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Zvonec a konec
Poslušně hlásím, že toto je můj úplně poslední úvodník. 
 Nechtěla jsem být ve své ježíškovské labutí písni 
nikterak sentimentální, ale už na začátku vím,  že se mi to 
určitě nepovede. Čtyři roky jsou příliš dlouhá doba. Jedna 
pětina mého života! Když máte ukončit něco tak dlouhého 
a bezpochyby významného, nevyhnete se zvláštnímu poci-
tu u žaludku. (A tentokrát za to ani nemůže školní jídelna!)
 Byla jsem tu vlastně omylem. Kdyby na  mé vy-
nikající základní škole nevyměnila výchovná poradkyně 
přihlášky, kdyby mi moje budoucnost tehdy nebyla úplně 
jedno a kdyby byly přijímačky z  matematiky těžší... Ne-
byla bych tu studovala. Dnes jsem za onu souhru náhod 
ráda. Mám nové přátele, poznala jsem zajímavé profeso-
ry, kteří pro mne byli mnohdy vzorem i inspirací. Jaroška 
mne naučila mnohé – a rozhodně všechno nepochází jen 
ze školní lavice. Mrzí mě, že odcházím právě ve chvíli, kdy 
mám spoustu nápadů, jak udělat něco pro Jarošku a kterak 
jí vrátit to, co ona udělala pro mne. 
 Měla jsem možnost něco vytvářet, mnohé si 
vyzkoušet. Jedním z  takových kousků je i časopis, který 
právě čtete. Je to takový skromný příklad toho, že škola není 
jen o učení, že se v ní rodí spisovatelé, výtvarníci, hudeb-
níci a třeba i šachisté. Jarošce nechybí talent, prostředky 
ani energie. Jarošákům chybí odvaha a motivace. Po pos-
lední hodině zazvoní zvonek a tím škola pro  studenty 
končí. Věřím však, že i mezi Jarošáky je dost nápadů, které 
se uskuteční a přinesou něco nového nejen Jarošce, ale 
především studentům.
 Končím na Jarošce. A se mnou končí i Ježíšek?
Pravděpodobně. Ale já doufám, že na něj nezapomenete. 
Jednou... Třeba někdy v  nevypočitatelné budoucnosti se 
na  Jarošce sebere skupinka, která bude mít dost odvahy, 
aby ho vzkřísila. Moc bych si to přála.
   

Naposledy,
  vaše Atinka

P.S: Derniéra obvykle končí děkovačkou. I já chci poděkovat 
paní profesorce Markové, která pomáhala celé redakci 
s náročným vydáváním Ježíška. Děkuji mnohokráte panu 
profesorovi Blahovi za trpělivost. A to celé by samozřejmě 
nefungovalo bez  podpory pana ředitele a celého vedení 
školy. Děkujeme. 
Osobně pak posílám dík “mým chlapcům.” Byli jste nejlepší 
redakce, jakou jsem si mohla přát.
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AKCE V BRNĚ
Kam vyrazit, když se zrovna odlepíme od učebnic?

VOJTĚCH KUBAŠTA 
GENIÁLNÍ ILUSTRÁTOR
100. výročí narození

výstava

10. 5. - 29. 6. 2014 (10 - 16 h.)
Letohrádek Mitrovských 
www.letohradekbrno.cz 

YASMINA REZA: 
BŮH MASAKRU

divadlo

pátek 27. 06. 19.00  
Mahenovo divadlo

MOLIÈRE: LAKOMEC

divadelní představení

pondělí 16. 06. 19.00 – 21.25 

FINGER´S CROSSED

koncert

Hudební lahůdky z Hané, 
Londýna i odjinud, okořeněné 
spoustou improvizace. 
Metro Music Bar 
vstupné 100,-

