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V životě rychle zjistíme, že vždycky je snadnější říct ‚ano‘. Ano člověku umožní se dokonale
integrovat do společnosti. Vyhovte požadavkům druhých a oni vás rádi přijmou mezi sebe. Přesto
nastane okamžik, kdy vám slovíčko ‚ano‘ dosud otevírající všechny možnosti, náhle dveře zavře.
Možná je právě tohle přechod k dospělosti – okamžik, kdy se člověk učí říkat ‚ne‘.
‚Ne‘ má přinejmenším takovou moc jako ‚ano‘. ‚Ne‘ je svobodný výraz toho, že člověk myslí jinak.
‚Ne‘ utvrzuje charakter. ‚Ne‘ děsí ty co říkají ‚ano‘.
Z ‚ne‘ přitom vyplývají úplně stejná omezení jako z ‚ano‘. Reagujte na všechno odmítáním, a zavřete
si všechny dveře, octnete se v izolaci bez možnosti se z ní vymanit. Přechod k dospělosti je chvíle,
kdy se člověk naučí střídat ‚ano‘ a ‚ne‘, a nemusí přitom se vším důsledně souhlasit, nebo vše
odmítat. Už nejde o to chtít se za každou cenu integrovat do společnosti, nebo ji zavrhnout jako
celek.
Rozdávat ano a ne po zralé úvaze je spíš věcí umění než rozumu. Ti, kdo umí říci uvážlivě ano nebo
ne, nakonec vládnou nejenom svému okolí, ale co je důležitější, ovládají i sami sebe.

CITÁTY
„Přátelství a láska jsou dvě rostliny na jednom kořeni. Ta druhá má jen o několik květů více.“
„Nikoliv v tom, že jsme milováni, ale v tom, že milujeme, je naše štěstí.“
„Největší ctižádostí ženy je vzbudit lásku.“
„Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně nespokojeni se svými ženami.“
„Muži žijí zapomínáním, ženy vzpomínkami.“
„Muž žárlí, když miluje, žena i když nemiluje.“
„Učinit člověka šťastným, to nikdy nemůže být hřích nebo bezpráví...“
„Každý člověk má 3 druhy charakteru - jeden, který vystavuje ostatním, druhý, který skutečně
má, a třetí je ten, který si myslí, že má.“
„Přátelství, které mohlo zmizet, nebylo nikdy opravdovým přátelstvím.“
„Nepomáhá nám tolik pomoc našich přátel, jako jistota, že by nám pomohli.“

Občané na poloninách
„Je nutné zakladať lesoochranárske zoskupenia, aby sme zachránili lesy? Nestačí, že existují
príslušné ministerstvá a úrady pre životné prostredie s profesionálními pracovníkmi?“
Ovšem, že to je naprosto nutné, a nejen proto, abychom zachránili lesy, nýbrž i proto, abychom
zachránili sami sebe.
Jistě, zachránit obyvatelnost světa jak pro nás, tak pro ostatní živočišné druhy je dnes úkol
nejnaléhavější. populační a konzumní exploze, civilizace založená na nekonečně stupňované
spotřebě na velmi konečné Zemi, hrozí katastrofou. Naléhavě si potřebujeme vytvořit nosnější,
trvale udržitelnou představu lidského pobývání ve světě. Potřebujeme občanské iniciativy pro
záchranu lesů, pro záchranu biodiversity či rozmanitosti života, pro záchranu kulturní diverzity
našeho soužití, avšak též pro podporu škol, dětských hřišť, zdravotnictví a čeho ještě.
Potřebujeme občanskou iniciativu, protože teprve tou se táváme plnoplatnými občany, tou
teprve naplňujeme své lidství.

Totiž tak: základní rozdíl mezi člověkem a ostatními živočišnými druhy je v tom, že lidstvo
představuje živočišný druh s hluboce narušenou pudovou výbavou. Či řekněme to jinak: lidstvo
představuje živočišný druh povolaný k odpovědnosti svobody. Obojí znamená totéž – totiž že
lidé ve svém obcování jeden s druhým a s mimolidským světem přírody se nemohou spolehnout
na pudové pohnutky. Mohou – a nemohou jinak – zvážit možnosti, které si dovedou představit,
posoudit nejen okamžitou záhodnost, nýbrž i dlouhodobé následky, a odpovědně volit. To je
svoboda a to je vrchol našeho lidství – život v odpovědnosti naší svobody.
Co svět světem stojí, lidé se snaží odpovědnosti vyhnout. Na místo nedostatečných pudů se
snaží postavit zvyklosti a tradice. „Tak se to u nás dělá“ – jen nemyslet, nerozhodovat,
abychom nebyli odpovědní. Když to selže, hledají někoho, kdo by za ně převzal odpovědnost tak,
jako u Dostojevského velký inkvisitor, císař pán, Strana a vláda, nejnověji „príslušné
ministerstvá a úrady“. Chrání nás to před odpovědností – my nic, my za nic nemůžeme, to oni, ti
profesionálové rozhodli. Ovšem vzdáváme se tím své svobody a tím i svého lidství – a také své
země. Už není naše, zas patří vrchnosti, tentokrát těm úřadům s profesionálními pracovníky.
Demokracie je troufalý pokus vzít si zpět naší zem. Nejen, že si každé čtyři roky zvolíme
vládce a jinak život půjde dál po staru, vrchnost bude rozhodovat a my budeme reptat.V
demokracii už vláda nevládne, nerozhoduje za nás. My sami, každý z nás, přijímáme
odpovědnost za své obcování jeden s druhým i se světem přírody. Vláda slouží, my rozhodujeme
– a neseme odpovědnost za svá rozhodnutí.
Je to náročný přístup. Znamená, že nemůžeme počkat, až co nám pošlou z ministerstva.
Nemůžeme jen bezohledně hromadit a spoléhat na to, že nám to „vláda“ zatrhne, než
způsobíme příliš velké škody, třeba holosečí na svazích. Nám všem na to záleží.
Jenže jak „nám všem“? Jak jinak než právě občanskou iniciativou? Začíná třeba rodičovským
sdružením, které nečeká, až co řekne ministerstvo. Nebo občanským seskupením, které buduje
mosty porozumění mezi občany různých národností. A nebo právě ochranářským seskupením,
které informuje občany a zasazuje se za zájmy této země, včetně jejích mimolidských
obyvatel, medvědů, vlků a jelenů, včetně jejích občanů ještě nenarozených.
Tu právě přestáváme být poddanými a stáváme se občany. Stáváme s lidmi v plném slova
smyslu, v odpovědnosti své svobody. Není to snadné, je to náročné.k Avšak přenechat to
politikům je příliš nebezpečné. Jen svobodní a odpovědní občané mohou zachránit tuto zemi.
1995)

