Pochovali Jozefa.
- Čo mu preboha bolo?
- Bol mŕtvy.
Rybár uloví zlatú rybku. Bez rozmýšlania ju
zvesí z udice a hodí spať do vody. Rybka sa
prekvapená vynorí a pýta sa ho:
- A tri želania nebudú?
- A čo by si chcela?
Dvaja Američania si najmú lietadlo s pilotom
a odletia do Kanady loviť losov. Podarí sa im
zastreliť šiestich. Keď si však chcú úlovok
naložiť do lietadla, pilot im hovorí:
- Do lietadla sa zmiestia iba štyri losy, so
šiestimi nevzlietneme.
Nato sa Američania začnú vykrúcať, že
oni veru aj minulý rok ulovili šiestich losov,
mali prenajaté to isté lietadlo a predsa so
všetkými šiestimi odleteli. Nakoniec sa pilot
nechá prehovoriť a vzlietnu. Lietadlo je
však preťažené a po chvílke letu sa zrúti
dole. Američania vylezú z ruín a jeden sa
pýta:
- Ty počuj, mne je akosi toto miesto známe...
- Myslím, že sem sme spadli aj minulý rok.
Príde Maťo Ďurinda na vianočné trhy a
začne spievať: Póď-mé brá-tia dó Bét-léma...
A z publika sa ozve: A čo je to tá Léma?
Prečo si siamské dvojičky zašli do Británie?
Aby si zašoférovala aj tá druhá.
Vo vlaku sedia Indián, Fico, Japonec, Chuck
Norris, Rus, Nemec, Rapper, vrana, zubár,
Fero, Helena Vondráčková, obaja z Maduaru,
Palestínec, syn, chlapík a malý Janko.
Príde sprievodca a povie:
- Toto mi uz nerobte!
- Ako vyzerá rodokmeň Vaša Patejdla?
- Vašo Prvejdl -> Vašo Druhejdl -> Vašo
Třetejdl -> Vašo Čtvrdejdl -> Vašo Patejdl
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Rozpráva bača honelníkom pri ohni:
- Ej veru chlapci, to ked pred rokmi pribehol
jaguar, tak nam skoro vsetky ovce pohlušil.
- Ale bača, ved také zviera u nás ani nežije!!!
- No tak potom februar.

Číslo 2.

Ročník 6. 10/11

Už viem prečo sa moja sestra nevydala.
Jej svokrovci nemohli mať deti.
U lekára:
- Babka, vaše dcéry vravia, že zle vidíte.
- Ale kde, to ony sa schválne tak zahmlievajú!
Rozumiete hokeju?
- To si myslím!
- Tak sa, prosím vás, pozrite či mám dobre
vyžehlené puky.
Aký je rozdiel medzi špenátom a soplom?
- Špenát deti neľúbia.
Príde ryba do obchodu a pýta sa predvačky:
- Máte tu rybu?
- Bohužial nemáme.
Ryba jej nato:
- Tak tu ma máte!
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Zdravím vás milé deti.Opäť sa mi dostalo tej
pocty a môžem napísať úvod do tohto veľmi
kvalitného časopisu. Ako iste viete v nedávnej
minulosti, konkrétne posledný januárový
týždeň sa konalo podľa mojich výpočtov už 25.
prípadne 24. sústredenie Riešok, alebo malo
možno aj menšie poradové číslo, pretože
neviem, aké boli začiatky Riešok, to som
bol ešte malý sopľoš v škôlke. No chcel som
tým povedať, že Riešky sú tu už dlho a bolo
už veľa sústredení a to posledné bolo v už
spomínanom čase v Detvianskej Hute. Možno
sa o ňom niečo dočítate vnútri Orieška, ale
počul som, že vraj bolo dosť dobré. Neviem
to posúdiť, lebo som tam nebol, ale myslím si,
že je to pravda, lebo tie, na ktorých som bol
ja, boli eňo ňuňo. Teda ak sa chcete dostať na
letné sústredko, tak šup šup riešiť deťúrence.
Na to, aby ste si zlepšili svoje umiestnenie
máte už len dve série, preto neváhajte a
pustite sa do riešenia. A nezabudnite si pri
tom prečítať aj príbeh. Napísala ho naša Janka a ževraj je veľmi vtipný a vystupujú tam aj
zaujímavé postavy ako napríklad emo zajačik
ViRPo a iné a vôbec je to celkom humorné.
Tak nenechajte výsledok Jankinho snaženia
len tak ležať na stole. Tak a to je asi všetko
k Rieškam a môžme prejsť na počasie. To je
v týchto dňoch celkom chladné, ale našťastie
nám neprší, avšak keď som včera vyšiel von
dostal som šok, pretože v noci nasnežilo a
všade bola malá vrstva snehu a to je u nás
nie je také časté v tomto období. Mňa by aj
celkom potešilo, keby už bolo
teplejšie aspoň tak 10˚C, aby

