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Úvod

Přejeme vám hodně zábavy a příjemné čtení
váš tým KLÁDA

Ahoj, máme tu opět po delší době nové číslo Klády! Je
už třetí v pořadí a doufám, že se vám bude líbit. Oproti
dřívějším číslům jsou články rozděleny do rubrik, aby byl
časopis přehlednější a aby se v něm lépe listovalo.

V novém čísle si můžete přečíst o pár z mnoha
zajímavých akcí, které škola podnikla v poslední době,
jako například o výstavě ve Vídni nebo o aktivitách
našich třeťáků. Dále tu například naleznete tipy na
literaturu nebo články o aplikacích na mobil .

Užijte si číslo a doufám, že přehlédnete některé
chyby v tomto čísle a stejně jako já budete očekávat, že
dalším číslem bude Kláda opět o něco málo lepší.

Váš nový šéfredaktor
Vít Jeřábek 8.A



Výstava Joan Miró

Michaela Zoubková a Veronika Zajícová 8.B

Třídy 8.B a 8.A dne 11 .1 2. se
zúčastni ly jednodenního výletu do
vánoční Vídně. Kromě mnoha
překrásných vánočních trhů
navštívi ly i výstavů obrazů Joana
Miróa v Albertinu.
V pátek se na čtyři měsíce ve
vídeňské galeri i Albertina otevírá

velká retrospektivní výstava s všeříkajícím názvem Miró a
podtitulem Ze země do nebe. Samostatná výstava Joana Miró
nabízí přes 1 00 obrazů, kreseb a objektů jednoho z
nejpopulárnějších umělců 20. století. Slavný katalánský malíř,
sochař a keramik se narodil v roce 1 893 v Barceloně. Joan Miró
pochází z rodiny řemeslníků a již jako malý chtěl být malířem.
Za svým snem si také tvrdě šel a navštěvoval proto několik
škol, včetně jedné kde studoval i Pablo Picasso. První výstavu
měl Miró v roce 1 91 8 a již tehdy vzbudil velký obdiv především
nad využíváním barev a originálním stylem malby.

Vídeňská galerie Albertina přináší velkou sbírku obrazů Joana
Miró, která navazuje na jej ich předešlé výstavy věnované René
Magrittovi či Maxu Ernstovi. Výstava zaujme mnoha cennými a
známými malbami jako například Metamorphosis z roku 1 936
nebo Birds and Insects z roku 1 938. Výstava více jak stovky
děl, zapůjčených z galerií z celého světa, zahrnující i práce s
papírem nebo výtvarné objekty, sleduje i teoretickou a
technickou cestu umělce při jeho tvorbě a snaží se
návštěvníkům zprostředkovat jeho motto Ze země do nebe.
Expozice je otevřena až do 11 . ledna 201 5 a byl k ní vydán
rozsáhlý katalog.
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Zahrada
Ve čtvrtek 23.1 0. jsme byli v divadle MINOR. Představení se
jmenovalo ZAHRADA. Hráli tam: Sloni, děti , kocour, velryba,
žáby, trpaslík a spousta dalších účinkujících. Příběh vypráví o
partě kluků, kteří si hrají s míčem, který se jim zakutálí do
tajemné, opuštěné zahrady. Nebo to tak zpočátku alespoň
vypadá. . V zahradě bydlí starý nevrlý kocour. Nejdřív se s kluky
hádá a vyhání je, ale nakonec se spřátelí a častokrát spolu
tajemnou zahradu navštěvují.

Anička Boehmová a Matěj Hladík 3.A5



Příběh papíru
Byli jsme s paní učitelkou v
Edenu na příběhu papíru. Bylo
tam asi tisíc papírů a z nich
jsme skládali Origami. Byl tam i
starý psací stroj, na kterém
jsme psali . Výstava už sice
skončila, ale byla úžasná. Dalo
se tam psát i brkem a
inkoustem.
Byla to SUPER VÝSTAVA

Když jsme šli zpět, spusti l se
l i ják. Neměli jsme pláštěnky ani
deštníky. Museli jsme jít v dešti .

