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1. Otázky a odpovědi 
Arnold Schwarzennegger to má dlouhý, Helmut Kohl to má krátký a Madonna to nemá vůbec.  
CO JE TO?  Příjmení. 
Co by se stalo kdyby v Beverly Hills 90210 měl někdo AIDS???? 

Ve čtvrtém díle už by nebylo s kým natáčet. 
Co jde dovnitř suché, ven vlhké a dává hřejivé uspokojení? 

Sáček od čaje. 
Co je maximální rychlost?  Když běháš dokolečka a  vidíš si záda. 
Co je maximální silhavost?  Kdyz ti slzy tecou po zádech. 
Co je nejhezčí na dětech?  Výroba 
Co je nejvetsi drzost pri sexu?  Kdyz se chlap necha oralne uspokojit a pak se 

zepta jak byl dobry. 
Co je opakem vinného střiku?  Nevinný výstřik. 
Co je pro chlapa nejhorší na sexu zezadu?  Když je  vepředu. 
Co je smíšený pocit?  Když tvoje tchýně padá do 50ti metrové propasti 

ve tvém novém autě. 
Co je to impotence?  a) stav, kdy přitažlivost zemská je větší než 

přitažlivost ženská 
 b) nemoc, ze které se lze vylízat. 
Co je to? Je to dlouhé, bílé a na konci toho je HOVNO?  Výplatní páska. 
Co je to? Je to chlupate a kdyz to budes drazdit,tak se to postavi?….... Medved. 
Co je to? Picha to a da se to vykourit.   Včely 
Co je to polibek?  Vertikální vyjádření horizontální  touhy. 
Co je to veletrh ?  To je když si roztrhnete kalhoty, trenky i prdel...!!! 
Co je vrchol opatrnosti?  Když si jeptiška natáhne na svíčku prezervativ. 
Co je vrchol optimismu?  Když si dva teplí koupí  kočárek. 
Co je vrcholem lenosti?  Když muž leží na ženské a čeká na zemětřesení. 
Co lze ještě stáhnout ze sekretářky, když je úplně nahá? Jejího nadřízeného. 
Co ma spolecneho soja a vibrator?  Oboji je nahrazkou masa. 
Co ma zena a fazole spolecneho?  Obe potrebuji pořádný kolík, jinak se plazi k 

sousedovi!  
Co mají spolecného muz a spermie?  Oba mají sanci jedna k milionu, ze se stanou 

lidskou bytostí. 
Co mají společného žena a hurikán?  Když přijdou, jsou vlhké a horké, když odcházejí,  
  berou si auta a domy 
Co nesmí mít žena u sebe, když se chce  milovat?  Nohy! 
Co roste kořenem vzhůru?  Horní zuby. 
Co se stane s manželem, když si vezme 1/4  viagry?  Chodí po obýváku a jen tak popichuje. 
Co se stane z manželky po dvaceti letech manželství?  Tlustý kamarád. 
Co si říká slepec, když myje struhadlo?  Takovou kravinu jsem ještě nečetl. 
Co udelás, když ženský pri souloži upadne hlava?  Pícháš hlava nehlava! 
Co vzejde z toho, když se zkříží prase a včela?  Malý český člověk  - pracovitý, ale svině 
Co vznikne křížením krávy s  želvou?  Tele s helmou. 
Co zastaví padání vlasů?  Podlaha. 
Chcete slyšet upřímné zhodnocení vaši personality a přesný čas?  Vytočte libovolné telefonní číslo 

kolem třetí hodiny ráno. 
Jak funguje viagra na  ženy?  Když si jí vezmou, stojí 24 hodin u plotny. 
Jak muz prokáze, ze myslí do budoucna?  Koupí si dve basy piva. 
Jak naučíte kočku štěkat?   Polejete jí benzínem, zapálíte a ona udělá BAF. 
Jak nejvíc vzrušíte ženu?  V 18 - když jí sáhnete na prsa. V 30 - když jí 

sáhnete mezi nohy. V 60 - když jí sáhnete na 
důchod 

Jak pozná Eskymák, že zamrzl vzduch?  Ptáci chodí pěšky. 
Jak poznate, ze je vase zena mrtva?  Sex je porad stejny, ale v kuchyni se hromadi  
  spinave nadobi. 
Jak se hanácky řekne kalkulačka??  Chetré pléšek 
Jak se nazyva otlak na nohe prostitutky?  Kurvie oko. 
Jak se pomocí vody získá světlo?  Tak, že si doma umyjete okna. 
Jak se pozná ježek od ježkové?  Ježek má o jednu bodlinu navíc. 
Jak se řekne japonsky homosexuál?  Šukahošiki. 
Jak uděláte z trojuholnika ciarku?  Holiacim strojcekom. 
Jak se ríká zene, která ví kazdou noc, kde je její muz?  Vdova 
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Jaká je nejlepší ochrana  před homosexuály?  Neposílat je do prdele. 
Jake zeny jsou aerodynamicke?  Ty, ktere nekladou odpor. 
Jaký je rozdil mezi americkou a ruskou ponorkou?  Ruska se musi obcas vynorit, aby se veslari mohli 

nadechnout 
Jaký je rozdíl mezi anglickou a sicilskou pojišťovnou?  V anglické pojišťovně vám na základě statistik 

řeknou, kolik lidí příští rok zemře. V sicilské vám 
řeknou i jejich jména.   

Jaký je rozdíl mezi armádou a masturbací?  V armádě je to přesně naopak - čůrák honí 
člověka. 

Jaký je rozdíl mezi běžícím a letícím zajícem?  Letící má na zádech orla. 
Jaký je rozdíl mezi cihlou a gramofonem?  Zkuste pustit cihlu "na plný koule". 
Jaký je rozdíl mezi cirkulárkou a toaletnim papírem?  Žádný, když ti ujede ruka, más prst v prdeli. 
Jaký je rozdil mezi cesnekem, viagrou a kokotem?  Česnek prodluzuje zivot, viagra prodluzuje souloz, 

kokot prodluzuje porady.... 
Jaký je rozdíl mezi hajným a hajnou?  Hajný zná všechny ptáky v lese a hajná ve vesnici. 
Jaký je rozdíl mezi hezkou a osklivou horolezkyní???  Hezka vetsinou dosahne vrcholu jiz v základním 

tabore. 
Jaký je rozdíl mezi holubama a vládou?  Žádný, všechno poserou, ale střílet se nesmí. 
Jaký je rozdíl mezi Klausovou vládou a Windows?  Žádný! Všichni doufají, že příští verze bude 

stabilnější. 
Jaký je rozdíl mezi klokanem a člověkem?  Klokan si může vyskakovat i s prázdnou kapsou. 
Jaký je rozdíl mezi kominíkem a čápem?  Čáp je celý bílý a má černý ocas. Kominík je celý 

černý a nežere žáby. 
Jaký je rozdíl mezi koněm a důchodcem?  Kůň jí obrok a důchodce obden. 
Jaký je rozdíl mezi Ludvíkem XIV. a vibrátorem? Ludvík byl z boží vůle král, kdežto Robertek je 

zboží ze sexshopu! 
Jaký je rozdíl medzi manzelkou a hmlou?  Žiadny: ked sa rano zdvihne a zmizne, vyzera to 

na prijemny den. 
Jaký je rozdíl mezi muzem a státními obligacemi?  Obligace dosahují zralosti. 
Jaký je rozdíl mezi pacientem na psychiatrii a lékařem?  Pacient nemá od blázince klíče.  
Jaký je rozdil mezi prodanou nevěstou a posranou nevěstou?   Prodaná je od Smetany a posraná je ze 

smetany. 
Jaký je rozdíl mezi rozumem a penisem?  Rozum zůstává stát častěji. 
Jaký je rozdíl mezi souloží a onanií?  Při souloži přijde člověk tak nějak mezi lidi. 
Jaký je rozdíl mezi Startkami a penisem?  Žádný, když to neumíš kouřit máš toho plnou 

hubu. 
Jaký je rozdíl mezi ženskou a teroristou?  S teroristou se dá vyjednávat. 
Jaký je rozdíl medzi zenou a vinom?  Ziadny. Cim starsi rocnik, tym vacsia opica. 
Je dovolen pohlavni styk v den statniho svatku?  Ano, avsak pouze s vlastni manzelkou, aby radost 

ze souloze neprevysila radost ze statniho svatku. 
Je to malé, žluté a smrdí to. Co je to?  Mrtvé kuřátko. 
Je to neviditelné, má to křídla a pije to krev.  Libresse invisible. 
Kam  nejlépe investovat své úspory?  Do alkoholu, kde jinde byste dostali 40% 
Kdo byl prvnim karbanikem na svete?  Adam. Prvni odkryl zeleny list, hodil kulemi a 

udelal prvni stych. 
Kdo byl prvním kosmonautem na  světě?  Jan Hus, ale shořel už při startu. 
Kdo je to účetní?  Osoba, která  vyřeší váš problém, o kterém nevíte, 

způsobem který nechápete. 
Kdo skáče na laně?  Jelen. 
Kdo vymyslel triatlon?  Cikáni: Na koupaliště jdou pěšky, tam si 

zaplavalou a zpátky jedou  na kole. 
Když se to vyhodí nahoru, je to hnědé a když to spadne dolů, je to bagr. Co je to?  Kinder vejce. 
Ktera zelenina obsahuje nejvic alkoholu?  Vyblita mrkev. 
Který čtyřnohý přítel je člověku nejmilejší?  Postel. 
Lze oplodnit ženu v běhu?  Vyloučeno. Žena s vyhrnutou sukní  běží třikrát 

rychleji než muž se staženýma kalhotama. 
Manželky by mely být jako bankovky. ???  Za jednu ctyricítku bychom meli dostat dve 

dvacítky. 
Může žena za den zhubnout o 300 kg?   Ano!! Ráno je žena  kráva, v poledne slepice a 

večer brouček. 
Panove, uz jste videli na prezervativu vyrobni cislo? Jeste ne?  Tak to jste ho asi jeste nikdy nerozvinuli 

do konce. 
Proč dostal Fredie Mercury AIDS?  Jen tak, z prdele. 
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Proč existují muži?  Protože vibrátor neumí sekat travník! 
Proč je chlap jako sněhová bouře?  Protože nikdo neví, kdy to přijde, kolik centimetrů 

přinese a jak dlouho to bude trvat...... 
Proc je tak strasne obtízné najít starostlivého, dobře vypadajícího muze?  

Vsichni uz mají blízkého prítele. 
Proc je vysokoskolsky diplom jako kondom?  Kdyz jej dostanete, je srolovany, predstavuje 

hodne usili a druhy den uz je k nicemu. 
Proč jsou slobodný chlapi taký chudý a ženatý taký tučný?  

No to je preto, lebo keď domov príde slobodný 
chlap, tak otvorí chladničku, v nej nič nové, tak 
radšej ide do spálne. Ženatý chlap príde domov, 
otvorí dvere do spálne, v nej nič nové a tak ide 
otvoriť chladničku... 

Proc jsou vdané zeny tlustsí nez svobodné?  Svobodná zena prijde domu, podívá se, co je 
lednicce a jde do postele. Vdaná zena prijde 
domu, podívá se, co je v posteli a jde do lednicky. 

Proc jsou vtipy o blondýnkách tak krátké?  Aby si je muzi dokázali zapamatovat. 
Proč má datel zobák?  Aby si nerozmlátil hlavu! 
Proč má chlap o jednu mozkovou buňku víc než pes Aby se netočil do kolečka když si honí ocas. 
Proč má kanec smutný oči?  Protože má za manželku svini a děti prasata. 
Proč mají ženy kratší chodidla než muži?  Je to důsledek evoluce. Zkrátka aby mohly stát blíž 

u dřezu.  
Proč nemůže být žena současně krásná i moudrá?  Protože pak už by  to byl chlap. 
Proč nemůže divočák na nuda pláž?  Protože by tam okusoval žaludy. 
Proč nosí muži pruhové pyžamo?  Protože se v noci dřou jak trestanci. 
Proč ptáci létají na jih?  Protože pěšky je to trochu daleko. 
Proč se dělají voňavé prezervativy?  Protože "aroma ti šeptá vstaň." 
Proč si blondkýnka píská na záchodě?  Aby věděla, které pysky si má utřít.  
Proč vymysleli LÁSKU?  Aby si i slušné holky mohli zasouložit. 
Proč ženy během milostné předehry ani nemrknou?  Protože to nestihnou. 
Řada mechanickych hracek prispiva k sexualnimu vzruseni zen.  

Nejlepe se zatim osvedcuje Porsche 911 Cabriolet. 
U kanibalu: "Mami, já nechci sestricku!"  "Mlc, budes jíst, co ti dáme!" 
V jaké době žijeme?  V eletrické: Do práce chodíme s odporem, v práci 

sedíme v napětí a když se dotkneme vedení, tak 
nás kopne do prdele! 

Víš co je nejhorsi, kdyz se rozejdes z  holkou.?  Zvykat si na jinej cyklus............. 
Víš jak poznas kolik je vrane roku?  Uriznes ji nohu a spocitas letokruhy!!! 
Víš kdo je největší kurva v Čechách?  Sazka 2x týdně tě vzruší a pak dá někomu jinýmu. 
Víš proč chlapům říkáme "Ty můj broučku?"  Protože hmyz má menší mozek než slepice !! 
Víte co je to absolutni vyschlost???  Když se slimák musí udělat, aby se hnul z místa. 
Vite co je totalni autodestrukce?  Kdyz malomocny dostane epilepticky zachvat. 
Vite co znamena zkratka NASA?  Need Another Seven Astronauts !  
Víte jak lze mezi politiky najít tři naprosté blbce?  Namátkou. 
Vite jak se miluje na medveda?  Sbalite trinactku, poradne ji ojedete... a pak jdete 

brucet! 
Vite jak se strasi deti v Iraku?  Bu,Bu,Bu,Bush! 
Vite jak si chlapi predstavuji milostnou predehru?  Pul hodiny skemrani. 
Víte jaka je prumerna rychlost pohybu manzelky v obchode?  2000 Kč/hod. 
Víte jaký je rozdíl mezi dobrým sousedem a dobrou sousedkou?  

Dobrý soused pujcí a dobrá sousedka dá! 
Víte jaký je rozdil mezi kamarádkou, dobrou kamarádkou, kurvou a  kurvou zkurvenou? 
Kamarádka dá tobě. Dobrá kamarádka dá tobě a tvému kamarádovi. Kurva dá všem. Kurva zkurvená dá 

všem kromě tebe. 
Víte kolik váží ideální tchýně?  Tři kila i s  urnou... 
Víte o tom, že muži měli kdysi dávno mezi nohama 3 vejce?  

No, pak na nich tak dlouho seděli, až vyseděli 
ptáka. 

Víte proč Bůh stvořil muže?  Protože vibrátorem nejde pokosit tráva na 
zahradě.   

Víte proč cikáni nehrají ve Startreku?  Protože se s nimi do budoucnosti nepočítá. 
Víte proč holky při souloži předstírají orgasmus?  Protože si myslí, že nám mužům na tom záleží! 
Víte proč je sperma ze spermobanky tak drahý????  Protože se jedná o ruční práci. 
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Víte proč nemůže být cigán vegetarián?  Už jste někdy viděli sójového psa? 
Víte proč se dělají bílé fidorky?  Aby se černoši nekousli do prstu. 
Víte proč smrtka nosí kosu?  Protože neudělala papíry na kombajn. 
Víte proč tak málo farářů jezdí mercedesem?"  "Protože ten stojí nekřesťanské peníze."   
Víte, vzdycky hledam u zen tu vnitrni krasu.  Jakmile jsem uvnitr - krasa. 
Vrchol umění diplomacie:  Přesvědčit ženu, že je měkký jen a  jen proto, aby 

netlačil 
Zvíře na 22 písmen?  Zajic s červenou kravatou. 

2. Vtipy – všelijaké blbůstky 
A pamatujte si ...  
když máte skutečně blbej den a vypadá to, že vás všichni chtějí naštvat, pamatujte, že potřebujete 42 
svalů k zamračení a pouze 4, abyste natáhli prostředníček a poslali je do ...  
Bezi chlapek po namesti a krici: "Menstruace, menstruace!! " 
Zastavi ho zena a povida:"Snad demonstrace ne!! " 
A chlapek odpovi:"To je jedno, hlavne, ze potece krev!"  
"Jak se cítíte v nových brýlích?" 
"Výborne. Najednou potkávám spousty známých, které jsem nevidel celé roky." 
Jak spolu žijeme? : Bydlíme společně, většinou ve vlaku.  
"Je lepší být krásná než chytrá,  protože průměrný muž lépe vidí, než myslí." 
Manzelka si dala na tvar bahenni masku. Dva dni vyzerala lepsie... Potom bahno opadlo...  
Nový zákon rychlosti 
Jaký je rozdíl mezi hovnem a bicyklem? 
Žádný, šlápneš a jedeš.  
Proč je počítač jako žena 
1. Většina uživatelů nerozumí jejich vnitřní logice. 
2. Sebemenší chyba zůstane v paměti a v nejméně vhodném okamžiku se v budoucnu připomene. 
3. Normální jazyk, kterým komunikují mezi sebou, je pro kohokoliv jiného naprosto nesrozumitelný. 
4. Jakmile se s nimi seznámíte důvěrněji, zjistíte, že polovina vašich účtů je za jejich doplňky. 
5. Po určité době vždy zjistíte, ze váš model je zastaralý a všude kolem vidíte spousty mnohem lepších a 
výkonnějších. 
6. Postupně čas strávený s ním roste a roste a roste ... 
7. Výraz "počítačový šílenec" se velice podobá slovu "sukničkář". 
8. Málokdy jste úplně spokojeni s modelem, jenž zrovna máte...  
Přesná demonstrace 
Na stavbě řeže chlap cirkulárkou, a najednou fik, a uříznul si prst.  
Strašně řve, seběhli se ostatní dělníci a ptají se, jak se mu to stalo a on ukazuje:  
"Normálně řežu a najednou fik... kurva, druhej..." 
Přesný soupis odcizených věcí zatím nesestavím, manželka totiž zrovna včera večer odjela na 
abiturientský sjezd po 30 letech, a tak ze sebe udělala pozlacené strašidlo.  
Připouštím, že částí svého přirození jsem byl u ženy 
Rozdil mezi MacGyverem a Petrem Novotnym. 
MacGyver udela z hovna bombu nebo kalkulacku a Novotny udela z hovna vybornou pomazanku... 
Šedá buňka mozková jednou večer náhodou přijde do mozku muže. Všechno je tmavé, prázdné a bez 
života. 
"Hu, hu!" zavolá šedá buňka mozková. 
Žádná odpověď. "Hu, hu!" zopakuje šedá buňka mozková. 
Najednou se objeví jiná šedá buňka mozková a ptá se: 
"Co tady děláš tak sama, pojď se mnou,všichni jsme teď dole...!" 
Špatné číslo 
Zvoní v železářství telefon:  
Manžel mi koupil podprsenku, přijdu si ji vyměnit!  
To máte ale špatné číslo!  
Právě proto si ji přijdu vyměnit !!!  
"Udatny rytiri, zachran nase kralovstvi, usadil se tady strasny drak a sezral uz trinact panen."  
"Tak ho zkuste poslat do naseho kralovstvi, tam urcite zdechne hlady."  
V sedmnacti letech se zacina devcatum menit hlas. 
Z NE na ANO. :o)) 

