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MinuLOST 
Další důkaz, že Martin dělá vedoucího dobrovolně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Svůdné ksichty Kuby stř. 

 

 

 

 

 

 

 

Hlášky z Otavy I.  

Při vaření pudingu 

 Martin: „Tobiáši, to musíš Nesquicka 

občas popohnat. Ale ne tou vidličkou!“ 

--- 

Hotová snídaně 

 Nesquick: „Tobiáši! Vadí ti řídký 

puding?“ 

 Tobiáš: „Ne.“ 

 Nesquick: „Snídaně!“ 

--- 

Svačina 

Ke svačině se jí Pepčin dort, jelikož 

měla narozeniny. Monika vidí 

polospícího Vojtu v lodi: „Vojto, měl jsi 

dort?“ Vojta zavrtí hlavou, že ne.  

Vojta přijde k již, po nájezdu hladovců 

rozrytému a od Otavy promáčenému 

dortu. Vojta na něj kouká a Kuba mu 

říká: „On je trochu promáčený, ale abys o 

nic nepřišel, tak ti popíšu, jak vypadal na 

začátku.“ 

--- 

Monika se převlíká 

Nesquick: „Všichni se dívají. Jen 

Martin chybí.“ 

--- 

Sraz 

Martin přemýšlí: „Sraz dáme 

v v v 15:20.“ 

Kuba stř.: „Tečka CZ?“ 
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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 Nesquick, který bude 

dočasně obohacen o jednu rudu, neboť ji 

jistě brzy opět ztratí. 
 

 

 

 

Loupáci 

 

Error

Během balení 

Kuba stř.: „Tento přístroj nestojí pět, 

čtyři, tři, ani dva tisíce, ale pouhých 25 

tisíc!“ 

A pokračuje: „A kdo zavolá ihned, 

obdrží nula plus žádného otroka 

zdarma!“  

--- 

Rozdělování stanu 

 

Nesquick: „Chceš tropiko, nebo 

vnitřek?“ 

Vašek: „Kolíky!“ 

--- 

Vašek poprvé 

 

Nesquick: „Tobě je 14?“ 

Vašek: „Jo!“ 

Nesquick: „A to musíš ráno zaprdit celý 

stan?“ 

Vašek: „To aby tu bylo teplo!“ 

--- 

Vašek podruhé 
 

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

 Kuba: „Vašek to zařídil...“ 

--- 

Cestování 
 

 Ondra: „Já bych chtěl do Nizozemska a 

víš proč?“ 

 Martin: „Protože tam je Bětka!“ 

--- 

Vašek potřetí 
 

 U ohně: „Vem nafukovačku.“ „Ne tu 

ne. Ta by mohla prdnout.“ „Jo no, Vašek 

by mohl vyprávět...“ 

 --- 

Vašek počtvrté 
 

 Vašek: „Jsme na pokraji vyhynutí. Že 

jo Ondro?“ 

 Monika: „Ty určitě Vašku...“ 

My nemluvíme 

sprostě. Přidej se i ty! 

 


