
 

Nelibi se vam reprezentovat stat a narod? 
Vraťte pul miliardy a valte... 

Fotbalova asosiace Česke republiky, spolek, kery na svuj provoz dostava každoročně od nas ode všech pul 
miliardu korun, se asi za svuj narod stydi.  

Kdyby se byl byval nestyděl, tak by byl byval nepokračoval v odnarodňovacim trendu, poplatnemu sučasne, 
pomatene, multykulturně zvrhle vlně. 

Začalo to v roce 2011, kdy jakehosik pomatenca napadlo na dresy v modročervenych barvach 
Lichtenštejnska misto velkeho statniho znaku jakusik slepicu. Pry to je maly statni znak, kery neobsahuje 
moravsku a slezsku orlicu, ale enem česekho lva. Jenže maly statni znak to neni, ten vypada jinak. To divne 
zviře se zcela zborcenyma proporcama připomina slepicu, ne lva. A před tu slepku zdrha jakysik potkan. Od 
doby, kdy reprezentace Česke republiky oblikla tyto zmršene symboly ve stylu kura honi ščura, nic 
pořadneho nezahrala. Ani se nedivim. Tež by se mi blbě reprezentovalo, když by mi po drese běhala taka 
verbež. 

Česky spolek pro fotbal, (kery dostava pul miliardy mimo jine aji za reprezentaci) byl nasledovany aji 
českym spolkem pro hokej (od nas dostava 200mil. ročně), kery tež přestal reprezentovat Česko a statni 
znak na dresach byl vyměněny za logo Scanie. 

(Rozčleněni přijmu u fotbalistu je nasledujici: z 562 milionu ide 384 na svaz, 68 milionu na reprezentaci a 
110 milionu na talentovane děcka). 

Spolek pro fotbal se už stydi aji pojmenovat naš stat Česko nebo Česka republika a tvaři se, že se fčil 
jmenujeme #CESKAREPRE. 

V tomto duchu už nepřekvapi, když spolek pro fotbal ruši aji naznaky narodnich barev a zavadi vyblutu 
zeleň s přihluplym vysvětlenim, že tak vypadaju mlade listy lipy. 

Tuž synci, možete si vymyšlat co chcete, ale toto neukecate. Kdybyste si vymysleli, že to symbolizuje 
řepku, snad by se to dalo pochopit. Jak se vam nelibi reprezentovat tento narod, tuž vraťte pul miliardy a 
valte. 
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