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Å½E BY ZASE O ZLATOU MÅ˜Ã•Å½?
StÅ™eda, 26 Ä•ervenec 2017

Arabský muslim nastoupí v Praze do taxíku a dÅ¯raznÄ› poÅ¾ádá taxikáÅ™e, aby vypnul rádio, protoÅ¾e jeho víra mu zakazuj
poslouchat západní hudbu a navíc v Ä•ase Mohameda neexistovalo rádio. TaxikáÅ™ vypne rádio, vystoupí a otevÅ™e
Arabovi dveÅ™e. &ndash; &bdquo;Co se stalo?&ldquo;, ptá se Arab.

TaxikáÅ™ odvÄ›tí: "Za Ä•asÅ¯ Mohamedových nebyly taxíky, raÄ•te si vystoupit."

Víte, jaký je rozdíl mezi E.T. a imigrantem?

E.T. &scaron;el nakonec domÅ¯.
VÄ›ta, Å¾e ÄŒeská republika odmítá pÅ™ijímat uprchlíky se nezakládá na pravdÄ›, to zas
odpad spoleÄ•nosti, nÄ›jaká novináÅ™ská krÅ¯ta pÅ™ekroutila pravdu. ÄŒR s radostí pÅ™ijme kaÅ¾dého pracovitého NÄ›mc
BelgiÄ•ana, Francouze i Raku&scaron;ana&hellip; ImigraÄ•ní úÅ™edník pÅ™ijímá imigranta.
- "musíme vyplnit dotazník, mluvíte Ä•esky?"
- "OH NO, ONLY ENGLISH"
- "ok, name plese."
- "ABDULL EL SAHREJ"
- "Pohlaví, emh vlastnÄ›.. sex?"
- "THREE TIMES PER DAY"
- "Oh NO, I mean male or female?"
- "MALE, FEMALE, SOMETIMES CAMEL"
- "Are you serious?? HOLY COW!!"
- "YES, COW, SHEEP, DOGS, CATS.."

V roce 2026 Ä•te uÄ•itelka základní &scaron;koly v Liberci docházku, kontroluje pÅ™ítomnost dÄ›tí...
- Abdal Fattah,
zde
- Sharday el Shamar, zde
- Tahira ibn Suhay,
zde
- Usman Wahbi,
zde
- Micha El Ves Eli,
- Micha El Ves Eli???
- Micha El Ves Eli!?
Tu se zezadu ozve slabý hlásek: &bdquo;To budu asi já, ale Ä•te se to Michal Veselý.&ldquo;
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PÅ™ijde americký prezident za nejstar&scaron;ím a nejmoudÅ™ej&scaron;ím indiánským náÄ•elníkem do rezervace na poradu
"Å˜ekni mi, moudrý náÄ•elníku, jakým otázkám bych mÄ›l vÄ›novat nejvÄ›t&scaron;í pozornost?"
"Na tvém místÄ› imigraÄ•ní politice, my jsme to svého Ä•asu znaÄ•nÄ› podcenili!"

Imigrant pÅ™ijede do ÄŒR. Zastaví prvního Ä•lovÄ›ka, kterého potká a Å™ekne mu:
"Díky, pane ÄŒechu, Å¾e mÄ› necháváte v téhle zemi a zaji&scaron;Å¥ujete mi ubytování, stravování, lékaÅ™skou péÄ•i a
vzdÄ›lání zdarma!"
MuÅ¾ ale odpoví:
"Ne, mýlíte se, já jsem Rom."
Somálec jde dál a potká dal&scaron;ího kolemjdoucího:
"DÄ›kuji za va&scaron;i krásnou Ä•eskou zemi!"
Ale kolemjdoucí odpoví:
"Já ne ÄŒech. Já Vietnamec."
Somálec jde dál, potká dal&scaron;ího kolemjdoucího, potÅ™ese mu rukou a Å™ekne: "Díky za bájeÄ•né ÄŒechy!"
Kolemjdoucí Å™ekne:
"Nejsem ÄŒech, jsem Arab!"
Somálec nakonec potká krásnou Å¾enu a podezÅ™ívavÄ› se zeptá:
"Jste ÄŒe&scaron;ka?"
Å½ena odpoví: "Ne, jsem z Ukrajiny."
Somálec je zmatený a ptá se:
"A kde jsou proboha v&scaron;ichni ÄŒe&scaron;i?"
Ukrajinka se podívá na hodinky, pokrÄ•í rameny a odpoví:
"Asi v práci!"
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