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Michael byl alkoholik, a to jen tak ledajaký. Rád totiž požíval
alkohol anální cestou...
Darrenův skon byl záhadou. Třiatřicetiletého muže našli
zhrouceného na chodbě jeho domu...
Projíždějící taxikář našel uprostřed silnice hodinu před úsvitem
donaha vysvlečenou, vážně zraněnou dvojici jednadvacetiletých
lidí...
Čtyřiadvacetiletá Jessica si šla zacvičit do posilovny hotelu
Provincia, když jí došlo, že si něco zapomněla o poschodí níže...
Kolem půlnoci se devětačtyřicetiletý muž pokoušel zapůsobit
na svoji manželku důkazem své ohromné fyzické síly...
Představte si pokoj na koleji. Všude špinavé prádlo, sexy
plakáty, prázdné obaly od jídla, učebnice, a uprostřed toho
všeho sedí šestnáctiletý mladík a kývá se do rytmu hlasité
hudby...
Byl nalezen obrovský reklamní balon, dříve naplněný heliem,
a z něj vykukovaly dva páry nohou, patřící jednadvacetileté Saře
a stejně starému Jasonovi...
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Jako dítě Sergej sliboval své babičce: „Objevím pro Tebe elixír
nesmrtelnosti! Chci, abys žila věčně.“
Při ohnivém kázání překvapil shromáždění věřících jejich
pětatřicetiletý pastor tvrzením, že se dá skutečně chodit
po vodě, stačí mít dostatečně pevnou víru...
Když se houževnatost zkombinuje s absencí zdravého úsudku a štědrou
dávkou chvástavosti, pak může být výsledkem smrtící koktejl...
Varování znělo jasně: „Požití dvaceti gramů může způsobit
smrt.“ Návštěvník mykologické konference s tímto oficiálním
hodnocením muchomůrky zelené ale nesouhlasil...
Jistý muž se rozhodl připravit se začátkem podzimu na rychle
přicházející zimu a naštípat si vysušené dříví...
Pár kamarádů se sešlo ve sklepě u jednoho z nich, dělali si
legraci a hráli videohry. Matt byl ten večer podrážděný, a tak se
rozhodl kamarádům vyhrožovat...
I hospodárnost se někdy může vymknout z ruky!
Čtyřiašedesátiletý muž se vracel z dovolené v Egyptě a měl
u sebe litr vodky...
Rekreační střelci byli zaskočeni, když zahlédli dva robustní
černochy kráčející k palební linii napříč otevřenou střelnicí,
v ruce winchestrovku s uřezanou hlavní a velkou černou
krabici...
Při povodních v Brisbane měl jeden pětadvacetiletý mladík
velice blízko tomu, aby se doslova spláchl do výlevky lidského
genofondu...
Norfolk je malé městečko na anglickém pobřeží u ústí řeky Yare
a v přístavu tu kotví moderní záchranářský člun...
Jednoho nedělního odpoledne před šesti lety si naše pětičlenná
partička vzala do hlavy, že když bydlíme kousek od moře,
půjdeme si hrát na útesy...
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Realitní právník z Los Angeles čistil svůj bazén od spadaného
listí, když si všiml, že se do drátů elektrického vedení zamotala
větev palmy...
Dvacetiletý Joe projížděl opilý autem venkovem v okolí Wayne
County na severu státu New York...
Při pouštění draka je potřeba dbát určité opatrnosti, abychom
se vyhnuli náhlé smrti elektrickým proudem...
Otec sledoval společně se dvěma syny finále fotbalového
šampionátu v televizi. Matka se zatím snažila věnovat domácím
pracím...
Devětadvacetiletý Zachary potrestal bohaté bělochy za smrt
velryb a kácení deštných pralesů tím, že přeřízl elektrické
vedení, ve kterém proudilo devětašedesát tisíc voltů...
Policie pátrá po těžce popáleném zloději mědi. Nalezena
byla rámová pilka na kov zaříznutá do elektrického vedení
o jedenácti tisících voltů...
Earl hledal v Larryho zastavárně s použitými zbraněmi nějaký
dáreček pro svoji ženu. Objevil tam kapesní paralyzér o napětí
sto tisíc voltů...
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Sedm studentů vyšší odborné školy se rozhodlo si po večírku
trochu zadovádět...
Zaměstnanci telekomunikační společnosti vyměňovali telefonní
vedení kdesi na venkově, v místech, kde nežije moc lidí...
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Ve vysílání místního rádia proběhla soutěž o dva lístky
na koncert. Vyhrála žena, která nemohla uvěřit svému štěstí...

