Úvodník
Milí čtenáři Tornáda,
Máme tu další číslo našeho školního časopisu. Už je konec prvního
pololetí, známky jsou uzavřené a my se můžeme těšit na pololetní
prázdniny. V tomto čísle se můžete těšit například na článek o Chartě 77.
Dále je tu článek o exkurzi ve Spalovně Malešice. Také zde najdete
pravidelné články jako například Knihy a filmy nebo vtipy. Doufáme, že se
vám toto číslo bude líbit a že si užijete prázdniny. Přejeme vám hodně
zdaru do nového pololetí.
SOUTĚŽ: Hledáme posilu našeho týmu!
Protože naše výtvarnice je již v 9. třídě a příští rok odchází na střední
školu, sháníme nového výtvarníka. Pokud jsi člověk, kterého baví kreslit a
chtěl by vytvářet titulní strany našeho časopisu, jsi přesně ten, koho
hledáme. Kdo by měl o tuto práci zájem, ať přinese návrh na titulní stranu
na příští měsíc paní učitelce Zíkové. Nejlepší obrázek vybereme a autor
se stane příštím ilustrátorem. Těšíme se na vaše výtvory. 
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Stránka zaměstnanců školy – Marie
Jandásková
Milí čtenáři Tornáda,
tak mě paní učitelka Zíková požádala, zda bych se v rámci tohoto čísla nepokusila představit.
Tedy se pokusím.
Narodila jsem se 10. května 1989 v Jihlavě. Na Vysočině jsem trávila svoje dětství a dospívání.
Ráda vzpomínám na jihlavskou Základní školu Demlovu 32, kde jsem absolvovala povinnou
školní docházku, na spolužáky i čas strávený na gymnáziu v Havlíčkově Brodě.
Protože jsem si během studia zamilovala český jazyk a literaturu - tu zejména - bylo studium
oboru Filologie českého jazyka a literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy přirozeným vyústěním mého zájmu. Krom českého jazyka mě na gymnáziu oslovily
společenské vědy, především filozofie (filein = milovat, sofia = moudrost), etika (= nauka o
tom, jak jednat dobře) a religionistika (nauka o náboženstvích, duchovních směrech), i proto
opět není nijak překvapujícím pokračování ve studiu oboru Teologie (náboženství), filosofie a
etiky.
Při studiu jsem ovšem pouze neležela v knihách, nýbrž jsem se
pokoušela od bakalářského studia postavit na vlastní nohy, živit se
sama. Prošla jsem množstvím různých profesí: Pracovala jsem jako
bezpečnostní pracovník v administrativní budově, vybalovala zboží v
několika supermarketech, pražský hotel Hilton mě zaměstnával jako
snídaňovou servírku, obsluhu baru či someliérku (práce s vínem).
Nejdelší část vysoké školy jsem pracovala ve finančním sektoru
nejdříve jako obchodně-administrativní pracovník, později jako
regionální manažer – to byla zajímavá zkušenost. Velmi ráda se
k nabytým vědomostem a zkušenostem z této sféry vracím s devátou
třídou v občanské výchově v rámci výuky finanční gramotnosti.
Na střední škole k mým koníčkům patřil sport, zejména pak míčové hry jako malá kopaná,
florbal nebo basketbal (navzdory mému vzrůstu). I dnes se ráda přidám a opráším kolektivní
míčové hry. A jak trávím volný čas dnes? Turistikou, výlety, focením, poslechem vážné hudby,
posezením s přáteli… Také velmi ráda vařím a čtu.
Co se týče mé práce na zdejší základní škole: jsem více než spokojena. Mí kolegové jsou
profesionálové v tom, co dělají a k tomu i skvělí lidé. Na škole mne oslovuje atmosféra
spolupráce, snahy vyjít vstříc, pokud je to možné. Vyučuji na prvním stupni informatiku ve
čtvrtých třídách, na druhém stupni pak český jazyk, občanskou výchovu a dějepis.
Snažím se, aby mi v mé práci, osobním životě i volném čase byla inspirací, vodítkem i zlatou
nití následující Einsteinova myšlenka: „Nechtěj být člověkem, který je úspěšný za každou
cenu, chtěj být člověkem, který za něco stojí.“
Marie Jandásková

