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Vítejte u třetího vydání časopisu Kláda. Rovněž vás vítám po 
prázdninách zpět do školy.

Doufám, že jste si pořádně odpočinuli a budete mít dost času i 
energie nato, abyste si Kládu přečetli.

V tomto čísle se konečně dozvíte vyhlášení fotografické 
soutěže „Podzimní Praha“. Zasmějete se nad vtipy i nad obrázky 
vtipné techniky. Poznáte nové služby počítačů a můžete se i 
zahloubat nad detektivními hádankami. 

Zkrátka a dobře doufám, že se u tohoto čísla dobře pobavíte.

Julča Kořínková, 8.A

Úvod

Tiráž



Obsah

1

Anketa 2

Fotografická soutěž 3

Google+ 4

Windows Phone

Zajímavé weby 8

Kiloboti 10

Vtipná technika 11

Veverka z Doby ledové 12

Jemný hmat chobotnic 13

Amecický Pitbull teriér 14

Jane Austenová 15

Severští bohové 16

Hádanka 17

Žárlivý manžel 18

Největší sopky 19

Největší záhady světa 20
Horor 22

Černobílý svět 23

Magické obrazy 24

Václav Havel 25

6



Tyto zdánlivě jednoduché otázky jsme položili druhému stupni 
naší školy. Podívejte, kolik lidí se nechalo nachytat:

Kolik váží jedno kilo čtrnáctikarátového zlata? (jedno kilo)
SPRÁVNĚ  - 75% ŠPATNĚ - 25%

Co se stane, když spadne krátkosrstý foxteriér v Praze do 
Labe? (nic, v Praze není Labe)
SPRÁVNĚ  - 38% ŠPATNĚ - 62%

Od Olympie šli dva muži, s každým šly dvě ženy a s každou 
ženou šly dvě děti. Kolik lidí šlo do Olympie? (ani jeden, všichni šli od 
Olympie)
SPRÁVNĚ  - 30% ŠPATNĚ - 70%

Kolik milionů tučňáků žije v Arktidě? (všichni žijí v Antarktidě)
SPRÁVNĚ  - 42% ŠPATNĚ - 58%

Jak zapíšete arabskými číslicemi číslo 23? (normálně 23)
SPRÁVNĚ  - 71% ŠPATNĚ – 29%

Sylva Schwarzová, Julie kořínková, Bára Sadilová 9.A

Anketa
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Začátkem školního roku jsme vyhlásili fotografickou soutěž na 
téma „Podzimní Praha“. Ačkoliv se nám příliš mnoho fotografií 
nesešlo, nebylo snadné vybrat pořadí. Nicméně po dobrém zvážení 
vám s potěšením představujeme vítěze soutěže i jejich fotky.

1.místo - Ondřej Nývlt 8.A
2.místo – Jan Bohuněk 5.B
3.místo – Anna Kolenatá 6.A
4.místo – Leontina Kořínková 4.B

Všem čtyřem výhercům za celou redakci gratulujeme!!!

Fotografická soutěž
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Sociální síť s velkým plus

Google+
Google+ je nová sociální síť, jak už asi tušíte, od Googlu. Je to 

jeden z mnoha pokusů Googlu o dobytí světa sociálních sítí, ovšem to 
se podařilo až právě Google+ (dále jen G+). Jaký G+ je a hlavně jak 
se liší od ostatních sociálních sítí?

Kruhy
Vaše přátele, rodinné příslušníky a známé si přidáváte do 

takzvaných kruhů. Každý kruh představuje určitou skupinu lidí. 
Můžete si například založit kruhy Rodina, Přátelé, nebo jiné a do 
jednotlivých kruhů si pak přidáváte osoby. Když si někoho přidáte do 
kruhu, automaticky se přihlásíte k odběru jeho příspěvků. Jak ale 
zařídit, aby vaše příspěvky viděla jen určitá skupina lidí?
Vyberte si ty, kteří to mají vidět

Velké plus na rozdíl od jiných sociálních sítí je možnost si 
vybrat lidi nebo kruhy, kteří uvidí váš příspěvek. Výchozím 
nastavením je příspěvek veřejný, který uvidí kterýkoliv člověk na 
internetu. Pak si lze nastavit jednotlivé kruhy nebo osoby.
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Místo lajkování plusování
Tlačítko [+1] jste možná viděli bez G+. Pokud kliknete na 

tlačítko [+1], dáváte najevo, že se vám to líbí, nebo že vás to zajímá, 
je to něco jako tlačítko [like] u Facebooku. “Plusovat” se dá skoro 
všechno; příspěvky nebo stránky. Schválně si zadejte do vyhledávání 
Google cokoliv, co vás zajímá. U každého z odkazů, které vám Google 
najde, byste měli najít tlačítko s plusem a jedničkou . Pokud vaši 
přátelé, kteří vás mají v nějakém kruhu vyhledávají stejný nebo 
podobný výraz, stránka, které jste dali [+1] se jim zobrazí jako první.

