na smrt a - zlobte se na psa, který sice
udìlá nìjakou banální hloupost, ale odevzdá svùj Osud do
vašich rukou. To prostì nejde. Garry nikdy nemìl potomky,
chystám mu jednu psí nevìstu jistì to bude spolehlivý a
starostlivý otec. Toho je následující pøíklad dùkazem Garry je
nevlastním otcem dalšího psího „zavr�ence“ Jidáše
Iškariotského. Kterého� psího macíèka (pøes 40 kg) se ujal pár
hodin poté, co jsme ho pøivezli domù. Viz následující popis.

Zippo:
pojmenován po slavném zapalovaèi, bratr Garryho ovšem
pøesný opak. Zippo miluje mazlení a hlazení, nikdy nelze vydr�et
jeho touhu po aportování v�dy chce být støedem pozornosti.
Také je hezký nena�ranec za kus buøtu byste si ho odvedli
kamkoliv. Je to velice mírumilovný pes tøeba s dìtmi si vydr�í
hrát dlouhé hodiny. Dokonce za ním v Plzni chodili dìti z okolí a
pùjèovali si ho na celé odpoledne v�dycky ka�dému na
rozlouèenou oslintal celou tváø. Zippo je o kousek hloupìjší ne�
jeho bratr Garry (také se nemají moc rádi asi tak jednou do
mìsíce si to rozdají, nikdy neteèe krev, jde jen o to, ujasnit si svoje
místo ve smeèce vrèení, vycenìné zuby), ale je otevøenìjší
kdykoliv je ochotný „zaøádit“ si po „psovsku“. Nìkolikrát utekl
jeho psí pud byl silnìjší ne� ty trosky disciplíny co jsme spolu stihli
probrat (Garrymu jsou napøíklad feny naprosto lhostejné).
Zippo má za sebou ještì jednu smutnou zkušenost kdy� mu bylo
asi tak pùl roku, pøejelo ho auto - nemìl jsem ho na vodítku
zrovna kdy� na protìjším chodníku procházela nìjaká psí
krasavice. Tak�e se po hlavì vrhnul do silnice, kde zrovna

