
Úchvatný snímek televizního vysíla če v Torontu  
> 
V příloze posílám snímek televizního vysílače v Torontu, který je vysoký 553,33 m   
(nejvyšší stavba v Kanadě). Solidní velikost, že ??? 

 

 

 



Prosím, jak se nejrychleji dostanu na stanici?  
Počkejte, odvážu vlčáka..........  
-----------------------------------------------------------------------:  
Víte, kdy je člověku nejlépe samotnému?  
Když dědí.........  
-----------------------------------------------------------------------:  
Slyšel jsem, že ses oženil.  
Jo, nechutnala mi strava v závodní jídelně.  
A pomohlo to?  
Jo, teď už mi tam chutná..............  
----------------------------------------------------------------------------  
Novomanželka si stěžuje matce:  
Mami, včera jsme měli naší první velikou hádku.  
To je normální, dceruško.  
Dobře, ale co mám udělat s tou mrtvolou?  
----------------------------------------------------------------------------  
Manžel řve na manželku: Podej mi ty golfové ponožky.  
Jaké golfové? Vždyť takové žádné nemáš.  
Ale ano, ty co mají osmnáct dír.....................  
---------------------------------------------------------------------------  
75 letý dědek sedí, kouká na babku a povzdechne si:  
Tak jsem se těšil, že až zestárnu, tak se budu starat o zahrádku a o  
vnoučátka.  
A bum, oni ti kokoti vymyslí Viagru..........  
----------------------------------------------------------------------------  
Správný Čech má o dovolené tři přání:  
1. jemný písek  
2. čistou vodu  
3. a aby se mu neposrala míchačka............  
-----------------------------------------------------------------------  
Cítíš se sám? Cítíš se příliš opuštěný? Sedíš o samotě ve velkém bytě ? 
Ozvi se mi. Dežo Lakatoš s rodinkou................... 

 

 
 
 



MLADÝ ŽELEZNIČÁŘ  
Matka pracuje v kuchyni a poslouchá svého 5-letého syna, který  si  hraje v obýváku s elektrickým 
vláčkem. 
Najednou vláček zastaví a její syn říká:"Vy kokoti, který chcete vystoupit, vypadněte odsud, protože 
tohle je poslední zastávka. A vy kokoti, který chcete nastoupit, okamžitě hněte prdelí, protože hned 
odjíždíme." 
Zděšená matka vejde do pokoje a říká: "V tomto domě takovýhle jazyk nepoužíváme. Takže ihned 
běž za trest do svého pokoje a zůstaň tam dvě hodiny. Pak se můžeš vrátit a hrát si dál se svým 
vláčkem. Chci ale, abys mluvil jen slušně!"  

Po dvou hodinách syn vyjde ze svého pokoje a hraje si opět s vláčkem.    
Za chvilku vlak zastaví a matka slyší: "Všem pasažérům, kteří vystupují, připomínám, aby 
si nezapomněli vzít zavazadla. Chceme Vám poděkovat, že jste s námi cestovali a doufáme, že jste 
strávili  příjemnou cestu. " 
Dále slyší: "Těm, kteří právě nastupují, připomínáme, aby si malá zavazadla dali pod 
sedadlo. Pamatujte, prosím, že kouření není v tomto vlaku dovoleno. Všem Vám přejeme příjemnou 
cestu." 
Když se matka souhlasně a spokojeně usmála, slyší, jak syn dodal: "A těm, co jsou nasraný z 
dvouhodinového zpoždění,  připomínám, že za to může ta piča v kuchyni!" 
 
RECEPTY: kocour na česneku 
 

 

 

 



Přijde kapitán do letadla mezi cestující:  
Vážení, máme poruchu jednoho motoru, už jsme  
vyházeli všechna zavazadla, ale to nestačí.  
Musíme obětovat část cestujících, aby ostatní přežili.  
Nikoho nebudeme diskriminovat pro barvu pleti,  
národnost, nebo sexuální orientaci.  
Spravedlivé to bude podle abecedy.  
Ke dveřím proto nastoupí: "Arabové, buzeranti,  
cikáni a připraví se černoši...."  

VÝKOP-stále aktuální 

 

NOVÁ VELVYSLANKYNĚ  ČR 

 



Tak vypadá radost z úlovku 

 

Návod jak slušn ě, ale rozhodn ě jednat s t ěmi, kte ří si cht ějí žít po svém a odmítají se 
přizpůsobit:   
Arabský muslim nastoupil v Londýně do taxíku. Důrazně požádal taxikáře, aby vypnul rádio, protože 
příkazem učení jeho náboženství je, že on nesmí poslouchat takovou hudbu, když v Prorokových 
časech nebyla žádná západní hudba, která je hudbou nevěřících.  
Taxikář zdvořile vypnul rádio a otevřel dveře.  
Arab se otázal: "Co se děje?"  
Taxikář odpověděl: "Za časů Proroka nebyly žádné taxíky. Vypadněte a počkejte si na velblouda..."  
 

KOCOUR 

 

 

 

 



 
 

 
A Bůh řekl: Adame, jdi do údolí.  
 

Adam se zeptal, Bože, co je to údolí?  
 

 

  
Bůh vysv ětlil. A potom p řejdi řeku.  
 

Adam se zeptal: Co je to řeka? 
 

 

 
 

 
Bůh vysv ětlil  
A pozd ěji dodal. Adame, vystup na horu.  
 

 A Adam se zeptal, co je to hora?  
 

 

 
 

Bůh vysv ětlil.   
A pozd ěji dodal:Na druhé stran ě najdeš 
jeskyni. 
 

Adam se zeptal: Co je to jeskyn ě Pane? 
 

 

 
 

 
A Bůh zase vysv ětlil a pak pokra čuje:  
-Adame v jeskyni najdeš ženu...  
 

 Adam se udiven ě zeptal:  
- Můj pane, co je to žena?  

 

 

 
 

 
Bůh pokra čoval a p řikázal:  
- Chci t ě rozmnožit.  
 

Adam se zeptal:  
Jak to mám ud ělat?  

 

 

                                                              A Bůh zase vysv ětlil.   
                                                         a Adam odešel…. 

 
 
  přes údolí; p řešel řeku;  vystoupil na horu; našel jeskyni;  
  a našel ženu, po 5ti minutách se Adam vrátil. 
 
 
Pán se velmi podrážd ěně zeptal:  

 
- Co se stalo ?  

 

 

 Adam se zepta l:  Co je to migréna?   

 


