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ÚVODNÍK 
 

 
 Milí čtenáři, 
tak jsme zahájili naši práci v redakci – Virus 
opět útočí!   

V čísle, které držíte v ruce, se dočtete, 
jak ve zdraví přečkat letošní mimořádně 
dlouhý podzim, proč je třeba si posílit 
přirozenou imunitu, proč se očkovat proti 
chřipce a že moderní je nekouřit. Dozvíte se 
také pár užitečných tipů, jak na nachlazení, 
které v tomto ročním období sužuje mnohý 
organismus. Také si můžete uvařit některý 
ze zdravých receptů, které zaručeně posílí 
vaše tělo a osvěží životem a školou 

znavenou mysl. 
 

Na duši vás pak zahřeje vědomí, že jste dobrou kamarádkou, či 
kamarádem, pokud ovšem uspějete v našem testu, a úsměv vykouzlí vtipy a 
příběhy, které jsme pro vás vybrali nebo napsali. 

Moc bychom si přáli, aby na vás ze stránek dýchla alespoň nějaká 
drobná radost, která zažene všechny případné podzimní chmury či nemoci. 

Chcete-li pro změnu potěšit vy nás, pak se k nám přidejte. Neustále 
hledáme schopné a aktivní spolupracovníky! Přijímáme příspěvky v jakékoli 
podobě, nejlépe však na disketě. Pokud máte obavy, že váš text bude plný 
chyb, rádi vám pomůžeme. Své texty můžete posílat na e-mail adresu: 
blablabla@tvujmail.com nebo osobně předat Mgr. R. Poláčkové či  
Mgr. L. Opravilové. 

Příjemné čtení přeje  
 
 
 
     Vaše redakce 
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S podzimem je třeba posílit přirozenou imunitu 
 

S podzimem se zvyšuje riziko nachlazení či chřipky a je třeba posílit imunitní systém. 
Koncem minulého století se 
prosazovalo zvyšování 
obranyschopnosti organismu 
chemickými látkami obsaženými 
v lécích a potravinových doplňcích. 
Podle imunoložky Heleny Marečkové 
z Všeobecné fakultní nemocnice 
v posledních letech lékaři zdůrazňují 
potřebu posilování přirozené imunity 
lidského těla.  
    Marečková novinářům řekla, že 
k aktivaci imunitního systému přispívá 
beta glukan, což je látka získávaná 
z hub nebo kvasnic, která v lidském 

těle spouští imunitní reakci proti virům. Beta glukan je součástí některých potravinových 
doplňků.  
    Doplňků je v lékárnách velký výběr, ale lidé by se měli zajímat o to, co všechno 
nabízejí. Mezi vitaminy a minerály by například neměl chybět zinek, naopak by tam neměl 
být nikl, který v řadě preparátů je. Mnoho lidí má totiž alergii na kovy a nikl by mohl 
vyvolat alergickou reakci.  
    Dlouhodobé užívání multivitaminových přípravků však vede ke "zlenivění vstřebávání" 
a organismus pak raději získává vitaminy a minerály z tabletek než z potravy. Proto je 
lépe používat takové preparáty jen v době chřipek nebo po nějaké nemoci či větším 
stresu. Nejefektivnější je začít nyní. Muži by měli jejich užívání ukončit na konci listopadu, 
ženy by měly raději pokračovat až do 1. ledna, protože se potřebují vyrovnat se stresem 
z přípravy Vánoc, řekla Marečková.  
    Odborníci doporučují, aby rodiče nedávali dětem preparáty, které sami užívají, a koupili 
jim speciální dětské přípravky, které obsahují menší dávky jinak velmi užitečných látek.  
    Imunitu lze posílit také odlehčením stravy, prospívá i občasný bezmasý den. Vhodný je 
dostatečný přísun zeleniny a ovoce. Dobře pomáhají například česká jablka, mléčné 
produkty a celozrnné pečivo s vitaminy B. Česká jablka Marečková doporučuje proto, že 
česká populace je historicky zvyklá na určité alergeny a má problémy s jinými. Češi už 
delší dobu jedí například banány a jejich tělo si na ně zvyklo. Problémy mívají s novějšími 
druhy ovoce z jiných klimatických podmínek, například s kiwi. Obdobně jsou novinkou 
zahraniční jablka. Pomeranče se do Čech sice dovážejí delší dobu, ale velké množství 
pomerančů či citronů může vést až k vypěstování citrusové alergie.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Střední Zdravotnická Škola Brno, Jaselská 7/9 
 