NEPREDAJNÉ

sa už dalo pekne chodiť veslovať (to je taký
šport, kde sa jazdí chrbtom dopredu a veslá
máte upevnené k lodi a pestujú ho napríklad
na Oxforde a Cambridge, ale aj u nás v
Bratislave, teda žiadny kajak, ani nič podobné, my jazdíme na skife, len aby sme sa vyhli
nedorozumeniam) von na vodu. A myslím, že
už bolo dosť dlho zima, tak by teraz mohlo byť
tak príjemne jarne teplo. Však za chvíľu už
začne jar a teploty sú ešte stále blízko 0˚C.
Ale inak je celkom fajn, slnko svieti, voda láka,
postavme si snehuliaka. A tak a iné a vôbec.
A tak to je asi všetko, čo by som vám povedal
prvýkrát v tomto školskom polroku.
Váš Bocky

(pre pochopenie obrázka si prečítajte nový
príbeh)
10/11 - 2. číslo
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Niečo špeciálne
Výhodou riešiteľa, ktorý už bol na sústredku je
bezpochýb nebojácnosť. Už vie, čo sa stane,
ak sa rozhodne odoslať vyplnenú pozvánku
a odísť s bandou Rieškarov na týždeň preč.
Vie, že ho nečaká nič zlé, priam naopak,

silný zážitok. A tento poznatok, respektíve
skúsenosť, ho v riešení príkladov poháňa
niekoľko krát rýchlejšie ako nováčika. Kým
však príde k zlomu, a riešiteľ sa predsa len
odváži ísť na sústredko, môže ubehnúť aj
veľa času.
Jeden z vás sa nám po prvom sústredku rozhodol poslať text, krátky príbeh, o
očakávaniach a o tom, ako to nakoniec vyzeralo a ako sa jeho názor zmenil. Je to Trieu
„Timo“ Nguyen Hai. Svoj článok nám poslal
tak, ako je mu to prirodzené. V gramatike nie
celkom slovenskej, keďže sa slovenčinu učí
len chvíľu, no o to očarujúcejšie a úprimnejšie
pôsobí. Týmto sa mu samozrejme chceme
tiež poďakovať. A vy čítajte, možno to aj vás