Markéta Brunclíková a Matěj Hladík 3.A 6



Setkání s Francine Oomen
Francine Oomen je velice milá a vlídná
nizozemská spisovatelka. Je s ní spousty

zábavy a legrace. Možná jí znáte jako autorku 4 dílů Leny
Notýskové ( v češtině jsou přeložené zatím
jen 2 díly ). Od autorky jsme se dozvěděli , že

Lenu i sama ilustrovala. A
teď něco o samotné
knížce. Lena je speciální holka, která si dělá
seznamy snad úplně o všem, protože má

plnou hlavu nápadů. Je jí 1 1 let a skoro všechno se v jejím
životě změnilo. Právě proto, aby si pomohla, si dělá seznamy.
Potom nám Francinina tlumočnice pár úryvků z knihy Lena
Notýsková přečetla. Mezitím nám však Francin namalovala
„naživo“ Lenu. Malovat umí přímo prvotřídně! K paní Oomen se
přidal i Saša (náš spolužák), který umí také
holandsky. Tak nás seznámila s Lenou,
vysvětl i la, proč se Leniny rodiče tol ik hádají, pak
následoval rozvod, seznámení s čarodejnicí
El lou-starou-Bellou, z maminky se stala lesba, Lena se
zamilovala do Peeta, zkrátka Lena měla ve všem zmatek a
právě proto si psala seznamy. A abychom věděli , jak se takový

seznam dělá, tak nám to názorně
předvedla a i i lustrovala (originály
budou nejspíše vidět ve třídách
6.A a 6.B ).

Helenka Maršálová, 6.A.7



Temný pán

Tereza Nedvídková 5.A

napsal: Jamie
Thomson
Aááááááááááááá!
Pád se mu zdál
nekonečný. Bylo
to, jako by z něj
odletovaly kousky,
jako by se za letu
měnil v něco
jiného. Po dlouhé
době jeho výkřiky
vzteku a strach
ztichly a on se
propadl do
jakéhosi spánku.
Všechny pocity
zmizely a on tiše
padal obrovskou
prázdnou nicotou,
snad celou

věčnost. Pak náhle PRÁ-ÁÁSK!
Kdo se chce dozvědět více, neváhejte a tuto knížku si přečtete.
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Divergence
Knihu DIVERGENCE
napsala Veronica
Roth, 22 letá
spisovatelka.
Divergence začala
psát, když jí bylo 1 9
let. Byla to její první
knížka. Divergence
má více dílů jako jako
např. Rezistence,

Aliance a několik dílů Čtyřky. Musím říci, že Divergence je
naprosto úžasná kniha a skoro jako každá knížka je lepší než
fi lm. Divergence je o holce Tris, která má velmi těžký život,
jel ikož město, kde žije, je odtrhnuté od celého světa. A proto to
tam mají rozdělené na 5 frakcí: Neohroženost, Odevzdanost,
Sečtělost, Mírumilovnost a Upřímnost. Jenže toto město má
ještě jednu skupinu l idí a to jsou odpadlíci. Je to skupina l idí,
kteří neuspěli ve zkoušce nebo byli vyhoštěni z frakce. Celá tato
knížka je velmi emocionální, nebezpečná a akční.

Ester Zajícová 4.B9



Disney

Kati Heinlein 4.B

Disney vytvoři l i bratři Walt a Roy v roce 1 923. Disney Studios
vytvoři lo desítky pohádek pro děti,
například Medvídka Pú nebo Lvího Krále.
Hlavní a nejznámější maskoti jsou
Mickey Mouse a Minnie. Walt Disney
odkoupil známou Mary Poppins od její
spisovatelky. Sice to nebylo zrovna
lehké, ale Mary Poppins vydali i jako fi lm.
Walt Disney vytvoři l úžasný svět, který se
jmenuje Disney Land, ve kterém děti
můžou potkat nejznámější postavy z
pohádek.
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Selena Gomez

Viki Vymětalová 4.A

Životopis:
Selena Gomez se narodila ve státě Texas, v městě Grand
Prairie. Její otec je mexického původu a její matka má italské
kořeny. Její rodiče se rozvedli když jí bylo pět let. Selena

Gomez je jedináček.
Selena byla
pojmenována po
texaskomexické
zpěvačce Seleně co
se tři roky po její smrti
narodila Selena
Gomez.

Začátek její kariéry:
Hrála v Kouzelníci z Waverly, kde hrála s hercem Davidem
Hernie, který rok po natáčení s ní začal
chodit.

