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PÃ•R VTIPÅ® O POÄŒASÃ• I O POLITICE
ÄŒtvrtek, 10 srpen 2017

PoÄ•así je letní, i kdyÅ¾ to obÄ•as malinko pÅ™eÅ¾ene, ale asi se mi bude po tÄ›ch dnech, kdy "vÄ•era pr&scaron;elo a dnes
vzduch pÅ™ekrásnÄ› Ä•istý", bude za pár týdnÅ¯ stýskat. On totiÅ¾ Ä•lovÄ›k nikdy s niÄ•ím není spokojen. MinimálnÄ› ne dlou
kdy tohle publikuju, jsem se vrátila z del&scaron;í prochajdy sepesem. Lilo dvÄ› hodiny v kuse. Tady, v Praze) :-)))

x x x Jak vypadá ideální babí léto? KdyÅ¾ má&scaron; alespoÅˆ tÅ™i baby v posteli. x x x PÅ™ijde Pepa k milé a hned z
spou&scaron;tÄ›t rolety. &bdquo;Co to dÄ›lá&scaron;?&rdquo; &bdquo;Nesly&scaron;ela jsi pÅ™edpovÄ›Ä• poÄ•así? Celý den
být zataÅ¾eno!&rdquo;
x x x Do hydrometeorologického ústavu volá rozzuÅ™ený muÅ¾: &bdquo;UÅ¾ dva dny vyná&sca
ze sklepa v kýblech to va&scaron;e polojasno!&rdquo;
x x x UprostÅ™ed zimy: &bdquo;PÅ™edstav si, Å¾e na víkend hlá
30°C horka.&rdquo; &bdquo;To není moÅ¾né!&rdquo; &bdquo;Ale ano - 15 stupÅˆÅ¯ v sobotu a 15 stupÅˆÅ¯ v nedÄ›li!&rdquo;
x x x Adam a Eva v ráji. Najednou Adam zmizel na celý týden. Po týdnu se vrátil k EvÄ›. Eva se na nÄ›ho jen tak smutnÄ›
podívala a &scaron;la mu spoÄ•ítat Å¾ebra&hellip;
Pár vtipÅ¯ &bdquo;nebezpeÄ•ných&ldquo;: x x x V letadle obsluhuje
letu&scaron;ka Afghánce. Ptá se ho: Dáte si nÄ›jaký drink? On odpoví: DÄ›kuji, ale nemÅ¯Å¾u, za chvíli budu Å™ídit. x x x
Pozor, abyste nenarazili&hellip; ·
Nedávejte na facebook nic Ä•ernýho, protoÅ¾e Ä•erná je rasistická. Tak bacha na volbu
barvy písma. ·
Nedávejte na facebook fotky z dovolené v EgyptÄ›, protoÅ¾e pak jste sluníÄ•káÅ™i, co podporují muslimák
StejnÄ› tak fotku Å™ízku s bramborovým salátem, protoÅ¾e jíst zvíÅ™ata je &scaron;patnÄ›. ·
Koprovku taky ne, protoÅ¾
nechutný, kdyÅ¾ jíte kopr. ·
Fotky dítÄ›te je také &scaron;patnÄ›, protoÅ¾e to je pÅ™edhazovaní dítÄ›te pedofilÅ¯m, který
pÅ™átelích kaÅ¾dý alespoÅˆ deset. ·
NefoÅ¥te si na facebook krásný dÅ¯m nebo stavbu, co potkáte na výletÄ›, protoÅ¾e
kradete du&scaron;evní vlastnictví architektÅ¯, pÅ™ípadnÄ› hrubÄ› naru&scaron;ujete soukromí majitelÅ¯. To je uÅ¾ na Å¾alob
Pokud jste milovníci dÄ›jepisu, nemluvte o rolnících, poddaných a zemanech, protoÅ¾e je to politicky nekorektní. StejnÄ› jako
nepouÅ¾ívejte zdrobnÄ›liny dnÅ¯ v týdnu. U jednoho z nich totiÅ¾ mÅ¯Å¾ete politicky dost narazit. ·
Taky nedávejte na f
fotky z oslav, protoÅ¾e je to propagace alkoholu, a mohly by to vidÄ›t dÄ›ti. A v&scaron;ichni víme, jak je to od alkoholu blízko
k ufetovaní se k smrti... ·
Byli jste na víkend u babiÄ•ky a podstrojovala vám? UvÄ›domte si, Å¾e je to naprostý výsmÄ›ch
v Africe. ·
A coÅ¾ teprve fotky z lesa, jak trháte maliny? NeuvÄ›Å™itelné, Å¾e dokáÅ¾ete krást zvíÅ™atÅ¯m potravu a je
neomluvitelný Ä•in, za který byste mÄ›li být minimálnÄ› pÅ™ipraveni o ruku. ·
KanceláÅ™ské selfie to taky nespraví. Neje
podporovat korporace je &scaron;patné, ale ten oblek beztak &scaron;ily dÄ›ti v ÄŒínÄ› v nelidských podmínkách...
Chci tím Å™íct: TVL, je to fakt nutný, vidÄ›t za v&scaron;ím akorát zlo a hnÅ¯j?
NepÅ™ijde vám ten Å¾ivot pak tak trochu nap*d?