A2

10/11 - 2. číslo

inšpiruje a budete mať chuť dostať sa na sústredko...
Ako vždy, sedím v triede a počúvam hudbu z
mobilov, ktoré som stihol včera nenápadne o
polnoci stiahnuť... A rozmyšlam o tom, kedy
konči nekonečne 6 hodinové utrpenie. Ach!
Celá večnosť... „Decká! Riešky je tu!!!“ Odrazu
do triedy niekto vošiel...Nestihol som pozrieť
do tváre...Ale som si istý že to bola Monča
(či Tinka)??. „Jaj! Riešky! Asi nič pre mňa...“
Porozprával som sám so sebou v unavenom
stave...(Po hodine fyziky...Kto by nie...:) ).
Ak sa pýtaš hocikto v našom škole...Ktorý
majú radi Matematiku...Čo znamená Riešky...
Odpovedali by ti že je to najsamlepšie seminár čo existuje...Ale pre mňa, bol to len dôvod
ktorý niekto vymyslel len aby mohol ulievať
sa zo školy, od nežiaduci učitelia, od rodičov,
alebo dokonca od nežiaduceho spolužiaka...
Ale tento rok, moja najlepšia-najobľúbenejšia
spolužiačka ma presvedčila že Riešky...není
len to...čo som doteraz myslel...Tak prečo
nie? Známky skončia zle tak či tak :(...A rozdali všetky ohodnotené riešenie, ktoré dostali od Monči(-či Tinki)? Postavil som sa a
išiel som za ním aby som mohol poprosiť
svoje riešenie...Okrem všetci Rieškarské maniaci v mojom triede, je tu aj ViRPo...ktorý
stále mi hovorí aký je Riešky super a super
a bla bla bla...No, ako som čakal...nebolo to
o nič lepšie...Ako vždy, ohodnotenie je vždy
najkrutejšie vec, čo existuje...Ale tento krát,
dostal som niečo čo som ešte N-I-K-D-Y v
živote nedostal...“pozvánka na sústredko“.
Pre rieškarský maniaci není nič lepšie...Pre
mňa, je to dobre? Mám sa vôbec tešiť či
obávať sa? Mám ísť či nie?Vždy som sa pred
kamošom skrýval to, čo vážne myslím. Zapadnem medzi nimi či nie?...Ale aj tak, ulievať
sa zo školy na celý týždeň...Vymenil by som
ho aj za svet...:D. A tak celý týždeň som bol

Masyu
Vytvorte súvislú čiaru (slučku), začínajúcu aj
končiacu v jednom políčku, ktorá prechádza
cez všetky krúžky na hracom pláne. Slučka,
ktorá vchádza do políčka, musí cez políčko
prejsť priamo alebo pod 90 stupňovým uhlom.
Dva druhy krúžkov na hracom pláne určujú
dva spôsoby ako má čiara cez ne prechádzať:
•
Cez biele kruhy musí prejsť čiara
priamo, ale slučka sa musí “zlomiť” na predchádzajúcom alebo (a) na nasledujúcom
políčku, ktoré nasleduje po políčku s krúžkom.
•
V čiernom krúžku sa musí čiara
“zlomiť” pod 90 stupňovým uhlom, ale cez
predchádzajúce a nasledujúce políčko musí
prejsť priamo.

Príklad:
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Nurikabe
Vyfarbite niektoré zo štvorčekov načierno tak,
aby platilo:
•
všetky zafarbené musia byť prepojené (hranami), akoby mal vzniknúť múr,
•
každé políčko s číslom musí byť
súčasťou nezafarbeného “ostrova” susediacich štvorčekov, ktorých je presne taký počet
(vrátane políčka s číslom) ako určuje číslo v
políčku,
•
dva nezafarbené “ostrovy” nesmú
byť prepojené (spojené hranou),
•
medzi zafarbenými políčkami nesmie nikde vzniknúť štvorec o veľkosti 2 × 2
(alebo väčší).

Príklad riešenia nurikabe 3x3:

preč od školy, od rodičov a od profesori ktorí
ma aj hneď uškrtili, keby mohli...A tu...Tu som
poznal skvelí ľudia ktorí asi nikdy, nikdy nezabudnem...Zažil som kopec srandy, ktorí pre
náš pripravili najlepší vedúci na svete...Od
nočné hry do adventurky s lightning boltom
ktorý vyrieši všetko až k tomu, ako ma nakreslili šmajlíci cez noc na tváre...Matboj, šport,
každý deň zaujímavé prednášky alebo len tak
zaspievať Rieškarské pesničky a diskotéka
kde môžem byť sám sebou...Týždeň končí tak
rýchlo, je čas na rozlúčku...Dostal som diplom
so celým podpísaním perom. Samé krásne
odkazy od vedúci a kamoši, ktorí som poznal
za krátky týždeň ale viem jejich mená aj odza-

