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 Príde Lord domov z lovu v 
Afrike a James sa hneď pýta na 

poľovačku: 
- „Čo ste ulovili, 
pane?“  
Lord odpovedá: 
- „Dvoch levov, 
päť antilop a 

dvadsať Nopleasov.“ 
- „Prepáčte pane, čo sú to 
Nopleasovia?“ Čuduje  
sa sluha.  
-  „Chodí to po dvoch 
a kričí No! Please!“ 

... 

 Nemôžem si pomôcť, 
odkedy som kedysi dávno 
počula prvýkrát vtipy o 
Jamesovi, fičím na tomto super 
humore :). A do prvoaprílového 
úvodníka sa nehodí nič lepšie 
ako... áno áno, vtipy, ale aj... 
menšie zamyslenie o humore? 
Prepáčte, no v poslednom čase 
vidím čoraz väčšiu primitívnosť 
humoru a vtipu vôbec. Smiech 
je soľ života, ale za každú cenu? 
 Možno si poviete—čo je 
i n t e l i g en tn é  n a  v y š š i e 
spomenutom vtipe? Úplne 
obyčajný text bez štipky 
sofistikovanosti. Kde je tu niečo  

múdre? Po prvé, základ vtipu 
je jednoduchosť, zvrat, 
zádrheľ... Po druhé, aby som si 
neprotirečila :), úpadok           
a trápnosť humoru nevidím v 
jednoduchosti, ale vo všetkých 
jeho -podotýkam- nechutných 
dvojzmyselnostiach, nadáv- 
kach, perverznosti, narážkach. 
Odvážne, čo? Samozrejme, že 
niekto nesúhlasí. Niekto sa 
sme je  l en  z  n i e čoho 
“pikantného“, inému stačí iba: 
“v jednoduchosti je krása“.  
 Smejme sa teda z čoho 
chceme, kým sa za to ešte 
neplatí :), nikomu to právo 
neberiem. Ale ako skauti         
a inteligentní ľudia by sme si 
mohli uvedomiť, čo je už príliš. 

Tic-Tac 

Citáty na internete majú jednu nevýhodu - nemôžeme vedieť, či sú reálne. (Napoleon) 
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Citáty na internete majú jednu nevýhodu - nemôžeme vedieť, či sú reálne. (Napoleon) 

...a čo je to ten skauting? 
Krátka odpoveď na častú 

otázku. 
str. 17 

 

Mr. BeanMr. BeanMr. BeanMr. Bean    
Životná cesta jedného              

z najznámejších anglických 
hercov. 
str. 14 

Hovorí mladý 
počítačový génius v škole: 

- Pán procesor ... 

Ešte viac vtipovvtipovvtipovvtipov? 

Tak listuj stranu 20! 

Recenzia 

Black Swan 
str.16 
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Test, ktorý zaručene preverí tvoje šance 
prežiť tábor bez ujmy na zdraví. 

Na strane 12! 

Písaný 
priamo 
pre 
skautky, 

horoskop horoskop horoskop horoskop  

Yvon 
Slobodníková 

alias OkenaOkenaOkenaOkena. 

Nevieš o čo ide? 
→str. 6 

prezradí,, aký bude 
apríl 2011!          

str. 18 

StopovaťStopovaťStopovaťStopovať v divočine sa 

naučíme na strane 11 ... 

... a ktoré vtáčiky odlietajúodlietajúodlietajúodlietajú    na 

zimu preč zistíme na strane 10! 

A nesmie chýbať ani (pre 
niekoho ozaj náročná)

VýpravaVýpravaVýpravaVýprava za 

medvedíkmi z Bali!       str. 4 

str. 7 

O svoj Najskautskejší Najskautskejší Najskautskejší Najskautskejší 
zážitok zážitok zážitok zážitok  sa podelí Trnka. 
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Jednu krásnu slnečnú sobotu sa naše skautky Štrimfle rozhodli 
vydať sa na poriadnu túru túrisko. Nabalili sme si do batôžkov 
pochutiny, koreniny, medvedíkov z krajiny Bali i Jojo a už nás 
vláčik viezol za hory a doly až do malebnej obce Vlkanová.  