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: 
LABUTÍ JEZERO

balet

čtvrtek 19. 06. 19.00

ANETA LANGEROVÁ 
akustický koncert se 
smyčcovým triem 

koncert

sobota 28. 06. 19.00–20.30  
Mahenovo divadlo 

ENSEMBLE OPERA DIVERSA

opera Pickelhering 1607 

středa 25. 06. 19.00
Divadlo Reduta, Mozartův sál 

Zdroj: Národní divadlo Brno

SUGAR!
(NĚKDO TO RÁD HORKÉ)

divadlo

Městské divadlo Brno
středa 18.6. 19:00
čtvrtek 19.6. 18:00

STAROBRNO
KILL THE NIGHT LIVE!

párty

Melodka
vstup zdarma
David Stypka & Bandjeez, 
Late Night Underwear, People

Zdroj: Národní divadlo Brno

Zdroj: Melodka
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Na škole proběhlo mnoho soutěží, přinášíme vám výsledky některých z nich.

školní kolo Olympiády v českém jazyce
Kategorie I.      Kategorie II.
Rešková Jiřina 4.bg     Němcová Vendula 1.B
Boček Tomáš 4.ag     Reška Michal 2.A
Perutka Tomáš 4.bg     Hartmanová Anna 3.A
Modrý Martin 4.bg     Kuchařová Zuzana 1.A
       Lokajová Adéla 2.B

školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce
1. Tran Diem My                      2. B
2. Martina Reissnerová             2. B 
3. Milana Konečná                    2. D
4. Bohuslava Hofírková            2. D
5. Adéla Lokajová                     2. B

školní kolo Biologické olympiády
  Kategorie B     Kategorie A
1. místo Tran Anh Minh (2.B)    Veronika Fedorová (4.C)
2. místo Lukáš Máčal (1.C)    Jana Šolcová (3.A)
3. místo Štěpán Balážik a Zuzana Kuchařová (1.A) Tereza Jurková (3.A)

školní kolo SOČ

Chlup David, Buček Filip, Ptáček Ondřej, Dočekalová Denisa, Iveta Nahodilová, Burša Marek, Kala Ondřej, 
Kvapilová Terezie, Hajn David, Jurková Tereza, Kába V., Pop Martin, Prchalová Barbora, Kührová Kateřina, 
Ireinová Anna, Kočárová Daria, Jan Hrubý, Lacina Radim, Ptáček Martin, Šodek Ondřej, Jan Spurný, Tomáš 
Soukeník

9. ročník dějepisné soutěže
V kategorii A zvítězila Patricie Kokrhánková, na 2. místě skončila Linda Pešková (obě ze 4.B) a 3. místo ob-
sadila Lucie Zatloukalová ze 4.D. V kategorii B zvítězily studentky 2.B Zuzana Kadlecová a Tran Diem My.

Soutěže

Ve dnech 15. a 16. dubna se konalo 
ve Vlachovicích mistrovství repub-
liky v  šachu středních škol. Naše 
reprezentační družstvo složené 
z hráčů vyššího, ale i nižšího gym-
názia si s  přehledem vybojovalo 
účast díky skvělým výkonům 
na  krajském finále v  Břeclavi, 
a  proto jsme společně s  Gym-
náziem Kladno patřili k  horkým 
favoritům na vítězství.

Turnaj se hrál švýcarským sys-
témem na 9 kol s  tempem hry 
20min + 5s na tah. Rozložení sil 
na  šachovnicích bylo v  našem 
týmu následující. Jasnou jedničkou 
na  šachovnici č.1 byl Martin Bla-
hynka (1.A), na další se postupně 
posadili Adam Dvořák (4.ag), 
Radek Zeman (4.ag) a  Tadeáš 
Boček (1.A). Pozici náhradníka 
zaujímal Patrik Pospíšil (3.D).
Přestože tým je velmi mladý, do 
turnaje vstoupil nebojácně a první 
zápas vyhrál s Gymnáziem Příbram 
3:1. Hráči po celý první den tur-
naje odváděli vynikající práci a 
po drtivém vítězství nad  Gym-
náziem Kladno 4:0 se Jaroška ujala 
průběžného vedení celkové klasifi-
kace.
Druhý den jsme očekávali tvrdé 
stíhání našich největších soupeřů, 
ovšem rozjetý expres již nikdo 

nejenže nezastavil, ale ani nez-
pomalil. S  devíti vítězstvími 
po devíti kolech a ziskem 30 bodů 
z  36 možných jsme zaslouženě 
získali titul mistra republiky. 
Na druhém místě se umístilo Gym-
názium J. Keplera Praha a na stup-
ně vítězů se ještě probojovalo Gym-
názium a SOŠ Orlová.
Vyhlašování nejlepších hráčů 
na  jednotlivých šachovnicím měli 
pořadatelé velice jednoduché. 

