březen-duben

Miluj muže, který ti neříká, že jsi „sexy“, ale že jsi „krásná“.
Toho, který ti zavolá zpátky, když jsi to ty položila.
Toho, který zůstane vzhůru jen proto, aby tě viděl spát.
Toho, který líbá tvoje tělo.
Toho, který tě chce ukázat celému světu, i když nejsi zrovna miss.
Toho, kterému je úplně jedno, jestli jsi časem ztloustla nebo zhubla.
Toho, který říká: „Co si dáš miláčku? Já vařím!“.
Toho, který tě před svými přáteli vezme za ruku.
Čekej na toho, který ti bude neustále říkat, co pro něho znamenáš, a že je dítě
štěstěny, když má právě tebe. A který tě představí svým přátelům se slovy: „Tak, to
je ona.“
Miluj ho, protože on miluje tebe a bude tě nejspíš milovat navždy.

CITÁTY
„Láska je jen hra a my jsme hráči kteří se snaží za každou cenu vyhrát aby nakonec stejně
prohráli. Ale bez lásky se nedá žít. Láska je kyslík.“
„Není žádné přátelství,když jeden nechce slyšet pravdu a druhý je připraven lhát.“
„Kdyby měli všichni mí přátelé skočit z mostu, neskočil bych s nimi. Čekal bych na dně, abych
je chytil.“
“Můžeš přijít o lásku která bolí ale netrvá věčně,ale přijít o přítele je nejhorší věc co se může
v životě stát. „
"Chci dospět k poznání. Nechci věřit. Nechci tušit. Chci vědět"
„Některé sny, které převedeš do reality, ztratí své kouzlo.“
„Kolik snílků…tolik kouzelných světů. Co kouzelný svět…to miliony příběhů. Nezavírejte své
knihy…nikdy. I když o ně třeba nikdo nestojí.“
„Polibek je krásný vynález přírody, jak zastavit řeč, když už jsou slova zbytečná.“
„Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš.“
„Většina našich chyb se dá omluvit spíše, než prostředky, kterými se je snažíme utajit.“

SKAUTSKÝ ZÁKON
7. Skautka je poslušná rodičů, představených a vůdců

Celý život musí člověk ve svém vlastním zájmu dodržovat určité zákazy a příkazy.
Ve skautské práci se vedoucí snaží nedávat jich mnoho a už vůbec ne takové, které by neměly
smysl. Ale když už se příkaz vydá, musíme ho respektovat, protože víme, že je to nutné.
V časopisku Činovník byla kdysi uveřejněna zpráva o dvou chlapcích, kteří na skautském výletě do
Srbska u Berounky neuposlechli příkazu svého rádce a vlezli do jeskyně, kde se zřítili a zabili,
Neposlušnost zničila dva nadějné životy – vlastně tři, protože jejich rádce si jistě dodnes vyčítá,
že nevydal příkaz dost energicky a nedokázal kluky uhlídat.
Někdy je těžké poslechnout. Příkaz nebo zákaz se nám zdá být příliš přísný, hloupý,
nespravedlivý atd. (někdy takový třeba i je), ale přesto poslechnout musíme, protože kdyby si
každý dělal jen to, o čem si sám myslí, že je to správné, vznikl bys zmatek a chaos. I
v demokratické společnosti – a takovou je i skautské hnutí – misím e respektovat určité zákony.

Měly bychom se jim však podřizovat dobrovolně, měly bychom být přesvědčeny o jejich nutnosti.
Menšina se také, ať se nám to líbí nebo nelíbí, musí podřídit většině. Důležité je, aby ten, kdo
příkazy dává, je zdůvodnil, vysvětlil a přednesl takovou formou, aby je ti, kteří je mají plnit,
přijali za své.
Jedině v případě, že by nám někdo přikazoval udělat něco nečestného poslechnout nesmíme.

8. Skautka je veselé mysli
Skauting je radostná hra a bez humoru je naprosto nemyslitelný. Neznamená to, že nejsme
schopny se i vážně zamyslet nad problémy. Duch družiny však musí být veselý. Když jsme
unaveny dlouhým pochodem nebo když na táboře bez přestání prší, je těžké nepodlehnout špatné
náladě a hubování na celý svět. Což ale kdybychom si řekly, že příroda vláhu potřebuje a že
přece jen jednou slunce zase vysvitne? Vždyť ne nadarmo se říká, že i černý mrak má stříbrný
okraj! Zkusme rozzářit prostředí svým úsměvem, svým kladným postojem, je to projev ohledů
k ostatním. Hezké mezilidské vztahy – to je to nejcennější, co nás může v životě potkat.
Vytvářejme je proto pro své blízké!

