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Při dotahování pos|edního šroubu příruby se ukážen Že všechny musí mít i
pod|oŽky'

2.1.

st;.Jq

Pravděpodobnost, Že zab|oudíte, závisí přÍmo úměrně na tom' ko|ikrát vám č|ověk,

kterého jste se ptali na cestu' řekl: ,'To nemůžete minout.''

3.1.

Zákon cestování na kole:
At' jedete kudy chcete, vŽdycky je to do kopce a proti větru.

MHD je ako smrt'. Nikdy nevieš, kedy príde...

ótvr{eu 4,7'

Sobotq 6.1.
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r'.dríle g+c[ . l'+' {.

Když se zaměstnanci zdá o práci, má nárok na noční příptatek.

pond á(,. B. ř.

Jakmi|e se něco osvědčí, přestane se to vyrábět.

ů{ew 9.7.

Dopisní zákon:
Chcete.|i, aby vás ještě něco nového napad|o, v|ožte dopis do obálky a zalepte ji.

Jakmile rozeš|ete všechna přání, přijde vám od někoho, na koho jste zapomně|i. ',u..n 
.o.'.

Vztah je situace, kdy má vždy jeden pravdu a ten druhý je chlap!



cas na kteď jsi k |ékaři objednán, není časem kdy přicházíš na řadu, a|e časem ilrte& +|.:|.

odkdy začínáš čekat.t-
a(dyž tě učite| zkouší nevíš nic, ale když zkouší někoho jiného, tak to všechno uíš.'",.' 

u'.*

Nejdůležitější informace se nacházejí na té části mapy, která je utržená. sobota "13.1.

První hmyz, který se rozp|eskne na.čistě umýém předním sk|e, přistane přesn ěve 
n"^n,e /q.+.

výšivašich očí.

p"^4a1r-. 1š.+.

Princip zat|oukání hřebíků: Aby ses neuhodil k|adivem do ruky, přidrž hřebík
oběma rukama.
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Existují dva druhy náp|asti. Ta která nejde při|epit, a ta která nejde odlepit.
;Ie.q 4L'1 ,_

st;.do" ,tI.l.

Nejrych|eji něco najdeme, začneme-|i hledat něco jiného.

Vždy když dojedeš nák|aďák je na si|nici ptná čára a v prďisměru vo|no.Jak'il..1í,. 
n ,,g,|,

změní v přerušovanou okamžitě je v protisměru ko|ona.


