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Prepis audionahrávky z 08.03.2021 cca 10:45 BILLA Ružomberok Plavisko 

 

10:57 Príchod 3 mestských policajtov. O minútu neskôr prišli 2 príslušníci štátnej polície. 

o Pekný deň prajem, nahrávam si všetko 

Policajt--- Nech sa páči 

o Manželka--- Môžte si toto prečítať 

o Od predavačiek žiadame zakúpiť si tovar a neviem na akom základe, čoho nám odmietli zakúpiť si základné 

potraviny na prežitie, bežné prežitie ako každý, každý papá. 

Predavačka--- Páni a môžu vás natáčať? 

o Áno, samozrejme, že 

Policajt--- Môže, to je ústavné právo 

o Áno,,, chceme si len nakúpiť. Nič  viac. 

Policajt--- No len mali by ste si 

o Ale ak chcete si robiť problémy, aj vy aj tieto panie (predavačky)  

Policajt--- Mali by ste 

Policajt--- Dobre poprosím vás občianske 

o Nemám zo sebou občiansky, do obchodu nepotrebujem občiansky, stačia mi peniaze. Pán Milan 

Policajt--- A vy pani 

o Renata ........................ 

o Manželka ........................... 

(ticho, policajti si čítajú nami predložené upozornenie – oprávnenie policajta) 

Nezrozumiteľné...  

o Lebo odmietam hrať túto hru covidovú, to viete 

Policajt--- Áno, je to vaše právo 

Policajt---...Na úrad verejného zdravotníctva 

o Nech sa páči 

Policajt--- Poprosím vaše meno 

o  Milan ....................... 

Príchod 2 štátnych policajtov 

o Pekný deň 

o Pekný deň prajem 

o  Milan ............................. čo ešte 

Policajt--- Dátum narodenia 

o ..................... 

Policajt--- Trvalý pobyt 
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o Tuna .......................... 

Policajt--- Len tie rúška 

Policajt--- Áno, len tie rúška 

Policajt--- ....................., a vaše meno 

o  Renata ........................... 

Policajt--- Nemajú občiansky zo sebou ale ... 

o Do obchodu občiansky nepotrebujem 

Policajt--- Stačí keď udáte svoju totožnosť 

o Áno presne tak, tiež si to myslím 

Policajt--- Je to tak 

o Áno, len škoda, že hráme proti sebe tieto hry, ale čo už. 

Policajt--- Tak vy niečo iné porušujete žiaľ 

o a čo také? Lebo by som to chcel počuť. Ak dačo porušujeme. 

Policajt--- Tak viete o tom , že máte mať rúško 

o Prečo by som mal mať 

Policajt--- Teda konkrétne už respirátor. 

o A prečo by som mal mať, povedzte mi 

Policajt--- Lebo tak to nariadila vláda 

o Ale vláda, vláda je zákon? 

Policajt--- Vláda vydáva vyhlášky 

o Vyhláška je viac nad zákon? 

Policajt--- Ale je tam paragraf patričný na to 

o No neni nad to 

Policajt--- Pane, ale toto nie ani priestor ani miesto na nejakú diskusiu o právnom systéme 

o To nie je, Toto je miesto, kde si mám zakúpiť potraviny, základné práva 

Policajt--- Všetci rúška majú 

o Na dýchanie 

Policajt--- Všetci tie rúška majú 

o no áno lebo hrajú  hru 

Policajt--- vy ste špeciálna snehová vločka 

o kľudne hrajte hru, ja vám to neberiem, nenútil som vás aby ste si nasadili rúško   ale nenúťte ma aby som si 

nasadil 

Policajt--- dobre pane 
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o nebudem hrať s vami túto hru , tam máte zákony ak chcete čítať (predkladáme prefotené zákony) 

Mgr. Peter F. č 313080--- dobre vy ste aktivista 

o  nie, nie som aktivista 

Mgr. Peter F. č 313080--- dobre bude spísaná 

o prišiel som si kúpiť základné potraviny, tieto pani – predavačky - som požiadal, ale odmietli mi takisto sa 

hrajú, 

Mgr. Peter F. č 313080--- to je ich právo, to je ich právo 

o aké právo, oni sú tu načo, 

Mgr. Peter F. č 313080--- oni majú právo odmietnuť vás obslúžiť 

o opýtal som sa ďalšej pani, ďalšej pani, každej pani som sa opýtal , prečo by ma mali odmietnuť na základe 

akého, dákeho zákona? alebo čo vám bráni v tom hm aby ste ma mali odmietnuť. 

o Manželka--- Právny titul nám povedzte. 