JAK UDĚLAT ŽENU ŠŤASTNOU
Abys učinil ženu šťastnou stačí být:
1) přítelem
2) druhem
3) milencem
4) bratrem
5) otcem
6) učitelem
7) vychovatelem
8) kuchařem
9) elektrikářem
10) instalatérem
11) mechanikem
12) bytovým designérem
13) stylistou
14) sexuologem
15) gynekologem
17) endokrinologem
16) psychologem
18) psychiatrem
19) terapeutem
20) výkonný
21) organizovaný
22) dobrý otec
23) velmi čistotný
24) sympatický
25) atletický
26) citlivý
27) pozorný
28) galantní
29) inteligentní
30) s fantazií
31) kreativní
32) sladký

33) silný
34) chápavý
35) tolerantní
36) starostlivý
37) ambiciózní
38) schopný
39) odvážný
40) rozhodný
41) důvěryhodný
42) vděčný
43) náruživý
44) sypat komplimenty
45) rád nakupovat
46) nedělat problémy
47) velkorysý
48) bohatý
49) nedívat se po jiných
Současně je třeba dát pozor na:
50) nežárlit (ale ani bez zájmu)
51) rozumět si s její rodinou
52) dát jí prostor (ale mít starost o to, kam jde)
Krom toho je velice důležité:
53) nezapomenout datum: výročí (svatby, zasnoubení, prvního rande...), ukončení školy, svátek
Bohužel i když perfektně dodržíte všechny tyto instrukce, nemusíte dosáhnout jejího 100% štěstí, protože
ona se může cítit pod tlakem příliš perfektního života a utéci s prvním alkoholikem, zlodějem nebo
úchylákem, kterého potká...
Kvůli tomu Bůh řekl: 'Miluj ji!' Ale nikdy neříkal nic o tom, abys ji chápal!

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ POBYTU V PŘÍRODĚ
Bůh nám dal svět, v němž žijeme, plný krásy a divů, a dal nám nejen oči, abychom ho viděly, ale také
rozum, abychom mu rozuměly, pokud ovšem máme schopnost dívat se na něj v tomto světle.
Lady Baden-Powellová, poslední poselství skautkám

Příroda je jeden obrovský zázrak

Nestačíme se divit, jak jsou všechny organické bytosti vzájemně propojeny celým svým životem,
potravou, dýcháním. Živočichové přijímají potravu buď přímo z rostlin, nebo nepřímo požíráním jiných
zvířat, která se rostlinami živí.“Kyslík, který vdechujeme, byl ještě včera součástí těla zelených rostlin
a kysličník uhličitý, který vydechujeme, zítra promění zelené rostliny na cukry a učiní ho složkou svého
těla“ Tak vzniká koloběh, který zaručuje život na Zemi.
Rostliny žijí všude – i na severním pólu, na vrcholcích velehor, na dně šachet i v horských vřídlech. U nás
se vyskytuje asi 35 000 druhů rostlin. Živočišných druhů u nás žije asi 50 – 60 000 (z více než dvou
miliónů, které žijí na celé Zemi). Naše příroda, flóra i fauna, je výsledkem složitého vývoje v daleké
minulosti, ale závisí i na řadě dalších podmínek – na nadmořské výšce, geologickém podkladu, na
přírodních podmínkách v sousedních zemích i na činnosti člověka.

I odborníci neznají ani setinu všech druhů, které na Zemi žijí, a denně jsou stavěni před nové a nové
objevy a poznatky. Různost druhů je neuvěřitelná, od mikroskopicky malých živočichů a rostlin až po
mnohatunové kytovce a stometrové stromy. Musíme se smířit s tím, že i my, pokud nebudeme přímo
studovat na vysoké školy přírodní vědy, se za život seznámíme jen nepatrnou částečkou toho, co už se
o přírodě ví. Ale čím víc toho budeme vědět, tím lepší k ní budeme mít vztah.