 
 
 

2 



 
 
VIRUS                                    ČÍSLO 1                                              2006/2007 

Očkovat proti chřipce by se lidé měli do konce listopadu 
 

Chřipka je nakažlivé virové 
onemocnění, které každoročně postihuje 
lidstvo v různě rozsáhlých epidemiích. 
Vzniká náhle, typické jsou pro ni vysoké 
teploty, zimnice a bolesti hlavy, svalů a 
kloubů. Podle Státního zdravotního ústavu 
způsobuje asi dvě procenta všech úmrtí, 
nejčastěji jde o staré či chronicky nemocné 
pacienty. 
Očkovat proti chřipce by se lidé měli 
nejpozději do konce listopadu. Nemoc 
obvykle přichází do Česka v prosinci. 
Novinářům to dnes řekl odborník na 
infekční nemoci Jiří Havlík. Pro rizikové 
pacienty a lidi starší 65 let je očkování bezplatné, ostatní zájemci si musí vakcínu 
zakoupit. Bezpečně by je měla ochránit na dobu jednoho roku. Podle odborníků se ale 
mohou objevit i chřipkové viry, proti kterým je nechrání.  
    "Očkovací látka se obnovuje každý rok. Proto každoročně světová chřipková centrála 
doporučuje, které tři typy chřipkových virů se mají připravit," vysvětlil Havlík. Letošní 
vakcína proto bude odlišná od loňské. Dodal, že očkování je stále jediná účinná prevence. 
U zdravých lidí zabrání onemocnění v 70 až 90 procentech případů. V případě starších 
osob snižuje riziko úmrtí asi o 80 procent.  
    "V západních zemí je očkování daleko více rozšířeno než u nás," podotkl Havlík. 
V Česku je takto chráněno asi sedm procent obyvatel. Lékaři očkují i děti od jednoho roku 
věku. "Bylo zjištěno, že jestliže je těhotná žena očkována v posledních třech měsících 
těhotenství, tak ten novorozenec má na příštího půl roku protilátky, které získal pasivně 
od matky," dodal lékař.  
    Firmy letos dovezou do České republiky asi 765.000 vakcín. Vzhledem k problémům 
při výrobě by ji výrobci měli dodat do lékáren asi v polovině října. Zhruba stejný počet byl 
dodán i loni, lidé je tehdy z lékáren takřka okamžitě vykoupili. Zvýšenou poptávku totiž 
vzbudil strach z pandemie ptačí chřipky.  
    Většina z letos dodaných vakcín bude určena pro prodej v lékárnách, 65.000 zajistí 
ministerstvo zdravotnictví pro obyvatele domovů důchodců a také klienty ústavů sociální 
péče mladší 65 let. Očkovací látku dostanou až v listopadu. Pozdější dodávku údajně 
způsobilo to, že bývalý ministr zdravotnictví David Rath zrušil výběrové řízení, které se 
muselo opakovat.  
    Chřipka je nakažlivé virové onemocnění, které každoročně postihuje lidstvo v různě 
rozsáhlých epidemiích. Vzniká náhle, typické jsou pro ni vysoké teploty, zimnice a bolesti 
hlavy, svalů a kloubů. Podle Státního zdravotního ústavu způsobuje asi dvě procenta 
všech úmrtí, nejčastěji jde o staré či chronicky nemocné pacienty.  
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MODERNÍ JE NEKOUŘIT 
 

Cigareta se bohužel stala běžnou součástí života – kouří se doma, na ulici, 
v zaměstnání, či v restauraci, ve filmu a v televizi se objevují hlavní hrdinové s cigaretou. 
Reklamy se pak předhánějí, která značka cigaret je nejlepší. A tak někdo možná 
zapochybuje, jestli  je zařazení mezi návykové látky oprávněné. Do boje proti škodlivosti 
tabáku se zapojili i naši studenti, kteří zorganizovali ve škole 16. listopadu Den proti 
kouření, v němž se různými zábavnými aktivitami - letáčky, křížovkami, oblíbeným 
výstupem na K2 ...- snažili kuřáky mezi svými vrstevníky přesvědčit, že kouření je 
přežitek, který se k modernímu životnímu stylu nehodí a že ... DOKONČENÍ V TAJENCE 

 
 
 
KŘÍŽOVKA (práce studentek 2.D) 
 
 
    1.         
    2.         
  3.           
   4.          
   5.          
 6.            

