Kudlanka

JAK SE STÃ•T ZCELA IDEÃ•LNÃ•M
ÃšterÃ½, 04 zÃ¡Å™Ã- 2007

Dostala jsem od VodomÄ›rky v pÅ™íloze jeden pÅ¯vabný text. Je to taková ta "internetová poezie", která dovede
potÄ›&scaron;it ve chvílích prudce pracovních. Téma té dne&scaron;ní se vÄ›nuje pÅ™emÄ›nÄ› obyÄ•ejného homo sapiens rod
muÅ¾ského na dokonalého tvora, po nÄ›mÅ¾ by i ta nejrozmazlenÄ›j&scaron;í kudlanka blaÅ¾enÄ› sáhla...

Následující KURZ je v&scaron;ak velmi dlouhodobý, takÅ¾e pochybuju, Å¾e by se mu nÄ›který "dvounoÅ¾ec s tÅ™apeÄ•kem"
vÄ›novat...

&Scaron;kolení, které by umoÅ¾nilo muÅ¾Å¯m vyuÅ¾ívat tu Ä•ást mozku, o které nemají ponÄ›tí, Å¾e vÅ¯bec existuje:
ÄŒást 1: Povinná

1. NauÄ•it se Å¾ít bez své maminky (2000 hodin).
2. &bdquo;Má Å¾ena NENÍ má matka" (350 hodin).
3. Pochopit, Å¾e fotbal není víc neÅ¾ sport, Å¾e být vyÅ™azen z Mistrovství svÄ›ta, není úmrtí (500 hodin).

ÄŒást 2: Å½ivot ve dvou

1. Mít dÄ›ti a neÅ¾árlit (50 hodin).
2. NeÅ™íkat voloviny, kdyÅ¾ manÅ¾elka má na náv&scaron;tÄ›vÄ› kamarádky (500 hodin).
3. PÅ™ekonat Syndrom vlastnictví dálkového ovládání (550 hodin).
4. NemoÄ•it mimo mísu (100 hodin). Praktická cviÄ•ení na videu.
5. Pochopit, Å¾e boty nedojdou nikdy samy do botníku (800 hodin).
6. Jak dojít ke ko&scaron;i se &scaron;pinavým prádlem a neztratit se (500 hodin).
7. Jak pÅ™eÅ¾ít nachlazení bez agónie.

ÄŒást 3: Volný Ä•as

1. VyÅ¾ehlit ko&scaron;ili ve dvou etapách za ménÄ› neÅ¾ dvÄ› hodiny (praktická cviÄ•ení).
2. Trávit pivo, sodovku nebo jakékoliv jiné pití bez krkání u stolu (praktická cviÄ•ení).
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ÄŒást 4: Kurz vaÅ™ení

ÚroveÅˆ 1 - zaÄ•áteÄ•níci: ElektrospotÅ™ebiÄ•e:
ON = zapnuto, OFF = vypnuto

ÚroveÅˆ 2 - pokroÄ•ilí:

Má první polévka z pytlíku bez pÅ™ipálení hrnce.
Praktická cviÄ•ení: Uvést vodu do varu pÅ™ed vloÅ¾ením tÄ›stovin.

INTENZIVNÍ KURZ
Pro sloÅ¾itost pochopení témat budou mít kurzy maximálnÄ› 8 úÄ•astníkÅ¯.

Téma 1: Å½ehliÄ•ka: od praÄ•ky aÅ¾ do prádelníku, tento záhadný proces.
Téma 2: NebezpeÄ•í pÅ™i plnÄ›ní zásobníku na led a jeho pÅ™enosu do mrazniÄ•ky (ukázky s pomocí diapozitivÅ¯).
Téma 3: Já a elektÅ™ina: ekonomické výhody pÅ™ivolání odborníka opraváÅ™e i v pÅ™ípadÄ› sebemen&scaron;ích závad.
Téma 4: Poslední vÄ›decký objev: vaÅ™it a vyhazovat smetí NEvyvolává impotenci nebo ochrnutí (praktická cviÄ•ení v
laboratoÅ™i).
Téma 5: Galantnost: proÄ• není zloÄ•in darovat kvÄ›tiny, i kdyÅ¾ uÅ¾ jsi se s ní oÅ¾enil.

Téma 6: PÅ¯vod vÄ›cí: Toaletní papír se nerodí vedle toalety? (pÅ™edná&scaron;ka o spontánním zrození vÄ›cí).
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Téma 7: Fyziologická pÅ™esnost: Jak zvednout poklop toalety krok za krokem (Video konference z Harvardské
Univerzity).
Téma 8: Znalost Ekologie: Není potÅ™eba tÅ™epat s peÅ™inou po vypu&scaron;tÄ›ní stÅ™evních plynÅ¯ (cviÄ•ení reflexÅ¯ v

Téma 9: Základní informace: Mohou muÅ¾i pÅ™i Å™ízení Å¾ádat o informace pokud se ztratí bez ohroÅ¾ení, Å¾e vypadají j
impotenti?
(SvÄ›decké výpovÄ›di)
Téma 10: ÄŒistící prostÅ™edky: dávkování, spotÅ™eba, pouÅ¾ití. Praktická cviÄ•ení, aby se pÅ™ede&scaron;lo nevratným
&scaron;kodám v domácnosti.

Téma 11: PraÄ•ka: ta velká záhada v domácnosti.
Téma 12: Zvlá&scaron;tní zaÅ™ízení: Základní rozdíl mezi ko&scaron;em na prádlo a podlahou (CviÄ•ení muzikoterapií v
laboratoÅ™i)
Téma 13: Spolujezdec: MuÅ¾ na místÄ› spolujezdce: Je v&scaron;eobecnÄ› moÅ¾né, aby nemluvil nebo se prudce nehýbal,
kdyÅ¾ ona Å™ídí a/nebo parkuje?
Téma 14: Hrnek od snídanÄ›: levituje sám do dÅ™ezu? (cviÄ•ení Å™ízená Davidem Copperfieldem).
Téma 15: Tajemství osobní hygieny: analýza anatomických, fyziologických a/nebo psychologických pÅ™íÄ•in,
které neumoÅ¾Åˆují utÅ™ít po sobÄ› vanu po koupeli.

zaslala a o beztrestnost Å¾ádá VodomÄ›rka
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