Pozorování přírody
Nejvíc se o přírodě dozvíme vlastním pozorováním prohloubeným studeiem dostupné literatury.
Vyhledáváme okraje lesů, břehy potoků, řek a rybníků, meze, příkopy u polní cesty – tam všude
najdeme množství různých rostlin, hmyzu, práků a často i jiných živočichů. Snažíme se je zapamatovat,
určit, nakreslit, vyfotografovat, zjistit, čím se živí, kde „bydlí“, prostě získat co nejvíc informací,
které si pk dplníme z přírodovědných knih. Ví e, že něco jiného roste a žije v listnatém lese,
v jehličnatém lese, na jižním svahu, na břehu potoka, v místech, kde stávala chalupa, na polích , loukách,
pstvinách. Nejkrásnější květiny rostou na horách s vápencovým podkladem, v Nízkých Tatrácj, v Alpách
a jinde.
Inspirací na dlouhá léta nám mohou být Skautské toulky přírodou od Mirko Vosátky a Vladimíra Vurma.
V této knize jsou uložena celoživotní pozorování přírody dvou skautů – odborníků, ale především velkých
milovníků přírody, kteří se dovedli dívat nejen očima, ale i srdcem.

ROZHOVOR S KÝMSI…TENTOKRÁTE S RAKEM
aneb desatero záludných otázek
Jesky: záludná otázka č. 1: Začneme velmi velmi jednoduše - Jak bys hodnotil naše vystoupení na
Vytí? :)
Lachty: záludná odpověď č. 1: Jako naprosto výborné, dobře secvičené, dobře zahrané, dobře
sladěné a překvapivé
Jesky: záludná otázka č. 2: Na Bronzovce jsme se bavili s týmem 75. a ti si myslí, že jako děvčata
máme značnou výhodu v ovlivňování poroty - souhlasíš s tím nebo ne? :))
Lachty: záludná odpověď č. 2: No záleží na tom kdo v té porotě je, ale obecně považuji naše
poroty za objektivní a nepodplatitelné.:) Jistě v hodnocené hraje určitou roli i šarm a
přitažlivost, ale to i chlapci můžou být přitažliví a šarmatní.
Jesky: záludná otázka č. 3: Od Vytí uděláme menší skok k vojákům :)) Jakpak jsi se měl tento týden v
Brně? Nějak nám přibliž copa jsi tam dělal, co tam bylo zajímavého a ták :)
Lachty: záludná odpověď č. 3: V Brně jsem se měl dobře. A co jsem tam dělal? Připravoval
expozici našeho útvaru na výstavě vojenských a orabých techologií IDET 2007 a pak jsem
expozicí prováděl, ukazoval co všechno a jak používala StB za operativní techniku (odposlechy,
kamufláže, tajné získávání informací...), podával si ruku s generálama (uvažuju, jestli si ji vůbec
někdy umyju :) ) a taky pouštěl vaše vystoupení na Vytí každému, kdo se chtěl koukat (Olda :) ).
Zajímavých věcí tam bylo spousta, třeba pěkný simulátor BVP (bojové vozidlo pěchoty), nebo
letecký simulátor (jsem asi jediný pilot, který dokázal přistát podvozkem nahoru :) ) (a jak se ti
povedlo přistát podvozkem nahoru?? :D :D ) No nejdřív jsem neviděl letiště, pak jsem ho uviděl a
myslel jsem, že jsem ještě dost vysoko, tak že si střihnu ještě jeden lopping (otočka přes ocas),
no ale byl jsem na to moc nízko a už jsem se nestačil otočit, tak jsem s sebou fláknul o letištní
plochu O:-) ( :D :D ty jsi ale šikovnýýýý :D ) si taky řikám, za to mě hned odvedli k vojenské

