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Věřím, že kdybys spatřil usychající květinu, pokropil bys ji kapičkami vlastní
krve, jen aby neuvadla.
Věřím, že kdybys spatřil utrápeného motýla, který by již nemohl vzlétnout k
nebesům, z vlastních vlasů bys mu spletl nová křídla.
Věřím, že kdybys spatřil mrak, klesající tíhou dešťových kapek k zemi,
vlastníma rukama bys ho pozvedl do výšin.
Věřím, že kdybys spatřil v očích svých blízkých nenávist, všechnu tu zlobu
bys vzal na svá bedra.
Věřím, že kdybys spatřil mě, utrápenou malou holku v jejichž plačících očích
by nebylo víc než nenávist, mávl bys rukou a šel zachraňovat svět...

CITÁTY
„Milovat znamená být schopen obětovat se pro druhého.“
„Vývoj ženy je tajemství. Pořád nic, paráda, tanec, hadí jazýček a četba románů, očka a
slzy - a najednou se objeví gigantická vůle, zralá myšlenka a kolosální rozum.“
„Fyzické vyčerpání je důsledkem mylné domněnky, že muž je tak starý, jak se cítí“
„Od té chvíle, kdy začal milovat, nevidí ani ten nejmoudřejší muž žádnou věc tak, jak ve
skutečnosti vypadá“
„Je jediný prostředek, jak zjistíš, co v kom vězí: připusť ho k práci.“
„Ideál je v tobě samém. Překážky k jeho dosažení jsou také v tobě.“
„Nejhorší na tomto světě nezpůsobuje zloba a brutálnost, ale vždycky jen slabost.“
„Proč ti, kteří se opozdili vyhlížejí vesele, a ti, co čekali jsou smutní?“
„Malé bolesti nás vyvádějí z rovnováhy, ale veliké nás vracejí sobě samým.“
„Žít, to je nejvzácnější věc na světě, neboť většina lidí jenom existuje.“

O stromu a ovoci
Byla řeč o autu, které by přišlo na šedesát měsíčních platů – a nebo na ochotu slevit na
poctivosti a sebeúctě. Zatrápeně vysoká cena. A proč že je prý „musím mít“? Prý proto, aby
si lidé řekli: „To je přece někdo!“
Řekli by si to? Neřekli by si spíš: „To je přece něco!“ Vždyť pokud bych neměl nic jiného, ani
moudrost v duší, ani lásku v srdci, jen toho předraženého plechového miláčka, bylo b to auto
prázdné, když jím jedu! Spíš b se pak hodilo říct: „To je přece nikdo!“
Ač je docela možné, že by se našli lidé, kteří by řekli: „To je přece někdo!“ Jsou to lidé
naprogramovaní reklamou. V Americe jim říkají „yuppies“. Pro ty vyhraje ten, kdo umírá
s největším počtem hraček pro dospělé. Sebe druhé posuzují podle toho, co kdo má… a ani
se neptají, jak k tomu přišel či co s tím dělá. Lhář ve fraku a podvodník v mercedesu jim
imponují: „To je přece někdo!“

Ano, musí to být někdo, a víme kdo. A nebo co, co je to zač. Totiž tím minimálním znakem
lidství je slušnost, postoj dobré vůle a ohleduplnosti k druhým. Kdo se místo toho vyznačuje
meďourem a hulvátsvím, vypovídá dost výrazně, co je zač. Na takovém člověku mi nemusí
záležet. Či mám snad usilovat o to, abych imponoval člověku, kterému imponuje, co mám – a
ne, jaký jsem?
Kdo co má, to je to poslední, podle čeho bych člověka posuzoval. Leda snad jako výstrahu,
že mu záleží na tom, kdo co je, jen na tom, kdo co má – a to je vždycky známka povrchnosti.
Mnoho let jsem žil mezi sousedy, kteří toho pramálo měli. Byli hrdí na jiné věci. Třeba že
dovedou jen tak od oka odhadnout, kolik strom vydá na pile, jedním klinicky přesným úderem
sekery rozpoltit mohutný špalek, postarat se o koně nebo uživit rodinu z dvouhektarového
záhumenku. Byli hrdí na to, co dovedou a dělají. Neboť „podlé ovoce strom poznáván bývá.“
Totiž takový Přemysl Porter také neměl aut. Ani nový zimník. Staral se o opuštěné děti, ne
jaký dojem udělá na lidi, kteří v životě nemají nic než majetek. K těm bych nechtěl patřit.
Mám tramvajenku místo auta a dvojgarsonku v paneláku místo vily, ale zato generace
studentů, kteří se ode mne něco naučili. Mám také veliký duchovní dluh svým někdejším
učitelům, autorům mých milovaných knížek, všem dobrým lidem, kteří obohatili můj život, ač
toho také moc neměli. Kdo měří podle toho, co by ještě mohl mít, nikdy nemůže mít dost.
Člověka nenaplňuje to, co si bere, nýbrž to, co dává.
Chcete být bohatí? Nepachtěte se po autě! Spíše se zamyslete, nad tím, co všechno vám
život dal – a co byste sami mohli dát dál. To je ta štafeta, na které v životě záleží.

