květen-červen

„Rok se s rokem sešel

nový smysl každý našel
snad je lepší, snad je náš
snad z něj radost taky máš
Půjdem světem stále spolu
přes hluboké údolí i přes vysokou horu
budem hledat ideály
a nápady co by za to stály
S múzou – věčnou inspirací
s láskou – tichou nevolnicí
s radostí – tím lehkým vánkem
s nadějí – probouzenou spánkem
Ale na cestě s námi bude
a po nás snad také někde zbude
i smutek a žal a slzy vyplakané za nocí
kdy nedovede nikdo pomoci
A přes slzy a hory stále výš
i když o nížinách možná sníš
společně se dostanem
a klid a mír tam naleznem“

CITÁTY

„Můj smích je to, za co denně ukrývám slzy.“
„Tragedií života není smrt, ale to, čemu v sobě dovolíme zemřít, když jsme ještě naživu.“
„Muži podřizují lásku svému životu,kdežto ženy podřizují život své lásce.“
„Bohatý cit je chudý na slova, nemá se krášlit, sám je krásný.“
„Polibek je příjemným připomenutím, že dvě hlavy jsou lepší než jedna.“
„Je dvojí snění: snění prázdné a snivost, jež pobízí k práci, k uskutečnění.“
„Bolest druhých nám pomáhá nést naši vlastní.“
„Čím je člověk rozumnější a lepší, tím více dobra v lidech pozoruje.“
„Člověk není člověkem, miluje-li jen sebe.“
„Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom ho měli.“
„Neštěstí činí člověka zranitelným a neustálé utrpení nespravedlivým.“

SKAUTSKÝ ZÁKON
9. Skautka je hospodárná
Od malička se musíme nerozhazovat peníze, které jsme si navíc ani samy nevydělaly. Je to
příprava na život, kdy často musíme vystačit i s málem, uživit celou rodinu a zabezpečit
provoz domácnosti. Je to i průprava k sebeovládání. Všichni si kupují žvýkačku, zmrzlinu,
ale já si ji nekoupím, protože si chci z kapesného ušetřit na pěknou knížku nebo třeba na
výlet.
Šetříme nejen peníze, ale i oblečení (zašijeme si každou malou dírku dřív, než z ní bude
velká), šetříme i zařízení bytu, školy, klubovny, šetříme vodou i elektrickou energií. Je to
v zájmu jak rodiny, tak celého státu. Šetříme suroviny, kterých máme málo. do sběru
nosíme nejen papír, ale i kovy. Šetříme také naše životní prostředí, např. i tím, že doma
důsledně třídíme odpadky a odnášíme je do příslušných kontejnerů.
Hospodárnost neznamená lakotu. Rozdělíme se s kamarádkou nebo s tím, kdo to potřebuje,
přispějeme na různé sbírky a dobročinné akce. Vždy si na tyto účely samy vyděláme. Máme
vždy na paměti, že smysl lidského života není v bohatství hmotném, ale duchovním.

10. Skautka je čistá ve slovech, myšlenkách i skutcích

To je jeden z nejdůležitějších bodů našeho zákona. Souvisí s vnitřní ušlechtilostí člověka,
s jeho povahou, na které musíme celý život pracovat. Mělo by být naprosto samozřejmé, že
nikdy nepoužijeme hrubé, či dokonce vulgární výrazy, ale že ani nepocítíme chuť takové
výrazy použít. Čistota znamená také poctivost, smysl pro čest, laskavost, odpovědnost,
všechno to, co si představujeme pod pojmem charakterní člověk. Neznamená to ale naivní
důvěřivost ke každému (přísloví „Čistému vše čisté“ může být někdy zavádějící), protože ne
všichni lidé jsou takový, jací se na první pohled jeví.
Čistota se týká i našeho zevnějšku. I v primitivních podmínkách života v přírodě se snažíme
o upravenost a o dodržování osobní hygieny.
Také vztah děvčat k chlapcům by měl být – jedním slovem – čistý. První láska někdy vydrží.
Mnoho šťastných manželství má svůj prvopočátek v tanečních nebo při společných skautských
akcích. Ale nesmí tu chybět to nejdůležitější – vzájemné porozumění, společné zájmy, vnitřní
sblížení. Proto se ptáme samy sebe, zda máme svého kamaráda tak rády, že bychom chtěly
žít vedle něho, i kdyby onemocněl, zda si dokážeme představit společný život, až nám
oběma bude třeba šedesát a víc let.
Na intimní vztah není třeba spěchat, všechno má svůj čas. je lepší prodloužit si
bezstarostné mládí, ušetřit si starosti a vyhnout se nebezpečí přenosných chorob. I nad tím
se musí nezamyslet.
Skautka by měla mít ještě celou řadu dalších dobrých vlastností, které přímo v zákoně
obsaženy nejsou: měla by být spolehlivá, dochvilná, laskavá. Jaká ještě? Zkusme přemýšlet.