Co ještě stojí za zmínku, je správa fotografií. I zde je všechno 
přehledně roztříděné. Fotky jako obvykle seskupujete do alb, ovšem 
můžete je nahrát buď klasickým vybráním, nebo přetažením z okna 
průzkumníku nebo plochy do prohlížeče. Nahrané fotky pak můžete 
publikovat a dokonce i upravovat. G+ nabízí udělátko jménem 
"creative kit", pomocí kterého můžete z fotografie během pár kliků 
udělat umělecké dílo.

Závěr? G+ možná na první pohled připomíná jiné sociální sítě, 
ovšem pokud budete zkoumat podrobněji, zjistíte, že je docela jiný. 
Jednodušší a interaktivnější.

Ondřej Nývlt,8.A.
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aneb okna už i na telefonu

Windows Phone 7 je nový mobilní operační systém od 
Microsoftu, tedy systém běžící na chytrých telefonech. Zatím není 
příliš rozšířený, takže se teprve ukáže, zda - li dokáže konkurovat 
již existujícímu Adroidu nebo iOS. V ČR není rozšířený kvůli tomu, 
že mobily s Windows Phone v češtině se začaly v Česku prodávat 
teprve až 1. února. Sice tu byly mobily s Windows Phone už dříve, ale 
pouze v angličtině. Těmi novými mobily, které se v ČR začaly 
nedávno prodávat, jsou Nokie, přesněji modely Nokia Lumia 710 a 
800. Nokia je značka, která rozhodně za posledních pár let není tak 
oblíbená, jako dříve, a to kvůli operačnímu systému Symbian, který 
na svých chytrých telefonech prosazovala. Proto se s ním Nokia 
rozhodla skoncovat a uzavřela smlouvu s Microsoftem. Do budoucna 
tak jinou platformu na jejích mobilech nenajdete.

Windows Phone
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Jak Windows Phone vypadá? Hlavní novinkou je design Metro, 
stejný jako ve Windows 8, který si zakládá na jednoduchosti a 
rychlosti. Základní obrazovka je pokryta dlaždicemi, kde po dotknutí 
na jednu z nich se spustí určitá aplikace. A protože je to Windows, 
tak rozhodně nechybí prohlížeč Internet Explorer, kancelářský 
balík Office a jiné aplikace. Další aplikace si můžete stáhnout z 
Windows Phone Marketplace. Pro Windows Phone je připojení k 
internetu velmi důležité. Většina dat (dokumenty, fotky) se odesílá 
do webového úložiště a komunikace s lidmi probíhá hlavně přes 
zabudované sociální sítě. V tomto směru je Windows Phone 
připraven do budoucna, kdy bude internet stále rozšířenější a 
důležitější.

Microsoft se ze všech sil snaží všechny své služby a produkty 
sjednotit, a to i designově.  To je důvod, proč je Windows Phone tak 
podobný Windows 8.

Ondřej Nývlt  8.A
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… pro amatérské básníky
Skládání básní bude s pomocí tohoto webového nástroje tak 

jednoduché! Stačí zadat slovo, a po potvrzení se vám objeví spousta 
rýmů na něj. U každého rýmu najdete různé tvary slova, hodnocení v 
procentech a další podrobnosti.
rymy.cz

… pro milovníky Cimrmana
Neexistuje lepší datum než magické 11. 11. pro velkou událost. 

Právě v 11 hodin a 11 minut spustil seznam tuto zajímavou službu. Je 
to takzvaná Jarmara (Almara Járy Cimrmana). Je to sbírka, nebo 
spíš archiv Cimrmanových děl, her, vynálezů a hlášek, uspořádaných 
do šuplíků v nekonečně velké almaře. V každém šuplíku jedna 
položka. Stránka je opravdu dobře graficky provedená, možná že až 
moc "přeplácaná" až nepřehledná. Ovšem, to by nemělo milovníkům 
Járy Cimrmana vadit.
www.jarmara.at

Zajímavé weby pro…
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… pro ty, kteří neradi flashdisky
Nemáte-li žádnou flashku nebo jiné médium pro přepravu 

souborů, založte si účet na minus.com a můžete jednoduše soubor 
nahrát na webové úložiště, a na jiném počítači, který má připojení k 
internetu, si to stáhnete. Defaultně získáváte 10 GB zdarma, a za 
každého přítele, kterého pozvete pomocí e-mailové pozvánky a on ji 
přijme, získáváte vy i on 1 GB navíc. Takto může vaše úložiště 
expandovat až do 50 GB. Vaše nahrané soubory můžete pak 
zveřejňovat a sdílet. Existuje spousta podobných služeb, ovšem 
zatím jsem neobjevil žádnou, ve které lze získat tak obří kapacitu 
zdarma. U většiny oněch služeb je to kolem 2 až 5 GB a za příplatek 
si můžete úložiště rozšířit.
minus.com

