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Dostávám od vás pÅ™ekrásné vtipy - va&scaron;e "soutÄ›Å¾ní snaÅ¾ení" v boji o pÅ¯vabné vyprávÄ›ní skuteÄ•ných osudÅ¯
JANY ABELSON TRÅ½ILOVÉ. PochopitelnÄ›, Å¾e v tom nechci být sama, vítÄ›ze vyberete vy. TakÅ¾e dnes publikuji první dá
a je teÄ• uÅ¾ jen na vás, abyste v anketÄ› (vlevém sloupci zcela dole) odklikli Ä•ísílko vtipu, který se vám nejvíc líbil...

SnaÅ¾te se, kámo&scaron;ky a kámo&scaron;i, kdo bude nejlep&scaron;í?

VTIP ÄŒ. 1: ManÅ¾elský pár dostal pozvání na ma&scaron;karní veÄ•írek. ManÅ¾elku rozbolela hlava a poslala manÅ¾ela
sám. Ten, jako vzorný manÅ¾el nechtÄ›l, ale Å¾ena ho pÅ™esvÄ›dÄ•ila, Å¾e nemá cenu, aby si veÄ•er kazil i on, ona si bezta
aspirin a zalehne. Nakonec se opravdu pÅ™evlékl do kostýmu a ode&scaron;el. Å½ena se asi hodinku prospala a zjistila, Å¾e
uÅ¾ ji hlava nebolí. ProtoÅ¾e je&scaron;tÄ› nebylo zvlá&scaron;Å¥ pozdÄ›, rozhodla se, Å¾e na veÄ•írek pÅ¯jde. ManÅ¾el ne
pÅ™evlek si Å¾ena nachystala, a ta si proto Å™ekla, Å¾e je to vítaná pÅ™íleÅ¾itost zjistit, jak se manÅ¾el v její nepÅ™ítomn
taneÄ•ním parketu ponÄ›kud uÅ¾asla - manÅ¾el dovádÄ›l, tanÄ•il hned s jednou Å¾enskou maskou, hned s druhou, pusa tady
vá&scaron;nivé objetí tuhle. ManÅ¾elka nechala svého taneÄ•níka stát uprostÅ™ed sálu a protoÅ¾e vypadala sexy,
samozÅ™ejmÄ› pro ni nebyl problém upoutat manÅ¾elovu pozornost na sebe. Dovolila mu v&scaron;echno, co chtÄ›l - vÅ¾dyÅ
byla jeho poslu&scaron;ná manÅ¾elka - a tak není divu, Å¾e jí po chvíli za&scaron;eptal do ou&scaron;ka jednoznaÄ•ný návrh.
PÅ™ijala, a na chvíli zmizeli v zaparkovaném autÄ› a pomÄ›li se. PÅ™ed pÅ¯lnoÄ•ním odmaskováním se vytratila domÅ¯, schov
masku a &scaron;up do postele Ä•ekat, jak se z toho bude nevÄ›rník vykrucovat.
KdyÅ¾ se manÅ¾el vrátil, Å¾enu&scaron;ka sedÄ›la v posteli a Ä•etla si. Zeptala se ho, jak strávil veÄ•er. &bdquo;Jako vÅ¾dy
Bez tebe mÄ› to tam nebavilo, tak jsem zalezl s kamarády do ústraní a hráli jsme celý veÄ•er poker. Kostým jsem pÅ¯jÄ•il
jednomu známému a ten mi pak moc dÄ›koval, Å¾e tak hezký veÄ•er uÅ¾ dlouho nezaÅ¾il!"

VTIP ÄŒ. 2: "Prosím tÄ›, Odkud má&scaron; ten pÅ™ekrásný &scaron;perk? Je&scaron;tÄ› jsem ho na tobÄ› nevidÄ›l?" ptá se
manÅ¾el Å¾eny.
"VÅ¾dyÅ¥ ho mám také teprve od vÄ•erej&scaron;ka. MÄ›l jsi ho v autÄ› na zadním sedadle."

VTIP ÄŒ. 3: Jde paní na gynekologii, vleze dovnitÅ™, svlékne se, sedne do kÅ™esla a hodí noÅ¾ky pÄ›knÄ› nahoru. Od psac
se ozve:"Vej&scaron;!"Paní dá nohy trochu vý&scaron;, ale znovu se ozve:"Vej&scaron;!"Paní dá noÅ¾ky je&scaron;tÄ›
vý&scaron;, ov&scaron;em znovu se ozve:"Vej&scaron;!"KdyÅ¾ uÅ¾ má nohy skoro u stropu, tak se na ní otoÄ•í pán, který sed
za stolem a Å™íká : "Gynekologie je vej&scaron;, tady je kadeÅ™nictví!" VTIP ÄŒ. 4: Takhle se jeden táta od rodiny ráno do
probudí, v hlavÄ› bu&scaron;ej permoníci,v puse spou&scaron;Å¥.. OtevÅ™e oko a na noÄ•ním stolku dva aspiriny a sklenice
vody. Posadí se a vidí na Å¾idli - vyÅ¾ehlená ko&scaron;ile, kravata, kalhoty, vedle stojej vyblejskaný boty. NahoÅ™e leÅ¾í
cedulka: "MiláÄ•ku, snídani má&scaron; na stole, jela jsem nakupovat. Miluji TÄ›!" Tak se oblíkne, jde do kuchynÄ› a na
stole slanina s vejci, Ä•erstvÄ› upeÄ•ený rohlíky, ranní noviny vedle talíÅ™e. Jeho syn snídá, tak se ho ptá: "Co se tady proboha
stalo?" Kluk na to: "PÅ™i&scaron;el's domu ve tÅ™i ráno, oÅ¾ralej na plech a vÅ¯bec jsi nevÄ›dÄ›l, co dÄ›lá&scaron;. Vyvrátil js
dveÅ™e, rozbil Å¾idli, pozvracel pÅ™edsíÅˆ a udÄ›lal sis monokl o roh stolu. "No ale to nedává Å¾ádnej smysl, proÄ• mám
pÅ™ipravenou snídani a to v&scaron;echno?" "Jo tohle? To kdyÅ¾ TÄ› máma odvlekla do koupelny a snaÅ¾ila se TÄ› svlíknou
tak's ji Å™ek: "Ruce pryÄ•, dámo, já jsem &scaron;Å¥astnÄ› Å¾enatej."

VTIP ÄŒ. 5: Chlapi dostali mimoÅ™ádné prémie a rozmý&scaron;lí se, co s nimi:
http://www.kudlanka.cz
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"Hodíme mincí, kdyÅ¾ padne panna, jdeme do hospody. KdyÅ¾ orel, jdeme do veÅ™ejného domu. KdyÅ¾ zÅ¯stane na hranÄ›
koupíme nÄ›jakou drobnost domÅ¯ ...
- a kdyÅ¾ zÅ¯stane viset ve vzduchu, dáme prémie manÅ¾elkám!"

VTIP ÄŒ. 6: ManÅ¾elé si prohlíÅ¾ejí hrad. Dojdou ke hradní studni a prÅ¯vodce Å™íká:
"Ta studnÄ› je hluboká 50 metrÅ¯ a Å™íká se, Å¾e kdo do ní hodí minci a nÄ›co si pÅ™eje, tak se mu to splní."
ManÅ¾el tam hodí korunu, manÅ¾elka se nahne za ní a pÅ™epadne dolÅ¯.
ManÅ¾el povídá: "No ne, ono to opravdu funguje!"

UPOZORNÄšNÍ:SoutÄ›Å¾ trvá do 31. 3. 2008. d@niela

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 1 July, 2022, 03:14