Mgr. Peter F. č 313080--- Poďte von 

o Áno , najprv si nakúpim, chceli by sme najprv zaplatiť ten tovar 

Mgr. Peter F. č 313080--- No ale oni vás neobslúžia, oni vás neobslúžia 

o Najprv nás budú musieť obslúžiť, lebo 

Mgr. Peter F. č 313080--- Nemusia vás obslúžiť 

o Prečo by nás nemuseli 

Mgr. Peter F. č 313080--- nemusia 

o prečo 

Mgr. Peter F. č 313080--- lebo billa má také pravidlá, že neobslúži zákazníkov 

o ale pravidlá porušovania zákonov sú pravidlá? 

Mgr. Peter F. č 313080--- Ale toto neni porušovanie zákonov 

o To znamená, že teraz pôjdem do iného obchodu 

Mgr. Peter F. č 313080--- Počúvajte ma 

o A toto isté mi zopakujete že ja si nemôžem nakúpiť, lebo nemôžem žiť, kým si nedám náhubok. 

Mgr. Peter F. č 313080--- Počúvajte ma, billa má pravidlá, že obslúži len zákazníkov, ktorí majú respirátor, respektíve 

rúško.   

o A čo teraz? 

Mgr. Peter F. č 313080--- Je to súkromná spoločnosť, ktorá môže rozhodnúť, že si obslúži len zákazníkov, ktorí budú 

mať klaunskú čiapku na sebe. Chápete ma? 

o Dobre opýtam sa priateľsky, kde si mám ísť nakúpiť? Kde si mám ísť nakúpiť, aby mi toto isté nevraveli, že 

toto je súkromná. 

Mgr. Peter F. č 313080--- Možno tam , kde neni pandémia covidu 

o to je kde? 
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o A vy kde máte tú pandémiu tu v hlave? Alebo kde ju máte? 

Mgr. Peter F. č 313080--- Vy ste nejaký aktivista? 

o Nie som aktivista. Som normálny človek ako vy. 

Mgr. Peter F. č 313080--- Tak si založte rúško a máte... 

o Len hráte hru, ktorú s vami nehodlám hrať. 

Mgr. Peter F. č 313080--- Dobre, tak ale v tom prípade... 

o To znamená, že chcem si nakúpiť, lebo mám aj svoje deti 

Mgr. Peter F. č 313080--- Nedodržali ste pravidlá hry, tým pádom vás neobslúžia. 

o Aká je hra povedzte mi? 

Mgr. Peter F. č 313080--- Hra je taká... 

o Nosenia rúška, no áno to je hra, to je vaša hra hrajte si ju, ale žiadna hra nie je že si prídem nakúpiť tovar,  

Mgr. Peter F. č 313080--- Vy nemusíte, vy nemusíte  

o základné ľudské právo... Nemusím žiť? 

Mgr. Peter F. č 313080--- Vy nemusíte nakupovať v bille 

o Nemusím žiť? 

Mgr. Peter F. č 313080--- Vy nemusíte nakupovať v Bille 

o To mám kradnúť? 

Mgr. Peter F. č 313080--- Vy nemusíte nakupovať v Bille. 

o Povedzte mi ďalší obchod, kde si môžem ísť nakúpiť a pôjdem s vami. 

Mgr. Peter F. č 313080--- To neni ústavné právo nakupovať v Bille. 

o Nie? 

Mgr. Peter F. č 313080--- Nie 

o A kde ho mám nakúpiť, to jedlo 

Mgr. Peter F. č 313080--- Oni majú proste také pravidlá a vy ich musíte dodržiavať. 

o Ako môžem dodržiavať niečo čo je proti ľudským 

o Manželka--- Základným ľudským slobodám 

Mgr. Peter F. č 313080--- No proste nenablokujú vám ten tovar, môžete tu aj celý deň stáť. 

o Pýtam sa znova ,ako policajt povedzte mi, kde si mám ísť nakúpiť potraviny, hráte hru, tak ju hrajte., 

povedzte mi kam si mám ísť kúpiť tie potraviny. Lebo toto isté mi budú vravieť v každom obchode. Hej, že my 

máme nejaké pravidlá. Ale pravidlá nie je zákon. 