policii, kde mi sejmuly otisky prstů a udělali malý identy kit i s mojí fotkou - asi aby mě měli v
databázi, že mě nesmějí pustit k žádnému letadlu :D (vidíš, to máš z toho, že piješ při řízení letadla
:)) ) já jsem nepil...pouze ráno čaj a ještě k tomu bez cukru :-)
Jesky: záludná otázka č. 4: A díky tomuhle jsi nemohl být na Bronzovce, takže se úplně nabízí otázka,
jak myslíš, že jsme na ní dopadly?? :-))
Lachty: záludná odpověď č. 4: Neodvažuji se tipovat horší výsledek než druhé?? (hmm...hmm...to
zní zajímavě :-) a když tipuješ to druhé místo, tak o kolik myslíš, že nám asi uteklo první? :-)) ) těžká
otázka....3 body?
Jesky: záludná otázka č. 5: Na Bronzovce jsme také byly lákány, ať jedeme na Invazi :) Myslíš si, že se
najde někdo natolik odvážný, aby tam jel? Nebo by jsi dokonce ty sám jel? :)
Lachty: záludná odpověď č. 5: Myslím si, že by se někdo statečný, odvážný, chrabrý a s časem
v daném termínu najít mohl. Já bych i jel (ikdyž povahou jsem jasný pacifista:-) ), jen s časem
to vidím trochu špatně.
Jesky: záludná otázka č. 6: Těšíš se na tábor? :D
Lachty: záludná odpověď č. 6: ..no jak bych to vyjářil....MOOOOOOOOOOOOOC......:-D
Jesky: záludná otázka č. 7: Hmmm...a nějaký okamžik, na který se těšiš úúúplně nejvíc? :)
Lachty: záludná odpověď č. 7: ...konkrétně na příjezd, konání i odjezd z tábora a taky až
budete vědět jaké téma táborovky je :-)
Jesky: záludná otázka č. 8: A když se vrátíme do loňského tábora, který jeden (vážně jenom jeden
jediný jediný jediný) okamžik bys označil za ten nej? :)
Lachty: záludná odpověď č. 8: záleží na tom z jakého pohledu nej... (z tvého pohledu nej ;) ) to
ano, ale jestli nejemotivnejší, nejpříjemnější.... :-) zas toliko času jsem na táboře nestrávil...
(to dej podle sebe :) je jedno jak bude nej, ale prostě nej :) pokud chceš, tak dobrá mohu dát vyjímku a
povolit více než jeden okamžik :) ) hodně emotivní byl pro mě okamžik, když jsem se vrátil do
tábora po tom větříku, který si dovolil povalit týpka. Byla ve vás ve většině vidět sounáležitost,
podpora druhému....ač to byla hodně vypjatá situace, dokázaly jste povětšinou zachovat chladnou
hlavu a podpořit toho, kdo to potřeboval.
Jesky: záludná otázka č. 9: Zase uděláme tématický skok - jak se těšíš na poslední školní den? :)))
Lachty: záludná odpověď č. 9: Někdy bych dal hodně za to mít poslední "školní" den... :-) Ale
jinak obecně se těším :-D (ano ano, tak se dostaneme k jádru věci - Na CO se ten den hlavně těšíš? :))
) že by na svatbu :) (že by? :)) )
Jesky: záludná otázka č. 10: A teď nám hezky popiš jaký bude průběh svatby :)))
Lachty: záludná odpověď č. 10: To nemůžu...páč nevím, jak to bude vypadat...:) ( ale no
tááák...něco určo víš :) ) no dobrá...z toho co už tuším, že by mohlo probíhat. Přijedem do
růžového sadu v Lidicích, tam řeknem ano (snad oba:-D...jo předtím má byt ještě společný
sestup ze schodů (teda jakože každý z jedné strany dvojitého schodiště), pak sázení růžového
keře na památku a poté hostina a pak domů a v sobotu jakás Garden party...to je asi vše co je v
tuto chvíli naplánováno. :-[ (a pak že nevíš jak to bude vypadat :D ) O:-)
Jesky: takže já ti děkuji za rozhovor :)))
Lachty: není zač....byl to pěkný záhul, jen co je pravda....doufám, že ho před vytištěním
dostanu k autorizaci:-D (nooo :D možná současně s vytištěním :))) každopádně nejpozději dnes na
schůzce bys ho měl vidět :))) ) až tak....=-O...to je mi rychlost:)

ŠIFRY
(speciálně pro vás výběr z Bronzovky ;) )
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15 zásad moderní domácnosti
1. Udržování nepořádku je časově mnohem úspornější než udržování pořádku.
2. Každý pořádek vzniká z nepořádku a je nestabilní.
3. Pořádek zneklidňuje, protože je v něm neustále potencionální nepořádek.
4. Nepořádek uklidňuje a zprostředkuje pocit uspokojení, protože je v něm potencionální
pořádek, který si lze bez vynaložení jakékoli fyzické práce kdykoli představit.
5. Nepořádek je věčný a životaschopný a je přístupný změnám.
6. V nepořádku má člověk možnost vytvořit stabilní harmonii mezi svými potřebami a
potřebami svého nejbližšího okolí.
7. Hledání předmětů a písemností je činnost produktivní, jelikož nutí člověka zabývat se
předměty a písemnostmi, které by jinak ignoroval.
8. Nepořádek naučí člověka mít přehled jen o těch věcech, o kterých mít přehled je skutečně
třeba.
9. Co nevysaješ, to vzápětí vytřeš.

