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Filmový speciál

MinuLOST
V této rubrice se dočtete vše o tom, co se událo na minulých výpravách.
Hlášky

Monika sedí ve vlaku českých drah a říká: „Už máme 2 minuty
zpoždění. To mě fakt stresuje.“
Nesquik po hře taxikář: „Byl jsem drogový dealer. Vozil jsem jenom
babičky a zbraně!!“
Kříž smrti dobyl zlatého papouška!

26. 10. 2012 se v chatě ČSOP u Krásné Lípy udál nevídaný souboj o
zlatého papouška. Tento kouzelný večer odstartoval Vojta alias Láva
svým songem Stín katedrál. Takto tvrdý rozjezd nikdo nečekal a mezi
soutěžícími se začínala objevovat nervozita. Ovšem to se netýkalo Bětky
alias Kříž smrti, která se nebojácně pustila do holubičky a vypitvala z toho
maximum. Krok s ní drželo jen duo pana x a pana y s žhavým hitem od
Kabátů. Ovšem nakonec toto duo, ačkoliv na to byli dva, skončilo druhé.
Jak si asi domyslíte, tak první skončila Bětka. Daleko, daleko za nimi, co
by Železný oštěpem dohodil, skončili ostatní soutěžící. Kvákající Žába,
ani Indiána Jones neuspěli. V pozadí už jen zůstali Songer!, Diamant,
Umělec z Prahy, Co si zač?, Co je vám do toho a další.

Filmová příhoda na Polk street
Jde po ulici Al Poncho a za ním jde v řadě za sebou asi dvacet prstýnků
s malinkatýma nožičkama.
„Vlevóó v bok!” rozkazuje mafián a prstýnky do jednoho okamžitě
zabočí.
„Pochodéém v chod!” káže Al Poncho zase a prstýnky ho znova na slovo
poslouchají a pochodují za ním.
Takové divadlo samozřejmě nemůže ujít očím kolemjdoucích. Lidičky se
bleskově shluknou kolem a zírají s ústy dokořán. Chlápek si toho všimne
a rozeřve se: „Co čumíte, ještě jste neviděli Pána prstenů?!”
----------reklama---------------------------------------------------------------------

Potřebujete zničit svůj deník?
Prodáme Vám

Baziliščí zub
Kvalitní výrobek od společnosti Kousněme si s.r.o. Kontaktuje
nás na ímejlové adrese kousněme.si@chrrr.pššš

číslo 2
Vyloupení ústavu pro
hluchoněmé

Víte co udělá mafián po
vyloupení ústavu pro hluchoněmé?
…

Všem zláme ruce, aby to nikomu
nevykecali!

--Cimrmanovo herecké
desatero:

1. Nepij na kuráž. I opilce
zahraje lépe střízlivý.
2. Pamatuj, že na jevišti se
většinou jmenuješ jinak
než v životě. Je dobré
znát i jména ostatních
figur.
3. Citová hnutí vyjadřuj
raději zády k publiku. Jak
smích, tak pláč uděláš
nejlépe škubáním ramen.
4. Za předměty házené na
jeviště neděkuj.
5. Po nápovědě neopakuj
všechno. Některé věty
patří kolegům.
6. Na záchod jdi před
představením, ať potom
při hře necouráš.
7. Hraješ-li čerta, uvědom si
před usednutím, že máš
ocas.
8. Při potlesku na otevřené
scéně se neukláněj. Patří
patrně někomu jinému.
9. Pamatuj, že některé
dveře jsou jen
namalované.
10. Při hostině na jevišti
nejez. Vše je gumové.
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Část druhá – Honička

číslo 2
Pozor na cestu!

