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Pracovní Pochybení Pánů Popelářů
Pondělí, pět patnáct, pracovník Pražských počišťovacích prací připravuje před
panelákem prostřed parkoviště popelnici.
Plechové porachtávání probudilo po přespůlnoční práci pospávajícího pantátu
Proška.
„Proboha! Proč pracující probouzíte předčasně?!“ pobrblává podrážděně.
Pět před půl přijíždí popelářský povoz.
Probůh, porucha! Povoz pozdvihlou popelnici pustil, povyprázdnil prostřed
parkoviště.
Pád plechovky pantátu Proška probral plně. Povstal, přistoupil před panelákový
průhled, pozoruje popeláře, pokřikuje: „Prachmizerná pakáž! Pokliďte parkoviště!
Pracujte potichu, pečlivě!!!“
Popeláři pospíchají připravit popelnice protějšího paneláku.
Popelář Petr provedl práci pořádně, pravda, přesto pochybil. Prázdnou popelnici
ponechal prostřed pruhů pro přecházení.
Po půlhodině přes přechod potřebuje přejít paní Pavla poklepávající pobílenou
paličkou, přidržujíc popruh psího postroje.
„Pedro, převeď,“ poveluje paní psího průvodce.
Pudl přechází půlobloukem.
„Pitomo! Pochoduj přímo!“
Pes podruhé přechází prapodivně.
Panička psa pokárala, pak popotáhla prostřed přechodu: „Převáděj pořádně.“
Posmutnělý psí průvodce pochoduje přímo, palička postižené paní pinkla překážející
podivnost.
„Proboha! Přechod přerušený plechovým předmětem? Prazvláštní,“ poznamená
podivena, prozkoumávajíc překážku poklepáváním paličky.
„Podívejme, pravděpodobně popelnice,“ povídá.
„Pitomové popeláři! Pracují polovičatě. Pravda, popelnice povyprázdní, pak poslední
pouze popostrčí, popelnice poodjede, přistane prostřed přechodu. Popeláři
ponechajíce plechovku prostřed pruhů popojedou,“ podotkla podrážděně.
Posléze počala používat pratěžko publikovatelné pojmy, protože postřehla Pedrovo
přežvykování.
Po provedení pochůzek pustila paní Pavla počítač, podrážděně počala psát psaní
pro provozovatele pražských počisťovacích prací: Poučte prosím popeláře
ponechávající popelnice postávat prostřed přechodů pro pěší. Ponechávají
povypadlé předměty povalovat! Psy potrava pochopitelně přiláká, pozřou pytlík,
poloshnilý párek, plesnivé pečivo, potom průjmují!!!
Pravděpodobně přemýšlíte: Pomohlo postěžování postižené paní?
Potřeba podotknout: Postěžování pomohlo, přesto popeláři pořád Pražany probouzeli
předčasně. Později pranýřovalo počišťovací podnik povícero Pražanů, popeláři pak
posunuli práci před poledne.
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Prasátková
Poslední podvečer před pětadvacátým prosincem, pražský park plný povykujících
puberťáků, promrzlých psích páníčků. Parkem pobíhá plno psíků popisující patníky
přáními. Prostředkem pěšiny pochoduje parta pěti prasátek, pátrají podle plánku po
pokladu.
Pětadvacetileté Prasátko Pepa povídá: "Přátelé, pět po páté, povečeříme."
Parta pohládle pokyvuje.
Pětileté prasátko Petr prosí procházející plavovlásku: "Pani, podarujte pohublá
prasátka potravou, prosím."
Proč pokračovat? Plavovlasá paní pyšně pozvedla pršák, poté přehlížejíc prosbu,
přepochodovala po pěticentimetrových podpatcích pryč.
Petr propichuje plavovlásku pohledem.
Parta potulných prasátek pozoruje pátého procházejícího.
Plešatý pán podal prasátkům pórek, Pacholíky, pak pytlík písmenkové polévky.
Parta poděkovala pokýváním, Petr přidal pousmání. Příjemný pán před
pokračováním pochůzky podal prasátkům padesátku. Parta pootevřela překvapením
pusu. Přátelsky podrbal prasátka po paličkách, pak pospíšil pryč.
Potěšení pašíci prozatím pochrupují pórek.
"Přátelé, pojíme přátelský pokrm, pak půjdem pro pořádný papů."
Pětileté prasátko poživačně proneslo: "Prímááá!"
Patnáctiletá Pavla pevně podržela pětiletou papulu plnou pórku.
Přežvýkaný pórek přetéká přes pysky, prasátko pokrm plive.
"Prase!" pokřikuje poprskaná prasečí parádnice Pavla.
Přišlo přítmí.
"Potřebujem příbytek pro přespání!" poznamenala patnáctiletá přemítavá Patricie.
"Příbytek, příbytek," pohazuje Pepa podrážděně pažemi "Pronajmeš patro paneláku,
pusinko?!"
"Půjčíš papíry?" pověděl Patriciin pošklebek.
"Přestaňte. Případně přespíme pod Palačákem," prohodil Patrik."
Parta Patrika profackovala: "Pod Palačákem pořádně pomrznem!"
Prasátka poslouchá poblíž postávající pár. Přistoupil před partu:
"Potřebujete přespat?"
Prasátka přívětivost překvapila: "Přirozeně, padlo přece přítmí.
Půjdem přespat pod plachtu poštovního přívěsu."
"Pod plachtu přívěsu?! Prasátka, pod plastikovou plachtou při prosincovém psím
počasí prochladnete! Pojďte, pod péřovou peřinou přespíte pohodlněji.
Prasátka pomoc pochopitelně přijala, po příchodu pomohla příjemnému páru postavit
platan, pověsit perníková prasátka, poté prskavky. Paní partu pohostila palačinkami
plněnými pohankovým pyré: "Papejte pašíci."
Pětice plna povděku pomlaskává.
"Pani přinesete prosim pití?" poptává se pětiletý Pepa.
"Pardon, pořád pozapomínám," povídá paní, poodběhne, přinese Poděbradku:
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"Postačí pomerančová?"
"Pochopitelně."
Pak podala pašíkům patery pohorky položené pod platanem. Parta překvapeně
pomrkává.
Paní praví: "Probíhá přece předposlední podvečer před pětadvacátým prosincem přátelé přijímají prezenty."
Posléze prasátkům připravila příjemné pelíšky, poskytla polštářky, přikryla pašíky
peřinou.
"Příjemné přespání," popřála. Potichu prasátkům pustila poppík, přivřela pokoj.
Promrzlí pašíci párkrát pomlaskli, povzdechli, položili páteře, po půlminutě
pochrupovali.
Po probuzení přívětivému páru poděkovali, přichystali pohorky, plánují pokračování
pátrání po pokladu.
"Proč pápá? Pobuďte přece," pláče pár, protože pojal pevné přátelství.
Prasátka pozorují plačící pomocníky, pochopí. Povzdechnou, pozmění plán,
posečkají.
Po chvíli padne povel: "Parto! Program padá!" povídá Pepa. "Pobudeme."
Pár přenechal partě prasátek první patro příbytku.
Paní připila prasečím přátelům punčem.
Prosím politiky, pekaře, popeláře, policisty, prodavače, požárníky,
Prostě populaci:
"POZNEJME PŘÍJEMNOST PRASÁTEK, PŘIJMĚME PAŠÍKY POD PŘÁTELSKOU
PAŽI, POSKYTNĚME PRASÁTKŮM PŘÍZEŇ !!!"
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Pilný Pražský Policista
Pilný pražský policista, pětapadesátiletý pan Pavel po páteční půlnoční pařbě
přispává.
Přísný policejní podpraporčík postává před Pavlovým panelákem. Píská:
"Pavle! Prase povalečský! Pojď pracovat!"
"Práce počká," praví Pavel pod peřinou.
"Pojď! Plešatý prodavač Pepa porazil Poršem postarší pani Políkovou, potřebuje
pokutovat!"
Pani Políková pláče.