(Erazim Kohák, Pro Lesoochranárske zoskupenia VLK a časopis Mosty,

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH HISTORICKÝCH UDÁLOSTÍ
- 3050 př.n.l - Jeden Sumeřan vynalezl kolo. Do týdne byl nápad ukraden a zduplikován dalšími
Sumeřany, čímž byl do budoucna dán základ obchodní etice.
- 2900 př.n.l. - Podiv nad tím, proč Egypťani nazvali tu novou věc "Sfinga" se stal prvním ze sedmi
divů světa.
- 1850 př.n.l. - Bretoni prohlásili operaci Stonehenge za úspěch. Konečně se jim podařilo ty šutráky
seskupit v dostatečně nesmyslném tvaru, aby tím dokázali vědce mást po celá staletí.
- 1785 př.n.l. - První kalendář, sestávající z roku s 354mi dny, byl představen Babylonskými vědci.
- 1768 př.n.l. - Babyloňané zjistili, že je něco špatně, když zima začala v červnu.

- 776 př.n.l - První peníze na světě se objevily v Persii, což mělo za následek, že hned druhý den se v
Persii objevil první padělatel na světě.
- 525 př.n.l. - Byly uspořádány první Olympijské hry na světě. Ukázalo se, že jsou podobně těm
moderním, s tím rozdílem, že Rusové se nesnažili zapsat dvoumetrovou osobu s knírkem do ženského
vrhu koulí. Místo nich to udělali Egypťani.
- 410 př.n.l. - Řím ukončil praxi uvrhnutí dlužníků do otroctví, čímž odstranil největší překážku vzniku
kreditní karty.
- 404 př.n.l - Peloponéská válka trvala už dvacátý sedmý rok, protože ani jedna že stran nedokázala
najít písaře schopného do mírové smlouvy správné napsat "peloponéský".
- 214 př.n.l. - Desetitisíce Číňanů pracovali desítky let na výstavbě 2 800 kilometrů dlouhé Velké
Čínské zdi. A po tom všem se ukázalo, že ani to nedokáže udržet sousedovic čokla venku.
- 1 př.n.l - Výrobci kalendářů zjistili, že se absolutně nemohou shodnout na tom, jak se bude nazývat
příští rok.
- 79 n.l. - Nákup pozemků v Pompejích se ukázal jako zapráskaná investice.
- 432 n.l. - Svatý Patrik přinesl do Irská křesťanství, čímž dal domorodcům zajímavý důvod k
vzájemným masakrům po celý zbytek jejich zaznamenané historie.
- 1000 n.l. - Leif Ericsson objevil Ameriku, ale řekl si, že to ani nestojí za zmínku.
- 1125 n.l. - Arabské číslice byly poprvé představeny v Evropě, což dovolilo rolníkům vyřešit jejich
nejvíce matoucí problém: Kolik dlužíte na daních z MMMDCCCLX lir, když jste zařazení v XXXVI
procentní daňové skupině?
- 1233 n.l. - Je zavedena Inkvizice, aby mučila a zabíjela každého, kdo by nesouhlasil se zákony Církve
svaté. Avšak tyto praktiky jsou tak nekřesťanské, že je ji dovoleno pokračovat jenom příštích 600 let.
- 1297 n.l. - První burza na světě otevřena, ale nikdo nebyl tak prozíravý, aby kupoval akcie Xeroxu a
IBM.
- 1433 n.l. - Portugalsko odstartovalo obchod s africkými otroky což ukázalo, co dokáže malá
ambiciózní zemička s troškou důvtipu a spoustou zlých úmyslu!
- 1456 n.l. - Anglicky soudce revidoval případ Johanky z Arku a zrušil rozsudek smrti. Bohužel pro
obžalovanou, rozsudek byl vykonán již v roce 1431.
- 1492 n.l. - Kolumbus dokázal jak moc se ztratil, když přistál na Bahamách, pojmenoval je San
Salvador a místní obyvatelé nazval Indiány.
- 1497 n.l. - Amerigo Vespucci se stal osmým nebo devátým objevitelem skutečnosti, že se jedná o
Nový Svět, avšak prvním, kterého napadlo nazvat ho po sobě ... Spojené Státy Vespuccijské!
- 1508 n.l. - Michellangelo konečně souhlasil s tím, že vymaluje strop v Sixtinské kapli, ale stále
odmítal potom umývat zaflákaná okna.
- 1522 n.l. - Vědci, kteří dobře věděli, že svět je placatý, učinili závěr, že Magellan uskutečnil cestu
kolem něj tak, že se plazil po jeho spodní straně.
- 1568 n.l. - Smutný nad pošpiněním svého dobrého jména, vyvraždil Ivan Hrozný dalších 100 000
rolníků, aby ho přestali nazývat Ivanem Hrozným.
- 1618 n.l. - Příští generace byly odsouzený k záhubě, když Angličané popravili Sir Walter Raleigha, ale
jeho tabákové rostlinky nechali na pokoji.
- 1642 n.l. - Devět studentů obdrželo úplně první tituly bakaláře umění na americkém kontinentě a
okamžitě zjistili, že nejsou žádná volná místa pro chlapce s pokrokovým uměleckým vzděláním.
- 1649 n.l. - Založen Strakonický pivovar.
- 1670 n.l. - Puritáni byli natolik zabrání do upalování falešných čarodějnic, že ani neoslavili kulaté
výročí získání své náboženské svobody.
- 1755 n.l. - Samuel Johnson vydal první anglicky slovník, čímž aspoň malým dětem poskytl knížku, ve
které mohly najít všechna sprostá slova.
- 1758 n.l. - New Jersey je vybráno, jako místo pro první americkou Indiánskou rezervaci. To mělo
Indiánům ukázat jak nuzný život je od této chvíle v podobných zařízeních čeká.
- 1763 n.l. - Francouzsko-Indiánská válka skončila. Jak Francouzi tak Indiáni prohráli.
- 1770 n.l. - Zastřeleni tři lidí během Bostonského masakru zažehlo plamen revoluce. O 200 let později
by zastřelení tři lidí v Bostonu bylo považováno za průměr pro sobotní noc.
- 1773 n.l. - Kolonisté v bostonském přístavu naházeli do moře náklad čaje. Britové tento čin nazvali
barbarstvím, protože nikdo k tomu nepřidal mléko.
- 1776 n.l. - Napoleon se rozhodl udržovat neutrální postoj k Americké revoluci. Primárně proto, že mu
bylo teprve sedm let.
- 1779 n.l. - John Paul Jones Britům oznámil "Teprve teď začínám bojovat!", načež se začal cítit
poněkud trapné po zjištění, že jeho loď se potápí.
- 1793 n.l. - Nejslavnější větou, kterou Marie Antoinetta řekla bylo: "Dejte jim nažrat olova!". Bylo to
taky poslední diplomatické prohlášení, které kdy pronesla. A taky poslední věc kterou vůbec pronesla.