Co by měl muž vědět??

(pánové, pochopte, to vůbec není feministické, to je pouze pro vaši osobní bezpečnost ;) )
1. Ženy poznají jestli je mužem, kterému se líbí ženy.
2. Ženy mají rády muže, kterému se líbí ženy, které mají rády jídlo
3. Polibek, kterého se nemusí doprošovat, je pro ženu totéž, čím jsou pro muže volné lístky na
fotbalový šampionát.
4. Ještě lepší jsou květiny v jiné dny než na den sv. Valentýna, k narozeninám nebo k různým
svátkům a výročím.
5. Když mluvíme o květinách, nejpůsobivější je, když jsou doručeny do zaměstnání.
6. Zpátky k líbání: více používejte rty.

.

7. Méně jazyk
8. Líbejte jemně na zádech, na šíji, z druhé strany kolen.
9. Zatímco krátké, příležitostné milostné kousnutí je v určitých souvislostech vítáno, neustálé
hlodání jako zvíře, co má nohu chycenou v pasti: ne.
10. I když má na sobě krutě sexy prádlo, když ji poprvé vidíte svlečenou, má raději bílé bavlněné
kalhotky.
11. Když se jí zeptáte na předešlého přítele a ona nasadí takový malý tesklivý úsměv, změňte
téma.
12. Pamatujte si, že vy nemáte žádnou předešlou přítelkyni.
13. Když vám nevěří, že nemáte žádnou bývalou přítelkyni, přiznejte pouze jednu a řekněte: „Ona
byla hloupá, neuměla se oblékat, v posteli byla nemožná, neuměla vařit, na prsou měla
bradavice.“
14. Vůbec neuškodí, když dodáte, že máte rád zvířata zbožňujete děti a někdy dobrovolně
vypomáháte s domácími pracemi.
15. Nikdy ji nenechte jít samotnou do kina, na večírek nebo jinou podobnou událost.
16. Její práce je stejně důležitá jako vaše.
17. Když cvičí, pochvalte její svaly.
18. Když se vás zeptá, zda je tlustá, i když je to už po tisící, musíte být vždy připraven ji okamžitě
uklidnit „Noo….tak….trochu…!“
19. Děláme si z vás legraci.