3. Vtipy o cestování 
Ambiciózní manažer se po dlouhé době rozhodl jet na dovolenou na Karibské ostrovy. Během plavby 
přišel hurikán a celou loď smetl do moře, jen on jediný se zachránil a ocitl se sám na opušteném ostrově. 
Čtyři měsíce jedl jen kokosové ořechy a spal na pláži a žádostivě se díval na moře,kdy se objeví nějaká 
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loď. Jednoho dne zpozoroval, jak se po říčce blíží malý člun s nádhernou ženou. 
"Kdo jsi? Jak jsi se sem dostala?" 
"Byla jsem na té samé lodi jako ty a ztroskotala jsem na opačné části ostrova."  
"No to si měla štěstí, že se ti zachránil člun." 
"Nezachránil, ten jsem si vyrobila."  
"Prosím?"  
"No, vždyť je tu všude okolo bambus a třtina..."  
"Ale kde jsi vzala nářadí?!"  
"Z kamenů jsem si vyrobila nástroje a použila jsem je i na stavbu chatky. A ty spíš kde?" 
"Celé 4 měsíce na pláži," zahanbeně přiznal manažer. 
"Tak pojď ke mně na návštěvu..."  
Doplaví se k její chatce a žena říká: "V prvním patře máš holicí strojek a i sprchu..." 
Manažer je úplne hotový, už se na nic neptá, vyběhne do patra a tam je holicí strojek z nabroušené kosti 
nějakého zvířete a říká si:  
"Tato žena je neuvěřitelná. Co bude dál?"  
Sejde dolů a tam už ho čeká žena, v ruce láhev vína, na sobě jen nějaký ten fíkový list... přitulí se k němu 
a říká: "Jsme už tak dlouho pryč od domova... a celý ten čas jsi byl tak sám. Jsem si jistá, že je něco, co 
by si právě teď chtěl dělat... něco, co jsi nedělal už dlouhé měsíce..."  
Manažer nevěří vlastním uším a povídá: "Chceš mi říct, že si odsud můžu zkontrolovat e-maily?" 
Do autobusu nastúpi punker s veľkým zeleno-žltým kohútom. Po čase si všimne, že si ho stále obzerá 
jeden dedko.  
Po nejakej chvíli ho to začne znervózňovať a tak sa ho pýta: 
- Čo kukáš dedo?! Ty si v mladosti nerobili žiadne hlúposti? 
- Ale áno, pretiahol som papagája a teraz pozerám, či nie si môj syn. 
"Chtěl bych umřít tiše ve spánku, jako můj otec a ne v děsu, jako ti cestující, které vezl."  
Chlapek leti v balonu a najednou zjisti, ze zacina klesat, nepujde to zastavit a nevi, kde je. Tak se rozhlizi 
kolem a pod sebou uvidi nejakeho turistu. Zavola na nej: "Halo, pane, nevite, kde jsem?" 
Turista se podiva na chlapka v balonu a odpovi: "V balonu!" 
Chlapek trochu nastvane odpovida: "To vim, ale tak mne napada - vy musite byt technik z IT!". 
"Jak jste na to prisel?", zvedave se pta turista. 
"To je jednoduche", rika chlapek. "Vase odpoved je zcela presna a je mi uplne na hovno." 
"Jak vas tak posloucham, vy musite byt z obchodniho!" rika turista. 
"A jak jste na to prisel vy?", pta se chlapek v balonu. 
"To je taky uplne jednoduchy", rika turista, "vy jste v prdeli a muzu za to ja." 
Inzerat cetovni kancelare z Ukrajiny:  
POZNEJTE I VY KRASY UKRAJINY. VASE AUTO UZ TADY JE. 
Jde turista po pláži a najde starou láhev. Otevře ji, z láhve se vznese Gin a povídá:  
"Jsem Gin a splním Ti jedno přání. Tak dobře rozvažuj".  
Turista: "No, v živote jsem celkem spokojený, nic mi neschází, postav Gine dálnici z Evropy na Floridu".  
Gin se zarazí a povídá: "Jsem sice Gin, ale měj trošku ohledy. Postavit dálnici přes oceán není žádná 
sranda. Nechceš si to rozmyslet a dát mi nějaký snazší úkol, prosím"?  
Turista: "Gine, zklamal jsi, ale co s Tebou nadělám. Víš co, chtěl bych pochopit ženské myšlení, ženskou 
logiku".  
Ginovi ztuhne úsměv a nesměle se zeptá: "Chtěl jsi jednoproudovku nebo dvouproudovku"???  
Jede babka tramvají a nad ní stojí děda a pořád bubnuje holí do podlahy. Babka už to nevydrží a povídá: 
- Musíte pořád třískat tou holí? 
- Musím, odpoví děda, já si připomínám, že mám vystoupit v Bubenči. 
- Já zase jedu na Malou stranu a taky tady neuchcávám. 
Jedou takhle večer dva kamarádi autem, přičemž spolujezdec spí.  
Řidič si říká: "No co mám dělat? On si klidně spí a já za chvilku asi také usnu! Tak co, vemu nějakého 
stopaře".  
Jede, jede a najednou u silnice stojí pěkná dívčina v kraťoučké sukýnce. Řidič má velikou radost a 
zastaví jí.  
Ona nastoupí, sedne si pěkně doprostřed a roztáhne nohy.  
Řidič najednou začne zběsile budit svého spícího kamaráda a říká mu: "Vole! Vole! Podívej se do 
zpětnýho zrcátka!!!"  
On se celý tak rozespalý probere, podívá se do toho zpětného zrcátka a říká: "Hele vole - nemáš 
hřeben?! Já vypadám jak piča!!!" 
Letadlo. Veliké dopravní letadlo. Boeing 747 Jumbo Jet. Plné lidi - všichni nastoupeni, uvelebují se v 
sedačkách. U zadních dveří se spustil nějaký povyk a uličkou mezi cestujícími kráčí do pilotní kabiny 
první pilot. 
Černé brýle na očích, bílou hůlkou oťukává cestu.  
Za ním druhý pilot - taktéž s černými brýlemi, s hůlkou a se slepeckým psem.  
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Cestující koukají jak ve snu - to bude nějaký fór, ne?  
BzzzzzzzZZZZZZZZZZZZZ.... nabíhají motory, letadlo se dává do pohybu. Cestující znervózněli - to nás 
skutečně povezou ti dva!?  
Letadlo zrychluje, cestující přilepení do sedaček, strachy ani nedutají. Letadlo jede ještě rychleji, už by 
mělo být ve vzduchu, blíží se konec ranveje!  
První cestující nevydrželi a začali ječet, během vteřiny už ječí všichni v letadle. V ten moment se letadlo 
prudce zvedne, všichni mají žaludky až v kalhotách, slabší nátury sahají po pytlících...  
A v pilotní kabině  povídá jeden pilot druhému:  "Kolego, mám obavy, že jednoho dne nezačnou ti vzadu 
ječet včas a všichni se tady zabijeme."  
Letové instrukce 
Řízení letového provozu v Bostonu zachytilo zprávu: 
"Zde let OK 13... Máme značné problé... ...chází nám palivo, zbýva nouzová rezerva na 10 min... ...jsme 
asi tak 2000 km od pobře... ...sdělte instrukce..."  
Řídící letového provozu si to nechá přeříkat ještě jednou, zamyslí se a pak odpoví: 
"Opakujte po mně: Otče náš, jenž jsi na nebesích..." 
Lezou dva vyprahli trosecnici po pousti a jeden rika druhemu: 
"Zaskripej zubama, vole, treba nam prebehne mraz po zadech." 
Metro. Starší paní, nad ní stojí mladík, drží se tyče a zívá, až mu lupe v čelistech, aniž by před ústa dal 
ruku.  
Babka na něj: "No, no, abyste mě nespolk!"  
Mladík klidným hlasem odvětí: "Hovězí nežeru." 
Muž a žena se srazí v autech. Bouračka je ošklivá. Obě jejich auta jsou úplně na maděru, ale ani 
jednomu z nich se nic nestalo. Když se vysoukali z aut, povídá žena muži: 
"Tak vy jste muž, to je zajímavé.Já jsem žena. Hmm, podívejte na naše auta! Nic z nich nezbylo, ale my 
jsme zranění nebyli. To musí být znamení od Boha. Měli jsme se setkat, stát se přáteli a žít spolu až do 
smrti. 
Muž přitakal: "To jo, to muselo být určitě znamení od Boha!" 
Žena pokračovala: "A podívejte se na tohle, další zázrak. Moje auto je totálně na mraky, ale tahle láhev  
vína je naprosto v pořádku. Bůh si určitě přeje, aby jsme toto víno vypili a oslavili tím naše štěstí." 
Potom podala láhev muži. Ten souhlasně přikývl, otevřel láhev a polovinu vypil. Pak ji podal zpět žene. 
Ta vzala láhev, zavřela ji a vrátila muži do rukou. 
Ten se jí zeptal: "Vy nebudete?". 
Načež mu odpověděla: "Ne. Jen počkám na policii." 
Na cestě leží  Indián s uchem na asfaltu a trhane rika: 
Je to modra Mazda, hliníkové  disky, černé nárazníky, rychlost 90 km/h, opruzený řidič.... 
Lide se seběhnou okolo něj a  v němém úžase poslouchají a nevěřícně kroutí hlavou: 
To vsechno  slysis? 
Ne. Ona me srazila.. 
Na lodi prosí slecny stareho morskeho vlka, aby jim vypravel nejaky vtip. Námorník se osíva, ze zna jen 
same sproste.  
A devcata na to, at tedy místo kazdeho sprosteho slova zakasle, ze uz si to domyslí.  
Namornik spusti: "Echm, echm echm echm. Chrchly Chrchly echm, chm echm chrchly hrchly. Chrchly 
chrchly, echm echm...   
Doprdele, teď  sem to zkurvil." 
Na potápějící se lodi křičí námořník:  
 - Vidím zem! Kde? 
 -Tři kilometry! A kterým směrem? 
 - Rovnou pod námi...! 
Nej, nej, nej... 
Z reproduktoru v kabině letadla se ozve: "Vážení cestující, hovoří k vám kapitán. V důsledku 
neodstranitelné závady se letadlo během několika minut zřítí do oceánu. Máme ještě jeden problém. Je 
vás pět a u dveří jsou jen čtyři padáky. Bůh vám žehnej!"  
První se zvedne Shaquille OčNeil a říká: "Je mi líto, ale jsem fenomenální basketbalista a Lakers by beze 
mě byli v hajzlu, takže sbohem!" Vezme si první padák a vyskočí.  
Jako druhá se vymrští ze sedačky Hillary Clinton: "Jsem senátorka za stát New York a pravděpodobná 
příští americká prezidentka. Hodně štěstí!"  
Třetího batohu se zmocní George W. Bush se slovy: "V dobe irácké krize a krátce po nešťastné havárii 
raketoplánu Columbia nemohu nechat Američany napospas osudu. Krom toho jsem nejchytřejším 
americkým prezidentem v historii." Zapne si kšíry a vyskočí.  
Vstane papež Jan Pavel II. a obrátí se k poslednímu cestujícímu - asi desetiletému školákovi:  
"Celý život jsem žil v Pánu, jsem starý nemocný muž, a co jsem chtěl říci a vykonat, jsem již řekl a 
vykonal. Vezmi si tedy poslední padák a buď sbohem."  
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Školák odvětí: "Děkuju, ale vono to, svatý otče, nebude nutný, protože ten nejchytřejší prezident Ameriky 
skočil s mojí aktovkou!"  
Po tuhé zime, která byla minulý rok, se muz ze Seattlu rozhodl jet na dovolenou na Miami Beach, kde se 
mel potkat se svojí manzelkou, která tam mela  zakoncit svoji sluzební cestu do Minneapolis.  
Oba se tesili na pekné pocasí a spolecný cas, který spolu stráví.  
Ale na  nestestí, na letisti se stala chyba a muzi rekli, ze musí pockat na pozdejsí let. Zkousel si stezovat, 
ale rekli mu, ze to nemá význam a ze mohou nastat problémy.  
Následující den po príchodu do hotelu v Miami zjistil, ze v Miami je tak nepríjemné horko, jako v Seattlu 
nepríjemná lonská zima.  
Recepcní v hotelu mu sdelil, ze jeho zena prijede tak, jak byli domluveni.  
Uz nemohl vydrzet, jak se ochladí v bazénu, a proto rychle napsal email svojí manzelce, ale ve spechu 
udelal chybu v adrese.  
A tak email prisel do domu jedné starsí zeny, jejíz muz, knez, zemrel den predtím. 
Kdyz si truchlící vdova otevrela a precetla zprávu, vydala ze sebe hrozný výkrik a padla na zem mrtvá.  
Její rodina pribehla za ní do místnosti a precetli si na monitoru text:  
"Nejdrazsí zeno! Jak vís, odesel jsem vcera, ale teprve ted mne zaregistrovali. U vchodu byly nejaké 
zmatky a moje stíznost byla zamítnuta. Recepcní mi potvrdil Tvuj zítrejsí príchod.  
Tvuj milující muz.  
PS: Veci nejsou takové, jak jsme mysleli. Budes velmi prekvapená, jaké je tady dole teplo.  
Potápěč se kochá podvodním světem asi šesti metrů pod hladinou, když ve stejné hloubce vidí nějakého 
kolegu. ten kupodivu nemá žádný dýchací přístroj.  
Potápěč sestoupí o další dva metry a druhý ho po chvilce následuje. Sestoupí ještě hlouběji, ale po pár 
minutách je druhý zase vedle něho.  
Potápěči to nejde na rozum, a tak vyndá tabulku na psaní pod vodou se speciální křídou a napíše:  
"Jak to děláš bez přístroje???" 
Druhý mu vytrhne tabulku a napíše: "JÁ SE TOPÍM, VOLE!" 
Proč má letadlo vrtuli? 
Víte, proč má letadlo vrtuli?  ???  Aby chladila pilota.  
No to je ale nesmyl.  
Nevěříte? Zkuste ji zastavit a uvidíte, jak se bude pilot potit!  
Přijede sofer tiraku do motorestu, objedna si jidlo a piti a s chuti se do toho pusti. 
Kdyz v tom prijedou tri chlapi na harleych, usadej se u nej u stolu a to jidlo mu snedi a piti vypijou. 
Sofer nic, zaplati a odejde. 
Ti chlapi si mezi sebou rikaj: "Ten sofer byl bud peknej srab, nebo se neumel prat." 
Zaslechne to cisnik a pritaka jim: 
"Fakt byl nejakej divnej a snad ani ridit neumel.Ted zrovna venku prejel tri motorky." 
Přistání naširoko 
Letí velké dopravní letadlo. Kapitán se připravuje na přistání. Z kontrolní věže dostává povolení a 
zahajuje přistávací manévr. Co však nevidí: "Sakra, jak to, že ta dráha je tak krátká?! Na takhle krátký 
dráze s tímhle érem za prase nepřistanu!" Nedá se ale už nic dělat a musí se o přistání pokusit. Cestující 
dostanou příkaz zaujmout bezpečnostní polohu (t.j. vrazit hlavu mezi nohy; většině se to podaří bez 
problémů, na palubě je však i pár takových, kteří vzniklé situace zneužili a vrazili ji mezi nohy cizí, což ale 
je jiný příběh...). Kapitán se opatrně přibližuje nad samý začátek runwaye, aby využil co možná nejdelší 
dráhu. Vzum... Sotva se kola dotkla betonu, kapitán začíná brzdit, co mu síly stačí. Už jen padesát metrů 
do konce dráhy. Už jen dvacet metrů do konce dráhy! Už je na samém okraji. Uf. Brzdy se roztekly, ale 
na posledním decimetru letadlo zastavilo. Kapitán vyleze ven a zhluboka si oddychne. "Kurva, že ale byla 
ta dráha sviňsky krátká!" Pak se rozhlédne kolem. Nejdřív vpravo, pak vlevo. "Jak je ale široká!"  
Sprievodca safari-parku poucuje návstevníkov: 
- A keby ste náhodou stretli medveda, tak vezmite obe ruky plné hovna, hodte mu ho medzi oci, a kým sa 
bude medved utierat, zatial mu zdrhnete. 
- Ale kde vezmeme tolko hovna? 
- Nebojte sa, pockajte, az sa objaví medved 
Stoji dva kosmonauti na Marsu, divaji se stridave na sebe, na zem, na raketu, na sebe, na zem, na 
raketu. 
Po chvili to jeden z nich nevydrzi a rika  
"Co na me tak cumis, ja tam ty klice nezabouch!"  
Turista jede vzadu v taxiku a chce se zeptat taxikare na nejake tipy, kam ve meste zajit. Nakloni se a 
poklepe taxikare na rameno.  
Ten hrozive vykrikne, strhne volant, odrazi se od autobusu na chodnik a zastavi tesne pred obrovskou 
prosklenou vylohou.  
Turista se zacne okamzte omlouvat: "Pardon, pardon, netusil jsem, ze vas takhle vydesim..."  
Taxikar se na nej otoci a zarve: "NIKDY! UZ nikdy mi to nedelejte!!"  



  9/89 

 9 

Pak se rozdycha a povida: "Není to uplne vase vina. Vite, jsem dnes prvni den v nove praci a pred tim 
jsem roky jezdil s pohrebakem." 
Ve vlaku v kupé jedou vojín, jeho velitel-poručík a babička s krásnou dvacetiletou vnučkou. Vlak vjede do 
tunelu a po chvíli se ozve typický zvuk polibku a hned na to typický zvuk facky. 
Vlak vyjede z tunelu a vnučka si myslí: "Ten trouba vojín mě chtěl políbit, ale spletl si to a políbil babičku 
a ta mu dala facku." 
Babička si myslí:"No vida, vojín dal vnučce pusu a ta mu dala facku." 
Poručík si myslí:"Ten trouba vojín dal vnučce pusu a facku jsem za to omylem dostal já sakra!" 
A vojín si myslí:"Tááák, a v dalším tunelu zase mlasknu a zase mu jednu fláknu...!" 
Vykutálený obraz 
Turista si koupil v Itálii renesanční obraz. Aby se vyhnul na hranicích nepříjemnostem s celníky, nechal 
obraz přemalovat primitivní krajinkou.  
Doma pověřil restaurátora odborným "umytím" obrazu.  
Za několik dní mu restaurátor telefonuje: "Krajinka zmizela, ale s ní taky renesanční obraz. Pod ním byla 
Madonna a teď se objevuje Mussolini. Mám pokračovat?"  
Vystupuje manazer ze sveho noveho porsche, otevre dvere a kolem projizdejici kamion mu urazi dvere. 
Zastavi, ridic vyleze ven a manazer na nej hned spusti: "Kam cumis, debile?! urazil jsi mi dvere meho 
noveho auta!!!" 
Tirak mu povida: "Vy, manazeri, jste strasne materialisticky zalozeny. Vy mi tu nadavate kvuli tomu, ze 
jsem vam urazil dvere a vubec vam nevadi, ze jste prisel taky o ruku! 
Manazer: "A kurva, rolexky!!!" 

4. Vtipy o dětech, škole … 
Anička z první třídy přide domů ze školy a říká mamince: 
"Mami, představ si, že Honzík má penis jako burský oříšek!" 
matka celá zhrozená o čem to její dcerka vypráví se zeptá: 
"A ty jsi viděla, že je tak malý?" 
"Malý není, ale tak slaný...." 
Běží si tak děti po minovém poli, rozhazují rukama, některé až třicet metrů ........ 
Čtyri etapy zivota: 
- veris na Mikulasa 
- neveris na Mikulasa 
- robis Mikulasa 
- vyzeras ako Mikulas 
Děti dostanou ve školce v hodině ekonomie pětikorunu, aby se naučily šetřit. 
Za týden se ptá učitelka: "Tak, Janičko, co sis koupila?"  
"Já jsem si  koupila žvejkačku." "No, to by z tebe ekonomové neměli radost.  
A co ty, Honzíčku?" "Já jsem si koupil bonbóny a v pytliku od nich jsem tejden nosil svačinu..."   
"No, to už by šlo.  
A co Pepíček?" 
"No já si koupil jitrnici. Dones jsem ji domu, tam se s ní sestra celej večer milovala, pak jsme ji snědli, 
obal použil otec jako prezervativ, pak jsme do ní všichni nasrali a já ji odnes vrátit jako že je zkažená.  
A TADY JE TA PĚTIKORUNA!!!" 
Děti, jak delá ovecka? Beee! 
Dobre. A jak delá kohoutek? Kykyryky! 
Dobre. A jak delá svine? 
Dobrý den, silnicní kontrola, Vase doklady, prosím. 
Děti mají tělocvik a skáčou přes kozu. Pepíček skočí a složí se na zem. 
Paní učitelka se ho ptá, co se stalo.  
Pepíček zaúpí: "Mám výron."  
Učitelka: "Tak se utři a vstávej."  
Dost zvláštní povolání  
Paní učitelka se ptá ve škole dětí.  
"Co dělá váš tatínek".  
Přihlásí se Mařenka a povídá: "Tatínek je soudce, posílá lidi do vězení."  
"Dobře Mařenko a co dělá tvůj tatínek Honzíku?"  
"Tatínek je veterinář, léčí zvířátka."  
Přihlásí se Pepíček a řekne: "Můj táta je mrtvej!"  
Paní učitelka se zeptá: "A co dělal než zemřel?"  
"Zmodral a pokadil se na koberec!"  
Drobný rozdíl 
"Můžeš mi říct," křičí otec, "jak je možné že jsi dostal trojku z mravů???" 
"Kouřil jsem na záchodě," přiznává se synáček. 
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"Nelži, za to jsem já dostal dvojku!" 
"No jo," brání se syn, "ale tys asi nepoblil učitelku..." 
Jeden chlapeček chce být hasičem a druhý mašinfýrou, jedna holčička sestřičkou v nemocnici a druhá 
sekretářkou.  
Pepíček má už dávno taky jasno: Ve svém budoucím povolání se chce zabývat sexuálními úchylkami. 
Teta Běta je z toho celá paf.  
"Vysvětli mi, prosím tě, co to podle tebe vůbec sexuální úchylka je," naléhá babička v domnění, že si 
Pepíček asi něco popletl. 
"Ty to nevíš?" diví se dítě a dloube se v nose. "Vysvětlím ti to na konkrétním případě: 
Po ulici jdou tři ženy se zmrzlinou. První ji líže druhá kouše a třetí saje. A ty mi řekni, která z těch tří žen 
je vdaná."  
Teta se zamyslí. "No, asi ta, která saje," řekne po chvíli. 
"Chyba," vytáhne Pepíček prst z nosu. 
"Vdaná je samozřejmě ta, která má na ruce snubní prsten. A to, cos tady předvedla zároveň ukazuje, co 
je to sexuální úchylka!" 
Karkulka jde lesem a vidi za stromem skrcenyho vlka:  
"Je, vlku, ty mas tak velke usi."   
Vlk najednou vyskocí a utece. Jenze o 100 metru dal zase vidi toho vlka za parezem.  
"Jeee, vlku, ty mas tak velke zuby."  
Vlk zase rychle vyskoci a utece. O kousek dal ho ale Karkulka vidi znovu, tentokrat skrcenyho za 
krmelcem. "Juuuu, vlku ty mas i strasne velky oci".  
Vlk se to nevydrzi a zacne kricet: "Sakra, das uz mi pokoj a nechas me v klidu vysrat!!!" 
Mala holcicka zvedla telefon a po chvilce poslouchani povida: " 
A ktery sef meho tatinka vy jste? Ten spekoun, nebo ten debil?" 
Maly Pepicek (jak jinak) umel vyborne malovat. Ve skole namaloval na zem mezi lavice mys. Pani 
ucitelka ji uvidela a strasne se lekla. 
Do zakovske knizky napsala: Vas syn dostane dvojku z chovani, protože namaloval na zem mys a ja se ji 
polekala. 
Otec odepsal: Jen mu tu dvojku dejte. V nedeli namaloval  na sporak kundu, ja jsem si spalil curaka a nas 
dedek hubu ... 
"Mami, muzu vylizat misu?" 
"Ale ne, milacku, radsi to pekne splachni!" 
Matematickej... 
Přijde učitel do třídy a řekne: 
 Tak děti tato místnost má 15m2, sluníčko sem svítí pod úhlem 20 stupňů, kolik mi je let? Udivené děti 
otevřou pusu dokořán a neví.  
Přihlásí se Pepíček a řekne: - 48 let 
Na to učitel řekne: 
- Jak jsi na to přišel Pepíčku? 
Pepíček odpoví: 
- Já mám doma bratrance, kterému je 24 let a táta říká ze je napůl debil... 
Matka so syncekom idu po ulici a oproti nim ide jednoruky, jednooky hrbaty muz na vozicku. 
Maly sa otoci k mame a pyta sa: 
Mami, a toto je aky pokemon? 
Muž odejde do práce a žena si přivede domů milence. Její malý syn přijde neočekávaně domů, uvidí 
milence s matkou a tak se schová do skříně a sleduje. V tom přijde domů i manžel. Žena vyskočí a aniž 
by si všimla svého syna ukryje svého milence do téže skříně. 
V tom se chlapeček ozve: "Je tady tma, co?" 
Muž odpoví:"To teda je." 
Chlapeček: "Mám u sebe baseballový míček." 
Muž: "To je fakt bezva." 
Chlapeček: "Nechceš ho koupit?" 
Muž: "Ne dík!" 
Chlapeček: "Venku je můj otec." 
Muž: "Tak za kolik?" 
Chlapeček: "250 dolarů." 
Za pár dní se situace opakuje. 
Chlapeček: "Je tady tma, co?" 
Muž: "To teda je." 
Chlapeček: "Mám tady baseballovou rukavici." 
Muž který už ví oč jde se ptá: "Tak za kolik?" 
Chlapeček: "750 dolarů." 
Pár dní nato otec povídá svému synovi:"Popadni svou baseballovou rukavici, pojď ven a zachytáme si."  
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Chlapeček na to: "Nemůžu, prodal jsem míček i rukavici."  
Otec udiveně: "A za kolik jsi to prodal?" 
Chlapeček: "Za 1000 dolarů." 
Otec: "To je příšerné, jak můžeš brát své kamarády takhle na hůl. To je mnohonásobně vic, než to stojí. 
Půjdeš do kostela a vyzpovídáš se!" 
Když přijdou do kostela, vstrčí otec svého synka do zpovědnice a zavře dveře. 
Chlapeček: "Je tady tma, co?" 
Kněz: "Nezačínej s tím zase ..." 
Na hodinu nemciny prijde inspektor a posadi se vedle Pepicka. 
Mlada a pohledna pani ucitelka chce pred panem  inspektorem udelat dobry dojem a tak na tabuli napise  
jednoduchou nemeckou vetu a rika: 
"Tak deti, kdopak mi to prelozi?" 
Okamzite se prihlasi Pepicek: 
"Hmm, pekna kundicka, tu bych teda vojel!" 
"No tedy Pepicku, co to ma znamenat? Za prve to vubec není spravne a za druhe je to sproste! Sedni si, 
pisu ti petku a tridni dutku!" 
Pepicek nastvane seda a potichu pronese k inspektorovi: "Tak priste, az budes zas chtit napovidat, radsi 
drz hubu!" 
Na nudaplazi lezi manzele s Pepickem. Kdyz se kluk trochu vzdali tak se do toho pusti. Najednou se kluk 
vrati a pta se co delaji. 
"Ale nafukuju maminku aby se neutopila".  
Pepicek :"Jo, vcera ji nafukoval plavcik a jeste zkousel jazykem jestli neuchazi". 
Paci, paci, pacičky, 
zatleskalo dítě. 
Upadly mu ručičky, 
hodně mrzlo, víte. 
 Zkouší malá Anetka, 
co dokáže žiletka. 
Už jí těžko sevře v hrsti 
 - ufikla si všechny prsty. 
 V mikrovlnné troubě, 
kočička se smaží, 
kouká na mě hloupě, 
ven se dostat snaží. 
 Nevěděla holčička, 
že probíjí lampička. 
Nyní už to chápe, 
když v rakvičce chrápe. 
Paní učitelka našla zmrzlou sýkorku. Odnesla ji do školy, připíchla na tabuli a ptá se žáků: "Děti, co to visí 
na tabuli za ptáka?" 
Pepíček se pilně hlásí: "To je, prosím, sýkorka... ale jestli visí za ptáka, to já z tý dálky nevidím..." 
Paní učitelka se ptá dětí ve škole, co udělaly na počest zvolení nového prezidenta.  
Janička se hlásí: "Já jsem si obrázek pana prezidenta nechala vytetovat na prso, a když budu mít větší 
prsa tak pan prezident bude taky větší."  
Hlásí se Karlíček a říká:"Já jsem si nechal pana prezidenta vytetovat na biceps, no a jak budu mít časem 
větší bicepsy, tak pan prezident  bude taky větší."  
Ještě se hlásí Pepíček, nečeká až ho paní učitelka vyvolá a  spustí:" Já jsem si obrázek pana prezidenta 
nechal vytetovat na péro, buďto půjde do píči a nebo bude viset." 
Pani učitelka se ptá dětí ve škole čím je tatínek načež  
Pepíček odpovídá: "Můj tatínek je prostitut."  
Pani učitelka říká: "Jak jsi na to přišel Pepíčku."  
"Prosím on když jde ráno do práce tak říká, tak už jdu zase do toho bordelu a maminka říká jo, jo, kdyby 
ty kurvy alespon víc platily." 
Pepicek sedi ve skole v prvni lavici a kouka pod katedru pani ucitelce mezi nohy. 
Ona si toho vsimne a napomene ho: "Pepicku, to se  nedela!" 
On se ale zepta: "A co to tam pani ucitelko mate?"  
Ucitleka znervozni o odpovi co ji zrovna napadne : "No vis, to me tam jednou sekl sekyrkou pan tesar." 
Pepik na to: "A ze zrovna do pitky, dobytek jeden!" 
Pepíček vběhne do třídy 5 minut po zvonění bez klepání. 
Paní učitelka mu povídá:  
"Pepíčku, pěkně se vrať za dveře a vejdi ještě jednou, ale tak, jak by vešel například tvůj tatínek!" 
Pepíček vyjde, za chvíli rozkopne dveře, vrazí do třídy a řve: "Tak co, vy kurvy! Nečekali ste mě, co?" 
"Pepícku, netahej dedecka za vousy... 
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A vubec deti, zavrete uz tu rakev!" 
Potkaji se tri babicky a chlubi se svymi vnuky: 
"Muj bude doktorem. Porad si hraje s ampulkama a strikackama a neco si picha." 
"Muj bude asi agronom. Sazi na zahrade konopi a mak a ceka na urodu." 
"Muj bude  urcite sofer. Namoci si hadr do benzinu, hodi si ho na  hlavu a rekne: 'Ted me nerus, babi, 
bude jizda.'" 
Potkají se tři mladé slečinky ve výtahu (7, 10 a 15 let).  
Sedmiletá se rozhlíží a povídá: “Jé, tady na stěně je jogurt ..."  
Na to jí desetiletá odpovídá: “To není jogurt, ale mužské sperma...". 
Patnáctiletá se taky přidá do rozhovoru, natáhne prst, nabere, ochutná a povídá: “Ale nikoho z 
baráku!!!!!!!" 
Přijde deda Mraz mezi mentalne postizene deti a rika detem:  
"Taaak deti, kdo mi rekne basnicku, dostane darecek."  
Prihlasi se postizená holcicka a spustí:  "Ublabla fla bla blafla bublafla ubla." 
Deda Mraz se nastve a rekne: "A  kdo bude delat picoviny, nedostane nic!" 
Příjde chlapeček do lékárny a ptá se: Paní, vy tady prodáváte rybí tuk? 
Ano.  
Vy svině. 
Přijde Karkulka k babicce a pta se: 
"Babicko, proc mate tak velike oci?" "Nerus, kdyz seru!" 
Přijde Pepicek domu a rika tatinkovi:  
"Tak jsem mel svuj prvni pohlavni styk."  
Tatinek je z toho na prasky a povida:  
"Radeji si sedni a povidej mi o tom."  
Pepicek:"Radsi ne, jeste ted mi brni prdel." 
Přijde Pepicek ze skoly a povida tatinkovi, ze dostal petku z matiky. 
"Jak to?" pta se podrazdene otec. 
"Nejdrive se me ucitelka zeptala, kolik je 3 x 2. A ja ji povidam ze 6," rika Pepicek. 
"No to je spravne," na to tatik 
"A pak se me zeptala, kolik je 2 x 3," povida Pepicek. 
"Jakej je v tom kurva rozdil?" rozcili se tatik. "Presne to jsem rekl," na to Pepicek. 
Ptá se otec syna:  
"Jirko, ty prej teď chodíš s Blaženou?"  
"No chodím, máš něco proti tomu?"  
"Ne, jen jsem chtěl říct, že když jsem byl v tvým věku, tak jsem s ní chodil taky!!!"  
Pta se pani ucitelka zaku po prazdninach, kde byli na dovolene.  
Alenka povida: "My doma vetsinou mluvime nemecky, tak jsme byli v Nemecku." 
Pavlik rika: "My doma nejvic mluvime Anglicky, tak jsme byli v Anglii"  
A Pepik rika: "My doma mluvime sproste, tak jsme letos byli v prdeli!" 
Ředitel velké společnosti potřeboval zavolat jednomu ze svých zaměstnanců ohledně naléhavé 
záležitosti. Vytočil jeho telefonní číslo domů a ozval se mu dětský šepot: Halóó ? 
Ředitel se zeptal: Je tatínek doma ? 
Je, zašeptal malý hlas. 
Mohl bych s ním mluvit ?, zeptal se muž. 
K jeho překvapení malý hlas zašeptal: Ne. 
Je tam maminka ? 
Ano. 
Můžu s ní mluvit ? 
Ne. 
Je tam ještě někdo ? zeptal se ředitel dítěte. 
Ano, zašeptalo dítě. Policajt. 
Divíce se co by policajt mohl dělat v domě jeho zaměstnance, zeptal se ředitel: Můžu mluvit s tím 
policajtem ? 
Ne, nemá čas, zašeptalo dítě. 
Co dělá, že nemá čas ? 
Mluví s mámou a tátou a hasičem, přišla šeptaná odpověď. 
Se vzrůstajícími obavami a slyšíc ze sluchátka něco, co znělo jako helikoptéra, se ředitel znovu zeptal: 
Co je to za zvuk ? 
Helikoptéra, odpověděl šeptající hlas. 
Co se to tam sakra děje ? zeptal se polekaný ředitel. 
Dítě odpovědělo bázlivým šepotem: Právě přistála helikoptéra pátracího týmu. 
Ředitel se nyní zeptal opravdu polekán: Proč tam jsou ? 
Stále ještě šeptající mladý hlas odpověděl s tlumeným chichotem: Hledají MĚ. 
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Sedí dva chlapečci na pískovišti a s mladickým elánem plácají bábovičky. A jen tak mezi řečí jeden praví: 
“Ty, kolik ty je? Či nebo čiži?"  
“Čiži. A tobě?" “Hmm, či nebo čiži." 
“Ty to nevíš? Tak či nebo čiži?"  
“Nevím ... Či nebo čiži." 
“Hmm… A koužíš?" “Koužím!"  
“Splostě nadáváš?" “Kujva že jo!"  
“Chlaštáš?" “Jo!" 
“Hm, a souložíš?" “Co to je?"  
“Tak či!!!" 
Sedi takhle vyhladoveli studenti na koleji a fantazirujou : Co takhle zacit chovat prase?" 
"Ti hrabe, ne? Co ta spina? A ten smrad?" "Si zvykne..." 
Smutný příběh 
Tento smutný příběh je o jedné učitelce z mateřské školky. Paní učitelka ve školce pomáhá dítěti obout si 
malé kovbojské boty. Oba tlačili, tahali, pořád se do těch bot nemohli dostat. A když se to konečně 
podařilo, tak si oba upocení sedli, chlapeček se podívá na boty a říká:  
"Paní učitelko, my jsme dali botičky obráceně."  
Tak se učitelka podívala a opravdu, bylo to tak. Paní učitelka zachovala klid, boty s menší námahou 
znovu sundala a znovu je rvali tentokrát na správné nohy. Potom se chlapeček na botičky podívá a říká:  
"To ale nejsou moje boty."  
Učitelka se kousla do jazyka, a místo toho aby na něho řvala: "To jsi nevěděl dřív," jak původně chtěla, 
tak s námahou zase botičky sundala a chlapeček říkal:  
"To nejsou moje boty, to jsou boty mého bratra a máma mi je nechává nosit."  
Učitelka už nevěděla jestli se má smát nebo plakat a znovu pomohla chlapečkovi do bot. A když mu po té 
úporné námaze mu pomáhala do kabátu, tak se zeptala:  
"Kde máš rukavičky?"  
A chlapeček říká: "Já je mám nacpané v botičkách."  
Soudní proces s učitelkou začne příští měsíc.  
Synáček ze vsi od Kyjova studuje v Praze na univerzitě a dojdou mu prachy.  
Přemýšlí, jak by je získal a zatelefonuje domů:  
"Táto, představ si, u nás na škole otevírají kurs pro psy, kde je učí mluvit!".  
"Tož, nekecej a co to obnáší?" diví se otec.  
"No, pošli Alíka a 15.000 korun a já ho nechám zapsat." kuje železo syn. Prachy došly a mladý je zas na 
pár měsíců v pohodě.  
Jenomže, po čase dojdou prachy znovu a nezbývá, než tátovi volat znovu.  
"Alík? Ten mele páté přes deváté, to se už nedá poslouchat", vypráví zvědavému otci, "ale představ si 
tati, že u nás na fakultě otevírají kurs, kde učí psy číst!".  
"Tož, když Alík mluví, tak ať umí i číst!" furiantsky na to otec.  
"Výborně tati, pošli 25 táců a já Alíka přihlásím" uzavírá syn.  
Na konci školního roku mladému nezbývá, než odjet domů. Co teď? Tak psa zastřelí. Doma se táta hned 
ptá:  
"Tak kde máš Alíka?".  
"Ale táto, představ si. Dneska ráno si u snídaně čteme noviny a říkám Alíkovi "Tak dneska jedem domů", 
on složí noviny a říká:  
"To jsem zvědavej, jestli mě zase táta vezme s sebou, až půjde do lesa šukat starou Pokornou..."  
Táta zrudne a skočí klukovi do řeči: "Doufám, žes ho zastřelil, hajzla prolhanýho!".  
"No jasně, tati.."  
Šťastným rodičům se narodilo děťátko, ale neměli ho kde zvážit. 
Manžel navrhne ať zajdou k řezníkovi, že ten váhu bude určitě mít. 
Zajdou tedy za řezníkem, a že by potřebovali zvážit děťátko. 
Řezník zaleze za plentu. 
Je slyšet pláč 
Po chvíli se řezník vrátí, celej šťastnej, usmívá se a říká: 
"Dvě dvacet bez kosti!" 
Tatínek se sprchuje a do koupelny mu vleze čtyřletá dceruška. “Tatínku, co to máš mezi nohama?" 
Tatínek okamžitě zakryje své choulostivé partie a přemýšlí jak jí to vysvětlit. “No, no, víš, to je ježek." 
Dceruška se usměje: “Tati, ten ježek má ale čuráka, co?!" 
Ucitel oznamil termin konani pisemky: Omluvit vas muze jen neschopenka nebo smrt v rodine.  
Student: A co extremni sexualni vycerpani?  
Trida se slozi smichy.  
Ucitel odpovi: Myslim,ze se budete muset naucit psat druhou rukou. 
Učitelka nakreslila na tabuli jablko a ptá se dětí: "Co jsem to nakreslila?"  
Přihlásí se Pepíček: "Prdel."  
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Učitelka se rozplakala a vyběhla ze třídy. Za chvíli do učebny vkročí ředitel a křičí:  
"Proč jste paní učitelku dohnali k slzám?  
A kdo nakreslil na tabuli tu prdel?" 
V hodině matematiky dává paní učitelka třídě k vyřešení následující příklad:  
"Na telegrafním drátě sedí 3 ptáci. Střelec sestřelí jednoho z nich. Kolik jich tam zbyde?"  
Pepíček se přihlásí a odpoví: "Žádný."  
Učitelka milosrdně položí otázku znovu, ukazuje pří tom názorně tří prsty a říká - "Na drátě jsou 3 ptáci. 
Střelec sestřelí jednoho z nich," jeden prst skloní a pokračuje "kolik jich tedy zbývá?" 
Pepíček na to se vší rozhodností: "Žádný!"  
"Jak jsi, prosím tě, došel k takové odpovědi?" ptá se učitelka.  
"To je jednoduché, paní učitelko, když střelec sestřelí jednoho ptáčka, zbylé dva vyplaší." 
Učitelka se usměje a říká: "No není to matematicky správně, ale líbí se mi způsob tvého uvažování!" 
"Hm, nechte mě tedy taky položit jednu otázku. 
Sedí 3 ženy v parku a každá jí nanuka. Jedna ho ukusuje, druhá ulamuje a třetí saje. Která je vdaná?"  
Učitelka zčervená rozpaky a vytáčí se z odpovědi, ale Pepíček nelítostně trvá na svém: 
"No tak, jedna kouše, druhá ulamuje, třetí saje. Která z nich je vdaná?"  
"Tak dobře," zašeptá učitelka, "ta co saje?" 
"Ne" odpoví Pepíček. "Je to ta, co má snubní prstýnek, ale líbí se mi způsob Vašeho uvažování!" 
Život začíná v okamžiku narození. 
Ne, život začíná v okamžiku početí. 
Ne, život začíná, když žena s dětmi odjedou na chatu. 

