
Bednáøské listy
B E D N Á Ø S K É    L I S T Y

www.bedna.obluda.cz PÁTEK 11.dubna 2003 2. èíslo / zdarma

Krize v Numerologickém ústavu
Od našeho zvláštního zpravodaje: 
Vìdeètí pracovníci Numerologického 
ústavu Akademie vìd vèera zahájili stávku 
za zvýšení platù. To je v dnešní dobì 
na denním poøádku, øeknete si, ale forma, 
kterou vìdci pro svùj protest zvolili, je 
krajnì neobvyklá. Èást z nich po dobu 
stávky vyslovuje výhradnì lživé výroky. 
Každá vìta, kterou vysloví, je nepravdivá. 
Ostatní zamìstnanci naopak mluví stále 
pravdu.
Situace v ústavu je znaènì nepøehledná. 
Výstupy z dùležitých výzkumných úkolù 
jsou zmatené a nepoužitelné. Vážnost 
situace nejlépe ilustruje stav projektu 
"Hádání magického èísla z kávové 
sedliny". Výsledky toho projektu jsou již 
po 20 let hlavním zdrojem dat pro 
sestavování státního rozpoètu a pokud 

se je v nejbližší dobì nepodaøí od vìdcù 
získat, hrozí republice v pøíštím roce 
rozpoètové provizorium.
Vzhledem k závažnosti problému se i naše 
redakce pokusila magické èíslo vypátrat. 
Z výsledkù publikovaných ještì pøed 
stávkou je známo, že magické èíslo 
je dvojciferné. Náš redaktor, bývalý 
matfyzák, nyní zkrachovalý matfyzák, 
zaznamenal v Numerologickém ústavu 
tyto výpovìdi stávkujících vìdcù:
Prof. Horák: Souèin cifer magického 
èísla je lichý. RNDr. Rolák po dobu stávky 
lže.
Doc. Novák: Druhá cifra magického èísla 
je 0, 2 nebo 3. Dr. Polák po dobu stávky 
mluví pravdu.
Dr. Polák: První cifra magického èísla 
není dìlitelná druhou cifrou a ani druhá 

cifra není dìlitelná první. Po dobu stávky 
jsem pravdomluvný.
Akademik Moták:  Souèet  cifer  
magického èísla je lichý.
RNDr. Rolák: Magické èíslo je souèinem 
tøí prvoèísel.
Ing. Lhoták: Magické èíslo není dìlitelné 
druhou mocninou prvoèísla. Akademik 
Moták dnes prohlásil, že po dobu stávky 
lže. A je to tak,  po dobu stávky opravdu lže.
Mgr. Sovák: Souèet cifer magického èísla 
je 12. Docent Novák mluví po dobu stávky 
pravdu.
V dobì kdy jde toto èíslo do tisku, je náš 
redaktor zamèený ve své kanceláøi, odkud 
se ozývá nesrozumitelné mumlání 
a obèasné výkøiky. Další informace 
o pátrání po magickém èísle pøineseme 
v pøíštím vydání. -vit

P ø e d p o v ì ï  p o è a s í  n a  p á t e k  
z www.chmi.cz 
Situace: Za frontálním systémem se od 
jihozápadu rozšíøí výbìžek vyššího tlaku 
vzduchu.
Poèasí pøes den: Zpoèátku zataženo, 
obèas déš• se snìhem nebo snìžení, na 
Moravì a ve Slezsku od 500m srážky 
snìhové. Bìhem dne od jihozápadu 
postupnì oblaèno až polojasno a ojedinìle 
s pøeháòkami. Nejvyšší teploty 4 až 8 st., 
v 1000 m na horách  kolem 0 st.C. Mírný 
západní až jihozápadní vítr 2 až 6 m/s. 
Tlaková tendence: mírný vzestup.
Pøedpovìï na noc a sobotu, situace: 
Poèasí u nás bude ovlivòovat nevýrazná 
oblast vyššího tlaku vzduchu.  
Poèasí v noci: Pøevážnì polojasno až 
skoro jasno, zpoèátku na severovýchodì 
až oblaèno. K ránu se ojedinìle vytvoøí 
mlhy. Nejnižší  teploty -1 až -5 st.C. Slabý 
promìnlivý vítr do 4 m/s. 
Poèasí pøes den: Polojasno, v  jižní 
polovinì území postupnì pøibývání 
oblaènosti a pozdìji na jihu ojedinìle 
s deštìm. Ráno ojedinìle mlhy. Nejvyšší 
teploty  10 až 14 st.C, v 1000m na horách 
kolem 5 st.C. Slabý východní vítr do 
4 m/s. Tlaková tendence: mírný vzestup.
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Noc bude velmi chladná Bush: Noèní mùra konèí
Washington D.C., od našeho zvláštního 
zpravodaje: Po tom, co si americké 
jednotky hladce poradily s Iráckými 
Fadajíny, obrací se pozornost USA, ale 
také celého svìta k Èeské republice. "Irák 
pøestal každého zajímat a tak jsme se vrhli 
na mnohem spletitìjší pøípad, který, zdá 
se, propukne dnes v odpoledních hodinách 
v Praze v kvadrantu J12", prozradil vysoko 
postavený pøíslušník britské CI5. Ani 
americká tajná služba nezùstává pozadu, 
prezident Bush totiž požaduje zjistit o celé 
vìci co nejvíce. "Dnes veèer chci 
pøedstoupit pøed národ a chci mít v této 
vìci jasno", prohlásil nekompromisnì 
a tak se agenti CIA mohou jen pøetrhnout. 
První informace, která pøišla do Bílého 
domu, mapuje situaci jednotlivých skupin, 
které se ve výše zmínìném kvadrantu mají 
sejít. "Nejde o teroristy, Èeská republika je 
v naprostém bezpeèí", potvrdil našemu 
listu èeský ministr vnitra S. Gross. Pøesto 
Gross pøipouští, že americká informaèní 
služba ví o celé vìci mnohem víc, než její 
èeští kolegové. Ti zvolili pomìrnì 
neobvyklou metodu získávání informací, 
místo aby sami vyslýchali podezøelé 
a pátrali v terénu, odposlouchávají linky 
amerických kolegù. Na pøímou otázku, 
proè naši specialisté zùstávají v budovách, 