Sedmatřicetiletý muž oblečený pouze do plavek a tenisek se
obrovskou rychlostí řítil na svém motocyklu k padacímu mostu
přes Manasota Key...
Policisté chtěli osmatřicetiletého Garetha vyslechnout
v souvislosti s pobodáním. Této nepříjemné povinnosti se
vyhnut tím, že svým autem naboural do sloupu vysokého
napětí...
Osmnáctiletý Cameron se rozhodl projet v nákupním vozíku,
zatímco se držel jedoucího SUV...
Dvě motokrosové motorky, dva řidiči, dva pasažéři. Žádné
helmy, žádná světla, a měsíc v novu...
Mladý muž byl nadšený tím, že se mu podařilo získat řidičský
průkaz, a půjčil si auto od strýčka, který sbíral auta, aby mohl
vzít bratrance na vyjížďku...
Se svojí tehdejší ženou jsem cestoval po Mexiku. Jezdili jsme
dodávkou vybavenou záchodem, abychom hezky po americku
vyhověli svým představám o hygieně a soukromí...
Před kolejí v Berkeley jsem popíjel pivo a vyhříval se
v kalifornském slunci. Vtom jsem zaslechl nezaměnitelné klepání
prázdného kola o vozovku...
Kamaráda popadla neodolatelná chuť položit na koleje kamínky
a vyfotit si, jak je vlak roztříští...
Pětatřicetiletému muži ze Sydney spadlo pár drobných
do dešťové kanalizace...
Dvaadvacetiletý mladík se rozhodl převézt gril na svém
„stařičkém, ale spolehlivém“ Chevroletu pickup z roku 1978.
Zapálený gril tedy uložil na korbu a vyrazil...
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Kanadské zimní noci bývají dlouhé a klidné, jeden večer byl ale
výjimkou: toho večera se konstábl Morgan rozhodl vyřešit udání
za jízdu v opilosti...
James se chystal přejít ulici. Rozumně se rozhlédl na obě strany,
než vstoupil do vozovky, nevšiml si ale auta, které o kousek dál
vyjíždělo od chodníku...
Dva bratři, jeden sedmnáctiletý a druhý osmnáctiletý, při řízení
auta telefonovali, a přitom do sebe vzájemně čelně nabourali...
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Záchranka vyrazila na místo po zoufalém volání souseda, který
hlásil, že muže odvedle rozdrtil drtič větví...
Phillip byl v nemocnici kvůli kožnímu onemocnění a kvůli tomu
byl ošetřen mastí na bázi parafínu. Varovali ho, že krém by se
mohl vznítit, takže by rozhodně neměl kouřit...
Darren byl hloupý i na poměry narkomanů, co se mu ale
nedostávalo na IQ, to kompenzoval kreativitou...
Tři vojáci zdraví jako buk dokončili svůj základní výcvik. Než
nastoupili do služby, rozhodli se strávit pár dní u babičky
jednoho z nich...
Podnikavý dřevorubec pokácel velký strom a potřeboval ho
vytáhnout nahoru po strmém břehu...
Pacient místní nemocnice utrpěl vážná vnitřní zranění při
rybaření – praskla mu oční bulva, přišel o sluch v jednom uchu
a o obě nohy v půli stehen...
Při zápisu do karty jednoho pacienta se zjistilo, že tento chytrý
pán vymyslel, že sekačku na trávu překlopí na bok a ostříhá s ní
živý plot...
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Muž na pohotovosti, který utrpěl střelné zranění, tvrdil, že
byl na večírku, šel se ven vymočit a někdo na něj vystřelil
z jedoucího auta...