Tu sme na naše veľké šťastie 
natrafili na miestny fašiangový 
sprievod a veľkú fašiangovú 
zabíjačku na miestnom 
obecnom úrade. Najmä Tic-
Tac nemohla odolať čerstvo 
upečeným klobáskam (ale Tic-
Tac má naozaj rada klobásy! 
pozn. šéfredaktora), ktoré 
rozvoniavali po celej dedine.  
Ale keďže cieľ nášho dňa bol 
trošku iný, museli sme 
vyšlápnuť do poriadneho 
kopca. Slnko pripekalo a my 
sme rozlamovali ľadové mláky 
po celej ceste. Naše brušká už 
vytrávili a žabky v nich kŕkali 
veru viacej ako v okolitých 
mlákach.  

Nakoniec sa nám podarilo nájsť 
lúku, ktorá nebola posiata 
h n e d ý m i  a n i  z e l e n ý m i 
bonbónikmi. Ale neleňošili sme 
len tak podaromnici. Vietor fúkal 
do našich malých ohníkov, takže 
bez veľkej námahy sme mohli 
poopekať naše prírodné výtvory.  
Životná púť medvedíkov Jojo sa 
tu žiaľ skončila a naše žalúdky to 
tiež prežili. Z našich nových 
receptov odporúčame: halušky 
so syrom pečené v alobale, had 
na  d ruhú  (múčny  had 
s  g u m e n ý m  h a d o m ) , 
p a r a d a j k o v á  p o c h ú ť k a 
s parenicou – mňam! Ostalo 
nám ale miesto aj na výbornú 
karamelovú zmrzlinu, ktorú nám 
nachystali naše Gepardice.  

Citáty na internete majú jednu nevýhodu - nemôžeme vedieť, či sú reálne. (Napoleon) 
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Slniečko sa pomaly začalo 
skláňať z vrchu oblohy a keďže 
nás ešte čakalo úctyhodných 
28 kilometrov na ceste domov, 

pobrali sme sa preč.  
Nočnú návštevu tejto milej 
l ú č k y  n e o d p o r ú č a m e , 
prístrešok s ohryzenými 
kukuričkami obľubujú najmä 
štetinaté krochkajúce tvory... 
Z našej príjemnej cesty domov 
stojí za zmienku už len vari 
príjemná prechádzka lesom, na 
ktorej sme natrafili na koníky 
a tak si naše unavené nôžky 
aspoň trošku oddýchli. Na poli 
sme sa osviežili kilami mliečnej 
čokolády a precítili známe 
porekadlo – mať nohy z olova.  

Na záver už len poďakujeme 
milým ľuďom, ktorí značkovali 
trasu Mičinské lúky – Urpín, 
ďakujeme, krásne sme si to 
užili... K poďakovaniu sa isto 
pripájajú otlaky na nohách 
Trnky, Pocahontas, Samosato, 
Kaji a Tete!  
 
PS: a teraz, milé čitateľky, 
nasleduje malá HRA. Koľko 
údajov v tomto článku nie je 
celkom pravdivých? Správne 
odpovede posielajte na mailovú 
a d r e s u  r e d a k c i e 
(kaja.revajova@gmai l .com) 
a autor č lánku sľubuje 
odmenu :) .  