(Erazim Kohák, pro Český rozhlas, březen 1997)

Inženýři a manažeři
Na kongres jede vlakem skupina inženýrů a manažerů. Každý manažer má svoji jízdenku, inženýři
mají dohromady jen jednu. Najednou jeden z inženýrů volá: „jde průvodčí“ a všichni inženýři se
natlačí do jednoho WC. Průvodčí zkontroluje jízdenky manažerům, a když uvidí zamčené dveře na
WC, zabouchá na ně: „Jízdenku prosím“. Z WC se zpod dveří vysune jeden lístek, průvodčí ho
cvakne, prostrčí zpět, poděkuje a spokojeně odchází. Na zpáteční cestě si manažeři pořídí jen
jeden lístek a inženýři dokonce nemají žádnou jízdenku. Jeden z manažerů zvolá: „Jde průvodčí“ a
všichni manažeři se utíkají schovat na WC. Inženýři trochu pomaleji odcházejí na další WC.
Poslední z inženýrů, ještě než se schová, zabouchá u manažerů: „jízdenku prosím“.
Ponaučení: manažeři často používají inženýrská řešení, aniž by jim rozuměli ...

5 písmenek
Proč je všechno Tak složitý?
L = Jako Laskavost, co nám člověk nabídne, když je nám nejhůř.
Á = Jako Akce, kterou musíme začít, abychom navázali kontakt.

S = Jako Slib, který si dvě zamilované osoby dají, když jsou nejšťastnější.
K = Jako Krása, kterou na sobě dvě osoby vzájemně vidí.
A = Jako Adrenalin, který v lásce skrytý být musí, je to jako na horské
dráze. Jednou si nahoře podruhý dole.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<LASKA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Jenže...
L = Jako lenost,už vás nebaví být laskavý, prostě už je to nuda.
Á = Jako Akce, ale tentokrát ta, kdy se rozhodujete udělat tečku za vším.
Přemýšlíte, jestli to ještě vůbec má cenu.
S = Jako Slza, která zůstane člověku v oku po ztrátě někoho, koho hrozně
miloval.
K = Jako Konec. Je po všem promiň... tyhle strašný věty je nejhorší slyšet.
A = Jako Adrenalin... Jooo... Když se vám zdá, že je všechno OK, najednou
jízda skončí a vy musíte vystoupit, ať chcete nebo ne, nikoho to nezajímá, že
chce dál.
Prostě je to všechno moc složitý.. Pochopit teorii lásky by chtěl každý... ale
kdo jí doopravdy chápe?

Předpovídání počasí
Dnes už je předpovídání počasí poměrně velmi přesné, protože meteorologické družice
fotografují v přesných intervalech oblaka a směr jejich pohybu. Na táboře ale většinou
nemáme rádio a už vůbec ne televizi, abychom se o vývoji počasí mohly informovat, proto
využijeme lidových pranostik a zkušeností starých zálesáků a pokusíme se samy
předpovědět, jak bude zítra.
Podle Miloše Zapletala, který prostudoval starší literaturu, bude pěkně, když:
- večer je západní obloha oranžová
- ranní mlha klesá
- měsíc je čistý a zářivý
- ptáci létají velmi vysoko
- dravci jsou v povětří
- včely pilně sbírají pyl
- krávy na pastvě jsou klidné
- pavouci číhají ve svých pavučinách
- ptáci ráno zpívají
- hvězdy v noci jasně září a je jich hodně
- vítr se obrátí s východem slunce
- kouř stoupá vzhůru a rozptyluje se

Jaroslav Foglar uvádí ještě další údaje:
- objeví-li se po západu slunce na obloze mračna
- je-li večer a ráno hojná rosa
- jsou-li velké rozdíly mezi nízkou noční teplotou teplotou denní
- blýská-li se večer bez hřmění (na časy)
- skřehotají-li večer žáby
- jsou-li ráno tráva a křoviny plné pavoučích sítí
Zhoršené počasí můžeme čekat, když:
- nebe je při východu slunce červené (bude vítr)
- obloha je při východu slunce sinavá (bude silný vítr)
- obloha a slunce jsou při západu slunce červené (pravděpodobný déšť)
- měsíc je obklopen kruhem, zamlžený, bledý
- táhnou po obloze zástupy „beránků“
- vzduch je jasný, výborná viditelnost, hory se zdají blízké
- z dálky slyšíme vlaky a zvuky jsou dobře slyšitelné
- včely zůstávají u úlů
- žížaly vylézají ze země
- pavouci opouštějí pavučiny
- vlaštovky létají nízko při zemi
- hvězdy jsou bledé a chvějí se
- kouř se převaluje, špatně rozptyluje, silněji jsou cítit všechny pachy
Jaroslav Foglar doplňuje:
- tvoří-li se k večeru těžké mraky, tzv. hrady
- kouří-li se z lesů
- je-li ráno a večer tráva suchá, bez rosy
- je-li dobytek na pastvě znepokojen hmyzem

ROZHOVOR S KÝMSI…TENTOKRÁTE S KLÍŠTĚTEM
aneb desatero záludných otázek
Jesky: záludná otázka č. 1: Jak sis užila letošní prázdniny? (můžeš i povědět, kde jsi byla a cos
dělala....prostě cokoli tě k nim napadne ;) )
Klíště: bylo to super konečně na delší dobu klid od školy,ale už jsem asi moc velká a příští rok
by to mohlo být pestřejší než babičky :D (ale mám je ráda ) ;)
Jesky: záludná otázka č. 2: A jak by tedy měly vypadat tvoje ideální prázdniny? :)
Klíště: nějaké to zahraničí chvíli s kamarádkama někdy doma tábor a na chvilku asi ty
babičky,ale né na moc dlouho :D
Jesky: záludná otázka č. 3: A na jak dlouho bys chtěla mít tábor? :) (stejně jako je teď, kratší než
je teď, delší než je teď, delší jenom o stavěčku na kterou by jezdili všichni.....)
Klíště: jo tu stavěčku to by bylo super ale jinak mi to vyhovuje

Jesky: záludná otázka č. 4: A když už jsme u toho tábora :) jak se ti líbil styl letošního (a v podstatě
i loňského) puťáku? :) (to, že šli družiny odděleně a potom se někde setkali )
Klíště: no má to své výhody i nevýhody ten puťák to radši nechám na někom jiném já jsem
ráda že někam dojdu :D a tábor bylo to super,ale chtělo by to víc šťávy (můj názor)
Jesky: záludná otázka č. 5: A jedna tipovačka - kolik myslíš, že nám letos (řekněme do konce
prosince ;) ) přijde nováčků?
Klíště: nejsem pesimista,ale už jich přišlo docela dost takže 1-2? (tak schválně :) )
Jesky: záludná otázka č. 6: Teď jedna z těch hnusnějších otázek - těšíš se do školy? :)
Klíště: na učení jako každý normální skaut :D (těch už moc není)nebo člověk ne ale těším se na
zábavu která ve škole taky nechybí :D
Jesky: záludná otázka č. 7: A koukla ses v létě na nějaké učení? :)
Klíště: nejsem blázen jenom čtu povinnou četbu protože jinak nestíhám a občas prohodím
nějakej základ angličtiny ale jinak relaxuju :D ( tak to je bezvadnej přístup :D )
Jesky: záludná otázka č. 8: Když jsme u té relaxace - jaký máš vztah k andrenalinovým sportům? :D
Klíště: chtěla bych zkusit bandží a jestli se naskytne jiná příležitost tak určitě neodmítnu(snad)
:D
Jesky: záludná otázka č. 9: A ještě víc nevhodná otázka než ta se školou - co ty a chlapci? :D
Klíště: jako chlapci?no teď si o nich myslim že sou to nevychvanci a blbci to je všechno :D ale
proti našim chlapcům nic nemám ( dobrá.... :) tak hlavně žádnému chlapci nedávej facku :D ) to se
musim hodně držet
Jesky: záludná otázka č. 10: A jak by měl vypadat tvůj ideální chlapec? :))
Klíště: vzhled to je mi jedno ale ani ken ani vobluda a měl bybýt hodný optimista aby měl rád
děti a takový který tě podrží když to potřebuješ a takovýho jsem zatím nepotkala :( :D
( nebóój - máš na to ještě celej život ;) )
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Letní Hlášky
Béde: „Raku, prosim tě, podívej se mi na můj krásnej krk, jestli mi po něm neleze ňákej sajrajt.“
Helča: „Já mám vlastně žízeň.“
Angie: „Já znám jenom Alenu, Jitku a jiný podobný podprsenky.“
Kája:

„Naši dělali chalupu a máma najednou přišla do jinýho stavu.“

Terezka: (při pozorování slona v novinách) „Jé, to je mamut skinhead!“
Liška: „Mně je asi špatně.“
Kája: „A co vidíš teď?“
Angie: „Ještě větší houby.“
Angie: „Asi skočim z Viklanu!“
Klára: „Tady něco uchází!“
Olda: „To je jenom plyn, to je dobrý!“
Angie: „No Oldo, a to seš hasič?“
Lachty: „Garpe, ty čuně!“