Finové jsou terčem spousty vtipů na téma komárů, stromů
a nadměrné konzumace alkoholu, takže se nedá říci, že by mě
nevarovali předem...
Byl jsem misionářské dítko, bylo mi devět a hrozně se mi líbily
různé rachejtle a ohňostroje. Jednou jsem dostal skvělý nápad...
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Skupinka zlodějů kovů se pokusila ukrást, co se dalo,
v opuštěné továrně. Bohužel si vybrali ocelové nosníky, které
podpíraly střechu továrny...
Když moje jednotka v Iráku dobyla velký areál skladu munice,
byl trochu problém zajistit tak ohromný komplex proti
zlodějům...
Majitelé sběren kovů většinou nekladou zbytečné otázky a platí
v hotovosti. Skvělým zdrojem ocelových lan jsou například
výtahové šachty...
Pojišťovací podvody nejsou tak snadné, jak by se mohlo zdát.
Stačí, když se zeptáte Musy a jeho syna Essy, kteří si najali
žháře, aby zapálil jejich bistro...
Jednou pozdě večer se Eduard vplížil do bytu třicetiletého
postiženého muže. Ten klidně spal, zatímco Eduard potichu
sebral všechny jeho cennosti. Už se chystal zmizet, když se muž
najednou probudil...
Za dvacet let služby u metropolitní policie v New Yorku jsem
byl svědkem spousty zbytečných úmrtí. V jednom případě jsme
vyjeli na místo po hlášení, že se na dvoře domu nachází tělo...
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Šestačtyřicetiletý David se jednou v noci klouzal v Itálii
dolů po sjezdovce, a to na polstrování, které odstranil
z bezpečnostních zábran rozmístěných podél sjezdovky...
Jednoho dne se v brzkých ranních hodinách dvojice mužů
vloupala do gymnázia východně od Stockholmu. Ve škole
sebrali, co se dalo, ale nakonec je vyplašil školník...
Anthony překročil povolenou rychlost a zastavila ho policejní
hlídka. Po kontrole se ukázalo, že dvacetiletý mladík řídí vozidlo,
které bylo nahlášeno jako ukradené v Idahu. A Anthonyho
napadlo něco naprosto skvělého!
Jistý vězeň se rozhodl ukrást sáček papriček jalapeños ve vlastní
šťávě. Plastový sáček si nacpal do přední strany kalhot, ale když
se s ním snažil zmizet, sáček praskl..
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Majak je kombinát na zpracování radioaktivních materiálů
v čeljabinské oblasti Ruska a experimentovalo se tu
s technologiemi purifikace plutonia...
Třiadvacetiletý muž s piercingy v nejrůznějších částech těla si
chtěl trochu zpestřit nudnou pracovní dobu. Napadlo ho si
k náušnicím, které měl v obou bradavkách, připojit elektrickou
zkoušečku...
Trojice přátel se jednoho svěžího zimního odpoledne rozhodla
strhnout polorozpadlou stodolu...
Když pracujete jako potápěč na farmě perel, existuje spousta
způsobů, jak si vysloužit medaili za zásluhy in memoriam...
Pohřešovaného muže našli následujícího dne v drtiči odpadů,
poté, co zemřel následkem nehody...
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Tentokrát přežil: Jediná otočka šroubu
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Bylo chladné, ale slunečné únorové ráno. Anna, učitelka
biologie ze Sofie, vezla dva přátele domů z pohřbu. Najednou
auto zastavilo...
Jsem právník specializovaný na případy zranění v zemědělství.
Farmáři jsou schopni těch nejšílenějších kousků, které mě nikdy
nepřestanou fascinovat...
Centrum Johannesburgu se neustále rozrůstá a staví se tu
spousta moderních nových budov. Jedna taková budova
měla ocelový rám, který měl být nakonec obložen skleněnými
deskami...
Zkušený sedmačtyřicetiletý potápěč-záchranář natáčel video potopené
lodi čtyřiačtyřicet metrů pod mořskou hladinou. Potopil se hluboko,
o devět metrů hlouběji, než je maximum pro rekreační potápěče...
Plastový kbelík, svářecí propriety a jediná jiskra vám mohou
zajistit přímo ohňostroj zábavy...
Učitel školy pro dospělé viděl, že mu po katedře leze brouk.
Svým pětadvaceti studentům vzápětí udělil neplánovanou lekci
v bezpečnosti, a to během hodiny bezpečnosti...
Loděnice Ferguson v glasgowském přístavu je vybavena
plazmovým řezákem, kterým se připravují přesné ocelové pláty
pro stavbu lodí a do plátů se vyřezávají díry...
V niklové huti v Kalgoorlie se používá těžká technika, konkrétně
šroubový podavač, velká litinová trubka, která má uvnitř
Archimedův šroub. Jak se šroub otáčí, posouvá kusy rudy
směrem vzhůru po celé své délce...
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Šestatřicetiletý Serge považoval za dobrý nápad naklonit se nad
nelegálně získaný kus profesionální pyrotechniky a elektrickou
spoušť zapálit otevřeným ohněm...
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Tři vietnamští sběrači kovů objevili nevybuchlou, 220 kilogramů
těžkou bombu, a to na vrcholku jednoho kopce nedaleko
Hanoje...
Jeden šťastlivec se pokoušel rozebrat reaktivní granát tím, že
přes něj přejížděl autem...
Devatenáctiletého Russela rozčiloval nepojízdný náklaďák, který
někdo odstavil uprostřed polí...
Poté, co jsme na večírku vypili spoustu koktejlů, jsme dostali
s kamarády SKVĚLÝ nápad: Zapálíme panáka a vypijeme ho!
Naším cílem bylo udělat dojem na přítomné dámy...
Dva mladíci, sedmnáctiletý a dvacetiletý, si hráli na Luka
Skywalkera a Dartha Vadera a bojovali spolu světelnými meči...
Když historka začíná slovy „Chtěl jsem sestrojit domácí
bombu“, víte, že to nemůže dobře dopadnout...
Dva teenageři si hráli s miniaturními raketami, které našli
bůhvíkde. Společně vymysleli, že k raketě přivážou provázek,
ten uvážou ke krmítku pro ptáky na zahradě a z rakety tak
vyrobí kolotoč...
Vzpomínáte, co se stane, když učitel hodí kus sodíku do vody?
Kus sodíku skáče jako splašený, šumí, pění a hoří...
Na dálnici dostane rychle jedoucí vůz v půl třetí v noci smyk,
roztočí se, těsně unikne třicetimetrové propasti končící řekou
Clackamas a narazí do zdi garáže...
Na večírku kdesi mezi Nashvillem a Bloomingtonem popíjel
mladý muž a pozoroval, jak lidé odpalují rachejtle. Najednou
dostal skvělý nápad...
Na předměstí Adelaide, hlavního australského města
marihuany, najednou spící obyvatele probudil silný výbuch.
U sousedů na zahradě byl nalezen kouřící kráter, který byl silně
cítit marihuanou...
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KAPITOLA 8: Hrátky se zvířátky
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Darwinova cena: Jako kočka s myší
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Darwinova cena: Krtek z díry ven!
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Darwinova cena: Pivo medvědům
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Darwinova cena: Smrt z vilnosti
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Darwinova cena: Zlobivý králíček
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Darwinova cena: Jedna pro Goliáše
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Darwinova cena: Sloni vrací úder
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Darwinova cena: Kostička!
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Tentokrát přežil: Obušku, z pytle ven
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Dva lupiči se rozhodli krást v zoologické zahradě. Právě pod
hrozbou pobodání ukradli páru návštěvníků mobilní telefon
a kabelku, ale žena najednou začala křičet a lupiči se dali
na útěk...
Třiašedesátiletý muž se tak zuřivě snažil zbavit krtků na svém
pozemku, až krtkové bitvu vyhráli na celé čáře. Muž totiž
zatloukl do země několik železných prutů a připojil je
k elektřině...
Je známo, že alkohol kalí úsudek. Je také známo, že masožravá
divoká zvířata a lidé nejdou moc dobře dohromady. Co se
stane, když zkombinujeme všechny tři?
Jisté milostné praktiky prováděné proti vůli mladé jalovice
vyústily v mužovu smrt, a to pod kopyty zneuctěného kusu
hovězího...
Sněžné skútry nejdou s alkoholem moc dohromady, zejména
když se do toho vloží i králík...
Strašlivý mytický obr jménem Goliáš padl ranou z Davidova
skromného praku. Souboj moderního leviathana s harpunou
ovšem vypadá úplně jinak, jak se měl poučit i dvaačtyřicetiletý
Gary...
V jihovýchodní Indii panovaly husté deště a v oblasti se čím dál
více těžilo. Divoká zvířata byla proto neklidná...
Padesátiletý muž se vydal s kamarády střílet ptáky na severu
státu New York a vzal s sebou svého věrného psa. Pes odběhl
do lesa a našel kost z jelení nohy.
Pracuju v geologické laboratoři se spoustou chytrých lidí.
Kolega Charles nedávno ukázal, že existuje velký rozdíl mezi
inteligencí a zdravým rozumem...

