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Máme rádi legraci

Soutěž
NEDOČKAVCŮ
skončila!

Ilustrace: Jan Strnad ml.

„Poslyšte, vždyť vy
jste se posadila do
sedla obráceně!“

„Pane doktore, mohl byste mi
říct, jaké cviky jsou nejdůležitější na zhubnutí?“ „Točit hlavou sem a tam, když vám dají
něco k jídlu.“
„S těmito prášky budete spát klidně
celou noc,“ ujišťuje lékař svého pacienta. „A kdy je mám brát, pane
doktore?“ „Vždy po 2 hodinách.“

„A jak víte, kterým
směrem chci jet?“

„No to je výborné! A kam se přestěhujeme?“ „Nikam, zvýšili nám
nájemné.“
„Nováková,“ vyvolá učitel při hodině
češtiny jednu žákyni, „utvoř budoucí čas od slovesa miluji.“ Pohotová
a rychlá odpověď zazní: „Budu se
vdávat.“

Pán navštíví elegantní obchod, kde
je všechno drahé. Když se ho prodavač zeptal, co si přeje, pán odpověděl: „Děkuji, teď nic, ale až budu milionář, opět přijdu.“ „Jak si přejete,“
odpoví prodavač, „máme otevřeno
do 18 hodin.“

Pán jde do restaurace, objedná
si jídlo a po obědě zajde k němu pan vrchní: „Tak co, pane,
chutnalo vám?“ „No, musím
se přiznat, jedl jsem už lepší
jídlo.“ „No, snad jste mohl jíst
lepší jídlo, ale určitě ne u nás,“
zní číšníkova odpověď.

Přijde manžel z pošty a povídá své
ženě: „Konečně se ti splní tvé přání. Budeme bydlet v drahém bytě!“

„Máte překrásné zuby, slečno.“ „To
mám po mamince, prosím.“ „A že
vám tak sedí!“
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Každý už jistě ví, že donedávna
byl Nedočkavec ten, kdo nám co
nejrychleji poslal datum, kdy mu Tarsicius přišel do schránky. Vítězným
vylosovaným nedočkavcem se v posledním kole této oblíbené soutěže
stal Vojta Trmač ze čtenářského
klubu BiGystranti z Brna! Gratulujeme a zasíláme krásné pexeso Výjevy
z Písma svatého.
Soutěž Nedočkavců skončila:
abyste však o svou populární soutěž na poslední stránce nepřišli, zahajujeme novou exkluzívní soutěž
VTIPÁLEK!
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Sestřičko, pište
prosím: „Vážený
pane redaktore,
na straně dvanáct
vašeho návodu
»Jak řídit rogalo«
máte tiskovou
chybu.“

Nová
soutěž
Vtipálek

Tarsiciovým Vtipálkem se
můžeš stát i ty! A to ani nemusíš
mít smysl pro humor. Stačí, když
nám pošleš vtip (nebo i více vtipů).
Abys vyhrál cenu v podobě pexesa,
knížky nebo zajímavých pomůcek
do školy, nemusí být tvůj vtip ani
nejvtipnější ze všech. Budeme totiž
opět losovat !!! A to ze všech vtipů, které nám do redakce přijdou
a které nebudou sprosté nebo urážející. Ty nejlepší budou samozřejmě
v Tarsiciovi na této stránce, většina
ostatních v budoucnu také na internetu. Tak neváhej a piš!
Adresa redakce: Tarsicius, Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou.
Heslo VTIPÁLEK! E-mail: vtipalek@tarsicius.cz.

E-mail můžete poslat i z mobilu
pomocí zvláštní SMS odeslané na
speciální číslo:
Eurotel: EML vtipalek@tarsicius.cz
Vtip…, tel.č. 999111;
T-Mobile: #vtipalek@tarsicius.cz
Vtip…, tel. č. 4616;
OSKAR : vtipalek@tarsicius.cz
Vtip…, tel. č. 2255.
Pozn.: mezi adresou a vtipem je mezera. Místo slova Vtip doplňte text
vtipu, který posíláte do soutěže .