… pro piloty
Na této stránce naleznete mapu, která je na první pohled 

posetá letadly, mapa totiž ukazuje jejich aktuální polohu. Letí-li 
nějaký váš známý letadlem, můžete se jednoduše podívat, nad 
kterou zemí zrovna prolétá. Ovšem jak se v té změti letadel vyznat? 
V nabídce lze zapnout filtry, kde můžete nastavit různé parametry, 
jako třeba číslo letu. Jakmile trochu upřesníte vyhledávání, mapa se 
vám ode všech zbytečných letadel pročistí.
www.radarvirtuel.com

… pro ty, kteří často stahují
Pokud často stahujete soubory, jistě se vám stalo, že jste 

narazili na soubor s příponou, se kterou si nevěděl rady ani systém, 
ani vy. V této databázi koncovek souborů jednoduše, najdete tu 
svoji neznámou. Jakmile ji najdete, zobrazí se vám její popis a 
program, ve kterém lze tento soubor spustit.
filext.com

Ondřej Nývlt 8.A
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Kilobot je název robota, jenž je sám o sobě jenom hloupý 
robůtek, který nedokáže nic jiného, než jen chaoticky běhat po 
stole. Ovšem, když si jich vezmeme několik dalších, dokáží mnohem 
více. Od toho je odvozen jejich název, přípona kilo - jako tisíc. Stačí 
jim zadat jednoduchý úkol, a oni si už poradí. V čem je jejich 
kouzlo? Každý kilobot totiž dokáže komunikovat s ostatními roboty 
ve vzdálenosti menší než sedm centimetrů.  Díky tomu se 
"domlouvají" s ostatními roboty, jeden se řídí podle ostatních a 
dělají svou práci bez toho, aniž byste do toho nějak zasahovali. Celé 
to je jako mraveniště. Oněmi úkoly může být uspořádání do nějaké 
formace, nebo třeba synchronizování pohybu a blikání. Zatím toho 
moc nedokáží, ovšem autoři kilobotů s nimi mají velké plány. 
Například by mohli pomoci při hledání osob zavalených troskami při 
katastrofách, nebo monitorování, což není špatný nápad, protože 
takový drobný kilobot by mohl snadno pronikat malými skulinami. 
Zatím ale kilobotům zbývá ještě dlouhá cesta vývoje.

Ondřej Nývlt 8.A

Kiloboti
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Všichni samozřejmě víme, jak vypadá taková počítačová myš, 
flashka nebo klávesnice. Jste si ale jistí? Máme tu pár obrázků, 
které vám dokáží, že ne všechny myši a klávesnice vypadají stejně.

Julie Kořínková 9.A

Vtipná technika
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Zajímavosti:
Američtí a argentinští paleontologové našli v Jižní Americe 
zkameněliny savce, který vypadá jako šavlozubá veverka Scrat z 
filmové série „Doba ledová“. Tento savec obýval tropické lesy 
přibližně před 94 milióny let. Savec velký asi jako myš měl špičatý 
čenich, dlouhé a zakřivené špičáky, kterými zřejmě propichoval těla 
hmyzu. S veverkami ale neměl nic společného a nebyl příbuzný ani 
jiné skupině žijících savců. Byl zařazen do řádu Dryolestida, který 
zahrnuje vymřelé savce.

O filmu:
Veverka Scrat se stará o zpestření filmu. Scrat je posedlý sbíráním 
oříšků a jejich ukládáním. Pokaždé, když nějaký oříšek najde, stane 
se pro nás legrační scéna, ale pro Scrata se stane velká pohroma. 
Scrat prostě nemá štěstí. Scrat má svoje doupě ve vykotlaném 
stromě, kam si schovává své oříšky. Ve filmu se vyskytují i jiní 
hrdinové např.: Sid, Manny, Diego. 

Kristýna Lutrýnová 6.B    

Veverka z Doby ledové
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Chobotnice patří k nejvyvinutějším bezobratlým živočichům. 
Mají velký mozek a rychle se učí. Fakt, že nemají pevnou kostru a 
jsou vybaveny osmi chapadly, jim dovoluje téměř neomezený pohyb 
při plazení, plavání, páření i lovu. Ale právě fakt, že chobotnice nemá 
pevnou kostru, vedl dříve vědce k doměnce, že chobotnice mají 
pouze omezenou kontrolu nad svými chapadly a nedokáží je 
nasměrovat na konkrétní místo. Vědci z Hebrejské univerzity v 
Jeruzalémě se ve své studii pokusili dokázat opak. Vytvořili 
průsvitné bludiště z plexiskla a do jedné jeho části umístili návnadu. 
Chobotnice však musela použít jediné chapadlo, aby se k ní dostala. 
Ukázalo se, že všechny účastnice experimentu se bez potíží naučily 
vsunout chapadlo do úzkého tunelu umístěného nad vodou a ze 
správného oddělení si vzít svou odměnu. Poprvé tak bylo 
experimentálně doloženo, že chobotnice dokáže při složitém pohybu 
samostatně využít jediné ze svých chapadel a zacílit je na konkrétní 
místo.

Adéla Soukupová, 6.B.