5. Vtipy o lékařích, advokátech, profesorech 
Bavi se dva doktori: 
"Vcera prisel chlap a chtel,abych zaridil,aby mel porodni bolesti." 
"A cos udelal?" 
"Dal jsem mu klistyr a zasil jsem mu prdel." 
Do knihkupectvi vstoupi zena v cernem, v ruce drzi knihu 'Houby okolo nas'.  
Knihkupec jí stiskne ruku a pravi: "Uprimnou soustrast, vydavatelstvi uz tu chybu opravilo." 
Do ordinace se vrítí rozzurená zena posetá modrinami a kricí:  
"Kde je ten psychiatr, který vylécil mého manzela ze zbabelosti?" 
Doktor: "Sestři, amputujte pacientovi levou ruku." VZZZZZZZZZ...  
"Řekl jsem levou!" VZZZZZZZZZ... 
"RUKU!!!" 
Dva pravnici sli na veceri. Porucili si kazdy kavu a vytahli sendvice. 
Servirka pribehla a povida: "Panove, tady nesmite konzumovat vlastni potraviny!"  
Oba právnici se na sebe jen podivali, pokrcili rameny a vymenili si sendvice. 
Chlapa bolí loket a chce jit za doktorem. Kamarád mu řekne: 
"Neblbni, Amíci už na to mají počítač, zrovna ho testuji u nás v lékárně. Je to levnější než doktor a jenom 
je zapotřebí donést vzorek moci." 
Chlap si řekne, že nemá co ztratit, donese do lékárny vzorek moči, hodí ho do počítače, hodí tam 
desetikačku.  
Ozve se bzukot, hrkot a cinknuti, vyjede kousek papíru a na něm je napsaný: 
* Mate tenisový loket. 
* Namáčejte si ho v horké vodě 
* Kloub nenamáhejte 
* Zlepší se to do dvou týdnů 
Chlápek je spokojenej, ale hned si říka, jestli by se ten počítač nedal oblbnout. Rozhodne se, že to zkusi. 
Doma nalije do zavařovačky vodu z vodovodu, přidá kus slin od psa, moč od dcery a od manželky, a 
ještě si do toho vyhoní pero. Všechno smíchá, donese do lékárny, vzorek hodí do počítače, odkud se 
ozve bzukot, hrkot a cinknuti, vyjede kousek papíru a na něm je napsaný: 
* Voda ve vaší domácnosti je příliš tvrdá, přidávejte do ni sodu 
* Váš pes má blechy, umyjte ho v protibleším šamponu 
* Vaše dcera užívá kokain, dejte ji na terapii 
* Vaše manželka je těhotná. Jsou to dvojčata, obě holky. Nejsou Vaše. Pořiďte si právníka. 
* A jestli nepřestanete onanovat, tak se Vám ten tenisovej loket nikdy nezahojí! 
Chlapa sužujú obrovské bolesti hlavy. Podľa lekára je jedinou možnosťou kastrácia. Muž najprv 
nesúhlasí, ale po čase sa bolesti naozaj nedajú vydržať a tak privolí. Po operácii mu lekár radí, aby začal 
nový život, úplne odznova.  
Tak muž ide do obchodu s oblečenim, že začne nový život v úplne novom oblečení. Vojde do obchodu a 
vyriekne prianie, že chce úplne nové oblečenie. Predavač hovorí:  
„Dobre, povedal by som, že potrebujete košeľu veľkosť 45 okolo krku, sako veľkosť 56 a topánky tak 10. 
„Chlap sa diví, ako to predavač vie a ten mu vysvetli, že po toľkých rokoch v obchode... 
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Predavač pokračuje: „No a slipy potrebujete veľkosť 36“  
Chlap na to: „Tak to ste sa prvý krát zmýlil, mám veľkosť 34.“  
„No nie, naozaj, dajte na mňa, vaša veľkosť je 36.“  
„No neviem, ale cely život nosím 34, tak si kúpim zasa 34.“ 
Ako chcete, ale keď ich budete nosiť, budete mať priškripnuté gule a z toho Vás bude pekelne bolieť 
hlava.“ 
Jednání u soudu 
Nad kočárkem se sklání starší paní a ptá se: "Čípak je tohle krásné děťátko?"  
"To ještě nevím, zítra máme jednání u soudu." 
Jedni manželé měli těžkou autonehodu. Manželka utrpěla silné popáleniny v obličeji. Protože byla hrozně 
hubená, nebylo možné vzít jí na těle kůži k transplantaci. Doktor nakonec požádal manžela, aby se 
dárcem stal on. Jak víte, nejčastěji se k transplantacím bere kůže ze sedací části těla.  
Doktor proto požádal manžela, aby zachoval naprostou mlčenlivost. Operace se povedla a manželka 
vypadala snad ješte lépe, než před nehodou. Všichni ji obdivovali a ona se chtěla odvděčit manželovi:  
"Drahý, chci Ti poděkovat, žes tohle pro mne udělal. Ale neznám způsob, kterým bych Ti to mohla 
splatit." 
"Tím se, miláčku, vůbec netrap. Pro mne je odměnou už to, když přijde tvoje maminka a políbí tě na tvář." 
K lékaři přijde muž, zda by neudělal jeho ženě plastiku, že je ošklivá. 
"Za pět tisíc korun." 
"To je drahé," praví muž a odejde. 
Doktor potká náhodně muže za 14 dnů a praví: "Tak já bych tu plastiku udělal o dva tisíce levněji." 
"Pozdě. Mně už ji hajný za stovku zastřelil." 
Lékar se ptá pacienta: - "Kdy jste prestal pít?" - "Kdyz jsem zacínal videt tchýni dvakrát." 
Měl byste přestat pít! 
Lékař k pacientovi:  
"Musíte okamžitě s tím pitím přestat. Váš poslední krevni vzorek se vypařil, dřív než jsem ho mohl 
vyšetřit."  
Muz mal uz po krk staleho komandovania od manzelky, tak zasiel k psychiatrovi, ze co s tym.  
Psychiater mu poradil, ako si budovat sebavedomie a dal mu knihu o asertivite.  
Chlap ju v autobuse cestou domov celu precital. Pride domov, vrazi do dveri, pristupi k manzelke, ukaze 
na nu prstom a hovori:  

"Odteraz, chcem, aby si vedela, ze _JA_ som pan v tomto dome a _MOJE_ slovo je zakon! Chcem, aby 

si mi teraz pripravila dobre jedlo, a ked ho zjem, ocakavam bohaty dezert. Po veceri mi pripravis kupel, 
aby som si mohol oddychnut. A po kupeli, hadaj, kto ma oblecie a ucese..." 
-"Asi niekto z pohrebneho ustavu," povedala zena...  
Na psychiatrii 
Jaký je rozdíl mezi pacientem na psychiatrii a lékařem? 
Pacient nemá od blázince klíče.  
Navštíví Madonna kapacitu v oboru gynekologie.  
“Dobry den, pane doktore. Já jsem dost známá zpěvačka, a to víte, to jsou samý večírky a recepce a 
noční podniky ... no prostě já mám ten spodek už dost vytahanej. Nešlo by s tím něco udělat?" 
Doktor ji prohlídne a rozhodne se jí zkrátit pysky. Když je potom, probudí se na nemocenském lůžku, 
zálibně si prohlíží provedené dílo a zahlédne na nočním stolku lístek, na kterém je napsáno:  
“Díky za nové uši. Niki Lauda." 
Nejnespravedlivejsi vecí na zivote je zpusob, jakým koncí. Zivot je tezký. Zabere vám mnoho casu. A co 
dostanete na konci? - Smrt. - To je nejaká odmena?  
Myslím si, ze by to melo být celé obrácene.  
Nejprve byste meli zemrít. Potom zit v domove duchodcu. Vyrazí vás, kdyz budete prílis mladý. 
Dostanete zlaté hodinky. Pujdete do práce. Budete pracovat 40 let, dokud nebudete dost mladý, abyste 
mohl jít do skoly. Drogy, alkohol, vecírky...  Vysoká skola, strední skola. Stanete se dítetem. Hrajete si. 
Nemáte zádnou zodpovednost. Stanete se miminkem.  
Vrátíte se zpet do briska. Strávíte svých posledních 9 mesícu vznásením.. 
 - a skoncíte jako orgasmus.  
To je ta správná odmena na konec. 
Nejvyšší čas 
Pane doktore, tuhle mě bolí, tuhle mě píchá, pane doktore, se mnou je zle, pane doktore, já asi umřu!  
Tak se na to podíváme. Vysvlékněte se do půl pasu...vyplázněte jazyk...dýchat zhluboka...nedýchat...  
Tedy, pane, máte pravdu. S vámi je to opravu velmi zlé a myslím, že vám mnoho života nezbývá.  
Ne? To je hrůza, pane doktore! A kolik mi zbývá?  
Deset...  
Deset?! Deset čeho? Měsíců? Týdnů? Dnů!?  
Devět, osm, sedm...  
Nemocnicni chodbou jde sestra a tlaci vozik s pacientem. 
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Ten na ni zalostne kouka a prosi: 
"Sestricko, zkusime to jeste na ARO, prosim!" 
Sestricka vsak kategoricky odmita:  
"Pani doktorka rekla, ze do marnice, tak jedeme do marnice!" 
Ohajovat vraha se nevyplácí 
V soudním procesu provádí vrahův obhájce křížový výslech patologa: "Než jste podepsal úmrtní list, 
zkontroloval jste puls?"  
"Ne."  
"Poslechl jste si, zda mu tluče srdce?"  
"Ne."  
"Provedl jste zkoušku dechu?"  
"Ne."  
"Takže, když jste podepsal úmrtní list, nebyl jste si jistý, zda je ten člověk mrtvý, že?"  
"No, řeknu to takhle: Mozek toho chlapa jsem měl v piksle na stole. Ale je možné, že běhá někde venku a 
věnuje se právu."  
Pacient je na vyšetření u lékaře, který ho prohlíží a neustále brumlá:  
"To je dobře... to je dobře... to je dobře... to je dobře..."  
Pacientovi to nedá a zeptá se: "Co je dobře?"  
"Že to nemám já!"  
Pacient : Pane doktore, proc si nemohu nahmatat nohy? 
Lékar: Protoze jsme vám amputovali ruce. 
"Pane doktore, jak dopadla moje operace?" 
"Já nevím, já nejsem doktor, já jsem svatý Petr." 
Pani je u gynekologa na prohlidce. 
"A jeje, to se mi nelibi, pani Novakova." 
"Copak, pane doktore, je to zly?" 
"Jeste horsi, nez si myslite. Vypada to na operaci."  
"No to ja nemuzu, co by si beze mne moje rodina pocala. Neslo by to zaridit nejak jinak...?"  
"Slo, ale musela byste alespon mesic vynechat veskery sex."  
Pani Novakova slibila, ze urcite zadny nebude. Kdyz odesla, pta se sestricka doktora: 
"Co vlastne bylo ty Novakovy? Mne pripadala byt docela zdrava."  
"Taky ze je, ale predbihat v samoobsluze, to se nema!"  
Pěkně špinavý vroubek 
U soudu: "Už jste byl někdy trestán?"  
"Před 10 lety, koupání na zakázaném místě."  
"A od té doby?"  
"Od té doby jsem se slavný soude nekoupal." 
Pitva prokázala, ze pacient zemrel az pri pitve. 
Potkají se dva lékaři:  "Tak jsem zjistil přímé fyziologické propojení mezi prdelí a okem."   
"Neříkej, to není možné, jak jsi na to přišel?" 
"No, píchnul jsem pacienta do prdele a on zamrkal. Tak jsem ho píchnul do oka a on se posral..." 
Problémy se stěhováním 
Přijde pán do zverimexu a povídá prodavači: "Prosil bych tři potkany, dvě myši, 25 švábů a 40 sklípkanů."  
"Uff, no, snad to dám dohromady. Na co to vůbec potřebujete?"  
"Ale, stěhuji se a ve smlouvě je bod: vrátit byt ve stavu, v jakém jej dostal."  
"Vy jste šprýmař," usměje se pobaveně prodavač.  
"No, mně to moc k smíchu nepřijde - odpoledne jdu vykopat toho dědu, ke kterému jsem se tenkrát 
přistěhoval..."  
Provrtaný šourek 
V duchu hesla udělej si sám. MUDr. Jaroslav Trávniček, obvodní lékař v Sedlici u Blatné, praví, že už se 
v tomto směru ničemu nediví.  
"Když jsem dělal na chirurgii v Písku, dovezli nám pacienta, který si držel ruku v rozkroku. Ten nebožák 
něco vrtal a místo aby použil svěrák, držel si dřevo mezi koleny. Následkem bylo, že si provrtal šourek. 
Kolega 
Krampa to nemohl šít, protože říkal, že se smíchy neudrží. Skončilo to dobře, a pokud vím, tak následky 
toho úrazu po ošetření nebyly nakonec žádné. 
Při porodu křičí doktor: "Ještě víc, víc zaberte, tlačte ! Už je vidět ! No ! Do toho !"  
Tak ona ještě přidá, zabere na plno a najednou - boom ! 
Doktor: "Tak a teď si ho jděte najít !" 
Přijde chlap do banky a ríká: "Chci si votevrít úcet". 
"A jaký typ úctu máte na mysli?" 
"Kurva, to je jedno, proste úcet." 
"Prosím pane, to jsem snad spatne slysela..." 
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"Ríkal jsem kurva, ze chci votevrít jakejkoliv zasranej úcet!"  
"Pane, takové výrazy mi zde netrpíme, jdu pro manazera, at Vás vyhodí!"  
Prijde manazer a ríká: "Pane, slysel jsem, ze jste byl hrubý na nasi pracovnici, co je tedy za problém?" 
"Kurva, zádnej problém, jenom sem vyhrál v zasraný loterii posranejch 50 milionu a chci si votevrít jeden 
zkurvenej úcet." 
"Ach tak, a tahle zasraná kráva Vám chce zkazit den, ze?" 
Přijde chlap k doktorovi že mu píská v přirození. 
Doktor si to poslechne a pacient se ptá co s tím. 
"Doktora dělám 20 let, ale tohle fakt nevím. Zkusím zavolat primářovi, ten možná bude něco vědět." 
Zvedne sluchátko a přiloží mu k bimbasu a ptá se: "Ahoj, slyšíš to ?" 
Primář:"Jak mám něco slyšet,když mi do toho nějakej čurák píská?!" 
Přijde montér na jednotku intenzivní péče, chvíli si prohlíží pacienty, všichni na přístrojích, a pak povídá: 
"Pořádně se nadechněte, budu měnit pojistky." 
Přijde reportérka na farmu a ptá se farmáře, jestli by jí dokázal vysvětlit příčinu nemoci šílených krav.  
Farmář říká:  
" No, představte si, že taková kráva je býkem oplodněna jedenkrát do roka!"  
Mladá reportérka: " Hmm, to je úžasně zajímavý, ale jak to souvisí s nemocí šílených krav???"  
Farmář: " No, a to si ale ještě uvědomte, že taková kráva se dojí asi tak 4x denně!!!"  
Reportérka: "To je určitě velice cenná informace, ale jak to proboha souvisí s nemocí šílených krav?"  
Farmář: "Počkejte - právě se dostávám k jádru problému. Jenom si představte - kdybych si hrál s vašima 
kozama čtyřikrát denně a píchal vás jenom jednou ročně - nezešílela byste z toho???"  
Přijde takhle jednou houslista k doktorovi a stěžuje si:  
"Pane doktore, já kdyz hraju na housle, tak se mi vzdycky postaví."  
"No tak ukazte, zahrajte neco."  
Houslista teda zacne hrát a doktor kouká, ze se mu taky postavil a povídá: 
"No jo, chlape, kdyz vy hrajete samý pícoviny!"  
Případy, kdy kutilské úsilí poškodí nevinnou obět, nejsou vzácné.  
MUDr. Trávníček pamatuje příklad, kdy si jistý chalupář za cenu nezměrného úsilí vykopal ve skále 
žumpu. Tam, kde by odborník udělal zábranu předepsanou normou, tento amatér položil přes zející jámu 
pouze překližku.  
Tak "ulovil" svoji ženu, která po pádu do hlubiny utrpěla kontuzi ledviny. 
Rošťák Němec 
Babička se ptá pana doktora: "Pane doktore, jakže se to jmenuje ten Němec, co mi pořád doma 
schovává věci?" - "Alzheimer, babičko, Alzheimer..."  
Rozzurený muzský hlas telefonuje do hydrometeorologického ústavu: 
"Vy debilní hovada, uz dva dni vynásím ze sklepa v kýblech to vase polojasno!" 
Ruční vrtačka vůbec je zdrojem nejrůznějších kratochvílí amatérských kutilů.  
Obětí pokusů dokázat, že i intelektuál je schopen vyvrtat díru do zdi, byla manželka jistého pražského 
lékaře, který na své chalupě potřeboval zavěsit na zeď krucifix po babičce.  
Ta moudrá žena svému muži říkala - Zbyňku, já na to pozvu souseda, to je řemeslník.  
Pan doktor zabořil vrtačku do zdi, když předtím zaaretoval spínač, takže když se přístroj kousl, vymkl se 
mu z ruky a začal rotovat šílenou rychlostí, aby se nakonec utrhl a odletěl.  
Cestou vzaly za své starožitné hodiny,  televizor a poté, kdy se odrazil od šicího stroje, na němž už nikdo 
nikdy nic neušije, bacil tu opatrnou dámu do hlavy.  
Když ji s otřesem mozku nakládali do sanitky, ještě prý zanaříkala - Zbyňku, já ti to říkala. 
Sanitka jede od dopravní nehody s těžce raněným do nemocnice, když najednou vysadí motor.  
Řidič se otočí a říká dozadu doktorovi:Je to blbý, chcíplo mi to!  
Doktor na to:Hmmmmm, mně taky. 
Sedí spolu dva na lavičce v parku:  
Miláčku, mně začalo bolet ouško. 
On jí ho pofouká, dá pusinku na ouško a ptá se: Miláčku, ještě tě to ouško bolí? 
Kdepak miláčku, už to přestalo bolet, ale začal mně bolet krček.  
On se přitulí, pofouká krček, dá pusinku a ptá se: Miláčku, ještě tě ten krček bolí? 
Kdepak miláčku, už to úplně přešlo. 
Vtom se z vedlejší lavičky zvedne jakýsi straší pán a diskrétně se k nim přitočí : 
Prosím a léčíte taky hemeroidy??    
Sejdou se patologové na svačince a jeden z nich povídá:  
"Pánové, to jsem vám pitval jednu holku a ta měla poštěváček jako citrón." 
"Jó, tak velkej?" "Ne, tak kyselej..." 
Soudce jen stěží uklidnil přítomné v soudní síni.  
Napomíná je: "Další osoba, která naruší průběh přelíčení, bude muset odejít domů!"  
Na to obviněný: "Hurá!" 
Studentka mediciny predvadi na makete porod klestemi.  