Drobček 

Jediná značka, ktorá nás nesklamala... 
( je žltá :) ) 

Citáty na internete majú jednu nevýhodu - nemôžeme vedieť, či sú reálne. (Napoleon) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ako ťa volali, keď si bola malá? 
Tak rôzne, ale medzi skvosty patrilo asi zbojník či šidlo a v škole 
som mala prezývku že Okena :D 

2. Koľko by si chcela mať rokov a prečo? 

Asi by som sa vrátila do nejakého teenagerského veku, takých 15-
16, to bola pohodááá 
3. Kde by si chcela bývať a kto by 
nemal byť tvojím susedom? 
Chcela by som bývať niekde pri mori a 
palmách a kto by nemal byť mojím 
susedom? Asi by som nebola rada, keby 
som mala suseda zabijaka :D 
4. Ktorý šport by podľa teba mali robiť 
všetci? 
 Šach :D:D  
5. Si za uniformy na školách? 
Vždy sa mi to páčilo, takže hej... 
6. Odporučíš nám nejaký hudobný tip? 
Určite stojí za to spoznať kapelu Bat For Lashes, je to také 
alternatívne indie-folk, speváčka má úžasný hlas, nádherné piesne a 
jej klipy nemajú chybu (odporúčam klip ku Prescilla, Pearl´s dream 
či Sleep alone) 
7. Popíš nám tvoj najväčší skautský zážitok v skratke... 
Jóój tých bolo veľa, ale taký prvý skvelý bol asi dvojdňovka na 
tábore Kalište s Jašterkou a Aďom...tam sme sa nasmiali :D:D 
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Interview 
Dlhé vlasy, šikovné ruky, vždy úsmev na 
tvári, nezničiteľné nadšenie pre včielky… 

Však už viete o kom sa hovorí? 
Dámy, (páni), Yvon SlobodníkováYvon SlobodníkováYvon SlobodníkováYvon Slobodníková! 

Citáty na internete majú jednu nevýhodu - nemôžeme vedieť, či sú reálne. (Napoleon) 



 

Môj NAJskautskejší ZÁŽITOKMôj NAJskautskejší ZÁŽITOKMôj NAJskautskejší ZÁŽITOKMôj NAJskautskejší ZÁŽITOK    
    

Recept na medovníčky, tajomno, akcia... 
Vidno, že Veronika je všestranná 

včielka! 

Najviac sa mi páčila súťaž, keď 
sme pred Vianocami museli 
hľadať na námestí recept na 
medovníčky Mateja Korvína, 
ktorý bol rozdelený na viac 
častí a ukrytý na rôznych 
miestach. Keď sme našli všetky 
časti a pospájali ich v 
správnom poradí, upekli sme si 
v klubovni podľa neho fajné 
medovníčky, ktoré sme ale aj 
rýchlo zjedli. Ani domov nám 
nezostalo, ani len kúsok 
maličký, či omrvinka. 
  

A vtip na záver: 
 
Vyvolá učiteľka Janka:     - 
Janko, povedz mi svetové 
strany. 
- Ale pani učiteľka ja musím ísť 
na záchod!  
- Povedz mi ich a potom ťa 
pustím!  
- Ale ja to nevydržím.  
- Tak mi ich rýchlo povedz a 
pustím ťa.  
- VÝCHOD, ZÁCHOD, SE..M, 
JUJ!!! 
 

Trnka 
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Citáty na internete majú jednu nevýhodu - nemôžeme vedieť, či sú reálne. (Napoleon) 
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Kreatívne stránky 

Citáty na internete majú jednu nevýhodu - nemôžeme vedieť, či sú reálne. (Napoleon) 

Veľká noc je pred dverami, čochvíľa bude na čase maľovať vajíčka! A aby sme 
neskončili pri vajíčkach, vyrobme si vlastné stojany na servítky. Stačí ich vyfarbiť,  
vystrihnúť podľa čiar a spraviť zárezy , tie založiť do seba a veľkonočná ozdoba stola 
je hotová :). 

zárez 



 

9 

Citáty na internete majú jednu nevýhodu - nemôžeme vedieť, či sú reálne. (Napoleon) 

Ktorými cestami sa dostaneš do cieľa? 

12 1 7 8 3 

1 4 10 7 9 

 3 68 1 5 

1 19 2 21 1 

2 2 4 6 2 

Mysli, mysli...! Ktoré číslo 
treba doplniť do prázdneho 

políčka? 