Jemný hmat chobotnic
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VZHLED: černá, bílá, béžová... (prakticky 
jakákoliv psí barva)

POVAHA: inteligentní, rychlý, silný, rodinný 
typ

PRŮMĚRNÝ VĚK: 10 – 14 let

VYNIKÁ V:
boji, tahání břemene, rychlosti, síle, vytrvalosti

Většina lidí si Pitbulla představuje asi takhle:

Spoustu znich ale neví,že průměrný Pitbull 
vypadá asi takhle:

Většina lidí, kteří Pitbulla neznají si o něm 
myslí, že to je psí “ bestie“. Ale málokdo ví, že Pitbull je poslední 
pes, který by napadl člověka!!! Každý den napadne člověka 1000 psů 
a nikdo o tom neví, ale když někoho napadne Pitbull ví to celá 
republika. Proč? Protože, když napadne Pitbull jeho útok dopadne 
nejhůře. A Pitbull nikdy nenapadne jen tak, ale musí být k útoku 
vyprovokován! Pitbull je oddanný společník, zavázaný vás chránit. Je 
to hodný, milý, hravý a inteligentní pes jako každý jiný!!!

Doporučuji knihu „Americký Pitbull terier na křižovatce pravdy“. 
Tyto info. vím z vlastní zkušenosti.

Evelyn Kofroňová 6.A

Americký pitbull teriér
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Jane Austenová se narodila 16. prosince 1775. Byla to anglická 
spisovatelka. Ve svých dílech obvykle popisovala inteligentní a 
morálně silné hrdinky. Zemřela v roce 1817 a to 18. července.
Narodila se ve Steventonu v hrabství Hampshire, v početné rodině 
reverenda George Austena (1731–1805) a jeho ženy Cassandry 
(1739–1827). Pocházela z osmi sourozenců, sama byla druhou 
nejmladší. Měla šest bratrů a starší sestru Cassandru, která, jak 
svědčí stovka zachovaných dopisů, jí byla z celé rodiny nejbližší. 
Od roku 1783 začalo období jejího vzdělávání. Nejdříve krátce v 
Oxfordu u paní Cawleyové (sestry jednoho z jejích strýců) a později 
v Southhamptonu. V letech 1785–1786 se vzdělávala v dívčí 
internátní škole v Readingu v hrabství Berkshire. Obecně tedy 
můžeme říct, že získala vzdělání kvalitnější než ostatní dívky v její 
době. 

V roce 1801 se rodina přestěhovala do západoanglického 
lázeňského města Bath (toto prostředí se jí stalo inspirací pro 
mnohá díla). Po smrti svého otce v roce 1805 Jane, Cassandra a 
jejich matka žily s Frankem a jeho rodinou, a to až do roku 1809, 
kdy se znovu přestěhovaly, tentokrát do Chawtonu. Zde je jejich 
další bratr Edward usídlil v nedalekém domě (dnes zde existuje 
Muzeum Jane Austenové). 

Známá díla Jane Austenové:

Rozum a cit
Pýcha a předsudek
Mansfieldské panství 
Emma
Opatství Northanger 
Pýcha a přemlouvání 
Lady Susan 

Adéla Soukupová, 6.B.

Jane Austenová
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Všichni určitě známe řecké bohy a bohyně. Ale znáte i bohy 
severské? V podstatě jsou stejní jako řečtí bohové, ale s tím 
rozdílem, že severští bohové jsou na severu a tím pádem jsou jiní. 
Jsou přísnější. Mezi nejznámější severské bohy patří Thor.  Je to 
bůh hromu. Byl o něm dokonce natočen film.

THOR
Je to Ódinův syn, nejsilnější bojovník mezi bohy, vládne obrovským 
bitevním kladivem Mjöllnir, s nímž zbavuje zemi obrů a které je tak 
neuvěřitelně mocné, že dokáže hloubit údolí a Thor potřebuje na boj 
s ním kovové rukavice. Je bohem blesku a hromu; bouři způsobuje 
svými kozly - Tanngjöstem a Tanngrisnirem, kteří mohou být večer 
zabiti a snězeni a ráno jsou opět živí a zdraví; dokáže být ale také 
laskavý a štědrý a Ódin ho chová ve velké oblibě. Jeho ženou je Sif, 
která je bohyní obilí. 

Druhý nejznámější je ...

LOKI
Ódinův pokrevní bratr, přesto není jejich příbuzenství jisté 
(původně byl spíše obrem, kterému nabídl bratrství Ódin). Také je 
kladným i záporným bohem. Je zlomyslný (bůh zlomyslnosti), ale 
když někoho dostane do problémů, většinou mu pomůže. Ovšem to se 
změní poté, co ukradne prokletý trpsličí prsten, který z něj udělá 
pravého nepřítele bohů, který se spojí s obry a dokonce se při 
ragnaröku bohům postaví. 

