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Úvodník
Máme tu květen. Prázdniny se nám pořád víc a víc přibližují. Letos se 30. dubna
jako každoročně slavilo pálení čarodějnic. Slavili jste pálení? My ano, užili jsme
si spoustu legrace. Už tu budeme mít za chvíli i léto. V květnu ještě slavíme Den
matek a Den vítězství. Dali jste něco vaší mamince ke Dni matek? A na Den
vítězství také nesmíme zapomínat, konec 2. sv. války byl pro lidstvo velice
důležitý. A určitě z nás nikdo nechce, aby se válka opakovala! Nedávno se nám
začalo ochlazovat, tak snad se nám hezky vyjasní. Když už, tak ať prší pořádně,
v této době v České republice máme málo vody. Nebo lépe řečeno menší
množství. Tak snad se to dá do kupy. Studený máj - v stodole ráj. To je
pranostika na květen a tento rok je pravdivá. V červnu se nám snad
hezky oteplí. Za měsíc tu budeme mít vysvědčení. Tak vám přeji hodně
štěstí, a abyste měli dobré známky v testech. Tak já se s vámi loučím a u
dalšího dílu ahoj. :D

Vypracovala: Petra Houčková

Pranostiky - květen
1. Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno.
1. Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno.
1. Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.
1. Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok.
1. Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.
1. Filipa Jakuba déšť - to zlá zvěst.
1. Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek.
1. Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle také čočka zaseje.
1. Na Filipa Jakuba chrousti hučí, o Martině studený vítr fičí.
3. Svatý kříž - ovcí stříž.
4. Svatý Florián si jistě může nasadit sněhový klobouk.
4. Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů
4. Déšť svatého Floriána je ohňová rána.
8. Stanislavova jařice, Urbanův oves a Vítův len vyhánějí hospodáře z domu ven.
11. O svatém Mamertu zima je po čmertu.
11. Déšť na svatého Mamerta přináší soužení, neboť v něm nic dobrého není.
14. Před 13. dnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří; po tomto dni ale není
zapotřebí se obávati vínu škodnému mrazu.
14. Před Sevrácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
14. Pan Serboni pálí stromy.
14. Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.
14. Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.
14. Pakrác Urban bez deště - hojnost vína.
15. Déšť svaté Žofie švestky ubije.
15. Žofie vína upije.
15. Svatá Žofie políčka často zalije
16. Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá.
25. Urban bývá studený pán.
25. Pohoda na Urbana - pro sedláka vyhraná.
25. Ubran krásný, vyjasněný - hojným vínem nás odmění.
25. Na Urbana pěkný, teplý den - bude suchý červenec i srpen. Vinná réva nedbá toho - bude
míti vína mnoho.
25. Svítí-li slunce na svatého Urbana, bude úroda hlavně na víně.
25. Pankrác a Urban bez deště - hojnost vína.
25. Prší-li na svatého Urbana, znamená újmu vína; pakli jest pěkný čas, dobré víno bude.
25. Jaký den 25. máje jakožto na den Urbana povětří jest, takový podzimek následovati má.
27. O svatém Duše choď ještě v kožiše.
27. Na svatého Ducha nesvlékej kožicha; po svatém Duchu nezbavuj se kožichu.
27. Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo.
27. Na svatého Ducha bláto - bude laciné mláto.
27. Prší-li na svatého Ducha, jsou klepána žita.
28. Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu.
28. Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena

Svátek práce

Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní svátek pracujících, který se od
roku 1890 slaví 1. května. Svátek zavedla v roce 1889 II. internacionála na paměť
vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886, která vyústila
v Haymarketský masakra následné soudní řízení. V českých zemích se poprvé slavil
v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze.
Ve Spojených státech a Kanadě se Svátek práce, Labor Day, slaví první pondělí v
měsíci září.
Den vítězství
Den vítězství je označení pro různé významné svátky oslavující vítězství v důležité
bitvě či celé válce. V evropském prostředí se jedná především o konec druhé světové
války (v Evropě), který připadá na 8. května, ale některé země uznávají 9. květen.
Den matek
Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na
mnoha místech po celém světě, vychází z různých tradic, např. jinak ve Velké Británii
(čtvrtou postní neděli), jinak v arabských zemích (21. březen) a mnoho dalších. V
tento den dávají děti svým matkám dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. Obdobné
svátky po celém světě existovaly už dávno v historii, např. ve starověkém Řecku se
slavil svátek plodnosti a matek, spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey
= Kybelé, matky bohů.
V 16. století se v Anglii oslavoval svátek matek pod názvem Mateřská neděle (nebo
Neděle matek) a připadal na postní dobu před Velikonocemi. Mnoho chudých lidí
tehdy sloužilo v bohatých domácnostech daleko od domova a nemohlo trávit čas se
svými matkami. Proto sloužící dostávali na tento den volno, aby se mohli vrátit domů
nebo navštívit kostel ve svém rodném městě, kde žily jejich matky a další příbuzní.