Keď  vyrastie, odsúdia ho 
na smrť a zotnú. Druhý 
život žije zavretá v 
škatuľke. Keď ju 
objavia, zapália ju a 
zomrie do minúty. Čo je 
to? 

P.S.:  Kto pošle 
správnu odpoveď      
na číslený hlavolam 
spolu s odpoveďou    
na hádanku na mail 
kaja.revajova@gmail.com 
do 15. 4. 2011 môže 
sa tešiť na super 
odmenu ;) ! 



 

Citáty na internete majú jednu nevýhodu - nemôžeme vedieť, či sú reálne. (Napoleon) 

No ja už ozaj neviem! Čo ako sa snažím, nie a nie si spomenúť! 

Krátky špagátik, dlhý špagátik... Ako to tá Drobec vravela? Tie, 

ktoré odlietajú na zimu majú krátky špagátik a tie, ktoré ostávajú  

zasa dlhý... alebo opačne? 

škorec 
sova lesná 

sýkorka sojka 

kukučka 

bocian čierny 
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Trochu sa nám to tu pomiešalo... Ako skúsená 
skautka však určite vieš stopy správne priradiť! 

Citáty na internete majú jednu nevýhodu - nemôžeme vedieť, či sú reálne. (Napoleon) 
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Do čoho si zbalíš svoju výbavu do divočiny? 

a/ no samozrejme do kufra a najlepšie s kolieskami,  
aby som to nemusela vláčiť (2 body) 
b/ ...budem potrebovať aspoň 10 nových Tesco igelitiek... (1 
bod) 
c/ batoh - moja jediná voľba (3 body) 
d/ do mojej novej GUCI kabelky (0 bodov) 
 

Na spanie budem potrebovať... 
a/ páperové periny od starej mamy, tie predsa hrejú najlepšie 
(0 bodov) 
b/ nafukovaciu posteľ, deku a vankúš (1 bod) 
c/ budem aj spať? Veď predsa máme nočné stráže... (2 body) 
d/ spacák, v ktorom nezamrznem (3 
body) 
 

REPELENT je... 
a/ nová voňavka od AVONU (2 body) 
b/ sprej proti hmyzu (3 body) 
c/ olej do petrolejky (1 bod) 
d/ vychýrené táborové jedlo (0 
bodov) 
 

...všetci m
ám

e radi         

nadčasové články. A
 aprílový 

test o tábore, čo m
ô

že byť  

futuristickejšie :)? (-snáď iba 

Soaré-) 

SI TSI TSI TSI TÁBOROVBOROVBOROVBOROVÝ    SI TSI TSI TSI TÁBOROVBOROVBOROVBOROVÝ    SI TSI TSI TSI TÁBOROVBOROVBOROVBOROVÝ    
TYP ???TYP ???TYP ???TYP ???TYP ???TYP ???TYP ???TYP ???TYP ???TYP ???TYP ???TYP ???            

...jar nám klope na dvere a s ňou sa stupňuje aj naša 
nedočkavosť ...  

ALE PREDTÝM AKO ZAČNEŠ BALIŤ (samozrejme veci 
na tábor), PRESVEDČ SA, ČI SI TOU SPRÁVNOU 
SKAUTKOU PRE ŽIVOT V DIVOKEJ PRÍRODE! 

 

Citáty na internete majú jednu nevýhodu - nemôžeme vedieť, či sú reálne. (Napoleon) 
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TEE PEE je... 
a/ čaj proti nachladnutiu (2 body) 
b/ indiánsky stan (3 body) 
c/ strážny oheň (1 bod) 
d/ korenie do polievky (0 bodov) 
 
Pri nástupe sa spieva... 
a/ skautská hymna (3 body) 

b/ Horehronie do Kristíny (1 bod) 
c/ Kozel (0 bodov) 
d/ pieseň - Na svoju česť ti sľubujem (2 body) 

 
Počas letných horúčav sa osviežime... 

a/ no samozrejme, dáme ešusovku!!! (3 body) 
b/ fuuj! No určite nie tou vodou z potoka...! (0 bodov) 
c/ bŕŕŕ...taká studená voda nehrozí, ešte náhodou dostanem 
zápal pľúc... (2 body) 
d/ a čo tak kofolou? (1 bod) 

 

VÝSLEDOK:  Spočítaj si body podľa toho, ako si odpovedala... 

