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Máme rádi legraci
„Pane doktore, co mi vlastně je?“
„Uvidíme, co ukáže pitva.“

Tadeáš Rejl, Ronov n. D.

Ilustrace: Jan Strnad ml.

Kdo má o důvod
k úsměvu navíc?
Jistě přímo prahnete po jménech vtipálků, kteří v tomto kole
vtipkovali nejšťastněji. Zde jsou:
Tadeáš Rejl, Ronov n. D.
– poslal 9 vtipů
Jakub Harviš, Darkovice
– poslal 11 vtipů
Vladimír Tůma, Nová Paka
– poslal 20 vtipů
Těmto vtipným šťastlivcům
posíláme slíbené Biblické kvarteto a desátek růžence.

Ve výzkumné laboratoři na kraji Káhiry si povídají Rus a Američan. „Tak jsem
slyšel, že u vás doma v Moskvě je – 40 °C.“
Rus odpoví: „To není možný, u nás doma
v Moskvě je maximálně – 10 °C.“ Američan na to: „Vždyť to hlásili v CNN, že
u vás doma v Moskvě je – 40 °C“ „Rus
znovu odpoví: „To je lež, u nás doma je
teda nanejvýš – 15 °C, ale to už je vrchol.“
Američan ale na to: „Nerozčiluj mě, vždyť
tam jasně hlásili: v Moskvě naměřili venku rekordní teplotu – 44 °C.“ Rus na to:
„No jo, venku, to jo!!!“
Marek Pavka, Železný Brod
Hraje si Pepíček venku na písečku a maminka vidí, jak něco
papá, a říká: „Pepíčku, co to papáš?“ A Pepíček říká: „Masíčko,
mami, masíčko.“ Maminka říká:
„Odkud ho prosím tě máš?“ „Přilezlo.“
Jakub Harviš, Darkovice
Víte, co dělat, když uvidíte v lese
medvěda? Nic, on se o všechno postará
sám.
Vladimír Tůma, Nová Paka
„Je to opravdu rybí polévka?“
ujišťuje se host v restauraci. „Samozřejmě,“ odpoví číšník. „Sám
jsem viděl kuchaře, jak do ní lije
vodu z akvária.“
Jan Galajda, Chýšky

Chlapec si večer doma čte
a každou chvíli zhasne a zas
v okamžiku rozsvítí. Kamarád
se ho ptá: „Proč to děláš?“
„Na otáčení stránek přece nepotřebuji vidět!“
Jan Fíla, Novousedlice
„A kde je nepřítel?“
táže se vojín před útokem.
„Všude
kolem,“
ujišťuje ho důstojník.
„Tak to nám tentokrát neunikne.“
Boris Zámečník, Boršice
Tři kluci rybaří. První vytáhne holínku, druhý stoličku
a třetí hrnec. „Pánové, jdeme
pryč, tady někdo bydlí.“
Tomáš Chlouba, Rychnov
Ptá se myš myši: „Co
je to jed na myši?“ „Něco
dost ošklivého, asi jako
kočka v prášku.“
Martin Teradský, Praha
Lékař radí pacientovi:
„Musíte jíst více ryb. Vaše tělo
potřebuje fosfor.“ „Ale pane
doktore, já chci vyléčit, a ne
po nocích svítit.“
Patrik Černý,
Jablonec nad Nisou

Tři vylosovaní vtipálci v příštím čísle vyhrají pro změnu
opět pexeso 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

Dvě pravidla pravidelné
super soutěže
VTIPÁLEK:
„Každý klučina ve věku 0 – 120
let, který zašle aspoň jeden vtip,
bude zařazen do slosování o ceny!“
„Když pošle více než 4 vtipy,
jeho jméno bude losováno dvakrát; když pošle více než 9 vtipů,
zůstane v losování dokonce třikrát.“ Jinak řečeno – „Čím více
vtipů pošleš, tím větší máš šanci
být vylosován!“

Řešení křížovky ze strany 20
„Auto je v rybníku.“