Policajt--- Tam keď im zavoláte a poviete čo potrebujete 

o Nie, nie, nie obchod je na to aby si tu každý prišiel kúpiť, je to slobodné pre každého, to nie je , že teraz je 

zákaz a vy ste nejakí iní 

Mgr. Peter F. č 313080--- Aká sloboda pre každého, toto je súkromná firma, ktorá rozhoduje koho obslúži a koho nie, 

vy chápete tomu? Vy vôbec nechápete koncept tohto obchodu. 
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o Tak že takto ste teraz  zmenili pravidlá 

Mgr. Peter F. č 313080--- Nie, zmenili pravidlá 

o Ale nezabudnite, že to nahrávam 

Mgr. Peter F. č 313080--- Dobre, veď nahrávajte to, ale vám vysvetľujem normálne 

o Že ľudí odstavíte tak, že zrazu je to súkromná spoločnosť a vy si do tej súkromnej spoločnosti nemôžte ísť 

nakúpiť 

Mgr. Peter F. č 313080--- No oni ak rozhodnú, že neobslúžia človeka, bez rúška alebo bez respirátora 

o Ale na základe čoho? 

Mgr. Peter F. č 313080--- No oni sa môžu rozhodnúť, to manažér regionálny môže povedať 

o Ale na základe, keď nemám peniaze, samozrejme, že mi ... to je logické. Ale že si nedám náhubok? To kde 

sme? 

Mgr. Peter F. č 313080--- Na Slovensku pane. 😊 😊 😊 

o Tak to vypadá presne tak. 

Mgr. Peter F. č 313080--- Ak sa vám nepáči, kľudne sa aj odsťahovať môžete 

o No to je sila,  to je sila, toto uvažovanie.  

Mgr. Peter F. č 313080--- Neviem, aký máte s tým problém.  

o aj vy s tým súhlasíte? (otázka, pre policajta po pravej ruke lebo s tým, ktorým komunikujem je po ľavej ruke.) 

o S týmto pánom nesúhlasím !!! a ešte som si vás neodfotil, pre istotu. 

Mgr. Peter F. č 313080--- Odfoťte si, aby to bolo kompletné, áno zafoťte. Aby som nezabudol, potrebujem 

zdokumentovať váš priestupok, tým pádom budem fotiť aj ja vás, dúfam, že s tým nemáte problém 

o Nie nemám 

Mgr. Peter F. č 313080--- Dobre v poriadku 

o Neviem aký priestupok 

Mgr. Peter F. č 313080--- V poriadku, tak sme si jeden druhého navzájom odfotili, dobre. Poďte von teraz. 

o Veľmi rád by som teraz dokončil nákup. 

Mgr. Peter F. č 313080--- Neobslúžia vás 

o No ale neviem na základe čoho. 

Mgr. Peter F. č 313080--- Vysvetlil som vám to raz, že to nechápete, to je váš problém 

o Ale to nemôže takto fungovať 

Mgr. Peter F. č 313080--- To je váš problém, že to neakceptujete. Funguje to hej. 

o Odkedy sa  menia zákony a odkedy mám poslúchať vymyslené zákony. Niekto si vymyslí niečo a ja mám zrazu 

zmeniť a nežiť alebo sa vymazať alebo odsťahovať, ako na základe techto pána 

Mgr. Peter F. č 313080--- No ak sa vám naozaj nepáči ako funguje na Slovensku, tak je to reálna možnosť. 

o Ale vy by ste chceli, aby sa vysťahovali všetcia a ostatní potom čo 

 Policajt--- pane schválila to vláda Slovenskej republiky 
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o Vláda nie je zákon, vláda si robí, čo chce, to už viete 

Policajt--- Áno, ale zatiaľ to tak funguje, že  vláda to tak schválila. 

o Ale vláda nie je zákon, vláda si robí čo chce 

policajt--- Pozrite sa tuto je zákaz pohybu bez rúška §56 ods.1 pism.f 

o Ale 

Mgr. Peter F. č 313080--- Pane poďte nabok, lebo blokujete zákazníkov 

o Máte zákon? 

policajt--- Ukazuje to tu zákona č.355 z roku 2017, no toto si prečítajte , podľa tohto budete odstúpení toto je zákon, 

nevidíte čo som vám ukázal, § zákona 

Mgr. Peter F. č 313080--- Poďte sem, Chlapi  poďte nabok 

o Žiadny zákon neukladá, vyhlášky nie sú nad zákon  

M Policajt--- pane pozrite sa  

o  Nie, to nie je zákon, máme zákony zo sebou 

M Policajt--- Budete odstúpený na Úrad verejného zdravotníctva na to, že , to je zákon o ochrane , podpore a rozvoji  

verejného zdravia, povinnosť riadneho pokrytia dýchacích ciest 

o No tak budem, ale nebudem s vami hrať túto hru 

M Policajt--- Budete odstúpený na Úrad verejného zdravotníctva 

o No nebudem tu s vami hrať túto hru. 