Anketa – články o redaktorech
Neustále se snažíme časopis Tornádo nějak rozvinout a obohatit různými
zajímavostmi a událostmi, tak nás po dlouhém přemýšlení napadlo – co
kdybychom udělali články o redaktorech- přesněji, že by každý redaktor
napsal o sobě článek, jako psali v minulých letech učitelé. Po tomto nápadu
jsme si šli ověřit, jestli by to zajímalo i vás čtenáře. Oslovili jsme 32 lidí a
zeptali se na tuto otázku: “Zajímalo by vás, kdyby o sobě redaktoři napsali
článek?“

Redaktoři
Ano

Je mi to jedno

9%

91%

A jelikož odpověď ne nezazněla ani jednou, tak jestliže se poštěstí, tak
v dalším dílu časopisu se už budete moct dozvědět nějaké zajímavosti o
vybraném redaktorovi. 
Aďka, Bruník , Barča, Sebi

Úspěšní řešitelé školních
olympiád
V posledních dvou měsících se konalo několik školních olympiád, a to
nejen školní, ale i obvodní kola. Seznámíme vás s výsledky, připravili jsme
i rozhovor s jednou vítězkou.
Začátkem prosince proběhlo školní kolo olympiády z českého jazyka, ve
kterém zvítězila Ester Stibůrková z 8. A, na 2. místě je Petra Hodonská
z 9. C a 3. skončil Antonín Ungr také z 9. C. Obvodní kolo se bude konat
2. února.
Úspěšní řešitelé matematické olympiády jsou z 9. tříd – David
Morozovič, Marie Kolářová, Jan Čejka, Filip Doležal, Ladislav Kožuško.
Z 5. tříd – Karel Kalina a Jan Seeman.
V obvodním kole se L. Kožuško umístil na 5. a D. Morozovič na 8. místě,
K. Kalina na 4. a Jan Seeman na 6. místě.
Dějepisná olympiáda se konala 11. listopadu, zvítězila opět E.
Stibůrková z 8. A, druhý byl D. Frankošvili a třetí J. Kos, oba z 9. C.
Obvodní kolo se konalo 16. ledna, ale ještě neznáme výsledky.
Rozhovor s Ester Stibůrkovou:
Redakce: Očekávala jsi, že vyhraješ?
Ester: Ne, neočekávala, spíš jsem to chtěla jen zkusit.
Redakce: Jak ses připravovala? Četla jsi nějaké odborné materiály?
Ester: Ne, jen na druhé kolo dějepisné olympiády jsem přečetla čtyři knihy.
Redakce: Obvodní kolo z dějepisu se již konalo. Překvapila tě nějaká
otázka?
Ester: Ano, pár otázek mne zaskočilo. Obecně jsem to ale zvládla dobře.
Redakce: Děkujeme za reprezentaci i za rozhovor a držíme palce!
Stejně děkujeme i všem ostatním, kteří nás úspěšně reprezentovali.
Niki