du.(Verte mi, slovenčina a zapamätať mená
nie sú vôbec moje silné stránky :( )...Rozlúčka
končí hromadné objatie zas pred hlavnou
stanicou, kde sme aj po prvý krát stretli.
Rozlúčka, ale všetci v srdci určite už dávno
vedia, že sa ešte stretneme...v LETNOM série
Riešok...,ktorý zachviľu už odštartuje...„Pekné“ príklady už čakajú...Tak prečo nepridáš
sa aj TY ??? Pridaj sa k nám a uvidíš čo znamená “Riešky“...

Ak ťa v noci budia strašidelné sny,
ak ťa nudia ľudia a ak si obézny,
ver, že za to môže len veľké napätie,
a z čoho, a z čoho, z novej série.

No nič to, veď vy to viete,
len pár príkladov zvládnete,
spolužiakom zrak vytriete,
a jednotky dostanete.

(pekný úvod, nie? :) dúfam, že ste tú pesničku
spoznali :P)

Vynaložiť veľkú snahu
určite sa oplatí,
kto by nechcel na sústredku
prežiť dni aj bez nudy.

Tak dlho ste čakali,
už prišiel ten čas,
iste ste to spoznali,
Riešky sú tu zas.
Najskôr klídek, pohodička,
až do termína,
potom každý, aj kto nechcel,
nervy spomína.
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Timo, 30.1.2011

Bystrý um a pevné nervy
od srdiečka prajem vám,
prostredníctvom tejto básne
veľké šťastie zaželám.
Vaša Danka K.
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Čaute Rieškari! Ako som Vám už minulom
čísle sľúbila, je tu rozhovor s Philom! Je to
taký... no skrátka super človek:) Veď čítajte
a uvidíte! (PS: redaktorov bolo trochu viac,
ako zvyčajne, keďže Phila majú všetci radi
a ešte k tomu sa rozhovor odohrával v škole
cez veľkú prestávku a každý, kto išiel okolo
sa pristavil:)
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Mária: Ahoj Phil!
Phil: Ahoj!
Mária: Najprv sa nám trochu predstav pre
tých, ktorí ťa nepoznajú, že kto si, čo si.
Phil: Som Phil, chodím na Gamču do 3.B a
mám 18.
Mária: A povedz nám niečo o tebe a o
Rieškach.
Phil: Tak s Rieškami som začal kvôli tomu, že
by som chcel pomôcť deckám,
keďže mne tieto semináre tiež
pomohli. Dostal som sa k nim
cez pani profesorku Babišovú.
Mária: A aký korešpondenčný
seminár si riešil pred tým?
Phil: Ja som riešil Matika a
Malynára a o Rieškach som sa
dopočul až na Gamči (keď už
bol moc starý na riešenie pozn.
red.)
Mária: Povedz nám, čo ty
vlastne v Rieškach robíš?
Phil: Hmmm. Neviem to
vysvetliť.
Mária: (smiech) Tak skús.
Phil: Noo. Tak robím knižku
a konkrétne sadzbu, čo znamená, že všetko, čo sa pripraví
dám dokopy tak, aby to vyzeralo dobre a aby to decká vedeli
prečítať.
Mária: A čo sa ti najviac páči
na Rieškach, čo ťa drží v nich
stále robiť?
Phil: V Rieškach som kvôli
tomu, že som chcel pomôcť
deťom.
Mária: A keď sa ti najviac na
svete nechce a sústredko už
bolo dávno a máš toho veľa,
tak stále ťa držia tie decká?
Phil: No ako nerobím to len
kvôli sústredkám, teda súst-

