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Socha Masaryka dostane 
cedulku. Rusové si ho pletli s 

Leninem  

 Socha T. G. Masaryka v centru Karlových Varů mate ruské návštěvníky. 

Ti v domnění, že se jedná o Lenina, soše na znamení úcty líbají nohy. 

Vedení města to vadí a rozhodlo, že k soše umístí dostatečně názornou 

cedulku se jménem prezidenta. 

Žena se probudila na vlastním 

pohřbu, dostala infarkt a zemřela 

 Fagilju Muchametzjanovová z Kazaně byla ve svých 49 letech lékaři 

omylem označena za mrtvou. Když se tedy truchlící příbuzní shromáždili 

kolem její otevřené rakve, probrala se, začala křičet hrůzou a nedlouho 

nato zemřela. 

Otec dal nechtěného zlobivého syna 

do pračky a zapnul ji, obvinili ho z 

vraždy 

 Třiatřicetiletý Francouz Christophe Champenois byl v minulých dnech 

obviněn z vraždy svého tříletého syna Bastiena. Za trest ho svlékl, dal do 

pračky a tu spustil. Chlapec zemřel. 

Cyklista nepřežil srážku s tramvají, 

zřejmě odpočíval v kolejišti 
 

 To nepotřebuje komentář… 

 

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

 

 

 

 

Klasika…  

 Všichni jsou letadlo, jenom Havel je 

letiště. 

--- 

Drahý? 

 Nechápu, jak si můžou lidi stěžovat, 

že je benzín drahý. 

 No vážně, kdy naposledy stál litr 

benzínu stejně jako šest vajíček? 

--- 

Ze života… 

  „Tak co, jak se žije v Severní Koreji?“ 

  „Hele člověče, nemůžu si stěžovat!“ 

--- 

Souboj! 

Wikipedie: "Já vím všechno!"  

Google: "Najdu všechno!"  

Facebook: "Já znám všechny."  

Internet: "Beze mě jste v ******."  

Elektřina: "Tak se uklidníme jo?!" 

----------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Nabízíme rakvičky 
všech druhů! 

Vanilkové, čokoládové, ovocné... 
Dřevěné, plastové… 

Světlu vstříc s chutí chtíc! 

V Sadu 21/9164 Záhrobí 
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Krátké ohlédnutí za táborem  

Mže – Berounka 2013 

 

 No posuďte sami... Potřebuje tento obrázek komentář? Kdybyste si přeci 

jen mysleli, že ano, tak neváhejte kontaktova Kubu! 

 

 Doplňte bublinu. 

Originalita a 

vtipnost se ocení! 

 Své návrhy se 

svým jménem dávejte 

tomu, který si říká 

„Kuba“. 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Co všechno píše Bart na 

tabuli? 

 

Nebudu plýtvat křídou 

Nebudu jezdit po chodbách na 

skatebordu 

Nebudu krkat ve třídě 

Nebudu podněcovat revoluci 

Nebudu ve třídě malovat nahé dámy 

Nebudu nazývat paní učitelku "Skvělá 

buchta" 

Česneková žvýkačka není legrační 

Nebudu křičet "Hoří!" v přeplněné třídě 

Nebudu nabádat jiné, aby lítali 

Nebudu si xeroxovat zadek 

Nebudu si s jinými vyměňovat kalhoty 

Nebudu dělat tu věc s jazykem 

Nebudu řídit auto pana ředitele 

Nebudu rozprodávat školní majetek 

Nebudu si ulehčovat práci 

S tímto přístupem to daleko nedotáhnu 

Nebudu ve třídě dělat plynaté zvuky 

Nebudu říhat národní hymnu 

Nebudu mazat olejem bradla 

Nikdy už neudělám nic špatného 

Neprospím své vzdělání 

Nejsem zubař 

Střílení trubičkou Není projevem 

svobody slova 

Nebudu podplácet pana ředitele 

Vydřiducha 

"Bártovy doláče" nejsou legální platidlo 

Spodní prádlo se nenosí vně 

Vánoční besídka není nudná 

Nebudu mučit citově slabé 

Nebudu si vyřezávat bůžky 

Nebudu plácat ostatní 

Nebudu mířit na hlavu 

Nebudu odhalovat nevědomost 

učitelského sboru 

Nebudu pořádat vlastní požární cvičení 

Divné zvuky nejsou legrační 

Nebudu střílet gumou od podprsenky 

Nebudu předstírat záchvaty 

Nejmenuji se Dr. Smrt 

Nebudu předepisovat léky 

Nebudu pohřbívat nového spolužáka 

Tento trest není nudný a nesmyslný 

 

 