Díky suverénním a vyrovnaným 
výkonům se na podium vrátili opět 
naši hráči a tím dali jasně najevo, 
komu závěrečný turnaj patřil.
Nesmíme však usnout na  vavří-
nech, je nutno pokračovat ve tvr-
dé práci dále, příští rok se na nás 
soupeři jistě lépe připraví a obha-
joba nebude snadná.

Petr Stupka
kapitán družstva

Mistrovství České republiky

v šachu
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Naše gymnázium již tradičně 
„otevřelo dveře“ obou svých budov 
zájemcům a uchazečům o studium 
i jejich rodičům. Stalo se tak v úterý 
14. ledna 2014 v odpoledních ho-
dinách. Den otevřených dveří 
však neznamenal jen zkrášlení 
učeben, které se nás studentů dot-
klo nejvíce. Vedení školy připravilo 
pro rodiče budoucích studentů 
našeho ústavu důležité informace 
a možnost besedy. Tento krok měl 
u rodičů neočekávaně příznivý 
ohlas, který způsobil i operativní 
přizpůsobení programu.
Jednotlivé předmětové komise in-
formovaly návštěvníky o náplni 
studia v konkrétních oborech. Bu-
doucí studenti a jejich rodiče si 
mohli prohlédnout učebny našeho 
gymnázia, odborné laboratoře i vy-
bavené tělocvičny. Stojí za zmínku, 
že zájem o tuto akci projevili 
hlavně uchazeči o  osmileté studi-
um. Při  přípravě na přijímací 
zkou-šky i  jako zdroj zajímavých 
informací (nejen z  historie školy) 
mohli studenti využít i publikace 
gymnázia, které měli možnost 
na dni otevřených dveří zakoupit.

Den otevřených dveří V úterý 11. 2. 2014 se studenti našeho gymnázia 
zúčastnili soutěže Brněnské kolo ve hře na hudeb-
ní nástroje a v klasickém zpěvu. V  kategorii klavír 
nás reprezentovali tři úspěšní pianisté - Štěpánka 
Vojtášová z 2.D, která si odnesla  1. místo, Tran Diem 
My z 2.B, která se umístila na 2. místě, a Dominik 
Trnka z 3.A, který byl oceněn čestným uznáním. 
V  kategorii ostatní hudební nástroje se zúčastnila 
violoncellistka Sarah Jedličková z 3.C, která skončila 
na krásném 2. místě, a akordeonista Marek Širůček. 
Klasický zpěv má na našem ústavu taky kvalitní 
zastoupení, Kateřina Kührová ze 4.A odešla domů 
s 1. místem, Martinu Reissnerovou z 2.B porota oce-
nila 3. místem a gymnázium reprezentovala i Bo-
huslava Hofírková.

Ve středu 12. 2. 2014 se konala soutěž Brněnský 
vrabeček v  populární písni. Sesterské duo tvořené 
Evou a Helenou Macholánovými z 2.D vybojovalo 
2. místo ve své kategorii. S  doprovodem úspěšně 
zazpívaly Viktorie Ingerlová ze 4.B s 2. místem a Adé-
la Lokajová ze 2.B s čestným uznáním. Hudební 
skupiny se svou extravagancí příliš netrefili do vku-
su porotě –  vystoupily kapely Let‘s smash it down 
a kapela Tvoje máma, jejíž členové si odnesli čestné 
uznání. 