7.             
    8.         
             
  9.           
   10.          
             
   11.          

    12.         
 

1. Zdravotní sestra (angl.), 2. výdech (lat.), 3. truhla pro mrtvé, 4. smrt (lat.), 5. dyspnoe,  
6. dým, 7. bušení srdce (lékař.), 8. prodejna cigaret, 9. dýmka (hovor.), 10. cigarety 
obsahují…, 11. být zdráv znamená být…, 12. cigarety obsahují (alkaloid). 
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Negativní účinky tabáku se sice neprojevují tak rychle, jako při 
zneužívání jiných drog, ale vzhledem k rozšíření tohoto zlozvyku je kouřením 
ohroženo zdraví mnoha lidí. Statistiky ukazují, že téměř třetina onemocnění 
rakovinou na světě je způsobena kouřením tabáku. A právě jedním 
z nejdůležitějších orgánů v těle, které jsou kouřením zasaženy nejvíce, jsou  
– plíce.  

Plíce 

 
Motto 
„Dech života.“  

Historie 
Lékaři ve starověku plíce považovali za jakýsi 
„výměník tepla“, který měl pomáhat chladit pracující 
srdce. Tento názor se udržel až do středověku. 
Někteří učenci vysvětlovali dýchací pohyby jako 
podporu srdeční činnosti, jako by plíce pobízely srdce 
ke stahům. Nový pohled na plíce přinesla renesance. 
Leonardo da Vinci již tušil, že plíce, podle něj houba, 
která se dokáže po stlačení rozepnout do původní 

velikosti, asi slouží k výměně „něčeho“ mezi tělem a okolním světem. Jak dýchání a plíce 
skutečně fungují, pomohl objasnit až v 18. století William Harvey, objevitel krevního 
oběhu. 

Pouhým okem

Plíce jsou houbovitý šedorůžový orgán, který vyplňuje převážnou část hrudníku. Svým 
tvarem připomínají křídla. Povrch plic je krytý blánou zvanou poplicnice. Máme pravou a 
levou plíci. Pravá je větší, skládá se ze tří laloků. Levá má pouze dva laloky. Vzduch je do 
plic přiváděn průdušnicí, která se dělí na dvě průdušky (jedna pro pravou, druhá pro 
levou plíci) a ty se dále dělí na průdušinky a nakonec na plicní sklípky. V každé plíci je 
přes 300 milionů sklípků. Kdyby se položily jako koberec, pokryly by plochu velikou jako 
tenisové hřiště. 

Pod mikroskopem

Pod mikroskopem uvidíte při pohledu na plicní tkáň něco jako krajkovou dečku. Plíce jsou 
totiž plné miniaturních komůrek, alveolů. Mezi nimi se proplétají nejjemnější cévy, plicní 
kapiláry. Dále byste narazili na silnější cévy, které plíce vyživují, a na plicní žílu a tepnu – 
spojení plic se srdcem, přes které se vyměňuje odkysličená a okysličená krev. 

U jiných živočichů

Vodní živočichové také spotřebovávají kyslík. Získávají ho filtrováním vody skrz žábry. 
Ryby polykají vodu ústy, ta protéká žábry a žaberními otvory pak ven. Hmyz dýchá 
pomocí vzdušnic, několika párů chitinových trubiček umístěných v hrudi a v zadečku. 

Kde se nachází
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Plíce se ukrývají v hrudní dutině, která je ohraničena hrudním košem tvořeným žebry, 
hrudní kostí, obratli a svaly. Hrudní dutina je zevnitř vystlána pohrudnicí a od břišní dutiny 
ji odděluje bránice. Vrcholky plic sahají až po klíční kosti, báze plic se dotýkají bránice. 
Mezi pravou a levou plíci je vmezeřeno srdce s velkými cévami, průdušnice a jícen. Na 
povrchu jsou plíce kryty poplicnicí. Aby byly plíce rozepjaté a mohly fungovat, je 
v pohrudniční dutině podtlak.  