Zpracoval: Filip Š.

Pro devátou třídu přišel velký krok do jejich života. Ž8ci se museli se rozhodnout, kde budou
chtít studovat.
Rozhodli se pro tyto školy:

Tomáš Bauchner – Hotelová škola Mariánské lázně, obor – Kuchař
Lukáš Cicko – ISŠTE Sokolov, obor – Zámečník
Tomáš Čech – ISŠTE Sokolov, obor – Zámečník
Richard Grimm – ISŠTE Sokolov, obor – Automechanik a opravář
motorových vozidel
5. Tereza Hamouzová – Živnostenská Sokolov, obor - Kadeřnice
6. Barbora Křížová – ISŠ Cheb, obor – Informační technologie
7. Sabina Lazoková – Střední škola Stravování a služeb Karlovy Vary, obor
– číšník, servírka
8. Bohuslav Lippert – ISŠTE Sokolov, obor – Elektrotechnik
9. Norbert Lonský – ISŠTE Sokolov, obor – Automechanik a opravář
motorových vozidel
10.Adéla Nováková – SUPŠ Karlovy Vary, obor – Dezign keramiky a
porcelánu
11.Natálie Semanová – Živnostenská Sokolov, obor – Cukrářka
12.Pavlína Semanová - Živnostenská Sokolov, obor – Cukrářka
13.Filip Šuran – ISŠTE Sokolov, obor – Ekonomika a podnikání
14.Lukáš Trpka - ISŠTE Sokolov, obor – Informační technologie

1.
2.
3.
4.

Zpracoval: Bauchner Tomáš

Den dětského čtení

I u nás na malé vesnici v Bukovanech u Sokolova se konal ,, Den dětského čtení“.
Žáci základní školy si buď přinesli z domova svou oblíbenou knížku nebo si jí vypůjčili ve
školní knihovně. Na školním parlamentu ( kde jsou zástupci z každé třidy od 1.-9.), se
domluvili, kdo komu bude číst.
Devátá třída společně s paní asistentkou Štebelovou se vydali na místní obecní úřad, kde četli
panu starostovi Stropkovi….

Žáci deváté třídy četli i v jiných třídách…..

Žáci 8. třídy společně s první třídou zamířili do místní školky číst menším dětem a
vychovatelkám a kuchařkám…

Ve školce četli dokonce i žáci čtvrté třídy….

Deváťáci četli panu starostovi, osmáci dětem ve školce, šesťáci kuchařkám ve školní jídelně,
prvňáci panu řediteli, sedmáci druhákům, druháci čtvrťákům, prvňáci deváťákům, šesťáci
páťákům, prostě všichni četli všem a bylo to moc fajn. Čtení jsme věnovali pátek 3. 5. 2019,
takže jsme se vůbec neučili a jenom jsme četli, četlo nás 118 a bylo to fajn!!!!!
Jsme rádi, že jsme se zapojili do této akce.