  18/89 

 18 

Profesor ji chvili pozoruje a povida:  
"Vyborne! Ted jeste trisknete otce po hlave a vyvrazdila jste komplet celou rodinu!" 
Tatinek drzi na porodnim sale syna a rika: 
"No vidis chlapce, 9 mesicu jsi chtel ven a ted po zbytek zivota budes chtit dovnitr." 
Tři maníci prijdou na soutez v plavání postizených. První z nich nemá ruce, druhý nohy a tretí nemá 
zádné telo - je to jenom hlava. Všichni se pripraví na startovní cáru a po zvuku píštalky sebou plácnou do 
bazénu. Muz bez rukou se ujímá vedení, ale muz bez nohou jej pomalu dohání. Muz bez těla - hlava se 
potopí přímo ke dnu.  
Závod vyhraje muž bez nohou. 
Vidí však, že ze dna bazénu vycházejí bubliny, a tak se potopí, aby hlavu zachránil. Vytáhne ji a položí na 
okraj bazénu.  
Tam hlava začne kašlat a prskat. Konečně popadne dech a vyrazí ze sebe:  
"Tři roky se učím plavat pomocí mých zasraných uší a pak těsně před startem na mě nějaká krava narve 
koupací čepici." 
U soudu : 
Otázka: Pane, jaké je vaše IQ? 
Odpověď: Myslím, že vidím poměrně dobře 
Otázka: Takže datum početí [dítěte] bylo 8. srpna? 
Odpověď: Ano. 
Otázka: A co jste v té době dělala? 
Otázka: Jak starý je Váš syn, ten, co s vámi žije? 
Odpověď: Třicet osm nebo třicet pět, teď přesně nevím. 
Otázka: A jak dlouho s Vámi žije? 
Odpověď: Čtyřicet pět let. 
Otázka: Strážmistře, když jste zastavil obviněného, byly Vaše modré a červené majáky v činnosti? 
Odpověď: Ano. 
Otázka: Řekl obviněný něco, když vystoupil z auta? 
Odpověď: Ano, pane. 
Otázka: Co řekl? 
Odpověď: "Co je to tu za diskotéku?" 
Otázka: Říkáte, že schody vedly dolů do sklepa. 
Odpověď: Ano. 
Otázka: A ty schody, vedly take ze sklepa nahoru? 
Otázka: Pane doktore, kolik pitev jste provedl na mrtvých? 
Odpověď: Všechny mé pitvy se provádějí na mrtvých. 
Otázka: Na všechny otázky odpovídejte "slovně", ano? Jakou školu jste navštěvovala? 
Odpověď: Slovně. 
Jelikož jsem právě vyšla z vany a na sobě neměla než trepky. Otevřela jsem ani na opakované zvonění. 
Tu můj manžel, neboť to byl a žádný návštěvník, se do dveří opřel prudčeji a ony povolily. V rozčilení, ze 
někoho v bytě 
přechovávám, jsa nahá a neotevřivše, porazil skříň i botník. Nikoho nenaleznuv, byl by všechno zase 
řádně poklidil, avšak tu vyraženými dveřmi vešel do bytu náš soused, který se počal při pohledu na 
rozbitou skříň a všude samé boty a mne nahou, hlasitě smát. Je snad pochopitelné, že ten smích mu 
manžel musel zatrhnout. Jak to však probíhalo přesně nevím, neb jsem se šla konečně obléci.  
Jelikož jsme měli špatný obraz a manžel byl opilý, praštil s televizorem, což však nepomohlo, protože 
nám někdo ukradl anténu.  
K nadměrnému užívání antikoncepčních přípravků nutil svou manželku proto, aby nepřišla do jiného 
stavu se sousedem.  
Když jsem souseda u manželky přistihnul, řešil jsem to po dobrém tím, že jsem ho dvakrát nakopnul, a to 
akvárium jsem po něm hodil, až když se po mně sápal.  
Manželka mi tvrdila, že o nevěru nejde, neboť pan V., kterého jsem nalezl v trenýrkách pod postelí, tam 
údajně usnul při opravě linolea.  
Manželka navazovala známosti s cizími muži, velmi dobře jsem o tom byl informován, neboť v práci 
zastávám funkci hlavního dispečera.  
Prohlašuji na čisté svědomí, že Jaroslav byl u mě celou noc, ale jestli spal u Boženy, tak to mu nedaruju 
a můžete si to škrtnout i s alibim.  
Za celou dobu, co s ní žiju, jsem jí vrazil třikrát facku, a to proto, že mi byla nevěrná se svým manželem.  
Zmenšila se mi příčetnost vlivem šera v ten okamžik, kdy jsem viděl vycházet z našeho domku 
poškozeného, který hladil našeho Azora, načež ten hlasitě a radostně zaštěkal, což činí pouze u 
pravidelných návštěvníků, takže jsem je spráskal oba.  
Znali jsme se v lázních už dlouho, aspoň týden, tak jsem myslel, že jí nemá co tykat a říkat Martičko. Že 
je to manžel, jsem nevěděl.  
V nemocnici, kde leží smrtelně nemocný, se shromáždí příbuzní v čekárně.  
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Konečně se objeví doktor, vypadá unaveně a zasmušile. "Obávám  se, že mám pro vás špatnou zprávu. 
Jediná naděje pro vašeho milovaného je transplantace mozku. Je to experimentální riskantní operace a 
nový mozek budete muset zaplatit."  
Všichni tiše sedí a vstřebávají tu zprávu. Po nějaké době se jeden zeptá: 
"No a kolik takový mozek stojí?" "5000 dolarů mozek mužskýa 200 dolarů mozek ženský."  
Nastává  trapná situace. Muži v místnosti zadržují smích a snaží se vyhnout ženským pohledům. Nesmát 
se je stojí velkou námahu.  
Jeden muž nedokáže ovládnout zvědavost a položí otázku, na kterou by rád znalodpověď každý z nich:   
"Proč stojí mužský mozek tolikrát víc?"   
Doktor seshovívavě usměje té dětsky nevinné otázce a povídá: "To je běžná cenová politika. Musíme 
snížit cenu ženských mozků, protože na rozdíl od mužských byly používány."  
V ordinaci zvoní telefon. "Pane doktore, mám nemocné díte."  
"A jak je staré?"  
"Stará je v porádku, ale to díte už modrá." 
"Vdaná?" zeptal se soudce. Svědkyně vzdychla. 
"Svobodná," nadiktoval soudce zapisovatelce. 
"Ženatý?" ptá se soudce druhého svědka. Svědek si povzdychnul. 
"Ženatý," diktuje soudce." 
Ve tři v noci zazvoní profesorovi telefon, ozve se tichý hlas: 
Probudil jsem tě? 
Hmmm... ano... 
Tak to je dobře, protože já se ještě učím, ty hajzle!!! 
Z operačního sálu vyjde unavený doktor, na lavičce ho čeká zkroušený mladý muž. 
"Pane vaši ženu se nám podařilo stabilizovat. Bohužel, upadla do kómatu a v takových případech je 
prognóza i na několik desítek roků. Manželce budete muset 3x denně podávat umělou výživu hadičkou, 
vždy po pár hodinách ji musíte otočit, aby nedocházelo k proleženinám, měnit jí savé vložky na malou 
potřebu, umývat ji po velké a přitom k ní něžně a laskavě mluvit, protože je celkem možné, že bude 
všechno vnímat a slyšet. Po 20-ti letech se může stát, že se na chvilku probere, otevře oči, pozná Vás, 
usměje se a znovu upadne do kómatu na dalších 20 let." 
Doktor chvíli pozoruje mladého muže, jak postupně bledne, zelená a jinak mění barvy. 
Potom ho kamarádsky poplácá po zádech a říká: "Nebojte se ! To byl jen žert. Nepřežila to....." 
Zvláštní barák 
Stojí biolog, fyzik a matematik pred barákem, když do něj vejdou dva lidi. Po nějaké době vyjdou tři.  
Biolog komentuje: "To je jasný, rozmnožili se."  
Fyzik odporuje: "Kdepak, to je chyba v měření!"  
A matematik povídá: "Ne ne vážení kolegové, teď tam vejde ještě jeden a nebude tam nikdo!"  
Žena prijde ke gynekologovi. Na jeho dotaz s cim prichazi, mu odpovida:  
"Vite, pame doktore, ja se opalovala jen tak a vlitla mi tam vcela".  
"Mohu pouzit dva zpusoby: prirodni a umely", rika doktor.  
"A co je to ten prirodni?"  
"Natahnu si kondom, potru zalud medem, zasunu, vcelka se chytne na med a ja ji vytahnu.  
Pani souhlasi a kdyz doktor zasune, zacne jezdit jako fretka. 
"Ale, pane doktore, to jsme si nedomluvili!!" 
"Zmenil jsem rozhodnuti! Ja tu bestii utlucu!"  
Žena sa neciti velmi dobre a hovori svojmu manzelovi: -  
Muz moj, umieram. 
On na to: - Bud ticho a sustred sa! 