Všichni: „Jakej pán takovej pes.“
Jesky: „Dyť má hlad!“
Lachty: „To von vždycky.“
Všichni: „Jakej pán takovej pes.“
Angie: „Jé ten je roztomilej.“
Lachty: „To má po mně!“
Angie: „Spíš po Želvě, ne?!
Mamut: „Já nemám žádnou krabičku, maminka mi dala zeleninu do pytlíčku.“
Lachty: „Klíště, ty seš ale čunče!“
Klíště: „To řekni svýmu psovi!“
Lachty: „Garpe, Klíště je čunče!“
Olda: (držící hřebík za našimi pozadími) „Našel jsem prostředek ke zvýšení vaší fyzické aktivity.“
Angie: (před latrou) „Kláro, mám bílý kalhoty, tak na to mysli!“
Kristina: „Ááá, padaj mravenci!!!“
Kája: „Chcete PEZ (bonbónky)?“
Angie: „Říká se psa, Kájo.“
Kolí: „Angie, podáš mi pytlík kapesníků? Plnej!“
Angie: „Dostaneš až dosmrkáš!“
Angie: „Spí tady čtyři ženy, jeden muž a jeden zámečník.“
Angie: „Dyť je ženatej!“
Olda: „To neni žádná tělesná vada.“
Jesky: (na Raka protřepávajícího si své zmačkané vojenské triko) „Fuj, co to máš?“
Lachty: „To je moje triko. Sváteční, HODOBÓŽOVÝ!“
Lachty: (držící plecháček v ruce a chystající se vytáhnout žábu z latríny) „Tak, jdem vylovit tu
žábu?!“
Mamut: (ukazující na plecháček) „Do tohohle? Tak fajn, pak si dáme večer kafíčko, jo?!“
Lachty: „Oldo, kvůli čemu máš na plachtě LSD?“
Angie: „Ták! A teď jsem si vodřela vo dveře voko!“
Jesky: „Ne, vůbec na mě nesahej! Já s tebou nespim!“
Lachty: „To je smrad, Boha jeho!!!“
Jesky: „Myslíš, že Bůh používá zrovna tuhle vůni?“
Lachty: „Počkej, já se přeorientovávám.“

Angie: „První flétnu mi rozbil bratr. Von mě nenechal cvičit, pořád mě rozesmíval…tak jsem mu jí
rozrazila o hlavu.“
Klíště: „Dej mi tu tkaničku, já mám hlad!“
Liška: (o Klíštěti, zuřivě dupající konzervy) „Hele, vona, ještě s tim obvazem na hlavě vypadá, jako
kdyby jí fakt hráblo.“
Liška: (na Angie hrající skořápky o „tisícovku“) „Až mi budeš nosem dřít o tu podložku, tak se prosim
tě nepopal.“
Angie: „Já když vyhraju, tak prohraju.“
Angie: „Neměli bychom sem koupit srp?“
Mamut: „A taky kladivo .“
Angie: „Tak to si rovnou můžeme pořídit červený šátky!“
Lachty: „Já jsem s s Járou nespal! Teda tam.“
Liška: (o Lachtym v záchvatu smíchu) „To je specifická psychická porucha.“
Lachty: „Vždycky kouknu na Mamuta a jsem mrtvej.“
Myška: (na Lachtyho) „Tě hodíme do bazénu jestli chceš zchladit.“
Klára: „To mu nepomůže.“
Lachty: „Tak si mě nevšímejte, ne?!“
Mamut: (na Lachtyho při telefonování) „Nevrť se tolik, mi tě vidíme!“
Helča: (na Šamana) „Udělej plejtváka!“
Klára: „Hele, ta židlička se zatím nesložila, to je zajímavý.“
Liška: „Neboj, to přijde.“

Žádost o zproštění vojenské služby
Vysoce Vážený pane prezidente, obracím se na Vás s prosbou o zproštění povinné vojenské
služby vzhledem k obtížné rodinné situaci, ve které se nalézám: Mám 24 let a oženil jsem se
s vdovou ve věku 44 let. Má manželka má dceru ve věku 25 let; shodou okolností se stalo,
že s touto dcerou mé manželky se oženil můj otec, čímž se stal mým zetěm, neboť si vzal
mou dceru.V této souvislosti je má dcera zároveň i mou macechou. Mé manželce a mně se v
lednu narodil syn; toto dítě je bratrem manželky mého otce, tedy jeho švagrem. Zároveň,
jakožto bratr mé macechy, je i mým strýcem, to znamená, ze můj syn je mým strýcem.
Manželka mého otce, tedy má dcera, porodila na Velikonoce chlapce, který je zároveň mým
bratrem, neboť je synem mého otce, a zároveň i vnukem, protože je synem dcery mé
manželky.Jsem tudíž bratrem svého vnuka a vzhledem k tomu, že jsem manželem tchyně
otce tohoto dítěte, jsem tedy v postavení otce svého otce a zároveň i bratrem jeho syna.

Jsem tedy sám sobě dědečkem.
Z těchto důvodů Vás, vážený pane prezidente, prosím o zproštění vojenské služby, neboť,
jak známo, zákon nedovoluje povolávat do armády zároveň dědečka, otce i syna z jedné
rodiny.
Věřím, pane prezidente, že projevíte pochopení pro mou situaci.

