Toaletní čtivo číslo 6

Listopadu
u už je půle,
pů
ů šprtům
ům
ů slábne jejich vůle
vů
ů ...
Jsi kreativní? Dřímá
ímá v tobě
tob umělec?
lec? Tak to dokaž nejen
sobě,, ale i ostatním návrhem designu pro bloková trička!!!
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Pokud tvůj nápad vyhraje, budeš oslavován jako velký
umělec.
lec. Návrh musí obsahovat logo bloku (X), které je
dohledatelné na stránkách bloku
21.11.bude další boková hra, QUEEZE ! Přijďte prokázat svoje
vědomosti.
Detaily
etaily o hře na WIKI nebo v pokoji 210.
Staří Řekové věděli, že si Sokrates velmi váží znalostí.
Jednoho dne ho potkal jeden známý a povídá:
"Jestlipak víš, Sokrate, co jsem se zrovna dozvědel o tvém příteli?"
"Počkej chvilku," odpověděl Sokrates. "Než mi cokoli řekneš, rád bych tě
podrobil zkoušce. Říká se jí zkouška tří sít."
"Tří sít?"
"Přesně tak," pokračoval Sokrates. "Než mi začneš vyprávět o mém příteli,
možná bude dobré na chvilku zkusit prosít to, co mi řekneš. První síto se
jmenuje Pravda. Máš n
aprostou jistotu, že to, co mi chceš říct, je pravda?"
na
"Ne," odpověděl ten člověk, "vlastně jsem to jenom slyšel a...."
"Dobře," řekl Sokrates. "Takže ty opravdu nevíš, jestli je to prra
avda nebo není.
Teď vyzkoušejme druhé síto, síto se jmenuje Dobro. Chceš mi o mém příteli
říct něco dobrého?"
"Ne, naopak..."
"Takže," pokračoval Sokrates, "chceš mi o něm říct něco špatného a nejsi si
jist, jestli je to pravda. Ale pořád ješte můžeš zkouškou projít, protože zbývá
ješte jedno síto. Jmenuje se Užitečnost. Je mi to co mi chceš o mém příteli
říct užitečné?"
"Ne, moc ne."
"Dobrá," uzavřel Sokrates, "to, co mi chceš říct není ani pravdivé, ani dobré,
dokonce ani užitečné, tak proč bys mi to měl vyprávět?"
To je důvod, proč byl Sokrates velký filosof a všichni si ho vážili.
A taky to vysvětluje, proč nikdy neprišel na to, že mu jeho nejlepší přítel
šoustá ženu.
Černoch
ernoch s papouškem na rameni vstoupí do obchodu a prodavačka
prodava ka povídá "jé ten je
krásnej, Odkud ho máte"?
"Z Afriky, jsou jich tam spousty". Odpoví papoušek.