6. Vtipy týkající se hospody, opilosti a podobně 
Do baru prijde krasna zenska, opre se o pult a koketne kyvne na barmana, ktery na ni muze oci nechat. 
Ten se pririti a cim ze jako muze pomoci. Ona mu zajede obema rukama do vousu az mu z toho naskoci 
husi kuze, pomalu se tema vousama probira a zaprede: 
"Vy jste majitel tohohle baru?" 
"N..n..ne" vydechne barman. 
Ta zenska mu sjede rukama z vousu do vlasu, pomalu mu je cucha a zavrni:  
"A kdypak prijde majitel?" 
"N..n..nevim" kokta barman v sedmem nebi. 
"Tak az se vrati," zasepta ta zenska zatimco mu zasouva prostrednik do pusy aby ho mohl cucat,  
"tak mu vyridte, ze na zachode neni papir. 
Do obchodu prijde plnostihla pani a povida: "Rada bych videla nejake plavky, ktere by mi byli." 
Prodavac odpovi:  
"Ja taky." 
Dva sklerotici u piva: "Ty kámo, já už zapomněl tvoje jméno."   
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"No a do kdy to potřebuješ vědět?!!"  
"Haló, vrchní, ten řízek, co jste mi donesl, je cítit rumem!" volá muž. 
Číšník odstoupil dva kroky od stolu:  
"A teď?"   
Hrdina 
Vypráví Pepa Kalianko v hospodě:  
"Včera jsme se s manželkou strašně pohádali, ale nakonec přilezla po kolenou!"  
"A co říkala?"  
"Vylez zpod toho gauče, ty srabe!"  
Chlápek a zenská prisli do nóbl restaurace na veceri. 
 Servírka, která prijímala objednávku u vedlejsího stolu, si najednou  vsimla, ze ten chlap pomalu 
sklouzává ze zidle pod stul a ta zenská se tvárí, jako by to snad ani nevidela. Chlap uz sklouzl pod stul 
úplne celý a zena zcela zjevne jeho zmizení vubec neregistrovala. 
 Servírce to nedalo a kdyz vyrídila objednávku, prisla k té zene a  povídá:  
"Madam, prominte, ale mám pocit, ze vás manzel práve sklouzl pod stul." 
 Zena vzhlédla a klidne ríká: "Ne, nesklouzl. Práve vesel do dverí." 
Chlapík sa zobudí v noci a ide na WC.  
Ako tak močí, pozerá sa na svojho a dohovára mu.  
„Vidíš, Ty keď potrebuješ, ja sa postavím vždy!“ 
Chlapik sedi na baru, kouka do sklenicky a kazdou chvili zamumla: Nektery veci nevysvetlis! Pak do sebe 
kopne zbytek sklenicky, objedna dalsi a tak stale dokola.  
Vrchni za barem to uz nevydrzi a pta se „Co si to tam porad mumlate, co nejde vysvetlit??  
Chlapik zvedne hlavu a povida.  
No podivejte, jdu dojit do stodoly kozu. Dam pod ni dzber a ona mi do nej mrcha kopla pravou nohou. Tak 
jsem ji tu nohu privazal kusem provazu k traktoru. Vohnu se k ni dolu a bum, kopla mi do dzberu druhou 
nohou. Sundal jsem pasek a druhou nohu ji privazal k vratum. A ta potvora mi do toho dzberu spustila 
vocas. To uz me dopalilo, strhnul jsem ksandy a vocas ji privazal k tramu nad sebou.  
No a v tom mi spadly kalhoty a vesla manzelka.  
Nektery věci nevysvetlis! 
Je libo taneček? 
Mírně podnapilý maník se připotácí k dívce sedící u stolu: "Hele, nešla bys tancovat .. ?"  
Dívka se začervená a rozpačitě špitne: "...No...šla"  
Borec na to: " Tak běž, nemám si totiž kam sednout."  
Manzele po 20 letech sedi v restauraci, jedi a najednou k muzi pristoupi krasna dlouhonoha blondynka, 
polibi ho a pravi: "Milacku, uvidime se i dnes vecer?"  
On ji odpovi: "Ale samozrejme, kocicko." 
Blondynka odejde a sokovana manzelka se pta manzela: 
"Kdo to byl?!" 
Manzel klidne odpovi: 
"Moje milenka." 
Manzelka dostane hystericky zachvat, vriska na muze:"Ty darebaku, ja se s tebou rozvedu, toto 
nestrpim...!!!" Manzel nadale pokojne odpovida:  
"Ok, rozvedeme se, ale zapomen na ty dovolene v Karibiku, norkove kozichy, lyzovani v Alpach..." 
Manzelka rychle ztichne, nastane napjate ticho, ve kterem manzel pokojne pokracuje v jidle.  
Okolo prechazi starsi pan s krasnou brunetkou, pozdravi se s manzelem, a manzelka se pta " 
A to byl kdo?"  
Manzel na to: "Kolega z prace se svoji milenkou."  
Manzelka je chvilu ticho a potom hovori: "Pch, ta nase je krasnejsi." 
Minule večer ma chalani pozvali trochu von. Manželku som ubezpečoval, že pridem okolo polnoci! 
A hodiny sa rychlo mínali a pivo šlo dolu príliš hladko. Okolo 2:30 nadranom, ožratý ako šarkan, pobral 
som sa domov. 
Lenco som vstupil do bytu, naše kukučkové hodiny v hale ožili a tri krat zakukali.  
Hlavou mi preblesklo, že by sa manželka mohla zobudit, tak som duchapritomne eště 9 krat zakukal. 
Bol som naozaj pyšný na svoju schopnost tak šikovne sa vyhybat konfliktnym situaciam v stave totalnej 
ozratosti. 
Rano sa ma manzelka spytala kedy som sa vecer vratil a ja som jej povedal, ze o polnoci. 
Nevyzerala, ze by daco tusila. WOW! Dostal som sa z toho! 
Neskor mi oznamila, ze bude treba asi kupit nove kukuckove hodiny do haly. 
Ked som sa jej spytal preco, odpovedala: -  
"Si predstav, ze nad ranom, ked si este nebol doma nase kukuckove hodiny tri krat zakukali, potom 
povedali `do riti`, este 4 krat zakukali, odkaslali si, 3 krat zakukali, chvilu sa chechtali, dva krat zakukali a 
nakoniec si prdli."  
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Minuta za dveřmi 
Délka minuty závisí na tom, na které straně dveří od záchodu jste.  
Na diskoteke sa jednemu chlapikovi zapaci dievca. Riadna kost. Tak sa odhodla ist za nou a chce sa jej 
prihovorit, ale v tom dievca odide  na WC. 
Chlapik cely nazhaveny caka pred WC a rozmysla, co jej povie.Vtom dievca vyjde a chlapik cely bez 
seba vypusti:  
Cau, srala si? 
Přijde člověk do baru v nejvyšším patře mrakodrapu. Vypadá to tam > slušně, tak si přisedne k pultu, 
objedná si a dá se do řeči s chlapíkem vedle. 
"Jsem tu poprvé, stojí to tu za to?" 
"Jo, já jsem tu furt. Je to tu vážně mimořádný místo." 
"V čem?" 
"Vidíš támhleto okno? To třetí zleva? Vítr tu naráží na stěnu budovy tak zvláštním způsobem, že když 
vyskočíš ven, uletíš jenom pár metru a hodí tě to zpátky." 
"Ale to přece nejde." 
Chlapík se místo odpovědi zvedne, otevře okno a vyskočí. A opravdu – uletí sotva deset metru, zastaví 
se ve vzduchu a proletí oknem zpátky dovnitř. 
"Je to sranda, měl bys to taky zkusit," řekne a vrátí se k baru. 
První chlapík chvilku váhá a pak proskočí otevřeným oknem. Deset metrů, dvacet, třicet, padesát... a > 
plác, rozmázne se o chodník.  
Barman se nakloní k chlápkovi a utrousí:  
"Poslyš, Supermane, ty když se napiješ, seš vážně pěkná kurva!" 
Přijde Jano do senku a hovori kamaratom: 
"Tak, moja stara to uz ma za sebou!" 
"Naozaj?", cuduju sa kamarati. "A ake boli jej posledne slova?" 
"Povedala mi, ze do senku pojdem iba cez jej mrtvolu." 
Přijdou do baru hokejista a fotbalista. 
Hokejista praví: "Whisky a led!" 
Fotbalista se na něho podívá a říká: "Whisky a trávu!" 
Ranní e-mail: 
'Ahoj, Míšo! Poslední dobou jsem desne zapomnetlivý, zvlášť, když piji. Vcera na mejdanu jsem se Te 
ptal, jestli bys nejela se mnou na chatu na víkend, ale zapomnel jsem, jestli jsi rekla ano nebo ne.' 
 A odpoved: 
'Ahoj Milane. Taky hrozne zapomínám. Pamatuji si, že jsem vcera nekoho poslala do prdele, ale ráno 
jsem si nepamatovala, koho. Dík, že jsi se ozval.' 
Starsi manzelsky par sa vyberie na veceru do restauracie. Stoluju uz  zopar hodin a zrazu starej pani 
vystreli z  taniera kus masa a skonci na jej bielej bluzke. Stara pani zdvihne oci a posepky hovori dedovi: 
 Vyzeram ako svina. 
 Dedo pokyve hlavou a hovori: 
 A este mas aj zajebanu bluzku! 
V krčmě 
Seděli námořníci v přístavní krčmě. Po půlnoci se jeden zvedl a přistoupil ke kamarádovi: "Nepij už tolik, 
máš celou hlavu rozmazanou!"  
V paneláku přijde soused k sousedovi a říká: "Dobrý den, pane soused.  
Promiňte, ale stala se mi taková věc. Víte, doma mi došel rum a tak jsem se přišel zeptat, jestli je ta 
porucha v celém baráku??"  
Vrací se úplně opilý chlápek domu, vytáhne klíče a odemyká byt. 
Najednou vyběhne majitel bytu a povídá:  
"Sousede, prosím vás, vždyť vy bydlíte o poschodí výš." 
Chlápek se motá po domě a znovu stojí před těmi stejnými dveřmi. 
Znovu vyběhne soused a vysvětluje mu, ze bydlí o poschodí výš... 
Na potřetí se už opilý chlápek neudrží:  
"No, hlavně, že ty bydlíš všude!" 
Zatraceně smolný den 
Malý hubený chlapík sedí u baru a asi hodinu zírá do svojí skleničky.  
Najednou k němu přijde řidič kamiónu, vezme mu jeho drink a vypije ho.  
Chlapík se hned rozbrečí.  
"Ale jdi kámo, to byl jen vtip, koupím ti jiný," utěšuje ho řidič.  
"Ne, v tom to není. Tohle byl nejhorší den mého života. Přišel jsem pozdě do práce a tak mě vyhodili. 
Chtěl jsem jet domů, ale ukradli mi auto. Chtěl jsem si zavolat taxíka, ale zjistil jsem, že mi někdo ukradl 
peněženku. Tak jsem šel deset kilometrů domů pěšky a tam jsem našel svoji ženu s jiným mužem. Tak 
jsem přišel sem. A právě, když jsem se rozhodl se vším skoncovat, tak se tady objevíš ty a vypiješ mi můj 
jed."  
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7. Vtipy o lordech 
Bez neřestí a bez peněz 
Sir Smith jde kolem sociála, hodí mu libru a povídá: 
"Dej si v nejbližší hospodě whisky na mé zdraví." 
"Jsem abstinent, pane." 
"Tak tady máš pět liber a kup si dobrý tabák!" 
"Díky, pane, ale já jsem nekuřák." 
"V tom případě ti dávám sto liber a běž k nejlepší prostitutce, ať si aspoň něco užiješ!" 
"Promiňte, pane, ale já netoužím po takových ženách." 
"Víš co? Tady máš dvěstě liber, zajdi k mé ženě a řekni jí, ať se podívá, jak vypadá muž, který nepije, 
nekouří a nesmilní s prostitutkami!"  
Čtyři lordi chodí pravidelne každý ctvrtek do klubu hrát bridge. Jednou se však místo lorda Soamese 
objeví jeho sluha James a vyrizuje:  
"Jeho lordstvo má dámskou návštevu a vzkazuje, že bude-li moci, neprijde, a nebude-li moci,  prijde." 
Dobrý sex jen na světle 
Lord obšťastňuje manželku, sluha Jean mu přitom svítí.  
"Tak madam, jak jste byla uspokojena?"  
"Vůbec!"  
"Jean, pokračujte za mně, já podržím lampu!"  
"Jak jste nyní spokojena, lady?"  
"Vrcholně!"  
"Vidíš, Jean, takhle se musí svítit !!!" 
Dva pratele byli hrat golf a hrali desne pomalu, protoze pred nimi na hristi byly dve zenske, kterym to moc 
neslo a trefily snad kazde jezirko a pisecnou past, ktera cestou byla. A nejak se nemely k tomu, aby podle 
spravne golfove etiky pustily pany pred sebe.  
Jeden uz nevydrzel a rika: "Ja se seberu a dojdu jim rict, at nas nechaji jit pred sebe." 
Tak vyrazil, ale kdyz byl tak na pul cesty, tak se najednou zarazil, otocil a vratil zpatky.  
Vysvetluje: "Sakra, ja nemuzu. Jedna z tech zenskejch je moje zena a druha moje milenka!" 
Tak vyrazil ten druhy a taky se v pulce otocil a vratil se.  
Na tazavy priteluv pohled rekl jen:"Svet je maly." 
"Jean, kdy jsme byli naposledy na lovu kachen?" 
"Včera, sire." 
"No vidíte, a proč jsme tedy měli na oběd zase koninu?" 
"Lituji sire, ale kuchař připraví vždy jen to, co vaše lordstvo ráčí trefit." 
"Jean, pamatujete, jak jsme byli před třiceti lety v Africe?"  
"Lituji sire, ale to byl ješte můj předchůdce."  
"Ale ne, Jean, byl jste to určitě vy. Vzpomeňte si přeci, jak vás tam pak sežral ten lev!" 
Jeane, pohár vody, prosím." 
"Zde, pane." 
"Děkuji, Jeane. Jeane, další pohár vody, prosím." 
"Zde, pane." 
"Děkuji, Jeane. Jeane, ještě jeden pohár vody, prosím." 
"Zde, pane." 
"Děkuji, Jeane. Jeane?" 
"Ano, pane." 
"Zavolej recepci ať nám přidělí nový pokoj, tohle už neuhasíme." 
"Jean, stala se mi dnes taková divná vec. Lady Sarah si zlomila nohu a tak ji to bolelo, že jsem ji zastrelil, 
aby se netrápila. Není to moc zvrhlé?"  
"Myslím, že ne, sire. Zvrhlejší by bylo, kdyby jste ji nejdríve zastrelil a pak ji lámal nohu." 
"Jean, včera jsem četl v novinách, že žralok dokáže behem nekolika vterin sežrat cloveka. Poslechnete, 
kupte nejakého, dáme ho lady do postele."  
"Lituji sire, ale žralok je ryba. V posteli by bez vody lekl." 
"No, to je pravda. Myslím, že kdyby videl lady, tak by lekl i ve vode." 
"Jean, vejce!" 
"Natvrdo nebo namekko, lorde?" 
"Podrbat!" 
Lady Patricie si myje nohy. Vtom vstoupí do koupelny sluha. Vidí sehnutou nahou lady, jeho telo 
okamžite zareaguje a tak Bolton neváhá a nasadí zezadu.  
"Ale Boltone!"  
"Mám ho vyndat, lady?"  
"To ne, ale ta drzost!" 
Lord Halifax je ubytovan v hotelu. Vecer mu hotelier nabizi komplexni sluzby.  
"Nebude si prat Vase lordstvo na noc mladou divku?" 
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"Ne, spis nejakeho chlapce." 
Hotelier se rozhorci a zvola: "Zavolam straznika!" 
"Well, tedy straznika." 
Lord Henry odjíždí. Na nádraží si vzpomene, že doma zapomnel rukavice. 
Vrátí se, vejde do pokoje, otevře skříň a vidí tam muže. Vezme rukavice a obrátí se k lady:  
"Drahá, již nekolikrát jsem vás upozornoval, abyste si své veci dávala do své skríne." 
Na golfovém hřišti: 
„Dáme si to zase příští sobotu?“ 
„No, měl jsem mít v sobotu svatbu, ale když jinak nedáš.“ 
Na Scotland Yardu zazvoní telefon: 
"Hallo, constabl, zde Lord Snackbar, chtěl bych ohlásit krádež volantu, předního skla, stěračů, ciferníků, 
pedálů a řadící páky." 
"Ano, Vaše Lordstvo, hned se za Vámi podívám!" 
Konstabl kleje a obléká se, když tu telefon znovu: 
"Hallo, constabl, zde Lord Snackbar, musím se omluvit za planý poplach, omylem jsem si sedl na zadní 
sedadlo." 
Při skleničce whisky se ptá lord lorda: 
"Vaše lordstvo, hovoříte při souloži se svou ženou?" 
"Ano, pokud je po ruce telefon." 
Sedí lord v salonu a snídá. Najednou krach, bum, prásk, do salonu se probourá auto. 
Lord nehne ani brvou a pozve řidiče ke stolu. 
Po anglicky vydatné snídani se zeptá: 
"Pane, kam vlastně máte namířeno?" 
Řidič mu odpoví: "Do Liverpoolu." 
"To jste měl kratší přes kuchyň." 
Sire, lady Sarah má v ložnici pánskou návštěvu." 
"A co delají, Jean?" 
"Abych byl upřímný, sire, tak jsou spolu ve velice choulostivé situaci, ale nemusíte mít strach, tomu 
gentlemanovi to moc nejde."  
"Tak to jste me uklidnil, Jean, už jsem si myslel, že je mi lady nevěrná." 
"Sire, přišel notář, prý chcete sepsat poslední vůli." 
"Ano, Jean, ale neříkejte to tak nahlas, lady by zase jako posledně zacala nehorázně utrácet za černé 
šaty." 
"Sire, znáte moji ženu?" 
"Ješte ne, lorde, ale slyšel jsem v klubu, že prý má fantastický orgasmus." 
Sluha pomáhá pri koupeli svému lordovi, když náhle spatrí, že lordovo kladélko se postavilo. Celý 
udivený, vzhledem k veku svého pána, se ho zeptá:  
"Mylorde, mám tuto radostnou novinu oznámit paní?"  
Lord na to: "Raději se to pokusíme propašovat do města, Johne!" 
Starý lord přijde večer domu, sluha mu pomáhá z kabátu a polohlasem ríká:  
"Tak co, ty starý krokodýle, zase jsi byl v baru nasávat a koukat po hezkejch holkách, co?"  
"Nikoliv, Jamesi. Dneska jsem si byl koupit naslouchací prístroj." 
Stařičký lord doprovázen sluhou se prochází parkem. 
"Boltone, budu čurat." 
Sluha mu jej vyndá a jeho lordstvo se ptá: 
"Boltone, je venku?" 
"Ano, pane." 
"A čurá?" 
"Ne, pane." 
"Tak ho schovej." 
Sluha mu ho schová a jdou dál. Po chvíli se lord ptá: 
"Boltone, je venku?" "Ne, pane." 
"Tak proč čurá?" 
Vychází lord z ložnice lady a povídá: 
"Doufám, drahá, že  jste otěhotněla. Nerad bych ty smešné pohyby znovu opakoval." 
Zajímavá prohlídka 
Provází lord své hosty po zámku a povídá:  
Tady máme Modrý salónek, Čajový salónek, ložnici mé ženy,...  
Jeden z hostů se zeptá: Co tam dělá vaše žena s tím gentlemanem?  
Souloží, neznáte? Velmi příjemné.  
Záplavy v Londýně. Voda bouří přede dveřmi lorda Paddingtona.  
Sluha James je otevře a zahuhňá: "Vaše lordstvo, Temže!" 
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8. Vtipy o Bohu, farářích a podobně 
Boh stvoril muza a  povedal:   "Pekny." 
Potom stvoril psa a povedal:   "Pekny." 
Tak  stvoril macku a povedal:   "Pekná." 
Nakoniec stvoril zenu a  povedal:   "Ved ona sa domaluje." 
Buh stvoril muze a zenu a jelikoz si to zapomnel patentovat, dela to dneska kazdej blbec. 
Dáma středního věku (čili v nejlepších letech) je poražena autem. Její situace je kritická. A tu se ji zjeví 
Pan Bůh a říká:  
- Maruško, nic se neboj, to přežiješ, budeš žít ještě 60 let! A skutečně, Marie se z toho dostane. Ale když 
má před sebou ještě těch 60 let, tak se rozhodne, že s tím přece musí něco udělat! A tak navštíví 
kosmetiky, plastické chirurgy, vytahování kůže zde, přidání onde, liposuction a pod. Prostě - je z ní kus. 
A zase jde po ulici, najednou zakvičí brzdy, přejede ji auto - a konec. Ocitne se před Pánem Bohem a 
říká:  
- Pane Bože, vždyť jsi mi sliboval ještě 60 let!  
Ježíš, to seš ty, Mařko? Já jsem tě nepoznal! 
Dve radove sestry, sestra matematicka a sestra logicka sa neskoro v noci vracali spat do klastora. Zrazu 
sestra matematicka hovori:  
"Vsimla si si, ze poslednych tridsatosem minut a patnast sekund nas prenasleduje nejaky muz? To by ma 
zaujimalo, co od nas chce." 
Sestra logicka hovori: "To je logicke, chce nas znasilnit!" 
Sestra matematicka hovori: "AAA, nie! Ak pojdeme dalej takouto rychlostou, dohoni nas priblizne za 
trinast minut. Co budeme robit?" 
Sestra logicka odpoveda: "Logicky by sme mali ist rychlejsie."  
Tak aj urobili. 
O chvilu sestra matematicka hovori: "AAA, nie, sestra! Nefunguje to!" 
Sestra logicka vravi: "Samozrejme, ze nie. Ten chlap zrychlil tiez!" 
Sestra matematicka hovori: "A teraz, Co? Vypocitala som, ze nas dostihne za jednu minutu." 
Sestra logicka hovori: "Jedina logicka vec, ktoru mozeme urobit je, ze sa rozdelime. Ja pojdem jednym 
smerom a ty druhym. Nemoze ist za nami obidvomi."  
Tak aj urobili.  
Chlap sledoval sestru logicku. 
Sestra matematicka dorazila do klastora prva a cakala patnast minut, kym sa jej priatelka objavila, uplne 
zadychcana. 
"Sestra logicka! Vdaka bohu, ze si tu a v bezpeci! Hovor, co sa stalo!" 
Sestra logicka odpoveda: "Bolo to uplne logicke. Pretoze nemohol sledovat nas obidve sucasne, vydal sa 
za mnou. Pretoze bol rychlejsi, za chvilu ma dobehol! Vtedy, jedina logicka vec, ktoru som mohla urobit 
bolo, ze som vykasala svoj habit!" 
Sestra matematicka hovori: "AAA, sestra!?" 
Sestra logicka pokracuje: "A potom si on spustil nohavice!" 
Sestra matematicka zdesene hovori: "AAA, nie! A potom co!?" 
Sestra logicka pokojne odpoveda: "No nie je to logicke, sestra matematicka? Mniska so zdvihnutym 
habitom vie predsa bezat rychlejsie ako chlap so spustenymi gatami! Ty si na co myslela?" 
Farář v kostele při obřadu mává kadidlem. 
 Z páté řady se ozve: "Bacha, brouku, hoří ti kabelečka!" 
Chlap jde z hospody kolem hřbitova a slyší nadávky. 
Jde se tam podívat a na dně čerstě vykopaného hrobu sedí jiný ožralý a nadává, že je mu zima. 
Dobře ti tak, neměl jsi se odkopat. 
Jak to, že jsi nebyl na pohřbu své tchýně? 
Protože mi pro samou práci nezbývá na zábavu čas. 
Jde farář ulicí a slápne do hovna. "Boze hovno!" "Sakra,řek sem hovno!" "Kurva, řek sem sakra!" "Do piči 
řek sem kurva!"....... 
"Já to mrdám, stejně jsem nechtěl být farářem!!" 
Jde takhle Bůh po Zemi a nese pytel curáku, najednou mu pytel praskne a vsechno se mu vysype.  
Buh si rekne: "No nic, sbírat to nebudu, tady bude Praha." 
Kazatel na nedelní msi rozebírá téma "Odpust svým neprátelum". Káze dlouho a dlouho a nakonec se 
zeptá, kdo je schopen odpustit svým neprátelum.  
Asi pulka lidí zvedne ruce.  
Kazatel není spokojen s výsledkem práce, tak pokracuje dalsích dvacet minut. Pak se zeptá znovu.  
Tentokrát zvedne ruce asi 80 procent lidí.  
Kazatel furt není spokojen, tak pokracuje dál.  
Lidi uz zacínají být nervózní, protoze pospíchají na obed, takze kdyz se ptá potretí, tak zvednou ruce 
vsichni, krome jedné staré babicky ze zadní rady. 
"Paní Jonesová, vy byste s vým neprátelum neodpustila? Proc?"  
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"No, já totiz zádné neprátele nemám".  
"No to je úzasné paní Jonesová, kolik Vám je roku?"  
"93." 
"To je skvelé, mohla byste nám vsem tady ríci, jak jste dokázala zít tak dlouho a nemít zádné neprátele?"  
"No, já jsem ty vsechny kurvy proste prezila." 
Když Bůh stvořil život, postavil si nové tvory do řady a nalajnoval jim život:  
"Ty, osle, budeš od úsvitu do soumraku pracovat a tahat těžké náklady na svých zádech. Budeš jíst trávu 
a budeš hloupý. Budeš žít padesát let."  
Osel Bohovi dpověděl: "Stvořiteli, žít takhle padesát let je moc. Nedávej mi víc než třicet let."  
A Bůh pravil, ať se stane, a tak se stalo.  
Psovi Bůh řekl: "Ty jsi pes. Ty budeš hlídat lidská obydlí, dělat člověku přítele. Budeš jíst, co zbude po 
člověku a budeš žít třicet let."  
Psovi se třicet let zdálo moc a usmlouval to na patnáct.  
K opici Bůh pravil: "Ty jsi opice. Budeš se houpat a skákat ze stromu na strom a chovat se jako idiot. 
Budeš směšná a budeš žít dvacet let." 
Opice uprosila Boha, aby jí takového života nedával víc než deset let.  
A k člověku Bůh pronesl: "Ty jsi muž, jediná myslící bytost na zemi, která bude ovládat jiné bytosti. Budeš 
vládnout zemi a žít dvacet let."  
A muž povídá: "Pane Bože, dvacet let je málo. Dej mi těch třicet, co nechtěl osel, a těch patnáct od psa a 
deset od opice..."  
A bůh tak učinil.  
No, a proto chlap žije dvacet let jako muž, potom třicet let pracuje od rána do noci a tahá náklady na 
zádech jako osel, pak patnáct let hlídá vlastní dům a jí, co zbude po ostatních jako pes, a nakonec stráví 
deset let jako opice, když dělá šaška vnoučatům. 
Muz se baví s Bohem: "Boze, proc jsi udelal zenu tak krásnou?" 
Buh odpoví: "Abys jí miloval." 
"Ale boze," ptá se muz, "proc jsi ji ucinil tak hloupou?" 
"Aby ona milovala tebe!" 
Na spiritistickej seanse vola zena muza na druhom svete: 
Žena: - Pocujes ma milacik, pocujes? 
Muz: - Ano, pocujem ta! 
Žena: - Mas sa tam lepsie ako u mna? 
Muz: - Ano, mam! 
Žena: - A ako je tam hore v nebi? 
Muz: - Neviem, som v pekle. 
Nápis na hrobě 
Zde leží moje manželka a já doma odpočívám v pokoji. 
Nešťastný horoskop 
Váš horoskop na zítřejší den:  
Zítra Vás budou všichni jenom chválit, budou Vás nosit na rukou a zahrnovat květinami.  
Jo jo, pohřeb je už takovej.  
Opilec se pripotaci do kostela, zapadne do zpovednice a mlci.  
Zmateny knez zakasle, aby upoutal jeho pozornost, ale muz stale nic nerika. 
Knez tedy zatuka na prepazku, doufa ze se hrisnik konecne rozhovori.  
Z druhé strany se ozve:  
Bouchas zbytecne, kamo, tady taky neni hajzlpapir. 
Přijde jeptiška do krámu a chce si koupit flašku rumu. 
Prodavač jí říká: "Ale sestro, vy byste přece neměla pít alkohol". 
Jeptiška: "To není pro mě, to je pro pana faráře, jako projímadlo". 
Prodavač jí flašku prodá a jeptiška odejde. 
Asi za půl hodiny jde prodavač zavřít krám, vyjde ven, aby stáhnul roletu a vidí jeptišku, jak se válí před 
krámem ožralá jako motyka a vedle ní prázdná láhev od rumu. 
Prodavač se vyděsí: "Ale sestro, vždyť jste říkala, že je to pro pana faráře jako projímadlo..." 
Jeptiška odpoví značně huhlavě: "Až mě pan farář uvidí, tak se z toho posere!!!" 
Smrtka stoji u dveri bytu a povida: 
 "Dobry den, odcitani lidu." 
Stojí v parku dvě sochy naproti sobě.Stojí 1 rok, 2,3.......a přiletí za něma anděl a povídá:  
"Když tady tak dlouho stojíte, dám vám pro radost půl hodiny lidskýho života. Můžete si dělat, co chcete." 
Sochy obživnou mrknou na sebe a už upalujou do křoví. Po chvíli se ozývají různé zvuky, pochychtávání 
a za čtvrt hodiny vylezou, celé šťastné vylezou.  
Anděl jim říká: "Ještě máte čtvrt hodiny, můžete jít znovu.  
Tak sochy jdou znovu a ta jedna povídá:  
"Ale teď to uděláme obráceně, ty budeš držet holuba a já se na něj vyseru." 
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Svadobcania pridu k fotografovi.  
Ten prerusi vravu pritomnych slovami:  
Vazeni! Rad by som odfotografoval najstastnejsiu dvojicu tohoto vecera. Prosim matku s dcerou, aby 
pristupili.. 
U kartářky 
Chlápek se neodbytně domáhá vyložení karet, a tak kartářka nakonec uvolí a karty mu vyloží. Chvíli do 
nich kouká a pak povídá:  
"Jak se tady na to tak dívám, vůbec nejlepší by bylo, abyste v určitých dnech nevycházel mezi lidi."  
"A které dny by to měly být?", ptá se maník.  
"No, pondělky, úterky, středy, čtvrtky, pátky, soboty a neděle..."  
U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů:  
"Víte, otče, ta moje tchýně, to je ale ženská. Chvílema uvažuju, že by stála za hřích!"  
- "Pamatuj synu, nesesmilníš!"  
- "Kdepak velebnosti, NEZABIJEŠ!" 

