Čo je na polovicu roztrhnutý papier? Puzzle
pre blondínky.
- Haló. Bratislavské vodárne?
- Áno, čo si želáte?
- Z môjho vodovodu tečie voda!!!
- No, a čo ste očakávali?
- No podľa účtu aspoň Heineken!
V správach hovorili, že by každý, kto vyrazí na
cesty v tomto počasí, by mal mať so sebou:
reťaze, lopatu, deku, rozmrazovač, ťažné
lano, baterku, hever a náhradné koleso ... no,
vyzeral som ráno v autobuse ako debil...
“Tak, oddnes budeme pracovať podľa nového
poriadku: Pondelok oddych po víkende. Utorok príprava na pracovný deň. Streda pracovný deň. Štvrtok oddych po pracovnom dni.
Piatok príprava na víkend. Sobota a nedeľa
víkendové voľno.”
Na to sa ktosi z úradníkov ozve s tichým
roztrpčeným komentárom:
“A to akože v stredu tu budeme dokedy?”

- Vieš, čo je nového? Zrušili daňový úrad!
- Neblázni!
- Fakt! Dostal som od nich list a v ňom stálo:
“Posledná upomienka!”
T.A. EDISON je idiot, kvôli ktorému ťaháme
nočné smeny.
Mami, aké to je mať najlepšiu dcéru na svete?
Neviem, spýtaj sa babičky !
- Ocko, vieš, ktorý vláčik je najpomalší???
- Nie Janko, ktorý?
- No predsa ten, ktorý si mi sľúbil minulé Vianoce!!!!

- “Nebol som až tak opitý!”
- “Že nie ? Ty idiot, hodil si môjho škrečka a
vyziapoval si: Pikaču, volím si teba!”
Výmena názorov znamená to, keď pôjdeš za
šéfom so svojim názorom a vrátiš sa s jeho.
Kamarát hovorí kamarátovi v krčme:
- Pozeral som futbal v telke a žena sa z
kuchyne ozvala: Čo na tej telke vidíš ? Ja som
pozrel na ňu a hovorím: Prach.
...a hádka začala..
- Neskočíme na colu?
- Ty si prvý človek, ktorý v slove pivo urobil
štyri chyby...
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Ahojte :)
Takže opäť tu máme ďalšie vydanie nášho
obľúbeného, no tentoraz aj trocha vynoveného oRieška. Okrem tradičných klepov,
hlavolamu, príbehu či rozhovoru v tomto čísle
pribudnú aj nejaké nové veci. No ale nebudem vám predsa všetko hneď prezrádzať!
Začala sa nám teda letná séria. Spolu s ňou k
nám konečne prichádza aj teplejšie a krajšie
počasie. Na stromoch sa už začínajú pomaly
objavovať prvé puky, lesy už väčšinou prekvitajú jarnými kvetinami a aj tráva už naberá obvyklú sýto zelenú farbu. Neviem, či aj vám, ale
mne toto jarné obdobie prináša veľmi dobrú
náladu. No okrem dobrej nálady však prináša

Čaute, decká! Túto úplne novú rubriku, rubriku chutných receptov, sme začali písať
až po zimnom sústredku, kde sme o to boli
žiadaní vami, takže vitajte pri úplne prvej
časti našich receptov! Na začiatok sme si
pre vás pripravili hneď dva sladučké recepty, prvým je mini bábovka z hrnčeka,
a ten druhý je lentilková bublanina. Tu je
teda tá bábovka, dúfam, že bude chutiť
keď to skúsite.

Na bábovku budeme potrebovať:
4 lyžice hladkej múky
0,5 čajovej lyžičky kypriaceho

NEPREDAJNÉ
NEPREDAJNÉ

niekedy aj viac učenia. Aj keď sa to nezdá,
do letných prázdnin nám už nezostáva až
tak veľa času a učitelia si to zrejme myslia
tiež... Ale čo nevidieť tu máme našťastie
veľkonočné prázdniny. Trošku voľna, oddychu, zábavy a samozrejme aj vody ;) Taktiež
dúfam, že ste spokojní so svojimi opravenými
riešeniami, a ak náhodou aj niečo nevyšlo tak,
ako ste si mysleli, tak stále pred sebou máte
ešte dve kolá a mnoho šancí dohnať to, čo ste
teraz stratili. Takže by som vám chcela popriať
veľa trpezlivosti a úspechov v Rieškach, no
samozrejme aj mimo nich! :)
Nika