- 1799 n.l. - Překlad nápisů na rosettském kamení konečně učencům prozradil, že egyptské hieroglyfy
neříkají nic důležitého: "Drahý Ramsesi, jak se máš? Já se mám dobře"
- 1805 n.l. - Robert Fulton vynalezl torpédo.
- 1807 n.l. - Robert Fulton vynalezl parník, takže měl konečně něco, co mohl vyhodit do povětří
torpédem.
- 1815 n.l. - Jsou stanovena pravidla Poštovní služby. Stalo se tak poté co Andrew Jackson zvítězil v
bitvě o New Orleans měsíc po skončení války 1812-1814, o čemž ho měl spravit dopis, který však
dostal až po bitvě.
- 1850 n.l. - Henry Clay prohlásil: "Dávám přednost tomu mít pravdu, než se stát prezidentem", což
vyvolalo bouří smíchu, neb to prohlásil člověk, který na prezidenta neúspěšně kandidoval pětkrát.
- 1859 n.l. - Charles Darwin napsal "O původu druhů". Má to zhruba stejnou zápletku jako "Planeta
opic", ale rozhodně to nevydělalo tolik peněz.
- 1865 n.l. - Unionističtí vojáci čelili nejtěžšímu úkolů celé války: Udržet generála Granta natolik
střízlivého, aby přijal Leeovu kapitulaci.
- 1894 n.l. - Thomas Edison promítl první pohyblivé obrázky. Všem se to líbilo, s výjimkou filmových
kritiku.
- 1903 n.l. - Otevření Transsibiřské magistrály umožnilo cestujícím z Moskvy dosáhnout Vladivostoku
za 8 dní, což je mnohem rychleji, než se tam většina z nich kdy chtěla dostat.
- 1910 n.l. - Založení Mladých Amerických Skautů se stalo špatnou zprávou pro staré dámy, které by
raději přecházely ulice samy.
- 1911 n.l. - Roland Amundsen dosáhl Jižního Pólu a uvedl, že jeho podezření se potvrdilo: Jižní pól
vypadá sakramenstky stejně jako ten Severní!
- 1912 n.l. - Lidé s rezervacemi na zpáteční cestu Titaniku dostali své peníze zpět.
- 1920 n.l. - Osmnáctý dodatek Ústavy USA postavil pití alkoholu mimo zákon, takže s tím každý
přestal. Tedy s výjimkou těch 40ti miliónů, kteří nepřestali.
- 1924 n.l. - Hitler byl propuštěn z vězení o čtyři roky dříve na čestné slovo, že se úplně změnil a že s
ním už nebudou žádné potíže.
- 1928 n.l. - Herbert Hoover slíbil "kuře v každém hrnci a auto v každé garáží", ale opomněl dodat, že
brzo bude většina američanů bez hrnců a bez garáží.
- 1930 n.l. - Objevení Pluta. Ne toho čokla, blbečku, ale planety. Pes byl vytvořen až v roce 1938.
- 1933 n.l. - Německé hospodyňky zjistily, proč se ten bláznivý tapetář s knírkem už nikdy nevrátil, aby
dodělal svou práci.
- 1933 n.l. - Hitler založil Třetí říši a vyhlásil, že bude trvat tisíc let. S vývojem události se ukázalo, že se
sekl jen o 988 let.
- 1938 n.l.- Velká Británie a Německo podepsaly mírovou smlouvu, čímž odvrátili i to nejmenší
nebezpečí vzniku Druhé světové války.
- 1944 n.l. - Hitlerův slib, že když vyhrají válku, dostane každý Němec Volkswagena se ukázal být
slabším stimulem, než Vůdce očekával.

Vynálezy mužů a žen
Muž objevil ZBRANĚ a vynalezl LOV.
Žena objevila LOV a vynalezla KOŽICHY.
Muž objevil BARVY a vynalezl MALOVÁNÍ.
Žena objevila MALOVANÍ a vynalezla MAKE-UP.
Muž objevil SLOVO a vynalezl KONVERZACI.
Žena objevila KONVERZACI a vynalezla DRBY.
Muž objevil HRY a vynalezl KARTY.
Žena objevila KARTY a vynalezla ČARODĚJNICTVÍ.
Muž objevil ZEMĚDĚLSTVÍ a vynalezl JÍDLO.
Žena objevila JÍDLO a vynalezla DIETU.
Muž objevil PŘÁTELSTVÍ a vynalezl LÁSKU.

Žena objevila LÁSKU a vynalezla MANŽELSTVÍ.
Muž objevil ŽENU a vynalezl SEX.
Žena objevila SEX a vynalezla MIGRÉNU.
Muž objevil OBCHODOVANÍ a vynalezl PENÍZE.
Žena objevila PENÍZE a tehdy se to všechno pokazilo !!!