Jak na bankomat
Instrukce pro muže :
1. Přistupte k bankomatu
2. Vložte kartu.
3. Zadejte identifikační kód (PIN).
4. Odeberte si hotovost, kartu a potvrzení.
Instrukce pro ženy :
1. Přijeďte k bankomatu.
2. Zkontrolujte si make-up ve zpětném zrcátku.
3. Vypněte motor.
4. Vystupte z vozu, jste příliš daleko od bankomatu.
5. Najděte v kabelce kartu a vložte ji.
6. Najděte v kabelce něco, na čem máte napsaný PIN a zadejte ho.
7. Studujte instrukce po dobu nejméně dvou minut.
8. Stiskněte tlačítko Zrušit operaci (cancel).
9. Zadejte znovu - tentokrát správný PIN.
10. Prostudujte si instrukce.
11. Vytáhněte si hotovost.
12. Nastupte do auta.
13. Zkontrolujte si make-up.
14. Nastartujte a začněte couvat.
15. STOP !!
16. Zpět k bankomatu.
17. Odeberte si kartu a stvrzenku.
18. Vraťte se k vozu.
19. Uveďte vůz do pohybu.
20. Jeďte pět kilometrů.
21. Uvolněte parkovací brzdu.

Pravidla pro výchovu psa
1.
2.
3.
4.

Pes nesmí do domu.
Dobře, pes smí do domu, ale jen do vyhrazených prostor.
Pes smí do všech pokojů, ale nesmí se dotýkat nábytku.
Pes smí jenom ke starému nábytku.

5. Tak jo, pes smí na nábytek, ale nesmí spát s lidmi v posteli.
6. OK, pes smí do postele, ale jenom když mu to dovolíte.
7. Pes smí do postele kdy si vzpomene, ale nesmí pod pokrývku.
8. Pes smí pod pokrývku, když je pozván.
9. Pes smí spát pod pokrývkou každou noc.
10. Lidé se musí psa dovolit, když s ním chtějí pod pokrývku.
11. V noci smí být s člověkem pod pokrývkou jen jeden pes.
12. Dobrá, tak tedy dva psi, ale nikdy víc.
13. No...
U kterého bodu jste vy?

Porovnání psa a ženy
V čem jsou psi lepší než ženy:
-Rodiče Vašeho psa Vás nikdy nenavštíví.
-Pes Vám nikdy netelefonuje.
-Pes miluje, když se Vaši přátelé zastaví na skleničku.
-Pes neočekává, že mu zavoláte, když se někde opozdíte.
-Čím později přijdete domů, tím radostněji Vás vítá.
-Pes nenakupuje.
-Pes nemá zájem o květiny, blahopřání a šperky.
-Pes není nikdy nespokojen se svým tělem.
-Pes nedovolí, aby nějaký časopis řídil jeho život.
-Pes Vás považuje vždy za zábavného.
-Psa pobavíte, trpíte-li plynatostí.
-Pes Vás nikdy nekritizuje.
-Pes nechce vědět o každém psu, kterého jste kdy měl.
-Na psa nemusíte nikdy čekat, je připraven okamžitě jít ven.
-Čas, který pes stráví v koupelně, je omezen na rychlé napití.
-Pes si nenosí svačinu na Váš pracovní stůl.
-Pes je vděčný za to, že ho živíte.
-Pes si nikdy nepůjčuje Vaše košile.
-Pes Vám nevypne televizi, díváte-li se na fotbal.
-Můžete mít legálně několik psů.
-Když Vás pes pokouše, můžete ho utratit nebo prodat.
-Pes neumí mluvit.
V čem jsou psi a ženy stejní:
-Vypadají dobře v kožichu.
-Nevypadají zpravidla dobře v klobouku.
-Jsou schopni sníst kilo čokolády na posezení.
-Nerozumějí fotbalu.
-Výborně dokáží předstírat, že rozumějí každému vašemu slovu.
-Vyžadují drbání zad.
-Nemůžete jim svěřit platební kartu.
-Nikdy nemůžete vědět, co si skutečně myslí.

-Občas bezdůvodně štěkají.
-Vedle knihy jsou nejlepšími přáteli člověka.
V čem jsou ženy lepší než psi:
-Je společensky akceptovatelné mít sexuální vztah se ženou.
-Ženy vypadají dobře ve svetru.