prášku
4 lyžice hladkého/práškového cukru
2 lyžice Granka
1 vajce
3 lyžice oleja
3 lyžice mlieka
1 (pre istotu väčší) hrnček
Postup:
V hrnčeku zmiešajte kypriaci prášok,
múku, cukor a Granko, pridajte vajce (bez
škrupinky!), následne na to pridajte mlieko
a olej a dobre zamiešajte. Takto zamiešanú
zmes dajte do mikrovlnnej rúry pri najvyššom
výkone (ideálne 1000 wattov) na 3,5 minúty
(pri nižšom výkone aj viac, ale sledujte to!).
Počkajte, až začne z hrnčeka stúpať hmota
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(prevažne pevného charakteru) a vtedy
vypnite mikrovlnku. Teraz už len stačí vyklopiť
bábovku na tanier a podávať, ideálne so
šľahačkou.
Lentilkovú bublaninu, náš druhý recept, vytvoríme pomocou:
Jedného balíčka prášku do pečiva
2 vajcia
2 hrnčekov polohrubej múky
1 hrnčeku krupicového cukru
1 kelímku kyslej smotany
aspoň 3 balíčkov lentiliek (viac podľa chuti)

Postup:
Cukor, múku, prášok do pečiva, vajce a kyslú
smotanu (môžete použiť namiesto smotany
aj mlieko o rovnakom objeme) zmiešajte
dohromady. Túto hmotu nalejte rovnomerne
na pekáč, na jej vrch vysypte rovnomerne
2 balíčky lentiliek. Rúru nahrejte na 180°C,
ešte pred úplným upečením dosypte tretí
balíček lentiliek a potom vašu bublaninu
dopečte do zlatistých farieb. Dúfame, že si
pochutíte.

Čaute čaute čaute! A máme to tu, nová
séria a s ňou aj nový oRiešok! No čo, už
ste mali absťáky z nedostatku informácií o
našich vedúcich? Tak už sa nebojte, v tomto čísle sa totiž dozviete Kuchtíkove dojmy
zo zimného sústredka Riešok a ešte oveľa
viac! Tiež sa tak tešíte, až sa chvejete
radosťou a nadšením? Tak to vás už nebudem zdržovať, dajte sa rovno do čítania!

K: Angličtina. Nemčina. Matika(dokonca dve
písomky). Dejepis. Biológia. NOSka. Fyzika.
Myslím, že som nič nevynechal. Žiadna
sranda Julča, poviem ti, taký neplánovaný
lyžiarsky je pekný zabijak.

J: Ahoj Kuchtík!

K: Tak som Kuchťo (prezývaný v rieškarskych

K: Zdravím ťa, Julča.
Ako sa máš? Čo nového?
K: A tak vieš ako to chodí... Veľa školy a tak.
Takže žiadna sláva, ináč všetko po starom.
Po starom? Prezraď našim čitateľom, čo to
znamená!
K: Problémy s enormným množstvom písomiek, také veci týkajúce sa vzťahov a tak
podobne.

Fúha. Tak to je už vážne.(smiech). No dobre, to by sme mali. A teraz sa predstav.
Kto si, čo si, a prečo práve Riešky?

kruhoch), som z Dunajskej Lužnej, ak by
niekto vedel, kde to je, a chodím do školy v
Šamoríne. A prečo Riešky? No lebo ma to
baví, sú tu skvelí ľudia a ako ma to nesmierne
bavilo zúčastňovať sa rôznych akcií ako
účastník, takisto ma to baví teraz, keď som
vedúci.
A aký je to pocit, keď zrazu prídeš na sústredko a nie si ten, kto zháňa niekoho, komu
dá potvrdenie o bezinfekčnosti, príde sa
prihlásiť a pýta sa, kedy bude nočná hra,
ale ten, komu sa decká prihlasujú a vypytujú na nočnú hru?
K: Tak nakoľko som bol na sústredku úplne
najmladší vedúci, tak sa ku mne nikto nehlásil.
Pocit je to ale skvelý. Nie v tej nadriadenosti,
ale v tom, čo robím, vedomie, že to robím,