Přišel pan Polík. Prudce pronesl: "Pitomče!!! Postřehnuls přechod?!?!?!"
"Přirozeně, proč pane?" povídá prodavač poklepávaje patou polobotky po pedálu.
"Přechod přikazuje přibrzdit...!"
Policista Pavel přece přišel: "Pokuta patnáct papírů+půjdete před pražský
parlament," přikázal provinilému.
"Patnáct???" podivil se pan Pepa.
"Pavle, přeháníš. Postačí pětikilo," poopravil Pavla podpraporčík.
Pan Polík plácá pokutujícího po palici: "Proboha, proč před parlament???"
"Protože politici přikážou provinilému pětiměsíční práci pouličního popeláře. Pak
poskytnou pomoc pani Políkové podobou předání patnáctých platů poslanců."
Podpraporčík pokyvuje: "Proto postačí pokuta pětset."
Pan Polík pochybuje, polohlasně pobrblává: "Pěkná ptákovina."
Pokutovaný pátrá po peněžence.
"Postrádáte peníze?" povídá Pavel.
"Promiňte, pane policisto, peněženka půjčena poblíž přenocujícímu podnikateli.
Podpraporčík pokyvuje, pak praví: "Pochvalné, pochvalné. Podnikatelé potřebují
peněžní pomoc."
"Postačí příslib pomalého, pozorného projíždění přes přechody?"
Pavel pana Pepu přeměřuje přísným pohledem.
"Petře, pojď, potřebuju podepřít." prosí pajdající poražená, politicky přemýšlejícího
Políka.
Pani Políkové pomohl policista, Petr pořád plká.
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Průvodkyně Prodejnou PENNY
Pan Prošek prochází prodejnou Penny.
Prohlíží plné police, pátrá po pracím prášku.
Postřehl pracovnici: "Paní prodavačko, poradíte prosím?"
Přicházející pracovnice prodejny povídá: "Potřebujete, pane?"
"Prací prášek. Prodává Penny prací prášky?"
"Pochopitelně, pojďte."
Pětadvacetiletá prodavačka Pavlína provedla prošedivělého pana Proška prostornou
prodejnou: "Prosím, padesát prášků." Poukázala prstem po policích.
"Potřebuji Persil." Pan Prošek přitom pokradmo pokukuje po poprsí prodavačky.
"Přirozeně", praví Pavla přívětivě. Pokyne pravicí, přičemž potměšile podotkne:
"Pátrejte."
"Páni! Pytlík po pětikoruně?" Prošek pobral pětsetpadesátpět půlkilových pytlíků.
Překvapená pracovnice povídá: "Proboha, proč pětsetpadesátpět pytlíků?"
"Pro pani Pezkovou. Promiňte, pospíchám, psychicky postižená paní potřebuje prát
pořádně prosmrádlé ponožky panu popeláři."
"Pracujete pro popeláře?"
Prolhaný pan Prošek pohazuje pleškou: "Pro popeláře? Potupná práce. Pracuji pro
pekaře“. Popelaří pan Pezek.
"Poklona, pěkné prodávání přeju" popřál pan Prošek, prokličkoval prodejními pulty,
posléze prchnul.
Prodavačka Pavlína pootevřela pusu, povídá: "Prapodivný pán."
Prošek přinesl prášky postižené paní, popelářovy ponožky po proprání Persilem
pořádně prokoukly.

Policista Průšvihář
Pětadvacetiletý policista Patrik provádí pondělní průzkumnou pochůzku po Praze.
Pojednou postřehl půlroku pronásledovaného pachatele, pana Peteleho. Pachatel
přepadává prodejny, pod pohrůžkou pistolí požaduje peníze. Penězi plní pytel, potom
prchá.
Patrik pana Peteleho poklusem pronásleduje, přitom pokřikuje: „Počkejte, pane
Petele. Povídám, postůjte! Prosím!“
Patrikovo podivné počínání pozorují policejní pardálové.
Po pěti půlminutách provinilec padá, protože přehlédl pohozené prkno. Při pádu
porazil plnou popelnici.
Přibíhá Patrik, pokleká: „Pane Petele, proč přepadáváte prodejny? – Pociťujete
potřebu prchat před policií???“
„Postrádám pohodu. Potřebuju peníze, pane policisto,“ přiznává provinilec prohřešek.
„Postrádáte peníze? Prodejte Porsche, potom plazmový patnáctipalcový počítač,“
poradil Patrik posmutnělému pánovi.
Patrikův proslov poslouchají poblíž postávající pardálové.
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„Počítač používají potomci, porsche potřebuje paní pro povolání.“
Patrik problémovému pánovi poradil podruhé. Pochopitelně připojil pokárání. Pouze
pokárání! Potom peněžního pytláka propustil.
Pachatel prchl, poté přišli pardálové. Policista padesátník Patrika propleskl:
„Pitomče!!! Proč pachatele propouštíš?! Pan Petele potřebuje pykat.“
Parta přísně pokyvuje.
„Provedls pořádný pracovní přestupek,“ praví pětihlasně.

Páteční Policejní Průzkum Posilničních Pilotů
Probíhá po Praze 5. Policisté pochodují Plzeňskou, přitom pochytávají podnapilé,
přibržďují pospíchače, posbírávají papíry pirátů. Pokutují piloty Peugeotů
přehlédnuvších přechod. Patrik pomáhá Pepovi při překontrolovávání papírů. Pepa
povídá: „Prověř přijíždějícího Porsche, půjdu překontrolovat pruhovaný Peugeot.“
Patrik pozastavuje přijíždějícího pocákaného Porsche: „Prosím předložte papíry,
pane.“
„Proč? Provádím přestupek?“
„Pouze preventivní prohlídka.“
Pán prohledává peněženku, prohlíží podnikatelské pouzdro. Pak popravdě praví:
„Papíry při pospíchání ponechány pod předsíňovou poličkou.“
Patrik pilota přísně prohlíží: „Pokuta patnácet, pane!“
„Peněženka potracena při pochůzkách Prahou.“
„Pitomost. Peněženka prohlížena při pátrání po papírech,“ protiútočí Patrik.
„Pravda.“
Pán peněženku pootevřel, poodhalil problém…
Prověřovaný před Patrikem přidržuje prázdnou peněženku.
Po pětiminutovém povídání pilot Patrikovi přislíbil panáka. Patrik podplacení přijal,
pětačtyřicetiletý pán pootevřel palubku. Podal policistovi placatku.
„Patrik pocucávaje placatku, pánovi pokutu prominul.
Přichází policista Pepa: „Prověřeno?“
„Přirozeně, pilot prokázal pravé papíry, proto puštěn.“
„Pustils pána?! Působil podnapile!!!“ povídá Pepa.
„Půjčil placatku pro přihnutí, proto propuštěn.“
„Pán převážel placatku?!“
„Pod palubkou,“ potvrdil Patrik.
Pepa povídá partě: „Patrik, přijmul podplacení! Panákem, pánové.“
Parta předvedla Patrika před plukovníka.
„Proč přivádíte příslušníka pohotovostní pouliční party policie?“
„Přijal podplacení pane plukovníku.“
„Penězi?!?!?!“
„Placatkou, pane.“
„Praví pravdu?“ prověřuje Plukovník.
Patrik posmutněle přikyvuje.
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Plukovník podal Patrikovi poslední plat, pak povídá: „Pobal potřebné, pak padej
pryč!!! Policie potřebuje pevné, protikorupční pracovníky.“
Propuštěný prošel podél party.
„Pěkné poděkování, přátelé,“ povídá plačky.
Patrik poptává pracovní poměr prostřednictvím přátel, podniků, polepuje parky
poptávkovými plakáty.

Procházka Parkem – Pobaví, Ponaučí
Pětatřicetiletý Patrik prochází park, proběhává psího přítele, pudla Pedra. Pedro
poskakuje poblíž pána, poštěkává. Proč? Páníček probírá prostřednictvím phone
politiku, Pedro požaduje pozornost.
„Ponech poštěkávání!“ povídá pejskař podrážděně.