Jak a  k čemu slouží

Abyste byli živí, musíte dýchat - získávat ze vzduchu kyslík, „palivo pro buňky“, a naopak 
se zbavovat oxidu uhličitého, „buněčného odpadu“. Kyslík a oxid uhličitý jsou tzv. krevní 
plyny, v organismu se pohybují v krvi navázané na červené krvinky. Styčnou plochou pro 
krevní plyny a krev jsou právě plíce. Kyslík se do těla dostává ve vdechovaném vzduchu. 
Vzduch je dýchacími cestami veden do plic – průdušnicí do průdušek a průdušinek a 
odtud až do alveolů, odkud prochází do plicních kapilár. V kapilárách se kyslík navazuje 
na červené krvinky; krev se okysličuje. Okysličená krev proudí z plic do srdce a odtud do 
celého těla. Z krve se do alveolů naopak odevzdává oxid uhličitý, který nakonec 
vydechujeme. 

Když nefunguje

Čím menší je plocha plic nebo čím méně 
vzduchu může proudit do plic, tím hůře se 
dýchá. Ke zmenšení plochy plic dochází např. 
při prorůstání plicní tkáně nádorem, 
zvazivovatění části plic díky zánětu nebo při 
zrušení podtlaku v pohrudniční dutině (čili při 
tzv. pneumotoraxu). Méně vzduchu proudí do 
plic, pokud je zúžená nebo ucpaná část 
průdušek, například hlenem, cizím tělesem, 
nádorem apod. K zúžení průdušek dochází také 
při astmatu, kdy oteče zanícená sliznice 
průdušek. Při zánětu plic se alveoly zaplní 
hlenem a tekutinou. 

Jak se porucha projeví

Poškození plic, především pokud nastalo náhle, se projevuje dušností, pocitem 
nedostatku dechu až dušením. Může dojít i k bezvědomí a zástavě dýchání. Záněty plic, 
hlavně infekční, bývají provázeny kašlem, horečkou, dušností a celkovou nevůlí. Dráždění 
pohrudnice, ať už zánětem, úrazem či nádorem, se projeví bolestí, plíce samotné však 
nebolí. Astma je provázeno výdechovou dušností. 

 
 
Vtip 
Jednou večer zaklepe profesor na dveře svého soukromého lékaře. Oba se přátelsky 
pozdraví, vykládají, vínko popíjí, a když se profesor po pěti hodinách loučí, doktor se ho 
jen tak mimochodem zeptá: „A jak se má manželka?“ „Proboha,“ zděsí se profesor, „vždyť 
proto jsem přišel! Leží na koberci a dusí se!“ 
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ZDRAVÉ RECEPTY 
 
BROKOLICE S VEJCI 

1-2 velké růžice brokolice, 3 lžíce oleje, 2 stroužky česneku, špetka mletého zázvoru, sůl, mletý 
pepř, 3 vejce, šálek vývaru z kostky, 3 lžíce bílého vína, tatarská omáčka

Z očištěné a opláchnuté brokolice odkrojíme košťál, drobně jej nakrájíme a společně s růžičkami 
brokolice vsypeme do vařící osolené vody a vaříme 5 minut. Scedíme je a necháme odkapat. 
Česnek drobně nakrájíme, osmažíme na oleji a vyjmeme. Do oleje vložíme povařenou brokolici, 
osolíme, okořeníme, zalijeme vývarem a vínem a za občasného zamíchání dusíme 4 minuty. Pak 
brokolici zalijeme vejci rozšlehanými se solí a necháme je na mírném ohni srazit. Podáváme 
s bramborami. 

ZAPEČENÁ JÁHLOVÁ KAŠE S OVOCEM 
 

250 g jáhel, 1,5 I mléka, 150-200 g švestek, 50 g hnědého (popř. moučkového) cukru, 40 g másla, 
špetka soli

Jáhly důkladně spaříme a vsypeme do vroucího mléka. Přidáme máslo, cukr, sůl, vypeckované 
pokrájené švestky, promícháme a dáme do středně vyhřáté trouby zapéct dorůžova. 
Poznámka: Místo švestek můžeme použít jiné sezónní ovoce. V zimním období můžeme využít 
sušené ovoce, které však předem namočíme do vody, aby změklo. 