20. Teď si ji neděláme. Raději řekněte: Samozřejmě, že nejsi.“
21. Co nesmíte udělat při prvním rande: s oblečením to příliš nepřehánět ani nepodceňovat, nejít
příliš brzy, nepřijít příliš pozdě a nemluvit příliš o sobě.
22. Co pomůže vašemu vztahu: prosím doplňte následující údaje: výročí svatby: _____, její
narozeniny: ________, velikost šatů: _____, číslo nohy: ____, velikost podprsenky: ____.
23. Nikdy nebudete umět líbat tak dobře, abyste se tím mohli chlubit.
24. Neurážejte její přátele, i když ona sama je uráží.
25. Víc než cokoliv jiného ženy chtějí, abyste je rozesmál.
26. Pro ženy je méně vzrušující, když dostanou jako dárek spodní prádlo, než je to pro vás, když
jim ho dáváte.
27. pro ženy je méně vzrušující spát s jinou ženou pro vaše potěšení, než si myslíte.
28. Pro ženy není vzrušující vidět vás spát s jinou ženou.
29. Vyhněte se ženě, která je neustále na nože se svou matkou nebo se svou sestrou.
30. Hledejte ženu, která vychází dobře s oběma.
31. Ženy nesnášejí muže, kteří lžou.
32. Ženy mají rády muže, kteří mají blízké přátele.
33. Nezáleží na tom, jak rychlý je to pohled, ale ženy vždy poznají, kdy se jim díváte na prsa.
34. Co nesmíte udělat na druhé schůzce: podívejte se na instrukce pro první rande a navíc
nepředstírejte, že teď máte právo na sex.
35. Když půjdete nakupovat s více než jednou ženou, bude vás to stát nejméně sedmnáct hodin
vašeho času, během kterých jste si mohl zdřímnout.
36. Ženy chtějí platit za večeři.
37. Nemá cenu se s nimi hádat, když nevyhrajete.
38. Stejně nevyhrajete.
39. Správná žena má stejnou radost z dárku, který nic nestojí, jako z dárku, který je drahý.
40. Ženy musí zaplatit více za svůj účes, čistírnu a boty. A to jim vadí.
41. Ženy si musí každou sezonu kupovat nové oblečení. A z toho mají radost.
42. Vrhnete se na to, myslíte si, že jste spřízněné duše, skočíte do postele svlečení, dech se vám
krátí, je to jako z románu a v zápalu toho všeho zasténá: „Tati!“ V tom případě si ani nesnažte
obléct kalhoty, až v autě.
43. I když je pro ženy „láska na první pohled“ teoreticky lákavá, ve skutečnosti z ní mají hrůzu.
44. Ten vtipný, dokonalý dárek, který dokazuje, že jste dobře poslouchali, je dvakrát tak lepší než
cokoliv, co koupíte od Versaceho.
45. Samozřejmě není na škodu, když je ten vtipný, dokonalý dárek náhodou od Versaceho.
46. Dárky, které mohou být vtipné, ale nikdy ne dokonalé: mixér, palička na maso, vysavač nebo
přístroj na výrobu vaflí.
47. Zatímco „ano“ někdy znamená „ne“, „ne“ vždy znamená „ne“.
48. Co nesmíte na třetí schůzce: podívejte se na instrukce na první a druhé rande a navíc
nemluvte o tom, že jste nikdy nechtěl mít děti a teď je z toho důvodu chcete hned.
49. Žena je stejně jako muž lidská bytost, a tak si váží toho, když se jí zeptáte na něco o ni samé.
50. Většina žen nemá ráda rybaření, golf nebo poker. Proto si muž musí najít alespoň jedno
takové hobby, protože když to ženy nezajímá, muž tam může odejít, volně popíjet a živě
diskutovat, jak jinak než o ženách.
51. Nikdy se ženy neptejte, proč se na vás zlobí, protože se rozzlobí ještě víc proto, že to nevíte.
52. Jestli jste svobodný, pomůže vám tango. Jestli jste ženatý, tak si ho také zatancujte. Třeba i
se svou manželkou.
53. Ženy nemají rády, když změníte svoji vůni.
54. Ženy nerady přemýšlejí o tom, jestli by si příležitostně měly objednat zákusek.
55. 0,05 % mužů je natolik atraktivních, že nemusí být galantní. Většina žen starších dvaceti pěti
let takové muže obdivuje s náležitým odstupem.
56. Láska neznamená, že se nikdy nemusíte za nic omlouvat. Znamená to, že se musíte
omlouvat neustále, znovu a jinak, každý den, každý týden, každý měsíc, i když nechcete,
každý rok, až se nad vámi Bůh smiluje a vy konečně slastně zemřete.
57. Se ženami, které pocházejí z větší rodiny, je více legrace.
58. Ženy, které mají dva a více bratrů, z vás budou určitě zklamané.
59. Ženy navzdory všem těm rokům, kdy jste se je snažil pochopit, včetně své důkladné znalosti
Fredovy psychologie, občasné četby časopisu Cosmopolitan a toho, že jste si zapamatoval
všech osmapadesát věcí, které by měl muž vědět o ženách, navždy zůstanou záhadou.

Ochrana naší planety Země
O ekologii se mnoho mluví a píše, ale málokdo je ochotný něco pro ni udělat nebo se vzdát svého
pohodlí. Každý si myslí, že zlepšení musí zařídit ti ostatní. Vysoce průmyslová země už nikdy
nemůže mít úplně čistý vzduch a vodu, ale musí se snažit snížit množství škodlivých látek na
nejmenší možnou míru. Vyspělé a bohaté země dokazují, že to možné je. Řeka Temže, protékající
Londýnem, bývala stokou ad nes v ní žijí lososi. Německé Porúří bývalo kdysi odstrašujícím
příkladem zakouřenosti, dnes je to rozkvetlá zahrada. Každá vláda by však měla také zajistit ve
svých zákonech, aby se pro okamžitou spotřebu by těžilo jen nezbytně nutné množství surovin,
z nichž některé jsou neobnovitelné, aby zbylo dost i pro naše vnuky, pravnuky a další generace. I
ti ještě nenarození musí dýchat, jíst, pít, bydlet a ohřát se. Říká se tomu trvale udržitelný rozvoj,
což znamená, že nemůžeme sobecky myslet jen na sebe. Už naši předkové věděli, že když se
pokácí kus lesa, musí se za něj hned vysázet nové stromky. I v současné době se bude průmysl
rozvíjet, protože vývoj nelze zastavit, ale je třeba používat moderní te enologie, které by
zamezily plýtvání surovinami a energií. Při rozumném a úsporném hospodaření může naše planeta
Země uživit miliardy lidí dnes i v budoucnosti.
Velké ekologické akce, jako je např. zlepšení kvality vzduchu, bezpečné uložení radioaktivního
materiálu nebo výkonné čističky cod, mohou financovat pouze vlády, a ani ty na to často nestačí a
musí se spojit s vládami sousedních zemík protože špatný vtdcuch a znečištěné vodní toky se
nezastaví na hranicích.
Přesto každá z nás může udělat alespoň něco malého, ale velmi užitečného, jak nás k tomu
zavazuje 6. bod našeho zákona.