Pudl pořád poštěkává.
Patrika poštěkávání prudí, proto phon položil. Poklekl před pudla, překládají packu
přes packu. Po pěti přeloženích Patrik povídá: „Pašák Pedro, pašák! Proběhni
packy.“
Pudlík prozkoumává park, pročítá psaní, píše pozdravy – počůrává patníky, pařezy.
Přichází prošedivělá, pravděpodobně padesátiletá paní, pohlíží podrážděně. Peskuje
Patrika: „Pane, povolujete psovi pobíhat po parku?!!! Potřebujete pokutovat!!!“
Příjemná paní přivolala policistu provádějícího páteční pochůzku po parku: „Pane
policisto, povoluje psovi pobíhat po parku!“ poukazuje padesátnice prstem po
Patrikovi.
„Pane, připněte psa!“ povídá policista přísně.
Pedro pořád pracuje, potřebuje proběhnout“ povídá podrážděný Patrik, pak povytahl
pulovr, poodhalil pahýl.
„Proboha! Postrádáte paži?“ povídá prudící paní, pak poděšeně pootočila pohled
pryč.
„Pravou!“ podotkl Patrik.
Policista Patrika propustil, přidal: „Promiňte. Psím pomocníkům pobíhání
pochopitelně povoleno.“
Patrik Pedra přivolává, pudlík přibíhá, poslušně předsedá před pána. Pochválen,
pohlazen, poté propuštěn.
Pojednou Patrik postřehl podivný povyk, psí parťák poštěkl. Patrik pozorní, přivolává
psího přítele. Pedro přiběhl, pomlaskl, polkl, potom předsedá.
„Podivný pes, podrážděně poblafává při pohlazení,“ prozradila přechytralá paní
problém.
„Psí pomocník pohlazen při provádění povelu?!?!?!“
Patrik psa peskuje: „Prase! Proč pořád pojídáš pohozené potraviny?“
„Pes pomlaskává, poněvadž polkl piškot.“
Patrik pění: „Prosím? Pedrovi podán piškot? Proč?“
„Pohlížel povyhládle,“ povídá prošedivělá padesátnice.
„Paní, Pedro potřebuje pozřít pamlsek pouze po provedení požadovaného povelu.
Propó, podání pamlsku povoleno pouze páníčkům psích pomocníků.“
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„Pedro permanentně pomáhá? Prozatím pobíhá po parku,“ povídá přechytralá paní.
„Potřebuje přece přečíst psaní, povyprázdnit prdelku, průběžně psát pozdravy
přátelům.“
Podál postávající přivolaný policista poslouchá: „Pane, předvedete prosím
poslušnost, případně práci psího pomocníka?“
„Pochopitelně.“
Patrik parťáka přivolává, psík přibíhá – postačil první povel. Potom povídá: „Pedro,
posaď půlky.“ Pedro pohotově posadil prdelku.
„Povstaň.“ Pudlík postává před páníčkem. Přihlížející paní povídá: „Poslušný pejsek.“
Policista poznamenal: „Perfektní poslušnost! Paráda. Pudlík proškolen Pestrou
partou?“ Patrik přikývl, přidal pousmání, posléze Parťáka poplácal: „Přesně, pane
policisto. Plemeno poradila pravdomluvná paní Pragerová, Pedro při předvýcviku
přebýval pod přístřeškem předvychovatelky Pavly, proškolovala pozitivní, přátelská
paní Perčinová, pan Průša připravuje pestré programy procvičných pobytů.“
„Poslušnost pochopitelná, Pestrá psí parťáky proškoluje poctivě,“ přitaká policista.
„Pozorujte, přijde přídavek!“ povídá Patrik, poodhazuje pytlík plný piškotů
(pamlskovník), pak povídá: „Podej, Pedro, podej.“ Psík poslušně přiběhl před
předmět, pochopil – po přinešení přijde piškůtek, proto pytlík poukrývající pamlsky
popadl, pak přiběhl před páníčka, pomůcku podal.
Přihlížející pootevřeli pusu.
„Pozorujte! Po práci provádíme pitominky.“
Patrik psa povelem pokládá: „Pedro, přilehni plac. Potom překládá packu přes packu,
poté posedá, pochoduje packami. Pak podává packy podle povelů: „Pravá, pravá,…“
Po povelech pro packy pes popolézá plazivým pohybem, předvádí pochodování po
předních. “
„Povolíte Pedrovi po proběhnoucí předváděčce prozkoumávat park?“
„Pochopitelně,“ přisvědčí policista.
Povídání proběhlo poměrně pokojně, Patrik popřál policistovi pěkný páteční
podvečer, padesátka pochoduje pryč.
Psí procházka pokračuje.
Pitomé počasí, pravděpodobně pokaženo protivnou prošedivělou paní.
„Pedro, poběž, prcháme!“
Proč Patrik pudlíka pobízí? Proč prchají pryč? Počalo poprchávat. Pedro postává,
požírá pokropený porost.
„Proboha pospěš, papání přijde po procházce!“
Psí parťák postřehl pravděpodobně pouze pojem „papání“, pospíšil.
Proboha! Pršení posílilo, parťáci pochodují pořádnou průtrží.
„Proboha, proč?!“ proklíná počasí Patrik. Pudlík promokle pokňourává: „Páníčku,
prosím, pojď, přečkáme pršák pod platanem.“
Patrik poslechl.
Paráda, postačilo půlhodinové postávání pod platanem, pak pršet přestalo.
Povykoukl punťa, parťáci pokračují, postačí poklus, pak po půlminutě přijdou před
průchod.
„Pršet přestalo, přesto pořád pochodujem, příšerně promoklý páníčku. Pověz proč?“
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„Protože Pedro postřehl příležitost poukrytí pozdě,“ poučí psa Patrik, pak připojí:
„Přestaň pofňukávat, Pedro!“
Přišli pod panelákový přístřešek, Patrik pudlíkovi prosušil páteř+packy, pojedli
prohřívací pokrm, pak pochopitelně padli. Patrik pod peřinu, Pedro promáčí pelíšek.
Prosluněná procházka pravděpodobně příště
Pa+pac

Polední Pauza Prolhaného Pracovníka
Prosluněný pátek.
Pracovník pražské pobočky Philips, pan Pepe Pradlec prožívá polední pauzu.
Pokuřuje Pallmallku. Pepeho přátelé, personál podniku, pracovníka pozorují:
„Proboha, pokuřovat při polední pauze, přímo před pracovištěm? Přestaň, Pallmellky
příliš páchnou, přijde provozní, poletíš!“
„Pravíte pravdu, polední přestávka počala přihlouple,“ povídá Pepe provinile. Pak
Pallmallku přidusil, pochoduje pro polední pokrm.
„Prosim?!?!?!“ povídá podrážděně při přečtení papíru přilepeného před prodejnou
potravin.
„Pro prochladnutí prodavačky pozastaven prodej?“
Pepe protáčí panenky.
„Pracovat pohládlej? Prdlajs!“ povídá polohlasně. Poté, postrádaje pocit provinění,
pokračuje poklusem pod přístřešek, přičemž potkává provozního.
„Pěkné pozdravení, pane provozní,“ povídá.
Provozní přemýšleje přitaká: „Pěkné, pěkné.“ Poté procitá: „Počkej ,počkej,
Pradlec!Pospícháš pryč? Podívej… půl po poledni! Pracovníkům Philipsu přece
přichází padla po páté!“
„Prchám, protože plápolá panelák prostřed Proseka. Požár pátého patra,
prostředního příbytek!“ povídá prolhaný Pepe. „Proto pospíchám probudit
pospávajícího pantátu.“
„Pospěšte, probuzení potrvá, pantátové pospávají pevně, přitom příšerně
pochrápávají.“
„Pohoda, povětšinou pantátu probouzím poodhrnutim peřiny. Při pokračujícim
pochrápávání politím.“
„Proboha! Příšerné probuzení!“
„Pomáhá,“ poznamená Pepe, pak připojuje: „Promiňte, požár pravděpodobně
pokročil, potřebuji pospíšit.“
Poté poklusem probíhá Prosek.