Naše školní knihovna

Tomáš Bauchner

O Hrochovi, který se bál očkování – Západočeské divadlo Cheb
Čtyři praštěné pohádky klasika nonsensu M. Macourka, jemné absurdity a rozmáchlé fantazie:
Šaty s pávy, housaty a jeleny, Jak dělá slunce duhu, Ostrov pro šest tisíc budíků a O hrochovi,
který se bál očkování. V originálním výtvarném konceptu vaše děti přeneseme do dětského
koutku v obchodním centru, kde se začnou dít podivuhodné věci…
Toto představení navštívili žáci z 1. Stupně naší školy a moc se jim líbilo!
A. Krajčík

Soutěž ,,Mattoniho lázně 1783‘‘
Žáci osmé třídy se zúčastnili soutěže. Do soutěže nakreslili
obrázky s danou tématikou. Poté se naskenovaly do počítače
a graficky upravily. Žáci se dokonce inspirovali módou. Máme
tu pár fotek při focení, tak se můžete podívat. Jelikož jsem
žačka 8. Třídy, tak jsem se účastnila práce. Doufám, že se
pobavíte a inspirujete se naší společnou prací. Dám vám tu i
nějaké útržky z naších koláží.

Vypracovala: Petra Houčková

Mistrovství světa na Slovensku
(Bratislava, Košice)
Jako každým rokem probíhá mistrovství světa v hokeji, kde se opět zúčastnil náš český
národní tým. Jako každým rokem Vám píši, jak si naši hoši vedou.
Český tým nastoupil do šampionátu v obrovské palbě NHL hráčů, dohromady jich je 12, kdy
se později připojili Faksa s Francouzem. Český tým prohrál ve skupině jeden jediný zápas a to
je s Ruskem 0:3. Výhry:
5:2 se Švédskem (2x Vrána, Kubalík, Frolík a Kovář),
7:2 s Norskem (2x Hronek, 2x Frolík, Řepík, Chytil a Kubalík),
6:3 s Lotyšskem (Hronek, Kovář, 2x Voráček, Vrána a Simon),
8:0 s Itálií (Gulaš, Gudas, 2x Frolík, Kovář a 2x Jaškin)
8:0 s Rakouskem (Faksa, Kubalík, Simon, 2x Řepík, Frolík, Kolář, Vrána)
5:4 se Švýcarskem (Voráček, Simon, Frolík, Kubalík a Rutta)
Dohromady z Českého národního týmu skórovalo 15 hráčů, no jde vidět, že skórovat umí
všichni.
Tabulka:
-------postupujicí----1. Rusko – 21 bodů
2. Česká republika – 18 bodů
3. Švédsko – 15 bodů
4. Švýcarsko – 12 bodů
----------------------------5. Lotyšsko – 9 bodů
6. Norsko – 6 bodů
7. Itálie – 2 body
8. Rakousko – 1 body
Nejlépe bodovaní hráči ČR: 1. Jakub Voráček – 15 bodů
2. Michal Frolík – 14 bodů
3. Dominik Simon – 11 bodů

Český národní tým postoupil až do čtvrtfinále kde se utkal v 20:15 večer s německým
týmem, který skončil třetí ve skupině s patnácti body, zde byly první dvě třetiny zlé a pak se
náš národní tým rozjel a už to lítalo 2:1,3:1,4:1,5:1 a zavelel zas náš kapitán Jakub Voráček,
který opět skóroval a rozjel tak střeleckou slinu od našeho týmu. Střelci: Kovář, Voráček,
Kubalík, Palát a opět Kovář! Tím pádem se utkali s Kanadou, která opět těsně vyhrála se
Švýcary, kde vyrovnali 0,4 PŘED KONCEM! Neskutečné štěstí od kanadského spolku.
Národní tým se s Kanadou měl utkat v 19:15 večer, národní tým podlehl náporu Kanady, se
kterou dá se říct, byli docela vyrovnaní, ale nedokázali protrhnout střeleckou smůlu, kterou
prostřelil pouze Tomáš Zohorna a tak podlehli 5:1 a tak šli o boje o bronz s Ruskem!

