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MinuLOST 

 Z výpravy do Jablonce nad Nisou si pamatuji mlhavě jen pár věcí. 

Neustále ležícího Nesquicka na sjezdovce a jeho chytání zajíce. Asi mu 

budu muset vysvětlit, že jsou zajíci v zimě zalezlí a neradi chodí ven. 

Také si pamatuji samotářku Moniku na lanovce (      ) a srážku Emmy 

s Nesqickem při sesedání z lanovky. Zkrátka to Nesquicka nějak táhlo 

k zemi. 

Hlášky 

 U vánočního stromečku dostal Ondra dárek a reaguje na to: „Ondra 

dítě?!?“ 

 Martin vchází do místnosti a Kuba říká: „Vypadáš jako profesor ode mě 

ze školy, až na to, že nenosí tepláky.“ 

 Kája = prcek 

 Jára: „Točí se to a je to zelený“ Martin reaguje: „Emma v mixéru?“ 

Dopis synovi Dona Camaragiho 

 Můj drahý synu! 

 

 Píšu pomalu, protože vím, že neumíš rychle číst. Už nebydlíme tam, kde 

jsme bydleli. Tvůj otec četl, že nejvíc dopravních nehod se stane v 20 

kilometrovém okruhu od bydliště, proto jsme se přestěhovali. Nemůžu ti 

napsat číslo domu, protože předešlí obyvatelé ho odmontovali a vzali s 

sebou, aby si nemuseli měnit adresu. V novém domě je všechno velmi 

pěkné. I pračku máme, i když nějak nefunguje. Vložila jsem do ní šaty, 

zatáhla jsem za provázek a od té doby jsem ty šaty neviděla. Ale není to tu 

špatné. 

 

 Minulý týden pršelo jen dvakrát. Jednou tři dny a jednou čtyři dny. 

Poslala jsem kabát, který jsi chtěl, ale podle tvého otce by byl balík kvůli 

knoflíkům příliš těžký, tak jsem je uřezala. Najdeš je v levé kapse. Tvoje 

sestra dnes ráno porodila, ale ještě nevíme co. Takže ti zatím nemůžu říct, 

jestli jsi strejda nebo teta. 

 

 Tvůj bratr si včera zabouchl klíče v autě, dost jsme se báli, protože 

trvalo víc než dvě hodiny než mě s otcem z toho auta vysvobodily. 

 

 Soused minulý týden padl do sudu s domácí hruškovicí. Zkoušeli ho 

vytáhnout, ale hrdinsky je přemohl a utopil se. Tři dni hořel v krematoriu. 

 

 Ale jináč se nic zvláštního neděje, všechno je ve starých kolejích. 

 

 Tvoje milující matka. 

 

PS: Chtěla jsem ti vložit nějaké peníze do obálky, ale už byla zalepená. 

Skleróza 

 Přijde v zimě pán domu z 

venku a ptá se sám sebe: „Co 

jsem to chtěl? Aha, najíst se.” 

   Nají se a říká: „Ne, to není 

ono. Napít se.” 

   Napije se a říká: „Ne, to také 

není ono. Už to mám, chci se 

vykoupat.” 

   Vykoupe se a říká: „Ne! Už to 

mám, chci si sundat lyže!” 

--- 

Nejlepší přítel 

  Dva maníky zasypala na horách 

lavina. Najednou ten jeden vidí, 

jak se k nim blíží záchranářskej 

pes, bernardýn se soudkem, a tak 

říká tomu druhému: „Hele, 

nejlepší přítel člověka.” 

   „No jo, a nese ho pes!” 

--- 

Cesta po horách 

Jdou dva skialpinisti po horách a 

najednou se jeden z nich zřítí do 

průrvy. Druhý přijede k průrvě a 

volá: „Jsi v pořádku?” 

 „Jsem!” 

 „Co hlava, nerozbil sis ji?” 

 „Ne, dobrý!” 

 „A co ruce nebo nohy, nemáš 

zlomené?” 

 „Ne, v pořádku!” 

 „Tak co tam ještě děláš?” 

 „Padám...”  
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Část čtvrtá – opět na začátek 

   … 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… 

   Ačkoliv byla tyč svírána dveřmi, tak se Walterovi podařilo ji popostrčit 

ven ze dveří a tím schodil synovce opírajícího se o dveře. Vyběhl 

z místnosti. Schodil roušku z hlavy a svázal  synovce ležícího na zemi. 