M Policajt--- No tuná vás neobslúžia . To je všetko. 

ďalší policajt---- Nikde vás neobslúžia. 

o To s vami súhlasím, tuná nás nechcú obslúžiť. Ale povedzte mi kde si mám ísť nakúpiť. 

M Policajt--- V žiadnom obchode. Lebo taká je...no 

o To znamená, že mám zomrieť od hladu. 

M Policajt--- No tak si dáte 

o No nie , toto nebudem s vami hrať 

M Policajt--- dáte si riadneho pokrytia tváre 

o Ale hrám to s vami so všetkými, ktorí idete 

o manželka : poslúchate systém 

Policajt--- Poďte ďalej 

M Policajt--- Áno spoločnosť funguje na nejakom druhu systéme  

o Prišiel som sem nakúpiť , alebo ako sa to povie :základné ľudské práva a slobody právo je nakúpiť si , dýchať 

slobodne, najesť sa.  

M Policajt--- Môžete sa sťažovať samozrejme lebo je napísaná vyhláška. 

o Áno to sa môžem, ale nechcem sa sťažovať, chcem si len kúpiť a nič viac  
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M Policajt--- Počúvajte ma teraz ja vám poviem, je vydaná vyhláška  

o Vyhláška nie je nad zákon  

M Policajt--- Počkajte ešte 

o Áno počúvam 

M Policajt--- Dorozprávam ,dobre 

o Prepáčte 

M Policajt--- Je vydaná vyhláška je vydane nariadenie vlády, ktoré vyšlo vo vestníku , zatiaľ to platí preto, že nikto to 

nenapadol, tak že to nemá    formu nulitného, dobre  

o Ako že nie  

M Policajt--- Nie 

o Nie, no určite nie  

M Policajt--- Ešte žiadny sud neprebehol 

o To ma nezaujíma  

M Policajt--- Kde ste 

o Nebudem s vami hrať tuto hru  

M Policajt--- Ja mam ... 

o Áno presne tak , prišiel som si nakúpiť  

M Policajt--- Ale vás neobslúžia, ani vám to nenablokujú 

Otázka ku predavačkám --- Tak, že tiež sa dopúšťate takéhoto trestného činu, odmietať základne ľudské právo žít, by 

som povedal  

Predavačka--- viete čo neviem čo by som vám na to povedala 

o Ja viem ťažko sa na to odpovedá  

Predavačka--- Nooo 

o Ale rad by som  

                         ....  

Telefonát policajta --- Áno ?zdravím  

Predavačka--- vravy Pani manželka, že ste boli v tesscu 

o Ak so mnou nesúhlasíte nechcem, vám kaziť náladu ak so mnou nesúhlasíte  

Predavačka--- Nič v poriadku, každý mame svoj názor ja vám ho neberiem 

o Nechcem vám zbytočne kaziť deň , budete mat ešte dlhy áno 

Predavačka--- manželka vraví, že ste boli v tescu 

Predavačka: ... Nie určite nie, ja vám verím, bohužiaľ mame nariadenia  

o A toto je to, že máme nariadenia, ktoré sú proti ľudom, áno proti ľudom 

Predavačka: Pani chápete, že mi s tým neurobíme nič, je to nariadenie vlády 
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o Ako vravíte, vy s tým nič ne  

Predavačka-- A keby ste teraz boli obidvaja nakazení z toho hľadiska ste sa na to nepozerali? 

o Jaj , už zase tieto hry,  

o Manželka--- keby sme boli nakazený,  sme doma 

o ... nie... nie nie tieto hry  nehrám, je tu problém z rúškami  

predavačka--- ale ako viete, že nie ste nakazená, pani  

o manželka--- lebo nemám príznaky  

o je tu problém s rúškami , kde ich kľ  udne zlozíte  

o  manželka--- a keď veríte tomu, že bezpríznakový človek je chorý tak potom 

o  tak zrazu nikto vám nič nemôže, lebo nemôžu byt ja neviem traja policajti na 5 miliónov ľudí, robíme si to 

sami, sami si to robíme, že vlastne buzerujeme jeden druhého a ... áno ,  

o môžem vás poprosiť nablokovať?  zakážu vám to stále. Vidíte vy sa bojíte vzdať zamestnania aj aj aj... 

