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Veverka sedí na stromě a louská oříšky: Rozlouskne první - stříbrné šaty. Rozlouskne druhý
- zlaté šaty. Rozlouskne třetí - diamantové šaty
Veverka se rozpláče, schoulí se na větvičku a
vzlyká: "Já se asi kvůli tý pitomý pohádce nikdy
nenajím!"
"Pane vrchní v polévce mi plave moucha." Číšník
se nakloní k polívce a povídá: "Tak problém je
vyřešen. Z druhé strany plave pavouk..."
Dvě děti bobují. Maminka je nabádá: "Musíte se
střídat, když máte jen jeden bob." "Mami," povídá starší z bratrů, "ale to je přesně to, co děláme.
Já ho mám na cestu dolů, on na cestu nahoru."

"Ano, právě je na záchodě!"
Ve škole: "Co víš o významných matematicích
starého Řecka?” "Všichni zemřeli...”
"Na Sibiři je o pět hodin víc než v Česku," upozorňuje dobrodruha na letišti přítelkyně. "Já
vím," odvětí on, "budu si muset zvyknout, že
tady mají dny 29 hodin."
V Japonsku vymysleli stroj na odhalování lži.
Přijde k němu brunetka: "Myslím, že mám nejhezčí vlasy na světě!"
"Tuuuuut, lež!"
Přijde rusovláska: "Myslím, že mám nejhezčí
vlasy na světě!"
"Tuuuuut, lež!"
Přijde blondýnka: "Myslím,..."
"Tuuuuut, lež!"
Tatínek podává Pepíčkovi sýr a Pepíček říká:
"Ale tati, já nemám rád ementál!" Táta na to: "A
proč?" "Jsou v něm díry," odpoví Pepíček. "Tak
sněz sýr a díry nech na talíři!"
Slepice snese sedmikilové vejce, což vzbudí zájem médií a novináři se ptají kohouta: "Budete
se snažit o další, větší?" "Ne!" "A co tedy plánujete?" "Rozbiju pštrosovi zobák!"

Maminka má dva syny, jeden se jmenuje "Drž
pysk" a druhý "Mozeček". Drž pysk si hraje na
písku, policajt za ním jde a ptá se ho: "Jak se
jmenuješ?"
"Drž pysk!"
"Jak se jmenuješ?"
"Drž pysk!"
"No, tak se zeptám tvojí maminky!"
"Maminko, jak se jmenuje váš syn?"
"Drž pysk!"

Pepíček přijde za maminkou a říká: "Mami, mám
pro tebe jednu dobrou a jednu špatnou zprávu,
kterou chceš slyšet první?" Maminka:"Dobrou."
Pepíček:"Dostal jsem jedničku z diktátu." Maminka:"A ta špatná?" Pepíček: "Není to pravda."
Jdou dva blázni po kolejích: "Joj, jsou ty schody
ale na nic." "Co schody, ale to zábradlí, radši počkáme, už nám jede výtah."

"No, tak maminko, máte vůbec mozeček?"
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Jsou dva blázni. Jeden říka: "Jestli uhádneš kolik
mám housek dám ti všechny tři."
Potká jeden blázen druhýho. První říká:"Kam
jdeš?" Druhý:"Na jahody." První:"Teď v
prosinci? Druhý:"neboj, já mám svetr..."

"Lituji, sire, ale to byl ještě můj předchůdce."
"Ale ne, Jean, byl jste to určitě vy. Vzpomeňte si
přeci, jak vás tam pak sežral ten lev!"
„Koukám, sousede, že jste si koupil nové auto,
copak se stalo s tím starým?“
„Ale, zaseklo se mi centrální zamykání dveří.“

"Pane vrchní! Mám v polévce umělý chrup!"
"Ukafte?!"
Víte jak se dá poznat opravdová přírodní blondýnka již ve škole?Když učitelka smaže tabuli,
ona vygumuje sešit...

„Tak proč to nespravíte? Kvůli tomu si přece nemusíte kupovat nový vůz.“
„To víte, že bych to spravil, ale tchyně zůstala sedět uvnitř.“

Baví se koktavý a plešatý. Koktavý: "To by mě
zajímalo, kolik dáš měsíčně za holiče?" Plešatý:
"Jo? Mě by zase zajímalo, kolik dáš měsíčně za
telefon?"
"Spíte při otevřeném okně, jak jsem vám minule
radil?" ptá se lékař v ordinaci. "Ano." "A zmizel
ten kašel?" "Zatím jen počítač a mobil."
Myslivec kupuje pro psa misku na vodu a prodavač se ho ptá: "Nechcete misku s nápisem PRO
PSA?" "To není potřeba. Pes číst neumí a já mu
upíjet nebudu."
"Ten pes, kterého jste nám prodali, nestojí za
nic!" "Jak je to možné?" "Včera v noci štěkal tak
hlasitě, že jsme ani neslyšeli zloděje v kuchyni!"

Dvorní vtipálek tohoto čísla: Pampeliška

HOUBAŘSKÝ VTIPNÍK č.3
Pane vrchní mám hlad jako vlk. "Lituji, ale Červené Karkulky nevedeme."
Sedí takhle vyhladovělí studenti na koleji a fantazírují: Co takhle začít chovat prase? Ti hrabe,
ne? A co ta špína? A ten smrad? Si zvykne...
"Jean, pamatujete, jak jsme byli před třiceti lety
v Africe?"

(chi chi chi)
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Víte, že tisk na recyklovaný papír je jednoduchý a šetří přírodu? Uvažujte o něm také.
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