øeditel BIS odmítl odpovìdìt, ale po tom 
co jsme mu slíbili, že jeho odpovìï 
neotiskneme øekl: "Pracujeme na celém 
pøípadu z našeho ústøedí. V takovémhle 
poèasí by èlovìk ani psa nevyhnal", dále 
øeditel shrnul prozatímní výsledky 
pátrání:"Jasné je zatím jen to, že Noèní 
mùra konèí, nemyslíme si, že by na to 
nemìla, ale uznejte sami v takovémhle 
poèasí nelze podávat maximální výkony."
Další dùležité informace o celé vìci jsme 
získali pomìrnì náhodou, když si nìkterý 
z amerických agentù spletl èíslo a zavolal k 
nám do redakce. Z jeho, evidentnì 
k ó d o v a n é ,  z p r á v y  j s m e  m n o h o  
nepochopili a tak ji otiskujeme pøeloženou 
do èeštiny bez dalších redakèních zmìn. 
"Ho-wa-da nemají k letošnímu vítìzství 
daleko, jen nesmí tak kolosálnì zklamat na 
závìreèné šiføe. Svaz konjugovaných 
operátorù je též pøipraven zaútoèit 
na nejvyšší pozice, ale  pomìrnì neznámý 
tým Žabožrouti spolu s Timurem a jeho 
partou jim v tom jistì zabrání. Pøesto 
nevyluèujeme, že pøekvapí nìkterý z málo 
známých týmù."
Ještì pøed uzávìrkou tohoto vydání jsme 
se dozvìdìli, že redaktoøi MF-DNES náš 
èlánek zcizili a otiskli ho na titulní stranì 
jen s malými úpravami....  -kon



K dubnu patøí apríl a k aprílu patøí žertíky. 
Proto dnešní úloha bude z žertovného 
šachu. Úlohy žertovného šachu se 
vyznaèují tím, že se v jejich øešení 
vyskytují tahy, které nejsou v úplném 
souladu s pravidly (napø. promìna pìšce 
v soupeøovu figuru), nebo neobvyklým 
zadáním. To je také pøípad pozice 
na diagramu - bílý na tahu dá mat pùltým 
tahem.
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šachový koutek

Praha: Náprstkovo muzeum v dnešních 
dnech pøebírá do svých sbírek pøedmìty 
z pozùstalosti nedávno zesnulého 
známého èeského cestovatele Milana 
Wolkera.
K nejcennìjším pøírùstkùm patøí 
Wolkerovy deníky z jeho výprav 
do centrální Afriky, Patagonie, na Sibiø, 
ale i dalších, spolu s nedocenitelnými 
fotografiemi a filmy z tìchto cest.
Neoèekávanou pozornost ovšem vyvolala 
stará vyøezávaná truhla respektive 
pøedmìty v ní nalezené. Odborníci 
se domnívají, že se jedná o výbavu 
a trofeje z badatelových cest. Aby si i naši 
ètenáøi uèinili pøedstavu o neobvyklosti 
tohoto nálezu, uvádíme zde seznam vìcí 

Pøírùstek ve sbírkách Náprstkova muzea
v truhle uložených:
Ruèník, ústní voda, hrst oøechù, instantní 
med, zrající sýr, mátový èaj, láhev rumu, 
nádobí, celofán, drát, køída, svítilna, jízdní 
øády, turban, gumáky, bílá hùl, amulet, 
váleèný køíž, falešný knír, oslí ocas, paví 
péro, elfí plášt a Yettiho zub.
S významem a dokonce i možným 
pùvodem nìkterých pøedmìtù si ovšem 
zatím neví rady ani tým speciálnì 
v y è l e n ì n ý  n a  z p r a c o v á n í  c e l é  
pozùstalosti. Lze nicménì oèekávat, že 
výzkum tìchto pøedmìtù nabídne nová 
neotøelá vysvìtlení pro celou øadu otázek, 
které byly až doposud pokládány 
za uspokojivì zodpovìzené.