9. Vtipy o národech, vojsku a politické 
Americká speiální jednotka "Mořští kocouři" se připravuje na misi do Afganistánu. 
Vyhlásí poplach a za několik minut je celá jednotka nastoupena v plné zbroji. 
Jen vojín Jonson chybí. Přijde po dobré půlhodině. 
Seržant řve: "Jonsone, všichni naši chlapci jsou dávno připraveni natrhnout prdel tomu Talibanu a ty jdeš 
pozdě!" 
"Víte seržante," ospravedlňuje se Jonson, "dostal jsem signál o poplachu když jsem byl v posteli. Vyskočil 
jsem, rychle jsem si oblékl maskáče, nasadil přilbu a nabarvil si tváře maskovacími barvami. Opásal jsem 
se řemenem, na něj dozadu připevnil granáty, vlevo zavěsil tesák a napravo pistoli. Navlékl jem si 
neprůstřelnou vestu a nasadil ochranné brýle. Do kapsiček u vesty jsem si nacpal náhradní zásobníky s 
náboji, do podpaždních pouzder zasunil finský nůž a Beretu a na záda přehodil batoh s minami. Na pravé 
rameno jsem si pověsil samopal a na levé bazuku. Na levé předloktí upevnil mynivysílačku, na pravé 
škrtící struny a bombičku s paralyzujícím plynem. Do zubů jsem vzal důku, do pravé ruky M-16, do levé 
kulomet. Už jsem byl na odchodu, když jsem se náhodou uviděl v zrzadle. Tak jsem se lek, až jsem se 
posral a musel začít znova.“ 
.9.1.1 Anglicky mluvící zlodej, prekladatel a ceskej policajt 
policajt: kde jsou prachy? 
prekladatel: Where is the dust? 
zlodej:   I will not tell it! 
prekladatel:  nepoví 
policajt:  jestli to nereknes, tak te zavreme 
prekladatel:  If you don't tell it, you will go to the prison. 
zlodej:  I will not tell it! 
prekladatel:  nerekne 
policajt:  jestli to nereknes, tak te zastrelíme! 
prekladatel:  If you don't tell it, we will shut you. 
zlodej:   I hid it at the garrage next to my home. 
prekladatel: stejne nerekne 
Co to je Kapitalismus 
Malý synek se ptá tatínka, co je to kapitalismus. 
Tatínek chvíli přemýšlí a pak začne povídat: 
"Já jsem živitel rodiny chlapče, já budu "kapitalista". Tvoje matka se stará o rodinné finance, budeme jí 
říkat "vláda". My jsme tvoji rodiče a tak se staráme o tvoje potřeby... tedy ty budeš  "lid". Služebná...  no,  
budeme jí říkat "pracující třída". Tvůj malý bratříček  bude...ehmm...  "budoucnost". 
Přemýšlej o tom synku a zítra si popovídáme." 
Chlapeček toho má plnou hlavu a jde tedy spát. V průběhu noci ho však probudí pláč jeho mladšího 
bratříčka. Již znaleckým okem obhlídne situaci a zří, že dítko je pokakané. Tak se rozhodne, že půjde za 
maminkou a oznámí jí to. 
Když přijde do ložnice rodičů, slyší jen spokojené odfukování a tak se rozhodne mamku nebudit a jde 
rovnou za služebnou. 
Už za dveřmi je slyšet podivný hluk, a tak nakoukne klíčovou dírkou a vidí tatínka, kterak si užívá se 
služebnou. Protože je zamčeno, tak se rozhodne nechat to na ráno. 
Ráno u snídaně říká: 
"Tati, myslím, že už chápu politický koncept kapitalismu." 
Tatínek potěšeně vzhlédne a říká, ať mu ho tedy poví, že ho když tak opraví. 
No a synáček spustí: "Takže... kapitalista spokojeně ojebává pracující třídu zatímco vláda spí, mínění lidu 
je ignorováno a budoucnost je úplně posraná." 
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Čtverák překladatel 
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.  
Dva Poláci byli lovit jeleny. 
Povedlo se jim zastřelit jednoho opravdu velkého. Tak ho každý chytli za jednu zadní nohu a táhnou ho 
lesem směrem k autu. 
Potká je hajný, a když zjistil, že mají lovecká povolení v pořádku, ještě jim říká: 
"Jestli se neurazíte, poradím vám. Bude se vám ten jelen líp táhnout, když ho místo za nohy vezmete za 
parohy." 
Ti dva si řekli, že hajný asi ví, o čem mluví, tak každý chytil za jeden paroh, a opravdu to bylo o mnoho 
snazší: 
"Měl pravdu, takhle to jde daleko líp," říká jeden. 
"No jo, ale vzdalujeme se od auta!"  
Dvě skupiny dělníků - jedna z Ruska a jedna z Polska - se hlásily do konkursu na pracovní četu pro 
telefonní společnost. 
Firma se rozhodla vyzkoušet obě party v praxi a vyslala je instalovat telefonní sloupy. Po směně se obě 
party vrátily. 
Ruská udělala deset sloupů a polská jeden. 
Firma se rozhodla najmout ruskou skupinu, ale Poláci protestovali: "Oni podvádějí, všechny své sloupy 
nechali koukat ze země!!" 
Feminismus: 
Socialisticke, protirodinne politicke hnuti, ktere vede zeny k tomu, aby opustily sve muze, zabily sve deti, 
venovaly se carodejnictvi, znicily kapitalismus a staly se lesbami. 
Husák na kolejích 
Jede rychlík z Teplic do Prahy, najednou sjede z kolejí, vjede do pole, za chvíli do lesa a nakonec se vrátí 
na koleje. Průvodčí utíká za strojvedoucím a říká: "Člověče, co blbnete?"  
Strojvedoucí: "No jedu a na jednou vidím - na kolejích leží Gustav Husák, tak co byste dělal vy?"  
Průvodčí: "No já nevím, asi bych ho přejel."  
Strojvedoucí: "No to jsem chtěl taky, ale on mi utekl do pole."  
"In flagranti" 
Ako reaguju zeny roznych narodnosti, pristihnute v situacii "In flagranti": 
Anglicanka  : "Darling, keby si ma bol vcas informoval o tom, kedy prides domov, mohli sme sa vyhnut 
tejto skutocne obojstranne trapnej situacii." 
Nemka  : "Hans, dnes si prisiel z prace o 4 min. a 45 sek. skor jako obvykle. To mi budes musiet 
vysvetlit." 
Francuzka  : "Jean, dobre ze ides, toto hovado uz nevladze." 
Svedka  : "To si ty, Olaf ? Ja uz som sice hotova, ale Sven sa este chce zabavat, pridaj sa k nam." 
Ruska   : "Ivan, konecne poriadny chlap ! Tento mi pred tym ani po hube nedal." 
Zidovka  : "Izak, to si ty ? A kto to potom, preboha, lezi na mne ?" 
Rumunka  : "Drahy, o nic sa nestaraj, zaplatil vopred." 
Madarka (vyskoci z postele) : "Istvan, a veris ty mne, alebo svojim ociam?" 
Ceska   : "Franto, muzes byt klidnej. Prave sem se dovedela, ze tohle je tvuj pristi sef." 
Slovenka  : "Jano, no ked si tu borovicku vsetku vychlastal, co som mu mala ine ponuknut ?" 
Inzerce: Prodam mobilni telefon ruske vyroby. Zn.: I s podvozkem. 
Jak Gross se Špidlou dělají lidem radost 
V letadle se politici baví o těžké financní situaci nás dole. Gross říká:  
"Otevřu okno a vyhodím 10 tisícovek, ať má alespoň deset lidí má radost!" 
Špidla na to: "Já vyhodím 20 pětistovek, at má radost 20 lidí!"  
Pilot se na ně najednou otočí a povídá:  
"Já otevřu dveře a vyhodím vás oba, ať mají radost všichni!"  
Jaký je rozdíl mezi švýcarským, francouzským a českým důchodcem??  
Švycarskej ráno vstane, dá si trochu sýra, zapije sklenkou mléka a jde do parku krmit ptáčky. 
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Francouzskej ráno vstane, dá si trochu kuřecího masíčka, zapije to sklenkou vína a jde do parku hrát ty 
jejich koule. 
A českej ráno vstane, sní nějaký švýcarský prášky, zapije je sklenkou vody, vezme si francouzský hole a 
jde makat. 
Jasný politik 
Jde politik vybrat šek, ale nemá s sebou žádný identifikační průkaz.  
Pokladník mu odmítá peníze vydat: "Včera tady byl známý boxer který také neměl průkaz totožnosti a 
musel dvakrát boxovat, nez jsme mu uvěřili a vyplatili penize..."  
"Já nevím, co bych vám řekl, abych vás přesvědčil, napadají mne jen samé hlouposti a zbytečnosti."  
"To stačí. Už jsem vás poznal... v jakých bankovkách si přejete, abych vám částku vyplatil?"  
Jede takhle rychlik po Sibiri a najednou zastavi a stoji. Kdyz uz stoji asi 1 den Ivanovi to neda a jde za 
strojvedoucim: "Pocemu my nepojechajem?"  
"My iznmenajem masinu."  
Tak to de asi tyden a nekonec 
Ivan povida: "Vy uze izmenili masinu?"  
"Da izmenili!"  
"I pocemu my uze nepojechajem?"  
"My izmenili masinu za vodku..." 
Jdou zeny na prvniho maje v pruvodu a kazda nese jedno z pismen,  ktery tvori napis: 
"VSE CO MAME, PRO MIR DAME!" 
Ta co nese treti M rika te, co nese I: 
"A ne, aby ses nam zase ztratila jako minule!" 
Jedna starsi zidovka vyhraje ve sportce ctyricet milionu korun. 
Prijedou za ni novinari a vyptavaji se: Jake to je, stat se takhle pres noc milionarkou, jaky je to pocit? 
"Ale no tak docela dobry.! Odpovi zena. 
"No a co si ted za ty penize koupite?" Vyptavaji se dal novinari. 
No tak ja nevim, asi si koupim nejake pekne auto. 
"No dobre, to vime, ale stale zbyva devetatricet milionu, co s nimi." 
"Tak, asi bych si taky mohla koupit baracek, pekne se zahradkou a bazenkem." 
"No, ale to vam jeste zbyva spousta penez, co dal?"  
Starena se zamysli a rekne: A pak postavim pomnik Hitlerovi. 
Novinari ztuhnou a naprosto konsternovane rikaji: 
"Ale... ale, to snad...  to nemuzete myslet vazne, copak jste zapomnela, co udelal Hitler  vasemu 
narodu?" 
"No jo," odpovi starena a podiva se na tetovani na ruce "ale ty cisla vysly, ne?" 
Jednotka ruskych vojaku leti do Cecenska a velitel motivuje vojaky: 
"Chlapi, za kazdou cecenskou hlavu dostanete lahev vodky!"  
Letadlo pristane, rozrazi se dvere, vojaci se rozprchnou. Za nekolik minut se vraci a kazdy tahne nekolik 
hlav. Velitel je cely bledy a zpoceny - "Kurva hosi, to bylo jen mezipristani v Kyjevu!!! 
Kdyby zůstali v hořícím domě uvězněni pracovník berního úřadu s právníkem a vy mohli zachránit pouze 
jednoho z nich, šli byste raději na oběd, nebo si přečetli noviny? 
"Koho budeš volit?" 
"No přece komunisty!" 
"To vím, ale z které strany?" 
Konal se jednou seminář pro manažery střední úrovně se třiceti účastníiky. 
Při poslední hodině praví lektor: 
"Pánové, na závěr si trochu prověříme úroveň vašeho všeobecného vzdělání. Uvidíme, jak na tom kdo z 
vás je. Tedy, já řeknu klasický citát a vy odpovíte. Začíná: "Od ledu se osvobozují řeky i potoky..." 
Nikdo neví, jen vzadu se hlásí malý Japonec: 
"Johann Wolfgang von Goethe, Faust, Velikonoční procházka 1806!" 
Ostatní účastníci uznale mručí. 
Další otázka: "Měsíc vychází, zlatem hvězd se odívá..." 
A znovu, jak výstřel z pistole zezadu zazní: 
"Matthias Claudius, Večerní píseň, 1779!" 
Manažeři se začínají cítit trapně a dívají se do země. 
Lektor pokračuje: "Pevně přikovaní k zemi...". 
"Schiller", vyrazí Japonec, "Píseň zvonu, 1799!". 
To již manažery začíná rozčilovat a jeden v první řadě zamumlá: 
"Zasraní Japonci". 
A znovu se ozve známý hlas zezadu: "Max Grundig, CeBIT, 1982! 
Kulomet jak když vyšije 
Říká jeden ruský dělník druhému:  
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"Tak si představ, že už pět let dělám ve fabrice na šicí stroje, tak si říkám, že bych si mohl nějaký doma 
postavit.  
Tak nosím jednu součástku za druhou, ale ať to skládám jak chci, vždycky z toho vyjde kulomet..."  
Lekce cizích jazyků 
MAĎARČINA: 
* penzista - uštvánléty 
* funkcionář - kuleváloš 
* hřbitov - tuhoškempink, 
* včela - seremed 
* vosa - nemseremed 
* čmelák - nemseremedturbo 
* sršen - nemseremedturboagresor 
* uklízečka - hádrošmátra 
* kamzík - terénkoza 
* ředitel - papaláš 
* náměstník - papaláš kámoš 
* bavorák - papaláš tátoš 
* sekretářka náměstníka - papaláš kámoš cica 
POLŠTINA: 
* rychlík - šalena mašina 
* prezervativ - galoša na kamoša 
* homosexuál - labužnik perdelovy 
* kamzík - koza turystycna 
* ježek - kaktus pochodowy 
* vodovod - čurak zamurowany 
JAPONŠTINA: 
* prodavačka - šidilidi 
* atomová puma - samajama domyfuc 
* potápěč - cumizgumi 
* manželka - akaši takaši mojaši 
* ředitel - nemako 
* náměstek - jakomako 
* skretářka - omako 
* vrátný, hlídac - cumako 
* mistr - mako 
* dělník - makojakopako 
* nudista - fučiminachuj 
KÓREJŠTINA: 
* prostitutka - radada 
SLOVENŠTINA: 
* veverka - drevokocúr 
* Limonádový Joe - Malinový Dežo 
VIETNAMŠTINA: 
* mám tě rád - jemnemneho mni 
* mám tě ráda - jemnemne jimni 
ITALŠTINA: 
* miluj mě - oprima primo tuto, vydrima festo 
* potrat - adio embryo 
FINŠTINA: 
* impotent - Naomak mekki 
ŠPANELŠTINA: 
* policajt - Don debilo 
* tajný - Don debilo inkognito 
* pomocník - Don debilo inkognito amatero 
Lenin měl pravdu, socialismus se ukázal jako éra elektřiny:  
Do práce se chodí s odporem, na plat se čeká s napětím a vedení se dotknout nemůžeš!!! 
Na podnikové schůzi se hovoří o plnění plánu. Ředitel se obrátí na své zaměstnance s otázkou:  
"řekněte mi, co budeme mít, když budeme všichni pracovat na 125 procent?"  
Ze skupinky zaměstnanců se ozve: "Hovno a čtvrt!" 
Na smrtelné posteli chce umirající jako poslední přání, aby byl přijat do KSČ.  
A k čemu ti to bude ptá se uplakaná manželka. 
Nechci abys plakala, víš jakou jsi měla vždy radost, když umřel komunista. 
Národnosti a sex 
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Na opustenom ostrove stroskotali prislusnici roznych pohlavi a  narodnosti: 
- dvaja Taliani a Talianka 
- dvaja Francuzi a Francuzka 
- dvaja Nemci a Nemka 
- dvaja Greci a Grekyna 
- dvaja Anglicania a Anglicanka 
- dvaja Bulhari a Bulharka 
- dvaja Japonci a Japonka 
-  dvaja Cinania a Cinanka 
-  dvaja Americania a Americanka 
- dvaja Australcania a Australcanka 
- dvaja Novozelandania a Novozelandanka 
- dvaja Iri a Irka 
Po mesiaci na ostrove mozno pozorovat nasledujuce zaujimavosti: 
- Jeden Talian zastrelil druheho kvoli Talianke 
- Dvaja Francuzi tvoria pikantnu trojicu s Francuzkou 
- Nemci vypracovali casovy harmonogram, podla ktoreho sulozia s Nemkou, prisne ho dodrziavajuc 
- Greci sulozia spolu, kym Grekyna im vari 
- Anglicania furt cakaju, kym im predstavia Anglicanku 
- Bulhari najprv dlhe hodiny pozorovali ocean, neskor takisto dlho pozorovali Bulharku. Potom sa rozhodli 
plavat. 
- Japonci si vyziadali instrukcie z Tokya faxom 
- Cinania si zalozili obchod so zmiesanym tovarom, restauraciu a pracovnu a Cinanku priviedli do 
druheho stavu aby mali viac zamestnancov 
- Americania su na pokraji samovrazdy, lebo Americanka sa v jednom kuse stazuje, ze sa tu nemoze 
realizovat, nemoze hovorit so svojim psychoterapeutom, nevie si s chlapmi spravodlivo rozdelit domace 
prace, oni sa k nej nespravaju dost slusne v porovnaní s jej byvalym priatelom, nemoze si konecne 
vyriesit svoj vztah k vlastnej matke, v porovnani s palmami vyzera byt tucna a vobec nic na tom nemeni 
ten fakt, ze tu netreba platit dane. 
- Australcania sa kazdu chvilu fackaju, kym Australcanka v jednom kuse flirtuje s ostatnymi chlapmi 
- Novozelandania sa vysrali na Novozelandanku a vybrali sa pohladat na ostrove nejake ovce 
- Iri si rozdelili ostrov na severnu a juznu cast, postavili si palenicu. Na sex si vobec nespominaju, lebo 
kvoli kokosovemu destilatu maju v jednom kuse zahmleny mozog, ale napriek tomu su stastni, lebo 
anglani sa citia na hovno. 
Nejmenovanému politikovi předvádějí dva dealeři nový typ elektronické sekretářky: 
"Tento model má tělo miss 2001, jako mozek je použit procesor PentIX/200GH, očima skenuje, může 
odeslat fax.". 
"Dobrá, děkuji, ale já už si její ostatní funkce vyzkouším sám. " 
Odvede si sekretářku do pracovny. V momentě, kdy pánové odcházejí se ozve hrozný řev. 
Ti dva se po sobě podívají a jeden dodá: 
"Škoda, kdyby tak nespěchal, tak bychom mu ještě řekli, že ten otvor dole funguje jako ořezávátko na 
tužky! " 
Není problém jako problém 
Jestliže dlužíte bance 1000 Kč, jste ve srabu.  
Dlužíte-li bance 100 000 000, je ve srabu banka.  
"Nikdy se nepři s blbcem. Někdo by si nemusel všimnout, že je mezi vámi rozdíl." 
Nové tarify Telecomu 
Frustrovaní občané si ještě ani nestačili zvyknout na Home Mini, Home Standard či Home Internet a 
český Telecom už opět vyrukoval s novou řadou tarifů. 
"Chceme se zbavit i těch několika zákazníků, kteří nám zůstali," přiznává analytik oddělení plíživého 
zdražování  
českého Telecomu, který odmítl uvést svoje jméno. 
Všechny tarify začínající slůvkem Home automaticky přejdou na tarif Homeless, který, přestože měsíčně 
vyjde na 1200 Kč, telekomunikační služby v žadném případě nezdraží.Vždyť zákazník obdrží plných 12 
minut volání do Ameriky zdarma nebo neomezenou možnost pobytu na internetu mezi třetí a pátou 
hodinou ranní, či dokonce neuvěřitelných 10 minut meziměstského volání grátis na každou lichou noc. 
Lidem, kteří se nedokážou rychle a jasně vyjádřit, prostě to z nich leze jako z chlupaté deky, vychází 
Telecom vstříc tarifem Homeless Add Words. Platit budou podle počtu vyřčených slov. (Obyčejné slovo je 
za 10 haléřů, sprosté stojí osmdesátkrát více).  
Důchodcům a sociálně slabším občanům je určen tarif Homeless  Sponsor Of Beggars. Chtějí-li 
patnáctiprocentní slevu, musí každá jejich druhá věta vyřčena do telefonu znít: "Ať žije Český Telecom, 
firma, bez které si levné telefonování nedokážu představit!"  
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Český Telecom si je vědom, že jeho cenové programy by měly mít český název. Proto brzy zavede tarif 
Vidím vás, ale neslyším. Chystá také novou službu, Nepřítel. Stačí nahlásit telefonní čísla vašich 
největších nepřátel. Když vám pak náhodou někdo z nich zavolá, Telecom mu naúčtuje o 30 procent 
více. 
Nově jmenovaný ředitel sedí ve své kanceláři, přehrabuje se papíry na stole, když v tom někdo zaklepe 
na dveře. 
Ředitel chce udělat dojem, řekne moment, zvedne sluchátko, pak řekne dále, načež vstoupí borec v 
montérkách, a ředitel přikryje dlaní sluchátko a řekne mu moment, potom do sluchatka řiká: 
"Spolehněte se pane ministře, všechno je zařízené, kdyby byly nějaké problémy, tak zavolejte." 
Položí telefon a říká: "Vy byste potřeboval co?" 
A borec v klidu: "Já jsem Vám přišel zapojit telefon." 
Paní Kennedyová: "Dost výmluv, milácku, malý výlet do Dallasu te nezabije!" 
Pár otázek pro prezidenta 
Během propagačního turné po USA navštíví prezident George W. Bush jednu školu a žákům vysvětluje 
svou vládní politiku. Po skončení vyzve žáky, aby mu položili otázky pokud jim není něco jasné. 
Slova se ujme malý Bob: 
"Pane prezidente mám 3 otázky: 
1. Jak se Vám podařilo vyhrát volby, přestože jste při sčítání hlasů prohrál? 
2. Proč chcete napadnout Irák bezdůvodně? 
3. Nemyslíte si, že svržení atomové bomby na Hirošimu byl největší teroristický útok v dějinách lidstva?" 
V tom zazvoní na přestávku a žáci se rozběhnou z třídy ven. Po skončení přestávky vyzve prezidnet 
Bush opět žáky, aby položili svoje otázky: 
Tentokrát se přihlásí malý Joey: 
"Pane prezidente mám 5 otázek: 
1. Jak se Vám podařilo vyhrát volby, přestože jste při sčítání hlasů prohrál? 
2. Proč chcete napadnout Irák bezdůvodně? 
3. Nemyslíte si, že svržení atomové bomby na Hirošimu byl největší teroristický útok v dějinách lidstva? 
4. Proč dnes zvonilo na přestávku o 20 minut dříve? 
5. Kde je Bob?!" 
Posloupnost katastrof světového rozsahu: 
Hirošima '45, Černobyl '86, Windows '95    
Přijde Hitler do kostela a poklekne k ukrizovanemu Jezisi.  
"Ooo, diky Pane, ze jsi mi dal Rakousko!"  
"Mas stesti"  
"Ooo, diky, ze jsi mi dal Cechy!"  
"Mas stesti"  
"Ooo, diky, ze jsi mi dal Francii!"  
"Mas stesti"  
Hitlerovi to uz neda, postavi se, podiva se na Jezise a pta se: "Proc mi porad odpovidas, ze mam stesti?"  
"Protoze kdybych nemel pribity nohy, tak ti rozkopu drzku."  
Přijde chlapík do baru a objednává si: 3x velkou vodku a jedno deci sody. 
Barman ho obslouží, chlapík vypije sodu a ty tři půldecáky všechny naleje do té decové sklenice. 
Barman s údivem povídá: Jeeej, vy jste kouzelník ? 
Zákazník vytahuje průkaz: Ne, Česká Obchodní Inspekce... 
Přijde ředitel do kanceláře a ode dveří volá na sekretářku: PUK. 
Udivená sekretářka se ptá svého šéfa, co že to znamená. 
Ředitel: Pičo Uvař Kafe. 
Sekretářka uvaří kafe, nese ho šéfovi do ředitelny, postaví šálek na stůl a ptá se: KSČ?  
Ředitel udiveně hledí a sekretářka s milým úsměvem odpoví:  
Kolik Sladíš Čuráku?  
Rusové vtipkují o válce v Iráku 
Na tiskové konferenci: 
 
Pane prezidente Bushi, máte důkazy, že Irák má zbraně hromadného ničení? 
Ano, máme schované stvrzenky o zaplacení.  
* * *  
Američané jsou velmi podnikaví. Saddám vypsal odměnu za každého zabitého amerického vojáka a oni 
se začali střílet navzájem.  
* * *  
Z projevu G. W. Bushe k americkému lidu: 
"Nepřítel věrolomně napadl naše letouny, když mírumilovně bombardovaly jeho města."  
* * *  
Bush si pozval na kobereček svého vojenského poradce: 
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Poslouchej, jak to, že jsi mi neřekl, že v Iráku jsou kromě pouště i města?  
* * *  
Američané použili novou superbombu určenou k ničení elektronického zařízení nepřítele. S údivem však 
zjistili, že v automatech vz. Kalašnikov žádné mikroprocesory nejsou.  
* * *  
V Anglii byl zatčen a na kauci propuštěn ruský magnát Boris Berezovskij. Pouze takto mohli Angličané 
získat prostředky na pokračování války v Iráku.  
* * *  
Není zcela jasné, proč si pro válku s Anglií Bush vybral území Iráku.  
* * *  
Anglo-americká koalice oznámila dobytí města Umm-Kasr. Je to už čtvrtý Umm-Kasr dobytý od začátku 
války.  
* * *  
Po ukončení bojů bude Irák rozdělen na zóny. Budou to zóny Natural, Natural plus a Diesel.  
* * *  
Vědci odhalili gen války s Irákem. Dědí se po mužské linii. Jméno rodiny prozatím nebylo zveřejněno.  
* * *  
Interview s rolníkem, který sestřelil americký vrtulník Apache: 
Letěl mi nad hlavou. Zamířil jsem, vystřelil a sundal ho. Vzápětí letěl další. Zamířil jsem, vystřelil a sundal 
i toho. Pak mi ale došly náboje, a vrtulníky pořád lítaly a lítaly...  
* * *  
Podle zprávy agentury Reuter americký pilot omylem shodil bombu s jadernou náloží na pozice divizí 
britských vojsk. Dle sdělení vysoce postavených osob Pentagonu a a britského Ministerstva obrany bylo 
při incidentu zraněno sedm britských vojáků.  
* * *  
"A tihle lidé mi budou zakazovat trávit Kurdy plynem," pomyslel si Saddám, když uviděl následky nočního 
náletu na Bagdád.  
* * *  
V Moskvě byl na Mitinském tržišti nalezen vrtulník Apache, který zmizel v Iráku za písečné bouře.  
* * *  
Protivzdušná obrana Ukrajiny odmítá převzít zodpovědnost za náhodné sestřelení letounů nad 
Bagdádem.  
* * *  
Irácká televize ukázala tankovou kolonu budoucích válečných zajatců směřujících k Bagdádu.  
* * *  
Analytici Pentagonu potvrdili, že válka nebude dlouhá - jestliže se Iráčané přestanou vměšovat do jejího 
průběhu.  
* * *  
Americké velení oznámilo, že při ostřelování Bagdádu zahynul jeden člověk, ale zdaleka ne ten pravý.  
* * *  
V Bagdádu byl objeven trojník Saddáma Husajna.  
* * *  
Inspektoři OSN objevili v blízkosti iráckého bezpilotního letounu iráckého bezletounového pilota. Pilot 
(hmotnost 80 kg, rozpětí rukou 1,5 m)je schopen pohybu bez pomoci letadla na vzdálenost více než 80 
km.  
* * *  
Dnes byl zaznamemáno první odmítnutí splnění rozkazu pilota vzdušných sil USA, který nechtěl 
bombardovat pozice britských vojsk.  
* * *  
Reportáž BBC: záběry z pročesávání předměstí Basry. Vojáci se snaží vykopnout dveře domu. Velký 
černý pes doráží na ozbrojence, štěká, vrčí, cení zuby a snaží se je kousnout. Komentář BBC: Po 
desetiletí Saddámův režim vymýval mozky místním obyvatelům...  
* * *  
Po opakovaném útoku raket SCUD na Kuvajt byl vyhlášen chemický poplach. Tentokrát ale nebyl planý, 
protože v hlavici jedné zraket byly nalezeny tablety aspirinu, navíc s prošlou expirací...  
* * *  
Dva yankeeové kecají v baru: 
Ta moje stará je hrozná, mám jí plný zuby. Jediný, co mě napadá, je válka v Iráku. Ale mám problém, 
kámo. Nevím, jak ji donutit, aby tam šla dobrovolně.  
* * *  
Z projevu G. W. Bushe vyplynulo, že kvůli tvrdému odporu iráckých sil koaliční síly přejdou od operace 
"Šok a hrůza" k náhradní variantě "Láska a něžnost"  
* * *  
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Ze svodky amerického velení: 
"Taktika použití bojových delfínů se v poušti osvědčila jen částečně."  
* * *  
Představitelé britských vojsk v Iráku dementovali zprávy, že v neděli v průběhu bojů v oblasti Basry byl 
zajat irácký generál. 
"Nesprávně jsme uvedli jeho hodnost. Jedná se pouze o řadového důstojníka, po pravdě řečeno jde o 
vojína. Během 24 hodin jej vrátíme mamince a řekneme jí, ať si holku příště líp hlídá, " sdělil jeden z 
důstojníků tiskového střediska britských ozbrojených sil.  
* * *  
Nejčernější Bushova noční můra: Číňané do jednoho přijali islám a jako mudžáhidové odtáhli bránit Irák 
před Američany.  
* * *  
Zvláštní komise Senátu provedla podrobné zkoumání a zjistila, že americké tanky jsou odolné pouze 
americkým zbraním. Ta samá komise před časem v průběhu vyšetřování sestřelení F-117 Stealth v 
Jugoslávii zjistila, že letouny Stealth jsou neviditelné pouze pro americké radary. 
Rychlá ponorka 
Soutěží Američani a Rusové, kdo má rychlejší ponorky, no a samozřejmě to vyhráli pokrokoví Rusové.  
Později se kapitán americké ponorky ptá kapitána té ruské:  
"Proč ta vaše ponorka pluje pořád nahoru dolu nahoru dolu?"  
A Rusák odpovídá: "To víte, ti naši veslaři se musí taky občas nadechnout!"  
Sejdou se 3 cesi a 3 japonci, ze budou spolu zapasit. 
1. par nastoupi - prask, cech lezi a japonec na to: "To bylo od nas z Japonska - karate." 
2. par nastoupi - prask, cech lezi a japonec na to: "To bylo od nas z Japonska - sumo." 
3. par nastoupi - prask, japonec lezi a cech na to: "To bylo od vas z Japonska ....hever od mazdy". 
Společná řeč v boji 
Bojují proti sobě Češi a Slováci.  
Jeden Čech v zákopu se naštve. "Už mně to nebaví, jdu se vzdát!"  
"To ale musíš řvát ten mír ve slovenštině, aby Ti rozumněli!".  
Voják tak udělá. Vyskočí a zakřičí:"mier, mier".  
Od naproti se ozve: "Veď, ja mierim, len musíš chvilku postať".  
Spomienka na sedem divov socializmu: 
1.. Kazdý mal prácu. 
2.. Hoci mal kazdý prácu, nikto nic nerobil. 
3.. Hoci nikto nic nerobil, plán sa plnil nad 100 percent.  
4.. Hoci sa plán plnil nad 100 percent, nikde nicoho nebolo.  
5.. Hoci nikde nicoho nebolo, predsa mal kazdý vsetko. 
6.. Hoci mal kazdý vsetko, predsa vsetci kradli. 
7.. Hoci vsetci kradli, nikdy to nikde nechýbalo. 
Stoji Bill Gates pred svym zrcadlem a pta se:  
"Zrcadlo, zrcadlo, kdo je na svete nejbohatsi?"  
A zrcadlo mu odpovi: "Aplikace Zrcadlo provedla neplatnou operaci a bude ukoncena." 
Telefonuje Jimmy Sergejovi, se kterým se poznal na mezinárodní konferenci: 
* Ahoj, prý je teď u vás mínus 54 stupnu Celsia? 
* Nesmysl, sotva mínus 15 !!! 
* Ale na CNN to hlásili a ukazovali teplomer... 
* Aha, tak možna venku... 
"Tři Skoti sedí u baru. 
"Až umřu," říká starý Skot, "polejte můj hrob nejlepší skotskou whiskou." 
"To pro tebe uděláme," řekl jeden z mladších mužů. 
"Ale nebude ti vadit, když ta whisky nejdřív projde našima ledvinama?" 
Ve Skotsku proti sobě válčí dva hrady. 
Z jednoho vyletí dělová koule a na druhém urazí kus hradeb. 
Z druhého hradu vyletí dělová koule a z prvního urazí věžičku. 
Tak po sobe střílejí už dva dny, když v tom najednou z ničeho nic - ticho. 
Že by mír? Z jednoho hradu vystrčí trubač hlavu a zahuláká: "Hola, hola, proč nestřílíte?" 
I na druhé straně vykoukne trubač: "Nemůžem, koule je u vás!"  
Vedoucí oddělení pro zákazníky, vedoucí marketinku a šéf firmy jdou na jednání. 
V parku najdou zázračnou lampu. Otřou ji, a objeví se duch lampy. 
Duch říká:" Normálně jsou k dispozici tři přání. Takže každý z vás může mít jedno přání". 
Vedoucí oddělení pro zákazníky zvolá: "Já první! Já první!" A vysloví přání: 
"Chci být na Bahamách, na rychlé lodi, s dvěma sexbombami a mořem chlastu!". "Frnk!", - a je pryč. 
"Teď já!" bere si slovo vedoucí marketinku: 
"Chci bejt v Karibiku na exotickém ostrově, s pěti sexbombami  a mořem chlastu!". "Frnk!", - a je pryč. 
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"A vy?" osloví duch šéfa. 
Šéf: "Chtěl bych, aby tihle dva idioti byli po obědě zpátky v kanceláři!". 
A poučení z téhle historky? 
"Vždycky nechej napřed mluvit šéfa!". 