Blahopřejeme všem oceněným, děkujeme i ostat-
ním zúčastněným a těšíme se na další skvělé výkony 
a nové talenty na dalším ročníku soutěže.

Brněnské kolo Brněnský vrabeček
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Jak jste si mohli přečíst na webových 
stránkách gymnázia, dopravního 
podniku, města Brna, Lindy z Mi-
lady, na letáčcích od  podivných 
pánů na zastávkách a na zvláštních 
cedulích, naše oblíbená ulice Mi-
lady Horákové bude až do léta 
příštího roku (nedojde li k  arche-
ologickému výzkumu) uzavřena 
pro  veškerou dopravu. Jelikož 
většina z  nás nechodí do  školy 
pěšky, tato změna se nás dotkla, 
ať už jako cestující v  hromadné 
dopravě, nebo jako motoristů. 
Tramvajové linky byly odkloněny 
a místo na zaparkování prakticky 
neseženete. Některých se změny 
v  dopravě nedotkly, některým se 
cesta do školy prodloužila, ale díky 
náhradním linkám se některé trasy 
dají zvládnout dokonce rychleji 
než běžně. Možná jste váhali mezi 
novými vložkami do bot, novým 
bicyklem, novým kuponem do ša-
linkarty a novou nádrží benzínu. 
Pokud ano, nejspíš jste zjistili, že 
vám pěší chůze trvá neúměrně 
dlouho, jízda na kole v ranní špičce 
se rovná sebevraždě, vozy MHD 
jsou přecpané a auto není kam 
zaparkovat. Co s  tím? Asi nám 
nezbude nic jiného, než se chopit 
opuštěných lopat a práci urychlit. 
Snad to ti dva igráčci zachrání.

Dopravní omezení
v okolí ulice Milady Horákové

V  březnu se uskutečnil Tradiční 
reprezentační ples našeho gym-
názia. Konal se, stejně jako 
v  předchozích letech, v kongres-
ovém sále hotelu Voroněž. Novinek 
však nebylo málo. K  tanci a pos-
lechu hrála kapela složená z  vy-
nikajících hudebníků z  Břeclavi 
a  Lanžhota s  provokativním náz-
vem The Teachers. Slavnostní 
polonézu jsme tentokrát zhlédli 
v podání taneční skupiny Taneční 
školy Starlet Brno v  choreografii 

Tradiční reprezentační ples / Jaroškaples
Vlasty Buryanové. Dočkali jsme 
se i sólových tanečních vystoupení 
Vojtěcha Marka (absolventa 
gymnázia z  roku 2007) a  jeho 
taneční partnerky Lenky Regal-
ové z  taneční školy Starlet Brno, 
a Ondřeje Piňose (studenta 2. A) 
s  partnerkou Terezou Stepakovou 
z Komety Brno. Studenti 4. ročníku 
navštěvující hodiny tanečních 
nacvičili kolektivní vystoupení 
v rytmu Salsy v choreografii Anny 
Konečné (studentka 4. C) a prof.

Boucníka. Svůj pohybový talent 
předvedly i členky školního týmu 
roztleskávaček – JAROŠTĚNKY. 
Tombolu letos nahradilo slos-
ování výherních vstupenek, které 
ozvláštnilo vystoupení kouzelníka 
Šeklina (Lukáše Jaška ze Zlína), 
kterému bravurně sekundoval Pav-
el Endlicher (absolvent gymnázia 
z roku 2011).
Nezbývá než poděkovat všem part-
nerům a doufat, že se příští rok 
na Jaroškaplese opět setkáme.
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V úterý 13. 5. 2014 proběhly kon-
certy s názvem Jaro na Jarošce. Ten-
tokrát byl místem konání Dělnický 
dům v  Židenicích na ulici Jam-
borové. Dopoledne si vystoupení 
sólistů, kapel a sboru vyššího gym-
názia (neboli Jaroše) přišli vyslech-
nout studenti obou stupňů, večerní 
koncert naplánovaný na  18  h 
navštívili rodiče a přátelé školy. 
Shlédli jsme výkony úspěšných 
účastníků soutěží Brněnské kolo 

