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Čokoláda je nezdravá, varují výrobci lízátek.

MinuLOST
Poznáte, o co se jedná?

číslo 6
Kontrola

Policie: „Nějaké drogy nebo
alkohol?“
Mafián: „Ne díky. Všechno
máme.“

--Jak se chcete vrátit
domů?
Přijede pohřebák na sídliště k
paneláku, vyleze z něj chlap v
černých ošuntělých šatech.
Odpověď najdete na spodu stránky
Hlášky

Na schůzce při trénování zapalování ohně se Panzal ptá: „Bětko, už jsi
to zapálila?“ Bětka: „Jo, už jsem zapálila i sirku!“
Na druhé Jizeře v pátek večer Bětka: „Mám nejmenší baterku na světě.
Vejde se mi mezi dva prsty! ….. Jééé, kde je?“
Je ráno před plavbou na druhé Jizeře a prší. Všichni se krčí v altánku a
snídají vánočku. Martin vtipkuje: „Kámo, máš program i na dovnitř?“
Panzal s úsměvem: „Hele jo… Když jsem to plánoval, tak bylo sluníčko!“

Zprávy
Šokující výbuch na 5. Avenue!

V noci ze včerejška na dnešek otřásl ulicí v New Yorku výbuch.
Nálož byla odpálena maskovanou skupinou v černých kloboucích.
Jejich útok byl směřován na místní banku.
Podle mluvčí vykradené banky paní ……. byly ukradeny diamanty
v celkové hodnotě 2 miliónů dolarů! Veškerá ostatní hotovost zůstala
na místě.
„Je to rozhodně zvláštní čin,“ říká expert na boj proti
organizovanému zločinu. „Nezbývá nám nic jiného, než požádat o
pomoc veřejnost.“
Závěrem jen stačí říct, že velmi nedoporučujeme nosit klobouky.
Mohli byste se stát cílem policejních operací.

Odpověď k fotce: díra v Martinově mikině

Místní drbna vykoukne z okna
a volá dolů: „Ale to bude omyl,
tady nikdo neumřel, to bych
věděla...“
Chlap se opře o auto a vyndá
svačinu. Zvedne oči a s plnými
ústy volá nahoru:
„Neznáte Pivoňkovi?“
„Já jsem Pivoňková...“
„Vezu vám děti z tábora...“

--Zprávy z domova
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Část čtvrtá – nepřipraven
Opět stál náš hrdina před otevřenými dveřmi v té temné uličce,
kterou si až moc dobře pamatoval. Tentokrát nezaváhal a odhodlaný vběhl
dovnitř. V tom uviděl…

číslo 6
Doplňte bublinu.
Originalita a vtipnost
se ocení!

Medvídka Pú.
„Co to má znamenat?!?“ divil se Walter. Přišel k plyšovému
medvídku a sebral mu s ruky dopis.

Přišel jsi pozdě. Práce je zde hotová.
Gunter

Najednou mu vše došlo. Celé to byla léčka. Od začátku.
„SAKRA!“ ozvalo se místností. „PADEJ! A už o nich nechci nikdy
slyšet! SAKRA!“ Walter vyletěl ze dveří jak střela. Pokynul prstem
k Sidovi a Robertovi. O pár sekund později ulicí zabručel mocný motor
Forda.
„Kam jedem?“ zeptal se Sid. „K moři. Nechali jsme tam jednoho
svázaného chlápka, kterého teď musíme oddělat. Jen doufám, že tam ještě
bude.“
Zaparkovali o blok dále s odstupem. „Počkej!“ zarazil Walter
vystupujícího Roberta. „Něco se tam děje.“ „Vidžim. Nadžtupuji džo auta.
Gžunter i tžen tžeho tžinovetž,“ odvětil Robert. „Nastup si. Budeme je
pronásledovat,“ pokynul mu Walter.
Projeli asi čtyři křižovatky, než si Gunter všiml pronásledovatelů.
„Šlápni na to!“ zakřičel na něj jeho synovec.
„DO DŽABLEK! Vžimli ži náž!“ zahřměl Robert. „Sundejte je!“
rozkázal bratrům Walter.. Robert otevřel palubní desku a vyvalil oči: „Do
džablek. K džemu vožiš v přihradžce dšžipky? Kdže maž žbraň?“
„Nemám. Toto je friendly auto. Můj brouček… Ford Brouk. Vy nemáte
zbraň?“ „Ne,“ odpověděli sborově bratři. „No, to je pěkné,“ povzdychl si
Walter.

Své návrhy podávejte Kubovi.
Z minulého čísla:

Máš kluka?
Ne? Tak
teď už jo!

Výhercem se stal Nesquik,
který bude finančně ohodnocen.

--Počasí

Nenadávejte na počasí, devět
desetin lidí by nemohlo ani začít
rozhovor, kdyby se počasí čas od
času neměnilo.

----------komiks---------------------------------------------------------------------

--Přijde Al Adore k milé a hned
začne spouštět rolety.
„Co to děláš?”
„Neslyšela jsi předpověď
počasí? Celý den má být
zataženo!”
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Málo místa na tábořišti?

číslo 6
Mobil

Strč mobil do čaje a máš
Teamobile.
Strč ho do vody a máš
Vodafoun.
Rozlom ho a máš: „Óóó two!“

--Zprávy ze světa

Mark Zuckerberg byl včera
hospitalizován s těžkými
pohmožděninami a tříštivou
zloměninou stehení kosti.
Předběžné zprávy hovoří o tom,
že jej Chuck Norris šťouchnul na
Facebooku.

--Operátor: „Jakým způsobem jste dobíjel kredit?“
Zákazník: „Nooo, dobíjel jsem si kredit přes ten terminátor!“
Operátor: „Dobrý den, jak vám mohu pomoci“
Zákazník: „Dobrý den volám Vám kvůli tomuhle problému.“
Operátor: „Ano, povídejte.“
Zákazník: „Já tady mám teď dceru…“
Operátor: „Hmm...“
Zákazník: „…a já si kvůli té dceři teď nemůžu vzpomenout, co jsem
chtěl.“
Operátor: ?????
„Moment-Jarmilo, pojď si vzít malou, já si teď kvůli ní nemůžu
vzpomenout, co jsem chtěl pánovi říct...“
Zákazník: „Už je pryč....a já teď fakt nevím. No, já si kvůli ní fakt
----------komiks---------------------------------------------------------------------

Pozor!

Jde takhle pán kolem blázince a
slyší: „Tři-náct, tři-náct, třináct...“
Podívá se dovnitř mřížemi a
jeden z bláznů mu vypíchne oko.
Kolem se ozve: „Čtr-náct, čtrnáct, čtr-náct…“

--Na IT podpoře

Zákazník: „Mám nainstalovaný
Windows Vista.“
Hotline: „OK.“
Zákazník: „Počítač mi
nefunguje.“
Hotline: „Ano, to jste už
říkal...“