xxx

Pár fousatejch ftipÅ¯ o pÅ™edchozím hlavním Amíkovi:

Prezident Obama hledá nového poradce a tak vyhlásí konkurz.
PÅ™ihlásí se nÄ›jaký MacháÄ•ek z ÄŒeska a povídá mu:
"Obamo zru&scaron; konkurz a vem mÄ›. Já v&scaron;echny znám, v&scaron;echno ti zaÅ™ídím"
Obama Å™íká:
"DobÅ™e tak si tÄ› tedy vyzkou&scaron;ím"
Zajedou za Arnoldem Schwarzeneggerem do Hollywoodu, který zrovna toÄ•í film.
KdyÅ¾ vystupují z auta, Arnold uvidí MacháÄ•ka a zvolá:
,,Pánove dneska padla, je tu MacháÄ•ek, jdeme na pivo"
Obamovi to nedá, tak jedou za Madonnou. KdyÅ¾ vystupují z auta,
Madonna uvidí MacháÄ•ka a skoÄ•í mu kolem krku a povídá:
"Ahoj MacháÄ•ku jak se má&scaron;? Co dÄ›lá&scaron;?"
Obama Å™íká MacháÄ•kovi:
"Tak to ti musíme dát tÄ›Å¾&scaron;í úkol."
Vydají se tedy do Vatikánu za papeÅ¾em, který se zrovna modlí na balkónÄ›
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a pod ním celé námÄ›stí. MacháÄ•ek zajde na balkón a zaÄ•ne se
modlit s papeÅ¾em. Obama stojí na námÄ›stí a najednou sebou sekne na zem.
Po modlidbÄ› MacháÄ•ek pÅ™ijde za Obamou do nemocnice a povídá mu:
"Obamo, co to mÄ›lo znamenat? Takhle mi dÄ›lat ostudu a omdlít pÅ™ed papeÅ¾em?"
Obama mu odpoví:
"MacháÄ•ku, to Å¾e ses zaÄ•al modlit vedle papeÅ¾e a nikdo tÄ› nevyhodil,
to bych je&scaron;tÄ› bral. Ale jak se mÄ› zeptal japonský turista, co stál vedle mÄ›
kdo to stojí vedle MacháÄ•ka? To uÅ¾ se mnou seklo." x x x ZemÅ™el Obama, ale po 10 letech se uÅ¾ nudil v nebi, tak
poprosil Boha, aby ho pustil zpÄ›t na Zem, aby zjistil, jak se má jeho zem. BÅ¯h souhlasil.
Obama jde do jednoho baru v New Yorku. Objedná si rum a informuje se u výÄ•epního, co je nového, jak lidé Å¾ijí, jak se
rozvíjí jejich zemÄ› a jaké jsou problémy.
VýÄ•epní se podiví a udivenÄ› se ptá: "Jaké problémy? PÅ™ece jsme jedna veliká zemÄ› a v&scaron;echno okolo nás je
na&scaron;e".
Obama : "Jak to? A co Irák, Afganistan...?"
VýÄ•epní : "To uÅ¾ je v&scaron;echno na&scaron;e".
Obama : "A Evropa, Afrika a celý Blízký východ.....?"
VýÄ•epní z pod pultu vytáhne globus, roztoÄ•í ho a py&scaron;nÄ› povídá: "PÅ™ece jsem Å™íkal, jsme svÄ›tová velmoc ! Celý
je ná&scaron;!"
Obama je potÄ›&scaron;en, py&scaron;ný a spokojený. Objedná si dal&scaron;í rum a vypije ho. PÅ™ed odchodem z baru
povídá : "Tak tedy dÄ›kuji milý pÅ™íteli. Kolik platím?"
VýÄ•epní: "Jeden rubl a dvacet kopejek"
x x x A tenhle zcela na závÄ›r&hellip; Pan Novák poslouchá v hospodÄ›, jak si
vyprávÄ›jí politické vtipy: "Tenhle je dobrej, to si musím napsat! Jak se jmenujete?"
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