Jakou jí známe?
Jako milou, veselou, krásnou a krásně
zpívající zpěvačku a herečku.
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Bang

Igor Rázga a Vojta Felber 6.A

Bang je karetní hra na motivy divokého západu . V roce 2004 ji
navrhl Emil iano Sciarra. Hra vyhrála cenu originals award za

nejlepší hru a nejlepší grafiku. Hru hraje
čtyři až sedm hráčů (s rozšířením Město
Duchů 3-8 hráčů), každý z nich si
vylosuje jednu z následujících rolí:
Šerif
Pomocník šerifa (Vice)
Odpadlík (Renegade)
Bandita

Úkol hry se liší pro každou rol i :
Bandité musí zabít šerifa.
Šerif a jeho pomocníci musí zabít bandity a odpadlíka.
Odpadlík musí zůstat poslední naživu, přičemž jako
posledního musí zabít šerifa.
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Shazam

Matyáš Boháček 5.B

Shazam je bezplatná aplikace pro iOS, Windows Phone, Mac a
pro Google Play. Aplikace umí rozeznat hudbu - takže pokud
třeba hraje něco v rádiu, bude se ti to líbit a chtěl by sis jí třeba
stáhnout, ale nevíš, jak se píseň jmenuje nebo kdo ji zpívá,
pustíš si Shazam a hned to buděš vědět! Krom toho se ti píseň
uloží do tagů a budeš si j i moci pouštět i přes Shazam! Aplikace
je hodně povedená a je i známá. Já j i mám a jsem s ní velmi
spokojen! Pokud by ti nešel Shazam stáhnout, můžete si
stáhnout i Soundhound. To je podobná aplikace. 85%
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Viber

Daniel Elbakyan 5.B

Viber je aplikace na chytré mobily a smartphone. Umožňuje
zdarma volat, psát zadarmo SMSky, posílat nálepky atd. . . .
Viber se dá stáhnout na Android, Iphone,Windows a
BlackBerry. Viber byl stvořen jenom pro Iphone v roce 201 0.
Verze pro Android vyšla až v roce 2011 a verze pro Windows a
BlackBerry vyšla v roce 201 2. Nevýhoda Viberu je že funguje
jenom na WiFi a internet. Viber funguje na 29 jazycích. A nejsou
tam žádné reklamy. Je to velice výhodná aplikace.
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WhatsApp

Matyáš Boháček 5.B

WhatsApp je aplikace, v níž můžete komunikovat s kamarády či
rodinou. Aplikace funguje pouze pokud jste na Wi-Fi či
internetu. Nevýhoda je, že 1 rok je zdarma, ale další rok už je
zpoplatněn. Asi proto je i populárnější apl ikace Viber, která je
zcela zdarma. WhatsApp stáhnete na Android, BlackBerry,
iPhone, Nokii S40, Symbian i Windows Phone. Takže skoro
kamkoli . Navíc můžete vytvářet i skupiny a komunikovat s
několika l idmy najednou. Kromě obrázků, pošlete i obrázky či
zvukové zprávy. WhatsApp je (podle mne) skvělá aplikace.
Takže pokud už nechcete utrácet za zprávy, stáhněte si
WhatsApp. A nenajdete tam ani jednu reklamu!

1 5



Noční mžení
Noční mžení. Slunce už je zapadlé, ale jeho paprsky jsou stále
jemně na obzoru. Chlapec jde dlouhou ulicí, opuštěnou ulicí,
aspoň to tak cítí – je noc, večerní noc, smutek osamění.
Šestnáct let. Ul ice je široká, jediná ve městě s vyššími domy,
cukrárna, restaurace, hotely, hlavně ty hotely, většina restaurací
už je zavřená a on se cítí tak sám, tak daleko od všeho. Okolo
něj prochází muž, nespatřen v obličej i tmou. Pár l idí sedí v
cukrárně a dole v restauraci. I kdyby bylo okolo něj více l idí, tak
by se cíti l pořád hrozně sám. Divný pocit. Tak pomalu jde tím
nicotným deštěm, kterým mu navlhly vlasy, pod stromy, co jsou
ulicí na obou stranách vysázeny a přemýšlí, proč se mu to
všechno stalo, vzpomíná na tu krásnou dobu slunných večerů a
málem tomu propadá. Uvědomí si ale přítomnost a vzhlédne
ulicí dopředu k moři, které ještě není vidět.