HVĚZDY
Velikost vesmíru a jeho nekonečnost jsou pro lidský rozum nepochopitelné, v tom je omezenost
lidského ducha. A přece již po tisíciletí se lidé snaží proniknout do jeho tajemství a mnohé se jim už
podařilo objevit.
Co vlastně hvězdy jsou? Zpravidla je to kulovitá masa žhavých plynů, v nichž probíhají
termonukleární reakce – jakoby výbuchy tisíců atomových bomb. Ty způsobují vyzařování energie
do okoí, a proto je také můžeme vidět, i když jsou tak daleko.
Nejbližší hvězdou je Slunce, některé hvězdy jsou však až tisíckrát větší než Slunce, některé
naopak mohou měřit v průměru jen několik kilometrů. Hvězdy se seskupují do galaxií. Ještě
počátkem 20.století se astronomové domnívali, že existuje jen naše galaxie – Mléčná dráha. Dnes
už lze pozorovat několik miliard galaxií, z nichž každá se skládá z desetitisíce až stovky miliard
hvězd. Hvězdy zanikají a nové se rodí (novy, supernovy), ale my se o tom dovídáme až se
zpožděním, teprve tehdy, když paprsek světla z hvězdy dorazí na Zem. Astronomové počítají
vzdálenost na světelné roky, tj. vzdálenost, kterou urazí světelný paprsek za 1 rok. V kilometrech
to je 9 460 500 000 00 km (ani to neumíme přečíst – je to 9 bilionů 460 miliard 500 milionů
kilometrů). Pro zajímavost: Sírius je vzdálen od Země 8,6 světelných roků, Vega 26,5 světelných
roků a mlhovina v Andromedě 680 000 světelných roků.
Slunce, podobně jako jiné hvězdy, má planety, které kolem něho obíhají v eliptických, téměř
kruhových drahách a které vznikly pravděpodobně ze stejné pramlhoviny jako ono. Kromě Slunce
jsou to největší tělesa naší sluneční soustavy. Nejblíže Slunci obíhá Merkur, pak Venuše, Země,
Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluto. Co do velikosti je největší Jupiter, následuje Saturn,
Neptun, Uran, země, Venuše, Mars, Merkur a Pluto. Kromě Merkuru mají všechny planety své
měsíce (u Pluto to není zcela jisté). Všechny planety svítí odraženým slunečním světlem, pouze u
Jupiteru a Saturnu bylo zjištěno vlastní záření.
Kdybyste měly možnost podívat se někdy do hvězdárny, viděly byste zázraky. Saturn
s prstencem, krátery na Měsící, ale i výbuchy plynů na Slunci.
Kdo by neznal Velký a Malý vůz (správně Velkou a Malou medvědici), dá se podle nich
najít Polárka a určit sever. Poznáme i souhvězdí Kasiopeji, podobné roztáhnutému W, které leží
právě na opačné straně od Polárky, ale i jedno z nejkrásnějších souhvězdí zimní severní hvězdné
oblohy – Orion, podobné motýlu s roztaženými křídly, Lyru s velmi jasnou hvězdou Vega, Korunu
– charakteristické seskupení hvězd do obloučku. Delfína, Labuť, Lva, Lyru, Draka, Vlasy
Bereniky, Orla, Herkula, Pannu, -střelce, Hadonoše, Hada, Váhy, Bootes poznají starší skautky.
(ABC nejen pro skautky, Marie Černá)

ROZHOVOR S KÝMSI…TENTOKRÁTE S MAMUTEM
aneb desatero záludných otázek
Jesky: záludná otázka č. 1: Jak bys (z pohledu vůdce a s lehkým odstupem) hodnotil letošní tábor?
Mamut: Teeeda... No, jelikož jsem byl na skautském táboře po velice dlouhé době (Cca 7let), a
ještě k tomu poprvé na dívčím a teepeeovim a jako "vedení" vůbec, tak jsem byl nadšen! Bylo to s
Vámi všemi super a hned bych se vrátil. Super odpočinek od okolního světa, spousta nových
zkušeností... prostě Relax! :-)
Jesky: záludná otázka č. 2: Když byl tábor takovej relax, jak se ti teď relaxuje či nerelaxuje ve
škole?? :))
Mamut: Ve škole? =-O No... těšil jsem se tam (po menších nesnázích (Němčina) jsem se tam
úspěšně dostal), ale jinak je to núďo... Hodně pracuji, takže jsem dost vyčerpaný a nestíhám se
učit, ale jinak mě škola baví, je to takové "útočiště" od ostatních problémů... ale moc to
nefunguje... les je les :-D (tak občas místo školy jdi do lesa a do omluvenky si nech napsat "Byl v lese"
:P ) Tak to mě nenapadlo... na tom něco bude... Vzhledem k tomu, že za 3dny mi bude 18, a budu
si moci omluvenky psát sám, mohl bych to zkusit... Schválně co na to řekne naše třídní... :-)
Jesky: záludná otázka č. 3: Más už nějaké plány na podzimky? :)
Mamut: Na podzimky? Ufff, no... Vzhledem k mému harmonogramu a rodičům atd. si nejsem
nikdy s ničím jist, ale vypadá to, že je ztrávim "skautsky" :-) Ještě uvidíme, jak se co vyvrbí...
člověk nikdy neví ;-)
Jesky: záludná otázka č. 4: Když nevíš podzimky, máš už aspoň nějak trochu představu o tom, jak u tebe
budou probíhat Vánoce? :)
Mamut: Vánoce? :-D Vždyť ty jsou ještě později :-D No vidím to, že jako každý rok... Dárky
dostáváme 24.ráno, pak slavnostní oběd v McDonaldu a návštěvy u známých a příbuzných... A snad
i Myšku, ale uvidíme, jak to vymyslí rodinka... možná bude všechno jinak! =-O Kdoví... ;-)
(Vánoce jsou sice pozdějc, ale jsou důležitější, známější a tak podobně :D ) :-) To máš pravdu...
Jesky: záludná otázka č. 5: Přímo se to vybízí - když jsi tak zaneprázdněn školou, prací a rodinou, zbývá
ti ještě nějaký čas na Myšku? :))
Mamut: No... Upřímně? Ne tak, jak bych chtěl... :-( Hrozně mě to štve, ale jsem rád, když jí
vidím jednou týdně, a to většinou ještě tak nějak rychle, že to člověk nestihne ani postřehnout...
Ale vybarvuje se bydlení v Praze a možná i s Myškou... tak nebo tak, budeme k sobě blíž a bude
víc času, což by bylo božííí! :-) Bych mohl chodit i na schůzky...
Jesky: záludná otázka č. 6: Na jak moc dlouhou dobu dopředu s Myškou plánujete? :) (nemáte už třeba
naplánovanou svatbu, děti, důchod... :) )
Mamut: No tak nevím jak to plánuje Myška, ale myslím, že už je to navěčnost krát dva ;-) Svatba
bude 23.9.2010 (dejte si to do kalendáře), děti chceme mít dvě a důchod... to je ještě daleko :-)
(dobrá dobrá :)) píšu si to ;) )
Jesky: záludná otázka č. 7: Teď už nechám tebe i Myšku na pokoji a radši se tě zeptám na něco tak
jednoduchého, jako které roční období máš nejraději a proč? :)