KONZUM ZNAMENÁ MÍT, SKAUTING ZNAMENÁ BÝT
Na hradě českých králů se tento týden sešli mocní se slavnými světa tohoto – představitelé
zbrojařských koncernů s prezidenty nově demokratických zemí. S výhledem na rozšíření
Severoatlantické aliance se střední Evropa, pro zbrojaře od konce studené války nudná, stala znovu
zajímavou.
O prá kilometrů dál, v Divoké Šárce, zatím probíhá docela jiné setkání. Na koupališti u vodní nádrže
Džbán se třepetá vlajkosláva – vedle české vlajky bulharská, lotyšská, polská, slovenská, ruská i
ukrajinská. O kousek dál vyvěsili svou vlajkoslávu hosté – anglickou, britskou, skotskou a waleskou.
Kolem nich vyrostlo stanové město. Celý týden tu české skautky a skauti hostí skauty ze sousedních
zemí i ze vzdálené Anglie. Skautské ideály spojují svět.
Nedělní televizní Události obšírně zaznamenaly setkání zbrojařů a prezidentů se vším společenským
leskem. Mezinárodní skautské setkání Fénix 97 zatím probíhá bez povšimnutí. Naše polistopadová
společnost jako by je nechtěla vzít na vědomí. Když letos v únoru skauti zvali televizi na skautský
koncert ve Vinohradském divadle, narazili na nezájem. Junák prý je mrtvá organizace.
Na tábořišti Džbán v neděli mrtvo v nejmenším nebylo. Zima, to ano. Mrholit začalo kolem poledne,
pak nastoupil vlezlý, drobný déšť. Náladu ve stanovém městě to v nejmenším neutlumilo – a hlad také
ne. Máte ponětí, jak kouzelně chutná třeba i bramboračka ze skautské dlabačky? Po výstavě táborů,
bran a všeho, co k táboření patří, se skauti z jednotlivých zemí podíleli s druhými o své zvyklosti a
zvláštnosti. Probíhaly hry a tance, zpívalo s z plna hrdla a vyměňovaly se odznaky, jak tomu na
skautských setkáních bývá. Největšímu zájmu se těšili čtvercové čapky polských skautů. Do průvodu
už celá jedna skupina českých vlčat nastupovala v polských čapkách. Skautské ideály spojují svět.
Proč ta neochota dnešní společnosti vzít na vědomí junácké mládí? Snad proto, že duch skautingu jde
zcela jiným směrem než konzumní společnost. Skauti nejsou jiní jen v lese. Jsou jiní v životě. V módě
je nuda, skauti překypují radostí. K televizní nabídce patří roztěkanost, skauti žijí v bohatém světě
právě tím, že si pozorně všímají kropenaté pestrosti života. Dnes se nosí pasivita, skauting je
činorodost. Ideálem konzumní společnosti je život úspěšného egoismu, ten skautský se vyznačuje
vzájemností a štědrostí. Skautské ideály…
Mezi skauty se mi vždy vybaví Frommova otázka, „Mít – nebo být?“ Naše soudobá společnost se kloní
spíš k tomu mít. Skautské hnutí přímo ztělesňuje druhou alternativu – být. Pokud jste si kdy kladli
otázku, co vlastně měl Erich Fromm na mysli tím svým „být“, zajděte si mezi skauty na Džbán!
Skautské ideály oživují svět.
Jistě, Junák nikdy nebude masovou organizací. Na to staví svým členům příliš vysokou laťku.
Skautování je výzva mladým lidem, aby v sobě našli to nejlepší – a zároveň jim hrou a příkladem

pomáhá, aby to uskutečnili. Snad proto je skauting nejen náročný, nýbrž i radostný a celoživotně
zavazující. Skautské ideály nejsou módou. Jsou solí země – i života.
Snad země rozdělená mezi mocnými a slavnými potřebuje také zbrojaře a státníky. Léta studené
války sice prokázala, že závody ve zbrojení nevedou k bezpečnosti. Avšak zkušenost z okupací zas
prokazuje, že život svobodný, radostný a zdravý je možný jen za ochranným štítem vůle k obraně.
Bojím se zbrojařů – i bezbrannosti. Tak opravdu nevím.
Avšak jedno vím: všechno společenské úsilí má smysl jen tehdy, když lidem vytváří možnost nejen
mít, nýbrž především být. Skauti jsou, o čem život je. Až se v pátek začne stmívat, přijďte na Džbán
k táboráku!

(Erazim Kohák, pro Slovo, červen 1997)

Ženská čeština - slovníček pro muže
Ano = Ne
Ne = Ano
Možná = Ne
Promiň = Budeš litovat
Potřebujeme = Chci
Rozhodnuti je na Tobě. = Správně rozhodnuti už by melo byt jasně i Tobě.
Dělej, jak myslíš. = Později za to budeš platit.
Musíme si promluvit. = Chci si postěžovat.
Jistě, udělej to. = Nechci, abys to dělal.
Nejsem naštvaná. = Samozřejmě, že jsem naštvaná, Ty troubo!
Jsi tak....mužný. = Potřebuješ se oholit a páchneš potem.
Jsi dnes večer tak pozorný = To opravdu myslíš porad jenom na sex?
Bud romanticky a zhasni. = Mám špeky.
Ta kuchyň se sem nehodí. = Chci nový dům.
Chci nové záclony = ...a koberce a nábytek a tapety....
Pověs ten obraz sem = NE! Pověs ho tamhle!
Slyšel jsi to? = Měla jsem pocit že už jsi usnul.
Miluješ mě? = Budu chtít něco drahého.
Jak moc mě miluješ? = Udělala jsem něco, co se Ti opravdu nebude líbit.
Za minutku budu připravena = Klidně si zase zuj boty a zapni si televizi.
Nemám tlustý zadek? = Řekni, že jsem krásna.
Musíš se naučit komunikovat. = Musíš se naučit se mnou souhlasit.
Posloucháš mě? = Pozdě, už jsi mrtvý.
Já nekřičím! = Samozřejmě, že křičím, protože to je důležité!
Odpověď na otázku "Co se děje?":
- Pořád to samé = Nic
- Nic = Všechno
- Všechno = Mám předmenstruační krizi
- Nic, opravdu = Jenom to, že jsi blbec!