Adéla Soukupová, 6.B

Severští bohové
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Baseballová sestava (Charles Barry Townsend)
„Nástup do hry!“ křičí rozhodčí. Je na čase, aby do pole 

nastoupilo baseballové mužstvo Mudville Nine a vy abyste si vyplnili 
své sázenky. Co teď s tím? Znáte sice jména domácích hráčů, ale 
nevíte, na jaké pozici v týmu hrají. Ale nic není ztraceno, ještě se 
můžete něco dovědět. Poslouchejte pozorně. O každém hráči vám 
něco povím a pak už bude jen na vás rozřešit, kdo hraje na které z 
devíti pozic. Připraveni? Tak jdeme na to:
1. Metař Andy nemá rád chytače.
2. Edova sestra je zasnoubena s hráčem na druhé metě.
3. Střední polař je větší než pravý polař.
4. Harry a třetí metař bydlí ve stejném domě.
5. Paul a Allen vyhráli v kartách 20 dolarů nad nadhazovačem.
6. Ed a všichni polaři hrají ve volném čase poker.
7. Žena nadhazovače je sestra třetího metaře.
8. Všichni, kromě Allena, Harryho a Andyho, jsou menší než Sam.
9. Paul, Andy a spojka prohráli každý 50 dolarů nadostihách
10. Paul, Harry, Bill a chytač dostali v kulečníku na frak od druhého 
metaře.
11. Sam je rok ženatý.
12. Chytač i třetí metař jsou nejdéle ženatí a oba mají po dvou dětech.
13. Ed, Paul, Jerry, pravý polař a střední polař jsou svobodní. Ostatní 
jsou ženatí.
14. Spojka, třetí metař a Bill prohráli 100 dolarů při sázení na zápasy.
15. Jeden polař je buď Mike, nebo Andy.
16. Jerry je větší než Bill.
17. Mike je menší než Bill.
18. Jerry a Mike jsou oba těžší než třetí metař.
19. První polař je Sam.
20. Harry není polař.
21. Chytač není Mike.

Nyní máte všechna potřebná fakta, abyste mohli určit jména 
všech hráčů Mudville Nine ve všech pozicích, tedy kdo je 
nadhazovač, chytač, spojka, 1. metař, 2. metař, 3. metař, levý polař, 
střední polař a pravý polař.

Bára Sadilová, 9.A

Hádanka
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(z knihy Záhady pro detektivy začátečníky – Luděk Brožek)

Jednoho březnového večera zazvonil v kanceláři inspektora Pernera 
telefon. Volal nějaký pan Thomas a oznámil, že jeho mladou ženu 
zastřelil neznámý pachatel. „Vrátil jsem se před několika minutami 
domů z práce a našel jsem ji mrtvou,“ vysvětloval pan Thomas. 
„Prosím, přijďte okamžitě...“
Když inspektor přišel na místo, pan Thomas jen opakoval svoji 
výpověď.
Inspektor vyslechl i sousedku Thomasových. Ta vypověděla, že paní 
Thomasová měla milence jménem Germin. Naslouchala hádkám svých 
sousedů a o panu Thomasovi věděla, že je velmi žárlivý a často své 
ženě vyhrožoval.
Inspektor se okamžitě rozhodl, že s tím Germinem musí promluvit. 
Ale nejprve se vrátil do bytu pana Thomase, aby se ho zeptal ještě 
na jednu maličkost. Když totiž před chvílí odcházel od Thomasových 
a bral si svůj klobouk v předsíni, všiml si, že kabát, který 
bezpochyby patřil zavražděné paní Julii, je pověšen na stejném 
háčku jako pánský plášť do deště, který byl pod ním. Inspektor sáhl 
na plášť i kabát a zjistil, že oba kusy oděvu jsou trochu vlhké. 
Zřejmě byly dnes použity. Teď se tedy vrátil, aby se zeptal pana 
Thomase, jestli je ten plášť do deště jeho.
„Ano to je můj plášť, dnes jsem ho měl na sobě, protože celý den 
pršelo,“ odpověděl pan Thomas.
„V tom případě vás zatýkám pro podezření z vraždy vaší ženy,“ 
oznámil inspektor překvapenému Thomasovi.

Jak v inspektorovi vzniklo podezření?

Bára Sadilová 9.A

Žárlivý manžel
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Řešení: Kabát paní Julie visel na nepromokavém plášti jejího muže. 
Musela tedy přijít domů později než on. Pan Thomas lhal, když tvrdil, 

že ji našel po návratu z práce mrtvou.



1. Sakurajima – JAPONSKO
2. Etna – ITÁLIE
3. Kilauea – USA
4. Cotopaxi – EKVÁDOR
5. Vesuv – ITÁLIE
6. Merapi – INDONÉSIE
7. Nyiragongo – KONGO
8. Popocatepetl – MEXIKO
9. Mount Teide – ŠPANĚLSKO
10. Mount Rainier – USA

Toto je deset největších sopek světa. Některé jsou velice 
známé, jiné méně. Já vás nyní seznámím alespoň se třemi největšími.