Boj o bronz: Český národní tým jelikož prohrál s Kanadou 5:1, tak musel jít do boje o bronz
s Ruskem, které podlehlo Finsku 0:1. Český tým nastoupil do zápasu s brankářem Hrubcem,
který odvedl dobrou práci v brance a do útoku se opět vrátil Vrána a ze sestavy byl vyřazen
Moravčík kvůli zranění. Český tým byl agresivní a napadal tak ruský spolek, ale první skórovali
Rusové, kde tečoval Grigorenko, o 41 sekund později vyslal Sklenička výborný pas na Michala
Řepíka, který šel sám na brankáře a skóroval přímo mezi betony. O pár minut se prosazovala
opět plzeňská formace (Kubalík, Gulaš a Kovář), kdy o pár minut skóroval Kubalík, který se
náramně uvolnil obránci a byl sám, poslal do pravého růžku velikou pecku a tak skóroval,
v začátku druhé třetiny z otočky střílel Anisimov, zavěsil mezi Hrubcovy betony, stav byl 2:2,
nerozhodlo se ani v základní hrací době a ani v prodloužen,í tím pádem se šlo na nájezdy, kde
jsme podlehli 2:0 a skórovala dvojice Kovalčuk a následně Gusev, z našich hráčů nikdo
neskóroval (Kubalík, Vrána a Kovář) a čtvrté místo bohužel obsadil náš tým.
Fascinuje mě jedna věc, takový stát jako my, se může takto prosadit na světovým
šampionátu, kde jsou tak velké státy s obrovskými hvězdami jako je Rusko, Švédsko, Finsko,
Kanada, Amerika, Švýcarsko a do téhle sekty se už zařazuje i Německo, dá se říct, že my
patříme k těm nejmenším státům téhle skupiny a dokážeme ukázat krásný hokej, ale i když
jsme skončili čtvrtí, tak se naši hoši nemusí za nic stydět, protože i když jim to někdy nešlo,
tak bojovali a bojovali až do konce a nevzdávali nic, ale bohužel na druhé straně nás zlobili
gólmani. ALE PŘÍSTĚ TO ZLATO DOSTANEME!

Finále: A je to tu, velké finále, kdy se
utkají dva hokejové týmy Kanada a
Finsko, Finsko se na turnaji prezentuje
dost dobře, poslali domů Švédsko, které
útočilo na zlatý hattrick a poté porazilo

Rusko, ale víte co je zajímavé? Finsko přijelo s osmnácti nováčky, kteří se dostali až do finále.
Ale jako první udeřil kanadský hráč Theodore a stav byl dlouho 1:0 pro Kanadu a potom
přišel na řadu finský kapitán Antilla, který měl včera své 34 narozeniny a svým úderem podle
všeho, si zajistil dort podle jeho výšky, dokážete si představit doma dort, který je 2,03 metrů
vysoký? Naprosto nepředstavitelné, ale ještě lepší je, že on ty góly dal dva a tak otočil skóre
na 1:2, zápas byl dlouho v tomto skóre, až do 56. minuty, kdy se Pesonen trefil a zajistil tak
Finsku zlatou medaili! Ale velkou práci udělal právě Antilla, který se ve všech Play-Offech
trefil a skóroval! Tým plný nováčků si svojí bojovností si vybojovalo 1. místo na celém turnaji,
nevypadalo to jako jeden tým, hráči, ale vypadalo to jako jeden jediný hráč, bojovali spolu,
zastupovali se a další podobný věci. Tím pádem, jim Česko gratuluje za jejich bojovnost a
sílu!

All-Star Team:
V All-Star týmu se usadili i naši hráči náš obránce Filip Hronek a Jakub Voráček
Brankář:
Andrej Vasilevskij (Rusko)
Obránce:
Filip Hronek (ČR)
Útočník:
Nikita Kučerov (Rusko)
Nejužitečnější hráč turnaje (podle akreditovaných novinářů):
Mark Stone (Kanada)
All Star tým (podle akreditovaných novinářů):
Andrej Vasilevskij (Rusko) - Filip Hronek (ČR), Mikko Lehtonen (Finsko) - Mark Stone (Kanada), William Nylander
(Švédsko), Jakub Voráček (ČR).
Konečné pořadí MS:
1. Finsko
2. Kanada
3. Rusko
4. Česko
5. Švédsko
6. Německo
7. USA

8. Švýcarsko
9. Slovensko
10. Lotyšsko
11. Dánsko
12. Norsko
13. Velká Británie
14. Itálie
15. Francie
16. Rakousko.
Francie a Rakousko sestupují do Divize I, mezi elitou je nahradí Kazachstán a Bělorusko
Příští mistrovství světa se bude konat ve Švýcarsku!¨
Ovšem teď přeji dvojici našich kluků Pastrňákovi a
Krejčímu, který momentálně bojují o pohár Stanley
cupu, kdy první zápas jejich Boston vyhrál 4:2 a
docela jim ten pohár přeji, protože konečně budeme
mít další Čechy, co vyhráli Stanley Cup v NHL a hlavně
jsou nejvíce produktivní hráči NHL a jsou dobrý
v Kanadském bodování a doufám, že se ukážou na
dalším mistroství světa společně s Hertlem, protože
to bude sakra silný tým a přinesli by noéý zkušenosti!
A JÁ SE S VÁMI LOUČÍM A BOJUJME! #narodnitym #jakolev

