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Máme rádi legraci
„Pročpak jsi tady ty?“ ptá
se vězeňský kaplan vězně.
„Kvůli mojí víře.“ „To snad
ne!“ „No právě že ano!
Věřil jsem, že poplašné
zařízení je rozbité.“
Petr Paskuda, Hať
„Vstávej, nebo přijdeš
pozdě do školy!“ „Žádný
strach, mami, škola je
otevřená celý den.“
František Jakubec
Kostelník nevěří svým očím.
Paní Majerová klečí zbožně
v lavici, před sebou modlitební
knihu a vedle sebe umělý chrup.
„Asi vás ruší při modlitbě,“ ptá
se se zájmem. „Ale kdepak, ty
zuby patří mému Emilovi. Musela jsem mu je vzít, on by mi
mezitím doma snědl bábovku.“
Kněz si všiml, že jeden z jeho ministrantů stále mluví o detektivkách.
„To nic jiného nečteš?“ zeptal se ho.
„Ne,“ přiznal se chlapec. Kněz mu
půjčil Nový zákon s doporučením,
aby si ho přečetl. Za pár dnů se ho
zeptal, jak se mu líbí. „Je to moc
napínavé,“ odpověděl ministrant.
„Zrovna čtu, jak je Ježíš před Pilátem.
Ale neříkejte mi, jak to dopadne!“
Pavel Jansa, Jaroměřice n. R.

Železničář najde na kolejích přejetou slepici a
ptá se kolemjdoucího
chlapečka: „To je vaše slepice?“ „Ne, ta určitě není
naše, my nemáme takový
placatý.“
Jiří Stejskal, Letohrad
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Cyklista se marně snaží odemknout
zámek u kola. „Pomodli se ke svatému
Petrovi,“ radí mu babička, „ten má v ruce klíč, mohl by ti pomoci.“ „Spíš se asi
pomodlím ke svatému Pavlovi, tady už
pomůže jenom rozetnout to mečem!“
Petr Paskuda, Hať
30 000 roků před narozením Krista. Pračlověk si prohlíží vysvědčení
svého syna a naštvaně říká: „To, že
máš trojku z lovu, dovedu pochopit,
jsi ještě malý, ale že jsi propadl z
dějepisu, který má jen dvě stránky,
to je skutečně hanba!“
Martin Žitný, Ústí nad Labem
Z paluby luxusní lodi je vidět křičícího a
mávajícího vousatého muže na malém
ostrůvku. „Kdo je to?“ ptá se cestující
kapitána. „Nevím, ale takhle strašně šílí
každý rok, když tudy proplouváme.“
Jan Fíla, Novosedlice

Další šťastný vtipálek !
Kdo je to vtipálek?
Ten, kdo zná aspoň jeden vtip a pošle
nám ho do redakce Tarsicia.
Kdo je šťastný vtipálek?
Ten, koho redakce vylosuje ze všech vtipálků.
Tentokrát je to Jirka Stejskal z Letohradu!!!
Proč je onen vtipálek šťastný?
Protože dostal prima cenu za zaslání minimálně
jednoho vtipu. V tomto čísle získává šťastný
vtipálek pexeso Obrázky z Bible.

Vtipálek, vtipálkovitější vtipálek
a nejvtipálkovitější vtipálek!
Jak se liší prostý vtipálek
od vtipálka vtipálkovitějšího
a nejvtipálkovitějšího?
Vtipálek je ten, kdo do soutěže pošle
nejméně jeden vtip.
Vtipálkovitějším vtipálkem
se vtipálek stane, když pošle nejméně pět vtipů!
Nejvtipálkovitějším vtipálkem
se vtipálek stane, když pošle deset a více vtipů!
Jak se tedy bude losovat ?
V příštím kole budeme losovat tři výherce: prvního
ze všech vtipálků, druhého z těch, kdo pošlou pět
a více vtipů a třetího z vtipálků nejvtipálkovitějších,
kteří poslali alespoň deset vtipů.
O co se hraje?
Tři vylosovaní vtipálci získají pěkný desátek růžence
a pestrý sešitek Nejdůležitější Příběh všech dob.
Kam vtipy posílat?
Poštou na adresu Tarsicius, Horní nám. 12, 466 01
Jablonec nad Nisou nebo e-mailem na adresu
vtipálek@tarsicius.cz. A nezapomeňte, že vtipy
můžete posílat i z mobilu!!
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