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Máme rádi legraci
Na policejní stanici zazvoní telefon:
„Inspektore, okamžitě přijeďte, do
našeho bytu vnikla kočka!“
„No dovolte, proč nás obtěžujete?
Kdo vůbec volá?“
„Papoušek Lora.“
David Solař, Nedašov

Víš, jak vypadal
svatý Tarsicius?
Jeho velk ý obrázek (A4),
který byl pro tebe dovezen
přímo z Říma, můžeš získat,
když se zapojíš do soutěže
o nejvtipnějšího vtipálka.
Už za jeden jediný vtip může
být výhra tvoje. Když jich pošleš
více než 5, tvoje šance na výhru
se dvojnásobí, pokud nám přijde
více než 9 vtipů, šance na výhru
je trojnásobná!
Kdo v minulém kole vyhrál
krásné dopisní papíry s Pánem
prstenů? Vylosováni byli: David
Solař (Nedašov), Jiří Vaňhura (Holešov) a Vojtěch Farion
(Vlašim).

„Tati, náš kanárek zmizel!“
„To je zvláštní, vždyť před chvílí, když jsem čistil klec vysavačem,
tam ještě byl!“
David Solař, Nedašov
„Nikomu neprozrazujte, jaký u mě
máte plat,“ upozorňuje podnikatel
svého nového zaměstnance. „Jasně šéfe, já se za něj stydím stejně
jako vy!“
Vojtěch Farion, Vlašim
„Petře, co jsi dostal z té písemky
z matematiky?“
„Čtyři plus dvě děleno dvěma plus
dva.“
Jiří Vaňhara, Holešov

Autor Jan Fíla

K ř í ž o v ka
Vylekaný zedník přiběhne do kanceláře stavbyvedoucího a povídá: „Pane šéf, právě se sesypal barák, který
jsme včera dostavěli!“ „Zatraceně, kolikrát jsem vám
říkal, abyste nedávali dolů lešení, …(viz tajenka)!“
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

B

C

D

E

F

G H

I

J

K

L

„Tak jaká byla zkouška?“
„Velice nábožná.“
„Jak to nábožná?“
„ No, profesor v černém, já
v černém. Profesor položil
otázku, já se pokřižoval. Zanedlouho jsem mu odpověděl a
pokřižoval se on.“
Vojtěch Farion, Vlašim
Lékař utěšuje raněného skauta:
„Za týden budeš úplně zdráv!“
„Myslíte, že budu moct hrát i na
kytaru?“ ptá se zraněný.
„Určitě,“ je si jistý lékař.
„No tak to bude zázrak, já totiž
na kytaru hrát neumím!“ raduje
se zraněný.
Vojtěch Farion, Vlašim
„To snad není možné, aby jeden
člověk udělal tolik chyb, Honzo!“ zlobí se pan učitel.
„Máte pravdu, pane učiteli, pomáhali mi táta s mámou!“
Jiří Vaňhara, Holešov