Na konci ul ice po levé straně je jeden z těch hotelů a v
něm sedí u prosklené zdi, z které dopadá na ulici světlo, bohatý
pár, okolo třiceti . Smějí se a popíjejí víno a občas kouknou na tu
smutnou ulici v dešti . Pronášejí bezvýznamné věty, jaké jen
věty bohatých mohou být - těch neuvědomělých bohatých, co
jsou šťastní, ne těch, co si uvědomují chudobu nebo cokoliv
j iného nebo jsou ze svého bohatství nešťastní. Jsou to ti šťastní
bohatí l idé, plni úsměvů, ale ne pokrytectví-neuvědomělí.

„A viděl jsi , jak tam prošel? Ten byl směšný, proč se tam
vůbec ukazoval?“ Směje se.

„Jo a vidělas tu jeho chůzi? Musel být pěkně namol. “ Dívka
se krásně směje a on taky.
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„Jsi krásná.“
Usměje se na něj tím vděčným způsobem, polichocena, v

očích náznak lásky. „Podívej ven, stále ještě prší a vypadá to,
že bude ještě víc.“

„To už se dneska asi neprojdeme nebo by jsi chtěla jít v
tom dešti? Mohlo by to být hezký.“

„Uvidíme podle toho jestl i nebude moc pršet a jestl i
nebudu moc unavená.“ Usměje se.

Stále se usmívají, vděční za své štěstí a plni citů k tomu
druhému. Září nad nimi oranžové světlo, vlastně obyčejné
světlo, ale odrážející se od oranžových stěn. Pochází z
krásného obřího lustru ze skla, vypadajícím v těch světlech jako
křišťály, či démanty. V restauraci jsou krátké točité schody,
které vedou ke zvýšenému patru. Dále se se dá jít j iným
schodištěm nahoru, do těch luxusních apartmá, kde si všichni
milenci i manželé při jdou na své u lahve kvalitního
šampaňského a hudby ze starého gramofonu, povětšinou si
pouštějí ten klasický orchestrální jazz nebo klasiku - nic j iného
totiž ve výběru tak luxusního hotelu nenajdou.

„Děkuji ti za tento večer a za tu dobrou večeři, na to, že je
tu celkem nabyto, nám to přinesl i rychle, co?“

„Jo, to jo. Nemáš vůbec zač. Těším se, až se zítra
projdeme k moři. A taky na to, co nám nabídnou jako dezert. “
Zasměje se.

1 7



„Já taky, na obojí! “
Usměje se na něj zas. Jsou tak šťastní, Jsou zvědaví, co

j im život nabídne a berou to s úsměvem. Jsou zamilovaní jeden
do druhého, ale nejsou si stále j isti , to budou až po této noci, po
této večeři a dezertu, po tom polibku a krásném dešti, po této
konverzaci, po noci strávené tak krásně a jemně s tím druhým.
Také si objednají šampaňské a pustí jazz, ale jej ich noc bude
jiná než ostatních, protože bude jej ich vlastní, jej ich doteků,
jej ich vůní vlasů a jej ich pocitů, které j im při jdou, že je předtím
nikdy nepoznali . Jsou tak šťastní. Kdy to skončí? Nechtějí to
vědět, nechtějí znát ty pravdy, nechtějí znát ty lži, chtějí znát jen
jej ich pravdu, žádnou jej ich lež, milují se a myslí že navěky, a v
tuto chvíl i , kdy oba sedí a dívají se jeden druhému do očí a
usmívají se na sebe, se milují navěky.

„Hele, podívej na toho chlapce,“ říká dívka, krásná,
zahalena ve večerních šatech, které nikdy předtím neměla na
sobě, ale padnou jí náramně a je si toho skromně vědoma.

„Vypadá smutně a zamyšleně. O čem myslíš, že
přemýšlí?“

„Nevím, myslíš, že si nás všimnul?“
„Ne, nemyslím, vypadá, že má co dělat sám se sebou,