Tentokrát přežil: Bizoní jízda
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Tentokrát přežil: Přesolený příběh
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Tentokrát přežil: Had v trávě
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Tentokrát přežil: „Kousni si do mě!“
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Tentokrát přežil: Polibek žraloka
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Rádio Jerevan: Jak svázat jelena
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KAPITOLA 9: Často kladené dotazy
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Druhý den svého pobytu v Yellowstonském národním parku
jsem si přivstal, abych toho viděl co nejvíc. Druhou zastávkou
bylo parkoviště u silnice poblíž místa, kde se v prérii páslo stádo
bizonů...
Pár lidí se pokoušelo na pastvině převrátit krávu a dělali takový
hluk, až probudili farmáře. Farmář vyběhl z domu s puškou
nabitou solí a řval na vetřelce, ať vypadnou z jeho pozemku...
Turista ve Skotsku popadl neškodnou užovku, aby si ji mohl jeho
bratr vyfotit. Když se po ní natahoval, v dosahu ruky se objevila
i zmije obecná, tak ji vzal také...
Amatérský sběratel hadů chytil u dálnice půlmetrového
chřestýše. Tři týdny poté se mu zajatec pomstil. Dříve nebojácný
zaříkávač hadů prohlásil, že za to mohl hlavně alkohol...
Potápěče kousl do horního rtu žralok písečný, když se ho
pokusil políbit. Potápěče kousnutí překvapilo, protože už před
tím políbil stovky žraloků...
Měl jsem skvělý nápad: svázat jelena, postavit ho do stáje, krmit
ho pár týdnů kukuřicí, pak ho porazit a sníst. Jelen na kukuřici.
Mňam!
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DARWINOVY
CENY
NOVÁ EVOLUCE