ROZHOVOR S KÝMSI…TENTOKRÁTE
S KOLÍČKEM
aneb desatero záludných otázek

Jesky: záludná otázka č. 1: Jakpak se těšíš na léto? :)
Kolí: na léto se těšim stááášně moc, páč bude konečně volno... a teplo...
Jesky: záludná otázka č. 2: Co všechno v létě plánuješ?
Kolí: tak žeby půlku tábora... pak poslední víkend prázdnin chatu s tebou a spolem.. a pak taky cestu
s Pavelkovic famílijí do chorvatska na jachtu. tak se na těch nějakejch čtrnáct dní těšim jak malá... a
zbytek se uvidí co se naskytne. jo, a ještě jednu věc, chystám se v srpnu nafotit portfolio...
Jesky: záludná otázka č. 3: Ještě k létu - pochlub se, jak často a jak dlouho se opaluješ? :D
Kolí: v podstatě nikdy. prostě jen chodim hodně v různejch tílkách a taky dost do Podolí, ale tam neni
možnost se opalovat. taky proto, že mě to nebaví, jen když jsem utahaná..
Jesky: záludná otázka č. 4: Už od léta :) Pověz nám něco o tobě a modelingu - naše čtenáře to strááášně
zajímá :))
Kolí: o mě a modelingu? ale dyť to neni nic zajímavýho, a navíc nevim co... nehceš mi ještě povědět
co napsat o tom? tak jedině že sem začala v pololetí(jako školnim pololetí) chodim na kurzy a je to
celkem fajn.. teda jen díky tomu že sme se sešly s holkama jen tři (tady na ten čas) a tedy že si
dobře rozumíme. a děláme tam asi tak jen to, že se učíme chodit, pózovat, líčit se a mluvit. jak
česky tak anglicky. mě to baví. chodim taky na různá castingy. dostala sem nabídku jednu, ale to byl
podvod a teď nedávno se mi naskytla celkem pěkná,a "nepodvodná" věcička. a ještě jak sem psala, tak
budu v první půlce srpna fotit to portfolio. tak jsem zvědavá, jak to dopadne.
Jesky: záludná otázka č. 5: A teď spešl aktuální otázka - jak se těšíš na svatbu? :D

Kolí: strááášně mooooc! :-)
Jesky: záludná otázka č. 6: Ještě ke svatbě - popiš nám důůůůkladně svůj model ve kterém půjdeš :)
Kolí: jak moc důkladně? páč t ještě neni úpně hotovo páč mi chyběj good botky.. a popsat to taky
nemůžu proto, že to bude tajemství. ten kdo pude mě uvidí a to stačí. ale jenom vim celkem jistě, že
to bude dobře vypadat. ;-)
Jesky: záludná otázka č. 7: Prozraď mi - troufla by sis na rádce nebo ne? A proč?
Kolí: ne. už třeba jen proto, že přestávám cokoli stíhat. modeling, škola atd. O:-) a taky nemam tak
fajn nápady jako dosavadní rádci. ;-)
Jesky: záludná otázka č. 8: Co si myslíš, že bude jako táborový téma?? (síím, aspoň si tipni - jistě to stejnak
nevíme nikdo :P)
Kolí: fakt mě vůbec nic nenapadá, už toho bylo dost a io to víc mě nic nenadá. ale bude to něco
drsnýho když nám to velcí tajej. a mě tak napadá, jak seto dovim já? když se ukážu až na druhou
půlku??!!?
Jesky: záludná otázka č. 9: Máš ráda "dámské jízdy"? A jak často se jich účastníš? :)
Kolí: no to je jasný že mam, navíc jsem dítě noci tak ožívám na večer a mam chuť jít mezi lidi.. moc
často ne, páč mě moje milovaná matinka moc často nepouští, ale už se to celkem hodilo na dobrou
hladinku tak to vypadá že to bude s pouštěním lepší.
Jesky: záludná otázka č. 10: A nakonec - nejhnusnější otázka co může bejt :) - co vysvědčení? :D
Kolí: už to náhodou vim! tři dvojky, pche ale mohly bejt jen dvěm, ale já za to nemůžu že často
chybim.. bude to za dvě z matiky( překvapivě...), z fyziky(já tak nesnášim pana učitele Tůmu!!!) a z
chemie...

