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KDYÅ½ SI SMUTÃ•M, Å˜Ã•KÃ•M VTIPY...
StÅ™eda, 30 bÅ™ezen 2016

PozdÄ› veÄ•er stojí generální Å™editel bezradnÄ› u skartovaÄ•ky, kdyÅ¾ tu jde kolem mladý dynamický zamÄ›stnanec. Å˜edite
&bdquo;Prosím vás, mám tu velmi citlivý a dÅ¯leÅ¾itý dokument a moje sekretáÅ™ka uÅ¾ &scaron;la domÅ¯. MÅ¯Å¾ete mi
pomoci s tímhle pÅ™ístrojem?&rdquo; &bdquo;SamozÅ™ejmÄ›, pane Å™editeli!&rdquo; odpoví mladík, hbitÄ› zapne skartovaÄ
popadne papír a vsune ho dovnitÅ™. &bdquo;Mockrát dÄ›kuji, to víte, já a technika... ty kopie bych prosil tÅ™i...&rdquo;

"Halo, to je tísÅˆová linka? Mám v bytÄ› hada."
"Jste Ä•lenem Svazu ochráncÅ¯ pÅ™írody, spolku DÄ›ti zemÄ› nebo jiné ekologické organizace?"
"Ne, to nejsem."
"Tak ho normálnÄ› pra&scaron;tÄ›te lopatou."
Z pÅ™edpisÅ¯ EU...

Pythagorova vÄ›ta ....................24 slov
OtÄ•ená&scaron; .............................66 slov
ArchimedÅ¯v zákon ....................67 slov
Deset pÅ™ikázání ....................179 slov
Delarace nezávislosti USA..........1300 slov
Ústava USA se v&scaron;emi 27 dodatky ....7818 slov
Vyhlá&scaron;ka EU o prodeji zelí .......26911 slov

ManÅ¾el se dívá na fotbal na TV, kdyÅ¾ ho jeho Å¾ena vyru&scaron;í a povídá: "MiláÄ•ku, mohl bys opravit svÄ›tlo na chodbÄ
UÅ¾ nÄ›kolik týdnÅ¯ nefunguje." On se na ni zlostnÄ› podívá a povídá: "Opravit svÄ›tlo, teÄ•? Vypadá to snad, jako bych mÄ›l n
Ä•ele napsáno - ElektrikáÅ™?"
ManÅ¾elka pokraÄ•uje: "KdyÅ¾ ne svÄ›tlo, mohl by jsi opravit dveÅ™e u ledniÄ•ky? Jdou &scaron;patnÄ› zavírat." "Opravit dv
lednice? Myslí&scaron;, Å¾e mám na Ä•ele napsáno, Å¾e pracuju pro Calex?"
"Mohl bys aspoÅˆ opravit schody? Celé se hýbou a nÄ›kdo by se mohl na nich zranit." "To si myslí&scaron;, ze jsem tesaÅ™ a
mám na Ä•ele napsáno - OBI? UÅ¾ toho mám dost. Jdu do hospody, tam budu mít aspoÅˆ klid se dívat na fotbal."
Asi za dvÄ› hodiny se v nÄ›m hnulo svÄ›domí, zaplatí a odchází domÅ¯. Jak vchází do domu, vidí... schody jsou opravené.
Vejde do chodby a svÄ›tlo funguje. Vezme si pivo z lednice a dveÅ™e jsou opravené taky.
PÅ™istoupí k manÅ¾elce a povídá: "Teda, ty jsi dobrá. Jak jsi to v&scaron;echno udÄ›lala?" "Já jsem to neudÄ›lala, sedÄ›la
jsem na schodech pÅ™ed domem a breÄ•ela. Okolo &scaron;el jeden koÅ™en a ptal se proÄ• breÄ•ím. Tak mu to povídám a o
Å™ek, Å¾e to v&scaron;echno udÄ›lá, ale ze se s ním buÄ• vyspím nebo mu upeÄ•u buchty." "Jaký buchty jsi mu upekla?" "Co
myslí&scaron;, ze mám na Ä•ele napsáno Dr. Oetker?" PÅ™ijde ÄŒech v Anglii k zubaÅ™i. Sedne si do kÅ™esla a prstem u
na bolavý zub: "TU!" ZubaÅ™ mu vytrhne dva zuby. Celý rozÄ•ílený jde za kamarádem a vypráví mu to: "Ukázal jsem na zub a
Å™ekl tu a ten blbec mi vytrhl dva zuby." "Ví&scaron;, TU se Å™ekne anglicky dva, tak si musí&scaron; dávat pozor!" Chlapík
pouÄ•ený pÅ™ijde na kontrolu k jinému zubaÅ™i, ukáÅ¾e pÅ™esnÄ› na jiný bolavý zub a upÅ™esní: "TEN !" A nakonec tro
matematiky:
Víte, na jakém Ä•ísle stojí ono auto? d@niela
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