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AUTÃ•ÄŒKA - AUTA...
ÄŒtvrtek, 19 kvÄ›ten 2016

Policista staví: &bdquo;Pane Å™idiÄ•i, jak mi vysvÄ›tlíte, Å¾e vám nesvítí zadní svÄ›tla?&rdquo; Å˜idiÄ• vybÄ›hne, klekne na ze
zaÄ•ne tlouct hlavou o zem a naÅ™íkat. Policista ho uklidÅˆuje: &bdquo;PÅ™ece se nebudete rozÄ•ilovat pro takovou
maliÄ•kost.&rdquo; &bdquo;MaliÄ•kost? PÅ™ívÄ›s, Å¾ena, dÄ›ti, tchýnÄ› - a vy Å™eknete - maliÄ•kost!&rdquo;

PÅ™ijede auto na italskou hranici. Zastavil je italský celník: "Jede vás pÄ›t v Audi Quattro a to je nezákonné." "Jak to,
nezákonné?", diví se AngliÄ•an u volantu. "Quattro pÅ™eci znamená Ä•tyÅ™i." "Quattro je ale název automobilu!", namítl
AngliÄ•an nevÄ›Å™ícnÄ›. "Podívejte se do papírÅ¯, tady je to napsáno, automobil je urÄ•en pro pÄ›t cestujících!" "Tohle na mÄ›
nezkou&scaron;ejte," trval na svém celník. "Quatro znamená Ä•tyÅ™i. Je vás v autÄ› pÄ›t a to znamená, Å¾e
poru&scaron;ujete zákon." "Zavolejte mi svého nadÅ™ízeného," zuÅ™il AngliÄ•an, "Chci mluvit s nÄ›kým
inteligentnÄ›j&scaron;ím!" "NemÅ¯Å¾u ho zavolat," krÄ•í rameny celník. "Má práci se tÅ™emi chlapíky, kteÅ™í pÅ™ijeli ve Fiat
Starý muÅ¾ se rozhodl, Å¾e si za celoÅ¾ivotní úspory splní sen a koupí si sporÅ¥áka. Jede si novým Ferrari po dálnici, kdyÅ
za sebou v&scaron;imne policejního majáÄ•ku, Å™ekne si no co, teÄ• vám koneÄ•nÄ› mÅ¯Å¾u ujet, &scaron;lápne na to a jed
160 km/h, 180km/h, 200km/h. Nakonec si to rozmyslí: &bdquo;PÅ™ece se nezabiju.&ldquo; Å™ekne si moudÅ™e a zastaví. Po
chvíli ho dojede policejní auto a policajt povídá: &bdquo;Å½e mám dneska dobrou náladu, nechávám vás jet, kdyÅ¾
mi Å™eknete výmluvu, jakou jsem je&scaron;tÄ› za celou svou kariéru nesly&scaron;el. &bdquo;Víte, pÅ™ed týdnem mi utekla
manÅ¾elka s policajtem, tak jsem se bál, Å¾e mi jí chcete vrátit!&ldquo;
Policista zastaví auto a v rámci bÄ›Å¾né kontroly s
ptá sleÄ•ny Å™idiÄ•ky, zda by jim mohla ukázat trojúhelník? &bdquo;To nemohla, já se totiÅ¾ holím celá!"
"Dívenka je&scaron;tÄ› pod zákonem" Å™íká svému tatínkovi: "Tati, jeden kluk ve &scaron;kole mi Å™íkal nÄ›co, co moc
nechápu. Å˜íkal totiÅ¾, Å¾e mám bezva Ä•elní sklo, boÅ¾ský kufr, hodnÄ› dobrou karoserii a bezchybné nárazníky." Tatík pÅ™
slovech zbrunátní a odpoví:"VyÅ™iÄ• mu, Å¾e jsi je&scaron;tÄ› v záruce, a jestli se opováÅ¾í otevÅ™ít kapotu, aby zkontrolov
olej, urvu mu výfuk holýma rukama!"
Jdou takhle dva maníci po silnici, kdyÅ¾ co nevidí - pÅ™edjíÅ¾dí je nÄ›kdo na motorc
nemá hlavu. Podiví se tomu a jdou dál. Za chvíli znovu - jezdec bez hlavy. To uÅ¾ je jim to nÄ›jaké divné. KdyÅ¾ se to stane
potÅ™etí, povídá první tomu druhému: "Hele, nemÄ›l bys si dát tu kosu na druhou stranu?"
Turista sedí vzadu v taxíku a chce se zeptat taxikáÅ™e na nÄ›jaké tipy, kam ve mÄ›stÄ› zajít. Nakloní se a poklepe Å™idiÄ•
rameno. Ten hrozivÄ› vykÅ™ikne, strhne volant, odrazí se od autobusu na chodník a zastaví tÄ›snÄ› pÅ™ed obrovskou
prosklenou výlohou. Turista, hodnÄ› vystra&scaron;ený, se zaÄ•ne okamÅ¾itÄ› omlouvat: "Pardon, pardon, netu&scaron;il
jsem, Å¾e jedno malé poklepání vás mÅ¯Å¾e takhle vydÄ›sit..."
TaxikáÅ™ se na nÄ›j otoÄ•í a zaÅ™ve: "Nikdy! UÅ¾ nikdy mi to nedÄ›lejte!!" Pak se rozdýchá a povídá: "Není to úplnÄ›
va&scaron;e vina. Víte, jsem dnes první den v nové práci a pÅ™ed tím jsem léta jezdil s pohÅ™ebákem..."
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