Řidič strhl volant doprava. Auto se smykem sklouzlo do ulice lemované
obchody. Tmavě modré auto se za nimi pořád drželo. Muž, který odvedl
Waltera do auta vzal pistoli a otevřel okénko. Vyklonil se z něho a
vystřelil. Nespokojeně se zasunul zpět do auta a zařval na řidiče: „Zklidni
to řízení! Nemůžu je trefit!“ „Pokusim se Guntre,“ odpověděl jeho
synovec. Gunter se opět vytáhl z okénka a vystřelil. „A maj to šmejdi!
Pneumatika!“ zajásal. Ozvalo se kvílení pneumatik. Auto dostalo smyk a
narazilo do hydrantu.
„Vypadá to, že už jsme je setřásli“ řekl synovec klidně za volantem.
Zničeho nic se za nimi objevilo další auto. „Sakra, jak nás objevili?“
rozčílil se Gunter. „Dělej! Prohledej se, jestli nemáš na sobě nějaké
sledovací zařízení!“ obrátil se Gunter na Waltera. „Tady!“ ozval se Walter
vytahující GPS lokátor z pravé kapsy. „Vyhoď to!“ rozkázal mu poslední
muž v autě, o kterém Walter ještě nic nevěděl. Učinil tak a naklonil se
k synovci Guntera za volantem: „Tady zahni doleva. Mám v přístavu
kamaráda. Je to páté molo z jihu.“
Synovec prudce zatočil do úzké uličky. Vjeli do přístavu. „Kde je to
zatracený molo?!“ křičel synovec. Druhé auto se za nimi pořád drželo.
„Tady. To molo s velkou lodí.“ Ukázal před sebe Walter. Prudce u něho
zabrzdili a vyskákali z auta. Rozběhli se k malé bílé lodi.
Pronásledovatelé zastavili u jejich auta a vyskákali ven. Byli tři a všichni
měli v rukou připravené zbraně ke střelbě. Začali pronásledovat Guntera a
spol. Walter se již blížil k lodi, když v tom uslyšel ránu. Myslel si, že už
po nich střílejí, ale byl to jen startující motor lodi. Skočil na palubu lodi a
rychle otevřel poklop do podpalubí. Gunter a jeho synovec dovnitř skočili
přímo z mola. „Dělej, pospěš si! “ křičel Walter na posledního muže. Loď
se dala do pohybu. Muž vyáthl zbraň a otočil se. Začal střílet po
pronásledovatelích. Trefil jednoho do nohy. Spokojeně se obrátil
k odjíždějící lodi a běžel po molu vedle ní. „Teď nebo nikdy!“ pomyslel si
těsně před skokem. Skočil. Skok měl přesně naplánovaný do otevřeného
poklopu, který držel Walter. V tom se ozvala rána.
Do podpalubí dopadl již mrtvý. Po něm dovnitř vlezl Walter
s postřelenou nohou. „Už jsme mimo jejich dostřel. Ti šejdi mě trefili do
nohy. Příště jim to oplatím.“ oznámil ostatním Walter. „Buď rád, že to
takhle dopadlo.“ Zareagoval na jeho poznámku Sam za kormidlem. „Tak
kam to bude pánové?“ po chvilce dodal Sam.

Vedoucí stavby cyklostezky
jménem Narazíš přes město Capo
Strogo varuje: „Dávejte pozor na
cestu!“
Doplňte bublinu.
Originalita a vtipnost
se ocení!

Své návrhy se svým jménem
dávejte do krabičky s popiskem Al
Capuchino.
Z minulého čísla:
Šeptá: „Každý
vezměte aspoň pět
klasů, ať máme na
chleba!“

----------reklama---------------------------------------------------------------------

Není kapodastr jako Capo Dastr
Bolí Vás z hraní na kytaru ruce?
Máme pro vás řešení! Víceúčelový
kapodastr se hodí k hraní na kytaru, škrcení
malých (s)krčků nebo dokonce i jako
sponka!

Výhercem se stal Míla, který
bude finančně obohacen.
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Počasí

V pátek budou teploty od patnácti do osmnácti, takže si to, teenageři,
pěkně užijte! O víkendu budou 30°C horka. 16°C v sobotu a 14°C
v neděli. Občas by mohlo sprchnout, tak si nezapomeňte plavky!

číslo 2
Rozhovor o hudbě
s Capo Dastrem
Redaktor: Dobrý den, tak vy jste
nějaký to kápo?

Bezradný mafián v chicagském bludišti uliček

Capo Dastr: Ano, já jsem Capo
Dastr.

Pomůžete mu najít správnou cestu? Pokud to zvládneš do 8 vteřin, jsi
borec!

Redaktor: Vy hledáte kapodastr?
Capo Dastr: Já žádný nehledám,
Já jsem Dastr – Capo Dastr.
Redaktor: Takže vy vynikáte
v hudbě?
Capo Dastr: Ano, rád někoho
zmáčku.
Redaktor: A co takhle zpěv?
Capo Dastr: Ale taky. Zvlášť,
když ten koho zmáčknu, zazpívá.
Redaktor: Jaké písně máte
nejradši?
Capo Dastr: No přece ty, ve
kterých je, kde najdu toho, co
hledám.
Redaktor: A máte dost zpěváků?
Capo Dastr: No spoustu! Všechny
ty, kteří se mi dostanou do spárů.
Nechcete mi taky něco zazpívat?
Redaktor: Aha, tak už jsem to
celé pochopil. (A začal zpívat:
„Jedeme přepadnout velikánkou
banku. Ve vokýnku kulomet a
dvěstě litrů v tanku. Ukradneme
mraky dolarů. Sejdeme se večer u
báru a tam je prochlastáme…..“)

Extra příloha:

