Návštěva Prahy:
Pán přijde do restaurace
a ptá se:
„Prodáváte tady kolo?“
Servírka se udiveně dívá a
odpoví:
„No to nemáme, to se
nezlobte.“
A pán obratem:
„Nevadí, tož si dám fanto.“
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sezóna opičích neštovic,
mám ještě všude své
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Rušení koncertů,
rušení přednášek,
přejmenování ulic,
bourání památníků,
blokace webů ve jménu
státní pravdy.
VZPAMATUJTE SE
NEŽLI BUDE POZDĚ!
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stejně tak, jako všechny
ostatní národy světa
zcela nepopiratelné
právo na vlastní
svébytnou existenci.
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Nedávno očkovaní
kritizovali neočkované.
Nyní vítají neočkované
migranty.
A to je jen jeden příklad
lidské „moudrosti“.
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Neznám stát,
který si svou elektřinu
dodá na burzu, aby ji
pak mnohonásobně
znovu vykoupil.
Jedině ČR.
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NAŠE VLASTENECTVÍ
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OZVAT, TAK NAHLAS,
ABY NÁS BYLO SLYŠET.
A BUDE NÁS SLYŠET!
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a vše ostatní je
označeno
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Pokud chceš
poznat pravdu,
poslouchej ty,
kteří mají
zakázáno mluvit.
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