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Podzim.
Dva medvědi, než zalezou do brlohu, pozorují
padající listí a jeden z nich říká druhému: „Rád
bych jednou viděl toho maniaka, který všechny ty
listy celou zimu barví na zeleno a zase věší na
stromy.”
Chuck Norris vytvořil podzim. Jednou kopl
do stromu, až spadly všechny listy. Od té
doby každý rok radši shazují všechny
stromy své listy raději samy.

Ctění obyvatelé bloku X, 7.11. nás od 18:00 čeká další z blokových
der, tentokrát s názvem „Oblékni se, strahováku!“. Jelikož se náš
blok stále přetahuje o celkové prvenství s blokem 7, podpořte nás
v meziblokovém boji a zúčastněte se, či alespoň pomozte hráčům.
Detaily v pravidlech na wiki.sh.cvut.cz, nebo pokoj 210.
_________________________________________________________________________________

Jaký je rozdíl mezi windows a listím? Listí padá jenom na podzim.
Proč se bojí blondýny podzimu?
Protože se sklízí duté makovice.
Blázni v léčebně si myslí, že jsou listí, tudíž si vyskočí na
lustry. Přijde je zkontrolovat psychiatr. Vejde do prvního
pokoje a zvolá: „Podzim!” Blázni spadnou. Vejde do druhého pokoje a zase:
„Podzim!” Blázni se opět pustí lustrů. Ve třetím pokoji psychiatr znovu opakuje:
„Podzim!” Nic. Blázni jako by neslyšeli. Psychiatr: „Podzim, blázni, je podzim!”
Opět nic. Tu se ozve jeden z bláznů a volá: „My jsme jehličnany!”
Na podzim na hřbitovní zdi sedí duchové. Je sychravá noc, fouká severák a poprchává.Oba
duchové s klepou zimoua v tom ten jeden povídá: -Nevím jak vy, ale já se naposledy pořádně
ohřál v krematoriu...
Chladné podzimní ráno na Volze, hustou mlhu prorazí člun, na zádi sedí Marusja a vesluje proti
proudu až se jí potí copy. Na přídi leží Ivan Vasiljevič a spokojene pokuřuje machorku. V tom je
míjí v opačném směru jiný člun, na něm vesluje Kuzma Trofimyč a volá: "Kampak to jedeš, Ivane
Vasiljeviči, takhle brzo po ránu ?" Ivan Vasiljevič vyndá z úst dýmku, rozvážně vyfoukne kouř a
prohodí: "Aaaale ... kampak bych jel, vezu manželku do porodnice."

"Okamžitě nám sděl jak dopadly zkoušky",telegrafují rodiče synovi.
Odpověděl obratem: "Zkoušky jsem složil skvěle. Učitelé byli nadšeni. Dokonce mě
požádali, abych ty zkoušky na podzim zopakoval."

