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MinuLOST

Hlášky z Otavy II.

O co jste přišli?

V metru na Vyšehradě

O hodně! Kromě Panzala, jak si to štráduje přes tábořiště bez kraťasů taky
o Matesův Knödel.

Kuba stř.: „Zkuste se namáčknout na ty
dveře, ať to vypadá, že tu je plno.“

--Kuba stř. reaguje!

Kuba: „Nestěžuj si babo!“
Kuba stř. se otočí: „Cože?“

--Logika

Martin: „Vojto, proč jsi do něj strčil?“
Trocha koření? A co na to Ivo Kývala?

Vojta: „Protože byl předkloněnej.“

--Po zapálení ohně

Kuba stř.: „Zapálil jsem ho na dvě
sirky! Z toho se první nepočítá.“
Kuba: „Proč?“
SOUTĚŽ! Kdo z nich? Hm?

HROM

Kuba stř.: „To byl pokus nanečisto...“

--Zkouška vaření aneb Kuba
stř. opět v jiném světě

Kuba: „Kubo!!! Ten sýr! Kde je?!?“
Kuba stř. konečně zareaguje: „No
vidíš...“
Kuba: „Já nevidím. Já zírám!“

--Zkouška vaření aneb Pepčin
recept

„Nejdřív tam dám vodu, do ní
těstoviny, a pak to dám na oheň.“
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Kája: „Proč tady všichni stojíte?“
Martin: „Taky přemýšlím, proč jseš
v našem stanu!“

--Po večerce

Své návrhy se
svým jménem dávejte
tomu, který si říká
„Kuba“.

Mates: „Panzal je jeden z divů přírody.“

--Vojta:

Z minulého čísla:
Výhercem se stal Smíšek, který
získává do své smíšené družinky
jednu rudu.

„Jednou jsem jel Pendolinem a šel
jsem tam na záchod. Dvakrát jsem
zmačknul tlačítko spláchnout, ale nic se
nedělo. Pak jsem si všiml, že je tam
napsáno SOS.“

--Vašek podruhé

Nejsem sice doktor,
ale nohu má
v pořádku...

Tady někdo něco někde zapomněl…

Kuba stř.: „U nás ve stanu bylo teplo.“
Kuba: „Vašek to zařídil...“

--Na nádraží v Březnici na
cestě domů

Honza: „Martine, vojta si nechal v tvým
stanu opencard.“
Vojta: „No... Spíš v tom vnitřku...“

--Pštros je upgrade sojky

--Ach Vašku...

Matěj: „On vypustil takovou sojku, že
je cítit i pusou!“

--Dobrou noc od Kuby stř.

A tady zase má někdo o kolečko navíc...

