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MinuLOST 

Zamereno na naše vedoucí 
Panzalova normální patička + Martinova bunda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elektrotariáni 

 

 

 

 

 

 

Hlášky z 
Chrastavy  

Při Martinově hře někdo 

hodí kostkou jedničku 

 Mates: „Ty jsi teda hodec.“ 

--- 

Vašek na autobusové 

zastávce perlil: 

„Moje učitelka po mně chce, abych 

vyšplhal na tyč, a to i když mám 47 

kilo!“ 

--- 

„Jsme hráli s posledníma o první 

místo.“ 

--- 

Klasika aneb Špinavý nůž 

od oběda 

Vašek: „Díky Ivčo, že jsi obětovala 

nůž na máslo.“ 

Ivča: „Jo, super. Právě ses přihlásil o 

mytí. Jsi Vašek, nebo Vojta?“ 

Vašek: „...Vojta!“ 

--- 

Při výletě 

Kája: „Mám pocit, že mi mrznou 

konečky prstů.“ 

Panzal: „Ještě že jenom konečky.“ 

Nesquick: „Aspoň si nebudeš muset 

stříhat nehty.“  

--- 

Nesquick + Kuba stř. + Vojta 

= 2,5 chlapa 

Lucka: „Je vidět, že za práci v oddíle nejsme placeni.“ 

 

Až tě najdu, tak 

tě sním! 

Už mám 

hlad... 

Kdy myslíte, že 

to spadne? 
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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 stal Mates, který se musí přihlásit o cenu během čištění 

zubů. 
 

 

 

 

 

 

 

--- 

V pokoji se vyjmenovávají kouzla z Harryho 

Pottera 

 

 „Lumos! Expecto patronum! Avada kedavra! Wingardium Leviosa!“ 

Kája: „Nebo jak jim svítí ty hůlky.“  

Kuba: „Ale to jsou zase Star Wars prosim tě.“ 

--- 

Nesquick při hře určuje druhy čajů podle chuti. U 

třetího hrnečku si přičichne: 

 

„To je Indian!“ 

Ivca: „A ochutnal jsi to vůbec?“  

Nesquick: „Ne.“ 

--- 

Při uklízení ubytovny 

 

Ivča: „Kubo, nemáš co dělat?“ 

Kuba stř.: „Hm?“ 

Ivča: „Tak běž umýt umyvadlo na záchodě. Je docela zasviněný. Vždyť 

to vlastně víš, když jsi si v něm myl hlavu.“ 

Ofidiofobie neboli strach z 

hadů  

 

Ivča: „Já se hrozně moc bojím hadů.“ 

Vašek: „Já jsem byl jednou kouslý. 

Pak jsem hrozně dlouho ležel 

v nemocnici.“ 

Ivča: „Jak dlouho?“ 

Vašek: „Asi týden.“ 

Ivča: „A jak se ti to stalo?“ 

Vašek: „No... Jsme si s Vojtou hráli 

na hady...“ 

--- 

A jak říkají doma vám? 

 

Ivča: „Vojto, neříkají doma rodiče 

něco Vaškovi? Třeba jako aby nejedl 

moc sladkostí.“ 

Vojta: „Ne. Jen mu říkají Bobíku.“ 

--- 

Večer 

 

Vojta: „Nesquicku, ty ale vypadáš...“ 

Nesquick: „No, pořád lepší než ty.“  

Vojta: „To si taky myslím.“ 

--- 

Nesquick: 

 

„Mě ty boty vůbec neuschly! Vždyť 

tady jsou trubky od topení!“ 

Lucka a Monika: „Myslíš ty trubky od 

toho plynu?“ 

--- 

Nesquick telefonuje: „Haló? Už mě 

slyšíš? ... A teď? Jo, já už tě slyším. 

No... Počkej... Cože?“ 

--- 

V kuchyni při vaření: 

 

 Honza: „Kubo, Kubo, Kubo, hej 

Kubo.... Kubo, Kubo, Kubo... Kubo.“ 

 Po chvilce stále: „Kubo, Kubo...“ 

 Kuba konečně zareaguje: „Co?“ 

Jsme nezvedli 

kotvu. To nepojede. 
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