predavačka--- viete ja mam tak isto rodinu 

o áno viem, tiež mam  

predavačka--- ja sa nedám vyhodiť pre niekoho tak že  

o áno presne tak že ,  donútia vás takto , to znamená, že podriadite sa len na základe strachu, ktorý sa teraz 

momentálne koná, šíri a roznáša, a potom nás to takto do kŕču dostane 

predavačka: ...ale manželka vravela, že vás v tescu obslúžili nevidím problém, zoberiete si košík a idete do teska , ja 

nevidím v tom problém 

o  áno, súhlasím ďakujem pekne  

predavačka--- za malo  

o mrzí nás, že sme vám spravili robotu 

predavačka--- nevadí  

o pekný deň 

predavačka--- aj vám 

o dovidenia 

. 

. 

o Tak že do tesca,  mame ísť, čo je síce, neviem ci znova nás  tam nebudete naháňať 

Policajt--- to iste, jasne budeme 

o Ale prečo  

Policajt--- Ja som vám to povedal  

Policajt--- Lebo sú - kolega vám to vysvetlil a ja vám to... 

o Ale to nemôže fungovať 

Policajt--- Sú určite podmienky  

o To sú vymyslené pravidla  
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 Policajt--- tak to tak funguje 

o áno viem, lebo Väčšina sa podriadila 

Policajt--- Sa nemôžete prispôsobiť ( smiech ) Ha ha, 

o Ale nemôžem sa prispôsobiť niečomu čo nemá logiku. 

Policajt--- Tak vás neobslúžia sa nehnevajte  

Policajt--- A doteraz ste ako nakupoval? 

o No tak, že som šiel pekne, slušne som prišiel, slušne som nakúpil, a tak som fungoval normálne 

Policajt--- No veď teraz je ta nová vyhláška  

o A teraz sa niečo zmenilo lebo ste si dali ja neviem bieli symbol  náhubkov, že teraz už nebudú plátenné, že 

teraz už budú nejaké iné a teraz na základe toho už nemôžte prísť, lebo už nestačí neviem čo nejaký takýto 

znak, ale už musí byt niečo viac  

Policajt--- Musíte sa prispôsobiť 

o No nemôžem sa prispôsobiť takémuto niečomu, to sa nedá ,tu sa pácha ZLO na ľuďoch, zabraňujú vám 

slobodne dýchať 

Policajt--- No ak sa neprispôsobíte tak vás neobslúžia 

o Manželka--- keď sa pácha zlo na občanoch, zabraňujú vám slobodne dýchať 

o No a vy ste tu na to, aby sme si mohli slobodne nakúpiť a namiesto toho mi poviete, že vysťahuj sa zo 

Slovenska alebo skap , no to je super 

Mgr. Peter F. č 313080--- pane Musíte si nájsť prevádzku kde vás obslúžia aj bez prekrytia horných dýchacích ciest 

o Áno tak poďte so mnou  

Mgr. Peter F. č 313080--- Nájdite si ju vy 

o  Lebo vlastne to je vaša povinnosť 

Policajt--- Nie to vôbec nie je naša povinnosť v žiadnom prípade 

o Nie?   

o  manželka--- Pomáhať a chrániť . 

o Tak prečo potom ste sem prišli, lebo prišiel som si nakúpiť 

Mgr. Peter F. č 313080--- Preto, že niečo porušujete 

o A čo také porušujem 

Mgr. Peter F. č 313080--- Vysvetlil som vám to všetci kolegovia, veď vám ..to nejdem päť krát hovoriť, veď je to 

zbytočne  

Policajt--- a keď tak, môžete si to na tých dverách odfotiť 

o Ale to ma nezaujíma  

Policajt--- vysvetlil som vám ,,, ja som vám povedal,,, každý vie že sa 

Mgr. Peter F. č 313080---...rozumiete, že vás tu neobslúžia, to asi chápete , ste dosť inteligentný 

o Vy strašíte a pomáhate strašiť tých ľudí, aby si nemohli nakúpiť, alebo aby vlastne, neviem , no strašíte ich 

jednoducho 
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Mgr. Peter F. č 313080--- Objednajte si cez internet až domou potraviny 

o Super, super nápad  

Mgr. Peter F. č 313080--- Nemusíte si ani rúško založiť 

o Lebo som nezamestnaný, manželka je nezamestnaná a ešte si máme cez kuriéra  

Mgr. Peter F. č 313080--- A to je koho problém 

Mgr. Peter F. č 313080--- Váš asi, nie ? 