Sběr – leden 2017
Rozhovor panem učitelem Stejskalem:
Tornádo: Kolik se celkem nasbíralo?
p. uč. Stejskal: Celkem 1494kg.
Tornádo: Kdo nasbíral nejvíc?
p. uč. Stejskal: Za 1. stupeň 4. C (363 kg), za druhý stupeň 6. B (66kg).
Tornádo: Kdo přinesl nejméně?
p. uč. Stejskal: 8. A (0kg).
Tornádo: Kolik se nasbíralo celkem za 1. pololetí?
p. uč. Stejskal: Celkem 8395 kg.
Tornádo: Kdy bude další sběr?
p. uč. Stejskal: Zhruba za 2 měsíce tzn. přelom březen/duben.
Tornádo: Co byste vzkázal našim žákům?
p. uč. Stejskal: Nestyďte se a noste papír, pomáháte tím všem 
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Akce školy: Exkurze ZEVO
Dne 23. 1. jsme se zúčastnili exkurze ZEVO ve Spalovně Malešice se
třídou 9. B. Když jsme dorazili na místo, ujal se nás místní pracovník a
odvedl nás do společenské místnosti. Tam jsme seděli a on nám vyprávěl
spoustu zajímavým věcí o spalování odpadu a všem s tím souvisejícím.
Ukazoval nám také různé obrázky, jako například grafy a fotky ptáků, kteří
žijí v okolí této spalovny - prý
není spalování odpadu nijak
nebezpečné
životnímu
prostředí. Většina odpadu se
však stále odváží na skládky,
což není nejlepší. Také říkal,
že bychom měli třídit odpad.
Vyprávěl nám o tom, co
všechno lidé nechávají spálit
a spousta věcí byla opravdu
zajímavá. Poté jsme se
zvedli, každý z nás si vzal
jednu žlutou helmu na hlavu a
vyrazili jsme se podívat, jak to ve spalovně vlastně funguje. Prošli jsme si
spoustu míst a pán nám vyprávěl, co se k čemu využívá. Ovšem hodně
těchto míst nevábně zavánělo. Po chvíli strávené v těchto prostorách jsme
se necítili moc dobře a upřímně obdivujeme zdejší pracovníky. Po tom, co
nás pán provedl po Spalovně, jsme šli opět do společenské místnosti,
vrátili helmy a šli jsme zpět do školy. Myslíme, že zkušenost to byla
opravdu zajímavá a moc nás to bavilo. Dověděli jsme se spoustu nových
věcí a moc se nám tam líbilo.
Lucka, te

Akce školy: čtenářská soutěž
A na závěr připomeneme 2. kolo čtenářské soutěže naší školy, kde budou
otázky pro 1. stupeň z knihy Děti z Bullerbynu od A. Lindgrenové a pro 2.
stupeň z knihy Volání rodu od Eduarda Štorcha.

Školní bruslení v areálu Gutovka
Tornádo: Paní učitelko, měli bychom na vás pár otázek o školním
bruslení.
Monika Schifflerová: No...dobře.
Tornádo: Jak se vám bruslení líbilo?
Monika Schifflerová: Ale jo, bylo to
dobré, ale bohužel jsme byli na ledě
druzí, takže led nebyl tak čerstvý.
Tornádo: A používali jste také
příslušenství k zapůjčení. Jestli ano,
jaké?
Monika Schifflerová: Ano, používali
jsme hlavně hrazdičky.
Tornádo: A umí vaši žáci dobře bruslit?
Monika Schifflerová: Někteří ještě ne, ale většina ano.
Tornádo. Dobře, myslím, že už jste nám zodpověděla všechny otázky,
ale přece jenom mám pro vás ještě jednu otázečku. Co byste vzkázala
našim čtenářům?
Monika Schifflerová: Hlavně, ať nosí na bruslení helmu 