Jaro na Jarošce
a Brněnský vrabeček i vystoupení 
pěveckého sboru, který pod ve-
dením p. prof. Ambrozové opět 
secvičil zajímavý a pestrý blok pís-
ní. Program koncertu byl opravdu 
různorodý – od autorských kri-
tických folkových písní, přes Tay-
lor Swift, Beatles, Rolling Stones 
a Doors až po Dvořáka. Děkujeme 
všem, kteří se na koncertě podíleli, 
a těšíme se na další příjemná vys-
toupení.

přiznání
Chybí mi JaroškaFest. Desert-Favál 
plný Jarošáků a dobré hudby.

Plánujeme na začátku příštího 
školního roku uspořádat konečně 
další Jaroškafest. Jen nám už tak 
nějak unikají kapely aktuálních 
studentů a čerstvých absolventů. 
Pokud byste si na Jaroškafestu 
chtěli zahrát nebo víte o nějaké 
kapele, ve které hraje alespoň 
jeden student/absolvent Jarošky, 
napište název kapely (nejlíp od-
kaz na web) do komentářů. 
Díky za pomoc, budeme se těšit.

Miluju lidi, co tu nadávají na Ja-
rošku, jakoby zapomněli, že si ji 
sami svobodně vybrali... Hold jaký 
si to uděláš, takový to máš, když je 
někdo blbec, tak mu žádná škola 
nepomůže... V první řadě jste to 
vy, kdo se vzdělává, pokud se vám 
nelíbí, nemusíte do školy vůbec 
chodit a klidně se vozte na zadním 
nárazníku kuka vozu.

Jarošku zbožňuju, protože tam 
lidem nemusím nic vysvětlovat 
dvakrát... Občas mám pocit, že 
sou všichni chytřejší než já, ale to 
my nevadí, aspoň se dovídám víc 
o spoustě věcí, kterým nerozumím 
Díky lidi všem!

Podle mě se vám může stát jen 
na  Jarošce, že vám někdo bez iro-
nie dvakrát zopakuje, že ho fakt 
mrzí, že nemůže jít na odpoled-
ní 2 hodiny nepovinné matiky, 
protože už je objednán k doktoro-
vi ;)

Nemůžu si vynachválit jednu nej-
menovanou profesorku chemie. 
Vy, co vás učí, jistě víte o koho 
se jedná. Tak skvělého člověka 
nezkaženého svoji profesí, to se 
nevidí jen tak. Tenhle předmět 
mám díky ní ráda. Motivuje nás 
svým spravedlivým a vstřícným 
chováním a zároveň i přirozenou 
autoritou. Děkuju za všechny! Kéž 
by byli všichni profesoři takoví. :)

Odstavec ze sešitu do dějepisu:
“Lucius Tarquinius Superbus 
- zlostný, nenáviděný král, záletný, 
znásilňoval ženy, svého tchána 
přejel vozem.”

Zbožňuji našeho matikáře, neboť 
pouze on dokáže opravit čtvrtletky 
v den jejich psaní a zároveň jejich 
výsledky hodit na IS.

Přejmenujte tu stránku na ztráty 
a nálezy... Sešit, boty, deštník...

ztráty & nálezy
Neni to ani přiznáni, spíš dotaz. Nevzal nebo nenašel někdo v tělocviku 
panské Nike boty. FreeTrainery? protože jinak je Jaroška černá díra kde 
se vám ztratí věěci v 5 sekundách..

