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Houbařský vtipník 1

Říká policajt o Vánocích kolegům: „To jsem zvědavej, kolik zítra Pán Bůh hodí.”
„Prosím tě, co by měl jako Pán Bůh házet?” diví
se oni.
„To nevím, ale zítra bude Boží hod.”
"Pepíčku, pročpak jsi přišel pozdě do školy?"
"Protože jedna paní ztratila tisícikorunu."

Je to bílé a leze to pod zemí. Co to je? Krtek v
noční košili!
"U nás doma je pod stromečkem jedna a tatáž
věc, ale každý, fakt každý Vánoce," říká spolužákům Vašek.
"Co, prosím tě?"
"Stojan."

"A tys jí pomáhal hledat, viď?"
"Ne!!! Stál jsem na bankovce a čekal, až odejde."
Loudí sestra o Vánocích: „Jirko, nemáš něco
sladkýho?”
„Ne, ale v obýváku jsou bonbóny a sušenky.”
Dívka odvrátí svou tvář: „Tak to ne, těch už mám
plný zuby.”
Brácha na to pohotově: „Tak si je máš vyčistit.”
O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: "Pepíčku,
zapal vánoční stromeček."
Za chvíli přijde Pepíček a říká: "a svíčky taky?"

Dvě blondýny se rozhodnou, že vyrazí do lesa
pro vánoční stromeček. Bloudí po lese, hodinu,
dvě, tři... Pak se ozve: „Ivoooo, máš něco?“

"Tatínek mi na Vánoce nasliboval hory, doly."

„Ne, vůbec nic. A ty?“

"A splnil ti přání?"
"Ano, koupil mi atlas hor."

„Já taky ne. Tak co kdybychom vzali nějaký bez
ozdob?“

Víš, proč slimák nemůže utíkat? Protože by mu
vlály oči.

Co udělá blondýnka, když je jí v pokoji zima?
Sedne si do kouta, tam je 90 stupňů.

Zlobí se zaprclý čert na dvoumetrového Mikuláše: "Já ti říkal, že si ty role máme prohodit - děti
neměli utíkat před Mikulášem!"

"Tati, tak jsem zabil 9 much - 5 samečků a 4 samičky." "
Prosím tě jak si to rozeznal?"
"Pět jich sedělo na pivě a čtyři na zrcadle."

Konstatuje pes při pozorování prskavky: „A to
jsem si myslel, že nejvíc prská naše kočka!”
Otec je doma sám s malým synkem: 'Peťo, co děláš ?' 'Papám sekundové lepidýlko.' 'Cóóóó ?!'
'Hmmm hmmm hmmmmmm.'

Jaký je rozdíl mezi Mikulášem, andělem a
chytrou blondýnou? Žádný. Všechno jsou pohádkové bytosti.
„Slyšel jsem, že v Třeboni byla surově potlačena
demonstrace proti vánočním svátkům.”
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Nezná předpisy

Hymna - Šnek (Holubinky)
5
Sloka tempo:

a tak pádí si,
na štěstí tak jeho dojezd vlastně závisí.

G(1/4) C(1/4) G(1/2)

Ref.

G

Jak tak uhání,

C

G

kousek nad strání,

Šine si to šnek
G

znenadání v cestě mu tam něco zaclání.

C G

do Holubinek
G C Ami(1/2) D(1/2) G(1/2)
těší se jak naplní svůj šnečí žaludek.
Cestou po trase

Šnek než zpomalí
-- brzdy selhaly -potkal houbu, tak ho tam resuscitovali.
Ref.2:

ulita třese se
tykadla si nasliní, no prostě nacpe se.

Ami(1)

D(1)

Rychlostí růstu trávy,

Ref.:

G(1)

Ami(1)

slyšte však dobré zprávy:

D(1)

Ami(1)

Rychlostí růstu trávy,
G(1)

D(1)

šnekovi už je líp,

C/Emi(1)

spěchá vždyť slyšel zprávy
Ami(1)

C/Emi(1)

D(1)

o místě celém z hub,

G(1/2) C(1/2) G(1)
už je fit -- měl by však zpomalit.
Dvorní vtipálek tohoto čísla: Pampeliška

G(1/2) C(1/2) G(1)
tak šup -- ať je tam co by dup.
G

C
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G
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Šnek se nešetří,
G

C

G

pádí jako tři
G C Ami(1/2) D(1/2)

G(1/2)

uchvácen tou vidinou všech hub tam v závětří.

Vydán jako 91. publikace, oddílového nakladatelství NAKOLENĚ. Neprodejný materiál pro potřebu členů a přátel
oddílu TULÁCI, srpen 2015, vydání prvé
Tisk v počtu 20 ks na recyklovaném papíře. Neprošlo
jazykovou kontrolou, přesto se za případné chyby omlouváme.
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Víte, že tisk na recyklovaný papír je jednoduchý a šetří přírodu? Uvažujte o něm také.
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