Lucie Voňavková

Když vládne mráz
Letošní zima je mimořádně studená, i když mráz k lednu, nejchladnějšímu
měsíci v roce, patří a na Šumavě v minulosti už naměřili i nižší teploty.
Kvůli vlně silných mrazů zemřelo do 10. ledna napříč Evropou přes 60 lidí.
Ročně se u nás mohou vyskytnout 1 až 2 arktické dny (maximální teplota
nevystoupí na – 10 stupňů), na horách i kolem 7. V nižších polohách lze
ledových dnů (max. teplota nevystoupí nad bod mrazu) zaznamenat
zhruba 30, na horách kolem 70. Mrazových dnů (minimální teplota
poklesne pod bod mrazu) může být kolem 100.
Hitparáda „našich“ mrazů
-42,2 °C je nejnižší teplota naměřená na našem území. Rekord padl 11.
února 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic.
Únor 1927 byl na většině území nejchladnějším měsícem 20. století,
v pražském Klementinu stanovili průměrnou únorovou teplotu -10,9°C.
Nejchladnější zima sevřela naši zemi v letech 1829-1830. Tehdy bylo
naměřeno 76 ledových dnů.
Klimatology označovaná zima století v letech 1828-1829 měla ve srovnání
s nimi ledových dnů jen 62.
K nejchladnějším se řadí arktický únor 1956, kdy panovaly teploty nižší
než -35°C. Průměrná teplota byla -11,7°C. Další tuhé zimy byly v letech
1939 až 1943, 1962 až 1964.
Mrazivá zima panovala v lednu 1985, kdy se pohybovaly minimální teploty
kolem -30 stupňů.
-41,6°C naměřil v lednu 1987 amatérský meteorolog Antonín Vojvodík na
šumavské Jezerní slati.
20 lidí zabil v ČR mráz v lednu 2006.
Nejchladnější místa
Na hřebeni Východoantarktické plošiny v nadmořské výšce 3 900 metrů
se nachází nejchladnější místo světa. V jedné ze vzduchových kapes
uvnitř ledového povrchu naměřili vědci v srpnu 2010 rekordní teplotu -94,7

°C. Dosud nejchladnější místo se nachází nedaleko. Ruská výzkumná
stanice Vostok ve východní části Antarktidy naměřila v roce 1983 teplotu
-89,2°C.
Nejnižší průměrné teploty -58°C byly zaznamenány v oblasti Antarktidy
vzdálené 463 km od jižního pólu.
Nejnižší teplotu na severní polokouli -71,2°C naměřili v roce 1926 ve vesnici
Ojmjakon na střední Sibiři. „Normální ů zimní teploty se tam pohybují kolem 50°C. Vesnici, která leží 350 km od polárního kruhu, se říká Pól zimy.
Největší rozsah teplot během roku musí snášet ruské město Verchojansk (600
km severozápadně od Ojmjakonu). Letní teploty tam atakují až +35°C, zimní
klesají na -68°C.
Nejnižší průměrné roční teploty na
severní polokouli, -30°C, kralují
v oblasti
vnitrozemského
ledovcového štítu v Grónsku.
Nejnižší absolutní teplota v Evropě
byla naměřena 31. 12. 1978 ve
městě Usť Ščugor v Rusku.
Poslední souvislá studená epizoda malé doby ledové odezněla v letech 18871897.
Co umí mráz
0°C zamrzá voda
-1°C zastavují se betonářské práce, tuhnou lepicí hmoty
-3°C tekutina v displejích používajících technologii LCD lehce zamrzá
-10°C začínají vznikat omrzliny, pokožka bělá
-20°C praskají kolejnice, zamrzají výhybky
-25°C zamrzá nafta
-40°C mrznou běžné nemrznoucí kapaliny do auta
(Zdroj: Týdeník Květy 3/2017)

Mgr. Marie Zíková

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Ani v letošním roce nepřišli Pražané o svůj novoroční ohňostroj, který se
již několik let tradičně koná na Nový rok 1. ledna od 18 hodin.
Téma ohňostroje bylo „PRAHA – DYNAMICKÁ“. Šlo o zachycení
dynamiky jednoho dne v Praze od rána do půlnoci. Skládal se ze sedmi
navazujících obrazů například od snídaně ve Fantově kavárně, poledních
Hradčan, až po romantický podvečer na petřínské rozhledně. Hudební
doprovod přenášela rádia Regina, DAB Praha a Kiss 98. Součástí
ohňostroje byla také laserová projekce, která se promítala na prostor
svahu pod Metronomem. Ohňostroj se odpaloval z Letenských sadů, trval
10 minut 47 vteřin a obsahoval 4795 pyrotechnických výstřelů. Davy lidí
se shromáždily na Dvořákově nábřeží, v Pařížské ulici, na Čechově a
Štefánikově mostě, na Vítkově, na Letné a v Riegrových sadech.
Dokonale připravenou akci ale pokazilo počasí. Světelné efekty zanikly
v husté mlze, která se ten den choulila nad Prahou. Nezbývá se tedy než
těšit na příští rok.