ako pre účastníkov, tak aj pre seba. Každému
to odporúčam zažiť, je to parádne. Akurát je
to mierne odosobnenie, že už nie som 100%
času s ostatnými deckami, ale musím sa semtam venovať aj “vedúcovským” veciam.
Hodnotíš svoje vedúcovské výkony na
sústredku za úspešné?
K: Ťažko povedať. Ja som spokojný a myslím, že decká tiež. Či to tak vidia ostatní, to
už neviem. Ale povedzme pre všeobecnú
spokojnosť , že na prvé sústredko to bolo
cekom dobré.
Kuchťo? A čo si urobil pre to, aby si sa
dostal na sústredko?
K: Fuuu (povzdych). Ťažko povedať. Snažil
som sa zapájať, opravoval som príklady,
prispieval som do oRieška a podobne... Nie
je toho veľa, ale pre mňa sú to najdôležitejšie
veci, pretože ma posunuli na sústredko, z
čoho som nesmierne rád.
Budeš ďalej pracovať ako doteraz, aby si
sa dostal na letné?
K: Áno Julča, to si píš, že budem. Ten zážitok
mi dodal ďalšiu motiváciu pokračovať v tom,
čo som robil a zlepšovať to.
Čo ťa prvé napadne, keď si spomenieš na
časy, kedy si bol účastníkom?
K: Zaujímavá otázka… asi to, keď sme robili
blbosti s Murom, Uhrom a Pivom (pozn.
red.:bývalí riešitelia, teraz priatelia Riešok).
Kto ich pozná, určite vie. To sú asi take
najsilnejšie zážitky. No a samozrejme všetky
adventúrky (pozn. red.:hra na sústredku).

Písomky... to všetci poznáme. No ale
prezraď, z čoho to píšeš?
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A keď si bol vedúci?
K: Blbosti, ktoré robí terajšia kvarta, sú na
nezaplatenie, takisto všetky tie plánovačky s
vedúcimi, budenie na nočnú hru, dedinovka
a takisto aj adventúrka. To ma asi napadá
všetko, koniec koncov, mám to čerstvo v
pamäti.
Tak ti držíme palce a dúfame, že tieto veci
zažiješ znovu na letnom sústredení.
K: Vďaka za podporu:)
Nemáš zač. Teda máš! Povedz nám o sebe
nejakú pikošku!
K: Mám vás všetkých rád, ale to asi viete...

Áno, my sme to vedeli. Ale aj my teba. Aké
je tvoje obľúbené číslo?
K: 47, prirodzene. (smiech)
(smiech) A keby si si mohol vybrať
akúkoľvek nadprirodzenú schopnosť, aká
by to bola?
K: Chcel by som byť čarovný.
Chcel by si na záver ešte niečo odkázať
našim riešiteľom?
K: Prirodzene. Riešte Riešky, príďte na sústredenie, a presvedčte aj vašich kamarátov a
kamarátky, nech riešia, pretože to naozaj stojí
za to!

*Kešu oriešky pochádzajú z Indie, kde rastú
na stromoch vysokých až 12 metrov. V Indii
kešu orechy volajú „slonie vši“. Svojím tvarom
tiež niečo pripomínajú, nie? Samozrejme,
veď sú to plody tropického stromu obličkovca
(ľadvinovníka) západného, ktorý má pôvod v
Amerike, no postupne sa však rozšíril aj do
iných oblastí sveta. Rastú jednotlivo ako tvrdý
výčnelok dužinatého plodu.
*Mandle sú taktiež dobrá pochúťka. Čo? Aké
dva typy? Však ja také nepoznám... nuž, áno.
Delia sa na sladké a horké. Mandle s bielymi
kvetmi plodia horké mandle a s ružovými
kvetmi sladké mandle. Sladké sa používajú v

Čaute, decká! Tak, ako vždy, nájdete v
nasledujúcich riadkoch klebety a novinky zo sveta vašich drahých vedúcich :)
Neváhajte teda a pustite sa do čítania!
Čo (ne)vieme o orieškoch?
V domácej lekárni sa uplatňujú celkom
dlho, no väčšina z nás ich berie len ako
slanú pochúťku k večeru, k televízii, alebo
ako pokrm pre návštevu. Čo však skutočne
obsahujú, na čo sú dobré, na čo zlé, a čo je
na nich zaujímavé?
*Orechy ževraj tvoria astmu! Ich nadmerná konzumácia a výrobkov z nich, ako
je napríklad arašidové maslo, môže u detí
spôsobovať astmu. Osvedčilo sa to najmä
u pozorovaných detí, ktorých matky v tehote stve jedli veľa orieškov. (Na štúdii sa
zúčastnilo vyše 4100 tehotných žien!) Nebojte
sa, neprestaňte s nimi úplne. Tí, ktorí konzumovali najmenej dvakrát v týždni 28 g
orechov mali o 47 % nižšiu šancu dostať srdcový infarkt a o 30 % menšiu možnosť vzniku
srdcových ochorení než tí, ktorí orechy vôbec
nekonzumujú.

