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Když se zima už nachýlí, někdy v druhé polovině února či počátkem března, když jednou zrána 

uslyšíte nesměle zahvízdat kosa…JARO JE TADY. 

Ilustrace k textu  –  Jaroslav Seifert 



 

Tentokrát na hru Need for speed:Most Wanted . Co je cílem 

hry? Po intru a prvním závodu (vlastně druhém) se vám 

porouchá auto, které vám protivník zabaví a vy jej musíte 

získat zpět. To ovšem není žádný med, protože musíte porazit 

dalších 14 protivníků před tím, který vám auto ukradnul. 

Každý protivník má jiné auto, a pro jeho poražení je třeba 

vyhrát určené množství závodů, v honičkách s policií nasbírat 

prémie a samozřejmě:mít dobré auto. 

 

Pár informací:cena okolo 500Kč 

       Vydáno 2.11.2012 

18.titul série Need for speed 

PC verze má oficiální hodnocení 78% (tzn. 78 ze 

100) 

Průměrné HW nároky(jede i na slabších PC ale 

1080p HD grafika to není) 

Ve verzi 1.0 několik věcí chybí nebo potřebují zlepšit ale to 

řeší patch na 1.3(až). 

 Na hru fungují trainery(automatické odemknutí aut,rychlé 

peníze,policie vás nemůže zatknout…),lze nainstalovat češtinu 

a mnoho jiného. 

 

Výše jsem zmiňoval honičky s policií. K nim je třeba dodat 

toto: nečekejte pár tupých hlídek ale spoustu problémů. 

 

Postupem času se odemknou nová vylepšení,auta, oblasti, města… 

Chce to jen trpělivost a řidičský um. Nebo trainer :) 

 

                                      Martin Šmotek 



 

Gravitace                                                           

       
           

 Sandra Bullock ve filmu hraje doktorku Ryan Stone, skvělou lékařku – inženýrku na její 

první vesmírné misi. George Clooney ztvárnil vesmírného veterána Matta Kowalskyho, který 

velí svému poslednímu letu před odchodem do důchodu. Jenže během zdánlivě rutinní 

výpravy do kosmu dojde ke katastrofě. Loď je zničená a Stone a Kowalsky zůstanou ve 

vesmíru sami, odkázáni jeden na druhého a směřují dál do temného vesmíru. Hluboké ticho 

dává oběma jasně najevo, že ztratili jakékoli spojení se Zemí ... a tím i jakoukoli šanci na 

záchranu. Strach se pomalu mění v paniku, zejména když si oba uvědomí, jak málo kyslíku 

jim zbývá. Přitom paradoxně jediný možný způsob návratu je pokračování v cestě do 

hlubokého vesmíru.  

Hodnocení :4,5/5 

 

Pat a Mat se vrací v nových osmi dílech   

  Patovi a Matovi je letos 37 let. Za tu dobu prožily animované 

postavičky dvou kamarádů spoustu dramatických chvil. V prvním 

díle například měli mimiku ve tváři. Pro další díly se ale jejich 

autoři rozhodli, že si vystačí s tím, když se budou pořád usmívat. 

Tvůrci Pata a Mata mají totiž jednu zásadu. I když tihle dva 

profesionálové na domácí práce zničí úplně celý byt, musí být na 

závěr se svým výsledkem spokojeni. V nejnovějších dílech se 

přesunuli z města na venkov.                                                                                

                                                                   Pavel Staňo 



   

Přijde starší paní do pojišťovny a žádá vyplacení pojistného za 

zesnulého manžela.  

"Ale milostivá, vás pan manžel byl u nás pojištěn jen proti ohni!" 

namítá úředník.  

"Ovšem. Právě proto jsem ho přece nechala zpopelnit!" 

Chuck Norris už je deset let po smrti, ale smrt se mu to neodváží 

říct. 

Slepice snese sedmikilové vejce. To samozřejmě vzbudí zájem médií a 

novináři se ptají kohouta:  

"Budete se snažit o další, větší?" 

"Ne." 

"A co plánujete?" 

"Vraždu sousedova pštrosa!“ 

Synek se ptá tatínka: "Tati, kdy si indiáni malují obličeje?" 

"Když se chystají do boje." 

"Tak si dej pozor na mámu, stojí před zrcadlem a maluje se!" 

Žena je jako počítač. 

Víš kam sáhnout, ale nevíš, co to udělá. 

Jaký je rozdíl mezi obyčejným člověkem a programátorem? 

Obyčejný člověk si myslí, že jeden kilobyte má 1000 bytů a 

programátor si myslí, že jeden kilometr má 1024 metrů. 

Učitelka napsala žákovi do žákovské knížky: 

"Smrdí, umývat!!!" 

Otec odepsal: 

"Učit, nečuchat!!!" 

U moře se ptá policajt své přítelkyně: "Ty jsi plavovláska?" 

"Nejsem." 

"Tak proč ti plavou vlasy?" 

Není důležité, co je zvenku, záleží na tom, co je uvnitř. 

Platí to o lidech ale hlavně o ledničkách. 

"Kam se cpete? Jděte na konec fronty!" kárá jednoho muže pokladní. 

"To nejde, tam už někdo stojí." 

 



CHYTRÁ HLAVA 

Rodiče koupí dětem sušenky. Protože šetří, tak vezmou dvě ve slevě (malinko prošlé). Aby se ale 
neřeklo, že jsou škrti, přidají do košíku dvě za plnou cenu. 
Když přijdou domů, jejich dvě děti se na ně vrhnou, a každé si vezme dvě sušenky. Na trvanlivost 
se nedívají a jejich výběr je prakticky náhodný. 
Myslíte, že je život spravedlivý a obě děti dostanou po jedné prošlé sušence, nebo jedno schytá 
obě? Co je pravděpodobnější? 

  Nápověda 

Špatné úvahy: 
-Když nevím, pravděpodobnost je 50 na 50. 
-Dvě prošlé sušenky může dostat jedno ze dvou dětí - 2 možnosti. Každý po jedné - jen jedna 
možnost. Proto bude život asi nespravedlivý. 

-Druhou prošlou sušenku si může vzít jedno ze dvou dětí - tedy 50-50. 
-... 
Ještě napovím, že šance nejsou vyrovnané. 

  Řešení 

Pravděpodobně bude život spravedlivý. 
Čtyři sušenky lze rozděli po dvou šesti způsoby (4 nad 2). 
Jedno dítě a obě prošlé jsou dvě možnosti: první dítě ma dvě prošlé, druhé dvě dobré, a naopak. 
Pokud každé dítě má dostat jednu prošlou, lze to provést čtyřmi způsoby: každé může dostat jednu 
ze dvou prošlých a jednu ze dvou dobrých (2x2). 
V životě to ale pravděpodobně dopadne nepravděpodobně:o)  

 

Jedna topinka se smaží deset minut - pět minut z každé strany. Na pánev se vejdou dva chleby 
vedle sebe. Za jak dlouho nejrychleji osmažíte na jedné pánvi tři topinky?  

  Nápověda 

  Řešení 

Za 15 minut. Po pěti minutách jednu topinku sundáte a druhou otočíte. Po deseti minutách je jedna 
hotová a dvě je třeba osmažit ještě z jedné strany. 

 

Dokážete rozdělit čtverec na 13 úplně shodných dílů? 

  Nápověda 

  Řešení 

 
Stačí poskládat 13 obdélníků vedle sebe. 
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