Měsíc, který je narvaný akcemi, je tu! Užijte si ho, a nezapomeňte 20. března na Trénování paměti! :)
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Uklízecí četa vs. prasátka

Lidi, studenti, všichni! Toto je hlášení pro vás
pro všechny, tak dobře čtěte! :D
Jsme opravdu strašně moc rádi, že se k nám
vracíte nejen učit, ale i relaxovat, povídat si, spát.
ALE! V poslední době se nám tu rozmohl takový
nešvar.
Svačiny, kafe, příprava na cigaretu - nic z toho
nám tu nevadí. Už ale nejsme tolik nadšeni, když
od toho všeho nacházíme nepořádek - třeba
obaly či kelímky. Knihovníci nejsou uklízecí četa, a ačkoliv tu máme skvělou paní uklízečku, ani
ta nemá v popisu práce odnášení kelímků.
Proto vás prosíme, uklízejte po sobě aspoň to
nejhorší, ať pořád vládne mír mezi světy. :)

Odse*te se

kniha měsíce

Určitě to znáte - ráno máte vstávat do práce nebo na přednášky a říkáte si: „Proč?!“ A taky
máte pocit, že toho za sebou moc nenecháváte a děláte věci zbytečně?
Osobní rozvoj je věčné téma. Sluníčkářské rady
typu myšlení pozitivně, že vše děláme pro sebe řeči! Je to samozřejmě pravda, ale jsou dny, kdy
tohle slyšet nechceme.
Hoďte nohy na stůl, a najděte své neporažené já.
Tato kniha je (prý) užitečnou pro všechny, kteří se cítí
poraženě nebo vyhořele. Skutečná životní změna
může přijít hned.
Knížka o osobním rozvoji, úspěchu, bohatství a cestě
za štěstím i o odhalení vašeho sebevědomí - to vše
najdete, když se odse*ete!

Pokud se vám svým kousavým stylem líbila knížka
Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le, tak
Odse*te se je tím pádem přímo pro vás!
Neobvyklým a správně sarkastickým způsobem
vypadnete ze své hlavy a začnete žít!
Naše hodnocení: 93%
Základní informace
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