Veliký, obrovský mnohopodlažní supermarket v USA, ve kterém dostanete všechno. Šéf přijímá 
nového prodavače, s tím, že jej vezme na den na zkušební dobu, aby viděl, jak se osvědčí. Po 
zavírací hodině si jej zavolá do kanceláře: 
"Tak kolik jste dnes udělal obchodů Morici?" 
"Jeden, šéfe." 
"Cože!? Jeden? Naši prodavači udělají průměrně šedesát až sedmdesát obchodu denně! Co jste 
celý den dělal!? A kolik jste vlastně utržil?" 
"Tři sta osmdesát tisíc dolarů." 
Šéfovi došla řeč. "Tři sta osmdesát tisíc? Proboha, co jste prodal?" 
"No, první jsem prodal malinký háček na ryby..." 
"Háček na ryby? Za tři sta osmdesát tisíc?" 
"... pak jsem zákazníka přesvědčil, že by si mohl vzít ještě i střední a velký háček. Pak jsem ho 
přesvědčil, že by si měl vzít i nějaký vlasec, prodal jsem mu tři pruty - malý, střední a veliký. Dal 
jsem se s ním do řeči, zeptal jsem se, kde bude rybařit. Povídal, že na mysu dvacet mil na sever. 
Tak jsem mu prodal ještě pořádnou větrovku, nepromokavé kalhoty a gumáky, protože tam dost 
fouká. Přesvědčil jsem ho, že na pobřeží neberou, tak jsme šli vybrat motorový člun. Pak jsem se 
ho zeptal, co má za auto - vylezlo z něj, že dost malé, člun by na něm nemohl odvézt. Tak jsem mu 
prodal ještě přívěs..." 
"A tohle všechno jste prodal člověku, který si přišel koupit jediný háček na ryby!?" 
"Ne. On původně přišel koupit vložky pro svoji ženu. Tak jsem mu navrhnul, že když si teda o 
víkendu neužije,že by si mohl zajít aspoň na ryby..." 

Vodní pólo po římsku 
Římský císař promlouvá ke gladiátorum:  
"Gladiátoři, dneska budete mít zápas ve vodním pólu. Mužstvo, které vyhraje, dostane svobodu!"  
"A jak poznáme soupeře?" ptají se gladiátoři.  
Císař se uchechtne a povídá:  
"Snadno, krokodýli budou mít bílé čepičky."  
Vskutku důležitý zaměstnání 
Ovčák jednou pásl svoje stádo na vzdálené pastvině, když k němu zčistajasna zamířil fungl nový Jeep 
Cherokee. Zastavil u něho a z okna vyhlédl mladý muž v obleku od Brioniho, v botách Gucci, s brýlemi 
Ray Ban a s kravatou YSL. Povídá ovčákovi:"Když vám přesně řeknu, kolik ovcí máte ve stádu, dáte mi 
jednu?"  
Ovčák se na yupíka podíval, pak se ohlédl na mírumilovně se pasoucí stádo a řekl: "Dobře."  
Yuppík zaparkoval auto, vytáhl notebook, připojil ho na mobil, zasurfoval na stránku NASA na internetu, 
vyvolal si satelitní navigační systém GPS,naskenoval oblast a otevřel šedesátistránkovou tabulku v 
Excelu. Potom na své miniaturní tiskárně vytiskl 150 stránek dlouhou zprávu a podal ji ovčákovi. "Máte tu 
přesně 1586 ovcí!"  
"To je přesné! Tak si jednu vyberte," řekl ovčák. A pak se dívá, jak si mladík vybírá ovci a ukládá ji do 
svého Cherokee. Pak povídá: "A když já vám přesně řeknu, jaké je vaše zaměstnání, vrátíte mi ji?"  
"Oukej, proč ne," odpověděl mladý muž.  
"Vy jste konzultant," řek ovčák.  
"Přesně!" na to yuppie.  
"Jak jste to uhod?"  
"Jednoduše," na to ovčák. "Objevil jste se tu, i když vás nikdo nevolal. Chcete odměnu za odpověď na 
otázku, kterou sám dobře znám. A navíc tomu hovno rozumíte, protože jste si do auta nacpal mýho psa!"  
Všichni Saddámovi muži 
Všech osm Saddámových dvojníků se shromáždilo v jednom bunkru pod Bagdádem. Tárik Azíz přichází 
do místnosti a povídá: "Mám pro vás dvě zprávy - dobrou a špatnou.  
Ta dobrá je, že Saddám přežil další útok a tak stále máte svoji práci."  
Jeden z dvojníků se ptá: "A co je ta špatná zpráva?"  
Tárik odvětí: "Přišel o ruku..."  
Zatracená recyklace 
Francouz klidně pojídá svou snídani (káva,croissanty,chléb a džem), když se k němu posadí typický 
Američan žvýkající žvýkačku.  
Francouz ho ignoruje, a tak Američan, kterého to netěší, začne rozhovor: "Jíte celý chléb?"  
Francouz (rozmrzele): "Samozřejmě".  
Američan: "My ne, my jíme jen to, co je uvnitř, kůrky sbíráme do kontejneru, recyklujeme je, vyrábíme z 
nich croissanty a vyvážíme do Francie."  
Francouz tiše přežvykuje.  
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Američan pokračuje: "Jíte s chlebem džem?"  
Francouz: "Samozřejmě."  
Američan: "My ne, my jíme k snídani jen čerstvé ovoce, potom sbíráme všechny šlupky a zbytky do 
kontejneru, vyrobíme z nich džem a prodáváme ho do Francie."  
Francouz se zeptá: "A co děláte s použitými kondomy?"  
Američan: "Vyhazujeme je samozřejmě."  
Francouz: "My ne, my je sbíráme do kontejneru, recyklujeme je, vyrábíme z nich žvýkačky a prodáváme 
do Ameriky."  

10. Vtipy o policajtech, blondýnách, cikánech a podobně 
Bavěj se takhle dva policajti a ten jeden říká: 
"Hele, víš, že budou rušit finanční úřad?"  
A ten druhej: "Prosím tě, co je to za blbost, jak jsi na to přišel?"  
A ten první: "No jo, přišel mi od nich papír a na něm bylo napsáno poslední upomínka." 
Baví se dva policajti: 
"Co používáš jako ochranu proti AIDS?" 
"Samozřejmě primeros. Vždy ho mám na sobě." 
"A nikdy ho nedáváš dolů?" 
"Zřídkakdy, jen když močím nebo miluju." 
Baví se dva policajti: 
"Nechal jsem si včera udělat ten test na IQ." 
"Opravdu? A jaký máš výsledek?" 
"Chválabohu negativní." 
Baví se dva policajti: 
"Už jsi slyšel, že v Rusku ukradli vodíkovou bombu?" 
"A k čemu je to?" 
"Jak k čemu? Taková stojí 100 miliónů dolarů!" 
"A kurva, kdyby mi tak chtěla spadnout na dvorek!" 
Blázen a policajti 
Policisté odstaví auto vedle blázince a někdo jim ukradne pneumatiku. Bezradně stojí u auta a koumají, 
co s tím. 
"Tak si dam dejte rezervu," poradí jim pacient léčebny stojící za plotem. 
"No jó, to nás nenapadlo," zajásají strážci zákona. Jenomže ouha - zloděj jim ukradl také šrouby, takže 
nemají kolo čím přišroubovat. Opět stojí na ulici plni beznaděje. 
"Vymontujte po každém šroubu ze zbývajících třech kol a kolo přišroubujte," opět jim radí blázen. 
"To je výborný nápad," radují se policisté a hned začnou návrh realizovat. "A jak je možné, že nám takhle 
radíte? Vždyť jste blázen!" obrátí se jeden z nich na muže stojícího za plotem.  
"Blázen sice sem, ale určitě blbec rozhodně ne," odpoví muž s ledovým klidem.  
Blázen škrtá zápalky. 
Škrtne jednu nechytne, škrtne druhou, taky nechytne. Už má asi dvacátou a ta mu chytne. 
Sfoukne ji a říká: "Ta je dobrá, tu si nechám." 
Blondynka jede autem a zastavi ji policajt: "Vas ridicak prosim". 
Blondynka na nej chvili nechapave kouka. 
"Je to takova karticka a je na ni Vase fotka" snazi se pomoci policajt. 
Ona se zacne prehrabovat v kabelce, po chvili vynda zrcatko a poda ho prislusnikovi. 
Ten se na nej podiva, vraci ho zpatky a pravi: "To jste mela rict hned, ze jste policajt, jedte."  
Blondyna na letisti: "Slysela jsem, ze leti cervene lodicky, tak jsem se chtela zeptat, v kolik?" 
Blondynka podezriva sveho pritele z nevery.Jde a koupi si revolver. Neocekavane se vrati do bytu, kde 
najde sveho pritele s rusovlaskou. To ji skutecne rozcili. Sahne do kabelky, a jak vytahuje zbran, dostane 
vyborny 
napad, a prilozi si ji ke spanku.  
Jeji pritel vykrikne: "Milacku, nedelej to!"  
Ona odpovi: "Zavri klapacku, ty ses druhej v rade!" 
Blondynka si kupuje nove auto a  pta se prodavace: 
"Prosim vas, je to rychle auto?" 
"Samozrejme, 240 km za  hodinu" 
"Nekecejte, hodina tolik kilometru nema." 
Dva policisté neměli kde bydlet, a tak si koupili dva vyřazené spací vagóny. 
Za pár dnů se sešli a vyměňovali si zkušenosti: 
"Já to mám celkem dobré," povídá první, "ale mám na vagóně napsáno nekuřáci, a tak musím chodit 
kouřit ven. 
"Ty se máš," na to druhý, "to já mám na záchodě cedulku Používejte jen za jízdy a než ten vagón 
roztlačím, tak se většinou vždycky poseru!" 
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Dopravak zastavi auto, ktere jede ve meste 110 a  povida: 
 D: Dobry den, vas  ridicsky prukaz.. 
 R: To  nemam, pac mi ho pred chvili sebrali, kdyz me chytili vozralyho.. 
 D: Tak technicak... 
 R: To nemam, to auto je kradeny... 
 D: To je kradeny auto ?!!! 
 R: Jo, ale moment, kouknu se do kasliku, myslim ze sem  tam neco takovaho videl, kdyz  sem tam hazel 
tu pistoli... 
 D: Jakou pistoli ? 
 R: No jak sem s ni zastrelil toho ridice, co mu patrilo to auto, jeho mrtvolu sem strcil tady do kufru... 
Tak dopravak hned zavola zasahovku, ta prijede, vyskace, obklici auto a jeji sef jde k ridici a povida: 
 S: Ridicak ! 
 R: Tady prosim... 
 S: Technicak 
 R: Tady... 
 S: Muzu kouknout do prihradky ? 
 R: Jasne... (samozrejme zadna  pistol) 
 S: A do kufru? 
 R: Jasne... (samozrejme zadna  mrtvola) 
 S: Tak ted jsem  trochu zmateny, tady kolega mne zavolal, ze jedete uplne bez papiru, v kradenym aute, 
ozbrojenej a s mrtvolou v kufru... 
 R: No  super, a vsadim se, ze bude jeste tvrdit, ze sem jel prilis rychle... 
Dopravní inženýři vymysleli pro blondýny novou dopravní značku: 
KONEC KRUHOVEHO OBJEZDU 
Dežo čte v novinách: "Hledá se muž ve věku asi 40 let, který v noci na opuštěných místech přepadává 
ženy, osahává je a ukazuje jim své přirození."   
Otočí se na manželku a říká: "Eržika, myslíš, že by mě na to místo vzali?" 
Dva policisté vyjdou pozdě v noci z restaurace a vidí, jak jim v dálce mizí zadní světla posledního 
autobusu.  
"Co budeme dělat, tady taxíky nejezdí, jak se teď dostaneme domů?", běduje jeden.  
"Víš co?", navrhne ten druhý, "tady jsou garáže dopravních podniků, vlezeme tam a jeden autobus si 
vypůjčíme."  
"Tak dobrá", souhlasí první policista, "tak běž pro autobus, já budu hlídat."  
Druhý policista tam vleze a když se půl hodiny nic neděje, vydá se ten první za ním.  
"Co se děje?", ptá se.  
"Ale, nemůžu najít dvaadvacítku. Budeme muset ukrást třicetčtyřku a vystoupit u kostela." 
Haló, policie? Jel jsem autem a srazil jsem dvě slepice. 
No, tak je položte na krajnici. Ať je další auta nerozmažou po vozovce. 
No, rozumím. A co mám udělat s jejich motorkou? 
Hovori policajt kolegovi: 
"Vcera som kupil zachodovu kefu." 
"No a, aka je?" 
"Toaletny papier bol lepsi..." 
Jedou dva cikani v novem BMW. Jeden jako ridic, druhy na vedlejsi sedacce jako spolujezdec. 
Nezvladnou zatacku a zritej se do propasti.  
Ceho je nejvetsi skoda?  Tech nevyuzitych mist na zadni sedacce!  
Jedou policajti na zájezd dvoupatrovym autobusem. 
Policajti dole se vesele baví, když tu si všimnou, že nahoře je nějak podezřele ticho.Jeden z nich se tam 
jde tedy podívat a vidí, že všichni sedí jak přikovaní, drží se sedadel a vyděšeně zírají před sebe. 
"Co se děje?" ptá se překvapeně. 
"Vám dole je hej, vy tam máte řidiče!" 
Jde zena po meste, ked k nej pristupi policajt a diskretne jej hovori: 
- Slecna, mate odhaleny jeden prsnik. 
Co prsnik, ale kde mam decko?! 
Kam se strkají čípky... 
Přijde policajt k lékaři. Ten ho prohlédne a předepíše mu čípky. Po týdnu jde policajt na kontrolu a stěžuje 
si, že se to nelepší. 
"A bral jste správně ty čípky, co jsem vám předepsal?" ujišťuje se doktor.  
"No jistě, to myslíte, že sem si je snad strkal do pr...?" 
Kámoši na život a na smrt 
Ptá se paní Kalianková: "Pepo, proč už se nenavštěvuješ se svými kamarády?"  
"Ty by ses bavila s někým, kdo je blbej jako tágo, je podrazák, donáší a pomlouvá?"  
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"No to ne!"  
"No vidíš, a oni taky ne!"  
Kapitán vyučuje policejní nováčky matiku. 
5-7+2=0 "chápete?", ptá se. 
Nováčci samozřejmě nechápou.   
"Dobrá, vysvětlíme si to na příkladě - v autobuse jede 5 policistů, 7 jich vystoupí.  
Kolik policistů musí nastoupit, aby v autobuse nikdo nebyl  ??"     
Kde je souhrn? 
Mistr Kalianko rozdává výplatu a jednotlivé zaměstnance volá do kanceláře:  
"Blažek, pojďte sem!" a Blažek si jde pro prachy.  
"Kotlár, pro prachy!"..."  
Žemlička, jdou sem!"  
"Souhrn! No tak Souhrn, pojďte sem. Sakra, zase tu ten Souhrn není a zase má z nás nejvíc!"  
Na Hlavním nádraží v Praze u pokladny: 
- "Co si přejete, pane?" 
- "Listek, pičo" 
- "Do Svinova nebo nebo na hlavní?" 
Nejsou doma, přestože mají rozsvíceno! 
Policista vidí blondýnu, jak stojí před lampou veřejného osvětlení, a co chvíli na ní zaklepe. Zeptá se jí 
tedy, co to dělá. 
"Čtu tady vylepený inzerát "Prodám výhodně byt", tak klepu, ale nikdo se neozývá. Asi nejsou doma."  
Policista pokýve hlavou, podívá se nahoru a říká:  
"To je divné, vždyť mají rozsvíceno."  
Padá letadlo k zemi a pilot křičí na cestující : Jeden z Vás musí vyskočit, jinak se zřítíme! 
Těmi cestujícími jsou Čech, Rus, Američan a cikán. 
No a Čech říká: To je jasný, vyhodíme cikána! 
V tom přiskočí Američan a říká: "Pánove, žádný rasismus. Uděláme to následovně, každému položím 
otázku a kdo ji správně nezodpoví, tak vyskočí! 
Podívá se na Rusa a zeptá se ho : "Jaká byla největší lodní katastrofa na světě? 
Titanic, odpoví správně Rus. 
Na Čecha: Kolik tam zahynulo lidi? 
"1161": odpoví správně Čech. 
Američan se otočíi k cikánovi a říká: 
Vyjmenuj je! 
Policajti mají výplatu, nadporučík volá podle jména: 
"Novák!" 
"Tady!" 
"4800 Kč" a Novák si jde pro prachy. 
"Mrkvička!" 
"Zde!" 
"5200 Kč," a Mrkvička si jde pro prachy. 
"Souhrn!" Nikdo se neozývá. 
"Souhrn!!" Zase ticho. 
"To je blbec, má tu 183 400 Kč a nechce si to vybrat!" 
Policajt na krizovatce zastavi veliky auto a rika:  
"Pane, uz vas dneska stavim posesty a rikam vam, ze vam tece chladic! Delate si srandu?".  
"Ne, nedelam. Jen uz vam posesty opakuju, ze jsem kropici vuz!"  
Policajt zastavil auto. 
Pane řidiči, nesvítí vám heligon. To bude za 500,-- 
Snad halogen, ne? 
Á tak pán je ještě suterén... 
Policista zastaví ridice na dálnici u Plzne a predává mu obálku: "Jelikoz jste mel správne pripevnen 
bezpecnostní pás, v rámci osvetové akce pro bezpecnost silnicního provozu vyhráváte 10 000 Kc.  
Co s tou výhrou udeláte?" 
Ridic odpoví: "Asi se nekam prihlásím do autoskoly a udelám si ridicský prukaz."  
Manzelka ho prerusí: "Pane policisto, neberte ho vázne, takhle hloupé vtipy má vzdycky, kdyz se opije."  
Krik vzbudí dalsího cestujícího v aute, který prohlásí: "Ríkal jsem vám, ze s tím kradeným autem daleko 
nedojedeme."  
Z kufru se ozve: "To uz jsme za hranicemi?" 
Potka bruneta blondynu a pta se ji. 
"Kdyz jsi blondyna, mas to nahore stejny jako dole?" 
"Myslis jako vylizany?" 
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Práskači 
Ptají se trestance v base: "Kolik jste dostal?"  
"10 let!"  
"A za co?"  
"Že jsem byl pomalej"  
"Jak je to možný?"  
"Seděli jsme s Kaliankem v hospodě a vyprávěli jsme politické vtipy. V noci se mi to rozleželo a řekl jsem 
si, že musím ráno Pepu nahlásit a představte si - on tam byl už večer!"  
Programátor v pekle 
Zemře programátor a dostane se do pekla. Po týdnu zavolá Lucifer Bohu:  
"Co jste mi sem poslali za blázna? Zničil mi všechny kotle, uškrtil všechny čerty a už tři dny bezhlavě 
běhá po všech chodbách pekla a řve:  
-- Kde je přechod do druhého levelu? --  
Při nekdejsi navsteve USA mel papez zpozdeni a vypadalo to, ze na jednu z mnoha planovanych akci 
prijede pozde. Kdyz vsak popohnal ridice sve limuziny, aby jel rychleji, ridic mu odpovedel, ze ma prisny 
rozkaz nejezdit s nim rychle. Papez se nechtel opozdit, a tak znovu nalehal na ridice, ale ten se bal ho 
poslechnout. Nakonec papez donutil ridice sednout si na zadni sedadlo a Jeho Svatost usedla za volant. 
Za pet minut ho zastavil policista pro rychlou jizdu. 
Kdyz poznal muze za volantem, sel za svym velitelem. 
Policista:  "Serzante, mam problem. Chytil jsem nekoho při prekroceni rychlosti, ale je to 

mimoradne velke zvire. Mam mu dat presto pokutu?" 
Serzant:  "Samozrejme! Nezalezi na tom, kdo je to. Mimochodem, jak moc velke zvire to 