ÚVOD
O DARWINOVĚ CENĚ
„Představte si, jak jsou průměrní lidé hloupí, a pak si uvědomte,
že polovina z nich je ještě hloupější!“
- George Carlin

Darwinova cena byla pojmenována podle Charlese Darwina
a oslavuje to, jak se lidský genofond neustále zdokonaluje. Uděluje se těm, kteří se z přirozeného výběru sami odstraní tím, že
se sprovodí ze světa, a tak zajistí, že příští generace zplodí o jednoho idiota méně. Chválíme heroický čin sebeobětování těchto
vznešených mužů a žen, kteří na oltář pokroku lidstva přinesli
tu největší oběť.
Z povahy věci vyplývá, že cena je obvykle udělována posmrtně.
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Kapitola 9: Sekce často kladených otázek jasně předkládá
pravidla i dějiny udělování ceny i zdroj nových příběhů. Najdete
tu odpovědi na filozofické otázky i užitečné rady, které by vás
měly ochránit před získáním vlastní Darwinovy ceny. A teď už se
konečně můžete ponořit do této sbírky příběhů o lidech, kteří si
zaplavali na tom mělkém konci bazénu lidského genofondu.

KAPITOLA 1
NEJRŮZNĚJŠÍ NEHODY
Nejvynalézavější držitele Darwinovy ceny je nemožné zařadit
do jediné kategorie: střechy a balkóny, výtahy, chemikálie, helium, rafty na řece, sekera, kevlarová vesta, paintballová pistole,
vodka, jízdní kola, pneumatiky a také surfovací prkno! Kniha začíná chaotickou směskou nehod spáchaných držiteli Darwinovy
ceny a jejich aspirujících bratranců, totiž těch, kteří podobná neštěstí přežili.
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Darwinova cena: Vnitřní klystýr
Zaručeně pravdivé a ověřené Darwinem
21. KVĚTNA 2004, TEX AS

Skutečně chcete vědět, jak to bylo s tím klystýrem?

Michael byl alkoholik, a to ne jen tak ledajaký. Rád totiž požíval
alkohol anální cestou. Jeho manželka dosvědčila, že byl závislý
na klystýru a často tímto způsobem zneužíval právě alkohol. Výsledek byl stejný, totiž opilost.
Michael nemohl přijímat alkohol ústně, protože díky vrozené
vadě trpěl bolestmi v hrdle, a tak svůj nejoblíbenější nápoj aplikoval
pomocí klystýru. V osudný den ho čekal pořádný večírek – koupil si
dvě 1,5litrové lahve sherry a nainstaloval si je přímo do zadku!
Když má běžný alkoholik dost, buď pře„Byl závislý stane pít, nebo ztratí vědomí. Když ale dona klystýru.“ sáhl osudné hranice Michael (a následně
ztratil vědomí), alkohol, který mu zůstal nevstřebaný v konečníku, se vstřebával dál. Druhý den ráno byl
tudíž Michael mrtvý.
Osmapadesátiletý majitel díl- Darwin podotýká: v e-mailové
schránce se mi hromadí důkazy
ny se namazal poměrně kvalitně. o tom, že klystýr alkoholem je
Zpráva z toxikologie totiž ukázala, mnohem běžnější, než bych si
že měl v krvi 0,47 procenta alko- dokázala představit. Zdá se, že
alkohol se sliznicí v konečníku
holu!
vstřebává rychleji a toho
využívá znepokojivé množství
alkoholiků.

N E J RŮZN Ě J Š Í N E H OD Y
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Aby mohl získat Darwinovu cenu, musí se uchazeč sprovodit
ze světa a vyřadit se z genofondu lidstva „neuvěřitelným selháním zdravého rozumu“. Tři litry sherry přímo do řiti se nedají
popsat jinak. Nikoho nepřekvapí, že se sousedé nechali slyšet, že
je nehoda zaskočila.
Zdroj: Houston Chronicle, Seattle Post-Intelligencer, TheAge.com.au, Reuters

Poznámky čtenářů:
„Až do konce!“
„Vylitý pod obraz.“
„Do zadku? To vás může zabít!“
„Fráze ‚na sračky‘ právě získala zcela nový rozměr.“
„Cenu si zasloužil, o tom není ani smítka pochyb.“
„Stará fráze ‚Kopni to tam!‘ právě získala nový rozměr.“
„Jeho rty zůstaly suché.“
„Coitus alcoholicus.“
„Vzhůru dolů!“
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Darwinova cena: Moderní zbroj
Zaručeně pravdivé a ověřené Darwinem
21. SRPNA 2006, LEICESTER, ANGLIE

