
ROZMACH MAFIE NA 
ORLICKOÚSTECKU!

Letohrad (-muf-)  V hale Letohradského nádraží se dnes 
obchodovalo s lidmi! Šestnáct nadějných matematiků naletělo 
letákům jisté brněnské kriminální skupiny, v podsvětí známé pod 
názvem „BRKOS“! Pod záminkou matematického soustředění byli 
vlákáni do nádražní haly. Tam padli do rukou jednoho z mafiánů 
(světlovlasý muž na fotografii), po jeho identitě policie pátrá. O 
několik minut později se na místě objevil vysoko postavený člen 
mafie, Píta! Doprovázel jej neznámý muž v obleku. Matematici byli 
vyměněni za kufřík peněz a následně se zavázanýma očima zahnáni 
do přistaveného mikrobusu. 
  „No voni měli takový černý brejle a vohozy jako z těch 
americkejch filmů, jak se tam nakonec dycky všici postřílej“ 
konstatovala zděšená Alžběta Brandolínová (69):“ takový lotry by 
měli střílet, žejo, dyk na co ty policajty máme“. Jak dále uvedla 
Brandolínová, muž v obleku na matematiky dokonce mířil 
samopalem!   

Zdá se, že BRKOS se tímto nákupem mozků snaží rozšířit své řady 
na Orlickoústecku a konkurovat tak jiným zločinným organizacím v 
regionu.
    „Víte, opilecké rvačky a bitky nožem, na to jsme tu zvyklí“, řekl 
Vendelín Šťourač (51), velitel Letohradské policie:“ ale že budeme 
stát proti někomu, kdo je vyzbrojen například kružítkem, na to 
rozhodně připraveni nejsme. Budeme proto kontaktovat kolegy z 
Brna, kteří mají mnoho zkušeností z nebezpečných zásahových 
akcí na Přirodovědecké Fakultě“.
   Že je takové opatření na místě nám potvrdil i Arnošt Vostrý (43), 
velitel elitní Brněnské zásahové jednotky: „Kupříkladu loni jistý 
geometr, Karel Kapusta, ukradl Doc. Bochníčkovi dvoumetrový 
trebuchet, zabarikádoval se s ním na střeše fyzikální sekce PřF a 
ohrožoval s ním návštěvníky botanické zahrady. Byl ochoten 
střechu opustit jen pod podmínkou, že mu bude oficiálně přiznán 
jeho podíl na důkazu Pythagorovy věty a že tato ponese nově 
název Pythagoras-Kapustova“. 
   Bylo zjištěno, že mikrobus matematiky zavezl do obce Pastviny. 
Budeme pro vás sledovat, jestli policie zakročí, či nikoliv. 
Proslýchá se totiž, že BRKOS má v matematických kruzích mnoho 
sympatizantů, někteří z nich jsou prý na vysokých místech!

AHABLESK!!!
SMĚJEME SE S DÍVKOU AHABLESKU

Přijde matematik domů, sedne si ke svým rovnicím, 
manželku úplně ignoruje. Ta za ním po hodině přijde a 
ptá se ho: „Miluješ mě ještě vů-bec?“ On po chvíli 
vzhlédne od rovnic a odpoví, že ano. Manželka ho 
tedy vyzve: „Dokaž to!“ On se otočí zpět k papíru, 
začne něco psát a říká“Dobrá. Nechť omega je 
množina všech objektů, které je možno milovat...“

KRÁTCE
USA  (-hele-) Americkým vědcům se podařilo zkřížit 
delfína s nosorožcem. Americká armáda zvažuje 
nasadit delforožce do boje proti jihamerickým 
uprchlíkům, kteří se snaží doplout do USA na 
gumových člunech!

Thajsko (-jů-) Dnes vytáhla do ulic Thajské 
metropole katolická menšina. Vtrhli do královského 
paláce a svrhli guvernéra Vu-Těnga. Na jeho místo 
dosadili svého kardinála Hen-Oneho. Po pondělním, 
středečním a pátečním převratu se tedy jedná již o 
páté státní zřízení v Thajsku za poslední týden.

INZERCE
Prodám levou ledvinu za 200000Kč. V případě 
odkupu 3 a více kusů množstevní sleva. Don Vito.

Koupím 10kg gumových medvídků, cena dle kvality. 
Don Girdiano
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   Nyní třikrát 
 větší počet
vykřičníků!!!

Inteligentní čtivo
za rozumnou cenu!
Vychází pravidelně.