„Prvně polijte plameny!!!“ pokřikuje provozní po podřízeném, potom počne přemýšlet:
„Počkat počkat, proč pospíchal probouzet proseckého pantátu? Při pohovoru Pradlec
přece prohlásil: „Přebýváme pod Palmovkou.“
Pradlec podvádí! pochopí provozní. „Prolhané pracovníky Philips přísně potrestá,
proto poletí.“
Pohládlý Pepe po příchodu pěchuje pupek. Přežvykuje párek, přikusuje pečivo
pomazané pomazánkou, pije Plzeň.
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Později, po přikrytí peřinou přece přišel pocit povinnosti. Pradlec peřinu poodhrnul,
povstal, počal prozvánět pracovníka Pavla. Při tom povytahoval ponožky, pozapínal
patentky pulovru.
„Prosim?“
„Pepe. Potřebuju probrat pracovní problém.“
„Promiň, potřebuju proběhnout podloubí!“ povídá Pavel podrážděně.
„Proč pospícháš?“
„Protože provozní povídal: „Přijďte pracovat, píšu Pradlecovi padáka.“
„Proboha!“ pootevřel Pepe pusu. „Propuštění? Příšerné! Potřebuji přece peníze!“
Pavel Pepemu přátelsky poradil: „Pokud pán přestane polehávat po posteli, ponechá
poflakování, půjde požádat pár podniků, pravděpodobně pána přijmou.“
„Pochybuju.“
„Povídám, poodhrň peřinu, protáhni páteř, povyskoč, pochoduj poptávat práci!
Podniky postrádají pečlivý personál. Při pořádném plnění povinností projdeš
proškolením, přijde přijmutí, podepíšeš papír, prací pak posbíráš prachy.“
„Pěkné poděkování!“
PROČ PEPE PAVLOVI PODĚKOVAL?
PROTOŽE PŘÁTELÉ PŘÁTELŮM PLATÍ PORADU, PŘÍPADNĚ POMOC
PODĚKOVÁNÍM
Pepe, přejedený poledním pokrmem, poklimbává.
Procitl probuzen pošťákem Patrikem, podávajícím papír přikazující poslat platbu
příbytku.
„Promiňte, pane pošťáku, přišel pracovní padák, postrádám peníze.“
„Pošťák promine, politici píšící povely prominou pratěžko,“ povídá poštovní panáček,
pak pochoduje pryč.
Pepe poplašeně prohledává příbytek. Podívejme, poodhalil poukryté peníze!
Po poslání posledního padesátníku pospíchá požadovat práci.
PEPEHO
POHLTILA
POLITIKA,
PROTOŽE
POLITICI
POSTRÁDAJÍ
PRAVDOMLUVNOST POŘÁD, PRACUJÍ POMALU, POKLIDNĚ, PRACOVAT
PŘICHÁZEJÍ POZDĚ PO POLEDNI, PŘI PRÁCI POSPÁVAJÍ, PŘÍPADNĚ PÍŠÍ
PSANÍ PŘÁTELŮM.
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Psí Průvodce
Pražáka Pavla pokaždé probouzí psí parťačka, pudlice Pegi.
"Páníčku, povstaň. Potřebuju proběhnout přeleželé packy," povídá Pavlova psice.
Pavel pudlíka postávajícího před postelí pohladí, pak Pavlovo podřimování
pokračuje.
Pegi panicky pobíhá po pokoji: "Páníčku! Pospěš!!! Pociťuji příšernou potřebu
počůrat patníky!"
Pavel prohledává prádelník, povytahuje ponožky - pošpiněné, potřebující přeprat.
Pegino pokňourávání posílí: "Páníčku, proboha pojď! Postačí pyžamo+pantofle,
přišla potřeba povyprázdnit prdelku!"
Probíhá procházka parkem.
Po projití průchodem Pavel parťačce poodepíná popruh, pouští pudlici proběhnout.
Pegi pohotově popisuje patníky/pařezy psími pozdravy, pak povytlačuje přeměněný
pokrm předešlého podvečera. Po pětiminutové pochůzce parkem před Pavla
přistupuje pán.
Proč před Pavla předstoupil? Podivné. "Pane, povolujete psovi pobíhat po parku,
pokuta půllitr."
"Prosím?!"
"Provádíte přestupek proti předpisům. Připněte prosím psa."
"Proč? Pegi potřebuje proběhnout packy, permanentně pomáhá," povídá Pavel.
"Pomáhá?" pochybuje policista.
"Přirozeně. Podává předměty, provází při pochůzkách," pokračuje Pavel, přitom
pozdvihne předmět poukrývající problém. Policista pochopí: Pavel postrádá panenky.
"Promiňte, psím pomocníkům pochopitelně proběhnutí povolujeme."
Pozdraví, poodejde, policejní pochůzka pomalu pokračuje.
"Pitomec, pravděpodobně přehlídnul paličku," přemýšlí Pavel polohlasně.
Právě procházející pán povídá přívětivě: "Pane, potřebujete pomoc?"
"Pouze pěkně poděkuji, poněvadž postiženým příkladně pomáhají psí pomocníci
popřípadě pomocnice. Přesto povězte, pravil pán předtím pravdu?
Pracuje pro policii?"
"Policista? Pitomost, postrádá policejní placku. Pročpak?"
"Protože prudí pejskaře. Požaduje pokutu po páníčcích povolujících psím přátelům
pobíhat."
"Přehlížejte prudiče. Psí pomocníci pobíhat přeci potřebují."
"Přesně, pravíte pravdu," potvrdí Pavel.
"Promiňte, půjdu. Potřebujeme pospíšit pod panelákový přístřešek. Po poledním
pokrmu provedeme potřebné pondělní pochůzky po Plzni."
"Pardon, přestanu povídat, pospíchejte. Pozdrav Pánbu!"
Pavel pochoduje, přitom přivolává průvodkyni: "Pegi, Peginko, poběéž."
Pojednou postřehne poznámku: "Pane, psík prokrmován podál postávající
prošedivělou paní."
"Proboha, proč?!!!" pění Pavel.
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"Paní pravděpodobně pociťuje potřebu pohublého psa přikrmit."
"Pohublého?! Pegi pořád přijímá pamlsky (pochopitelně psí), pravidelně pojídá
podvečerní pokrm!"
Pavel popoběhne, pospíchá padesátnici pokárat.
"PROČ PROKRMUJETE PRACOVNÍHO PSA!!!"
Prošedlá paní po Pavlovi polekaně pokukuje.
Pavel přidá poučení: "Pegince pojídání přemíry potravin poškodilo pankreas, po
pozření protipředpisového pokrmu přijde pravidelně příšerný průjem. Proto prosím
přestaňte.
Propó, pracovní psi přijímají pouze páníčkovu potravu, pochopitelně po provedení
povelu,"
"Pozoruhodné! Proč, pane?"
"Potřebujeme poslušné pomocníky, pokaženého psa přetěžko přeučíte, paní."
"Pravda, pochopitelné, promiňte," povídá padesátka provinile.
Povídka plná Pé přináší poslání - prajednoduché. „POSTAČÍ POUZE PŘEMÝŠLET“
AUTOR: Zlatý Retriever

Přísná Policistka
Pošmourný podzim, poprchává. Pomerančový Peugeot posměšně poblikává po
policejním Passatu, poklidně projíždějícim Prahou.
Přísná policistka Pavla poveluje policejního pilota Patrika: „Pronásleduj, překročil
povolenou padesátku.“
Policejní pilot přišlápnul pedál, Passat přibrzdil.
„Pitomče, povídám přidej!!!“
Pilotující policista popletl pedály.
„Pardón“ povídá, pak prozměnu přišlapává pravý pedál - přidává plyn.
Pronásledovaný prchá plnou parou, předjíždí purpurové Porshe pouštějící paní
přecházející přes přechod.
„Prevíte!“ pokřikuje příšerně polekaná přecházející.
