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Máme rádi legraci
Ilustrace: Jan Strnad ml.

Dvě blechy jdou
z kina. Prší. Ptá se
jedna druhé: „Půjdeme pěšky, nebo
si vezmeme psa?“

Šťastný vtipálek
Tak první kolo soutěže Vtipálek máme úspěšně za sebou.
Ale že bychom byli zavalení
vtipy, to se zrovna říct nedá…
Avšak na druhou stranu několik
z vás se nové soutěže přesto
zúčastnilo. A z těchto šťastlivců jsme losováním vybrali toho
nejšťastnějšího, který dostane
první vtipálkovskou výhru v podobě ministrantského pexesa
z Karmelitánského nakladatelství. A kdo že to je? No přece
Boris Zámečník z Boršic.

V kostele byla vyloupena pokladnička. Po několika dnech obdržel
farář obálku s stokorunou. Na
přiloženém lístku stálo: „Ukradl
jsem ve vašem kostele tisíc korun.
Protože mě trápí svědomí, posílám
tímto sto korun zpět. Bude-li mě
svědomí trápit dál, můžete počítat
s dalšími splátkami.“
Martin Žitný
„Pomůže ten prostředek na růst vlasů opravdu?“ „Jistě,“ odpoví prodavač, „včera mi ukápla kapka na moji
tužku a dneska jsem ji použil jako
kartáček na zuby.“
„Přijď k nám někdy na návštěvu,“ zve Honzík kamaráda,
„máme nového psa.“ „A kouše?“
„No to bych právě chtěl zjistit.“

„Paní, už dvě hodiny sedíte na mém
klobouku!“ „Neuvěřitelné, jak ten
čas letí…“
„Tatí, tatí, je Tichý oceán vždycky tichý?“ „Prosím tě, když už se
ptáš, tak alespoň ne na hlouposti!“ „Aha, tak promiň! Mimochodem, jak zemřelo Mrtvé moře?“
Přijde chlapec ze školy a má na vysvědčení pětku. Maminka se dívá
a říká: „Jak to, že máš tu pětku?“
Chlapec říká: „Maminko, nic si z toho nedělej, hlavně, že jsem zdravý…“
Matouše u vody strašně poštípali
komáři. Když pak večer po návratu
z ryb uviděl světlušky, zvolal zděšeně: „Tati, tati, rychle domů, už mě
hledají s baterkami!“

Ředitel školy zvedá telefon
a slyší: „Dobrý den. Chci
omluvit Karla Nováka z 5.B,
protože je nemocný.“ „Kdo
volá?“ „No přece můj otec!“

A co vy ostatní? To žádný
vtip neznáte? Nebo znáte, ale
nepřipadá vám vtipný? Představte si, že to nevadí. Klidně
ho pošlete na naši poštovní
adresu Tarsicius, Horní nám.
12, 466 01 Jablonec nad Nisou, nebo e-mailovou adresu
vtipalek@tarsicius.cz , a tím se
dostanete do příštího slosování.
A nezapomeňte, že vtipy nám
můžete posílat i z mobilního
telefonu!!!

Cena
pro
vítěze

Jak poslat e-mail
z mobilu?
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 .