vypadá unaveně. Vypadá i chudě. Snad má domov. Rád bych
mu pomohl. “

„Myslím, že by o tvojí pomoc nestál, vypadá hrdě.“

1 8



Vít Jeřábek 8.A

Chlapec mezitím pokročil až ke konci ul ice, k dřevěným
schodům, které vedou dolů na pláž,
a on pozoruje moře, tmavé, ztmavující se od místa, kde slunce
ještě nechalo své paprsky, tam na levé straně, kde je vidět ještě
cíp pevniny se dvěma menšími městy, ve kterých se mihotají
světla lamp, oken a aut. Obloha je tam krásně jemně
narůžovělá a stále smutně mží. Teď je okolo něj trocha světla z
hotelu a on je stále zamyšlen. Páru, co ho pozoruje z
restaurace, si vůbec nevšiml. Trochu se zděsí svých vizí a
myšlenek o životě a zároveň je j imi fascinován. Temné zákoutí
mysli , zpracovávající minulost i přítomnost. Láska. Nalezená
pravda? Podívá se znovu na to temné moře a seběhne pomalu
dolů po schodech k moři a pár vidí už jen trup, pak jen hlavu a
nakonec jim zmizí ve tmě.

„Zajímavej kluk. Projdeme se teda?“ zeptá se dívka a
usměje se.

1 9



20Igor Rázga a Vojta Felber 6.A

Jizerská 50
Dne 11 .1 se běžel závod Jizerská 50. Letos už to byl 48. ročník
této soutěže. Tento závod je v běhu na lyžích klasickou
technikou na trati dlouhé přibl ižně 50 km vedoucí Jizerskými
horami. První ročník Jizerské 50 se jel v roce 1 968. Závod se
jede klasickou technikou. Start závodu je na stadionu v
Bedřichově. A jak začíná, tak i končí na stadionu v Bedřichově.
Od roku 2011 je také součástí seriálu Ski Classics. Malá
předehra tohoto závodu je Night Light Maraton , který se běží
na vzdálenost 48 km. Jediné, co potřebujete při tomto maratonu
jsou lyže hůlky a hlavně čelovku, aby jste viděl i . Na startu
chyběl Lukáš Bauer, který dobral antibiotika a poradce mu
nedoporučil jet. Jel ikož nepojede, bude trénovat český tým. Na
startu bude startovat dvojnásobný vítěz Stanislav Řezáč. Před
tímto rokem se 50 běžela a vyhrál j i Nor Anders Aukland s
časem 2:1 2:1 9:4. Závod běží i ženy, ale j indy. Poslední závod
vyhrála Ukrajinka Valentina Šerčenková s časem 2:36 1 5,6.
Závod startuje v 9:00 a závodníci se vypouštěj v osmi vlnách.
Kvůli oblevě se neběžela celý úsek , ale jen 45 km. Mužský
závod vyhrál Nor Morten Eide pedersen s časem 1 :46:29:9.

Závod žen vyhrála
Rakušanka Kateřina Smutná.
Nejlepší Čech byl Stanislav
Řezáč. A tímto to končí a
poběží se zas za rok.
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Moderní gymnastika
Já sama dělám moderní gymnastiku a moc mě to baví takže
vám o tom něco řeknu. Je to těžký sport, ale když chcete něco
dokázat tak se nesmíte vzdát, ale musíte makat, makat a
makat. Taky si někdy říkám že mě to vážně štve, ale přece se
jen tak nevzdám, protože když podám dobrý výkon tak mám z
toho dobrý pocit. Občas, vlastně skoro vždycky mě bolí skoro
celé tělo, ale trenérkám na tom vůbec nezáleží, i když řeknu AU
a budu u toho slzet tak mi akorát řekne: NEŘVI! ! ! A já tedy
neřvu, jsem jenom zticha. Na závody chodíme hodně často,
skoro každý víkend v sezoně. To že jsou na nás trenérky přísné
a že nám nedovolí brečet a že musíme makat se vyplatí protože
v minulém roce jsme na MČR byly na bronzovém stupínku! ! ! ! !

Emma Brandnerová 5.A
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Jablko
Jablko je plod jabloně, patří
mezi nejběžnější druhy
ovoce nejen ve střední
Evropě. Jablko doprovází
člověka od počátku historie.
Dokonce prvotní hřích
l idského pokolení, utržení
plodu ze stromu poznání,