Nicole Niki

Výsledky Ankety
Vánoce 2016
Můžu říct, že jsem byl až překvapený z toho,
jak se dětem líbily Vánoce. Dostaly spoustu
věcí, co si opravdu přály! A tak by to mělo
být. Samozřejmě i nějaká drobná odchylka
od přání v dopise pro Ježíška nevadí. Já například dostal nádherné dárky,
ať už jsou to knížky, ale i věci k mému oblíbenému sportu či vybavení
k počítači. Mám z dárků velikou radost.
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Štroby

Charta 77
Charta
77
byla
neformální
československá občanská iniciativa,
která kritizovala „politickou a státní moc“
za nedodržování lidských a občanských
práv.
Iniciativa působila v letech 1977 až
1992. Pojmenována je podle dokumentu
Charta 77 (Prohlášení Charty 77) z 1. ledna 1977.
Autory, organizátory a mezi prvními signatáři
byli Jan Patočka, Jiří Němec, Václav Benda, Václav
Havel a další.
Přestože byl počet signatářů Charty vzhledem k
celkovému počtu obyvatel malý, je dnes Charta 77
považována za jednu z nejvýznamnějších akcí
odporu vůči předlistopadovému režimu v období
normalizace po roce 1968.
V zahraničí vzniklo na podporu Charty 77 několik
iniciativ: v roce 1977 vznikl v Paříži Mezinárodní výbor na podporu zásad
Charty 77 v Československu a v roce 1978 založila skupina kolem
levicového časopisu Folket i Bild Nadaci Charty 77.
Štroby

Fráňa Šrámek – 140 let od
narození
Fráňa Šrámek se narodil 19. ledna roku 1877
v Rakousko-Uhersku a zemřel 1. července roku
1952 v Praze, tedy ve věku 75 let. Povoláním byl
spisovatel, básník a dramatik. Roku 1946 dostal
ocenění jako národní umělec. Jeho dílem byl silně
ovlivněn režisér Václav Krška.
Jeho dílo lze rozdělit do těchto základních
témat:
1. příroda
2. odpor k válce
3. milostný vztah mladých lidí, neschopných se podřídit konvencím

Básnické sbírky







Života bído, přec tě mám
rád (1905)
Modrý a rudý (1906)
Splav (1916, 1922 v rozšířené
verzi s básněmi z války)
Nové básně (1928)
Ještě zní (1933)
Rány, růže (1945)

Romány





Stříbrný vítr (1910)
Tělo (1919)
Křižovatky (1913)
Past (1931)

Povídkové knihy






Sláva života
Žasnoucí voják
Osika
Klavír a housle
Prvních jednadvacet

Divadelní hry





Červen (1905)
Luna
Zvony
Léto (1915)
Aďka a Bruník

Nové knihy
Všechny knihy kromě poslední, které zde představuji, jsou v naší školní
knihovně.
Hraničářův učeň
První kniha fantasy série příběhů o Willovi a jeho
přátelích z hradu Redmontu. Will je na svůj věk
malý, ale zato je hbitý a neobyčejně bystrý. Celý
život snil o tom, že se stane slavným rytířem jako
otec, kterého nikdy nepoznal, ale do bojové
školy na hradě Redmontu ho pro malý vzrůst
nepřijmou. Místo toho se dostane do učení k
Haltovi, tajemnému hraničáři, jehož záhadnou
schopnost neviditelně se pohybovat lidé přičítají
černé magii. Will se postupně učí používat
zbraně hraničáře: luk a šípy, šedozelenou
pláštěnku a houževnatého malého ponyho.
Ačkoli Will nemá meč ani velkého koně, po
kterých tolik toužil, zjistí, že dobrý hraničář je pro království stejně důležitý
jako slavný rytíř. A když se s Haltem vydá na nebezpečnou výpravu do
pustiny, aby vystopoval děsivé tvory, kteří se chystají zabít krále, zjistí
nakonec, že hraničářské zbraně nejsou tak špatné…
Pátračka Gilda a jezerní panny
Talentovaná pátračka Gilda je zpět a i tentokrát
nechá vyniknout své výjimečné detektivní
schopnosti, přestože musí opustit své úžasné
převleky (do katolické školy se jaksi nehodí...).
Vyhlídka nudných dní ve škole s ještě nudnějšími
spolužačkami s růžovými stuhami ve vlasech se
ale rázem změní, když Gilda zjistí, že na
pozemcích školy údajně straší duch záhadně
utonulé dívky. Podivné události se množí, a to je
výzva pro každého detektiva s paranormálními
schopnostmi, aby všemu přišel na kloub!