18-16= Na tábor si ako stvorená. Bez neho si nevieš svoje leto 
absolútne predstaviť. Batoh je už pripravený od septembra a nevieš 
sa rozhodnúť, s kým si dáš svoju 1. nočnú stráž. Tak dúfam, že na 
tom najbližšom sa vidíme :) 

15-12= Hm...neboj nič, si na dobrej ceste. Stačí sa popýtať 
starších a určite by si to zvládla. Len nezabudni, repelent nie je LEN 
sprej proti hmyzu :)... 

11-7= Dievča, dievča...ani si nerob srandu! Držíš tento časopis 
v rukách a nevieš, že Kozla si spievame výlučne pri táboráku 
a z Horehronia nám trhá žily? Šup- šup! Skautskú hymnu musíš 
vedieť aj o polnoci! 

6 a menej= Nevieš čo je ešusovka, tee pee a repelent? Aj napriek 
tomu sa ti dostal tento časopis do rúk? Podľa mňa je to osud! 
Možno studenou sprchou, pravidelnými družinovkami a lekciami 
spevu to všetko doženieš! Tak hlavu hore a hor sa na to! :) 

Citáty na internete majú jednu nevýhodu - nemôžeme vedieť, či sú reálne. (Napoleon) 
Miška 
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1.85 metra vysoký Rowan Sebastian 
Atkinson sa narodil 6.1. 1955 vo 
Veľkej Británii do poľnohospodárskej 
rodiny. Showmanské schopnosti 
uňho prepukli ešte počas štúdia na 
Oxfordskej univerzite, kde bol 
členom miestneho kabaretu. Hoci 
mal v ruke papier elektrotechnika, nakoniec zvíťazilo herectvo.  

 Máme prvého apríla, a preto je istotne tou správnou 
voľbou pre rubriku “osobnosť” tohto čísla známy komik 
Rowan Atkinson, nezabudnuteľný a nenahraditeľný 
predstaviteľ Mr. Beana. Čokiy TM 

 Skutočný boom v jeho kariére nastal bizarným a takmer 
nemým sitcomom  
„Mr. Bean“. Vytvoril v ňom postavu psychopatického, na prvý 
pohľad nenápadného, v skutočnosti demolačného 
a pravdepodobne veľmi vážne duševne postihnutého pána 
Beana. Či sa to niekomu páči alebo nie, Bean je Atkinsonovou 
životnou rolou. Ostatne, podieľal sa 
tu nie len na produkcii, ale i na 
scenári.  Hoci pán Bean za celé tie 

roky prehovoril len pár slov, o to 
náročnejšia čakala Atkinsona rola ako 
pre herca, pretože vystihnúť (anti)
hrdinove myšlienkové pochody musel 
len s pomocou nezabudnuteľnej 
mimiky. 

 Úspešný muž? Teoreticky. Hoci sa snažil hrať v celovečerných 
filmoch už od osemdesiatych rokov, popularita nikde a zakaždým sa 
tento smutný klaun napokon vrátil so stiahnutým chvostom          
do televízie.  

Citáty na internete majú jednu nevýhodu - nemôžeme vedieť, či sú reálne. (Napoleon) 
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 A tak sa Rowan (majiteľ produkčných 
firiem Tiger Television a Tiger Aspect Films) 
v roku 1997 napriek prísahám skončiť            
s Beanom spoľahol na svoju najslávnejšiu 
postavu, miestami až smrteľne nebezpečného 
pánka v celovečernom filme Bean. Réžie sa 
ujal Mel Smith, Atkinson sa ale podieľal na 
scenári a  produkcii a nechýbal ani dávny 