-nor

Rozhodli jsme se, že v tomto èísle 
uveøejníme nìkteré z mnoha básní, které 
pravidelnì od vás poštou dostáváme. 
Po zralé úvaze jsme vybrali dvì dílka, 
která, myslíme si, dobøe prezentují 
rozpolcenost souèasné mladé generace.

Linux rulez!
Poèkej Bille, poèkej jen! 

Jednou pøíjde soudnej den... 
Až tuèòák zobák nabrousí, 
rozklove ti woknousy!!! 

Poutníkovo psychodrama
Je tu nìco nejasného ?

Dej se dolù, potom vlevo !
Že by jsi byl na to krátký ?
Musíš najít cestu zpátky !

Kterou ? To ti nestaèí ?
Utíkej tou nejkratší !

-jar

Šance pro mladé básníky

Pentomino je skládací hlavolam, se 
kterým se mùžete zabavit na dlouhé 
hodiny. Skládá se z 12ti dílkù se stejným 
povrchem. Z dílkù mùžete složit nejen 
plošné obrazce pøipomínající rùzné tvary, 
ale s trochou šikovnisti i prostorové 
objekty.
Pentomino jako hlavolam prý vymyslel 
Solomon W. Golomb, který se o nìm 
poprvé zmínil v roce 1953 v Harvardském 
matematickém klubu. Úlohy s podobnými 
kostièkami jsou ale známé již z roku 1907. 
I když tedy není Pentomino nìèím novým, 
tìší se i dnes slušné popularitì. Existují 
lidé, kteøí sbírají nákresy rùzných tvarù, 
které se dají z Pentomina postavit. Aby se 
sbìratelé mezi sebou domluvili, oznaèují  
jednotlivé dílky skládaèky písmeny, která 
pøipomínají. Nìkdy to chce dost fantazie - 
posuïte sami.

Stará moderní hraèka
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PANNA (23.8. - 22.9.): Nepøíjemnost by 
vám zpùsobilo podlehnutí nìjaké 
slabùstce. Nezbývá, než se držet hodnì 
zkrátka a vyhýbat se bujaré spoleènosti. 
Protáhne a prodraží se vám návštìva 
obchodního centra. Dùvodem nemusí být 
jen rozhazovaènost. 

VÁHY (23.9. - 23.10.): Pøekážky nejsou 
dílem nepøíznì osudu, ale nutností, kterou 
je tøeba pøekonat. Pøi troše dobré vùle se 
vám to podaøí. Zvýšenou pozornost 
vìnujte finanèním otázkám a zdraví. 
Omezte konzumaci ostrých nápojù a 
omáèek. 

ŠTÍR (24.10. - 22.11.): V práci toho 
mnoho nedokážete, takže nemá smysl 
tlaèit se do popøedí. Navíc by to ani nikdo 
neocenil. Udìlejte nìco pro sebe, tøeba si 
naplánujte víkend. Chraòte se pøed 
prùvanem,  mohl i  bys te  ošk l ivì  
nastydnout. 

Pokud jste zde své znamení dnes nenašli, 
kupte si další vydání Bednáøských listù.

Horoskop na dnešní den

EkoList: Se zhruba šestimetrovou 
nafukovací velrybou cestují po republice 
aktivisté Greenpeace. Chtìjí  tak 
pøitáhnout pozornost ke své kampani na 
záchranu kytovcù. Již od minulého týdne 
sbírají podpisy pod petici, která èeskou 
vládu vyzývá ke vstupu do Mezinárodní 
velrybáøské komise. Tam by mìla ÈR 
podporovat návrhy podporující zákaz 
komerèního lovu velryb. Ministerstvo 
životního prostøedí je jejich myšlence 
naklonìno. Velrybáøská komise, jež byla 
pùvodnì ustavena kvùli zachování a 
regulovanému rozvoji velrybáøského 
prùmyslu, se na doèasném moratoriu na 

komerèní lov velryb usnesla v roce 1982, 
v platnost vstoupilo v roce 1986. 
Nevztahuje se ovšem na Norsko, které 
vùèi rozhodnutí komise uplatnilo tzv. 
výhradu a moratorium se ho tedy netýká. 
Lov velryb podporuje také Island, který 
témìø 20 let èlenem komise nebyl. 
V souèasnosti se na lovu velryb nepodílí, 
znovu ho ovšem plánuje od roku 2006. Se 
souhlasem IWC loví velryby pro vìdecké 
úèely také Japonsko.V ÈR je nyní prodej 
velrybích produktù zakázán na základì 
Úmluvy o mezinárodním obchodu 
ohroženými druhy volnì žijících 
živoèichù a planì rostoucích rostlin.   -tun

Greenpeace s velrybou objíždí republiku
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