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MHD je jako smrt. Nikdy nevíš, kdy přijde.

MinuLOST

číslo 5
Lhaní

Když tě rodiče přistihnou při
lži, koukni se jim hluboko do očí
a chladnokrevně řekni:
"Mikuláš, Ježíšek, čápi...".

--Citáty
„Pokud vaši rodiče nikdy neměli
děti, je velká pravděpodobnost,
že je nebudete mít ani vy.“
Dick Cavett
„Když neuspějeme, riskujeme, že
selžeme.“
Dan Quayle
Rádiová konverzace mezi americkou námořní lodí
a Kanaďany.

Kanaďané: "Prosím, odkloňte Váš kurz o 15 stupňů směrem na jih,
abyste se vyhnuli kolizi."
Američané: "Doporučuji, abyste Vy odklonili Váš kurz o 15 stupňů na
sever, abyste předešli kolizi."
Kanaďané: "Zamítnuto. Vy musíte odklonit kurz o 15 stupňů na jih,
abyste předešli kolizi."
Američané: "Tady je Kapitán americké námořní lodi. Znovu opakuji odkloňte Váš kurz."
Kanaďané: "Zamítnuto. Opakuji - VY MUSÍTE odklonit kurz."
Američané: "Tady je letadlová lod USS Lincoln - Atlantická námořní
flotila Spojených Států. Jsme doprovázeni třemi torpédoborci, třemi
křižníky s plnou leteckou podporou. Trvám na tom, abyste VY změnili
kurz o 15 stupňů severně. Opakuji, 15 stupňů na sever nebo počítejte s
opatřeními, která zajistí bezpečnost naší skupiny."
Kanaďané: "My jsme maják. Čekám Vaši odpověď..."

„Narodil se jako hlupák a velmi
úspěšně rozvinul své vrozené
schopnosti.“
Samuel Butler
„Když hned zezačátku nejste
úspěšní, tak evidentně nejste já.“
Madonna
„Dávejte si bacha na to, co si
přejete. Mohlo by se to splnit.“
„Začínal jsem z ničeho a většinu
z toho pořád mám.“
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Podívej se na text a říkej barvy.
Nečti slova!

ŽLUTÁ MODRÁ ORANŽOVÁ

číslo 5
Doplňte bublinu.
Originalita a vtipnost
se ocení!
Své návrhy se svým jménem

ČERNÁ ČERVENÁ ZELENÁ
FIALOVÁ ŽLUTÁ ČERVENÁ
ORANŽOVÁ ZELENÁ ČERNÁ
MODRÁ ČERVENÁ FIALOVÁ
ZELENÁ MODRÁ ORANŽOVÁ

dávejte do krabičky s popiskem
Al Capuchino.
Z minulého čísla:

Kolik jich vidíte?

Výhercem se stal Mates, který
bude finančně ohodnocen.

--Počasí

----------komiks---------------------------------------------------------------------

V průběhu dnešní noci čekejme
oteplení, dorazí teplá fronta z
východu. Slováci budou pálit
hokejky.
V noci bude na celém území
Chicaga hustá tma, která se bude
moct ojediněle krájet. Tma
možná ustoupí k ránu, kdy s
největší pravděpodobností začne
den a vyjde Slunce. (Zvlášť pro
Jáchyma - to je to žlutý kolečko,
co občas ve dne svítí nad
hlavami široké veřejnosti).
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Rozhovory na infolince nejmenované
společnosti
Operátor: „Jakým způsobem jste dobíjel kredit?“
Zákazník: „Nooo, dobíjel jsem si kredit přes ten terminátor!“
Operátor: „Dobrý den, jak vám mohu pomoci“
Zákazník: „Dobrý den volám Vám kvůli tomuhle problému.“
Operátor: „Ano, povídejte.“
Zákazník: „Já tady mám teď dceru…“
Operátor: „Hmm...“
Zákazník: „…a já si kvůli té dceři teď nemůžu vzpomenout, co jsem
chtěl.“
Operátor: ?????
Zákazník: „No jo, ona je malá....“
Operátor: „Aha.“
Zákazník: „Moment-Jarmilo, pojď si vzít malou, já si teď kvůli ní
nemůžu vzpomenout, co jsem chtěl pánovi říct...“
Operátor: „Tak?“

číslo 5

Letecké dialogy

BOAC: "Heathrow Centre, tady
British Airways Speedbird let
723"
Heathrow Centre: "British
Airways Speedbird let 723, tady
Heathrow Centre, slyším!"
BOAC: "Heathrow Centre,
British Airways Speedbird let
723 chce předat zprávu."
HC: "British Airways
Speedbird let 723, Heathrow
Centre připraven přijmout
zprávu."
BOAC: "Heathrow Centre,
British Airways Speedbird let
723, předávám zprávu: Mayday,
Mayday, Mayday..."

---

Zákazník: „Už je pryč....a já teď fakt nevím. No, já si kvůli ní fakt
nevzpomenu. Já Vám zavolám později, nevadí?
Operátor: „Ne, nic se neděje, klidně zavolejte později.“
Zákazník: „Nashledanou.“
Operátor: „Nashledanou“

Dispečer: "Odkládáme start,
viditelnost je nula!"
Pilot: "V metrech nebo
stopách?"

--Ne vždy je zákazník odborník v anglických termínech. Nezřídka musí
operátoři vyřešit rébus, co asi znamenají pojmy jako:
blautatut = bluetoth
džípírísí = GPRS
imprafort = infraport

Z pilotní kabiny se ozývá:
„Je na palubě lékař?”
„Ano, tady mezi cestujícími, co
potřebujete?”
„Oční choroba na pět písmen,
poslední je L...”

----------komiks---------------------------------------------------------------------

--Řídící středisko: „Vaše výška a
pozice?”
Pilot: „Měřím metr devadesát a
sedím vepředu vlevo.”
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