Policejní pilot pouští poblikávání.
Při projíždění Průběžnou Peugeot přejíždí plný pruh.
„Pořádnej posilniční pirát,“ poznamená policistka, poté postrašně povytáhne pistoli.
Policejní pilot přikyvuje: „Potřebuje pořádnou pokutu“ poznamená.
„Především potřebuje pouta+poodebrat papíry!“ povídá policistka přísně.
„Pravda pravda, pokuta prd pomůže,“ přitaká pronásledující.
„Právě, porušuje pravidla prapříííšerně, pilotuje prasácky, potřebuje příkladné
potrestání!“
Pirátův pasažér poukazuje prostředníček.
Pilot passatu praví: „Přehání!“ Poté Peugeot předjíždí, postaví Passata příčně přes
Průběžnou.
Peugeot pozastavuje, povylézá pasažér Pepa, přidržující pravačkou pažbu pistole.
„Podívejme, pistolník,“ poznamená policejní pilot.
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„Pěkní ptáčkové,“ pronese policistka, popadne pendrek+pepřák, pochoduje posilniční
piráty pacifikovat.
Pilot povstane, praví: „Pánové, překročena přikázaná padesátka!“
„Padesátka? Parťák pokukoval po pěkné pětadvacítce pochodující po pruhu pro pěší,
proto pravděpodobně příkaz přehlédnul.“
„Postrádáte poznání pravidla „Před přechodem přibrzdit, případně pustit
přecházející?!““
„Paní poukrývalo Porshe, parkující prostřed pruhu, proto postřehnuta příliš pozdě.“
„Parkující? Pitomost! Porshe přecházející pouštělo!!!“
„Pak překročeno pravidlo půlících pruhů. Proč parťák přejel plný pás?!!?“
„Pilot plný pás pravděpodobně přehlédnul, protože pražilo přímo proti,“ povídá
prolhaný pirátův pasažér.
„Propó, proč poukazujete po policii prostředníček?!?“?
„Potřebuji popálený prostředník prochlazovat. Průvan pomáhal.“
Policistka podezřívavě pokyvuje, pečlivě píše poznámky, poté pasažéra propouští.
Proboha! Pirát Prokop pilota povalil, přiklekl, pobíjí pěstmi.
Policistka pilotovi pospíchá pomoci.
Pacifikuje piráta pendrekem, při pokračujícím profackovávání policejního pracovníka
používá pepřák. Protivník padá.
Potlučený pilot přináší policistce pouta, policistka pouta připíná pirátovi překročivšímu
pořádková pravidla.
Pasažér piráta prudce pozvedne pistoli.
Policistka pohotově prskne pepřák, pasažér padne.
Pilot přikládá pirátovi před pusu přístroj pro poodhalení podnapilosti. Pirát přístroj plní
pálenkovými parami.
Přístroj poukazuje 5 promile.
„Podívejme! Prdlajs přehlídnutý příkaz, prostě pilotoval podnapile!!!“ poznamená
policejní pár.
„Poodevzdejte pilotovací průkaz!“ požádá policistka přísně, poklepávajíc pendrekem.
„Pche, postrádám papíry,“ povídá pirát posměšně.
„Pěkné, pěkné!“ prohodí policistka. „Pak, pane, prosím, pojďte! Předám pachatele
prokurátorovi!“
Pro piráta příhoda pokračuje procesem, posléze příkladným potrestáním. Poplatky,
pilotní pauza, posléze přezkoušení.
POSILNIČNÍ PILOTI/PILOTKY, PROSÍM POJMĚTE POVÍDKU PONAUČNĚ,
POSLOUCHEJTE PŘEDPISY. POLICISTI/POLICISTKY, PROSÍM, PROVINILCE
POŘÁDNĚ POTRESTEJTE – PRACUJTE PROFESIONÁLNĚ, PROSÍM
POZATÝKEJTE PACHATELE POBÍHAJÍCÍ PO PLANETĚ, PŮSOBÍCÍ POSLUŠNÝM
POBYVATELŮM PROBLÉMY.
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Podplatný Policista
Probůh, Plzeň postrádá plně profesionální policejní partu!
Proč? Posuďte po přečtení příběhu:
Plzeňáci propadají panice.
Po Plzni pobíhá pistolnický přepadák plenící peněženky postarším paním; parťák 1.
pachatele prozměnu poukazuje plzeňačkám pánskou prespektivu; průměrně
působící pán propichuje parkujícím pneumatiky; partička puberťáků přepadá pošty,
plní přepravní prostor Peugeotu penězi, pak plnou parou prchá; potmavlý pán
posbírává psy přivázané před prodejnami, přebývající psíky pouští.
Přiznejte, pěkní pobejdové…
Policista Pepa provádí po Plzni pochůzku.
Pochoduje podél průmyslového paláce, přičemž postřehne podivného pána
pochodujícího přímo proti pětadvacítce. Působí podezřele, Pepa přesto pochoduje
pryč.
Proboha, policista přehlédl prohlubeň, padá.
Prostřed pruhů pro pěší přijíždí Passat. Přiváží Pepovy parťáky.
Pohled policisty Petra, pilotujícího Passata, poodhalil pachatelem promýšlený počin –
postřehl pravačku, přidržující poklopec.
Policista povyskočil, perverzu povalil, přiklekl, přemlouvá: „Pane, penis povytahujte
pouze před pisoárem, případně před partnerkou!“
„Partnerku právě postrádám, proto předvádím penis při potkání.“
„Přítelkyni přivábíte prostřednictvím psané prosby. Polekané paní přetěžko přijmou
pozvání pod peřinu,“ poučuje pachatele.
Pachatel přesto paní předbíhá, pánskou prespektivu povytahuje.
Policista pachatele povalil podruhé, pacifikuje perverzu pendrekem.
Přemáhaný povytáhne pidinožík.
Petr přivolává posilu.
Poodhalovač pokouší poodhalit přirození před přibíhající policistkou: „Při potkání
překrásných panen, pane policisto.“
„Překrásná panna? Pradávno! Proškoluji policejním přístupem pubertální potomky,“
povídá policistka.
Policista Pepa, přemožen podpásovkou pruhu pro pěší, povídá: „Pouze postrádá
pomilování, přesto přijde přísné potrestání. Příšerné.“
„Přestaň! Postrádá pocit provinění! Politovánim počin pachatele polehčuješ,“ povídá
policistka. Poté poutaného předávají psychiatrům.
Pochůzku přebírá policista Petr.
Po parkovišti pochoduje přikrčený pán, prozkoumává původ pojízdných prostředků.
Pratěžko přehlédnout proč. Propichuje pneumatiky. Pozor! Ponejvíce Peugeotům,
případně Porschím.
Pozorujte přemýšlivost policisty Petra.
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Při pachatelově předklonu políčí pod pozvedlou patu pachatelovy polobotky
připínáčky + povymáčkne pryskyřicovou pastu. Pak potichu prchne.
Po přilepení pachatele přivolá parťačku.
Policistka přilepenému pachateli pohrozí, pak povídá Pepovi: „Piš pokutu.“
„Peněžní pokutu? Proč? Pojďme pochopit pánovu práci pozitivně. Pouze přinutí
piloty přezout pneumatiky,“ podotýká Pepa.
Posléze přinucen pokutu přece píše.
Petrova pochůzka pokračuje. Prochází podél prodejen, potkává potmavlého pána
poodvazujícího před prodejnami přivázané psy.
„Pane, proč psům povolujete provazy?“
Petr po přisnědlém pachateli požaduje papír povolující pohyb po Plzni.
Portugalský prchlík povolení postrádá.
„Psi přivázání prudí, potřebují proběhnut.“
Petr povytáhl peněženku, prohlíží portréty pohledávaných. Pachatele po podrobném
prozkoumání pochopitelně poznal.
„Posečkejte pane,“ povídá, projistotu pachatele přivazuje ponechanými psími
provazy, pak přivolává policejního Passata.