   Téměř nic neviděl. Jěště pořád měl opuchlé oči od uspávacího plynu. 

„Kam to jdeme?“ zepteal se Sam. „Do bezpečí,“ odpověděl mu nesoucí ho 

Walter. 

   „Už tam budem?“ ozval se Sam o hodinu později. „Ještě chvíli vydrž. 

Budeš v pohodě.“ 

   Posledně se Sam probral v autě. 

   „Proč ses, k skaru, vrátil sám, ty neschopný červe!“ ozval se rozčilený 

hlas. „Š-š-šé-fe. Dělal jsem co jsem mohl. U těch dveří v centru jsem 

ztratil hlavu a vyzvedl mě tam jeden gentleman, který se později ukázal 

být ne zrovna velkým kamarádem. Sam zemřel na reakci na uspávací 

plyn.“ „Ano? Asi byl ten budižkničemu nanic, když zemřel.“ „Pane, jdou 

po mě dvě skupiny.“ „Já vím, já vím… SAKRA!“ „Pane, slitování… 

Pane…“ „Nejdříve dokončíme tvoji práci v centru. Pak sejmeme ty tvoje 

zatracený pronásledovatele.“ 

   Opět stál náš hrdina před otevřenými dveřmi v té temné uličce, kterou si 

až moc dobře pamatoval. Tentokrát nezaváhal a celý odhodlaný vběhl 

dovnitř. V tom uviděl… 

Taky nedáváte pozor ve škole? 

Petr nedává pozor: 

Učitelka: Petře, Petře – proč si myslíš, že ti tak říkám. 

Petr: Protože se tak jmenuju. 

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

 
 

Doplňte bublinu. 

Originalita a vtipnost 

se ocení! 

 Své návrhy se svým jménem 

dávejte do krabičky s popiskem 

Al Capuchino. 

 
Z minulého čísla: 

 Výhercem se stala Emma, 

která bude finančně ohodnocena.  

--- 

Počasí 

 Povane jihozápadní inteligence 

o síle 5,1 Richterovy stupnice, 

rychlostí 5 m/s. Nejspíše bude 

přelétavá, takže se není třeba 

obávat trvalých následků. Taktéž 

začne období přelétání tažných 

ptáků a tak pozor na okolí, může 

vám přiletět nějaká ta facka. 

Zůstaňte pro tyto dny raději 

zalezlí na záchodě. Tam žádné 

nebezpečí nehrozí, maximálně se 

můžete nešťastnou náhodou 

spláchnout...  

I am sexy 

and I 

know it. 
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Rozhovor s trenérem české fotbalové 

reprezentace Michalem Bílkem 

 

Trenére, dneska asi s výsledkem žádná velká spokojenost? 

Tak určitě, na druhou stranu bych ten výkon úplně nezatracoval. Myslím, 

že jsme přesně ukázali svoji sílu a že se nemáme úplně za co stydět, 

protože my se nikdy za nic nestydíme. Chtěli jsme si vyzkoušet několik 

herních situací a to se nám myslím povedlo. 

 

Například?  

Například, no určitě. 

 

Například přesně co? 

Například situaci tři útočníci na jednoho Čecha. 

 

Ale po této situaci přece padl třetí gól Norů. 

Tak určitě, ale i to bylo v plánu, chtěli jsme Petra nechat odchytat naostro 

nějaký ty penalty a to se myslím povedlo. Bohužel Norům taky, ale 

myslím, že jsme se ze zápasu poučili a víme, co nesmíme příště soupeři 

dovolit. 

 

A to je co? 

Tak například pustit tři útočníky na jednoho Čecha nebo nechat soupeře 

kopat penalty. 

 

Jak jste spokojen s českou ofenzivou? 

Tak samozřejmě, myslím, že dopředu máme ještě rezervy, ale myslím, že 

Milan si odkopal svůj standard a že jsme si vytvořili několik slušnejch 

šancí. 

 

Můžete nám ty šance připomenout? 

Tak určitě. 

 

Takže konkrétně? 

Třeba nastřelené břevno v první dvacetiminutovce. 

 

Ale to nastřelili Norové. 

Určitě, ale šance to byla. 