Povstání Herobrina
Většina hráčů Minecraftu už alespoň jednou
slyšela zvěsti o tajemném Herobrinovi. Traduje
se, že ho naprogramoval sám tvůrce Minecraftu
Notch, ale byl pro hráče příliš nebezpečný, a tak
byl ze hry odstraněn. Pravděpodobně je ale jen
výplodem bujné hráčské fantazie. Bratři Josh a
André, desetiletá dvojčata, používají vybavení z
tátovy laboratoře virtuální reality ke hraní
Minecraftu, jako by byli v kostičkovaném světě
doopravdy. A protože se jedná o jediný prototyp,
musejí se ve hře střídat. Díky přístupu k tátovu
superpočítači ve vládní laboratoři se nabourali
do zaheslovaného serveru, který vytvořil sám Notch. Šušká se, že
obsahuje jedinou verzi Minecraftu, v jehož programu běží Herobrine. To,
co tam našli, rozhodně nečekali.
Fangirl
Ačkoli jsou až na fyzickou podobu každá úplně
jiná, Cath odjakživa sdílela se svým dvojčetem
Wren všechno: oblečení, trápení s rodiči i vášeň
pro knížky o mladém kouzelníkovi Simonu
Snowovi. Jenomže teď obě nastupují na vysokou
školu a Wren poprvé nechala Cath na holičkách
–
nechce
s
ní
bydlet
na
koleji.
Potíž je v tom, že Cath na rozdíl od sestry není
právě společensky zdatná. Jejím přirozeným
prostředím je internet, kde se nemusí nikomu
dívat z očí do očí a kde tisíce fanoušků nadšeně
čtou její povídky ze světa Simona Snowa. A to je
svět na hony vzdálený bludišti školních budov, v
nichž číhají nástrahy v podobě všech možných fobií, děsivých
spolubydlících s neodbytnými kamarády a profesorek tvůrčího psaní, které
o fanfikcích nechtějí ani slyšet.
Můj názor na knihu: + kniha je napsána realisticky a s humorem
- někdy mi vadily citace Simona Snowa
Niki

Nové filmy
Tento měsíc se v kinech uvádělo opravdu hodně filmů. Vybrala jsem dva
zástupce za první i druhý stupeň.
Tady jsou:
Divoké vlny 2
Mladý tučňák Cody Maverick dal vale ledovým
planinám domova a vydal se na exotický ostrov
Pin-Guí, aby se před davy fanoušků a objektivy
kamer zúčastnil surfařského šampionátu. Byla z
toho velká sláva, Cody našel surfující kuře Joe
a s plavčicí Lani se dají dohromady s partou pěti
radikálních
surfařů,
kteří
jsou
silní,
namachrovaní a kteří vyhledávají ve vlnách jen
ten nejtvrdší adrenalin. Tahle Velká pětka
vezme Codyho a kámoše na cestu na to
nejlegendárnější surfovací místo na Zemi, do
surfařského ráje, kde jsou vlny opravdu divoké.