 
RYBÍ FILÉ SE SÝROVOU OMÁČKOU 
 

2 porce rybího filé (300 g), 10 g hladké 
mouky, 15 g oleje, sůl omáčka: 100 g 30 % 
taveného sýru, 2 dl mléka, 1 lžička 
houbového koření, sůl, zelená petrželka 

Porce filé osolíme, poprášíme moukou a upečeme dorůžova v teflonové pánvi na oleji. Mléko 
zahřejeme, přidáme nízkotučný sýr a za stálého míchání sýr necháme rozpustit. Pokud je tužší, 
rozmačkáme ho vidličkou. Do hotové omáčky přidáme houbové koření, najemno nakrájenou 
zelenou petrželku a podle chuti osolíme. Na talíři porce opečeného filé přelijeme sýrovou 
omáčkou. 

Jedna porce přibližně obsahuje:

44 g bílkovin, 17 g tuků, 9 g sacharidů, 365 kcal = 1525 kJ 

ČAJ NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB 

300 ml kondenzovaného mléka, 1/2 l vody, 3 lžičky čaje, cukr podle chut

Mléko smícháme s teplou vodou a uvedeme do varu. Čaj nasypeme do vhodné nádoby a zalijeme 
vřelým mlékem s vodou. Směs necháme stát, dokud se čaj nevyluhuje. Hotový nápoj přecedíme a 
nalijeme do šálků. Podáváme chladný. 
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Zdravý koutek aneb jak na nachlazení 

Začínající sychravé zimní počasí působí na lidský organismus přímo nebezpečně. 
Armády bacilů pořádající útoky na náš organismus zkoušejí jeho imunitu a sotva narazí 
na malou skulinku, už pracují na jejím prohloubení, jak to jen jde. 
Podnikněte preventivní opatření proti nachlazení už nyní a pojďte se s námi podívat na to, 

jak jednoduše si můžete starosti s vyháněním 
bacilů ušetřit. 
 
Tradičním pomocníkem v boji s nachlazením 
jsou CITRONY. Věděli jste však, že ačkoliv 
vnímáme citrony jako kyselé, při trávení jsou 
metabolizovány na uhličitan draselný, který 
pomáhá neutralizovat přílišnou kyselost? 
Citronová šťáva je silně antiseptická, takže 
podporuje imunitní systém, je účinným 
lékem pro všechny druhy infekce a pomáhá 

snižovat horečky. To víme. Méně známo je, že díky přeměně na uhličitan draselný 
pomáhá také při mnoha zažívacích potížích včetně škytavky, pálení žáhy, 
nevolnosti, zácpy a střevních parazitů. Citron navíc posiluje játra a stimuluje produkci 
žluči, pokud se šťáva užívá v horké vodě každé ráno hodinu před snídaní. Citrónová 
šťáva smíšená s olivovým olejem pomáhá rozpouštět žlučové kameny, a dokonce i rybí 
kost zapíchnutou v krku.  
Jako kloktadlo ulevuje při bolestech v krku a angíně. Jedna čajová lžička šťávy ve vodě 
1/2 hodiny před každým jídlem může přinášet úlevu při astmatu. Stahující účinky 
citrónové šťávy zastavují krvácení. Na vatičce ji vložte do nosu při krvácení a masírujte 
s ní ráno a večer krvácivé dásně. Když se rovným dílem smíchá s glycerinem, hojí 
popraskané rty, pomáhá udržovat pleť čistou a tonizuje mastnou pleť.  
A jeden tip k léčení kašle, nachlazení a chřipky: přidejte citrónovou šťávu ke třem 
hřebíčkům a medu rozpuštěnému v horké vodě.  
 