Darrenův skon byl záhadou. Třiatřicetiletého muže našli zhrouceného na chodbě jeho domu. Krvácel z bodných ran do hrudníku. Původně si policisté mysleli, že ho napadl neznámý útočník,
nenalezli pro to ale žádné důkazy. O rok později se ukázalo, proč
je Darren hrdým držitelem Darwinovy ceny.
Darren telefonoval svému kamarádovi, ale pár minut poté, co
s ním domluvil, si volal sanitku. Dveře do bytu byly otevřené dokořán a kousek od Darrena ležel na zemi krví zbrocený zavírací
nůž, který si Darren koupil na dovolené ve Španělsku. Okolnosti, za jakých zemřel, byly nejasné. Forenzní specialisté nenašli
žádné stopy po zápase a koroner zjistil, že bodnutí nožem působí
dojmem, že si je oběť způsobila sama. Přesto se nezdálo, že by
Darren projevoval jakékoli sebevražedné tendence.
Jeho manželka byla v době nehody na dovolené a podařilo se
jí záhadu objasnit – Darren byl zcela jistě vhodným kandidátem
pro udělení Darwinovy ceny. Vzpomněla si totiž, že když odjížděla na dovolenou, Darren přemýšlel, jestli je jeho nová vesta
„odolná proti bodnutí nožem.“
Ano, čtete správně. Darren se
rozhodl zjistit, zda ho jeho nová
„Škoda že nikdy
vesta ochrání před útokem nonevyzkoušel svoje
neprůstřelné kalhoty.“ žem. Bodnul do ní tedy, když byla
přehozená přes židli? Kdepak,
místo toho se rozhodl, že nejlepší bude si ji obléknout a pak se
bodnout do prsou. Bohužel se ukázalo, že vesta nebyla tak odolná
vůči ostrému noži, jak předtím doufal.

N E J RŮZN Ě J Š Í N E H OD Y
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Koroner případ uzavřel s tím, že se jednalo o smrt způsobenou
„nešťastnou náhodou“.
Zdroj: www.thisisglenfi eld.com (stránka je od června 2007 nefunkční)

Poznámka čtenáře:
„Není zač.“
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Darwinova cena: Spadnout do toho
po hlavě
Zaručeně pravdivé a ověřené Darwinem
20. ČERVNA 2007, JIŽNÍ K AROLÍNA

Projíždějící taxikář našel uprostřed silnice hodinu před úsvitem
donaha vysvlečenou, vážně zraněnou dvojici jednadvacetiletých
lidí. Dvojice zemřela v nejbližší nemocnici, aniž nabyla vědomí.
Úřady měly problém zjistit, co se vlastně stalo. Nenašli se žádní
svědkové, oblečení, ani nabourané auto či motocykl.
Vyšetřovatelé ovšem nakonec nalezli klíč k záhadě vysoko
na střeše nedaleké budovy: dvě hromádky úhledně poskládaného
oblečení. Bezpečný sex získává nový smysl, když se rozhodnete
ho provozovat na okraji šikmé kovové střechy. Nezdálo se, že by
došlo k zásahu třetí osoby, zřejmě se dostali jen k předehře. „Zdá
se, že omylem spadli ze střechy,“ uzavřela případ seržantka Florence McCantsová.
Toto je skutečná trifecta, totiž sázka
Trifecta je sázka,
na první tři koně, kteří dokončí závod: zepři které sázející
mřeli tu dva lidé během pohlavního aktu, odhaduje první tři
a to díky naprosto mizernému úsudku. místa v dostihu,
Poučení pro příště: když se rozhodnete vy- ve správném pořadí.
zkoušet riskantní novou pozici na okraji
šikmé střechy, může se vám stát, že vyvrcholíte a odejdete středem, a to v jediném okamžiku.
Zdroj: MyrtleBeachOnline.com, The State newspaper, WISTV.com,
Associated Press, Fox News, WTLX.com, WOAI.com, KNBC.com

N E J RŮZN Ě J Š Í N E H OD Y

Poznámky čtenářů:
„Povídejte mi o tom, jaké to je, někomu propadnout.“
„Říkal jsem jí, ať se drží!“
„Šukař na střeše.“

„Život je příjemný a smrt je mírumilovná.
Jenom s tím přechodem je potíž.“

- Isaac Asimov
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Darwinova cena: Mrtvý (vý)tah
Zaručeně pravdivé a ověřené Darwinem