Passat pohotově přijel, policistka povídá: „Pojďte pane, potřebujete pokárat
policejním poručíkem.“
„Proč proboha? Poskytnu pejskům přízeň, příbytek, papání, pelíšek.“
„Pravda, psi proběhnutí proveselí,“ přesvědčuje policistku Pepa.
„Přijímáš podplácení plkama?!“
„Prdlajs, pouze pejskům přeju pohodu,“ povídá podplatný policista pohádky.
„Pohodu!?! Podívej, pachatel poodlákanými psy pěchuje pytel. Půjde psy prodávat!“
„Prodej přináší peníze, paní prudičko!“ pokřikuje pachatel.
„Peníze přináší práce, pane pobejdo!“
„Portugalského ptáčka potřeba polapit. Přináší potíže, páchá přestupek, přitom
přidrzle pokřikuje po policii!“
„Portugalcův pytel psíky psychicky poznamenal,“ povídá policista Petr, postřehnuvší
páchnoucí psí produkty.
„Prima postřeh, Peťo,“poplácala policistka parťáka po paži. Pak po Petrově pravici
pochoduje pátrat po psím pachateli.
Pepa posmutněl, postává před Passatem.
Při pátrání po psím prodejci policistka postřehla partu puberťáků povynášejících
průchodem před poštou plné pytle.
„Pokračuj, pátrej po psech,“ povídá Petrovi, pospíchajíc pozastavit partičku plenící
pošty.
„Počkat počkat, pánové!“
Posvalnatělý pupkáč pootočil pohled: „Podívejme, policie.
„Proč pěchujete přepravní prostor Peugeotu pytlema?!“
„Přepravujeme panu Poláčkovi požloutlou pokrmovou přílohu.“
„Pod přístřešek pošty???“ povídá policistka podezřívavě, pak pochoduje poslední
pytel prozkoumat.
Parta policistku pohotově poutá provazem.
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Policistka postačila použít píšťalku, přivolává pomoc: parťáka Petra.
Petr poklusem přibíhá, povytahuje pepřák.
„Parchanti!!!“ pořvává, prská pepřákem, při pacifikaci puberťáků postačil přeříznout
provaz poutající parťačku.
Policistka Petrovi pohotově pomáhá - pomasírovává páteř prevíta, postávajícího
poblíž, pendrekem.
„Prchej!“ pobízí Petr policistku.
„Proč? Před problém přistupuji pokaždé profesionálně!“
Po pár postřicích pepřákem parta parchantů padla.
Pepa, pozorující počínání policejních partnerů, praví: „Příliš přísné potrestání.“
„Přísné?! Postrádáš profesionalitu.“
„Pitomost. Pouze pociťuji politování, protože pravděpodobně postrádali peníze pro
placení příbytku. Propó, puberťáci přeochotně předávají pětinu pobraných peněz
policii předstírající poloslepotu.“
Petr pochoduje předat pytle pracovníkům pošty, policistka projistotu přidělává
Peugeotu polobotku.
„Proč polobotka? Parta přece polehává, přemožena pepřákem.“
„Po probrání provedou pokus přišlápnout plyn – prchnout.“
„Pravda,“ přikyvuje policista Petr. „Prima prevence.“
„Pojď Petře, podívej, půl po pátý, právě pracující partě padla.“
„Pravda pravda,“ přisvědčuje Petr.
„Přijmi, prosím, pozvání posedět při půllitru plzeňského,“ povídá policistka.
„Pročpak?“
„Prostě poděkování. Pomohls přece poutané pracovní partnerce.“
Podplatný policista Pepa pláče, postává prostřed Plzně poopuštěn, policejní pár
pochoduje posedět, policistce přistála pusa.
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Poštovní Přepravci
Pan Pertl posílá příbuzným, případně přátelům prosincové prezenty, protože
převážně přebývají předaleko. Pořídil pěkný pivní půllitr pro puberťáckého potomka
Pavla, porcelánovou postavičku psa pro předškolačku Pavlu, pračku pro partnerku
Petru, PC pro podnikajícího potomka Patrika.
Pro přepravu použil pražskou poštu. Poté potají pozoroval práci přepravce – příliš
pozdě; pochopil, proč prohloupil. Pracovník pošty pohazuje přepravovanými
předměty, pokládá pomenší pakety pod přetěžké, poněvadž pospíchá, překládá,
přelamuje, porušuje papír.
Prosinec pokročil – poslední před pětadvacátým, podvečer, příchod Páně. Potomci
pana Pertla přestřihují pentle, pokukují pod papíry poukrývající prezenty. Pětiletá
Pavla pláče – postavička pejska postrádá packu. Půllitr přišel polorozkřáplý, pračka
proražená, počítač poškrábaný.
Partnerka pana Pertla píše psaní: „Pěkné poděkování, příteli! Potěšení prchlo,
poničenými předměty příště podaruj popelnice!!!.“
Pan Pertl přečetl psaní, posmutněl. Přemýšlel, pak poslal pražské poště podrážděné
psaní:
Pěkné pozdravení! Přikládám přetrvávající problémy pražské pošty:
Pracovníci postupují při práci prazvláštně: pohazují přepravovanými
předměty, pokládají prťavé pod přetěžké, přepravované pakety předávají
příjemcům polorozbité, případně pozdě. Požaduji pochybení přísně potrestat
peněžními postihy, pokutami. Prosím pokárejte přestupky, permanentně
protipředpisově pracující prostě propusťte. Především při předvánoční práci
potřeba přepravovat příkladně! Poklona, pánové!
Přemysl Pertl
Po přibližně půlroce přichází poště podobné psaní, poslané přítelkyní proseckého
penzisty Pravoslava Peška:
Podávám podnět proti praktikám pražské pošty. Přestože pětaosmdesátiletý
penzista Pešek pro pošťáky pořád přítomný, poštovní přepravce pravidelně
pochybí. Proti předpisům pouze přenechá podepsaný papírek, případně
poukázku, pročež postiženého pana Peška přinutí pracně pátrat po pomoci,
případně pro paket přijít. Připomínám: panu Peškovi postiženému pokročilou
Parkinsonovou poruchou působí pohyby převelké potíže. Prosím
překontrolujte práci příslušníků pošty.
Pozdrav posílá
Pavlína Procházková.
Poslední, převelmi popuzen psaní poslal poště pan Podroužek. Píše:
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Protestuji!!! Pošta předměty pro podnikatelský prodej poslala pryč předčasně,
proto požaduji penále plus proplacení podnikatelských potíží. Pakáži
prachmizerná!
Pomohlo postěžování polepšit pracovníky pošty? Pohříchu pramálo. Přesto prosím,
pokračujme. Pranýřujme pochybení, požadujme postihy pracovníků porušujících
předpisy. Přehlížené problémy pratěžko přinesou polepšení.
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Podnapilí Papoušci
Posledního prosince, pod přístřeškem podniku probíhá poklidný podvečer.
Pod pultem poletují papoušci.
Pestrý papoušek Pepe, polknul pálenku pokapávající pod pult. Proto při popolétnutí
prorazil průchod podniku, přilehl plac před pivnicí.
Před průchod podniku přichází pětačtyřicetiletá, permanentně protivná paní:
„Podívej, papoušek.“ Povídá potomkovi.
„Polomrtvej.“ Poznamenal přidrzlý předškolák.
Po projití průchodem příchozí pronesla: „Podívej Pepíčku, poletující papoušci.“
Po pronesení „Pepíčku“ přilétl papoušek, posadil prdelku, posedává paní po paži.
Papoušek Pepík prdí, pokadil paní punčocháče.
„Poletují, poněkud podnapile.“ Poznamenal potomek.
„Pochopitelně, podívej, Pepíčku, poletují pod pultem, pod pult pokapává pípa, proto
ptáčkové pohlíží podroušeně.“
Paní prohlíží poskvrněné punčocháče, péruje papouška: „Příště proveď pokus
pokadit pinglovi portmonku.“
Papoušek požaduje prominutí, předvádí poklony.
„Padej!“ povídá paní podrážděně.