Vypracoval: Richard Grimm

Vodní meloun s parmskou šunkou
Ingredience:
1 ks vodného melounu
120 g parmské šunky nakrájené na tenké plátky
několik listů rukoly
Postup:
1. Meloun rozkrojíme, nakrájíme na měsíčky, zbavíme jadérek
2. Připravené kousky melounu ozdobíme parmskou šunkou a lístky rukoly, podáváme jen tak, nebo doplněné o opečené
plátky bílé veky pokapané olivovým olejem.

Banány s mákem - zdravá snídaně
2
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banánů
mletého máku
kokosového oleje
medu (kokosový cukru) - nemusí být
postup
Banány nakrájíme na hrubší kousky, posypeme mákem a polijeme zlehka roztaveným kokosovým olejem, můžeme
a nemusíme osladit medem, kokosovým cukrem ..., banány jsou sladké.

Vypracovala: Adéla Budinská

V Japonsku se pěstuje na terasovitých záhonech z
drobného štěrku, kterými protéká čistá, studená voda. Vypěstovat
wasabi je ale poměrně náročné, takže mimo východní Asii se
čerstvé wasabi běžně vůbec neprodává. V Evropě existuje jediná
společnost pěstující wasabi ve Velké Británii, která v roce 2012
prodávala 100 oddenků týdně. Proto jedinou finančně přijatelnou
možností v Evropě je domácí pěstování. Wasabia je, co se týče
mrazuvzdornosti, zařazena do zóny odolnosti 8, což jsou teploty od
-6 °C do -12 °C. Může tedy přezimovat i v ČR v mírnějších
oblastech a za vydatné zimní přikrývky. Lze ji také pěstovat v
květináči a nechat přezimovat v teple. Je možné
také hydroponicképěstování, které je nejefektivnější.

Zpracoval: Martin Maráček

Creepypasta
Poslední den měsíce vždy zatáhni žaluzie nebo
závěsy než jdeš spát. Jestli uprostřed noci uslyšíš
ťukání na okno, neotvírej oči.
Jestli jsi jeden z těch méně šťastných lidí, uslyšíš
toto ťukání na okno. Není to tvůj kámoš, tak drž
oči zavřené. Zvuk bude hlasitější a ťukání
rychlejší a rychlejší. Nenech svou zvědavost nad
sebou zvítězit; nehýbej se. Ztratí to svou
trpělivost, začne to do okna bouchat. Tvé okno se
bude chvět a třást a zvuky budou stále hlasitější.
Bude to zuřivě tlouct do okna, budou se z toho
třást okenní tabule, okno se sice nerozbije, ale
pro lásku boží, NEOTVÍREJ TY OČI. Nehledě na to,
jak moc jsi vystrašený, nehledě na to, jak moc se
ti chce křičet, předstírej, že neslyšíš, že stále
spíš.
Po nějaké době zvuky přestanou. Nenaleť na to,
měj pořád oči zavřené. Zkus usnout, jestli to
dokážeš. Nevstávej a neotvírej oči dokud nevyjde
slunce.
Ti kteří oči otevřeli.... no, nikdo neví, co se s
nimi stalo.
Zpracoval: Filip Š.