bývá tradičně spojován s jablkem. V Bibl i se ovšem nepíše nic,
co by plod, který Eva utrhla, nějak spojovalo s jablkem. V Bibl i
se píše pouze o plodu ze stromu poznání dobrého a zlého, není
tam napsáno, o jaký plod přesně šlo. Jablka jsou důležitou
součástí našeho jídelníčku. Vyrábí se z nich mošty, džusy,
džemy, kompoty, čaje, aroma do jiných jídel. Mají
nezastupitelné místo ve výživě - obsahují celou řadu látek
prospěšných organismu, zvyšují imunitu, mají vl iv na odolnost
vůči stresu. Jablečná šťáva je výtečným zdrojem vitamínů,
přírodního cukru, pektinů, ovocných kyselin a dalších přírodních
látek. Současně má šťáva vysoký obsah vlákniny. Jablka
obsahují vitamín C a řadu antioxidantů, které chrání DNA v
lidských buňkách a snižují tak riziko vzniku rakoviny, podobně
jako množství vlákniny. Jiné látky chrání mozek před
Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou.

Takže si každý OKAMŽITĚ vezměte jablko, když ho nemáte, tak
odejděte domů (je jedno, že teď píšete písemku) a IHNED SE
ZAKOUSNĚTE DO TOHO JABLKA!
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Koně
Koně jsou jedni z nejvíce intel igentních zvířat. Dokonce si
někdo říká, že jsou jako lidé. Lidi si myslí, že koně necítí, když
na ně řveme nebo je mlátíme. Ale to je omyl. Když kůň nedělá
přesně to, co chceme, tak je potřeba se zamyslet, proč to tak je.
Když někdo svého koně miluje nade vše, tak kůň miluje jeho.
Ale když je to naopak, kůň buď neposlouchá, nebo poslouchá
jen proto, že se bojí. Já koně mám moc ráda a snažím se na ně
být milá a pokouším se s nimi komunikovat. Když jedu na koni
tak se zase snažím, aby ten kůň byl (pokud možno) v kl idu a
necíti l ze mě strach. Takže pokud máte koně rádi tak se jich
nebojte a chovejte se k nim jako k normálnímu člověku :D

Ester Zajícová 4.B



24Helenka Maršálová 6.A

Bělásek Zelný
S běláskem jste se všichni už určitě setkal i v parku, na zahradě
a nebo třeba na louce. Zřejmě vás nepřekvapí, že největší z
bělásků nedostal od l idí dobrou pověst. Ač lidé sami jsou
vlastně největšími škůdci, považují tohoto běláska, respektive
jeho housenky, za člověku kazící úrodu. Housenka si sice sem
tam ukousne nějaké to sousto zelí, kapusty, kedlubny, ale tak
“No, bóže!” Toho, čeho jste si nejspíš nevšimli , je, jak poznat
samičku od samečka, zkrátka kdo je kdo? No, sameček je více
bílý, samička má na líci výrazné dvě kulaté skvrny a jednu
pásku černé barvy. A nakonec jak se řekne bělásek zelný v
jiných jazycích:
slovensky - Mlynárik kapustový
anglicky - Large White
německy - Grosser Kohlweissl ing
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Ztratila se Kláda
Dne 1 8.5. se nám ztrati la kláda.
Naposledy byla viděna v učebně 11 0, kam ji dotáhl náš osobní
sluha.
Vážila 640 kg, její hustota byla 720 kg/m3.
Byla z dubu, a její podstavu tvoři l skoro pravidelný kruh. Tato
kláda měla 34 letokruhů. Nacházel se na ní člen speciální
lýkožroutské jednotky, seržant Pepa.
Moc nám tato kláda schází, a pokud ji najdete, prosím ji
nepalte. Odměna stoprocentně nebude žádná. Hlaste nález na
čísle 1 23456789, nebo v třídě 31 5.

Šimon Crowe a Pavel Vlasák 8.A
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Hádanky a vtipy
Na začátek něco jednoduchého: Co má společné Evropská
unie a švestka?

(ámodr)
Další hádanka už bude o něco těší: Co má společný vodovod,
štika, modrá, Vltava
a rybář?

(dova)
A nakonec ta nejtěší: Co má společný Sněhurka, vitamíny,
šťáva, granát, žezlo, strom?

(kl jabo)

Víte proč má blondýnka na břiše brýle?

Protože zjisti la, že má slepé střevo.

Víte, proč blondýny jí jogurt v obchodě?

Je na něm napsáno "zde otevřít. "

Soudce k obžalovanému:
"Chcete uvést nějaké polehčující okolnosti?"

"Ano, chtěl bych říct, že už jsem byl třikrát trestaný a vůbec to
nepomohlo!"
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