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Vánoční speciál

MinuLOST
Minulou výpravu (filmová) se jistě událo mnoho vtipných situací.
Bohužel se jich k naší redakci moc nedostalo, tak Vás (čtenáře) žádáme o
návrhy hlášek a příhod do této rubriky.
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Veselé Vánoce a
šťastný nový rok

Mates poučuje Káju při natáčení scény: „Kájo znova a tyjo, ty, ty přijdeš
a fakt to je úplně suchý. Musíš jakože, aby to bylo mokrý.“

Redakce časopisu Al
Capuchino Vám přeje vlezlé
studené Vánoce a bláznivý nový
rok. Příští rok se můžete těšit na
novou rubriku. Na jakou? To
bude novoroční překvapení.

Kačkači získali stříbrného Oskara!

---

Hlášky

17. listopadu se ve večerních hodinách konal hollywoodský festival za
přítomnosti Dona Caramela. Festivalu se zúčastnili tři snímky od rodin
Kačkač, Vrtámvrtám a Pletupletu. Na těchto špičkových
filmech se pracovalo po celou sobotu. Rodina Kačkač
musela film natočit dvakrát, kvůli nefungující kameře.
První sérii záběrů
čočka kamery
nevydržela a nechtěla se na
herecké výkony dívat. Na druhý
pokus se herecké výkony zlepšily a
kamera již bez odmítání natáčela.
Možná i tento fakt způsobil
večerní triumf kačkačího snímku.
Rodina Kačkač dostala od Dona
Caramela stříbrného Oskara.

Hra na Dědu Mráze

Ze skupiny se vylosuje Děda
Mráz, ostatní si lehnou a Mráz
jim běhá po zádech.
Ve věznici

Říká vězeň spoluvězni: „Přeji ti
šťastný nový rok!”
„Ale vždyť je už únor!”
„Slyšel jsem, že ti rok přidali!”

--Pokus o omezení
dodávky elektřiny!

Vychytralost dětí velkých mafiánů
Malý, pětiletý syn Dona Roltna se ptá maminky: "Mami, mami, co
dostanu letos na vánoce?" "No, to máš tak, zlobil jsi a nedostaneš vůbec
nic. Leda že bys napsal Donu Ježíškovi, že budeš celý příští rok hodný."
Tak chlapeček se zavře do pokoje, a začne psát: "Milý Done Ježíšku,
slibuji ti, že budu celý příští rok hodný..." Chvíli se na to kouká, pak to
roztrhá a začne znovu: "Milý Done Ježíšku, slibuji ti, že budu celý příští
měsíc hodný..." Zase to roztrhá a tak pokračuje ke dni, půldni, hodině, až
nakonec rezignuje.
V neděli jde s maminkou do kostela a tam ukradne sošku Panny Marie.
Přijde domu, položí před sebe sošku a začne psát: "Done Ježíši, jestli
chceš ještě někdy vidět svou matku..."

Capo Řezal se pokusil
sabotovat monopol na dodávku
elektřiny Dona Volta. Po
neúspěšném pokusu zjistil, že
elektrické vedení, díky velkému
elektromagnetickému poli může
létat.
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Část třetí – slepé přátelství
Gunter a jeho synovec se sešli na zádi lodě. „Kdy je dostanem?“ „V té
boudě. Ty je obstarej. Já zatím kontaktuji kupce,“ řekl Gunter. „Dobře.
Ještě by mě zajímalo,“ rozpovídal se jeho synovec: „Co to bylo za lidi co
po nás šli?“ „Asi je taky chtějí dostat. Hold nejsme v tomto kšeftu sami,“
odpověděl mu Gunter a podíval se směrem ke kormidlu na Waltera a
Sama.

číslo 3
Doplňte bublinu.
Originalita a vtipnost
se ocení!

Vešli do malého dřevěného domku. Walter podle pavučin odhadoval, že
je už hodně dlouho neobydlený. „Tady pánové,“ ukázal synovec Guntera
směrem do malé místnosti s mapou Chicaga na zdi. „Kde je Gunter?“
zeptal se Walter a hned mu byla jeho otázka zodpovězena: „Něco
zařizuje.“ V místnosti nebyla žádná okna, ani stůl, či židle. Waltera a
Sama zaujala velká mapa Chicaga a začali jí studovat.
„Cvak!“ ozvalo se za Walterem a Samem. Oba tento zvuk dobře znali.
Někdo je zamkl! „Ták, a teď se pěkně prospěte,“ zajásal synovec a hodil
škvírou pod dveřmi bombu s uspávacím plynem. Oběma vězňům rychle
došlo co se děje. Nejsou to jejich přátelé. Chtějí je dostat stejně jako ti, co
je honili ve městě. „Rychle si udělej roušku z trička co máš na sobě!“
křičel Sam na Waltera. Ano, to jim dá trochu více času, než na ně začne
uspávací plyn působit. Walter sundal mapu Chicaga a utrhl její dva
dřevěné konce. Jednu tyč hodil Samovi. Postavili se každý na jednu stranu
dveří a doufali, že synovec bude netrpělivý a vejde do místnosti dříve, než
je plyn uspí. Asi po minutě upadl do bezvědomí Sam. „Sakra!“ pomyslel
si Walter. „Vrzzzz!“ dveře se pomalu otevíraly. Walter byl pořád při
smyslech, ale ty dveře mu připomněly situaci, kterou zažil v centru města.
Pevně sevřel dřevěnou tyč a čekal na nejvhodnější chvíli. „Ha, ha. Tak
tady je první schnilá švestka,“ radostně zvolal synovec schýbající se pro
ležícího Sama. „Teď, nebo nikdy!“ pomyslel si Walter. Napřáhl se a…
„Křup!“ Strop byl zde moc nízký a tyč se mu o něj zlomila. V tom ho
spozoroval synovec. Rychle uprchl z místnosti a snažil se zavřít dveře.
Walter pohotově zareagoval a vrazil do škvíry ve dveřích zbytek laťky.
----------reklama---------------------------------------------------------------------

Univerzální kronika!
Použití na 4 způsoby
K psaní, na krájení chleba, jako pracovní pomůcka, k jídlu

Své návrhy se svým jménem
dávejte do krabičky s popiskem
Al Capuchino.
Z minulého čísla:

Hulk se
vrací!!!

Výhercem se stal Mates, který
bude finančně ohodnocen. Další
varianta od Járy, která byla moc
dlouhá na bublinu zněla: „Bez
sedmiMílových bot na další
puťák nejedu.“

--Počasí

Dejte si pozor na trvalé deště!
Pro poučení uvádíme jeden
příběh:

Kontaktuje nás ihned na číslo a nedostanete
žádnou slevu!

Do hydrometeorologického
ústavu volá rozzuřený muž: „Už
dva dny vynáším ze sklepa v
kýblech to vaše polojasno!”
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Prožraný vánoční stromeček kůrovcem
Al Kůrovec ti připravil spletitou cestu skrz vánoční stromeček. Najdeš
cestu skrz?
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Momentka za všechny prachy

MUCQ

Čau Vašku, já
potřebuju…











P.S. Text neobsahuje háčky a čárky nad písmeny. Tečky a čárky ve větách jsou naopak v textu obsaženy.
Nechodtě si pro radu, protože autor textu byl dnes (7.12.2012) v 15:11 unesen Mongoly do továrny na kyslík.