27. ČERVENCE 2007, GUADALAJARA, MEXIKO

Čtyřiadvacetiletá Jessica si šla zacvičit do posilovny hotelu Provincia, když jí došlo, že si něco zapomněla o poschodí níže. Místo
toho, aby zvedla telefon nebo zkusila místní interkom nebo tam
prostě došla, rozhodla se, že nejlepší bude komunikovat otevřenou šachtou nákladního výtahu.
Jessica tedy strčila hlavu do prázdné šachty, aby na někoho
zavolala. Nějak si ovšem nevšimla, že k ní zezdola směřuje kabina výtahu. Kdyby jel výtah směrem dolů, snad by se dalo předpokládat, že si ho mohla nevšimnout. Který blbec ale strčí hlavu
do výtahové šachty a nevšimne si, že se k němu řítí ohromná
masa kovu?
Protože kabina výtahu i lebka jsou pevné předměty, jeden musel ustoupit druhému. Řekněme tedy jen, že zvítězil výtah. Jessica bude tedy sice chybět rodině, ale genofondu lidstva rozhodně
nikoli.
Zdroj: oem.com.mx a očité svědectví

Poznámky čtenářů:
„Někdo skutečně nemá mozek.“
„Cestou vzhůru?!“

N E J RŮZN Ě J Š Í N E H OD Y

33

Darwinova cena: Táhnitlač dvouzorný
Zaručeně pravdivé a ověřené Darwinem
4. DUBNA 2007, NĚMECKO

Kolem půlnoci se devětačtyřicetiletý muž pokoušel zapůsobit
na svoji manželku důkazem své ohromné fyzické síly. Přelezl
přes balkonové zábradlí u jejich bytu v sedmém patře, chytil se
zvnějšku parapetu a začal dělat shyby. Po pár nesmírně působivých shybech se na něm ale začaly projevovat následky sedavého zaměstnání. Svaly mu zeslábly
a už nebyl schopen vytáhnout se Táhnitlač dvouzorný je bájné
zpět na balkon. Nakonec ze sed- zvíře, které stvořil autor dětské
knížky Doktor Bolíto. Táhnitlač
mého patra (z osmého, pokud zapomá dvě hlavy na opačných
čítáme i přízemí) spadl až na zem koncích těla, a když se chce
a přistál v trnitém křoví. Au! Ofi- pohnout z místa, každá hlava
ciální vyšetřování přisoudilo vinu táhne jiným směrem.
výhradně machrování zesnulého.

9. ŘÍJNA 2007, OHIO

Německý macho není sám, kdo se kdy pokusil udělat dojem na ženu. Osmnáctiletého „Také se snažil
mladíka svedlo zase na scestí lákavé volání na dívku udělat
zábradlí balkonu v jedenáctém patře v bytě dojem a začal
dělat shyby.“
jeho přítelkyně. Také se snažil na dívku udělat dojem, začal dělat shyby, ovšem uklouzly
mu ruce a on se zřítil z jedenáctého poschodí (z desátého, když
vynecháme přízemí) a přistál obličejem k zemi uprostřed parkoviště. Koroner v Ohiu byl shovívavější než jeho německý protějšek – dle jeho verdiktu se jednalo o náhodnou smrt.
Zdroj: presseportal.de, The Plain Dealer
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Poznámka čtenáře:
„Ten nejlepší způsob, jak se zbavit nechtěného manžela.“

N E J RŮZN Ě J Š Í N E H OD Y
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Darwinova cena: Rocker až na půdu
Zaručeně pravdivé a ověřené Darwinem
17. LISTOPADU 2006, SINGAPUR
Rock and roll nikdy neumírá.

Představte si pokoj na koleji. Všude špinavé prádlo, sexy plakáty,
prázdné obaly od jídla, učebnice, a uprostřed toho všeho sedí šestnáctiletý mladík a kývá se do rytmu hlasité hudby. Je to typický
student a dnes je úplně obyčejný den. Tento konkrétní student,
který hraje na svoji imaginární kytaru, se právě chystá „zajít příliš daleko“, abychom citovali koronera.
Li Xiao studoval na Hua Business School a skákal na posteli
nahoru a dolů s takovým nadšením, že se mu podařilo vypadnout
z okna ve třetím patře.
Okna tu obvykle bývají zamčená, studenti ale zámky násilím
vylamují, aby si mohli dát u okna cigaretu. Možná že verdikt
narážel na rockovou píseň od Teda Nugenta, když tento případ
označil za „skon z nerozvážnosti“.
Zdroj: The Straits Times, Channel 9 News Australia, Reuters atd.

