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PÃ¡tek, 29 bÅ™ezen 2013

Skupina zadaných Å¾en byla na semináÅ™i s tématem: "Kolik lásky je je&scaron;tÄ› ve va&scaron;em manÅ¾elství?" NejdÅ™
kaÅ¾dá dostala otázku, Ä•i miluje svého muÅ¾e. V&scaron;echny odpovÄ›dÄ›ly ano. A kdy jste mu to Å™ekly naposled? NÄ›kt
odpovÄ›dÄ›ly dnes, dal&scaron;í pÅ™ed pár dny, jiné, Å¾e uÅ¾ si ani nepamatují...

Pak dostaly za úkol poslat manÅ¾elÅ¯m SMS s textem "Miluji tÄ›, miláÄ•ku!"
A tady jsou vybrané odpovÄ›di manÅ¾elÅ¯:
1. Kdo je tam?
2. Proboha co se dÄ›je?!
3. I já Tebe. (ten byl jenom jeden)
4. A toto je zase co? Zase si po&scaron;krábala auto?
5. Co to má být? Nechápu, o co Ti zase jde...
6. Nevím, co jsi udÄ›lala, ale tentokrát Ti to uÅ¾ neodpustím.
7. ????
8. Nehraj to na mnÄ›, rovnou napi&scaron;, kolik chce&scaron;.
9. Zdá se mi to?
10. AÅ¾ zjistím, komu ta zpráva mÄ›la být, garantuju Ti, Å¾e ho zabiju.
11. PÄ›knÄ› jsem TÄ› prosil, abys uÅ¾ víc nepila. Jak s tím nepÅ™estane&scaron;, definitivnÄ› konÄ•ím!
ManÅ¾elská erot
letech: MÅ¯Å¾e&scaron; mi sundat ko&scaron;ilku...
MÅ¯Å¾e&scaron; mi sundat podprsenku...
MÅ¯Å¾e&scaron; mi sundat kalhotky... Ale kolíÄ•ky nech na &scaron;ÅˆÅ¯Å™e! PÅ™ijde chlap do krÄ•my a povídá: "ZemÅ™
manÅ¾elka."
A druhý se ho ptá: "Jaká byla její poslední slova?"
"Do hospody pÅ¯jde&scaron; jen pÅ™es mojí mrtvolu!"
ChtÄ›jí-li manÅ¾elé v Itálii dostat spoleÄ•ný pokoj, musí se prokáza
nÄ›jakým dokladem, Å¾e jsou skuteÄ•nÄ› manÅ¾elé. Novákovi z ÄŒech samozÅ™ejmÄ› nemají oddací list, paní pÅ™edkládá
manÅ¾el jej zÅ™ejmÄ› ztratil. Paní je uÅ¾ unavená, netrpÄ›livá, stra&scaron;nÄ› se rozzlobí a zaÄ•ne manÅ¾elovi nadávat p
nevybíravých slov.
Hoteliér mlÄ•ky pÅ™ihlíÅ¾í této scénÄ›, a kdyÅ¾ nastane pÅ™estávka, ukloní se a klidnÄ› povídá: "RaÄ
mi úplnÄ› jasné, Å¾e jste manÅ¾elé!" Zmlácená Å¾ena u doktora : "Pane doktore, manÅ¾el je stra&scaron;nÄ› hodnej, ale
jednou za Ä•trnáct dní vyrazí s kamarádama na pivo a pokaÅ¾dé, kdyÅ¾ se vrátí opilej, tak mnÄ› &scaron;ílenÄ› zmlátí."
Doktor : "Opravdu pokaÅ¾dé vás zbije?"
Å½ena : "Opravdu...pokaÅ¾dé."
Doktor : "Fajn, pÅ™edepí&scaron;u Vám heÅ™mánkový Ä•aj a jakmile vezme manÅ¾el za kliku, zaÄ•nÄ›te ho kloktat."
Po Ä•trnácti dnech : "Pane doktore, ten heÅ™mánek opravdu zabírá, kloktala jsem a manÅ¾el si mnÄ› ani nev&scaron;imnul."
Doktor na to : "Já tu&scaron;il, Å¾e bude staÄ•it drÅ¾et hubu ..." Potkají se dva kamarádi.
"Pepo, pojÄ• se mnou na koncert, mám dva lístky, zpívá VondráÄ•ková."
"Dneska nemÅ¯Å¾u,dneska hraje Novák."
Potkají se opÄ›t za mÄ›síc.
"Nazdar Pepo, pojÄ• se mnou na koncert, mám dva lístky, zpívá NeckáÅ™."
"Dneska nemÅ¯Å¾u,dneska hraje Novák."
OpÄ›t se potkají za pÅ¯l roku.
"Nazdar Pepo,mám dva lístky na koncert Gotta, pojÄ• se mnou."
"Dneska nemÅ¯Å¾u,dneska hraje Novák."
"Pepíku, prosím TÄ› copak hraje ten Novák."
"Copak já vím, ale kdyÅ¾ hraje, tak já mu &scaron;u*ám starou!" Baví se tÅ™i Å¾eny a dohodnou se, Å¾e uspoÅ™ádají me
Tak si rozdÄ›lují úlohy a dohodnou se tak, Å¾e jedna z nich obstará jídlo, druhá pití a tÅ™etí nÄ›jaké chlapy. Tak se i stane.
Na zaÄ•átku veÄ•írku se opÄ›t sejdou a zaÄ•nou hodnotit.
První povídá: "Je to dobrý, jídla je aÅ¾ moc." Druhá na to: "To je dobÅ™e, já jsem sehnala toho pití aÅ¾ moc."
TÅ™etí se zamyslí a povídá: "Fajn, já jsem sehnala 48 chlapÅ¯."
"ÄŒtyÅ™icet osm? Není to nÄ›jak moc?" "Ale není, jak znám muÅ¾ský, polovina z nich stejnÄ› nepÅ™ijde."
"No dobÅ™e, ale 24 jich je poÅ™ád pÅ™íli&scaron;." "Ale ne, jak znám chlapy, polovina z nich se stejnÄ› opije."
"Fajn, ale dvanáct jich je stejnÄ› je&scaron;tÄ› aÅ¾ moc." "Ale není, vÄ›Å™te mi, polovina z nich bude stejnÄ› neschopná nÄ›ja
akce."
"No dobrá, ale &scaron;est na nás tÅ™i není to moc?" "Není, co kdybychom chtÄ›li kaÅ¾dá dvakrát..." HEZKÝ VÍKEND,A
DÁMY, POZOR NA POMLÁZKU! :-))) d@niela
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