Právě procházející pingl polekaně poodskočil, pustil pravačkou přidržující pohárek:
„Promiňte paní, pouze procházím.“
Pomerančový papoušek postává pod pivní pípou, pochytává pokapávající Plzeň.
Popolétl, padl - přímo před paní popíjející punč.
Přátelé pospíchají papouška pozvednout.
Potomek přítomné paní papouška pokropil.
„Pomatenej?! Prochladnu.“ Peskuje papouch předškoláka.
„Pospěš protáhnout peří – proleť park, proschneš.“ povídá přechytralá paní.
Pingl přináší protivě pórkovou polévku.
Pokropený papoušek poletuje podnikem. Proboha! Pomerančový papoušek porazil
plného panáka, punč paní polil překrásný pulower.
„Přiblblý papoušci!“
Poté pochybil papoušek pankáč pocucávající pálenku, přistál před paní, prostřed
polívky, pochopitelně paní pocákal.
„Prevíte!“ praví paní.
„Počmáraná Papulo!“ povídá papoušek.
Paní papouška praštila příborákem: „Přidrzlý ptáku! Přestaň pórkovou polévku pestřit
purpurovými peříčky, povstaň, pak padej!!!“
Papoušek poodlétl, ptačí přátelé pojídají pórek, pověšený přes papouškovo peří.
Pomlaskávají.
Paní, poprasená pokrmem+pitím poklusem prchá, podrážděně pokřikuje: „Požaduji
příště proplatit polovylitý punč, pak pochopitelně polívku prasenou peřím!!!“ Potomek
přidržován pravačkou přísné panímámy povlává pozadu.
Přítomní posedávající přikrývají pusu, poukrývají posměch. Pravda, přetěžko.
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„Pěkná práce pánové!“ přitakal pochvalně pingl papouškům.
PODVEČER POKRAČUJE, PŘÍTOMNÍ POKLIDNĚ POVÍDAJÍ, PAPOUŠCI POPÍJÍ,
PINGL POČÍTÁ PRACHY
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Psí Patálie
Paní Pošelovou pravidelně probouzí pudl pobíhající po pokoji. Probouzí příchodem
páté, protože pět patnáct panička potřebuje pracovat.
„Ponech paničku při 1. prosinci - pondělí pospat,“ praví poťouchlému pětiletému
psovi.
Perkus popotahuje paničce peřinu.
Paní Pošelová protře polorozespalé panenky, protáhne přeleželé ploutve, potom
povídá: „Počkej … ponech přikrývku přehozenou přes paničku, po pařbě potřeba
pozvolné probouzení.“
Psí přítel počíná poštěkávat: „Paničko, pospěš, přicházejí pracovní povinnosti!
Propó, postrádám pití.“
„Proboha, přestaň, Perkusi!“
Pudl podrážděnost paničky pochopil, poodešel.
Paní Pošelová poznenáhlu postřehla příšernou pravdu: pes postrádá pití. „Prosím
promiň, Perkusi, potřebuješ pít, pochopitelně,“ poznamenala, přičemž psíka
pohladila.
Podala pití, pak pomýšlela poznovu polehávat.
Psík počal pokňourávat: „Paničko, po pití potřeba pisoáru, případně přinést penízky
pro pořízení pamlsků.“
„Proboha, pse, papání přijde po podvečerní procházce!“ povídá paní Pošelová
podrážděně.
„Prdlajs papání, papání počká, potřebuju psát pesemesky!“
Paní Pošelová pochrápává.
Pes pozvedl pravou packu, pomočil pohovku, přitom pokropil podlahu.
Pospávající Pošelovou probudil přemálo pěkný pach.
Povstala, pátrá po příčině. Pocítila provlhávající ponožky, postřehla přikrčeného
pudla, pochopila.
„Perkusi, pitomo! Příště počůrej PVC-podlahu předsíně! Pokud plyš provlhlý
počůráním přestane páchnout, pak pouze po předlouhém pročišťování.“
Po přísném proslovu psa pohladila.
Pes pohlazení přijal pozitivně, projevil paničce přízeň přitulením.
Poté paní Pošelová pohledem přejela přesýpačky, počala plašit: „Perkusi, padesát
po páté! Příšerné, přijdu při pondělku pozdě!!!““
Připoutala psa, pobízí: „Pojď, pospěš, potřebuju pracovat.“
Pudl pobíhá poblíž paničky, pročítá pesemesky, pořádně protahuje packy, páteř.
„Pospěš, prdni, povytlač přeměněné Pedigrí, pospíchám!“
Psí přítel pasivně postává, protože předtím potají pořídil potřebu před příborníkem.
„Pokud pokakáš pelech, pošupajdíš před příbytek!“ povídá Pošelová podrážděně.
Po procházce proběhla předsíní, popadla portmonku, převlékla pláťáky, pospíchá
pracovat.
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Psík posmutněle pokňourává: „Při předčasném probouzení přijde pokárání, pak
podrážděně pobíháš, poté prchneš pryč. Proč? Prapodivné počínání páníčky,
pratěžké pochopit.“ Pak přišel povzdech.
Představa počínajícího pětidenního posamělého pobývání Perkuse přiměla provést
paničce pomstu. Počal pátrat po předmětu pro požvykování, případně potrhání.
Paní Pošelová před pracovním pondělkem poklidila, přesto pudl pohotově povytáhl
pozapomenuté ponožky, pozastrčené polobotky.
Počíná provádět pomstu. Prokousal podrážku, proděravěl palec. Pokračuje
podpatkem.
Při pomstě přeslechl parkování, poté přeslechl přicházející paničku.
Pošelová postřehla pudlovu pomstu, počala pištět. Pak prošla předsíní. Před
příborníkem pochválila papouška pokřikujícího pozdrav, popřemýšlela. Papoušek
povykuje: „Prevít, podlaha, podívej!“
Paní Pošelová pocítila puch, pochopila příčinu.
Pospíchá pro Perkuse. Přitáhla pudla před příčinu pachu, přísně povídá: „Příště
pokakáš palouk! Palouk, Perkusi!!! Pochopils?“
Povídání, pokárání, proslovy působí psům potíže. Proč? Pročtěte povídání psích
přátel: „Pokud probouzíme předčasně, přijde povel: „Přestaň!“ Proto počneme
popotahovat peřinu. Prozřete, přitom pobrbláváte. Při pozdním probouzení počnete
přehnaně plašit. Poté proběhne příšerně pokrácená procházka. Pak prostě prchnete.
Protože procházka proběhla přerychle, provedeme povytlačení potravy, případně
pokropení podlahy prostřed příbytku. Poté posloucháme pokárání. Paradox!!!“
Propó, při pohodové páteční případně předpondělní procházce při potkání prima
psice, při pokusu přičichnout pro přátelství poblíž prdelky paní psové, poštěkne:
„Pane pes, ponechte pozadí pozadím.“ Pak pohledem propichuje, poté prchne.
Ponechá pouze provoněné psaní. Při potkání pana Portugaláka prozměnu potřeba
přikrčit páteř, plaše poobejít půlobloukem, protože pokaždé přijde pokus pudla
posvačit.
Příšerné!!!“
Připravujte psím přátelům pochopitelné, příznivé podmínky, psi přetěžko porozumí
podivnému počínání páníčků.
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Plast – Past Pro Planetu
Parný pátek. Patrik po práci pochoduje podarovat pajšl pěti+panenkou. Pokrm
přelívá půllitrovou Plzní. Posedí, popovídá, pak povstane, protože potřebuje pospíšit
pod přístřešek. Předtím poprosí Pepsi pro popíjení po písčité pěšině. Pípař pohotově
pozvedl PLASTOVÝ půllitr, podává Patrikovi pití.
Patrik poděkoval, podal peníze, převzal pití, pochoduje pryč.
Protože před pivnicí praží, převrhl půllitr, polkl, plast poodhodil.
„Pane! Plasty patří pod poklop popelnice!!!“ povídá přicházející pokuřující puberťák
Pavel.