Sakurajima – Japonsko
Od erupce v roce 1955 tato sopka vybuchuje téměř 

nepřetržitě. Skoro tisíckrát za rok chrlí do obrovské výšky popel. I 
přes tuto skutečnost je Sakurajima jen asi kilometr od obydleného 
města. Proto je sopka přísně sledována, aby byli lidé varováni před 
většími výbuchy. Je součástí národního parku a nedaleko jsou i 
termální horské prameny. Sakurajima je tedy spíše turistickou 
atrakcí.

Etna – Itálie
O této sopce už jistě spoustu z vás slyšelo. Nejstarší záznamy 

o jejích erupcích jsou už ze středověku. Má za sebou několik 
doopravdy zajímavých výbuchů. V roce 1910 se při erupci vytvořilo 
23 nových kráterů, v roce 1917 láva tryskala až do výšky 800 m a v 
roce 1923 vydržela láva horká ještě 18 měsíců poté, co se Etna 
uklidnila.

Kilauea – USA
Je to jedna z pěti sopek tvořících spolu Hawaiské ostrovy. 

Neuvěřitelné je, že po jejím úbočí neustále teče láva a to už od roku 
1983. Za dva roky tedy přidala ostrovům 200 hektarů nové země. 

Julča Kořínková 9.A

Největší sopky
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(Frank P. Jones,upraveno)
Zabiti myšlenkou

Kriminální komisař měl v květnu a v červnu roku 1989 zvláštní 
případ. Jednalo se o trojnásobnou vraždu, ke které se pachatel sám 
přiznal. Přesto však nebyl souzen ani trestán. Verdikt soudce zněl: 
Případ odložit pro nedostatek důkazů. Co se tedy vlastně stalo?

Dne 6. května navštívil pana komisaře Mifku jistý pan Rudolf 
Frank. Pan Frank klidně oznámil, že během posledního týdne zabil tři 
lidi. Jednoho souseda jménem Zimmerman, patnáctiletého chlapce 
jménem Jürgen a kominíka Wolfa. Všechny své oběti Frank znal a 
podle svých slov je zabil ve zlém úmyslu.

Mifka pověřil inspektora Richtera, aby prověřil smrti těchto 
lidí. Richter neměl moc práce. Joachim Zimmerman vskutku nedávno 
zemřel, ne však jako oběť vraždy, ale na následek zranění, které si 
sám způsobil na cirkulárce. I jeho manželka potvrdila, že šlo o 
nešťastnou náhodu.
Jürgen se zabil na své motorce nedaleko Frankova domu. Na písku 
dostal smyk a narazil hlavou do zdi. Zlomil si vaz. 

Kominík Wolf se zabil pádem ze střechy, když pracoval na 
domě, který stojí naproti Frankovu. 

 Je sice zajímavá náhoda, že se během jednoho týdne v okruhu 
50 m kolem Frankova domu zabili tři lidi, u všech bylo ale naprosto 
vyloučeno přičinění někoho cizího. Všichni věřili tomu, že to byly 
nešťastné náhody.

Rudolf Frank však trval na tom, že všechny tyto lidi zabil on 
sám, a protože ho tíží výčitky svědomí, tak se ke všemu přiznává. Do 
protokolu napsal:

Největší záhady světa
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Bydleli jsme s manželkou v klidné čtvrti Mnichova. Spávali jsme 
při otevřeném okně a málokdy nás něco vyrušilo. Pak se ovšem 
přistěhoval Zimmerman i se svou cirkulárkou a bylo po klidu. Od rána 
do večera něco kutil. Bydlení v naší uličce se stalo peklem. Zaškrtil 
bych ho holýma rukama, ale nakonec jsem to neudělal. Jednou jsem 
manželce povídal: „Kdyby ho tak ten křáp zabil!“ Netrvalo ani půl 
minuty a hluk ustal. Zimmerman byl mrtvý na následek zranění po 
roztříštění cirkulárky…

Pak tu začal řádit ten Jürgen na motorce. Objížděl celou čtvrť 
pořád dokola a vysmíval se nám všem, které to rušilo. Vyšel jsem na 
ulici a postavil se před něj. Ptal jsem se, jestli by nemohl alespoň na 
chvíli přestat. Vysmál se mi, zatúroval a já měl jen tak tak čas 
uskočit. V návalu vzteku jsem za ním zařval: „Kdyby sis tak chtěl na 
tom svým krámu zlámat vaz!“ Vteřinku potom motorka vypověděla 
službu, když Jürgen najel na písek a on narazil hlavou do zdi a zlámal 
si vaz…

Byl jsem absolutně vykolejený. Manželka mě utěšovala, že za to 
nemůžu. Já měl ale pořád pocit, že za ty dva mrtvé nesu vinu. A pak 
jednou na protějším domě pracoval kominík. Manželka povídá: 
„Kdyby to bylo s těmi lidmi jak říkáš, musel by tenhle kominík 
spadnout ze střechy, jakmile bys k tomu dal pokyn.“ Řekl jsem, že to 
má asi pravdu a ona mi řekla, ať si to tady vyzkouším, abych měl 
konečně klid. Přistoupil jsem k oknu a zakřičel: „Kdybys tak chtěl 
sletět na chodník!“ Kominík se chvíli nato poroučel k zemi. Zařval 
jsem NE, ale už mu to nepomohlo. Ani sanitka přivolaná na místo 
neštěstí už mu život nevrátila…

Julie Kořínková 9.A
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Kdo by se nebál, když někdo vypráví horor? Někteří lidé si rádi 
poslechnou nějaký pěkný, krvavý horor, a někteří radši zalezou do 
postele a jdou spát.
Mně se horory líbí. Ráda je poslouchám a pak si je večer v posteli 
přehrávám ze své paměti. Znám jeden horor, který by se vám mohl 
líbit. Je dost děsivý, takže slabší povahy, nečtěte to.