10. Co vzápětí nevytřeš, to vysaješ nebo vytřeš příště.
11. Co nevysaješ a nevytřeš příště, to vysaje nebo vytře přespříště někdo jiný.
12. Co nevysaje a nevytře přespříště někdo jiný, to nepozorovaně vroste do organismu tvého
bytu.
13. Předměty, které pokrývají podlahu, při úklidu nepřekážejí, protože se pohybem kartáče,
vysavače nebo pohybem koštěte obaleného hadrem dávají také do pohybu.
14. Všechny mycí, prací a čistící prostředky jsou nepřátelé života, neboť ničí tuky a kyseliny,
které člověka chrání, a neboť ničí mikroorganismy, s kterými je třeba žít v míru.
15. Jsou důležitější věci než domácnost.

PENÍZE
Za peníze si můžeš koupit
dům, ale ne domov ...
sex, ale ne lásku ...
hodiny, ale ne čas ...
doktora, ale ne zdraví ...
postel, ale ne spánek ...
pozici, ale ne respekt ...
knihu, ale ne vědomosti ...
krev, ale nikdy ne život ...

Marek Eben o pubertě
Možná, že puberta je jeden z nástrojů, jak příroda pečuje o lidský rod, aby nevyhynul. Protože
člověk by asi nikdy dobrovolně neopustil to bezpečí vlastní rodiny, kde je o něj postaráno
milujícími rodiči a rodiče by asi těžko přenesli přes srdce, že to rozkošné a bezproblémové dítě
najednou odchází. Ale pak přijde spásná puberta a z toho rozkošného dítěte se stane
nesnesitelný jedinec, který opovrhuje svými rodiči, jejich hudbou, jejich oblečením, jejich
životním stylem, takže nakonec jednou, když praští dveřmi a odejde, rodiče to jakž takž přežijí.
A co je zajímavé, že hned venku na toho nesnesitelného jedince čeká jiný nesnesitelný jedinec,
ovšem opačného pohlaví, který také před chvílí někde praštil dveřmi a ti dva nesnesitelní pocítí k
sobě tak neuvěřitelnou náklonnost, že spojí své životy a stanou se z nich ti báječní milující

rodiče, od kterých by žádné dítě neodešlo, nebýt puberty. Je to podle mě velmi rozumné, a co
příroda dělá, dobře dělá.

VÝHODY ŽENSKÉHO POHLAVÍ
Jestliže je některá z Vás skleslá, vzpomeňte si, že:
- jsme krásné pohlaví
- nepotřebujeme nosit kravaty...
- sedět se zkříženýma nás nohama nebolí...
- jestliže se rozhodneme dělat práci, která je jinak výhradně mužská, jsme průkopnicemi...jestliže se
muž rozhodne dělat práci, která je jinak výhradně ženská, je gay.
- naše inteligence je srovnatelná s inteligencí jakéhokoliv muže ... a náš vzhled je lepší
- jestliže někoho zabijeme a řekneme, že to bylo v době tzv.menstruačního syndromu, mnohdy se
dočkáme zmírnění trestu
- náš mozek má stejnou kapacitu jako ten mužský, přestože máme o 6 biliónů neuronů méně .... naše
neurony jsou tedy výkonnější
- jsme schopny věnovat pozornost více věcem zároveň
- vždy víme, kde máme ponožky
- manželka prezidenta je nazývána "první dáma" ... manžel prezidentky je nula v pozadí
- pokud se vdáme za následníka trůnu, budeme královny ... jestliže si muž vezme následnici trůnu,
stane se jen manželem královny
- jestliže jsme podváděny, jsme oběťmi ... pokud my podvádíme, oni jsou paroháči
- my se rozhodujeme, kolik dětí mít
- cítíme, když se v nás dítě pohybuje
- vždy víme, že se jedná o naše dítě
- máme mateřskou dovolenou
- gynekologická prohlídka je příjemnější než vyšetření prostaty
- jsme monogamní ... přestože je potřebné vyzkoušet několik mužů, dokud nenalezneme toho, který
stojí za to
- vždy jsme přítomny narození našich dětí
- jsme ozdobami svateb
- každý někdy slyšel o inspirující "múze"
- žijeme déle
- jsme odolnější vůči bolesti a infekcím
- máme méně srdečních problémů - méně se potíme
- máme přednost při nástupu do záchranného člunu
- jsme citlivější
- ženy, které žijí samy, jedí zdravěji
- máme mezinárodní den
TEDY JSME OKOUZLUJÍCÍ!