Jidáš Iškariotský:
narodil se nìkdy v øíjnu roku 2004 v dost dìsivém prostøedí v Benátkách nad
Jizerou jeho otec byl tvrdý a nekompromisní dobrman a matka zdivoèelý vlèák
(hodina mezi psem a vlkem). A majitel bezcitný surovec, tak�e Jidáš ji� nìkdy
ve dvou mìsících dostával výprask lešenáøskou trubkou. O èem� nám
vyprávìli známí - Jidášovo sousedé. Tak�e jsme sedli do auta a Jidáše
psychicky znaènì zdecimovaného jsme si pøivezli domù k ostatním psùm.
Hned cestou se Jidáš poblinkal v autì a po pøíjezdu domù zaèala docela velká
legrace - vystrašený 20i kilový pes se zuby jako �iletkami okam�itì pláchnul a
ukryl se na zahradì pod auto. Tam setrval asi ètyøi hodiny, ne� ho hlad a �ízeò
pøinutili opustit stanovištì a centimetr po centimetru se pøišourat k pochutinám
pøipraveným v misce.Amy jsme se celou dobu tváøili jako �e na zahradì �ádný
pes není. Nìkdy k veèeru zvítìzila zvìdavost a Jidáš si nás poprvé oèuchal, ale
pohladit se nenechal.A ještì ten veèer jsme ho seznámili s ostatní psí smeèkou
a dali mu jméno Jidáš (mo�ná do té doby ani �ádné jméno nemìl). Garry a
Zippo ho pøivítali vlídnì a Jidáš mezi nì okam�itì zapadl Garry se stal jeho
náhradním otcem a bìhem pár dní ho nauèil spoustu vìcí, napøíklad ji� bìhem
prvního týdne Jidáš pøestal kadit a èùrat doma, skoro ihned slyšel na své
jméno. Bohu�el Zippo chce být za ka�dou cenu vùdcem smeèky a tak obèas
Jidášovi i ublí�il (prokousl mu ucho napøíklad, kdy� se Jidáš chtìl najíst mimo
poøadí to bylo kvílení!). Byli bychom ovšem radìji, kdyby vùdcem byl právì
Jidáš Zippo je toti� „grázlík“. Jen�e Jidáš si od kokrù nechá všechno líbit i kdy�
by je mohl okam�itì rozcupovat na kousky. Má je prostì rád, zvláštì Garryho, a
pravdìpodobnì respektuje, �e byli ji� dospìlí, kdy� do smeèky pøišel.
Jidáš je nesmírnì inteligentní a vìrný pes hroznì rychle se všechno nauèí a ji�
nám bylo doporuèeno jednou profesionální chovatelkou, abychom s ním
absolvovali nìjaký kurz pro psy záchranáøe. K èemu� asi nedojde, máme ho
jako mazlíka a „zlatíèko“. Tak�e jsme ho rozmazlili a teï tì�ko doháníme
nìjakou disciplínu.
Další Jidášovou vlastností je nedùvìra a strach z neznámého dodnes cítíme
následky jeho neš�astného startu do �ivota. Bohu�el se to projevuje na jeho
vztahu k okolí Jidáš se neptá a rovnou kouše nebo útoèí. Není to proto, �e by
byl zlý, on má prostì jenom strach a tak se brání útokem. Ve skuteènosti je
Jidáš moc vlídný a milý pes, jenom je to ukryto trochu hloubìji. Jakmile si nìkdo
získá jeho dùvìru, mù�e se po nìm klidnì válet nebo ho tahat za uši a Jidáš
bude jenom š�astnì a spokojenì vrtìt ocasem. Tak�e pokud Jidáše venèíme
(vìtšinou bývá na své zahrádce, kterou si peèlivì hlídá), radìji ho odvezeme
autem nìkam, kde nemù�eme nikoho potkat. Setkání s nìkým cizím
neriskujeme.
A ještì jednu dùle�itou vlastnost Jidáš má je velmi skromný a nenároèný. Ve
všem. Na rozdíl od Zippana, který chce úplnì všechno a hned a umí si to
štìkáním vymoci. Jidáš v�dy èeká a� se ostatní nají a napijí, v�dy èeká a� se na
nìj dostane øada s mazlením a dùvìrnostmi. Za všechny pozornosti je vdìèný.
Jidáš má nádherný hlas - hluboký bas (na rozdíl od kokrù, kteøí štìkají jakousi
fistulí, která øe�e do uší a zavrtává se do mozku). Není mi moc jasné, kde Jidáš
pøišel k tìm obrovským uším, jsou to vá�nì „plácaèky“ má je jako netopýr,
který se mo�ná nìkde v rodokmenu vyskytuje. Jidášovo uši vypadají vskutku
bizardnì, stejnì jako jeho tìlo to má dobrmaní i s èernou hnìdì �íhanou
barvou, ovšem hlavu má robustní po matce vlèici. Fakt zajímavá kombinace.
Tì�ko nìkde hledat vìrnìjšího a spolehlivìjšího pøítele. Jidáš je �ivým
dùkazem poøekadla: „Pes, nejlepší pøítel èlovìka“.

pøejí�dìli amatérští závodníci se svými nablýskanými plechovkami. Tuto
tì�kou kolizi jsme také zvládli. Zippo si pole�el pár dní na psí klinice (Plzeò
Roudná), tam ho sešili a napíchali injekcemi proti bolesti a pro uklidnìní.
Nezmìnil se stále je to silný a temperamentní pes, který miluje lidi. Zrovna v
této chvíli mi le�í u nohou a kouká jestli si budeme hrát na „Hoplá“ a „Pøines“.
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z cyklu
NEBOJME SE POU�ÍVAT HLAVY K PØEMÝŠLENÍ

Lovec šel kilometr na jih, pak kilometr na východ,
pak kilometr na sever a pøitom došel na stejné místo,
odkud vyšel. Pøi této lovecké výpravì zastøelil
medvìda. Vaším úkolem je odpovìdìt na
otázku: „Jakou mìl medvìd barvu?“, a své tvrzení
správnì odùvodnit.

