
 



 
S těma nohama už nic nezmůžem. Ale můžu vám aspoň vyměnit ventilky. 

 

 
Po úplném zákazu kouření v restauracích se nám podařilo prosadit tento zákon 

 i v Night clubech. 



 



 

 
Teda, ten děd Nicvěd fakt ví úplné hovno. 

 

 

Jeden student na konzervatoři studoval skladbu. Blížily se mu závěrečné zkoušky  
a on musel dokončit své dílo. Jenže ho nic nenapadalo. Jednou potkal známého  
a povídá mu: "Člověče, já už nevím jak dál. Za týden mám odevzdat závěrečnou 
skladbu a nemám ještě ani notu." 
"Tak to ti můžu poradit. Vezmi skladbu od svého profesora a přepiš ji pozpátku. 
Nikdo to nepozná." 
"Hm, to už jsem zkoušel a vyšla mi Novosvětská."



 

 
Myslím, že veškeré problémy vyplývají z vašeho sedavého zaměstnání, hi hi. 

 
Doprdele, encyklopedie?! Za ty prachy, co jsem ti dal, sis měl koupit nějaký chlast!



 

 
Na vašem disku máte dvě stě padesát giga porna a textový editor. Musíme tam 

udělat více místa, mám ten texťák smazat? 

 

 
Náš hřbitov se bude rušit?! A kam půjdu? To ze mě bude bezhrobovec!



 

 
Sestro, šití ne, pan Bouchač je tu dnes výjimečně s rýmou. 

 
Ten blbec si vymáčkl třicet tisíc jebáků a až tady jsme zjistili, že měl jen husí kůži.



 

 
To je normální, že je zelenomodrý, narodil se totiž už mrtvý. 

 

 

Přijede David Copperfield na hranice a tam ho kontrolují celníci. Jeden z nich  
se ho zeptá: "Mistře, nemohl byste nám předvést nějaké kouzlo?" 
"Ale ovšemže mohl."  
Copperfield mávne rukama nad šálkem kávy a najednou celý šálek i s lžičkou  
a podšálkem zmizí. 
Celníci na to koukají a jeden z nich říká: "A to je všechno?" 
"Ano." 
"Tak hele, teď koukej ty. Vidíš tam venku ty tři kamiony plné lihu?" 
"Vidím." 
Celník vezme do ruky razítko, třikrát s ním orazí papír a povídá: "Tak a teď je v nich 
čočka."



 

 
Ano, i na mě jde jaro, ale jestli se to dozví panička, tak nebude týden na nějaké 

vycházky čas. 

 

 
 

Se nedivte, že blije, vždyť je to kosodřevina.



 

 
Sníh! Obviníme ho z napadení. 

 

 

Příběh údajně pravdivý: 
Jistý muž byl třiadvacet let ve vězení. Když odcházel, vrátili mu jeho staré šaty.  
V kapse našel lístek z opravny obuvi. Možná tam pořád ten obchod je a třeba tam 
ještě mají i ty moje staré boty, pomyslel si. Tak se tam vydal a obchod tam 
samozřejmě byl.  
“Byl jsem dlouho na dovolené, a tak si říkám, jestli ještě máte moje boty?”  
Starý muž zašel dozadu do opravny a po dvou minutách se vrátil. 
 “Budou hotové ve čtvrtek.”



 

 
Ale já moc dobře vím, že je to pro vás, ale stejně vám to nedám, když to má být do 

vlastních rukou. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

"Lorde, co to včera u vás bylo za kravál?" 
"Ale, neschopný sluha. Všechno kvůli jednomu dopisu." 
"Zapomněl jej poslat?" 
"Ne, zničit. 



 
Sice ještě neznáme jeho totožnost, ale zase už víme, jaké bylo v noci počasí.  