4
A

10/11 - 2. číslo

*Škandál! Arašidy, vraj nie sú správne orechy.
Sú to plody podzemnice olejnej, čo je vlastne
strukovina. Aj keď obsahujú vitamín B, C, E,
a aj A, až 2% populácie sú na ne alergické!
*Čo vám pripomína vlašský orech? Hejno
húseníc? Ťažko. Áno, je to mozog. Podľa te
rie podobnosti ovocia častiam ľudského tela
sa naozaj osvedčilo, že vlašské orechy pôsobia upokojujúco a na náš mozog vplývajú pozitívne - dokážu totiž vytvoriť viac ako tri tucty
neurónov potrebných na fungovanie mozgu.
*História lieskových orieškov siaha hlboko do
obdobia pred našim letopočtom. V Číne boli
nielen výbornou pochúťkou, ale aj liekom, a
okrem toho bolo významné aj ich postavenie
v mytológii. Bohaté vetvičky liesky slúžili
ako paličky pre bohov či bohyne. Vetvičky s
lístkami boli symbolom šťastia, bohatstva a
plodnosti.

Kuchtík sa prednedávnom vybral so svojimi
spolužiakmi lyžovať. Nenechal sa zahanbiť a
poriadne si to užil – svedčí o tom aj fakt, že
sa sám pekne krásne bez vedomia učiteľov
vybral na Lomnické sedlo. Tvrdí ale, že ak je
niekto taký dokonalý, ako on, tak si to môže
dovoliť. Zdá sa, že sa u neho rozvíja narci
mus na najvyššej úrovni :D
Andyho a Hankin orientačný zmysel je
skutočne poľutovaniahodný. Keď sa v jedno
pekné marcové ráno vybrali propagovať
Riešky po bratislavských školách, zablúdili v
Ružinove plnom nástrah v podobe bočných
uličiek a viacerých škôl na jednej ulici. Nebyť
Emila, ktorý im veľmi ochotne robil konzultanta cez telefón, asi by sa odtiaľ nevymotali.
Phil a Marka sa spolu z dôvodov verejnosti
neznámym vybrali do Nitry. Philovi
sa páčilo, ale mal dojem, že je tam

cukrárstve pri pečení pekárenských výrobkov,
v teplej kuchyni a sú obľúbenou pochúťkou k
vínu. Horké mandle sa priamo nekonzumujú,
ale destiluje sa z nich mandľová aróma. Nie
je však dobré zjesť z nich viac ako 5 jadier
(kusov), pretože obsahujú jedovatý prvok
amygdalín, a jeho rozkladom vzniká jedovatý
kyanovodík. (pozor teda ;) )
Dúfam, že vás nič tak hrozne nešokovalo,
ani neodradilo od papania orieškov :) A
keď už by ste náhodou boli na ne alergickí
(alebo ich proste len nemáte radi), jedno je
isté... Náš oRiešok vám istotne neublíži! :)

príliš veľa kostolov. To viete, niektorým ľuďom
sa nezavďačíte...
Julča, Zajo, Kozzy, Dada a Betka sa zúčastnili
zimného sústredka KMS-ka (matematický
seminár pre stredné školy), kde Julča kvalitne
ochorela – horúčky, hlas žiadny, sople všade,
proste chrípka ako vyšitá. Ostatní vyviazli
na šťastie bez ujmy, ale to bude asi tým, že
nemali (na rozdiel od Julči) potrebu máčať si
hlavu v snehu na dobrú noc každý deň. Nuž, k
tomu len toľko, aby ste si z nej nebrali príklad,
milé deti.
Murko, Uhro junior a Uhro senior mali štedrú
náladu, tak popri propagácii Riešok rozdávali
kade-tade cukríky, tešiac sa, akú revolučnú
metódu propagovania vymysleli. Nuž, chlapci,
neradi vám kazíme ilúzie, ale táto metóda až
taká revolučná nie je. Snaha sa ale cení, a aj
tie cukríky potešia, čo myslíte? :)
To je pre toto číslo všetko, ale nezúfajte – po ďalšom kole sme tu opäť s
najnovšími pikoškami, ktoré vám poskytnú najčerstvejšie informácie o vedúcich
priamo zo zdroja :) Dozdivenia, decká!
10/11 - 2. číslo
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Ahojte, decká! Po menšej pauze som si pre
vás ja, sám najčarovnejší Kuchtík, pripravil
opäť akési hlavolamy, a ako už u mňa býva
zvykom, je tu opäť spájanie tých istých čísel.
Jednoducho sa mi takéto hlavolamy páčia, čo
už ja s tým :) Pravidlá sú teda jednoduché,
spájame rovnaké čísla tak, aby sa jednotlivé
spojnice nepretínali. Bude také jednoduché aj
riešenie?Veľa šťastia prajem!