Ozzy, rychle a chlupatě
Ozzy je přátelský bígl, který žije idylickým
životem v rodině Martinsových. Jeho páníčci
se ale musí za prací přesunout do Japonska.
Má to jeden háček: pes s nimi nesmí.
Martinsovi se tak rozhodnou, že Ozzyho dají
do luxusního psího hotelu zvaného Modrá
zátoka. Po odjezdu rodiny však Ozzy zjistí, že
tohle perfektní místo je jen zástěrkou jeho
majitele. Právě ten vozí psy do skutečné
Modré zátoky, což je psí vězení, které i psi řídí.
Ozzy se rozhodne naplánovat útěk a ve štychu
nenechá ani své nové psí přátele Chestera,
Fronkyho a Doca. Z vězení se musí utéct nenápadně, ale hlavně rychle a
chlupatě!

Velká čínská zeď
Hollywoodská superstar hraje ve Velké čínské
zdi mnoha bitvami zoceleného žoldáka Williama
Garina, který přijel na Dálný východ získat
tajemství
střelného
prachu.
Mimořádně
nebezpečná mise v exotickém prostředí
nemohla dopadnout dobře a ani tak výjimečný
lukostřelec, jakým je Garin, se nedokázal ubránit
obrovské přesile bojovníků tajného seskupení,
zvaného Bezejmenný řád. Jejich prvotním
úkolem je ochrana masivní a zdánlivě
nekonečné zdi, při pohledu na ni by Garinovi i
jeho příteli Pero Tovarovi (Pedro Pascal) spadla
čelist, kdyby jim nehrozila poprava. Na tu však nedojde, na zeď zaútočí
armáda monster a pomoc skvělých vojáků se jejich věznitelům hodí.
Těžko ale říct, jestli si tváří v tvář valícím se nemilosrdným hordám neměli
raději vybrat tu popravu.
Xxx, návrat Xandera Cage
Xander Cage, zvaný též xXx, je naživu. Teď jsou
na řadě záporáci, kteří se zmocnili tajného
zařízení zvaného Pandořina skříňka, pomocí
něhož jsou schopni vám až z oběžné dráhy hodit
vybraný vojenský satelit přímo na hlavu. S
přesností jednoho metru. Plus minus. Ono u
několikatunové družice zase na nějakém tom
metru nesejde. Jelikož oficiální vládní složky si s
tím nevědí rady, je načase, aby Xander Cage dal
dohromady tým jemu co nejpodobnějších
šílenců, kteří neřeší služební postupy, legálnost
zvolených prostředků a varovný výstřel vypálí až
na konci akce. Nebo taky nikdy. Naštěstí Xander a jeho parta stojí většinou
na té správné straně lidstva a navíc umí lyžovat v pralese, surfovat na
motorce, porvat se ve stavu beztíže nebo sundat padající satelit
dopravním letadlem.
Niki

Vtipy
1.
Anička: Mami, mám dobrou a špatnou zprávu. Kterou chceš slyšet dřív?
Maminka: Tak třeba tu dobrou.
Anička: Dostala jsem jedničku z diktátu.
Maminka: No výborně, a jaká je ta špatná?
Anička: Že to není pravda.
2.
Maminka se ptá malého Pepíčka: Copak jsi dneska venku dělal?
Pepíček: To co dělají ptáčci.
Maminka: Fakt? Ty jsi zpíval a pískal?
Pepíček: Ne! Papal jsem žížalu.
3.
Paní učitelka se ptá Pepíčka: Co nám můžeš povědět o vlaštovkách?
Pepíček: To jsou velice moudří ptáci. Když začne škola, odletí do
teplých krajin.
4.
Paní učitelka: Pepíčku, chodíš rád do školy?
Pepíček: Chodím rád do školy i ze školy, jenom to mezi tím mě nebaví.
5.
Maminka: Tak jaká byla zkouška?
Honza: Velice nábožná.
Maminka: Jak to, nábožná?
Honza: No profesor v černém, já v černém. Profesor položil otázku, já se
přežehnal. Za chvíli jsem mu odpověděl a on se přežehnal.
Aďka