ŠIFRY
(spešl i s vyluštěním těch z minulého čísla)
Tady máte ta vyluštění z minula – tak si k nim najděte šifry a naučte se je :-D
2 Text pozpátku
Metoda

Je to prostě napsané pozpátku, jen jsou tam proházené mezery

Text šifry

Základy geometrie jako matematického oboru položil Euklides, který se
pokusil zachytit abstraktní strukturu geometrických útvarů pomocí definic a
axiomů.
3 Proložení textu

Metoda
Text šifry

6 bodů

V zašifrovaném textu se nejprve přečtou lichá písmena a poté sudá písmena
Je to tak podivné, co všechno se ti podobá. Je to tak podivné. Ta myšlenka,
že tě můžu ztratit, protože všechno na světě se neustále mění.

4 Písmena na čísla
Metoda
Text šifry

6 bodů

2 body

Klasika - písmena se převedou na čísla, která odpovídají jejich pořadí v abecedě
Sázava je vodáky vyhledávanou řekou, i když v létě mívá nižší stav vody

6 Mobilová šifra
Metoda

4 body

Text představuje popis mačkání kláves na mobilu, abych dané písmeno napsal
(např. 222 = c)

Text šifry

Všichni tady pomřeme smíchy.

7 Proházení písmen

6 bodů

Metoda

Písmena jsou rozdělena do skupin po čtyřech a proházena v těchto skupinách v
pořadí 2,1,3,4 - např.: nápověda = pnáodvěa

Text šifry

většina dívek se takto převléká jen na koncerty japonských skupin nebo na
cony některé skupinky děvčat v tomto oblečení chodí po hradech a zámcích
aby udělaly moc krásné fotky

10 Had
6 bodů
Metoda
Text je jednoduše napsán jako had…. ( začíná v pravém dolním rohu směrem nahoru)
Text šifry
Junák – svaz skautů a skautek ČR
je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující
své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického
přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.

11 Morseovka - samohlásky, souhlásky
6 bodů
Metoda
Každé slovo je jedno písmeno v morseovce. Samohlásky jsou čárky, souhlásky tečky
(např. Ahoj na kře = čau)
Text šifry
Odstřelovač Mark Wahlberg míří přesně.
14 První písmeno
Metoda
Text šifry

Textem šifry jsou první písmena slov zadaného textu
Co si jako myslíš, že seš?

15 Morseovka úplně pozpátku
Metoda
Text šifry

5 bodů

6 bodů

Morseovka, ale text je pozpátku, i jednotlivé tečky a čárky jsou pozpátku (---. = J)
V letech 1765 až 1768 studoval Goethe v Lipsku.

A teď následují další ochutnávky z Bronzovky – musíme využít toho, že máme všechny šifry i
s vyluštěním „u sebe“ a pořádně se to naučit, abychom příští rok všechny porazily :D

--.././-././...-/.../-.-/.//..-/--/.-../..-/
...-/-.--//.../.--./---/.-../..-//..././/.../
...-/-.--/--/..//-../---/-../.-/-/-.-/---/...-/
-.--/--/..//.--./.-./---/-/---/-.-/---/.-../
-.--//.--./.-././-../.../-/.-/...-/..-/.---/
..//--../.-/-.-/.-../.-/-../-./..//.--./.-./
.-/--/./-.//--/./--../../-./.-/.-./---/-../