Chuck Norris
Chuck Norris způsobí, že cibule pláče
Chuck Norris není výbušnina, jen rozbuška

Chuck Norris dokáže v soutěži ze 100 bodů získat 101!
Chuck Norris umí zvednout křeslo, na kterém právě sedí!
Když Chuck Norris pohlédne na nebe, mraky se potí strachem.
Říkáme tomu déšť.
Chucku Norrisovi nevadí, když mu ujede autobus.
Dohoní ho a nasedne na příští zastávce.
Chuck Norris se převlékl v ráji za hada a dal Evě jablko,
aby na světě bylo zlo, které by mohl potírat
Chuck Norris vešel do restaurace. Tak vznikly bary rychlé obsluhy.
Chuck Norris má 5 vlčáků a 2 rotweilery, ale na brance nápis:
"Pozor! Chuck Norris!"
Chuck Norris neposlouchá hudbu...
To hudba poslouchá Chucka Norrise!
Pouze Chuck Norris umí vyměnit film v digitálním fotoaparátu.
Cesta nevede do lesa, jenom se před Chuckem Norrisem snaží schovat v lese.
Chuck Norris v Hollywoodu na Aleji Hvězd otiskl své dlaně do betonu.
Ztuhnutého!
Chuck Norris musí třídit prádlo na tři hromady - bílé, barevné a krvavé
Chuck Norris je častým dárcem krve pro Červený Kříž.
Jen ne té svojí vlastní
Chuck Norris hrál ruskou ruletu s plně nabitou zbraní a vyhrál
Teorie evoluce neexistuje, existuje pouze seznam živočišných druhů,
které Chuck Norris nechal přežít.
Pokud má Chuck Norris zpoždění,
čas by měl raději zpomalit
Někteří lidé nosí pyžamo se Supermanem.
Superman nosí pyžamo s Chuckem Norrisem
V Iráku nebyly žádné zbraně hromadného ničení.
Chuck Norris totiž žije v Oklahomě!
Chuck Norris zničil periodickou tabulku prvků,
protože uznává pouze prvek překvapení
Hlavní příčiny smrti v USA jsou:
1.) Onemocnění srdce,
2.) Chuck Norris,
3.) Rakovina
Okolní vesmír existuje, protože se bojí být na stejné planetě jako Chuck Norris
Chuck Norris je tak rychlý, že může oběhnout Zemi a udeřit se do zad
Když se říká "nikdo není dokonalý", Chuck Norris to považuje za osobní urážku

Chuck Norris nemá bankovní účet.
Vždycky jenom oznámí bance kolik potřebuje
Čas na nikoho nečeká... pokud to ovšem není Chuck Norris
Chuck Norris dokázal že jsme ve vesmíru sami.
Před jeho první vesmírnou expedicí jsme ještě sami nebyli
Chuck Norris neměl nikdy problém s alkoholem.
Avšak alkohol má problém s Chuckem Norrisem
Chuck Norris vymyslel rakovinu,
protože už byl unavený ze zabíjení lidí
Chuck Norris nenechává zprávy, nechává varování
Chuck Norris spí v noci se světlem.
Ne, že by se Chuck Norris bál tmy, ale tma se bojí Chucka Norrise
Když Arnold v prvním Terminátorovi říká "Já se vrátím!", myslí tím, že jde
požádat Chucka Norrise o pomoc
Pokud ti Chuck Norris ukáže prostředníček,
ukazuje ti, kolik sekund života ti zbývá
Velká Čínská zeď byla původně postavena proto,
aby zabránila Chuckovi Norrisovi vstoupit do Číny.
Žalostně selhala!
Chuck Norris nemyslí. On ví!
Chuck Norris našel odjištěný granát. "Granát", pomyslel si Chuck Norris.
"Chuck Norris", pomyslel si granát a radši se rychle zajistil.
Když Chuck dělá shyby na hrazdě, nezvedá se.
Stahuje zeměkouli dolů.
Bermudský trojůhelník byl původně Bermudský čtverec,
než Chuck ukopnul jeden roh.
Švýcarsko vlastně ve skutečnosti není neutralní.
Jenom ještě nezjistili, na jakou stranu se Chuck Norris přidá.
Chuck Norris se nesprchuje.
Zato se pořád koupe v krvi.
Kámen porazí nůžky, nůžky porazí papír, papír porazí kámen.
Chuck Norris porazí všechny 3 naráz.
Žádné globální oteplování neexistuje,
to jen Chuck Norris přiblížil Slunce, když mu bylo chladno.
Za každým úspěšným mužem je žena,
za každým mrtvým mužem je Chuck Norris.
Chuck Norris jednou kopl koně do brady.
Jeho potomci jsou dnes známí jako žirafy.
Chuck Norris nespí, jen čeká.