Poznámky čtenářů:
„Přistál aspoň v imaginárním kotli?“
„Tragédie s imaginární kytarou!“
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Darwinova cena: Povzneseni životem
Zaručeně pravdivé a ověřené Darwinem
3. ČERVNA 2006, FLORIDA

Zhluboka se nadechněte... Představujeme další dva kandidáty
na Darwinovu cenu. Byl nalezen obrovský reklamní balon, dříve naplněný heliem, a z něj vykukovaly dva páry nohou, patřící
jednadvacetileté Saře a stejně starému Jasonovi. Jason studoval
na vysoké a Sara chodila na vyšší odbornou školu, jejich vzdělání jim nicméně nebylo nic platné, protože pozapomněli na to, že
k životu je potřeba kyslík.
Jeden z příbuzných Sary se nechal slyšet, že „Sara byla popravKdyž se nadechnete čistého
dě řečeno docela uličnice“. Dvojice helia, nedostatek kyslíku
společně stáhla dvouapůlmetrový v krvi způsobí rychlou ztrátu
balon k zemi a vlezla dovnitř, aby vědomí. Někteří odborníci
si dýchla helia. Jejich poslední na euthanasii propagují
helium coby prostředek, jak
slova sestávala z vysokého, neko- bezbolestně ukončit lidský
herentního hihňání, při kterém život. Sara a Jason alespoň
pomalu ztráceli vědomí a následně odešli v klidu a bez bolesti.
vstoupili do zásvětí.
Zástupci šerifa dospěli k závěru, že dvojice nebyla obětí zločinu. Do balonu vlezli z vlastní vůle a v případu nehrály roli drogy
ani alkohol.
Zdroj: The Tampa Tribune, The St. Petersburg Times, CNN

N E J RŮZN Ě J Š Í N E H OD Y
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Darwinova cena: Alchymista
Zaručeně pravdivé a ověřené Darwinem
10. PROSINCE 2007, RUSKO

Jako dítě Sergej sliboval své babičce: „Objevím pro tebe elixír nesmrtelnosti! Chci, abys žila věčně.“ Jako dospělého uvidíme Sergeje, jak sedí na semináři biologie na vysoké škole a z dlaně si
olizuje kyanid draselný. Podařilo se mu objevit kouzelný elixír!
Denně polykal různé jedy, aby si posílil tělo a ochránil se před
smrtí.
Sergej pravidelně konzumoval malá množství jedovatých hub,
arzeniku a draselných solí a přemlouval ostatní, aby to dělali
také. Během odvážných nočních výprav Sergej často opakoval:
„Já neumřu. Polykám jedy už léta a dnes už mě nic nedokáže
zabít.“
Když ovšem tentokrát spolkl kyanid, udělalo se mu špatně
a požádal spolužáky, aby mu donesli trochu vody. Místo toho,
aby se napil čisté vody, rozpustil ve sklenici zbytek kyanidového prášku a roztok vypil. Sergej byl velice inteligentní student,
zajímala ho chemie a anatomie. Dostal dokonce zlatou medaili
a přijali ho jak na medicínu, tak
i na uralskou státní univerzitu.
„Polykám jedy už léta
Sergejův vědecký úsudek měl ale a nic mě nedokáže zabít.“
fatální slabiny.
Místo elixíru nesmrtelnosti se totiž Sergejovi podařilo objevit
maximálně tak roztok smrti. Brzy nastoupily křeče, Sergej upadl
do kómatu a zemřel, aniž by předtím nabyl vědomí. Jeho otec se
nechal slyšet, že Sergej byl nadaný chemik, který svůj život obětoval na oltář vědy.
Zdroj: news.rin.ru, news.mail.ru
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Darwinova cena: Ježíš chodil po vodě
Zaručeně pravdivé a ověřené Darwinem
SRPEN 2006, LIBREVILLE, GABON

Při ohnivém kázání překvapil
shromáždění věřících jejich
pětatřicetiletý pastor tvrzením, že se dá skutečně chodit
po vodě, stačí mít dostatečně
pevnou víru. Jeho velkorysé
a odvážné tvrzení přesvědčilo
zřejmě i jeho samotného.
Ať už tomu on sám skutečně a z hloubi srdce věřil, nebo ne, kdyby svoji víru náležitě nepodrobil zkoušce, musel by se stydět. Zapálený pastor se tedy vydal na pochod přes širokou říční deltu, po trase dvacetiminutové
plavby přívozem. Bohužel neuměl plavat.
Protože pastor neměl zázračné schopnosti Davida Copperfielda, a už vůbec ne Ježíše Krista, osud mu na konci jeho životní
cesty dopřál pouze jednu promáčenou Darwinovu cenu.
Podobný příběh nám přišel
od čtenáře z Palorcy v Portugalsku:
„Jednou jsem potkal staršího
vesničana, který se pokoušel chodit
po vodě. Na nohy si připevnil malé
plováky. Sice potom plaval, ale
samozřejmě hlavou dolů. Přihlížející
ho zachránili.“

Zdroj: World Net Daily, fr.news.yahoo.com

Poznámky čtenářů:
„Ve víře je všechno možné... Nebo ne?“
„Škoda že to nezkusí všichni ti kazatelé z televize.“
„Věrní se vody napijí, blázni se v ní utopí.“
„Tenhle nápad se neudržel na hladině.“