-./../..../---//..../..-/--/.-/-./../-/.-/.-./
-./../..../---//.--./.-./.-/...-/.-/.///
Sypké syrsky anyžové pysky který ávypnuly oryly
i bychy i mladý epyzky a sysly álotria hyhňů,
mylný a rýpnutý rosy obytovaly i blbý a zlý
achyně, by atakovali gyroskop pýchavek, rýhy i
bystré rytuály ujetím rýmě.
lfg q xwdge rtxpk jtqd qdgvk bgogvtgugpk mvgta
dan x nkucdqpw pcngbgp
mvxs holez az wevinr mvevi nr mvevi qrn gl hv
gzp lkrqrn mvmr-or qrmvsl ermz
purzvpxlwrxbibiryhgrpvhzcbzrearfgnyranfhpurzimq
hpuhfrcenxgvpxlarzraviriyuxrzcebfgerqvfrcbznyhc
bxeliniefgivpxbhbkvqh
16,11,25,23,24
1A,15
23,11,1D
11
1E,15,13,18,13,15
1D,1C,11,14,19
11
1C,11,23,1B,25
1D,15,16,19,23,24,1F,16,15,1C,15,23
1D,25
14,11,26,11
23,1C,11,26,25
../..../--/-..//.-../-.-/--./-./..-/..../--/-..
-//.-./-..//.../..-/-./--.-/....//--/--..//.--/-./--/-.../....//-.--/..../..-/-./.../--..//-./..-/-../-.--/-.-.///
Dufug mqpl uwkvro jjvtlqhdrkk i pjmgpjtl rfjird
ogfhb jbkdxvzqu.
Já si nemůžu pomoct – mě se to zdá děsně ftipný :D ale fakt :)) úúúplně hodně moc 8)

Dobrodružství na veřejném záchodě
Moje máma byla horlivou navštěvovatelkou veřejných záchodků. Od malička mě brala s sebou
na záchod, učila mě očistit prkénko toaletním papírem a potom ho po obvodu pečlivě poklást
kousky papíru. A nakonec mi kladla na srdce:
"Nikdy, nikdy si nesedej na mísu veřejného záchoda." Pak mi ukázala záchodovou "pozici",
která spočívá v balancování nad mísou v polosedu, aniž by se tělo jakýmkoliv způsobem
dotklo prkénka. To bylo před mnoha lety. Ale ještě dnes, i když už jsem dospělá, je pro mě
bolestně obtížné tuto "pozici" vydržet, když je můj močák těsně před explozí. Když "musíš jít"
na veřejný záchod, narazíš na frontu žen, která působí dojmem, že zde lze koupit trenky Brada
Pitta za poloviční cenu. Tak trpělivě čekáš a mile se usmíváš na ostatní, které mají taktéž
diskrétně nohy křížem a konečně se ocitly ve skupině, kde lze mluvit o všech těch blbostech, o
kterých normálně mluví jen ženy ve frontě na čůrání. Konečně jsi na řadě. Zkontroluješ pod
dveřmi všechny kabinky, jestli uvidíš nohy. Všechny jsou obsazené. Konečně se jedna otevře a
ty téměř vystrčíš z kabinky osobu, která ji až dosud okupovala. Vsoupíš a zjistíš, že zamykání
dveří nefunguje. Nevadí....., podržíš je rukou. Chceš si pověsit kabelku na háček, který by měl
na dveřích být, ale..... žádný tu není, tak si ji pověsíš kolem krku a sleduješ, jak se pod tebou
houpe, a snažíš se nevnímat, jak ti ucho od kabelky "stíná" hlavu, jelikož máš kabelku plnou
bordelu, který sis tam po dlouhou dobu "střádala" a z něhož většinu věcí vlastně nepoužíváš,
ale je důležité je nosit, co kdyby náhodou.....
Ale vraťme se ke dveřím..... jelikož neměly funkční zámek, máš jedinou možnost - podržet je
rukou, zatímco tou druhou si bleskově sundaváš kalhotky a zaujímáš "pozici".....
Úleva...... Áhhhhhh..... Ještě větší úleva..... A najednou ti zazvoní mobil - který je samozřejmě v
kabelce. To je ta chvíle, kdy ti svaly začínají vypovídat službu.... Strašně ráda by sis sedla, ale
neměla jsi čas očistit prkénko ani ho pokrýt papírem, takže stále udržuješ "pozici", nohy se ti
klepou tak silně, že by dosáhly 8. stupně Richterovy škály, snažíš se nevšímat si toho tenkého
praménku, který se lepí na míse a od kterého sis ušpinila silónky - což bude určitě vidět!!! Ale
mobil už naštěstí přestal zvonit. Abys odpoutala mysl od tohoto neštěstí, začneš hledat ruličku
toaletního papíru, aaaaale..... haha! Role je prázdná...! Nohy se ti klepou pořád víc. Vzpomeneš
si, že máš ješte kousek papírového kapesníku, kterým sis před chvílí vyčistila nos. Bude muset
stačit. Zmačkáš ho tak, aby sál co nejvíc. Ale je opravdu malý a navíc je pořád ještě vlhký od
toho, jak ses vysmrkala. Vtom někdo vezme za kliku tvé kabinky, a jelikož zámek na dveřích
stále nefunguje, dostaneš obrovskou ránu dveřmi do hlavy.
Zostra a jako šílenec zařveš: "OBSAZENOOOOOO"!!!!!
Zatímco pořád ještě přidržuješ dveře volnou rukou, zazvoní znova telefon. Jak se snažíš ho
definitivně vypnout, onen kousek kapesníku ti vypadne z ruky přímo do loužičky na podlaze, o
které si nejseš jistá, jestli je voda nebo hmmmm.....che!
Nohy už nezvládají vypětí, podlomí se ti a ty letíš naznak, až dosedneš na záchodovou mísu. V
mžiku jsi opět na nohách, se štítivým odporem, ale už je příliš pozdě, tvůj zadek už přišel do
kontaktu s těmi všemi původci a formami života z prkénka, které jsi TY, i když jsi měla čas to
udělat, předtím neobložila toaletním papírem, který tu v každém případě nebyl. Když pomineme
tu ránu do hlavy, uříznutou hlavu od ucha kabelky, ušpiněné nohy a silónky a tu ještě stále
vlhkou věc i vzpomínku na to, jak ti máma říká: "To je nechutné..... nedokážeš si představit,
jaké všechny nemoci bys tu mohla chytnout......", tahle katastrofa tím ještě nekončí.....
Automatický senzor záchoda je teď tak zmatený, že nechá vodu spláchnout do odpadu
všechno tak vehementně, že se musíš chytit držáku, na kterém visí toaletní papír (pokud tu je)
ze strachu, že tě spláchne s sebou a ty vypluješ někde v Číně. Až teď konečně rezignuješ. Jsi
zlitá vodou, která vystříkla ze záchodové mísy jako fontána. Jsi vyčerpaná. Snažíš se utřít
celofánem ze žvýkaček Winterfresh a pak vyjdeš z kabinky k umývadlu. Nejsi schopna zjistit,
jak funguje automatický senzor na kohoutku, tak si umyješ ruce slinami a utřeš je do
papírového ručníku. Procházíš kolem fronty žen, které ještě stále čekají se zkříženýma nohama,