 
Daleko méně známé jsou účinky ZÁZVORU. Ten například stimuluje činnost srdce a 
krevní oběh, vytváří hřejivý a příjemný pocit a obnovuje vitalitu. Pokud se horký 
zázvorový čaj vypije na samém začátku rýmy nebo chřipky, kdy se cítíte unaveni, máte 
zimnici a všechno vás bolí, pak podporuje pocení, snižuje horečku a pomáhá odbourat 
toxiny a katar. Zázvor podporuje trávení, povzbuzuje žaludek a střeva, zvyšuje vylučování 
enzymů.  
Je to vynikající lék proti nevolnosti, ať už v těhotenství nebo při jízdě v autě. Uklidňuje 
zažívací potíže, čistí útroby od toxinů, tiší větry, křeče a svírání při průjmu. 
Výzkumem se zjistilo, že zázvor zabraňuje srážení krve, snižuje hladinu cholesterolu a 
krevní tlak a má i antioxidační účinky, které zpomalují proces stárnutí. Čerstvý zázvor 
můžete žvýkat, abyste otupili bolest zubů.  
Ale pozor: pro svou hřejivost se zázvor nedoporučuje těm, kteří nesnášejí teplo nebo mají 
gastritidu či žaludeční vředy.  
 
 
Ještě se podíváme na "zázračné" účinky PEPŘE.  
Hlavními druhy jsou pepř černý, bílý a cayenský. Všechny tři mají hřejivou, ostrou chuť. 
Podporují krevní oběh a imunitní systém. Zvyšují vylučování potu a moči, a tak tedy 
pomáhají odstraňovat toxiny a snižovat horečky. 
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Černý a bílý pepř obsahuje piperin, který působí jako účinný prostředek proti bolesti, 
cayenský pepř za svou štiplavost děkuje alkaloidu capsaicinu. Agresivní účinky 
cayenského pepře uvolňují ucpané a zanícené dutiny a horní cesty dýchací. 
Cayenský pepř je také hřejivé a posilující tonikum, používané při únavě, nervové slabosti 
a nachlazení. 
Rovněž všechny tři pepře způsobují zarudnutí a působí proti podráždění, vytahují 
záněty a ulevují bolesti. Mohou se přidat do mazání proti nervovým bolestem a 
bolestivým kloubům, do kloktadel při bolestech v krku. 
 
 
 

Abychom Vás trošku více inspirovali, nabídneme nakonec dva zdravé rychlo-nápady, tedy 
pitíčka, plná vitamínů, která si můžete rovnou připravit. 
 
* E-koktejl, na jehož přípravu rozmixujte 1 kiwi, 4-5 
mrkví, 100 ml minerálky, trochu citronové šťávy a lžičku 
čistého olivového oleje. 
* Preventivní zimní mix, na který dohladka umixujte 2 
grapefruity, šťávu z 1 většího pomeranče, 1 banán, 150 
g přírodního jogurtu a čajovou lžičku mandlí bez 
slupek. 

 

Rady zde publikované nepředstavují instrukce na samoléčení, nenahrazují lékařské 
vyšetření a výkony a nejsou míněny jako návod pro alternativní léčbu. Jakákoliv aplikace 
těchto rad je věcí úvahy čtenáře a děje se na jeho odpovědnost; předpokládá, že čtenář 
svůj postup konzultoval s ošetřujícím lékařem. 
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Lolek Vdolek a jeho dobrodružství 
 