Chuck Norris nenosí hodinky, on prostě určuje, kolik je hodin.
Většina lidí má 23 párů chromozómů
Chuck jich má 72 a všechny jsou nesmrtelné.
Jen Chuck Norris zná poslední číslici čísla Pí.
Někteří lidé mají jednu mozkovou hemisféru větší než druhou,
Chuck Norris má větší obě.

Dopis z vejšky
Drazí rodiče, už tři měsíce jsem na vysoké škole a ještě jsem vám nepsala. Velmi se stydím, ale slibuji,
že vám to nyní všechno vynahradím!
Ale ještě než budu pokračovat v psaní dopisu, prosím vás, sedněte si! V žádném případě nečtěte dál
tento dopis vestoje!
Už se mi skoro úplně zahojili popáleniny a už jsem se skoro zotavila ze šoku způsobeného tím, že jsem
musela vyskočit ze čtvrtého patra.
Jen dva týdny jsem musela být v nemocnici, už vidím skoro dobře a i to hrozné zvracení na mě přichází
jen jednou za týden.
Protože jsem požár způsobila sama, musím zaplatit škole dvě stě tisíc za škody, ale to nic, hlavní věc je,
že jsem zůstala na živu!
Měla jsem štěstí, protože muž bydlící naproti, uviděl co se děje a zavolal hasiče a sanitku. Navštívil mě
i v nemocnici a proto, že jsem
neměla kam jít (můj pokoj shořel na popel), byl tak laskavý a nabídnul mi, abych bydlela u něho. Má
jednopokojový byt, ale máme se
skvěle. Je sice dvakrát tak starý jako já, ale strašně jsme se do sebe zamilovali a chceme se vzít.
Ještě jsme se nedomluvili, kdy
přesně, ale chtěli by jsme mít svatbu dřív než na mě začne být vidět, že jsem těhotná. Ano, milí rodiče,
budu matkou! Vím, že se už nemůžete
dočkat, kdy už budete babička a dědeček a jsem si úplně jistá, že miminka (protože čekáme trojčata)
přijmete s takovou láskou, jakou
jste obklopovali mě, když jsem byla malá. Jediná věc, která oddaluje naši svatbu je, že můj snoubence
chytil někde škaredou infekci.
Kvůli tomu jsme teď zase v nemocnici, protože jsem to samozřejmě chytla taky, ale už je nám o mnoho
lépe díky antibiotikům, která dostáváme intravenózně.
Lékaři nazývají tuto chorobu syfilis, nebo tak nějak. Vím, že mého manžela budete čekat s otevřenou
náručí a brzy bude jako jeden z naší
rodiny. Je to velmi milý člověk i přes to, že nemá ukončenou základní školu, je velmi ambiciózní.
Samozřejmě je jiného vyznání jako jsme
my, ale vím, že jste velmi tolerantní, takže vám nebude vadit ani to, že má tmavší pleť. Jsem si jistá, že
ho budete mít alespoň tak
rádi, jako já! Protože je přibližně ve vašem věku, budete spolu velmi dobře vycházet, až se
nastěhujeme s dětmi k nám domů (protože náš byt je
pro tolik lidí malý). Myslím si, že i jeho rodiče jsou velmi pořádní lidé, jeho otec je známý pašerák drog
v Africe, odkud pochází i můj
nastávající...