Hledá se úplně nová učebnice a pracovní sešit do Aj Insight, ve kterém 
byla slohovka se jménem Kateřina Bžatková, a dále atlas do zeměpisu 
podepsaný na začátku jménem Pavla Nováková. Děkujeme za jakouko-
liv informaci.
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Jarošácké prázdninové luštění
Vodorovně

3. vyučující tělocviku
6. vyučující angličtiny (a francouzštiny)
9. vyučující tělocviku a občanské výchovy (NG)
11. vyučující fyziky
15. vyučující češtiny a výtvarné výchovy
16. vyučující výtvarné výchovy a češtiny (NG)
17. vyučující fyziky
18. vyučující chemie
22. vyučující angličtiny
25. Pan ředitel
28. vyučující fyziky a matematiky
30. vyučující informatiky
32. vyučující češtiny a němčiny
33. vyučující fyziky (NG)
34. vyučující ekonomiky
36. vyučující angličtiny (NG)
40. vyučující angličtiny
44. vyučující biologie a tělocviku (NG)
45. vyučující češtiny a společenských věd
46. vyučující hudební výchovy
47. vyučující informatiky a matematiky nebo IT
specialista
49. vyučující tělocviku
50. vyučující francouzštiny
52. vyučující češtiny
57. vyučující hudební výchovy a němčiny
60. vyučující hudební výchovy a češtiny (NG)
61. vyučující němčiny
62. vyučující tělocviku (NG)
63. vyučující angličtiny a češtiny
64. vyučující zeměpisu a biologie

Svisle

1. vyučující biologie a chemie
2. vyučující dějepisu a společenských věd
4. vyučující matematiky
5. vyučující dějepisu a společenských věd
7. vyučující biologie a chemie
8. vyučující češtiny a dějepisu (NG)
10. vyučující angličtiny a dějepisu (NG)
12. vyučující zeměpisu a tělocviku
13. vyučující informatiky a matematiky
14. vyučující němčiny a latiny
19. vyučující angličtiny a němčiny
20. vyučující společenských věd
21. vyučující ekonomiky
23. vyučující informatiky
24. Zástupkyně ředitele, vyučující francouzštiny
26. vyučující společenských věd
27. vyučující matematiky a deskriptivní geometrie
29. vyučující tělocviku a matematiky
31. vyučující angličtiny
35. Zástupkyně ředitele, vyučující biologie
37. vyučující ruštiny
38. vyučující angličtiny a španělštiny
39. Zástupce ředitele, vyučující tanečních
41. vyučující španělštiny
42. vyučující matematiky a fyziky
43. vyučující angličtiny a tělocviku
48. vyučující matematiky a deskriptivní geometrie
nebo vyučující informatiky
51. vyučující češtiny a výtvarné výchovy (NG)
53. vyučující biologie
54. vyučující matematiky a zeměpisu (NG)
55. Lektor
56. vyučující chemie
58. vyučující angličtiny a němčiny
59. vyučující matematiky a fyziky

S vytvořením křížovky nám pomohlo www.eclipsecrossword.com
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Lehké (0.38)těžké (0.61)

těžké (0.65)Střední (0.49)

Sudoku Z K O Z U B Í K O V Á V O B Y H Z E N Q 
K Í V A L C Á V O K Í N P U L A H C T P 
D S M K Á R O H H N L Á R K B L A H A I 
C M A R K V A R T O V Á I D Í G V T L C 
K B Á H A N O Á V O L A T E L P A Z H K 
B U Ý V Á D Y S R E A Z L T M K U Y O A 
Y O B K O I É E A U D A B I I V O P F P 
P P O I S Z G N I Y Í Á Á E N A M R E H 
I V U L Š N O T Š B K V V V C K E L R P 
Á Y U L I T E R Á K O V Á O O H O F O S 
Q Z S S K A O S B K V U F T K C E V V A 
G R E G O R O V Á M Á A C C R J R R Á V 
H L D V V I Á V Á L A C I N O V Á A O Y 
Š M L O R K O B Z A H K P S Í K F H T P 
N V I M R N W K E V E U M A R K O V Á S 
I L N E W V E T L K U B I T O V Á N X U 
Á K S L O V Z M S Z M I D T W Z K A Y E 
L O K O H L O V Á G E Š U P I O T B D S 
N U Á V O S A G U J J T B U V N U R C W 
V O A Á P E S T U P K A D Á B R P U Z F