John Wick 3
Třetí John Wick pokračuje v odkazu druhého dílu a využívá opět čistokrevnou akci k tomu,
aby posouvala jednoduchý příběh a odkrývala nová zákoutí světa, která předtím zůstávala
nedotčena. Film tak výrazně posiluje serialitu a vzájemně se podporující vyprávění napříč
celou sérií a jeho výstavba se mi minimálně po prvním zhlédnutí jeví o dost volnější a
epizodičtější než ve filmech minulých. Podepisuje se to hlavně na práci se staronovými
postavami a samotnými akčními scénami. Tentokrát absentuje dominantní záporná postava,
přítomná v obou předchozích dílech, která by řídila Wickovy motivace a formovala jeho
překážky v průběhu celého filmu. Parabellum totiž už není příběhem o pomstě a jejích
následcích, nýbrž vyprávěním o kulminující vzpouře proti mocnému systému, kde se karty
mohou nečekaně obracet a udržování napětí zajišťují konfrontace postav v celém průběhu,
nikoli směřování a gradování k závěrečnému střetu. Vedlejší aktéři se většinou zjeví na
několik minut a pomáhají Johnovi jednak udělat další krok v jeho rebelii (a zároveň ji i
psychologicky objasnit), jednak posunout vědomí publika o rozsáhlosti a praktikách fiktivního
světa zase o něco dále. Do toho jsou pak vklíněny ony akční scény, kterých je opravdu
požehnaně a v podstatě každá předchází či následuje další posun v příběhu. A zatímco
některé jsou vyloženě skvostné, přicházející s nečekanou volbou prostředí a s pikantními
zabijáckými prostředky (kdo nechoval dosud respekt ke koním, tak se to asi změní), jiné už
po chvíli přeci jen vyznívají trochu únavně a opakují se v nich podobné fígle. Stejně ale
musím před Stahelskim, kaskadéry a Reevesem hluboce smeknout, protože skoro každá
jednotlivá akční sekvence i navzdory kolísavému wow-efektu představuje tu nejpoctivější
kaskadérskou a inscenační žánrovou školu, před níž se Expendables krčí v koutě a modlí se,
aby je tam John Wick nenašel. ____ Jak je ale film našlapaný v jeho dynamické fázi, tak v
těch klidových mezihrách nemá zase tolik blyštivého potenciálu. Zatímco dvojka měla ten
stmelující motiv v podobě hlavního záporáka, zde mi podobný hnací motor v prostřední části,
kdy ozbrojené bafání na chudáka Wicka za každým rohem začíná trochu nudit, bohužel
scházel. Závěr naštěstí napravuje nesrovnalosti a připravuje hodně úrodnou půdu pro
střílečku a pěstní fight století, v nichž se chytře podtrhuje ten dominantní koncept osobní
vzpoury a ještě posiluje hnací motto "John Wick vs The World". Nečiní to sice tak elegantně
a vygradovaně jako dvojka a občas mu hapruje tempo, ale přesto dokáže finální scéna
překvapit a zamést většinu pochybností do šuplíku s nálepkou nepodstatné maličkosti.. 85%
A. Krajčík

Muž, který dostal výpověď z práce, si dlouho hledal novou,
ale žádnou nenašel. Jednou ho napadlo, že si založí svoji
ordinaci. Před dveře této ordinace dal ceduli, na které
stálo: Vyléčím každou nemoc za 500€, v opačném případě
vám dám 1000€. Jde kolem doktor a říká si, že to je dobrá
příležitost, jak si vydělat 1000€, a tak tam jde a říká, že
úplně ztratil chuť. Nový doktor se zamyslí a říká: "Sestři,
přineste vzorek č.14 a kápněte pánovi kapku na jazyk."
Sestra udělá, jak jí doktor řekl a kápne pánovi kapku na
jazyk. Ten začne všude kolem sebe plivat a říká: "Fuj,
vždyť to je benzín." Doktor říká: "Gratuluji, právě se vám
vrátila chuť, bude to stát 500€." Rozzlobený pán dá
doktorovi 500€ a odejde. Za 3 dny se vrátí a říká, že se mu
vymazala paměť. Doktor se zamyslí a potom říká sestře:
"Sestři, přineste vzorek č.14." Pán řekne: "Ale vždyť to je
bezín." Doktor mu odpoví: "Gratuluji, právě se vám vrátila
paměť, bude to stát 500€." Hodně rozzlobený pán zaplatí a
odejde. Za další 3 dny se vrátí říká: "Pane doktore, já jsem
oslepl." Doktor říká: „No tak na tuto nemoc nemám žádný
lék, vezměte si 1000€,” ale podává mu jen 500€. Najednou
pán řekne: „Ale vždyť to je jen 500€”. „Gratuluji, právě se
vám vrátil zrak, bude to stát 500€.”
Zpracoval Filip Š.