redko je skôr tá menšia časť, prečo to robím
a robím to hlavne preto, že mne to pomohlo a
teraz dlžím niečo a chcem pomôcť ja.
Mária: Wow, to je úplne super! Dobre, teraz
si tretiak a už si si musel vybrať semináre a
otázka je, čo by si chcel v budúcnosti robiť
alebo na akú školu ísť?
Phil: Školu ešte vôbec nemám vybratú, ale
niečo s matikou, informatikou rozmýšľam, ale
vôbec nemám ešte konkrétne školy.
Mária: Čo ťa vie najviac potešiť? Hocikedy,
hocikde.
Phil: Asi dobré ocenenie od ostatných.
Mária: A čo ťa vie najviac najviac naštvať?
Phil: Keď vidím, že všetci sú leniví a nič nerobia.
Mária: Aká je tvoja obľúbená kniha, alebo
film, alebo hudba?
Phil: Tak ja som skôr taký, že si pozriem to, čo
mi odporučia ostatní, čiže nemám nič konkrétne, ale keď niečo nájdem, tak si to pozriem,
alebo prečítam, alebo popočúvam.
Mária: Čiže nemáš nejaký vyhranený štýl, ale
skôr to, čo príde pod ruku.
Phil: Hej.
Mária: Dobre, aké máš záľuby, alebo niečo,
čo ťa baví okrem Riešok?
Phil: Vieš čo, kebyže nezanedbám v detstve
všetky záľuby, tak by som nejakú mal. Až
teraz to zisťujem, že úplne veľa vecí ma baví
a asi sa budem učiť hrať na gitare, ale zatiaľ
ešte neviem, uvidím.
Mária: No gitara je sústredkový nástroj, tak to
ti prospeje! Aké je tvoje obľúbené jedlo?
Phil: Mám rád všetky jedlá.
Mária: A niečo najobľúbenejšie, čím ťa majú
podplácať, keď sa budú chcieť dostať na sústredko?
Phil: No tak čokoláda.
Mária: Klasika!
ViRPo: Čo si spravil dnes prvé, keď si vstal?
Phil: Šiel som na WC-ko.

ViRPo: Čo si spravil dnes druhé, keď si vstal?
Phil: Začal som aj niečo vidieť.
Mária: Povedz niečo, čo ťa teraz prvé napadlo. Teraz!
Phil: Mňa nikdy nič nenapadá. (smiech)
Dada: Musíme ho napadnúť!
Phil: Au! Ja sa bojím. (všetci: smiech)
Dan: Pozdravuje vás váš bývalý šéfredaktor,
milí čitatelia.
Mária: Bol si zatiaľ na dvoch sústredkách.
Povedz, ako sa ti páčilo, aký bol tvoj najsilnejší
zážitok a ako si to celé vnímal.
Phil: No ja vnímam sústredko tak, že vnímam
len tie pocitové časti, že si nepamätám nič
konkrétne nikdy, ale stále mám z toho dobrý
pocit.
Mária: Aha. Čiže málo si spal, nič konkrétne
si nepamätáš, ale mal si sa dobre. (smiech)
Phil: Áno.
Mária: A budeš svoje deti navádzať na to, aby
riešili Riešky?
Phil: Ak budem mať deti, tak áno.
Mária: A chceš mať deti? Ak hej koľko?
Phil: Chcem a veľa.
Mária: Koľko je veľa?
Phil: Tak na sústredko. (všetci: smiech)
Dada: Čiže bude výsledkovka pre Philove
deti a výsledkovka pre ostatných. (smiech)
Mária: Posledná otázka: životné motto.
Phil: Správaj sa tak, ako chceš, aby sa ostatní správali k tebe.
Taký krásny koniec! Tak to je on. Nemám čo
dodať. Len, že stojí za to ho zažiť na sústredku, tak riešte poriadne!:)
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