kamarát Richard Curtis. 
Snímka bola ohromne 
úspešná.  
 Napriek tomu, že zlé filmy vyzerajú inak 
ako tie ktoré má za sebou predstaviteľ pána 
Beana, zostáva pri nahliadnutí do jeho 
filmografie v ústach skôr pachuť. Pachuť 
spôsobená prianiami fanúšikov, ktorí 
jednoducho nedopustia a neodpustia svojmu 
miláčikovi čosi iné ako sú zvyknutí. Čím viac 
sa Atkinson snažil z pohyblivého piesku 
vyhrabať, tým ho tá potvora čoraz 

nenásytnejšie pohlcovala. Môže si za to objektívne aj sám, bol to 
ostatne predsa on, kto podpisoval ďalšie a ďalšie zmluvy na Beana. 
Na strane druhej, hovorí 
sa, že skutočným 
umením nie je diváka 
rozplakať, dojať, ale 
rozosmiať. V takom 
prípade si práve teraz 
č í t a t e  o  v e ľ m i 
prí jemnom mužovi. 
Doprajme mu teda 
šťastný súkromný život, 
aby ho fanúšikovia 

prestali zastavovať v potravinách a pýtať sa ho, kde má 
medvedíka, a takisto poprajme veľa zdravia nie len jemu 
samotnému, ale aj jeho manželke a ich dvom synom. 

Citáty na internete majú jednu nevýhodu - nemôžeme vedieť, či sú reálne. (Napoleon) 
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Tento film je príbehom jedného sna. Mladá 
ambiciózna a talentovaná baletka Nina (Natalie Portman) túži dostať 
hlavnú úlohu v novo pripravovanim balete. Pre rolu bielej labuťky je ako 
stvorená. Krehká, nežná, krásna. Každý pohyb má tvrdo natrénovaný až 
do dokonalosti…A to je kameňom úrazu pretože umelecký šéf súboru 
(rozporuplne charizmatický Vincent Cassel) sa rozhodne, 
že tentokrát musí byť čierna aj biela labuť tá istá osoba…. 

 

 Pred pár týždňami si skupina 
roveriek povedala, že veru dávno 
neboli v kine. VoĽba padla              
na očakávanú novinku známeho 
režiséra 
 Darrena Aranofského  

         BLACK SWAN BLACK SWAN BLACK SWAN BLACK SWAN (Čierna labuŤ) 

Nina žije opustený život bez priateľov, ktorý jej na 
domáci skanzen upravuje prehnane starostlivá mamička. 
Nájsť v sebe dostatok vášne pre čiernu labuť nie je 
vôbec jednoduché. A ona by chcela. Veľmi. Urobí pre to 
všetko, dostane sa až na hranu posadnutosti, ktorá ju 
privedie až na... 
...až na koniec. :) Pozerajte, kukajte, súďte samiy... 

N i n a  a l i a s 
Natalie Portman 
s i  n a 
t o h t o r o č n o m 
u ď e ľ o v a n í 
Oscarov 
v Los Angeles 
zhrabla jednu 
zlatú sošku a to 
dokonca hneď 
za  na j l epš í 
hlavný ženský 
herecký výkon... ZÁKLADNÉ INFOS 

Black Swan (USA, 2010, 101 min.) 
Réžia: Darren Aronofsky 
Hrajú: Natalie Portman, Mila Kunis,  
           Vincent Cassel, Winona Ryder 

 
Plný počet pukancov istotne dávajú aj  
Mikanka a Drobec.  S pozdravom      
a prianím  
do sfilmovania priatelia sa lúči 
      vaša filmuška čokiy TM 
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 Dávno som rozmýšľala, čo je to vlastne skauting... Väčšinou 
sa mi totiž  stalo, že na otázku: „A čo je to skauting?“ mi napadlo 
niečo chaosné a po pár minútovom vysvetľovaní sa na mňa dotyčný 
človek rozpačito usmial s milou poznámočkou: „Aha...“ 