Na plá�i jezera po�ádali tøi rekreanti chlapce, aby ka�dému z nich
koupil pùl kila jablek. Ka�dý dal chlapci 5 Kè, tedy dohromady 15
Kè. Jablka stála dohromady 10 Kè, a tak jim chtìl chlapec 5 Kè
vrátit. Ka�dý z rekreantù si však vzal nazpìt jen 1 Kè a zbylé 2 Kè
ponechali chlapci za odmìnu.
Je to jasné?
Jinými slovy: ka�dý z rekreantù dal chlapci 5 Kè, ka�dý dostal 1
Kè zpátky, a tak ka�dý utratil vlastnì jen 4 Kè. Dohromady dali tøi
rekreanti chlapci 3 x 5 Kè = 15 Kè, ovšem podle pøedcházející
úvahy dali dohromady 3 x 4 Kè = 12 Kè + 2 Kè chlapci od cesty,
co� je 14 Kè. Kam se podìla 1 Kè, která chybí?

Máme za úkol upéci tøi topinky, na pánev se souèasnì
vejdou jen dva krajíèky chleba, ka�dá strana krajíèku
se opéká 2 minuty. Ostatní úkony, jako napøíklad
zapalování plynu, nalévání oleje na pánev, otáèení
topinek a jiné úkony neuva�ujte. Poèítejte tak, aby
doba pro opeèení tøí topinek (ka�dá z obou stran) byla
co nejkratší.

Zeï je vysoká bez 10 cm pøesnì 10 m, od úpatí zdi zaène lézt
hlemý�ï. Od rána do veèera popoleze o 3 m vzhùru, v noci
bìhem spánku sklouzne o 2 m dolù. Víte kolikátého dne bude
hlemý�ï nahoøe na zdi?

BBC & - zaruèenì pravdivé zpravodajství

Spící jelen

Zajímavou pøíhodu za�il v noci ze støedy na ètvrtek
hokejista Patrik Eliáš. Pøi návratu z tréninku byl nucen
zastavit svou Toyotu uprostøed silnice – v zatáèce toti�
pøímo na vozovce usnul jelen. Ten se odmítl probudit i po
vydatném troubení klaksonem. Jelena nakonec ze snù
probudili pøivolaní myslivci, kteøí znalecky pou�ili
specifických chvatù – jelen byl toti� hluchý.

Útoèící holubi

V okolí Dubé, Nedamova a Tuhanì, byla ornitology
spozorována rarita – smeèka holbù se zelenými
šošolkami. Tito opeøenci støemhlav v hejnu útoèí na
kolemjdoucí lidi, pøedevším dìti. Pro svou agresivní
povahu je místní obyvatelé nazývají Zelené Šošolky a
odhánìjí je pokøikem: „Vítejte ve Vietnamu!“

Ztracené nemluvnì

Š�astnì skonèila procházka osmimìsíèního Honzíka z
Kokoøínska, kterého ji� nebavilo èekat pøed obchodem na
svou matku. S doutníkem v puse odešel po svých domù,
kde mu otevøel pøekvapený otec. Matka dorazila i s
nákupem pøibli�nì pùl hodiny poté. Následovala mohutná
oslava.

Svérázný instruktor

Neèekanì skonèila kariéra pìtatøicetiletého uèitele
parašutismu, in�enýra Èeèetky z Èeské Lípy. Vyšlo najevo, �e
svérázný instruktor zámìrnì vyhazoval své �áky z letadla v
osmisetmetrové výšce bez padáku. Sám se potom bavil
pohledem na ztrácející se postavièky v proøídlém vzduchu.
Nekalé praktiky uèitele vyšly najevo poté, co jedna z jeho
obìtí dopadla na zastávku autobusu mezi èekající cestující –
ostatní neš�astníci zmizeli po skoro jednokilometrovém
volném pádu prakticky beze stopy.

