
Unijní štěňátko… 

 

tak jsem se u kafíčka díval na Čt 24, kde paní zvířecí doktorka MVDr. 
/jméno už nevím/, vysvětlovala majitelům pejsků pravidla EU, která musí 
dodržet, pokud si budou chtít vzít svého miláčka s sebou na dovolenou 
do některých států z EU.  

Nic proti pravidlům, někdo dá během své dovolené pejska na 
opatrování k příbuzným, někdo k sousedovi, někdo do psího hotýlku, 
někdo si ho vezme s sebou na dovču… to je každého věc… a tak se mi v tý 
starý makovici začalo blejskat… 

 

ALE: 1 

- pokud si berete pejska s sebou, potom musí mít svůj PAS. Pas, 
knížka podobná tomu pasu normálního člověka, který v rámci šengénu 
ani nepotřebuje, páč mu stačí občanka… pes musí mít svůj Pas: 

- na první straně je rámeček na fotografii pejska - nevím k čemu, 
třeba štěňata např. černého pudlíka jsou všechna stejná, úředník pozná 
úplný hovno… 

- na druhé straně je čárový kód pro identifikaci čipu, ano pejsek musí 
mít implantovanej čip, čtečkou se tento dá odečíst, já zatím na prdeli pod 
kůží čip nemám ale kdo ví co bude příští rok, až nás domorodce z EU 
budou chtít úředníci z Bruselu nějak odlišit od nových spoluobyvatel, 
třebas z Afriky… 

- na třetí straně je místo pro zápis o očkování proti vzteklině, nesmí 
být mladší než 21 dní, aby již bylo plně účinné… to očkování taky zatím 
nemám, to bychom všichni potřebovali, normální člověk je z toho dění 
trvale nasranej a k nějakýmu projevu nelibosti už moc nechybí… 

- na dalších stranách je místo pro povinné potvrzení např. u štěňat 
do 6 týdnů o odčervení od parazitů… škrkavka… atd.  

Pokud toto není splněno, potom se pan majitel vystavuje nebezpečí, 
že prostě na tu dovču neodletí… tu povinnou klícku do zavazadlového 
prostoru mu prostě nevezmou… 



Dobře, jde o zdraví lidí, takže proto udělejme maximum, je potřeba 
na to bedlivě dohlížet a bordeláře trestat...  

 

ALE: 2 

- v současné době je problémem č. 1 uprchlictví lidí z Afriky, támhle 
u frantíků desetitisíce utečenců lítá kolem silnice a dálnice, támhle jich 
16 vytáhnou v Břeclavi z vlaku, támhle 14 u lesa, támhle je policajti tahají 
z náklaďáků, no prostě bordel, otevřené hranice, talijáni řvou, frantíci 
řvou, řeci to přeposílají dál, taky co s tím, že?, když sami sotva žijí… všude 
samí mladí černí kluci, běhají jak antilopy, hlavně před těma policajtama, 
ty potřebné politicky pronásledované chudáky tam tak nějak nevidím… 
Akurát v Anglii jsou za vodou, ten lámanš se na pneumatice přeplavat 
nedá… 

- tihle lidé nemají pas, ani ten psí, to je dobrý… Jak se sem ale 
dostali? Já když budu chtít k velkému bratrovi do USA s pasem, s vízem, 
tak mne budou zpovídat proč, jak, na co,… a hlavně, pokud se 
úředníčkovi nebudu líbit, tak bohužel, pane, ani s pasem nee… 

- jaký je zdravotní stav těchto lidí? Jaká je jejich hygiena? Viděli 
někdy v životě třeba kartáček na zuby nebo mýdlo? Oni to nepotřebují, 
jejich genetická výbava je mnohem vyšší, než naše, ten mladý, kudrnatý 
chlapec si klidně dvěma prsty vytře prdel, opláchne je opatrně vodou z 
petky, a těma stejnýma prsty se klidně nažere z jedné misky se svými 
kamarády a se stejným příborem… a nic se mu nestane… 

Našinec se napije jejich vody z petky a chudák si vysere tlustý 
střevo…, protože to jeho organismus geneticky neunese, po tisíciletí se 
vyvíjel jinak, je slabý, očkovaný, opečovávaný, nic nevydrží…  

- Jak je prověřován, ve srovnání s těmi Evropskými Štěňátky, jejich 
zdravotní stav? NIJAK!!! Prostě sem vlezou a je to!  

Policajti je ubytují, dají jim najíst a z peněz daňových poplatníků je 
začne stát krmit, léčit, operovat jejich děti / bože, to jsem lakomec! /, na 
vlastní nemocné děti budeme pořádat benefiční koncerty a sbírat víčka 
od těch i jejich petek… 

- jaká je asi stupnice nebo jaký je seznam nemocí, které sem 
zavlečou… to se neví, jejich zdravotní stav se zatím, opět za naše peníze, 



přece mon i t o r u j e !!! 

- když si to dám třeba na stupnici, tak vlevo je AIDS, vpravo je 
EBOLA ! - do prdele, to jsem to vyhrál… 

- sralbotka sice vyhrál bitvu ale válku ne… my si přece nenecháme 
nadiktovat od komise EU počet uprchlíků, které povinně převezmeme, 
když už to všichni naši poslanci odhlasovali, to by tak bylo, aby nám 
někdo dal kvótu třebas 1400 lidí, tak to ne, my se sejdeme a pak se zcela 
svobodně rozhodneme, že jich vezmeme 4000, protože naše kapacity na 
to stačí. To jsme dříve nevěděli…  

- nejhorší je, že to dělají lidi, kteří k tomu nemají mandát od svých 
občanů, oni byli zvoleni na to, aby se starali o vlastní občany, kteří je 
velmi dobře živí, ne na to aby rozprodávali tuto zem a tahali sem 
cizince… těch vlastních nefachčenků napříč etnickým spektrem, máme 
dost… 

- a vůbec, proč se toto všechno děje? Kdo toto všechno způsobil, a 
proč? Kdo tam svou intervencí způsobil, že byly zničeny státní útvary? 
Kdo zavinil národnostní rozvraty v těchto státech? Kdo navodil situace, za 
kterých byly popraveny hlavy států, nebo jinak odstraněny? Kdo způsobil 
vznik občanských válek? Kdo zinscenoval nebezpečí chemické války, 
ohrožení celého světa Irákem? Kdo ty státy vykradl? Kam se poděl zlatý 
hajzl Saddáma? Kam jeho zlaté kohoutky od vodovodní baterie? Kam 
zmizel zlatý poklad těchto zemí? KDO??? 

No, tak to vidíš ty štěňátko z Evropy. Jsi tak hlídané, tak 
kontrolované a opečovávané, ovšem za prachy tvého majitele… akorát ta 
náhrada za Tebe, pokud vycestuješ, není rovnocenná… 

Geneticky se možná posílí stav současných obyvatel Evropy, až se 
tady začnou množit a křížit, jedno etnikum tu už máme ... a ... nic!!! Toho 
se naštěstí, nedožiju… Možná moje děti, snad je poženou pryč. 

Kde budou v té době ti pitomci a zaprodanci, co tohle způsobili?  

Jedině ta zubatá s kosou, ta nás má ráda všechny stejně, ta to vyměří 
spravedlivě i jim… tak pěknou dovolenou a šťastnou cestu, štěňátko… 