Mužská čeština - slovníček pro ženy

-Mám hlad! = Mám hlad!
-Jsem unaveny. = Jsem unavený.
-Chce se mi spát. = Chce se mi spát.
-Nechceš jít do kina? = Případně bych se s Tebou rád vyspal.
-Můžu Tě vzít na večeři? = Případně bych se s Tebou rád vyspal.
-Můžu Ti někdy zavolat? = Případně bych se s Tebou rád vyspal.
-Smím prosit? = Případně bych se s Tebou rád vyspal.
-Nechceš si mailovat? = Případně bych se s Tebou rad vyspal.
-Hezké šaty. = Pěkný výstřih.
-Vypadáš napjatě, já Tě namasíruju. = Chci Tě osahávat.
-Co se děje? = Nevím, proč z toho děláš takovou vědu.
-Co se děje? = Myslím, že dnes ze sexu asi nic nebude.
-Nudím se. = Nechceš se raději milovat?
-Miluji tě. = Chci se s Tebou vyspat teď hned.
-Taky Tě miluju. = No, tak jsem to řekl, tak už se snad můžeme věnovat sexu.
-Ano, líbí se mi Tvůj nový účes. = Je to stejné, jako dřív.
-Ano, líbí se mi Tvůj nový účes. = Stálo to 500,- a není vidět žádný rozdíl.
-Promluvme si. = Snažím se Tě ohromit tím, jak jsem hluboce vnímavý a možná se potom se mnou
vyspíš.
-Vezmeš si mě? = Chci, abys už nemohla legálně spát s jinýma.
-Neviděli jsme se už někde? = Máš opravdu, ale opravdu pěknou prdelku.
-Jsem nepoučitelný romantik = Nejsem na tom zrovna finančně nejlépe.
-Dokážu Ti, že jsem stoprocentně jiný než ostatní muži = Mám obřízku.
-Jsi jediná dívka, o kterou mám zájem = Jsi jediná (a proto jedinečná), co mě poslední dobou neodmítla.
-Opravdu bych Tě rád více poznal = Vsadil jsem se s klukama o flašku vizoura, že Tě dostanu do postele.
-Líbilo se Ti to? = Pochval mě a řekni, že jsem chlapík.
-Minulou noc jsem se výborně bavil = Která Ty vlastně jsi?
-Miláčku, mám Tě tak rád = Udělal jsem něco stupidního a asi se to brzo dozvíš.
-Chci si s Tebou vážně promluvit = Prostě půjdeš na interrupci nebo je mezi náma konec.
-Jo, jasně. Určitě Ti někdy zavolám = Nechci tě už nikdy vidět
-Hodně jsem o nás přemýšlel = V noci, když jsem byl nalitej jsi mi připadala o dost lepší.
-Myslím, že bychom měli zůstat přáteli = jednou to stačilo a dost.
-Vezmeme Tvoje auto? = Moje je plné láhví od piva, papíru a navíc není v nádrži benzín.
-Můžu Ti, miláčku, pomoci s večeří? = Jak to, že to jídlo ještě není na stole?
-Ano, miláčku, hmm, jistě = Neznamená vůbec nic. Je to jenom jakýsi léty vycvičený reflex.
-Moje žena mi nerozumí = Už slyšela všechny mé příběhy a vzpomínky, navíc si s tebou chci zašpásovat.
-To by bylo dlouhé vysvětlování = Nemám ani tucha, jak to funguje.
-V poslední době mám více pohybu = Nefunguje mi dálkový ovladač na televizi.
-Zase Přijdeme pozdě = Mám důvod řídit jako šílenec.
-Já Tě poslouchám, jenom jsem se zamyslel.. = Zajímalo by mě, jestli ta blondýna naproti u stolu má
podprsenku.
-Ale miláčku, my si přece nemusíme naší lásku dokazovat materiálně = Zase jsem zapomněl na naše
výročí.
-To byl fakt super film = Bylo v něm spousta zbraní, rychlých aut a hrály v něm samé prsaté blondýny.
-To je přece ženská práce = Je to těžké, špinavé a vůbec se mi do toho nechce.
-Však víš, jak mám špatnou paměť = Pamatuju si celé pasáže z oblíbeného filmu, adresu dívky, se kterou
jsem se poprvé políbil, poznávací značku svého auta, ale Tvoje narozeniny mi ne a ne mohou utkvět v
paměti.
-Vzpomněl jsem si na Tebe, když jsem šel kolem květinářství, a tak jsem Ti koupil kytku = Ta prodavačka
byla opravdu kus.
-Běžně doma pomáhám s domácností.. = Jednou jsem hodil ručník do špinavého prádla.
-Nemůžu to najít = Nedala jsi mi to přímo do ruky, a tak jsem zcela bezmocný.
-Co jsem zase udělal? = Při čem jsi mně načapala?
-Je to jedna z těch zakomplexovaných feministek = Odmítla mi udělat kafe.