AMBROZOVÁ
BLAHA
BOUCNÍK
CHALUPNÍKOVÁ
GREGOROVÁ
HANÁKOVÁ
HERMAN
HLÁSENSKÝ
HOLZBECHER
HORÁK
HÁJKOVÁ
JUGASOVÁ
KOBZA
KOHLOVÁ
KONVALINKOVÁ
KOZUBÍKOVÁ
KUBITOVÁ
KUBIŠTA
KUBIŠTOVÁ
KYASOVÁ
LACINOVÁ
LITERÁKOVÁ
MARKOVÁ
MARKVARTOVÁ

NEZHYBOVÁ
NOVÁK
NOVÁKOVÁ
PATAKI
PICKA
PULKRÁBEK
PUPÍK
PÁNKOVÁ
SEDLINSKÁ
STARCOVÁ
STUPKA
SZMIDT
TALHOFEROVÁ
URBAN
VLADÍKOVÁ
VOMELOVÁ
VÁCLAVÍK
ZAPLETALOVÁ
ZVOLSKÁ
ŠLESINGEROVÁ
ŠNÉDAR
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Start

cíl

Bludiště Jaký je rozdíl mezi introvertním 
a extrovertním matematikem? In-
trovertní matematik se při rozho-
voru s vámi dívá na svoje boty. 
Extrovertní se dívá na vaše.

Důvodem, proč každá větší 
univerzita udržuje ústav matema-
tiky, je to, že to vyjde levněji než 
všechny ty lidi hospitalizovat.

Vztah mezi matematikem 
a  člověkem, který matematiku 
aplikuje, je založen na důvěře 
a porozumění. Matematik nevěří 
aplikujícímu matematiku a apliku-
jící matematik nerozumí matema-
tikovi.

Jeden čerstvý absolvent MIT, magistr matematiky, měl velký problém 
sehnat práci. Dva měsíce po promoci byl bez práce, úspory docházely. Tak 
se rozhodl, že přes týden bude shánět práci a o víkendech bude pracovat 
u McDonald’s. Na pohovoru mu ale manažer řekl, že nemá dostatečnou 
kvalifikaci. Matematik se rozohnil: “Jak to myslíte, namám kvalifikaci? 
Nedávno jsem odpromoval na MIT jako magistr matematiky!” Manažer 
odvětil: “Ale všichni naši matematici mají doktorát...”

Dva matematici sedí v hospodě a jeden říká druhému: “Stejně je to strašné, 
dneska už skutečně rozumí matematice jen málokdo. Většina lidí nemá 
o královně věd ani nejmenší přehled...” “Já bych to neviděl tak černě, 
vsaďme se, že je ještě dost obyčejných lidí, kteří rozumí vyšší matematice. 
Dokážu ti to.” Vsadí se o pětikilo a nevěřící matematik odchází na toaletu, 
ten druhý si přivolá servírku, strčí jí stovku a říká: “Slečno, mám na vás 
prosbu. Za chvíli, až se vrátí můj kolega z WC, vás zavolám a na něco 
se vás zeptám. Vůbec se nestarejte o to, co jsem tou otázkou myslel, jen 
mi odpovězte x na třetí lomeno třemi, ano?” Slečna kývne, že pocho-
pila, a odchází, matematik se vrací z toalety a prahne po důkazu. Druhý 
matematik přivolá servírku a pokládá jí otázku: “Slečno, prosím vás, víte, 
kolik je integrál z x na druhou?” Slečna odpoví: “X na třetí lomeno třemi.” 
Odchází od stolu, ale ve dveřích jí to nedá, aby se neotočila a nedodala 
směrem k překvapeným matematikům: “Plus konstanta...”

áčko
aneb vtipy, které má Atinka právo nechápat

Pro matematika je reálný život jenom speciální případ.

Jede Pepíček s babičkou ve vlaku 
a povídá jí: “Babi, koukni se na 
tu množinu kraviček, co se pase 
na louce!” “Co to kecáš, kluku, 
jaká množina kraviček? Vždyť tam 
žádné nejsou...” “Ale to je prázd-
ná množina, babičko...”
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