V minulých dílech jste se možná setkali s postavou mladého kluka prožívajícího těžké 
období dospívání a s tím souvisejícími starostmi. Má na svět svůj osobitý názor a dává ho 
často znát ne úplně konvenčními metodami. Co byste také čekali od člověka, jenž se řídí 
příslovím co na srdci, to na jazyku, že? Minule jste mohli číst o jeho vánočních 
kratochvílích a nyní bychom se mohli podívat do jeho každodenního rutinního života. Co 
dělá ve volném čase, škole atd.. Jestli vás to zajímá, pohodlně se usaďte začíná tajemná 
pouť do života velkého snílka: 
 Každý den vstává Lolek obvykle 5 minut před tím, než se má spolehlivě vypravit 
z rodinného sídla a začít dlouhou, strastiplnou pouť do koncentrační budovy určené 
k mučení nezletilých žáků a  jejich nevyvinutých mozků, které při sebemenším 
opotřebováním vypovídají službu a nechávají svého majitele na pospas těm netvorům 
v rouše beránčím, jež se schovávají za zákony státu, či jen dobré mravy. Takový netvor 
nese jméno nahánějící strach i těm nejotrlejším žákům, jeho jméno zní „Učitel“. Lolek 
přišel na výstižnou definici učitele: Učitelem je člověk slabý na duchu, ale silný na těle. 
Přičemž známky slabosti na duchu jsou znázorněny neutuchající touhou sadisticky týrat ty 
malé, nevinné děti nepoznamenané dnešní společností,dobou a kulturou. A naproti tomu, 
síla na těle je obvykle doprovázena průvodními jevy jako tělesná váha 160 kg, výška 190 
cm, zrak téměř neschopný plnit svou od přírody danou funkci, za čež může dlouhé sedění 
u stolu se sporým osvětlením a mučení svých k dokonalosti vybroušených mozkových 
závitů za jediným účelem-unudění studentů. A právě to co ztratí učitel na zraku nahradí 
svalovou hmotou, aby mohl vzdorovat těm odvážnějším ze studentů, kteří se rozhodnou 
odložit svou morální a trestní bezúhonnost ve prospěch šikanované menšiny. 
Lolek se nikdy netajil svými antipatiemi k učitelům, vlastně tím byl docela proslulý. Když 
někdy někdo potřeboval materiál ke zhotovení pasti na učitele, platil jenom poloviční cenu 
a montáž i příprava byly na účet podniku. I tak to byl pro začínajícího obchodníka dobrý 
začátek slibné kariéry. Ale i podnikání v tomto oboru má své neduhy, netrvalo dlouho a 
jeden z psychicky slabších žáků pod vlivem návykových látek jako např. čokoláda 
vyzvonil původ všech těch věcí, ponižujících, či jinak zesměšňujících učitelský sbor. 
V okamžiku, kdy učitelé zjistili, kdo za tím doopravdy vězí, začalo Lolkovi to pravé peklo, 
začali mu dělat naschvály, zkoušeli ho častěji než obyčejné studenty a hlavně to 
nejdůležitější, zabavili mu jeho kapesního kamaráda plyšového medvídka Palačinku. 
Palačinka měl pro Lolka nevyčíslitelnou vnitřní hodnotu, a proto se rozhodl jednat! Svolal 
ty nejhloupější, nejsilnější a nejodvážnější studenty z celé školy(Někteří měli vše 
v jednom☺) v myšlence sjednocení pod společným praporem svobody, bojovali za 
společný cíl, jimž bylo Osvobození Palačinky z rukou těch netvorů. Začala doba, kterou 
historikové s oblibou nazývají doba přechodného klidu nebo též KpB. Všichni zúčastnění 
plnili Lolkem zadané příkazy s velikou pílí a nevšední svědomitostí…… 
A jak příběh dopadne? Možná zase příště☺ 
A možná taky ne! 
           Tristan 
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VTIPY 
 
Pane doktore, řekněte, co mi je?" 
"Nevím, to ukáže až pitva!" 
 
Jaký je rozdíl mezi letadlem a autem, kterému dojde palivo???  
Auto začne zpomalovat, kdežto letadlo zrychluje... 
 
 
Globalizace je, když anglická princezna s egyptským frajerem havarují ve francouzském 
tunelu s německou limuzínou poháněnou holandským motorem a řízenou belgickým 
řidičem nalitým skotskou whisky při honičce s italskými novináři fotícími japonskými 
foťáky, a následně přes veškerou péči amerických lékařů se skalpely ze švédské oceli a 
švýcarskými léky zemřou. 
 
 
Popelka dostane tři oříšky.  
Otevře první... a nic.  
Otevře druhý a také nic. 
Otevře třetí, vykoukne červík, rozkouká se, pohlédne na Popelku a povídá: "Trapas, co?" 
 