Počítače jsou jako ženský
1. Nikdo mimo výrobce nechápe jejich vnitřní logiku.
2. Přirozený jazyk, kterým hovoří s jinými počítači, je nesrozumitelný komukoliv jinému.
3. Informace "Bad command or file name" je asi tak hodnotná jako "Tak když nevíš proč jsem
naštvaná, tak se s Tebou vůbec nemusím bavit!"
4. I nejmenší chyby a omyly uživatele jsou uloženy v dlouhodobé paměti a později připomenuty.
5. Jakmile si ho pořídíte, zjistíte, že jste nuceni utrácet nehorázný peníze za příslušenství.

Ideální den pro ženy
08:15
08:30
08:45
09:15
10:00
10:30
12:00
12:45
13:00
15:00
16:00
16:15
17:30
19:30
22:00
22:30
23:00
23:15

Probuzení jemným polibkem a obejmutím
Váha ukazuje o 1 kilo míň než včera
Snídaně v posteli, čerstvý orange džus a koláčky
Koupel v liliovém oleji
Lehké cvičení v posilovně s mladým osobním trenérem
Manikúra, masáž obličeje a kadeřník
Oběd s nejlepší kamarádkou v zahradním café
Vidět manželku bývalého manžela, že přibrala 10 kilo
Nákupy s přítelkyni a neomezenou kreditní kartou
Zdřímnutí
18 růží s cedulkou od neznámého ctitele
Lehké cvičení v posilovně a po něm masáž
Jít si vybrat šaty na večeři
Večeře při svíčkách pro dva a následný tanec
Horká sprcha (sama)
Milování
Sladké povídání a mazlení v posteli
Usnout v jeho silných pažích

Ideální den pro muže
06:00 Budík
06:15 Vykouření první cigarety
06:30 Sedět na záchodě a přečíst si novinky ze sportu
07:00 Snídaně, steak a vajíčka, kafe a toast
07:30 Příjezd limuzíny
07:45 Johnie Walker na cestě na letiště
08:15 Osobní letadlo do Karlových Varů
09:30 Limusina do Golfového klubu
09:45 Prvních 9 jamek
11:45 Oběd, whiska, 3 Pilsner Urquell
12:30 Zbývajících 9 jamek
14:15 Limusina zpátky na letiště (suché martini)
14:30 Osobní letadlo na Malorku (zdřímnutí)
15:50 Odpolední rybaření s ženskou posádkou, celou nahoře bez
16:30 Chytit jednoho z největších tuňáků dosud vytažených
17:00 Osobní letadlo zpátky domů, masáž úplně nahou letuškou
18:45 Záchod, sprcha a oholení
19:00 Podívat se na ČT zprávy: Havel odstupuje, Dáša a její
osobní tajemník vydávají porno

19:30 Večeře ve francouzké restauraci, ústřice jako předkrm,
Dóm Perignon (1963), kohout na víně
21:00 Remy Martin a Cuban Partagas doutník
21:30 Sex se třemi ženami
23:00 Masáž ve vířivce
23:45 Postel (sám)
23:50 Ženy odcházejí
23:55 Spánek

Zkreslování informací
Plukovník majorovi – zítra o 9. hodině ranní se koná zatmění Slunce, tedy něco, co se nevidí
každý den. Nastupte s mužstvem na nádvoří v pracovním stejnokroji. Při pozorování
tohoto zvláštního úkazu provedu sám potřebný výklad. Kdyby pršelo, nemohli bychom
pozorování provést. V tom případě se mužstvo odebere do tělocvičny.
Major kapitánovi – na rozkaz plukovníka se zítra v 9 hodin koná zatmění Slunce. Kdyby
pršelo, nemohli bychom pozorování provést na nádvoří. V tom případě provede
plukovník výklad a zmizení Slunce v tělocvičně, tedy něco, co se nevidí každý den.
Kapitán poručíkovi – na rozkaz plukovníka se zítra v 9 hodin provede nácvik na zmizení
Slunce. K tomu bude proveden výklad, přičemž bude v tělocvičně pršet. Něco
takového se nevidí každý den.
Poručík četaři – kdyby zítra v 9 hodin při výkladu v tělocvičně pršelo, a to se nevidí každý
den, zmizí plukovník se Sluncem.
Četař mužstvu – zítra bude v tělocvičně proveden výklad za deště a o 9 hodině ranní zmizí
plukovník. Škoda, že se něco takového nevidí každý den.

SŠ)

(učebnice ekonomiky pro OA a ostatní