Patrik pootočil pohled: „Potřebujete prudit?!“
„Potřebu prudit postrádám. Přesto prosím pozvedněte poodhozený předmět,
přejděte, předejte popelnici – postává podél protějšího paneláku.“
Patrik, postrádaje potřebu poslouchat pravdu, pozvedl plastový půllitr, pochoduje
přes pruh pro projíždějící, pozvedává poklop pískové popelnice.
Pavel Patrikovo počínání pozoruje, přehlušován projíždějícími peugeoty pokřikuje:
„Pod petrklíčovou!!!“
Patrik postřehl procházejícího, pootevírajícího popelnici (pink), poté (poměnkovou),
počal přemýšlet, proč postává popelnice podél popelnice, pouze pokaždé
přebarvená. Poté popelnice prozkoumal, pochopil:
pomněnková popelnice přechovává papír, petrklíčová popelnice polyká plasty,
písková použité prezervativy, poklop pruhované popelnice poukrývá plesnivé
potraviny.
Pak poslal plast pod příslušný poklop. Přišel před přístřešek, pozoruje partnerku
plející půdu, přemýšlí, proč pohledem přejíždí po položených plastových půllitrech.
„Proběhla párty?“ povídá provokativně.
„Prudiči! Pouze postrádám potřebu po prvním použití plasty posílat popelnici, protože
plasty pohřbívají planetu!!!“
Příšernost podobnou Patrikově provádí planetě paní Potůčková. Po pondělním
pobíhání po prodejně přijde pod přístřešek, povyprázdní plastový pytlík plný pórků,
pochoduje PLASTOVÝ pytlík předat petrklíčové popelnici, přestože pravidelně
prostřed pracovního pětidenní provádí procházku prodejnou potravin, pořizujíc
pečivo pro potomky. Přitom pokaždé použije poslední plasťák povlávající podél
preclíků. Přičemž postačí pytlík původně přidělený pomerančům.
Příkladně postupuje paní Purečková. Posbírala plastové pivní půllitry přinesené
pantátou, připravené pro popelnici. Plasťáky proděravěla, posbírala pokypřenou
půdu, přesazuje petržel.
Planetě přitěžujeme příkladně požíváním pomela, protože prodejny pomelo prodávají
pitomě přebalené plastem. Přetěžko pochopit proč. Při potřebě pomelo pořídit,
přetrhejte plast, ponechte povalovat po prodejní paletě, prodejní provazce potřebují
poslouchat přání pobyvatel: „Přestaňme přehlcovat planetu plastem, protože
pozabíjí!!!“
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Pejskaři, prosím, posbírávejte povytlačený přeměněný pokrm psích přátel papírovými
pytlíky, plastové použijte pro přinešení pečiva, pórku, pro poukrytí pantoflí při
pobytu,…
Planeta posílá požáry, povodně, ponechává přesušenou půdu, protože povídá
pobyvatelům: „Pokud pociťujete potřebu plenit pralesy, příbytky pand, pláže
ptakopyskům, popřípadě plnit pajšl plejtváků, parybám, potápek, potomků plastem,
pojděte!!!“
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Pocta Požárníkům
Požární práce pozachraňuje, případně přináší pousmání.
Pepa, pospávající po parcích prosí procházejícího: „Prosím, připálíte Palmellku?“
Petr pouze přidá plyn, pospíchá pracovat.
„Pane, pane, postrádám plamen!“
„Půjčovat plamen pobejdům?! Pche,“ povídá projduvší Petr. Posměšně pozapálil
Palmellku, pokuřuje.
Pobejdovi půjčil plamen pražák Prokop, pobejda pokouřil, pak podoutnávající plněný
papírek poodhodil.
Petr postřehl požární poplach, přispíšil.
Park počal plápolat.
Petr přišedší pod přístřešek požárnice, převlékl pláťáky, provlékl packy+páteř
protiplanoucím, protichemickým převlekem. Požárnický povoz povyrazil přidusit
plápolání.
Pohroma! Pracanti postrádají prostředek pro poničení plamenů.
Předpokládáte paniku?
Panice předešel pubertální požárník Pavel, pospěšně přináší pramenité Popovice.
Požárníci plameny polévají půllitry plnými popovického piva, přitom pláčou.
Požární práci přihlíží procházející Pavlína. Pavel, postřehnuvší prsatku přestal
přinášet plné půllitry, postávaje pozoruje pěknou postavu, poslintává.
Po půlhodině přišlo prudké pršení, plameny pohasly. Požárníci pochodují
proplachovat Popovicemi povyschlé pusy.
Připraveni převrhnout první poslouchají pokyn: „Pánové, pospěšte pomoct
posmutnělé Petře. Pohazovala powerball pomocí přidělaného provazu při procházce
psí průvodkyni. Petra přikurtovala powerball pomocí provazu přes prut platanu.
Požárníci přišlapávají pedál, pospíchají přinést Petře pousmání. Pohony požárního
povozu pobroukávají.
Přijeli před park, představující prostor pro Petry+psí průvodkyni procházky. Petr
pošlapává po první příčce, Patrik příčky povysunuje.
Průšvih, povysunovací přibližovák přetěžko postačí. Petr předvádí perfektní
profesionalitu. Přeručkoval platany, pomocí připraveného provazu přiskákal poblíž
powerballu. Provádí pokus poschlý pahýl přelomit. Prachmizerná práce, poschlý prut
pořád pruží.
Požárníci pozorující prekérní případ Petra povzbuzují: „Pěkně Péťo, pěkně.“
„Potřebuju pilu, ploutvema přetěžko provedu přelomení!“
Pořád povzbuzován po problematickém prutu poskakuje.
Pozor, Petře, platan popraskává!
Proboha, pahýl platanu pod Petrovými poskoky povolil – praskl. Petr padá!
Přítomní požární parťáci pohotově povytahují plachtu pro polapení prchajících
průhledím příbytků před plameny.
Petr přistál pohodlně.
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Povysílený POŽÁRNÍK provádějící převalování po plachtě pronesl: „Pražáci,
ponechte prosím požárním pracovníkům půlhodinky padla.“
Požární parta počala pěnovou plachtu poskládávat, protože Petr počíná pomalu
pospávat.
Pak parťačkám předali powerball. Přešťastná Petra pláče, požárníkům převelice
poděkovala. Prohnula pusu, přidala potlesk. Poté pochoduje powerball pohazovat
projistotu po pláni postrádající platany, plané pomerančovníky+podobný porost.
Pražané pravděpodobně poslechli, požární parta posedává, popíjí Poděbradku.
Povydechli, posečkávají pomalu přicházejícího padla.
„Pánové, paní Přemková prosí pomoc pro pomňoukávající půlroční peršanku,
posedávající po pahýlu planého pomerančovníku. Povylezla prý pohodově,
poseskočení přibržďuje pravděpodobně postrašenost při představě pádu.“
„Proboha!“ povzdechla parta.
Petr paží poutřel pot, povídá: „Pojďte, pojedeme, pochvala po provedené práci
potěší.“
Požární povoz projel průjezdem, pospíchá pramálo.
Při příjezdu před porost paní Přemkové pozorují peršanku přidržovanou paniččinou
paží.
„Páni požárníci, promiňte, Pacinka postřehla přicházejícího pantátu, postrašenost
přebila potřeba páníčka pozdravit.“
Parta protáčí panenky.
„Přijmete pozvání popít portské?“
„Paní, potřebujeme přepravit povoz pod přístřešek požárnice. Přesto pozvání
přijímáme, příště přijdeme po práci - pěšky.“
Paní přikývla.
Požární podrážděnost podnícenou přemálo potřebným prodloužením práce přebilo
potěšení přinesené pozvánkou popít.
Práce požárníků přináší pobyvatelům planety pomoc, po provedení pomoci
požárníky potěší poděkování, pohladící, pousmání.
PROJEVUJME POŽÁRNÍM PRACOVNÍKŮM POCTU, PROVÁDĚJÍ PŘETĚŽKOU,
POTŘEBNOU PRÁCI
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