Pøejmenování zlaté pokladnice svìtové kinematografie

Kvùli komplikacím s uvádìním rùzných filmù s rùznými názvy,
rozhodla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ujednotit
názvy filmù tak, �e je v jejich titulcích ka�dé podstatné jméno
nahrazeno slovem PONORKA. Diváci tak mají mo�nost
shlédnout starší snímky pod novými, neotøelými jmény – napø.
„S tebou mì baví ponorka“, Rù�ová ponorka znovu
zasahuje“, „Mlèení ponorek“, „Ponorka Reloaded“, „Ponorka
dr. Calighariho“ nebo tøeba „Jáchyme, hoï ho do ponorky“.

Komu patøí mozek na
rentgenovém snímku?

pátrání
otázky
záhady
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Poptávka
Pro právì vzniklý školní èasopis Dubská Kaòka hledáme z øad �actva redaktory a šéfredaktora. Náplní práce redakèního
týmu bude sbìr èi pravidelnìjší tvorba pøíspìvkù, jejich tøídìní a pøíprava pro poèítaèovou sazbu (Corel Draw nebo MS
WORD).
Jestli�e si chceš vyzkoušet nároènou práci s tiskovinou, a také se chceš v prùbìhu školního roku nauèit zpracovávat text a
obrázky na pokroèilé úrovni na PC, mù�eš se kdykoliv pøihlásit u p. uè. Wachtla osobnì, nebo e-mailem na
webmaster hance.cz.@

Seznámení
Jsem mladá, pohledná, sportovkynì, abstinentka, nekuøaèka,
zajištìná. Mám auto, dùm, chalupu, tuèné konto...
Zn.: Nikoho nehledám, jen se chválím.

Last Minut
Cestovní kanceláø Ú�EH
nabízí opalovací zájezd na
poslední chvíli – atraktivní
leháro-pobyt v prostøedí
britské královské gardy.
Cena pobytu zahrnuje i
pojištìní proti pøípadnému
úpalu.

Hlídání dìtí:
- patøíte-li mezi mocnì pracující jedince, vìnující se profesní kariéøe, pohlídám vaše
dìti … bezpeènì!

Roluji skliznì:

www.rolovacka.eu

Profesionálnì sroluji
veškeré vaše skliznì:
- seno
- obilí
- øepku olejku
- len
- brambory
- konopí - … atd.

Projekt je dotován
ESF.

Poptávka
Vysílený hlemý�ï, toho èasu na
útìku, hledá šikovného kutila pro
pøestavbu kolobì�ky na Yamaha
750. Zn.: Spìchám.

Ultra Mistr Propper
K o m b i n a c e
m e c h a n i c k é h o a
chemického è iš tìn í
t o a l e t , p i s o á r ù …
N a p r o s t o d o k o n a l á
metoda, jak udr�et vaše
WC v èistotì, bez bakterií
…

Prodám
tøetí nejhorší poezii ve Vesmíru (Vogonskou):
Ó frétná chrochtobuznosti
Tvé mikturace jsou mi
Co zprudlé �vastopunce na plzné vèele.
Je� hòapavì od�ïoubly její uzemnìné hnáty.
Ateï hem�ivì krùtí agrokùrovci
Srkají hladoucnì nahoru trupem a �ivoucí glupuly,
nateklé a klouzavé, jako rozšklebení vypasení jaterní
èervi.
Škvrrrrk, já zapøísahám Tì svými frùnícími kvrdlovrzy
A krákornì zafras mì svými scvrknuvšími patlocaráty
nebo Tì roztrhám na fidloprèièky svým frkodr�ákem.
Tak bacha na to!