Mamut: No, to je dost sporné... Sama znáš, že když je zima, chceš teplo a naopak... Ale poslední
dobou je to zima... Sice Myška nemá ráda zimu, ale moje další láska je prkno (snowboard) a s ní
si moc v létě neužiju... :-D
Jesky: záludná otázka č. 8: Dokázal bys vyjmenovat ke každýmu ročnímu období jedno sportovní vyžití,
které v něm děláš? :)
Mamut: Dělám, nebo bych dělal? :-D No, takže Zima: Snowboard forever!!!, Jaro: ehm... asi
občas kolo :-\, Léto: koupání, plavání, potápění, Podzim: ehm... třeba kolo (:-D) jak kdy... Jinak
ve všech ročních období vykonávám jeden sport neustále, bohužel,... a to je takovej ten "ťukavej
do klávesnice" *TIRED* (když píšu děláš tak myslím děláš :P )
Jesky: záludná otázka č. 9: záludná otázka č. 9: A tebe nebaví ťukat do klávesnice? O:-)
Mamut: Mě? Ale tak jako baví... jenže to žere hrozně času... Dělám to opravdu neustále... Den
co den, měsíc co měsíc... Práce, lidi, zábava už moc ne...
Jesky: záludná otázka č. 10: záludná otázka č. 10: Na závěr dáme něco lehkýho ;) - Jaké je tvé oblíbené
jídlo (nebo kombinace jídla) v McDonaldu? :)
Mamut: V McDonaldu? Nejlepší je XL McCountry menu s Lightkou a barbecue k tomu... Jenže
Myšce vadí ta čerstvá cibule, takže to musím omezovat a když jsem s ní, tak si dám k pití
Sprite... Pro Myšku cokoliv... :-)

Uzly a zákon
Už od pradávna používali moudří lidé v hovorech o smyslu života a pravidlech, jak jej
správně prožít, různých přirovnání, kterými se snažili, aby jejich výklad byl
srozumitelnější a aby si posluchači snáze něco zapamatovali. Přes různé báje, bajky,
přísloví a podobenství se můžeme dostat třeba ke známému Balíčku karet. Nebo takové
lano.
Lano je dlouhé, pevné a
ohebné. Bude
představovat náš život.
Je mladý, ohebný, pevný,
dlouhý před námi. Je k něčemu lano bez jediného uzlu, bez jediného pevného bodu? Je
k něčemu život, který se jen tak vine, jak se mu zachce bez zásad.

Dračí smyčka
Skautský slib

Dračí smyčka je jedním z nejznámějších a nejspolehlivějších uzlů. Někdy se jí říká
"král uzlů". Anglicky "bowline". Kdo ho asi vynalezl? Znali ho už před 5000 lety v Egyptě
a vymysleli ho prý Féničané.
V našich zemích se k němu pojí pohádka o drakovi a princezně, podle, které se učí vázat
a kterou jste určitě všichni slyšeli. Jó, pohádka ... , mávnete možná opovržlivě rukou vy,
kteří dračák vážete jednou rukou za pár sekund a třeba i potmě. Ale nám se tento uzel
hodí pro začátek našich úvah právě pro tuto pohádku. V pohádce o drakovi přijde princ,
rytíř, a ve snaze vysvobodit princeznu v boji s drakem uváže dračí smyčku.
Myšlenka na rytíře s drakem se mnohým z vás spojí s postavou našeho patrona, svatého
Jiří. Patří k tomu i slova našeho zakladatele Baden-Powella v knize Scouting for Boys,
kde píše: "Za dávných časů byli rytíři skutečnými skauty a jejich pravidla chování se
hodně podobají našemu zákonu." Rytíři byli věrní Bohu a své víře. Často je tato věrnost
stála i život. My slibujeme sloužit Nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době.
Rytíři sloužili svému králi, pečovali o své tělo, aby bylo zdravé a silné a neúnavně se
cvičili v zacházení se zbraněmi, aby dobře obstáli v boji. My slibujeme plnit povinnosti
vlastní a zachovávat zákony skautské. Rytíři byli věrni své zemi a zvláštní pozornost
věnovali slabším, zvláště pak ženám a dětem. My slibujeme duší i tělem být připraven
pomáhat vlasti i bližním. Jim se to podařilo tak úspěšně, že bychom mohli být pyšní,
kdyby se za několik století neříkalo jen, že se někdo zachoval rytířsky, ale také
"skautsky". No a náš denní příkaz, vykonat denně aspoň jeden dobrý skutek, byl i jejich
povinností.
A teď zkusme tu pohádku použít na náš všední život. Trojice drak, meč, princezna bude
mít trochu jiné podoby. Tím rytířem budu samozřejmě já. Drak představoval vždy něco
zlého. Bude jím třeba prázdnotou zející bedna na dříví v táborové kuchyni, meč se
změní jen nepatrně v sekeru a princeznou bude dobrá pověst naší družiny, přátelství,
dobrá pohoda na táboře. Kdo má trochu větší představivost, může si zkusit představit
tohoto rytíře, když přijede z tábora domů. Nahlédne do kuchyně a tam cení své zuby
příšerný drak v podobě příšerné hromady neumytého nádobí. Někde v koutku se krčí
princezna. Možná se nekrčí ani tolik strachem jako spíš únavou po celodenní dřině a
starání o rodinu. Náš rytíř se obrní dřezem a několikerým máchnutím mečem-utěrkou
docílí, že mu princezna dojatě padne kolem krku a děkuje za vysvobození. A když
budete mít chvilku, zkuste vymyslet další takové trojice drak-meč-princezna.