a nejsi schopna se ani zdvořile usmát. Vtom tě jakási dobrá duše na konci řady upozorní, že za
sebou táhneš na botě přilepený toaletní papír dlohý jak Mississippi...! Sundáš ho z podrážky
boty, tupě ho vložíš do ruky ženě, která ti to sdělila, jemně řekneš: "Vemte si ho....., možná ho
budete potřebovat!!!" a vyjdeš ven.
Tam koukneš na svého manžela, který vešel na pánský záchod, použil ho a vyšel zas ven a
který měl dostatek času si přečíst Vojnu a mír, zatímco na tebe čekal. "Proč ti to tak dlouho
trvalo?" zeptá se tě naštvaně.... "Bál jsem se o tebe..... dokonce jsem ti volal, jestli se ti něco
nestalo........, ale nezvedalas to!!!!!!!". A tohle je přesně ta chvíle, kdy ho pošleš do "hajzlu!".
Tento příběh je věnován VŠEM ŽENÁM NA CELÉM SVĚTĚ, které kdy musely použít veřejný
záchod. A konečně vysvětluje vám, naši mužové, proč nám to tak dlouho trvá.

Dobrá zpráva, špatná zpráva
Dobrá zpráva: Tvá žena je těhotná
Špatná zpráva: Čeká trojčata
Hrozná zpráva: Ty jsi neplodný
Dobrá zpráva: Tvá žena s Tebou nemluví
Špatná zpráva: Chce se rozvést
Hrozná zpráva: Je právnička
Dobrá zpráva: Tvůj syn dospěl
Špatná zpráva: Má za milenku sousedku
Hrozná zpráva: Ty také
Dobrá zpráva: Tvůj syn tráví hodně času ve svém pokojíku
Špatná zpráva: Nalezl jsi tam pornofilmy
Hrozná zpráva: V některých hraješ hlavní roli
Dobrá zpráva: Tvůj muž nechce už žádné děti
Špatná zpráva: Nemůžeš najít antokoncepční tabletky
Hrozná zpráva: Má je Tvá dcera
Dobrá zpráva: Tvůj muž je znalec módy
Špatná zpráva: Zjistila jsi, že tajně nosí Tvé oblečení
Hrozná zpráva: Vypadá v nich mnohem lépe než Ty
Dobrá zpráva: Vykládáš své dceři, jak "to" dělají včelky
Špatná zpráva: Pořád Ti skáče do řeči
Hrozná zpráva: Každou chvíli Tě opravuje
Dobrá zpráva: Tvůj syn má první rande
Špatná zpráva: S mužem
Hrozná zpráva: Je to Tvůj nejlepší přítel
Dobrá zpráva: Tvá dcera si hned po studiu našla práci
Špatná zpráva: Jako prostitutka
Hrozná zpráva: Jejími klienty jsou Tvoji spolupracovníci
Tragická zpráva: Vydělává mnohem víc než Ty!