o  Jasne, lebo vám ide výplata vy ste teraz pri peniazoch a vy si môžete dovoliť čo človek  

Mgr. Peter F. č 313080--- Ale možno to nechcete počuť pane, ale tak to je  

o  Áno, tak to je ale vy 

Mgr. Peter F. č 313080--- Mate možnosť si takto nakúpiť potraviny 

o vy osobne, čo robíte tento cirkus, bránite tým ľudom ktorý sa postavia tomu, tak ich radšej, alebo sa radšej 

vzdajú práce, alebo neviem čokoľvek spravia, ale nebudú poslúchať tento systém, ale to neznamená, že majú 

zomrieť teraz 

Mgr. Peter F. č 313080--- Nikto nevraví že máte zomrieť 

o No áno chcem si kúpiť a vy mi poviete, že chod inde  

Mgr. Peter F. č 313080--- Veď som vám vysvetlil 

o Pôjdem inde a potom zase docupkáte, lebo oni povedali že nie 

Mgr. Peter F. č 313080--- Nájdite si takú prevádzku, kde vás obslúžia aj bez rúška a ak takú nenájdete, máte možnosť 

objednať si potraviny  

o  Nie, nie, nie, takto to nepôjde. Obchod je tu na to, aby sme si prišli kúpiť, a to je úplne jedno ktorý obchod 

o manželka : je pre ľudí, ale nie preto aby nám bránili dýchanie 

Mgr. Peter F. č 313080--- to je váš názor osobný 

o to je nie názor to je normálna skutočnosť to sa nedokazuje. Obchod tu nie je tu na to aby, bol len pre 

vyvolených , alebo pre nejakých neviem akých, sú to ľudia, ktorý sa prišli najesť , nič viac , kúpiť si, aby mohli 

žiť  

Mgr. Peter F. č 313080--- dobre, ale tak isto si môžete aj online si nakúpiť 

o Jemin, to môžem ísť aj mimo Slovenska, to som už počul 

o manželka--- nepochopili ste pointu 

Policajt--- no to je tak isto, ako my vám teraz niečo vysvetľujeme, tak sa teraz s kolegom, viete tiež ho nechápete, ani 

vy nás nechápete, ani my vás asi, 

 Mgr. Peter F. č 313080--- nepochopenie tu nastáva vzájomné, my mame aj inú robotu, vy ste asi pochopili, že vás 

dnuka neobslúžia, nie ste dosť inteligentný na to ci ? neobslúžia vás jednoducho cely deň 

o na základe čoho? Lebo oni sa nás boja, alebo oni si vymyslia vyhlášky nejaké  

Mgr. Peter F. č 313080--- ne, oni sami nás volali, keby sa nás boja... 

o dobre , ja som im povedal že ak nezavolá ona veď to je jedno, zavoláme my  

Policajt--- jasne  
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o tam nie je rozdiel 

Mgr. Peter F. č 313080--- zavolala ona vidíte, asi sa nás nebála keď nás vidíte  

o no a čo , myslite že sa bojím ? 

Mgr. Peter F. č 313080--- ona potrebovala pomoc a nás sa nebála, nehovorím ci sa vy bojíte  

o no, tak, 

Mgr. Peter F. č 313080--- to ja netuším ci sa vy bojíte dobre , naša robota tu skončila ja si myslím, tuto kolegovci vás 

odstúpia na regionálny úrad verejného zdravotníctva, tam vás poriešia 

o Manželka--- no a my podáme čo nám treba ako občanovi  

Mgr. Peter F. č 313080--- jasnačka  

o dohodnuté   

o manželka--- pekný deň vám prajeme, prijemnú službu  

o  tak ze ideme do ďalšieho obchodu, ani ďalej nechoďte lebo zrejme budete mat znova výjazd, alebo idete 

rovno s nami ? 

Policajt--- áno ? 

o idete rovno s nami do tesca ? lebo si chcem nakúpiť . mam zostať hladný 

Policajt--- nikto vás tam neobslúžia pane viete 

o to je sila  

Policajt--- tak ja neviem ci tomu nerozumiete  

o nie nerozumiem, to znamená že teraz čo mam spraviť, ostať o hlade 

Policajt--- dajte si respirátor na ústa 

o no určite nie  

Policajt--- tak potom budete hladný 

o to je sila , sila akú hru hráte 

... 

o manželka--- Neviem ci ich máš odfotených 

o A načo? Iba ten jeden napadal, ty ostatný nie. 

 

 

 

 