Pravidla diety
Pravidlo 1:
Jestliže něco jíš a nikdo Tě nevidí, neobsahuje to kalorie.
Pravidlo 2:
Jestliže zapíjíš čokoládu dietní Coca Colou, kalorie jsou tímto dietním nápojem zrušeny.
Pravidlo 3:
Jestliže jíš ještě s někým, kalorie se nepočítají, pokud ostatní snědí více než Ty.
Pravidlo 4:
Jestliže pomůžeš ztloustnout všem v okolí, budeš sám vypadat štíhlejší.
Pravidlo 5:
Jídlo pojídané v biografu, jako popcorn, Italská směs, polárka a podobně neobsahují kalorie, protože
je součástí zábavy, nikoli stravování.
Pravidlo 6:
Zlámané vánoční cukroví neobsahuje kalorie, ty vytekly tím zlomem.
Pravidlo 7:
Jídlo požité pro zdravotní účely, jako kakao, brandy, topinky nebo tvarohový dort, neobsahuje kalorie.
Pravidlo 8:
Věci slíznuté ze lžíce či nože neobsahují kalorie, pokud jste v procesu vaření.
Pravidlo 9:
Jídlo stejné barvy má i stejný obsah kalorií. Např. špenát a pistáciová zmrzlina nebo houby a čokoláda
poznámka: hnědá čokoláda má univerzální barvu a může být použita k náhradě jakékoliv barvy jídla.
Pravidlo 10 a poslední:
Obezita je nemoc - proto je třeba pořádně se najíst, aby s ní mohlo tělo bojovat.
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Rozdíl mezi mužem a ženou

Oslovení:
Jdou-li spolu Lenka, Zuzka, Dáša a Majka do kavárny, oslovují se
Lenko, Zuzko, Dášo a Majko. Jdou-li spolu Michal, Karel, Robert a
Honza do hospody, oslovují se Tlusťochu, Godzilo, Klikaři a
Smraďochu.

Placení:
Když mají platit celkem 225.50, hodí Michal, Karel, Robert a Honza
na stůl každý furiantsky stovku a tvrdí, že nemají drobné a nechtějí
nazpět. Když mají platit společnou útratu děvčata, vytáhnou z
kabelek kalkulačky.

Peníze:
Muž za věc v ceně 10 Kč zaplatí 20 Kč, pokud ji potřebuje. Žena
zaplatí 10 Kč za blbost v ceně 20 Kč, kterou nepotřebuje, protože
je na to sleva.

Koupelna:
Muž má v koupelně 5 věcí: kartáček na zuby, pastu, holicí strojek,
mýdlo a ručník. Typická žena má v koupelně cca 337 věcí. Většinu z
nich muž nedokáže identifikovat.

Hádky:
Žena má v hádce vždy poslední slovo. Cokoli řekne poté muž, je
začátkem další hádky.

Kočky:
Žena miluje kočku. Muž říká, že miluje kočku, ale když se žena
nedívá, nakopne ji.

Budoucnost:
Žena má obavy o budoucnost, dokud se nevdá. Muž nemá obavy o
budoucnost, dokud se neožení.

Úspěch:
Úspěšný muž je ten, co vydělá víc peněz, než jeho žena dokáže
utratit. Úspěšná žena je ta, která takového muže najde.

Manželství:
Žena si vezme muže a doufá, že se změní, ale marně. Muž si vezme
ženu a doufá, že se nezmění, ale marně.

Paráda:
Žena se vyparádí, když jde nakupovat, zalít květiny, vynést smetí,
zvednout telefon, přečíst si knížku nebo vzít ze schránky dopis. Muž
se vyparádí na svatbu a na funus.

Přirozenost:
Muž po probuzení vypadá stejně, jako když si šel lehnout. Žena
během noci jaksi zoškliví.

Děti:
Žena ví o svých dětech všechno. Ví o jejich objednávkách k zubaři, o
jejich láskách, kamarádech, oblíbeném jídle, tajných obavách i
nadějích. Muž si nejasně uvědomuje, že v baráku žijí jacísi malí lidé.

A na závěr myšlenka pro dnešní den:
Ženatý muž může zapomenout na své chyby. Je zbytečné, aby si
tutéž věc pamatovali dva lidé...

Pohádka o Marjánce
Bylo nebylo, bylo jednou jedno městečko, vlastně jen několik domků a chaloupek
rozhozených okolo kostela, jakých je tolik ve vlastech českých. Jak už to bývá, žili tu
lidé nad jiné učenliví. Od krejčího se učili, jak na sebe šít boudy. Od ševce se učili
dělat podrážky a podrazy a od hrobaře, jak jinému jámu kopat. Chodili do práce a do
hospody a v neděli ještě do kostela, kde nad nimi pan farář kýval hlavou a varoval, že
když se nepolepší, sám Pán Bůh sešle svého posla a jak se patří je potrestá. jenže snazší
je velbloudu projít uchem jehly než bohatému neošidit děvečku husopasku o dva
krejcary na mzdě. Ostatně, co pan farář neví, to se Pán Bůh přece nedoví. Tak se
ujišťovali navzájem, a všechno šlo po starém. Jen svědomí měli každou neděli těžší.
Tak je ani nepřekvapilo, když jednoho dne se z dálky ozvalo dunění, země se
zachvěla a na stráni za městečkem se objevil hrozitánský obr s velkýma očima.
Sousedé se rozběhli za panem farářem, že přichází ten posle boží, že Pán Bůh poslal na