Skautujem už nejaký 
ten rôčik a ešte stále nie 
som schopná sa pekne 
krásne, príťažlivo a 

hlavne zrozumiteľne vysomáriť 
z definície skautingu? Aby som 
b o l a  p r e s n á ,  j e d n a                 
z internetových definícií hovorí, 
že: „Skauting je dobrovoľné, 
nepolitické, neziskové hnutie 
vychovávajúce mladých ľudí, 
prístupné všetkým bez rozdielu 
pôvodu, národnosti, rasy alebo 
náboženstva v súlade       
s cieľom, princípmi         
a metódami stanovenými 
zakladateľom hnutia 
lordom Robertom Baden-
Powellom a tými, ktorí ho 
nasledujú.“  Dobrovoľné, 
nepolitické, neziskové hnutie... 
tudy cesta nevede. Myslím, že 
skauting „vysvetliť“ sa dá 
n a j l e p š i e  s u b j e k t í v n e              
a konkrétne. (Či :)?) 
 Pre mňa je skauting 
oddych, čas na dlhé nenútené 
rozhovory od krtka pod stanom 
až po problémy so skleníkovým 

e fek tom.  P r ies to r       
na realizáciu (možno 
trochu)  u le tených 
nápadov a vybláznenie 
sa nie len s ľudmi        
v mojom veku. Skauting 
rozširuje moje obzory a učí ma 
byť tolerantnou k rôznym ľudom 
a ich úchylkám :), učí ma 
myslieť a spoznávať samu seba. 
Bez  skau t ingu  by  som 
nespoznala mojich najlepších 
priateľov, nezoznámila by som 

sa so svojím kreatívnym 
ja   a nebola by som 
schopná v priebehu 3 
minút vymyslieť program 
pre 5 hyperaktívnych báb. 
Nenaučila by som sa 

prekonávať svoje možnosti, 
nebáť  s a  dob r odužs t va             
a objavovať nepoznané no 
hlavne... prišla by som o jediný 
možný relax a inšpiráciu na tejto 
uponáhľanej planéte - o prírodu. 
 Voilà, toť skauting a ja, ja         
a skauting... Teraz sa to už len 
naučiť naspamäť :) .           

Tic 
Citáty na internete majú jednu nevýhodu - nemôžeme vedieť, či sú reálne. (Napoleon) 
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Kamil dostal päťku z 
úlohy a rozčuluje sa: 
vidíte pán učiteľ už ani 
na rodičov sa nedá 
spoľahnúť!   

- Viete prečo blondínka 
nevie napísať číslo 11? 

- Lebo nevie, ktorú 
jednotku má dať ako 

prvú. 

Letia dve 
stíhačky a 

jedna nestíha. 

- Pán doktor, všetci ľudia mi 
hovoria, že som  klamár. 

- Neverím vám. 

Ide 150-
kilová žena 
po ulici a 

spieva si: "Keby som bola jahôdkou.." 
A policajt na druhej strane cesty 
hovorí: "To by bolo džemu..." 

Si ako slniečko. Nedá sa na 
teba pozerať 

Pýta sa syn otca :Prečo sa v 
zime solia cesty? 

Lebo cukor je drahý. 

Je to červené a kazí to 
zuby. Čo je to? 

Tehla 
Chuck Norris dokáže 
zdvihnúť zmeškaný 

hovor.... 

Idú dvaja policajti v novom aute a jeden povie druhému: 
- Pozri sa, či funguje smerovka! 
- Funguje, nefunguje, funguje, nefunguje ... 

Ruským vedcom sa podaril zázrak - skrížili 
zlatú rybku so žralokom. Vznikla zlatá rybka, 
ktorá vám splní posledné želanie. 

- Pán doktor, každý o mne 
hovorí, že sa hneď rozčúlim. 

- Prečo? 
- Čo prečo! 

- Rozdeľte mi vlasy na dve polovice, 
vraví chlapík u holiča. 
- To nepôjde, - odvetí holič, - máte 
nepárny počet vlasov. 

Chuck Noris sedí rýchlejšie než beží. 
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Chichi 