Byla jednou jedna rodina. Té rodině se nelíbil jejich dům, a tak ho 
prodali a koupili si vilu. Když dorazili, aby si ji prohlédli, zjistili, že 
tam je obrovský starý strom. Byl to jilm, který byl 100 let starý. 
Jednou si syn majitelů té vily venku hrál se svou fenkou právě před 
starým jilmem. Fenka si najednou přestala hrát a začala zkoumat 
strom. U země byla velká díra. Fenka se k ní přibližovala, až byla 
úplně u ní. A pak začala vrčet a zděšeně utíkat pryč.  Chlapec ji 
dohnal a snažil se ji uklidnit, avšak ona ho kousla a utekla. Jednou 
dal otec synovi zlaté hodinky a řekl mu, ať je opatruje. Týdny 
rodiče čekali, ale fenka se neukázala. Jednou si chlapec zase hrál u 
jilmu a rozhodl se, že ho blíž prohlídne. Začal lézt nahoru. Čím byl 
výš, tím měl divnější pocit, že ho někdo sleduje. A pak už byl na 
konci. Dolezl až na úplný vrcholek jilmu. A tam v kůře bylo zaryto 
spustu předmětů. Za chvíli chlapci došlo, že to jsou různé zlaté 
předměty. Jedna brož se mu zalíbila a on se rozhodl, že si ji vezme. 
Jakmile ale po ni natáhl ruku, dole u díry něco zlověstně zavrčelo a 
bylo slyšet škrábání, jak něco šplhalo směrem nahoru. Chlapec 
zkameněl a snažil se přesvědčit sám sebe, že je to jenom sen. A pak 
se jen pár větví pod ním objevily obrovské drápy, které se po něm 
natahovaly. Celou vilou otřásl chlapcův řev, pak už bylo jen ticho. 
Když šli rodiče zjistit, co se stalo, našli jenom chlapce, jak leží 
mrtvý na zemi. A ve větru se vysoko ve větvi stromu zablýskly zlaté 
hodinky.

Adéla Soukupová, 6.B.

Horor!!!
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Když se řekne 50. léta v Americe, tak se skoro všem vybaví 
natupírované vlasy, barevné šaty a naleštěná auta, ale tento film 
dokazuje, že v 50. letech to nebylo až tak jednoduché.

Příběh se odehrává v Jacksonu ve státě Mississippi, kde žije 
mladá začínající novinářka Skeeter, která právě dostane práci v 
místních novinách, aby získala praxi.

Skeeter dostane za úkol odpovídat na dopisy od čtenářek 
ohledně uklízení a domácích pracích a požádá o pomoc Aibileen, 
služebnou své kamarádky, aby jí s tím pomohla.

V tom se další z kamarádek Skeeter Hilly zmíní o tom, že  by se 
měli zavést oddělené záchody pro barevné služebnictvo. To se 
Skeeter nelíbí a rozhodne se napsat knihu o tom, jaké to je být 
černá služka v bílé rodině.

I přesto, že v té době to bylo nelegální a nebezpečné, se 
Aibileen a její kamarádka Minny rozhodnou poskytnout Skeeter 
rozhovory a povídky.

Později se jim podaří sehnat více služek a knížka se anonymně 
vydá.

Skeeter se kvůli knize rozejde se svým přítelem a Aibileen 
přijde o práci, ale podle nich to stálo za to.

Každému doporučuji si na tento krásný a dojemný film zajít, 
nebo si přečíst stejnojmenou knížku od Kathryn Stockettové, podle 
které byl tento film natočen.

Anna Kolenatá 6.A

Černobílý svět
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Znáte tyhle oční hříčky? Ne? Zadívejte se na tyto zdánlivě 
obyčejné obrázky. Rozostřete oči. Nic nevidíte? Dejte si obrázek 
těsně k očím a pomalu oddalujte. V žádném případě nezaostřujte 

oči! Pokud se vám to 
podaří, uvidíte úplně 
jiný 3D obrázek! 
Další dvě ukázky 
magických obrazů!

