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Máme rádi legraci
Ilustrace: Jan Strnad ml.

„Asi si budu muset koupit nový hřeben.
Vylomil se mu zub.“ „Prosím tě, kvůli
jednomu vylomenému zubu si budeš
kupovat nový hřeben?“ „Ale to byl
poslední!“
Petr Paskuda,
Hať

Malý kluk jezdí na kole bez
držení řídítek a říká tatínkovi:
„Tati, já jezdím bez držení!“
A když jede nazpět, volá na
tatínka. „Tatííí, tatííí, já ježdím
bež žubu!!!“
Michael Center, Olomouc
Kupující: „Co je to za teploměry? Jeden ukazuje 25 stupňů, druhý
17 a třetí 22!?!“ „Nic zvláštního,“
odpoví prodavač, „jsou od různých
výrobců.“
Petr Paskuda, Hať
Pepíček se ptá o mnoho let
starší sestry: „Kateřino, proč
se maluješ?“ „Abych dobře
vypadala!“ „A kdy to začne
účinkovat?“
Tomáš Chlouba,
Rychnov u Jablonce nad Nisou
Tatínek připravuje děti na obřady
Bílé soboty. „Nejdříve se půjde ven a
tam se rozdělá oheň a pan farář ho
posvětí.“ „To je fajn,“ jásá Martínek,
„vezmeme si s sebou buřty!“
Martin Žitný, Ústí n.L.
Víte, jaký je rozdíl, když padáte z prvního a desátého patra?
*
*
Z prvního: BUM, ááááááááá!
Z desátého: áááááááá, BUM
František Binder; Strážnice

Tomášek přijde domů a maminka spráskne ruce hrůzou: „Jak to
že máš ty nové šaty samou díru?“
„Hráli jsme si na obchod a já byl
ementálský sýr.“
Honza Galajda, Chýšky
„Já tě naučím trhat třešně!“ zlobí se hlídač v sadu.
„To nemusíte, přece vidíte, že
to umím dobře.“
Honza Galajda, Chýšky
Přijede Pražák k moři a stěžuje
si, že má potíže s dýcháním. „Prosím vás, tady? Vždyť je tu tak čistý
vzduch?!“ „No jo, ale já jsem zvyklý
vidět, co dýchám.“
Michal Kosellek, Hať
Ve škole. „Pepíčku, kde leží
Trója?“ „No přeci mezi dvójou
a čtýrou!“
Josef Krajník, Jablonec nad Nisou
Zubař sděluje pacientovi: „Ty zuby
musí ven…“ „Tak jo, pane doktore,“
odpovídá pacient a zvedá se z křesla,
„a já jdu pro jistotu s nimi!“
Jan Šuška, Valašská Polanka
„Jak můžeš říct tetě Anně, že je
hloupá? Hned utíkej a řekni jí, že tě
to mrzí!“ Chlapeček se omlouvá:
„Teto Anno, hrozně mě mrzí, že jsi
hloupá.“
Martin Šuška, Valašská Polanka

Vtipálek
Tradiční soutěž Vtipálek snad
již není třeba nikomu představovat.
Přesto však neuškodí zopakovat, že
její první pravidlo zní: „Každý klučina ve věku 0 – 100 let, který zašle
aspoň jeden vtip, bude zařazen do
slosování o ceny!“ A druhé pravidlo
jen doplňuje: „Když pošle více než
čtyři vtipy, jeho jméno bude losováno dvakrát; když pošle více než
devět vtipů, zůstane v losování dokonce třikrát.“ Jinak řečeno – „Čím
více vtipů pošleš, tím větší máš šanci
být vylosován!“

A koho jme vylosovali?
Borise Zámečníka z Boršic
poslal 6 vtipů
Daniela Dvořáka z Jeseníku
poslal 6 vtipů
Jana Fílu z Novosedlic
poslal 10 vtipů
Tito vítězové získávají slíbené
pexeso Poutní místa.

O co hrajeme
teď?
Tři vylosovaní
vtipálci
vyhrají
skvělé
Biblické
kvarteto a kovový
desátek
růžence !!!

Vtipy posílejte
co nejrychleji na adresu:
Tarsicius
Horní náměstí 12
466 01 Jablonec nad Nisou
nebo na e-mail vtipalek@tarsicius.cz
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…všechny motoráky jezdí na naftu.