město hrozitánského obra, a ať se pan farář honem za ně modlí nebo něco. Vůbec
faráři nevěřili, že ten obr není žádný posel boží a že modlit by se měli začít sami.
Raději zalezli do sklepů k bramborám a strašili se navzájem, že obr je roztrhne jako
slanečka, spolkne jako malinu a zašlápne jako červa. Inu, měli špatné svědomí.
Jen husopaska Marjánka špatné svědomí neměla. Marjánka byla sirotek, dívenka
jako poupátko, pilná a veselá. Bydlela v pastoušce za řekou, tam přes lávku a proti
proudu ke splavu, kam se děti chodí koupat. Tam to je. Marjánka pásla sedlákům husy,
vila věnečky z pampelišek a pěkně si zpívala. Kdepak do kostela! Ne, že by nechtěla,
jenže když jsou všichni v kostele, pak je zvlášť třeba, aby se někdo postaral o drůbež a
o dobytek, a od toho tu byla Marjánka. Však na ni sedláci spoléhali a jak se patří ji za
to ošidili!
Protože se Marjánka nedostala do kostela, nevěděla, že by se měla božího posla
bát, a protože sama nikomu neubližovala, ani ji nenapadlo, že by ten hrozitánský obr
s velkýma očima chtěl někomu ublížit. zatímco se všichni schovali, Marjánka vyšla obrovi
vstříc.
A tu se stala divná věc. Jak se Marjánka o obrovi přibližovala, obr se každým
krokem stal menší a menší, až nebyl o nic větší než Marjánka. Když pak k němu vztáhla
ruce, stal se z něho drobounký pidimužík. Marjánka ho vzala do dlaní a zeptala se,
„Mužíčku, jakpak se jmenuješ?“ Mužíček se začervenal, zakoktal a povídal, „Nevím, už
jsem zapomněl.“ Marjánka se usmála a ptala se ho: „A jak jsi se jmenoval, když jsem tě
z dálky viděla jako hrozitánského obra s velkýma očima?“ Mužíček s znovu začervenal a
řekl tenounkým hláskem: „To jsem se jmenoval STRACH.“ Tu ho Marjánka políbila na
čelíčko – a mužíček zmizel.
Až vás zas bude někdo strašit hrozitánským obrem s velkýma očima, nezalézejte
do sklepa. Vyjděte mu vstříc jako Marjánka a až z něho bude pidimužík, polibte ho na
čelíčko. Protože nejen strach, ale také špatné svědomí mají velké oči, a bez obou se
lépe žije.
(Erazim Kohák, Pro sváteční slovo, 1996)

Dopis
Jedna anglická dáma chtěla před válkou strávit letní byt v Německu a tak napsala
jednomu venkovskému učiteli.
V dopise se tázala na vše i na pohodlí. Také chtěla vědět, mají-li v tom domě, kde chtěla
bydlet, WC.
Učitel dobře neovládal angličtinu a neznal význam té zkratky. Zeptal se starosty, ale
ten taky nevěděl.
Po dlouhém přemýšlení ho napadlo, že to patrně znamená Wesley Church (kostel).

A takto odepsal:

"WC se u nás nachází 7 mil od našeho domu, uprostřed jedlového háje v překrásné krajině. Jest otevřen
2x týdně, v úterý a ve čtvrtek. Chápu, že je to pro Vás nepříjemné, je-li to vaším zvykem chodit
pravidelně, ale zajisté se přesvědčíte, že je to krásný výlet.
Hodně lidí si sebou bere oběd a zůstává tam přesčas.
V létě je obyčejně návštěvnost veliká a proto bych vám radil, abyste chodila brzy. Je tam 60 míst k
sezení, ale pokud přijdete pozdě je tam dost míst i k stání.
Radil bych vám, abyste chodila ve čtvrtek, poněvač je v ten den varhaní doprovod. Po celém okolí jsou
slyšet i ty nejjemnější zvuky.
Opařím Vám s radostí to nejlepší místo a bude mně potěšením sedět vedle Vás.“

Chemická analýza ženy
Prvek: ŽENA
Značka: wo
Objevil: Adam
Atomová hmotnost: Dohodou přijata jako 53,6 kg, může se pohybovat v
rozmezí 40-200 kg.
Výskyt: Větší množství ve všech městských oblastech.
Fyzikální vlastnosti:
1. Povrch obvykle pomalován.
2. Bod varu nemá, mrzne bez jakékoliv známé příčiny.
3. Zahřívá se při speciálním zacházení.
4. Horká při nesprávném použití.
5. Vyskytuje se v různých stavech od panenského kovu až po běžnou rudu.
6. Podává se při tlaku aplikovaném na správných místech.
Chemické vlastnosti:
1. Výborně přitahuje zlato, stříbro a množství různých druhů drahých
kamenů.
2. Absorbuje velké množství drahých látek.
3. Může spontánně explodovat bez předcházejícího varování a bez jakékoliv
známé příčiny.
4. Nerozpustná v kapalinách, ale její aktivita se prudce zvyšuje po nasycení
alkoholem.
5. Ze všech člověku známých prvků nejlépe redukuje peníze.
Běžné použití:
1. Dekorativní účely, obzvlášť ve sportovních autech.
2. Může být dobrou pomůckou při relaxaci.
3. Velmi efektivní čistidlo.
Testování:

1. Čistý vzorek má v přirozeném stavu růžovou barvu.
2. V blízkosti kvalitnějšího vzorku se barva mění na zelenou.
Možné riziko:
1. V nezkušených rukou velmi nebezpečná.
2. Je nelegálně vlastnit více než jeden vzorek, ačkoliv současně je možno
jich spravovat více, ovšem pouze, pokud se nacházejí na různých místech a
nedostanou se navzájem do přímého kontaktu.
Výstraha:
Delší vystavování se účinkům tohoto elementu je nebezpečné!

O ČEM SE MUŽI BAVÍ NA TOALETĚ?

Začneme otázkou, kterou nám kladou muži po celém světě: „O čem mluví ženy, když jdou
společně na toaletu?“ Odpověď zní: o všem a o všech. Hovoří o tom, jak se jim líbí místo, na němž právě
jsou, ve srovnání se všemi ostatními místy, kde byly dříve. Probírají šaty, které mají ony a všechny
ostatní ženy na sobě („Viděla jsi tu v těch fialových šatech? Raději bych byla mrtvá, než mít na sobě
takovéto šaty!“). Hovoří o mužích, kteří se jim líbí, i o těch, kteří se jim nelíbí. Probírají veškeré osobní
problémy, které mají ony nebo jejich přítelkyně. Když si upravují make-up, probírají techniky líčení a
kosmetické výrobky. O líčidla se dělí s ostatními ženami, včetně neznámých. Každé ženě, která vypadá
rozčíleně, je poskytnuta skupinová terapie. A Bůh pomáhej muži, který to zavinil! Ženy sedí na toaletě a
přes stěnu spolu hovoří. Žádají neznámé ženy, aby jim mezerou podaly toaletní papír. Jsou známy i
případy, kdy dvě ženy šly do stejné kabinky, aby nemusely přerušit svůj rozhovor. V jednom nočním klubu
v anglickém Birminghamu nechali dokonce vybudovat velké kabinky. V každé byly dvě toalety, aby dámy
mohly pokračovat v zaujaté a smysluplné konverzaci.
Zpět k původní otázce: o čem hovoří na toaletách muži? Odpověď zní – o ničem. Absolutně o
ničem. Muži na toaletách nemluví. I tehdy, když tam jdou se svým nejlepším přítelem, omezují hovor na
minimum. Na veřejných toaletách muž nikdy nemluví s cizími muži. Nikdy, za žádných okolností. Nikdy se
na jiného muže ani nepodívá. Nikdy. V kabinkách mají muži raději stěny, které sahají od podlahy až ke
stropu, což omezuje interakci se „sousedy“. Ženy dávají přednost velkým mezerám nad a pod stěnou,
které umožňují hovor a předávání věcí. Na dámských toaletách jen zřídkakdy uslyšíte, že by žena
pouštěla větry. Pokud se tak stane, dotyčná se ukrývá ve své kabince tak dlouho, dokud svědkyně
neodejdou. Na pánských toaletách je to často jako při oslavách Nového roku. Muž, kterému se podaří
nejhlasitější zvuk, vychází ze své kabinky jako vítěz.
Přečtěte si dopis od jednoho z našich čtenářů, který ilustruje atmosféru panující na pánských
toaletách:

Jel jsem po dálnici na sever a zastavil jsem se na veřejných toaletách. První kabinka byla
obsazená, tak jsem vešel do druhé. Ještě jsem ani nedosedl, když v tom hlas z první kabinky
povídá: „Ahoj, jak se máš?“ Stejně jako jiní muži se na toaletách s nikým nebavím a nebratříčkuji.
Nevím, co to do mě vjelo, ale překvapeně jsem mu odpověděl: „Ujde to!“
Druhý muž řekl: „Tak…a kam míříš?“
Pomyslel jsem si, že je to prapodivné, ale jako blázen jsem odpověděl: „No, asi stejně jako ty,
jedu na sever!“
Potom jsem uslyšel, jak druhý muž nervózně řekl: „Poslouchej…budu ti muset zavolat za chvíli.
V kabince vedle mě je nějaký idiot, který si myslí, že se bavím s ním, a pořád mi odpovídá!“

Muži na toaletách provádějí teritoriální rituály: pokud je na záchodě pět mušlí v řadě a vejde
první muž vybere se tu nejvzdálenější ode dveří, aby byl co nejdál od nově příchozích. Druhý muž si
vybere mušli nejvzdálenější od prvního muže, a třetí si vybere prostřední mušli. Čtvrtý muž jde obvykle
raději do kabinky, než aby si stoupl těsně vedle zcela neznámého muže, který by se na něj mohl podívat.
Muži se vždy dívají mlčky před sebe a nikdy nemluví s neznámými lidmi. Nikdy. Mužovo motto zní: „Raději
smrt než zrakový kontakt.“

(Allan a Barbara Peaseovi, Proč muži lžou a ženy pláčou)

KLEPY, KLEPY A ZASE KLEPY
-

-

Ďábel byl po loňském Dračím Vytím tolik zdrcený tím, že 90. nezvítězila, že nám neváhal
posílat svá moudra a rady… Né že by o ně někdo stál, ale Ďábel tak má pocit, že má
jakousi moc a auru inteligence :D Jeho rady navíc byly velmi inteligentní, jako například:
„Když mluví Ďábel, Vlaštěrky mlčí a šoupají nohama.“ „Tak dlouho se otravuje Ďábel, až
přijde Vlaštěrka o ocas.“ „Lepší Vlaštěrka v hrsti, než Ďábel na střeše.“ „Lepší jeden
Ďábel, než hromada Vlaštěrek.“ „Kam nechodí Ďábel, tam chodí Vlaštěrky.“. A tohle nám
prosím píše, ačkoliv sám má na profilu ICQ o sobě napsáno: „Nic moudrého mě nenapadá
(nikdy).“…asi by se měl nad sebou zamyslet :D
Už na několika akcích se stalo, že Kája se tak dlouho pokoušela někoho přesvědčit, aby jí
řekl, že je blbá, blbec nebo blondýna, až jí to dotyčný řekl (vždy čistě proto, aby jí
potěšil) a ona poté dotyčnému oznámila, že je zlej a že už s ním v životě nepromluví –
Copak se nám to asi s Kájou děje?? :))

-

Na oddílovce 2.10.2007 byla svedena velká bitva o založení modřanského skautingu mezi
bratrem Péťou Půlpánem a bratrem Oldřichem Vodákem. V této bitvě nakonec po lítém boji
vydobil vítězství bratr Oldřich Vodák. Jeho fanynky to přijaly s jásotem, fanynky bratra
Péťi Půlpána tento výsledek naopak oplakaly…

-

Na spolužácích byla odhalena nechutná, neskautská a zcela očividná snaha několika lidí o
zviditelnění se. Poté, co bylo toto odhalení uskutečněno, dotyční ještě vybídli ostatní
k tomu, aby se k nim přidali – vzniká nám tu snad nějaká nová odbojová skupina
zviditelňujících se jedinců s pošramocenou psychikou????

PODĚKOVÁNÍ TOHOTO ČÍSLA:
- naší tiskárně, za to, že to s přepnutím všech sil dotiskla
- Lachtymu, za to, že mi půjčil dokonce celé dvě klávesnice na soutěž a ještě je vybavil
krásným znakem sponzora :)
- Mamutovi, za to, že byl ochotný nechat se podrobit mým přihlouplým záludným otázkám
- Kláře, za dodání několika textíků do Světlíka ;) (jmenovitě za Dopis a Rozdíl mezi mužem a
ženou)
- Lachtymu, za dodání počáteční úvahy a za Uzly a zákony ;)
- všem, kdo to dočetli, za to, že tohle nedělám úplně zbytečně
- Badovi za to, že si utahuje víc z Angie než ze mě
- paní učitelce Býmové za to, že mi ještě stále nedala napomenutí ani důtku, ačkoliv mám
strašné poznámky na její oblíbené umělce a o chudákovi Oidipovi jsem napsala, že si
vypíchnul oči, ačkoliv on se pouze oslepil…
- těm, se kterými trávím moc fajn víkendy, a které mám strašně moc ráda za to, že jsou :)

-

a každému, kdo mě psychicky podpořil, za psychickou podporu :))