Protrhne se hráz a voda rychle zaplavuje přilehlou vesničku. Všichni už jsou pryč, jenom 
farář stojí na věži kostela a modlí se. Přijede k němu člun požárníků: "Pojďte, otče, 
odvezeme vás." 
Farář na to odpoví: "Ne, já tady zůstanu, Ježíš mě zachrání." 
Člun tedy odjede. 
Voda už dosahuje až nahoru na věž, tam stojí farář, drží se kříže a modlí se.  
Přijede k němu loď domobrany: "Pojďte, otče, odvezeme vás." 
"Ne, já tady zůstanu, Ježíš mě zachrání." 
Loď odjede. 
Vesnice je už skoro celá zatopená, z vody kouká jen farářova hlava. Přiletí helikoptéra: 
"Pojďte, otče, hodíme vám lano." 
"Ne, já tady zůstanu, Ježíš mě zachrání." 
Helikoptéra odletí a farář se utopí. 
Potom v nebi potká Ježíše a ptá se ho: "Proč jsi mě nezachránil?" 
"Co bys ještě chtěl, vždyť jsem ti poslal dvě lodě a helikoptéru." 
 
 
 
Přijde blázen do obchodu a povídá: "Máte 
barevné televize?" 
"Ano, máme. Hodně druhů." 
"Tak mi dejte jednu oranžovou." 
 
 
Víte, co je to hardware?  
To, co se nedá volně zkopírovat. 
 
 
 
                                                                                                                          STOP DROGÁM 
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Slyšíš kroky a nikde nikdo? 
Bacha to přichází průser… 
 
 
 
 
 
SUDOKU 1 
 
 

6  4 3 5
  9  2  3   
 1  8  6  7  

7 9 1 3
  6    5   
8 5      9 2 

 3 7 1 2
  7  3  9   
2   5  9   1 

 
 
 
Řešení: 
 

6 7 2 4 9 3 1 8 5
5 8 9 1 2 7 3 6 4
4 1 3 8 5 6 2 7 9
7 9 4 2 6 5 8 1 3
3 2 6 9 1 8 5 4 7
8 5 1 3 7 4 6 9 2
9 3 5 7 8 1 4 2 6
1 4 7 6 3 2 9 5 8
2 6 8 5 4 9 7 3 1
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TEST 

Je dobré mít někoho, komu lze zavolat ve dvě ráno a on vás ochotně vyslechne. Ale 
dokážete mu oplatit stejnou mincí? 
 
Jste dobrý přítel? 
 

1. Nejlepšího přítele 
a) máte už od dětství – 1 bod 
b) máte dost kamarádů, ale nikoho příliš blízkého - 2 body 
c) nemáte moc přátel – 3 body 
 

2. O víkendu vám zavolá přítel, že má rozbité auto a potřebuje někam odvézt 
a) vymluvíte se, že jste pil alkohol – 3 body 
b) obléknete se a ochotně jedete na pomoc – 1 bod 
c) omluvíte se a otevřeně přiznáte, že se vám nikam nechce – 2 body 
 

3. Pro přítele byste nebyli ochotni 
a) lhát – 2  body 
b) obětovat větší částku peněz – 3 body 
c) vždy byste se pokusili vyjít vstříc – 1 bod 
 

4. Ležíš v nemocnici po operaci 
a) návštěvy vás zavalují pozornostmi – 1 bod 
b) přijdou jen nejbližší příbuzní s pozdravy od známých – 2 body 
c) nevíte, jestli vůbec někdo přijde – 3 body 
 

5. Ve špatné náladě 
a) zůstáváte sám – 3 body 
b) přesně víte, kdo z přátel vám ji ochotně pomůže zahnat – 1 bod 
c) asi byste měl někomu zavolat, ale každý má svých starostí dost – 2 body 
 

6. Dovolenou s přáteli 
a) chystáte, ovšem to zatím nevyšlo – 2 body 
b) nevíte s kým byste jeli – 3 body 
c) alespoň krátkou dovolenou si čas od času dopřejete – 1 bod 
 

7. Přátelství mezi mužem a ženou 
a) neexistuje – 3 body 
b) je skvělé, chtějí-li oba přáteli být – 1 bod 
c) přináší vždy riziko – 2 body 
 

 
7 – 11 bodů 
Jste skvělý parťák a na nedostatek přátel si určitě stěžovat nemůžete. 
 
12 – 18 bodů 
V nouzi víte, kam se obrátit, poskytnout pomoc v rámci svých možností se snažíte také. 
 
19 – 21 bodů 
Možná si lépe rozumíte třeba se stromy, ale věřte, že i s lidmi může být fajn. 
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