  Julie Kořínková 
9.A

Magické Obrazy
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V období předvánočních příprav a shonu nás překvapila zpráva o 
úmrtí bývalého prezidenta naší republiky pana Václava Havla. Zemřel 
18.prosince roku 2011. 
Václav Havel, nar. 5.10.1936 nastoupil do prezidentského úřadu 
ihned po zvolení dne 29.12.1989. Téměř každý sledoval zprávy 
z Hradu, ulice a hradní nádvoří byla plná, lépe řečeno přeplněná davy 
lidí, kteří se zájmem a nadšením sledovali první kroky prezidenta po 
zvolení v nové době. Vítal nejen Pražany, ale i ostatní obyvatele naší 
vlasti, kteří za ním přijeli do Prahy. Vítal je z balkonu třetího 
hradního nádvoří, po jehož boku stála velmi skromná žena-paní Olga 
Havlová. 
Václav Havel se podílel na tvorbě textu Charty 77, která požadovala 
dodržování základních lidských práv a svobod v tehdejším 
Československu. V roce 1979 byl zatčen a odsouzen na  čtyři a půl 
léta do vězení, z něhož byl propuštěn v roce 1983. Už v té době byl 
jednomyslně považován za hlavního vůdce opozice proti 
komunistickému systému.  Hned po 17.listopadu 1989 stanul V.H. 
v čele Občanského fóra a koncem měsíce prosince v čele státu. 
V televizních přenosech jsme sledovali politická jednání,vyjednávání 
s politiky, zapojení a angažovanost studentů a veřejná vystoupení na 
Letenské pláni a na Václavském náměstí. Nikomu nevadila zima, mráz 
ani sněhové vločky. Každý si přál, aby se tento člověk stal mluvčím 
tohoto státu. Po svém zvolení prezidentem přislíbil dovést zemi 
k prvním svobodným volbám po více než čtyřiceti letech. Svůj slib 
splnil. Dne 5.7.1990 jej Federální shromáždění znovu zvolilo 
prezidentem republiky. Jméno V.H. bylo skloňováno ve všech 
podobách v celém světě. Jeho popularita stále stoupala. Vítali jsme 
řadu politiků ze západního světa. Ale cesta, kterou jsme začali, 
nebyla snadná a jednoduchá.... Po rozdělení naší republiky k 1.1.1993 
a vznikem České republiky stanul v čele ČR a stal se prvním 
prezidentem ČR.
V.H. se právem řadí do plejády aktivních politiků a právem patří mezi 
panovníky českých zemí, kteří nesli odpovědnost za osud našeho 
státu a jeho obyvatel. Čest jeho památce. 

Mgr. Ladislav Bošek, učitel

Václav Havel 
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Proč si blondýnka nemůže poklepat prstem na čelo?
Ozvěna by jí vyrazila zuby.

Jde jeden chlap v supermarketu na záchod. Vedle něho se najdenou 
ozve "Tak co, jak žiješ?" Chlap se zamračí a řekne "No,dobře ... no ... 
děkuji" "A co manželka?" ozve se zase., "No, hezká ... hodná ... no" 
odpoví překvapeně. "Tak se sejdem jo?" se zase ozve. "No, dobře ... 
tak potom u umyvadel ..." zakřičí chlap. A odvedle se ozve "Hele, já 
ti zavolám za chvíli ..... Tady vedle do toho někdo furt kecá!"

Sedí na vlakovém nádraží farář s jeptiškou, která má ruku v sádře. 
Farář se jí ptá: "Co se vám stalo, sestro?" "Ale, uklouzla jsem ve 
vaně." Opodál sedící bezdomovec se ptá svého souseda: "Co je to ta 
vana?" "Vim já? Copak jsem katolík?"

Sněhurka, Paleček a Quasimodo přijeli ke Guinnessům nechat se 
zapsat do knihy rekordů. První jde do kanceláře Sněhurka, za chvíli 
vyjde, celá září a říká: "Zrcadlo nelhalo, jsem nejkrásnějí na celém 
světě, zapsali mě." Další na řadě je Paleček, vejde do kanceláře, za 
chvíli je venku, směje se na celé kolo: "Jo! Zapsali mě, jsem nejmenší 
na světě." Poslední jde Quasimodo. Za okamžik je venku, pěkně 
naštvanej: "Kdo je Paroubek?"

Přijde holčička do zverimexu a žvatlá: "Puosim vás, máte maí 
kwáíčky?"Prodavač nasadí klasické dětské žvatlání, sehne se k ní a 
vezme ji k výběhu:"Ty bys chtěla kwáíčka? A jakýho? Máme tu... 
maího hnědýho kwáíčka, maího chwupatýho šedivýho kwáíčka, maího 
oztomiího bíuího kwáíčka.."Holčička se dívá do výběhu, vytáhne z 
pusy bonbon a povídá: "No myslim, že ta moje krajta na barvu docela 
kašle."

V ruské továrně na šicí stroje odchází pracovnice po čtyřiceti 
letech do důchodu. Předseda odborové organizace se jí ptá, co by 
chtěla na odchodnou: "Šicí stroj." "A to sis, soudružko, za ty roky 
nestačila nakrást součástky?" "Ale nakradla. Ale ať skládám, jak 
skládám, vždycky je to samopal."

Vtipy




