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MinuLOST 

Ve Světlé nad Sázavou se dávaly dárky.. 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva Roklinky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frutariánství 

Přečtěte si to! Oceníte to na další stránce! 

(též fruktariánství nebo fruitariánství) je jedno z méně častých druhů 

vegetariánství a jedná se o striktní formu veganství, kdy strava zahrnuje 

pouze ovoce, ořechy, semena, a jiné plody. Při sběru plodů navíc nesmí 

být zraněna rostlina, a proto jedí někteří frutariáni jen plody, které spadly 

na zem. 

Hlášky z Vánoc  

Baví se o másle 

 Martin: „I Zvíře jsem donutil uznat, 

že to nemá nic společného s naftou.“ 

 Jáchym: „Jaké zvíře? Bětka?“ 

--- 

Při výletě 

 Bětka: „Já chci maminku!“ 

 Ivaník: „Tak si napiš Ježíškovi.“ 

--- 

Děti dostali u stromečku 

bublifuky a pouštěli 

bublinky 

Monika: „Mně se zdá, že budeme 

opouštět úplně čistou ubytovnu. 

Takovou vymydlinkovanou.“ 

--- 

Panzal se vrátí s umytým 

talířem a říká: 

„Přijdu do těch umývárek, kde si 

Matěj myje talíř v té studené vodě. Tak 

začnu mýt v tom umyvadle, kde je 

boiler. Si tam spokojeně myju v té teplé 

vodě, když v tom mi Matěj říká: 

„Panzale, víš, že ti to umyvadlo 

protýká?““ Následně Panzal odchází z 

kuchyně s hadrem v ruce. 

--- 

Monika ve Světlé 

prohlásila: 

 „Martin přijel ze Mšena a řekl: 

„Potkal jsem bezdomovce a přemluvil 

jsem ho, aby šel domů.““  

Ivane, co to máš 

na sobě?!? 
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Doplňte bublinu. Originalita a 

vtipnost se ocení! 

 
 Své návrhy se svým jménem 

dávejte tomu, který si říká „Kuba“. 

 
 

 

 

 

 

Z minulého čísla: 

 Výhercem se stala Monika, která 

každému jistě ráda vysvětlí podstatu 

vtipu. (Nebo se podívej na první stranu.) 
 

Jáchym plný úžasu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nesquick a Kuba u Sázavy 

 

 

 

Hlášky z Vánoc 
 

Nesquick: 

 „Jáchym chodí s Natálií a Natálie 

s Vojtou.“ 

… 

 Emma prohledává kapuci Kuby stř. 

kvůli samolepce do hry. Bětka 

z Pavouků (stejně jako Kuba) reaguje: 

„Nech mýho Kubu!“ 

--- 

Inteligentní dialog 

 Nesquick: „Co je větší než terabyte?“ 

 Jáchym: „Dva terabyty!“ 

--- 

Mates: 

  „Kdyby se vzala Nokie, tak by s ní 

určitě šel zničit Sauronův prsten.“ 

--- 

Do vlaku 

přistoupil další oddíl. Nesquick a Mates 

okamžitě vycítili možnost přetáhnout 

nějaké ty nováčky.  

Ptají se: „Nechcete k nám do oddílu?“ 

Jáchym dodá: „Já vařím výborný 

puding.“ 

V Prokopáku 
Emma: „He--pčíí, he--pčíí.“ 

Honza: „Tečka, tečka?“ 

--- 

Kája: 

„Jsi Martin Čížek, nebo Křížek?“  

 

Padej! My 

frutariáni už 

měsíc nejedli! 

Tohle jsou ta 

Stvořidla?!? 

Kubo… Běž první! 


