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Star&scaron;í muÅ¾ pÅ™ijde k doktorovi a stÄ›Å¾uje si na bolesti. Doktor ho vy&scaron;etÅ™í a pak praví: "BohuÅ¾el, je to ná
byste se nechat okamÅ¾itÄ› operovat." A pak, bÄ›hem vysvÄ›tlování v&scaron;ech moÅ¾ných rizik sdÄ›lí muÅ¾i, Å¾e je také d
moÅ¾né, Å¾e pÅ™i operaci pÅ™ijde o penis a varlata. To muÅ¾e znaÄ•nÄ› znepokojí a vysvÄ›tlí doktorovi, Å¾e stále je&scar
aktivním sexuálním Å¾ivotem a poÅ¾ádá ho, aby se pokusil jeho pohlavní orgán zachránit".

KdyÅ¾ se probudí po operaci, vidí u svého lÅ¯Å¾ka doktora: "Mám pro vás jednu dobrou a jednu &scaron;patnou zprávu.
Ta dobrá je, Å¾e se nám podaÅ™ilo zachovat vá&scaron; pohlavní orgán. Ta &scaron;patná je, Å¾e jej máte pod
pol&scaron;táÅ™em."
Jednou takhle odjede maminka na dva dny pryÄ• a malinkého synka dostane na starosti tatínek.
Po dvou dnech se maminka vrátí a vidí, Å¾e tatínek právÄ› maliÄ•kého koupe. Ale dÄ›lá to nÄ›jak divnÄ› - drÅ¾í ho za nohu a
namáÄ•í ho do vaniÄ•ky hlaviÄ•kou napÅ™ed. Maminka pÅ™iskoÄ•í a vytrhne dítÄ› ze spárÅ¯ otce. "To musí&scaron; takhle:
PodrÅ¾í&scaron; ho pod hlaviÄ•kou, pod zadeÄ•kem a opatrnÄ› ho poloÅ¾í&scaron; do vody." "To ví&scaron; Å¾ejo, a opaÅ™
ruce..."
Vezou takhle dÄ›deÄ•ka z operaÄ•ního sálu na pokoj a v tom dÄ›deÄ•ek zaÄ•ne kÅ™iÄ•et, Å¾e nechce na Ä•trnác
se dávaj ty, co mají zemÅ™ít. Sestra mu Å™íká: "Ale dÄ›do, to není pravda, ty se dávají na &scaron;estnáctku, tady jsou jen
lidi se slepákem nebo zlomeninama." Najednou pÅ™ijde hlavní sestra a Å™íká: "Bláhová, kam ho to vezete, ten patÅ™í na
&scaron;estnáctku.."
Kapitán atomové ponorky: "Kdo vÄ•era utíral prach na odpalovací desce?" "Já!" "Tak si vezmÄ›te gumu a vygumujte
Severní Koreu z mapy svÄ›ta."
Voják zakladní sluÅ¾by po&scaron;le babiÄ•ce balíÄ•ek s ruÄ•ním granátem a dopisem: "Ba
kdyÅ¾ zatáhne&scaron; za ten provázek, dostanu tÅ™i dny dovolené."
PÅ™ijde kapitán k útvaru a chce po vojínovi
hlá&scaron;ení o tom, co se bÄ›hem jeho nepÅ™ítomnosti událo. Vojín na to: "Nic, co by bylo, jen kluci zlomili lopatu."
"Jakou lopatu?" "No, kdyÅ¾ zakopávali va&scaron;eho psa." "Proboha, proÄ•? Co se mu stalo?" "No, pÅ™ejeli ho hasiÄ•i."
"HasiÄ•i? Kdy? Co tady dÄ›lali?" "No, jeli hasit muniÄ•ní sklad." "A proÄ• jsi mi to neÅ™ekl hned?" "To proto, abyste se nezastÅ™
jako major."
"DÄ›do, vyprávÄ›j mi své záÅ¾itky z války!" "ChlapÄ•e, to byla opravdu stra&scaron;ná hrÅ¯za. Nechce se
mi skoro o tom mluvit. Ráno jsme tam byli já a moje Ä•eta, které jsem velel a asi stovka partyzánÅ¯. Celý den se stÅ™ílelo a
stÅ™ílelo a veÄ•er jsme byli naÅ¾ivu jen já a moje Ä•eta. Druhý den pÅ™i&scaron;li noví partyzáni, zase se celý den stÅ™ílelo
a zase jsme veÄ•er byli naÅ¾ivu jen já a moje Ä•eta. A tak to bylo celou válku." "DÄ›deÄ•ku, vy jste ale byli hrdinové! A co to
bylo za Ä•etu, které jsi velel?" "PopravÄ•í!"
S pomocí gynekologa specializovaného na plodnost se jedné
&scaron;edesátileté Å¾enÄ› podaÅ™ilo porodit dÄ›cko. KdyÅ¾ se dostala domÅ¯ z porodnice, v&scaron;ichni pÅ™íbuzní ji
pÅ™i&scaron;li nav&scaron;tívit, aby se podívali na nový pÅ™írÅ¯stek v rodinÄ›. KdyÅ¾ chtÄ›jí dÄ›cko vidÄ›t, novopeÄ•ená ma
povídá: "Je&scaron;tÄ› ne." O chvilku pozdÄ›ji se ptají znova a maminka zas: "Je&scaron;tÄ› ne." Za chvilku se ptají potÅ™etí a
maminka povídá: "Je&scaron;tÄ› ne, aÅ¾ bude plakat." "A proÄ• aÅ¾ bude plakat?" "ProtoÅ¾e jsem zapomnÄ›la, kam jsem ho
dala!"
Ptá se vnuk dÄ›dy: "DÄ›do? NevidÄ›l jsi moje pilulky? Bylo na nich napsáno LSD." DÄ›da: "Ka&scaron;li na pilulky
vole, vidÄ›l jsi toho draka v kuchyni?"
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