SOKRATES A VRAH
Za prchajícím člověkem běžel ozbrojenec a volal na Sokrata:
"Zadrž ho, je to vrah!"
Sokrates se však ani nehnul a pronásledovaný utekl.
Ozbrojenec doběhl k filosofovi a zlostně se ho ptal:
"Proč jsi toho vraha nezadržel?"
"Vrah? Co tím myslíš?" odpověděl mu Sokrates.
"To je otázka? Vrah je přece člověk, který zabíjí."
"Tedy řezník?"
"Nesmysl, myslím člověka, který usmrtí jiného člověka."
"Aha, voják."
"Ne, myslím takového, který usmrtí člověka v době míru."
"Už rozumím, myslíš kata."
"U všech rohatých! Myslím člověka, který zabije druhého člověka v jeho domě!"
"Ale proč jsi to hned neřekl, že jde o lékaře?"

Muž versus auto 
10
20
30
40
50
víc

- 20 roků: muž je jako FIAT - malý a šikovný,
- 30 roků: muž je jako PORSCHE - rychlý a energický,
- 40 roků: muž je jako MERCEDES - perfektní,
- 50 roků: muž je jako ŠKODA - slibuje víc, než může udělat,
- 60 roků: muž je jako TRABANT - je třeba ho ručně nastartovat,
než 60 roků: je nutné změnit značku!

Příznaky lásky
1. Dáli-děvče chlapci facku,může jí ten chlapec líbat tak dlouho dokud chce
2. Zhasne-li děvče chlapci sirku - chce náležet jen jemu
3. Líbá-li děvče chlapce se zavřenýma očima - miluje ho
4. Z polibku poznáš,rádo-li Tě děvče má
5. Šlápnutí na nohu - vyznání lásky
6. Vypláznutí jazyka - miluje Tě
7. Kašle-li děvče při polibku - chce náležet jinému
8. Má-li děvče ve vlasech květ - může být milována všemi
9. Pohrávání s vlasy - máš mě ráda?
10. Kousnutí do ruky - žárlím
11. Dívá-li se chlapec do očí - náleží jen Tobě
12. Dívá-li se dívka do očí - touží po Tobě
13. Líbá-li Tě chlapec dlouho - miluje Tě

14. Ohne-li Tě chlapec při polibku - chce víc
15. Směje-li se při polibku - je šťasten
16. Když se dívka při polibku trápí - zaslouží se jej
17. Dívá-li se chlapec na Tebe dlouho - líbíš se mu
18. Od násilného polibku dostaneš větší chuť
19. Chlapce při polibku nesmíš odtrhnout
20. Žárlí-li chlapec,dej mu polibek
21. Polibek na ruku je pro chlapce trápení
22. Tiskne-li Tě chlapec do náruče - odhaluj se
23. Lásku neodpírej
24. S každým se nemiluj
25. Když se děvče olízne - chce polibek
26. Polibek není hřích
27. Polibek ve tmě je nejsladší
28. Polibek se musí opakovat,protože je nutný pro mládež
29. Děvče má mít při polibku zavřené oči
30. Hodinky číselníkem dolů - zamilování
31. Kdo lásku zakazuje je blázen a žárlivec

Jako coby ne, mě se některý z Příznaků lásky zdaj docela…hmmm…vtipný :-D a asi
si budu muset dávat bacha na koho vyplazuju jazyk :)))

teď něco pro internetový závisláky :)) na tehlé stránce si můžete vyzkoušet docela
zajímavej testík :) možná ho někteří znáte a možná ne :)) nad výsledky se
každopádně můžete hluboce zamyslet :) nevychází to až moc daleko od pravdy ;)
spíš naopak…
http://tch.cz/zavislak/testik/