Tak, teď když jsem vám všechno obšírně popsala, myslím si, že je na čase, abych se vám přiznala, že mi
nevyhořel byt, takže mi ani nic
není, nebyla jsem v nemocnici, nemám snoubence ani syfilidu, ani žádného černocha. Pravda je taková,
že jsem propadla z
matematické analýzy a makroekonomie a z informatiky jsem prolezla jen taktak a chtěla jsem, aby jste
si uvědomili, že jsou na tomto
světě i horší věci než toto!
Líbám vás, vaše dcera.

VZKAZ ŽEN MUŽŮM
Milí muži,
děkujeme vám, že jste nám nastínili svá pravidla. Konečně víme, co se ve vás odehrává, zatímco
mlčíte. Díky pregnantním formulacím a ujasnění témat nejvyšší důležitosti, jsme pro vás nyní mohly
vypracovat cílenou specifikaci tezí. Vzhledem k tomu, že korespondují s vašimi precedenty, mají
rovněž všechny číslo 1.
Vítáme vaši iniciativu a těšíme se na další spolupráci
vaše ženy
1. Když něco potřebujeme, tak nám to dovolte koupit, a nepátrejte, proč to potřebujeme a co tím
budeme dělat
1. Občas menstruujeme – smiřte se s tím
1. Sobota = úklid. Je to totéž co tornádo nebo blizard. Nic s tím nenaděláte.
1. 24hodinová nepřetržitá služba u dětí není dovolená a nikdy ji za dovolenou považovat nebudeme
1. Pochopte, že spodní plocha zvednutého záchodového prkýnka, okraj mísy ani podlaha nejsou
vhodné pro značkování teritoria – jste už velcí kluci, když nacákáte, utřete po sobě.
1. Vyjasněme si jedno: Jasně formulované žádosti nejsou sekýrování. Jemné náznaky nezabírají,
důraznější náznaky nezabírají. Tak prostě říkáme, co chceme.
1. „Ne“ znamená „Ne“ a „Nechci“ znamená „Nechci“, nepřemlouvejte nás, že je to jinak.
1. Nechcete-li, abychom vás obtěžovali s problémy, které nedokážete vyřešit, a hledali u vás útěchu,
nikdy se nás neptejte, proč jsme byly u kamarádky tak dlouho, a o čem spolu můžeme pořád mluvit.
1. Když vyluxujete lednici, řekněte nám o tom.
1. To, že chceme, abyste si občas vzali čisté oblečení neznamená, že se máte oblékat jako hoši z
telenovely. Jestliže chceme, abyste se oblékali jako hoši z telenovely znamená to, že chceme nosit
prádlo jako fotomodelky.
1. Na otázku, jestli nejsme tlusté, odpovídejte vždy a za všech okolností: „Jsi krásná!“
1. Nechte nás chovat se intuitivně, ačkoli to svou logikou nechápete, stejně se tak chovat budeme máme to v genech.
1. Prosíme - o reklamních přestávkách nepřepínejte na jiné kanály a nechoďte si pro pivo, ať vám
můžeme sdělit to, vám už dlouho chceme říci.
1. Pokud nemáme dojet někam jinam než kam míříme, dovolte nám někdy, ať se zeptáme na cestu.
Kolumbus taky mířil původně do Indie.
1. Nikdy nebudeme vařit jako vaše maminka. Smiřte se s tím a přestaňte si stěžovat.
1. Všichni muži rozeznávají pouze 16 barev - stejně jako výchozí nastavení Windows. Proto nám
věřte, když řekneme, že to, co máte na sobě, se k sobě nehodí.
1. Pláč v extrémních situacích není hysterie. Extrémní situaci poznáte podle toho, že pláčeme.
Reagujte obejmutím, v opačném případě očekávejte reakci, kterou nechcete zažít.
1. Pokud vidíte, že se něco stalo, neptejte se, co. Stejně víte alespoň o pěti věcech, které se mohly
provalit. Prostě nás odproste, obejměte a polibte. Jakékoli jiné chování vyvolá hádku, a to vám za to
nestojí.
1. Nejsme jasnovidky. Naše neschopnost poznat, že máte s někým nebo něčím problémy
neznamená, že jsme večeři nedosolily schválně.
1. Z vašeho piva jsme nadšené stejně jako vy z našich kabelek.

1. Jsme krásné, sexy a žádoucí! Prsa po tatínkovi jsou taky prsa.
Děkujeme vám, že jste si to přečetli. Víme, že mnohé z nás zažijí osamělý víkend, ale to nevadí.
Bereme to jako relax.