 

Myslíte, že to Milana Baroše ještě v reprezentaci vůbec baví? 

Tak Milana to možná to poslední dobou, řekněme pět let, možná v 

reprezentaci tak moc nebaví, ale zase víme, že Milan má svejch starostí 

dost, pere se o místo ve svym mančaftu v Turecku a na nároďák nemá 

tolik síly. Ale když ho z nároďáku nikdo nevyrazil do teď, tak já to teda 

dělat nebudu. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Jak poznáš, že žiješ v 

21. století? 

1. Omylem vyťukáš svůj PIN-

kód na mikrovlnku 

2. S překvapením konstatuješ, že 

poker se dá hrát i s normálními 

kartami 

3. Na trojčlennou rodinu máš 15 

telefonních čísel 

4. Člověku sedícímu vedle tebe 

pošleš e-mail 

 5. Se starými známými 

neudržuješ kontakt, neboť na ně 

nemáš E-mailovou adresu 

5. Čtyři roky sedíš u stejného 

psacího stolu a mezitím si 

pracoval ve třech různých 

firmách 

7. Tvůj šéf by nedokázal 

vykonat tvoji práci 

8. Zavoláš členům rodiny, jestli 

jsou doma, zatímco vjíždíš 

autem do garáže 

10. Na konci každé televizní 

reklamy je internetová adresa 

11. Když odejdeš z domu bez 

mobilu (který si v 10, 20, 30 

dokonce i ve 40 letech ještě 

neznal) zpanikaříš a okamžitě se 

pro něj vrátíš 

12. Ráno si zapneš počítač, ještě 

dřív než si uvaříš kávu 

13. Zatímco toto čteš, usmíváš se 

a přikyvuješ 

14. Ještě horší: Přesně víš komu 

to pošleš dál 

15. Jsi příliš zaneprázdněný, aby 

si zpozoroval, že na seznamu 

chybí bod 9 

16. Nyní si se podíval, že na 

seznamu chybí bod 9 

17. Zdá se, že sis ani nevšiml, že 

na seznamu je dvakrát bod 5 

18. Nyní si se znovu podíval… 

19. …a nyní se směješ sám sobě 

20. Zamysli se, proč! 



Pololetky 2013    Al Capuchino číslo 4 

 

Zlatá maminka 

 

1)  Moje matka mě naučila OCENIT DOBŘE ODVEDENOU PRÁCI: 

"Jestli se hodláte navzájem zabít, udělejte to laskavě venku, právě 

jsem uklidila!" 

2) Moje matka mě naučila NÁBOŽENSTVÍ: 

"Modli se aby to z toho koberce šlo dolů!" 

3) Moje matka mě naučila LOGICE: 

"Proč? Protože jsem to řekla!" 

4) Moje matka mě naučila PŘEDVÍDAVOSTI: 

"Ujisti se, že máš čisté prádlo, co kdyby se stala nějaká nehoda!" 

5) Moje matka mě naučila IRONII: 

"Ještě chvíli breč a já ti k tomu dám skutečný důvod!" 

6) Moje matka mě naučila MNOHO O VĚDĚ ZVANÉ OSMÓZA: 

"Zavři pusu a sněz tu polévku!" 

7) Moje matka mě naučila OHEBNOSTI: 

"Podívej se na tu špínu, co máš na zádech!" 

8) Moje matka mě naučila VYTRVALOSTI: 

"Nevstaneš odsud dokud nesníš všechen ten špenát!" 

9) Moje matka mě naučila o POČASÍ: 

"Tvůj pokoj vypadá, jako kdyby tady před chvílí řádilo tornádo!" 

10) Moje matka mě naučila ŽIVOTNÍMU CYKLU: 

"Přivedla jsem tě na tento svět a můžu tě z něj zase rychle sprovodit!" 

11) Moje matka mě naučila ZÁVISTI: 

"Na světě jsou milióny nešťastných dětí, které nemají tak úžasné 

rodiče jako ty." 

12) Moje matka mě naučila MATEMATICE: 

"Kolik chceš knedlíků?" "Chci tři." "Dostaneš pět." 

 

 

 

 

V naší redakci 

pracujeme na 100% 

Pondělí    14% 

Úterý     21% 

Středa    40% 

Čtvrtek    20% 

Pátek    5% 

Pracovní výkon celkem: 100% 

 


