
 

Al Capuchino 
Červenec 2013 - tábor II.          Tatranky.zip - energie sbalená na cesty            číslo 7 

MinuLOST 

Hlášky 

 Bětka: „Panzala bych poznala i poslepu. Má dutou hlavu… A chlupaté 

ruce.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze života 

 Mafie si najme účetního, který je němý a hluchý, aby nemohl nic 

prozradit, kdyby byly trable s policií. Obchody zdárně kvetou, až jednou 

se z konta ztratí padesát tisíc dolarů.  

 Mafiáni seženou chlápka, který umí znakovou řeč, a jdou za účetním. 

Mafiáni se ptají, kde jsou ty peníze. Chlápek tlumočí účetnímu. Ten mu 

znakovou řečí říká: „Já nevím, moje knihy jsou v pořádku.“ Chlápek říká 

mafiánovi: „Říká, že o ničem neví, že má knihy v pořádku.“ „Řekni mu, 

že když se nepřizná, zastřelíme ho.“ Chlápek vyřizuje a účetní znovu, že o 

ničem neví. „Říká, že fakt o ničem neví.“  

 Mafián vytáhne pistoli a říká: „Řekni mu, že má poslední šanci se 

přiznat a zachránit si život.“ Chlápek vyřizuje. Účetní na něj znakovou 

řečí: „Ať mě nezabíjí! Peníze jsou na zahradě mezi dvěma jabloněmi u 

plotu.“ Chlápek vyřizuje: „Říká, že nic neví.“ 

----------komiks--------------------------------------------------------------------- 

 

 

Proč ne? 

 Jsou chlapi v posilovně a v tom 

zazvoní mobil. Muž ho zvedne a žena 

říká: "Miláčku, můžu si koupit ten 

kabát za 1500?" 

 „Jasně, že můžeš." 

 „A ten mercedes za 1 500 000?“ 

 „Ano ten taky.“ 

 „Ty jsi báječný.“ 

 „A ten dům za 5 000 000?“ 

 „Samozřejmě ano.“ 

 „Díky miláčku, jsi úžasný!“ 

 Muž zavěsí a říká: "Pánové, čí to byl 

mobil?" 

--- 

Nebudit! 

  Baví se dva kutilové: „Představ si, 

že u mě včera ve tři v noci zvonil 

soused! Nekecám, ve tři v noci přišel 

a zazvonil... Jsem se tak lekl, že mi 

normálně vypadla vrtačka z ruky!“ 

--- 

Slepice 

  „Haló, policie? Jel jsem autem a 

srazil jsem dvě slepice.“ 

  „No tak je položte na krajnici. Ať je 

další auta nerozmažou po vozovce.“ 

  „Ano, rozumím. A co mám udělat s 

jejich motorkou?“  
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Část šestá – konec 

Obě auta jela těsně za sebou. „Šťouchni do nich,“ navrhl Sid. „Ty jsi 

ale koumák,“ odsekl Walter a znova provedl neúspěšný pokus. 

Následovala ostrá odpověď ve třech kulkách, které jen robily přední sklo. 

„Můj brouček…“ zasténal Walter. „Jak je chceš jako dostat?“ divil na 

zadní sedačce Sid. „Umíte hrát šipky?“ zeptal se Walter. 

Robert se vytáhl z okénka. Věděl, že má jen dva pokusy. Pak po něm 

vystřelí. Vzal do rukou šipky a hodil první. Vedle. „Člověče hrál jsi to 

někdy?“ ozval se Walter. Robert se znova napřáhl. Opět vedle. Rychle se 

stáhl zpět do auta. Následovaly dva výstřely. „Džuff. Tžo bžylo tžesné.“ 

„Sklapni a přemýšlej!“ odsekl Walter. Sid se ujal slova: „Máš tu nějaký 

provázek?“ 

Po projetí dalších pěti křižovatek v maximální rychlosti se Robert 

opět vyklonil z okénka. Tentokrát v rukou držel čtyři ježky z šipek. „Hoď 

je všechny naráz před to auto,“ křičel na něj Walter. Robert tak učinil a 

následovalo praskání gum. Walter prudce zabrzdil a sledoval, ja před nimi 

rotuje auto. Vysadil Sida a Roberta se slovy: „Ujistěte se, že jsou mrtví. Já 

tu končím“ 

Zákazníci versus zákaznická linka O2 

 

Operátor: Vy jste přímo zřizovatel té linky? 

 Zákazník(cca 80let): Jak to myslíte? 

 Operátor: Na koho je ta linka psaná. 

 Zákazník: Jako kdo tu je? 

 Operátor: Hmm, dejme tomu. 

 Zákazník: Já a můj pes. 

 Operátor: Ale já bych potřeboval jméno. 

 Zákazník: Ťapina.  

--- 

 Operátor: Máte tam ten kurzor? 

 Zákazník: Já nevím. To mělo být v tom instalačním balíčku? 

----------komiks--------------------------------------------------------------------- 

 

Doplňte bublinu. 

Originalita a vtipnost se 

ocení!  

 Své návrhy podávejte Kubovi. 

 
Z minulého čísla: 

 Výhercem se stal(a) 

………….……., který/á bude 

finančně ohodnocen(a).  

--- 

Zákazníci versus 

zákaznická linka O2 II 

Operátor: Vypojte z počítače USB 

kabel od modemu a nechte tam jenom 

ten síťový. 

 Zákazník: Jo, tak už ho mám 

vypojený. Co teď? 

 Operátor: Teď napište do té lišty 

nějakou adresu. 

 Zákazník: To nejde. 

 Operátor: Jak to myslíte? 

 Zákazník: Píšu a nic se neděje! 

 Operátor: Vidíte na klávesnici 

tlačítko Num Lock? 

 Zákazník: Jo, už ho vidím. 

 Operátor: Mačkejte ho co 

nejrychleji za sebou, bliká na 

klávesnici něco? 

 Zákazník: Nic nebliká. 

 Operátor: Tak zapojte klávesnici 

zpátky do počítače. 

 

 

 