Druhý hlavolam je tak trochu netradičný, preto
samozrejme zaberie trochu viac času.
Napriek tomu z neho plynie pekné poučenie,
tu je vysvetlenie ako na to: Písmenká z hornej
časti príslušného stĺpca prepíšte do prázdnych políčok dole tak, aby v tajničke vznikol
zmysluplný výrok. (Medzery sú už vyznačené,
interpunkčné znamienka sú vynechané.) Tak
pevné nervy prajem...

Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden kamenár.
Vytesával z kameňa krásne sochy. Práca sa
mu darila, lebo ju robil s láskou. Raz vytesal
sochu lesnej víly, a neskôr k nej vytesal kamenné lampášiky, do ktorých dával horiace
sviečky. Tie potom okolo lesnej víly žiarili.
Jedného dňa sa kamenárovi zjavila sama lesná víla a povedala mu: “Kamenár, máš dobré
srdce, a preto ti splním každé želanie.”
Kamenár na to ale odpovedal: “Pri svojej práci
som šťastný. Mám všetko, čo potrebujem, nič
mi nechýba, ďakujem.”
A tak žil kamenár spokojne až do dňa, keď sa
zaujatý svojou prácou zabudol pokloniť bohatému kupcovi, ktorý prechádzal okolo. Nahnevaný kupec poslal svojich sluhov, aby ho za
trest zbili. Vtedy prišiel kamenár ku soche lesnej víly a hovorí jej: “Lesná víla, už nechcem
byť kamenárom. Chcem byť bohatým kupcom, lebo ten je viac ako kamenár. Musia sa
mu všetci klaňať.”
“Zažal si svetlo závisti vo srdci, a kde je závisť,
tam je aj pýcha, ale keď si to želáš, splním ti
tvoje želanie,” povedala víla a premenila kamenára na bohatého kupca.
Kamenár premenený na bohatého kupca si
istý čas spokojne žil a tešil sa, že sa mu musia
všetci klaňať. Potom si však všimol, že kvietky
skláňajú svoje hlávky len pred horúcim slnkom, ale pred ním nie. Utekal za vílou a hovorí
jej: “Dobrá víla, zmeň ma na slnko. Slnko je
viac ako bohatý kupec. Pred ním aj kvietky
skláňajú svoje hlávky.”
Víla vyhovela jeho prosbe, a tak si kamenár
premenený na slnko pobehoval po oblohe a
páčilo sa mu, keď pred jeho pálivými lúčmi
skláňali svoje hlavy ľudia aj kvety. Až jedného
dňa sa po oblohe prihnal oblak a zastrel slnko.
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Slnko sa márne snažilo vykuknúť. Vtedy
kamenár zašiel k víle a požiadal ju: “Lesná
víla, už nechcem byť slnkom. Premeň ma na
oblak. Oblak je viac ako slnko, oblak môže
slnko zastrieť.”
Lesná víla povedala: “Ach, kamenár, aký si
hlúpy.” Ale splnila, čo si želal. A tak sa kamenár preháňal po oblohe ako oblak. Zastieral a odokrýval slnko ako sa mu páčilo, až
raz prišiel vietor a odfúkol ho. Kamenár znovu
letel za vílou a hovorí: “Milá víla, zmeň ma
na vietor. Vietor je viac ako oblak, lebo vietor
môže oblak odfúknuť.” Víla znovu splnila kamenárovo želanie a premenila ho na vietor.
Kamenár - vietor si veselo poletoval a odfukoval, čo chcel a kde chcel, až jedného dňa
prišiel k vysokej skale. Chcel ju odfúknuť. Ako
sa snažil, tak sa snažil, skala sa ani nepohla.
Kamenár sa hneď prihnal k lesnej víle a prosil
ju: “Víla, už nechcem byť vietor, ale chcem
byť skalou. Skala je viac ako vietor, lebo vietor
skalu nemôže odfúknuť.”
Víla aj tento krát splnila kamenárovo želanie.
Kamenár sa dlho hrdo týčil ako vysoká skala,
vietor ho ovieval a ani ním nepohol, až jedného dňa k nemu prišiel mladý kamenár, ktorý
hľadal kameň pre svoju sochu a kus z nej odbil.
Vtedy išiel kamenár znovu za vílou a hovorí
jej: “Dobrá víla, mám posledné želanie. Zmeň
ma späť na kamenára, kamenár je viac ako
skala, lebo kamenár môže zo skaly odbiť.”
Víla odpovedala: “Vidím, že si zmúdrel kamenár.” A zmenila ho znovu na kamenára.
Od tých čias už kamenár ostal navždy kamenárom a znovu sa tešil zo svojej práce.
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