Vodorovně: 1. MPZ České republiky / materiál pro výrobu svíček
/ chemická značka sodíku. 2. Šelma – král zvířat / nejvyšší karta
/ posloupnost. 3. Osobní zájmeno / 1. část tajenky / malá víska.
4. Český zpěvák, člen skupiny 4TET (Jiří …) / latinská zkratka pro
„léta Páně“ / latinský pozdrav / herec pantomimy. 5. Opak „ne“ /
postranní / přežvýkavec chovaný pro vlnu. 6. Zkratka pro 5. knihu
Mojžíšovu / 3. část tajenky / „N“. 7. Značka ruských automobilů
/ ideální vzor / řada stromů. 8. Jméno první ženy / zkratka „nad
mořem“ / 8% roztok kyseliny octové / zkratka „a tak podobně“.
9. Emoce / 4. část tajenky / písečná poušť. 10. Osten / opak
„bdít“ / australský pták ze skupiny běžců. 11. Nejmenší částice
hmoty / zkratka pro „Národní úřad pro letectví a vesmír“ v USA.
Svisle: A Kdo vyrábí koberec. B Jihofrancouzské město / měnit
pevné skupenství látky na kapalné. C Libanonský strom / hlodavec
původem ze Severní Ameriky. D Čím se oznamuje začátek bohoslužby / jméno postavy, kterou ztvárnil ve známých skečích Rowan
Atkinson / zkratka „trinitrotoluen“. E Žemle / osobní zájmeno /
potravina živočišného původu. F Životní běh, úděl / středoafrický
stát / zkratka „občanský průkaz“ / chemická značka promethia.
G Triviální název pro uhličitan sodný / MPZ Nizozemska / víc moří
dohromady. H Porost keřů / „L“ / jméno mimozemšťana ze známého sci-ﬁ ﬁlmu / ukazovací zájmeno. I Předložka / 2. část tajenky
/ představený mužského kláštera / anglicky „ano“. J Jméno prvního
muže / pohádková postava / domácky „Emílie“. K Chemická reakce, při níž zaniká násobná vazba / latinsky „a“ / chemická značka
ruthenia. L Latinsky „tak staň se“ / koncovka počítačových souborů s obrázky.
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Dnes se podíváme na auto z „vyšší společnosti“, jehož chladný pohled vás doslova přimrazí k zemi.
Mezi auty je vysoce postavené a
většinu vozidel převyšuje v mnoha směrech. Je galantní a sebevědomé a oko skoro žádného člověka neponechá bez povšimnutí.
Nové Audi A6 je bezesporu jedním z nejlepších aut ve své třídě.

Manažer ve čtyřech kolech
Audi A6 původně vzniklo roku 1994 pouhým přejmenováním modelu Audi 100. Avšak
v roce 1998 byl představen úplně nový vzhled
„á-šestky“, který se projevil výrazným zakulacením, použitím nových technologií a větším
komfortem. Postupně v dalších letech bylo
Audi A6 rozšiřováno o nové a lepší pohonné
jednotky, až bylo nakonec roku 2004 představeno Audi A6 nové generace, které doznalo mnohých změn. Tak třeba design předních
partií dostal jednodílnou mohutnou masku
chladiče a prolis kapoty do tvaru písmene V.
Tato podoba se stala charakteristickou pro
všechny nové modely Audi.
„Á-šestka“ je plná různých přístrojů a systémů. Takovým nejviditelnějším a nejzajímavějším je bezesporu systém MMI (Multi Media Interface), jehož ovládací panel je u řadicí
páky. Odtud můžete řídit veškerá elektronická zařízení vozu (např.: autorádio, na přání
dodanou televizi, satelitní navigační přístroj,
mobilní telefon…). Systém MMI je propojen
se sedmipalcovým barevným či 6,5palcovým

monochromatickým displejem, který
je umístěn ve stejné rovině jako rychloměr a otáčkoměr, takže ho má řidič
ve svém zorném poli. Dalším standardním vybavením je třeba klimatizace,
stěrače s dešťovým senzorem, elektromechanická parkovací brzda, atd.

4 × 4 = quattro
Audi A6 je dodáváno s několika
druhy řazení. Dále mají některé A6
systém quattro, což je pohon všech
čtyř kol. S ním je spojen i protiblokovací systém brzd ABS, elektronický
stabilizační systém ESP a elektronický dělič brzdných sil EBD. Jednou ze
zajímavostí je to, že přední airbagy se
nafukují podle síly nárazu. Dalším výrazným a zajímavým prvkem jsou na
přání dodávané adaptivní xenonové
světlomety, které se natáčejí podle
pohybu volantu, a světlo tak svítí „do
zatáčky“. Řidič díky tomu může rych-

„Á-šestka“ je plná různých
přístrojů a systémů
leji reagovat na nenadálou překážku. U A6
můžeme také najít tzv. adaptivní tempomat, který udržuje automatický odstup
od vpředu jedoucích aut.
Tato „audina“ je velice lákavá a nejeden
řidič by ji rád vlastnil, ale základní cena je
1 444 200 Kč a s nějakou tou výbavou počítejte něco přes 2,5 milionu Kč.

Pomůcka: erg

Tajenka: dokud se nenalepí tapety
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V příštím čísle se dozvíte, jak dopadne rvačka u zámku v dalším díle fotoseriálu, zajímavosti o našem jižním
sousedovi Rakousku a o pašijových hrách, představíme legendární autíčko Volkswagen Brouk a mnoho dalšího…
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