je? Jako nas guverner?" 
Policista:   "Mnohem vyznamnejsi!" 
Serzant (s usklebkem):  "Je snad stejne dulezity jako prezident?" 
Policista:   "Jeste dulezitejsi." 
Serzant:   "Kdo to teda proboha je???" 
Policista:  "No, pane, presne to nevim. Ale sofera mu dela papez." 
Přihlásily se tři ženské do soutěže - plavání stylem prsa přes kanál La Manche. 
Vyhrála brunetka, pár minut po ní dorazila zrzka a asi za hodinu totálně vyčerpaná blondýnka. 
Když ji zabalili do dek a nalili do ní pár loků kávy, vzpamatovala se a povídá: 
"Nechci si stěžovat, ale mám pocit, že ty zbylé dvě soutěžící používaly ruce!" 
Přijde blondyna do Emailoveho centra a chce poslat matce zpravu. Zamestnanec toho centra ji sdeli, ze 
to stoji 3.000 a ona na to, ze tolik penez s sebou  nema, ale ze je ochotna udelat vse, jen aby mohla 
matce poslat  zpravu.  
Muz zvedne oboci a rekne "VSECHNO ????"  
Ona na to "Ano, ano".  
"No, tak pojdte se mnou", rika ji a jde smerem k další kancelari. Blondyna jde vzorne  za nim. "Pojdte 
dal", rika ji a zavira pri tom dvere. Pak naridi,  aby si klekla...,  ona to vzorne udela ..otevrela jeho 
poklopec a vyndala ho, to taky udelala,  chytne jeho penis do obou rukou a ceka. Muz zavira oci a rika ji,  
"No, prosim, pokracujte", ona priblizuje pomalu usta k jeho penisu a rika tise ."Ahoj mami, slysis me?" 
Přijde blondýnka do prodejny "Ovoce-Zelenina". Prohlíží si regály a  pak se ptá: Co je tohle?  
„Jablka, prosím“.  
Tak mi dejte kilo. 
„S radostí“. 
Blondýnka se usměje a požádá: Zabalte mi je zvlašť, prosím. 
Prodavač překvapeně: „Pro vás vše, madam“. 
Po chvilce se blondýnka ozve: A co je toto? 
„Banány“.  
Hmm. Tak mi dejte také kilo. A rovněž je zabalte zvlášt. 
Prodavač lehce nervózně přitaká a balí jak divej. 
Po očku pozoruje blondýnku, která kouká po regálech a najednou zařve: 
“Tak na to se vyser, holčičko, to je MÁK“!!! 
Přijde blondýnka domů a ukazuje svému manželovi ruce. 
Ten se zděšeně dívá, že na nich má h...o. 
Blondýnka vyčítavě říká:"Podívej do čeho jsem dnes málem šlápla!" 
Přijde cikanka na policii a rika: 
"Pan komisar, pan velkomozny, okradli me pred kino" 
"A co vam ukradli?" 
"Tricet penezenek." 
Přijde policajt do papírnictví. 
"Co si budete přát?"  
"Jeden řtverečkovano-linkovaný sešit." 
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Prodavačka: "Takový neexistuje. Buď si kupte čtverečkovaný nebo linkovaný." 
"Ne, já chci čtverečkovano-linkovaný..." 
Tak se tam hádají a za chvíli přijde do obchodu druhý policajt. 
Prodavačka, celá nešťastná, mu říká: 
"Vysvětlete tady kolegovi, že neexistuje žádný čtverečkovano-linkovaný sešit!" 
"No jasně, kamaráde, co nám tu děláš ostudu?! Taková blbost." 
První policajt s neúspěchem odchází z obchodu, prodavačce se uleví a s úsměvem se ptá druhého: 
"Tak, co si přejete?" 
"Jeden glóbus Prahy..."  
Přijde policajt ke kolejim, rozlozi skladaci metr pres koleje a potom si na nej sedne.  
Metr se slozi a policajt chvilku kouka,potom to zkusi znovu a vse se nekolikrat opakuje.  
Nakonec policajt vstane, krouti hlavou a rika:  
"To jsem blazen, jak ti Prazaci muzou na tom metru jezdit?" 
Přijde se zeptat Dezo na socialku, kolik by musel mit deti, aby dostal 30 tisic podpory. 
Urednice zalistuje v tabulkach a rika: "Tak to byste musel mit 12 deti." 
Dezo podekuje a jde domu. Manzelka uz na nej ceka a hned se pta, jak pochodil. 
"Ale spatne, Aranko, moc spatne, musime dve decka zabit!" 
Přijdou cikani do recepce hotelu a recepcni na ne: 
"Mate rezervaci ?" 
Cikan: "Neee ty pico rasisticka, vypadame snad jako indiani ?!" 
Přijede chlapík na konec fronty stojících aut na dálnici. Vyleze z auta a ptá se opodál stojícího policajta, 
co se deje.  
Policajt mu ríká: "Tam vepredu zablokovali cigáni dálnici a ze kdyz nedostanou 500 tisíc korun, tak se na 
protest upálí." 
 - "A uz se něco vybralo?", ptá se ridic. - "Jo, patnáct kanystru s benzínem a tri zapalovace!" 
Přijede Němec do Čech si zastřílet. Na úřadě mu dají potvrzení s povolením a Němec spokojeně odjíždí s 
místním myslivcem, který je jeho průvodce.  
Když takhle projíždí městem, najednou němec zahlédne cikána, jak se přehrabuje v popelnici. Němec 
nabije a prásk, odstřelí cikána. 
Místní myslivec na něj jenom kouká a pak zděšeně zakřičí: "Ježiši kriste, člověče, co jste to udělal?"  
Němec: "No co, vždyč mám povolení?" 
Myslivec: "No jo, ale u krmelců jsou hájený..." 
Přišla v Torontu blondýna do banky a nechala se uvést k úředníkovi přes půjčky. Řekla mu, že jede 
obchodně do Evropy a potřebuje si na dva týdny půjčit 5000 dolarů.  
Úředník jí řekl, že banka potřebuje nějakou záruku, takže blondýna mu předala klíčky od nového Rolls 
Royce.  
Auto bylo zaparkované u druhého chodníku, měla na něj papíry, všechno bylo v pořádku. 
Banka tedy souhlasila, že si ho vezme jako záruku půjčky. 
Prezident banky a všichni úředníci se pak od srdce zasmáli blondýně, která dala Rollse za 250 000 
dolarů jako záruku za půjčku 5000 dolarů.  
Jeden zaměstnanec auto odvezl a zaparkoval ho v garážích banky. 
Po dvou týdnech se blondýna objevila, zaplatila 5000 dolarů a k tomu 15,41 dolarů jako úrok.  
A ten úředník jí řekl: Slečno, jsme moc rádi, že jsme s vámi uzavřeli obchod a že všechno hladce 
proběhlo, ale stejně nám to vrtá v hlavě. Když jste byla pryč, trochu jsme vás prověřili a zjistili, že jste 
multimilionář. Takže nechápeme, proč jste si musela půjčit 5000 dolarů ? " 
Na to blondýna: " Kde jinde v Torontu bych mohla zaparkovat na čtrnáct dní auto za 15,41 a po návratu 
bych ho tam našla ? " 
Rodi cikanka. Cikan ji sviti baterkou a vytahuje jednoho haranta za druhym. 
Kdyz vytahuje asi pateho, tak cikanka povida: "Ty, Dezo, zhasni radsi, ty potvory lezou za svetlem!" 
Rychlá jízda 
Policajt zastaví auto: Zaplatíte mi pokutu za překročení maximální povolené rychlosti. Jel jste v obci 90 
km za hodinu.  
To není možné, tak dlouho ani nejedu.  
Ne? A jak dlouho jedete?  
Tak 10 minut.  
Hmm, tak promiňte, pokračujte v jízdě.  
Slyšeli jste o té blondýnce, co se zcvokla?  
Šest let pracovala v bordelu a pak zjistila, že ostatní holky si nechávají platit.   
Skin je zadržen policií a vyslýchán: 
"Tak vy prej máte něco proti cikánům ?" 
"Jo. Basebalový pálky." 
Správce prisel jednou cistit PC u blonďaté sekretarky a kouka na monitor.  
Na tom monitoru je nelepeny ze samolepky zhotoveny krizek. Tak se pta, proc to tam jako maji. 
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Sekretarka mu s klidem odpovi:  
"Vite my tady mame dve ikony na Word a tahle nefunguje, tak jsme si ji zalepili, aby jsme na ni  neklikali." 
Stary poštár odchádzal do dochodku. Uz roky roznasal po svojom rajone postu, a tak ho vsetci poznali. 
Prisiel jeho posledny pracovny den. Ludia sa s nim lucili. Jedna rodina mu dala klucenku, druha 
podarovala  na pamiatku pero.  
Odrazu zazvonil pri jednych dverach, otvorila prekrasna sexi blondinka, vtiahla ho za ruku dovnutra, 
vyzliekla a stravili dve hodiny milovanim v tych najnemoznejsich akrobatickych polohach. Potom si dali 
sprchu, senzacne ranajky (vajicko, slaninka, dzus a vselijake dobrotky) a nakoniec mu blondinka dala 5 
dolarov.  
Ohromeny postar sa pyta: "Ako je to mozne, ze sa ku mne takto krasne spravate, co sa stalo?" 
A blondinka odpoveda: "Vcera som povedala manzelovi, ze nas postar odchadza do dochodku, ze by 
bolo dobre nieco mu dat na pamiatku". 
A manzel odpovedal: "Ale, jebat ho ..... daj mu 5 dolarov".  
"No a ranajky bol moj napad". 
Stojí policajti na přechodu a koukaj na stopujícího cikána.  
Najednou ze zatáčky vyjede kamion a cikána přejede. Koukne se zpět a na cikána couvne. To udělá ještě 
2x a poté odjede.  
Policajti na to koukaj, kroutí hlavama a potom jeden řekne: - Tak to byla brutální sebevražda, co? 
V rozhlase na policejní stanici se ozve hláška: 
"Je přesně dvanáct hodin - nehledejte malou ručičku, je za velkou!" 
Vaclav Havel jede z Bratislavy do Prahy po D-1.  
Jeho ridic ma naslapnuto 130 v hodine,  plouzi se. "Jed!" rika nas prezident, "musim byt za chvilku v 
Praze!"  
"Nemohu, to bych taky mohl prijit o papiry." "Prosim te, sedni si dozadu a pust mne za volant," rika Havel.  
A uhani dvoustovkou na Prahu.  
Stavi ho policajt, koukne do okenka a odmavne: "Muzete jet."  
Velitel se ho pta: „Proc jsi ho nezkontroloval?!"  
"Ty vole - to musi byt zvire! Sedi si tam, kouri Marlborka, cte noviny  a Havel mu dela ridice!" 
Váš pes nemá košík! 
Policajt zastaví na ulici blondýnu: 
"Slečno, Váš pes nemá košík." 
"Ale my nejdeme nakupovat."  
"Promiňte, to jsem neveděl." 
Vybouraji se dva autobusy, jeden s belochama a druhy s cikanama. Vsude se vali raneni. Prijedou 
sanitky a zacnou nakladat jen ty bile. Po chvili se nadzvedne jeden raneny cikan a pravi:  
"Proc ty sanitky neberou nas, to je diskriminacija. " 
Sanitak se skloni a povida mu: "Vidis ty sanitky? Jakou maji barvu?"  
"No prece bilou," rekne cikan.  
"Jo, bilou, tak si pockej na ty vase."  
Vyjmenovana slova po D pro blondyny: 
Do ruky, do pusy, dovnitr, do sprchy, domu.... 
Žena přijde na policejní stanici: “Prosím vás pomozte mi, můj manžel se ztratil". Policista založí papír do 
stroje a povídá: “Můžete nám ho popsat?" 
“No měří asi 150 cm", začne žena, “váží 95 kg, má pleš, velké břicho, falešné zuby... Víte co? Zapomeňte 
na to." 

11. Vtipy se sexuálním nádechem 
"A co orální sex, stařečku?" "Jo, synku, tak právě při tom je ta moje saň."  
"A jak se chráníte?" "Seberu jí zuby." 
A kdo jsi ty?!? 
Ve chvíli, kdy novomanželé vstoupili do hotelového výtahu, slečna, obsluhující výtah, sladce oslovila 
muže: "Nazdar, miláčku!"  
Když v nejbližším poschodí vystoupili, novomanželka vybuchla: "Kdo byla ta ženská?!?"  
"Prosím tě, jen žádné skandály. Zítra budu mít i bez toho co dělat, abych jí vysvětlil, kdo jsi ty."  
Antidepresiva místo antikoncepce 
Potkají se dvě kámošky a jedna se ptá druhé: "Bereš antikoncepci?"  
"Ne, já žeru antidepresiva."  
"A funguje to?"  
"Perfektně! Mám už 5 harantů a je mi to úplně u prdele."  
Atraktivní dívka stopuje na frekventované silnici, když v tom jí zastaví vůz s mladým řidičem. Proběhne 
klasická konverzace a dívka se najednou zarazí: 
“Ježíšmarjá, nejste náhodou ten moderátor z rádia?" “No, jsem a co má být," odpoví řidič. 
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“Víte moji rodiče dneska slaví výročí svatby a já bych jim chtěla nechat něco zahrát. Nešlo by to?" ptá se 
skromně dívka.  
“Bohužel, je mi líto, ale dneska máme opravdu plno, víte hodně lidí chce nechat něco zahrát," říká jí 
moderátor. Dívka je ovšem neoblomná. “Udělám pro vás, co budete chtít." 
Mladý muž samozřejmě souhlasí a na první zatáčce odbočí do lesa, rozepne si kalhoty a vybízí dívku k 
činnosti". “Víte, já jsem to nikdy nedělala, jsem trochu nervózní," červená se.  
“To je v pořádku, to určitě zvládnete, chlácholí ji moderátor. “Myslíte?", ptá se dívka. 
“Určitě," ujišťuje ji mladík. Dívka se tedy sehne k jeho přirození, vezme je do ruky a roztřeseným hlasem 
říká: “Milá maminko a tatínku... 
Co kdo říká o svatební noci: 
Zubař: "Víc otevřít!" 
Učitelka: "Opakuj ..." 
Hodinář: "A sakra, někdo se tu už přede mnou hrabal!" 
Časopis "Kvety" vytiskl kviz "Jak zname zeny".  
Zvitezil Pepik Novak, 10 let.  
Rozcileny ctenar zaslal dopis:  
"Je to smesne! Je mi 65, poprve jsem je poznal ve 12-ti, a vy jste dali hlavni cenu nejakemu klukovi!"  
Odpoved z redakce:  
Prvni otazku naseho kvizu "Kde zeny maji nejkudrnatejsi vlasy?"  
Pepik odpovedel spravne - V Centralni Africe. Co jste odpovedel vy? A jeste nakreslil!  
Druhou otazku naseho kvizu "Nazev nejdulezitejsiho organu u zen?"  
Pepik odpovedel take spravne - Celosvetova Federace Zen. Co jste odpovedel vy? A jeste nakreslil!  
I posledni, treti otazku naseho kvizu "Co zeny netrpelive ocekavaji kazdy mesic?"  
Pepik odpovedel take spravne - Nova cisla casopisu "Kvety". Co jste odpovedel vy?  
A diky bohu, ze jste nic nekreslil!  
Číňani navštíví Prahu. 
Vejdou do výtahu a tam to jeden chlap dělá s Čínankou, a neví co má těm, co přišli říct a tak: 
"Já tady jezdim na kole." 
A jeden Číňan na to: "Ale to je moje kolo!!" 
Došly i rezervy... 
Přijde pan Kalianko k doktorovi:  
"Vždy, když mám plnit manželské povinnosti, zčervená a mrká mi oko a ze sexu není nic!"  
"To je jednoduché - máte prázdnou nádrž, svítí vám kontrolka, že došly už i rezervy!" 
Důležitost školního prospěchu 
Manželka říká muži:  
"Prosímtě, promluv s ním. Nosí samé pětky, chodí za školu, já na něj už nestačím."  
Taťka si vezme kluka do pokoje, sednou si a po chvíli mlčení mu nabídne cigaretu.  
"No tatííí"  
"Se nedělej, hulíš za barákem každej den!"  
"Tak dík nó."  
Následuje panák alkoholu.  
"No tatííí"  
"Se nedělej, Chlastáš na diskotéce jako duha!"  
"Tak dík nó."  
Za chvilku vytáhne taťka Penthouse a ukazuje mu ty nahatý baby. "Co jim říkáš?" Syn se už osmělí:  
"No jó, dobrý nó..."  
Taťka na to:  
"No a víš kdo je šuká? Jedničkáři, vole, jedničkáři!"  
Dva kamaradi sedí v hospode. Jeden je smutný a druhý se ho ptá: 
"Co se ti stalo?" 
"Ale prijdu domu a nejlepsi pritel mi suka zenu." 
"Cos mu rekl?" 
"Fuj Gastone, pojd sem!" 
Dva leží ve stanu a jeden se ptá:"Spíš??" a druhý odpoví: "ne, nespím."  
On se zeptá: "a honíš si ho??" - On odpoví: "jo, honím." 
První se ptá: "a zvedá se ti???" - On odpoví: "ne, nezvedá."  
On mu řekne: "tak si hoň vlastního, vole." 
Dvaja chlapi sa bavia. 
"Pocuvaj uz sa ti stalo ze sa ti  pri sexe zosmykol prezervativ a ostal vo vnutri?" 
"Ano, stalo sa mi." 
"A  co si urobil?" 
"Nic, normalne som ho vysral." 
Gynekolog přijímá v pondělí novou sestřičku do ordinace. 



  42/89 

 42 

Kromě běžných otázek se jí najednou zeptá: 
„Kolik jste měla sexualních partnerů?“ 
Sestřička se zamyslí: „5 anebo 6?“ 
„No, to není příliš mnoho“, říká lékař. 
„Máte pravdu, byl to takový nudný víkend“. 
Hasici vytáhnou z nabouraného kamionu muze a on kricí: 
"Kde je ta stoparka?"  "Bohuzel nasli jsme jenom torzo. 
"Na torzo vám seru, najdete hlavu, mám tam curáka." 
Hodinky Jamese Bonda 
Sebejistý James Bond se vrátil do Anglie, na letišti vejde do baru a sedne si vedle velmi atraktivní ženy. 
Rychle si jí prohlédne a tradičně se podívá na hodinky na ruce. 
Žena to zpozoruje a zeptá se: "Vaše přítelkyně má zpoždění?"  
"Ne", odpovídá Bond, "agent Q mi dal tyhle nové hodinky, tak jsem je jen testoval."  
Ženu to zaujalo a ptá se: "A co je na nich tak speciálního?"  
Bond vysvětluje: "Používají alfa vlny a telepaticky se mnou hovoří."  
Žena se zeptá: "A copak vám říkají?"  
"Víte, říkají mi, že na sobě nemáte kalhotky....."  
Žena se zachichotá a odpovídá: "Pak musí být rozbité, protože já kalhotky mám!"  
Bond se pousměje, poklepe na hodinky a povídá: "Hmm, to je tím časovým posunem, jdou o hodinu 
napřed ...!"  
Hoch po dlouhém sexuálním půstu navštíví kravín a nasadí si na péro dojící zařízení a zapne. 
Když se krásně uspokojí, začne se shánět po vypínači a tu spatří ceduli: 
VYPÍNÁ SE AUTOMATICKY PO 1 5 LITRECH. 
Chlap je s prostitutkou v posteli a když už je po všem, tak se ho ona zeptá: 
“Prosím vás, a nemáte náhodou AIDS?" “AIDS? Ne, to opravdu nemám." 
“No to sem si oddychla. Už jsem se bála, že bych to chytila podruhý..." 
Chlápek přijde k doktorovi a povídá, že jeho žena s ním už sedm měsíců odmítá souložit. Doktor tedy 
paní objedná.  
Ta přijde a na doktorovu žádost o vysvětlení povídá: 
"Víte, před sedmi měsíci nám ukradli moje auto, na nové nemáme a tak musím každé ráno jezdit do 
práce taxíkem. Jenže nemám žádné peníze a taxíkář se mě vždycky zeptá: 'Tak zaplatíte dneska, nebo 
co?' a ja tedy vždycky musím 'nebo co'! Do práce kvůli tomu přijdu pozdě, šéf si mě zavolá a povídá: 'Tak 
co, zapíšeme to do vykazu, nebo co?', no a já vždycky musím 'nebo co'! No, a z práce zas musím jet 
taxíkem a zas se taxikář zeptá: 'Tak zaplatíte tedy dneska, nebo co?' a já tedy vždycky musím 'nebo co'! 
No, a domu vždycky přijedu děsně utahaná a na sex už nemám ani pomyšlení." 
Doktor se na chvíli zamyslí a pak povídá:  
"No, takže to řekneme manželovi, nebo co?" 
Chlápek stojí u hotelové recepce.Když dostane svůj klíč, odchází. 
Jak se otočí tak vrazí do nějaké ženské, co stála za ním a loktem zavadí o její výstřih. 
Oba jsou pěkně zaražení a on neví, jak se omluvit, tak řekne: 
Madam, jestli je vaše srdce tak měkké, jak vaše poprsí, určitě mi odpustíte. 
Ona mu odpovídá : Jestli je váš penis tvrdý jako váš loket, mám pokoj 436. 
Chlapík na veřejných záchodkách, kouká na souseda a ptá se: “Proč máš na ptáku vytetováno WY?"  
“Víš, moje holka se jmenuje WENDY, no a když mi stoupne, tak je tam vytetováno její jméno." 
Po čase stejně zvědavej chlapík na veřejnejch záchodkách vedle černocha. 
Kouká a ten černoch tam má taky WY. Zeptá se: -  
“Hele, tvoje holka se jmenuje WENDY, viď?" - “Proč myslíš?", na to černoch. –  
“Protože tam máš vytetováno WY, a když ti stoupne tak tam budeš mít WENDY, ne?" –  
“Ne", nato černoch “mně když stoupne tak tam mám WELCOME TO THE YAMAICA AND HAPPY 
HOLIDAY" 
"Jak poznáš," ptá se sousedka sousedky, "kdy se máš dát do velkého prádla? Těm předpovědím počasí 
se moc věřit nedá..." 
"Ty já ani neposlouchám. Mám vlastní barometr." "Že sem ho u vás nikdy neviděla?" 
"Anis nemohla," hihňá se sousedka. "Když můj starej ještě ráno spí, opatrně kouknu pod peřinu. Když mu 
leží nalevo, bude pršet. Když napravo, bude pěkně svítit sluníčko." 
"A co když stojí?" "Tak seru na prádlo!" 
"Jaké květiny mám koupit své dívce?" 
"Chceš-li ji hladit, pak růže, chceš-li líbat, narcisy." 
"Co s ní chci dělat, vím docela přesně. Koupím ji kaktus." 
Jano, dej mi pusu!“ 
„Nedám, jsem šťastně vdaná a správně bych ti ho neměla ani kouřit!“ 
Jde ženská večer opuštěným parkem a najednou proti ni chlap s rozpřaženýma rukama. 
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Ženská se strašně lekne a myslí si: On mě chce určitě znásilnit, pane bože, co budu dělat, no tomu se už 
nevyhnu, nikdo tady není, musím se s tím smířit. Chlapa si prohlédne, vidí, že má na sobě špinavé 
montérky, tak si pomyslí: 
Já mám novou bílou blůzku, on by mi ji určitě roztrhal a zašpinil, tak si ji radši sundám sama. A udělá to. 
Chlap už je docela blízko a ženskou ještě napadne: No podprsenku mám taky bílou a byla drahá, tak si 
radši sundám i ji, abych předešla zničení. A svlékne si i podprsenku. 
Mezitím k ní chlap dojde, pořád ty rozpřažený ruce, a řekne: "Uhni, štětko, nesu sklo." 
Je vlaha letni noc, chlapec doprovazi svoji slecnu domu a najednou si uvedomi, ze je nadrzeny, jak stepni 
koza. 
Navrhne divce, ze by si to nekde cestou mohli rozdat, jenze slecna je jahodova, ma sve dny a nemuze... 
Chlapec tedy jde s divkou dal smerem k domovu ale porad mu to vrta hlavou a tak prijdou k baracku, kde 
divka bydli. 
Opre se o zidku a rika ji:  "Ty a nechtela bys mi ho aspon vykourit???" 
A ona na to:  "Kdyz ja nevim!" 
On (porad opren o tu zidku) znova: "...fakt bys mi nechtela vykourit???" 
A ona zase:  "Jaaa nevim...!" 
Takhle to jde jeste hodnou chvili...- najednou se otevre branka pred barackem, vyjde jeji 13tileta sestra a 
rika: 
"Hele segra jestli chces, ja ho za tebe klido vykourim a matka ti vzkazuje, ze ho za tebe taky klidne 
vykouri, jen at uz doprdele ten kreten sunda prst z naseho zvonku!!! 
Jede chlap metrem v hrozné tlačenici, před nim stoji žena. V tom ten chlap povídá: "Promiňte paní, to 
není to, co si myslíte. Já mám malou vejplatu a dostávám to v mincích zabaleny do válečku. A ten sem si 
dal před cestou do 
kapsy..."  
V další stanici se na muže obrátí ta žena a prohlásí: "Vážený pane, to, že máte malou vejplatu, vám 
věřím. Že ji dostáváte v mincích, vám taky věřím. Ale to, že vám mezi Václavákem a Karlovým náměstím 
přidali, to vám tedy nesežeru!!!"  
Jede jeptiska taxikem a zpozoruje, ze si ji taxikar neustale prohlizi ve zpetnem zrcatku. 
Pta se ho tedy: "Proc na me neustale hledis, synu? Mas neco na srdci?"  
"Ale... mam, ale to se nehodi rikat" povzdychne si taxikar.  
"Synu, me muzes rici cokoli, jsem v radu jiz dlouho a leccemus jsem zvykla", povzbudi jej jeptiska. 
"Nu, sestro, jiz od detstvi mam tajne prani, aby mi ho jeptiska vykourila", sveri se taxikar. 
"Tvoje prani se ti muze splnit, ale musis ty splnovat dve podminky" odveti jeptiska. 
A jake sestro?" zvedave se pta taxikar. 
Musis byt svobodny a katolik" na to jeptiska. 
"No, ale ja obe podminky splnuju!" zaraduje se taxikar. 
"Tak nekde v klidu zastav", poradi mu jeptiska. 
Taxikar zastavi na opustenem miste a jeptiska se da do koureni. 
V tom si vsimne, ze taxikar breci. 
"Co se stalo, synu? Proc places?" 
"Vite sestro, ja jsem vam lhal. Ja jsem Zid a zenatej..." 
"Nic  si z toho nedelej, synu. Ja jsem Karel a jedu na karneval..." 
Jeden čas nám na gymnázium chodili biologii suplovat praktikantky. Tak jednou jedna vešla do třídy a 
donesla písemky, které jsme psali minulou hodinu. Když jsem viděl, že je pokládá na stůl bez zjevného 
úmyslu ukázat nám je, ozval jsem se, nevědíc co říkám:  
“ Paní profesorko, nerozdáme si to? “ ... chvíle mrazivého ticha ... Pokusil jsem se zachránit, co se dá :  
“Teda ... ty písemky!!! “ Co Vám mám povídat, vetší průser si ani nedovedete představit. 
Jediný důvod, proč ženy přežily až do dnešní doby je, že se jim během evoluce podařilo zákeřně přirůst k 
vagíně....... 
Jedna žena byla velice frustrovaná podivným chováním manžela, který po ní vždy vyžadoval milování v 
naprosté tmě. Říkala si, že tuto úchylku vyléčí šokem. Jednou, když byli v nejlepším, najednou rozsvítila 
lampičku a ke svému překvapení zjistila, že manžel drží v ruce okurku. 
Zaječela: ˝Tímhle jsi mne podváděl celých deset let? Ty impotentní mizero!˝ 
Manžel klidně odvětí:˝ Když mluvíme o podvádění... Zajímá mě, jak vysvětlíš naše dvě děti ˝ 
Jihlava odpoledne. Trolejbus plný lidí. Najednou se v hloucku ozve hlas dámy: 
"Pane ridici, prosím, chtela bych vylízat." 
Ridic odpoví: "Já bych chtel taky vykourit a neřvu to na celej trolejbus." 
Klasika: Manžel je na služební cestě a jeho milovaná ženuška si užívá v jejich bytě s milencem a ne s 
jedním, ale hned se třemi. 
Ale co čert nechtěl, manžel se samozřejmě vrací ze služební cesty dřív a s podezřením na nevěru své 
manželky. Ta ho vidí přijíždět k domu a tak milence nacpe každého do jednoho pytle a postaví je na 
balkón. 
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Manžel vtrhne do bytu a začne ho celý prohledávat a nikde nic. Tak už jde vcelku klidný jen na balkón a 
tu uvidí ty tři pytle.  
˝ Co to je?˝ptá se udiveně.  
˝ Ale to tu byla tetička z vesnice a přivezla nám proviant ˝   
Tak on kopne do prvního pytle a ozve se  ˝ Koko kokodak ˝ 
˝ Hodná tetička, slepičky nám poslala ˝   
a kopne do druhého pytle a ozve se ˝ chro chro ˝  no to je super, prasátko nám tetička přivezla, ta je ale 
hodná˝  manžel nato  
a už kope do třetího pytle a nic, kopne znovu a zase nic, takhle ještě asi třikrát a pořád žádná odezva, a 
když kopne pošesté tak se z pytle ozve  
˝ Ty vole, když držím hubu, tak jsem brambory !!! ˝ 
Křičí paní z okna: 
"Pane, jdou ke mne nahoru!" 
"No to byste musela být sama..." 
"Ale vzdyt já jsem sama. Manzel je na sluzební ceste!" 
"Sakra nechte mne domluvit. Sama na celým svete!" 
Lekar takhle potka svou byvalou sestricku. "Bozenko, dobry den. Tak co, mate to na tom novem 
pracovisti lepsi?" 
"Lepsi ne, pane doktore, ale casteji",  odpovida sestricka. 
Maly chlapecek jde v noci na zachod. Kdyz se vraci kolem loznice rodicu, tak neco zaslechne a nakoukne 
tedy klícovou dirkou. Po chvili se odvrati a cestou do sveho pokoje si sam pro sebe povida:"  
A muze se zblaznit, kdyz si cucám palec." 
Manžel není doma a manželka si mezitím užívá s milencem. Zachrastí klíče, je slyšet zámek, manželka 
schová milence do skříně, sepne ruce k nebi a prosí: 
˝Ó Bože, udělej si se mnou co chceš, jenom ať nás neobjeví můj muž. Je strašně žárlivý a určitě by zabil 
nejen me, ale i mého milence.˝ 
Na to se nebesa otevřou a ozve se: ˝Dobře, bude to jak chceš, ale za tři roky tě povolám k sobě, utopíš 
se.˝ ˝Dobře, dobře, jen ať ho teď nenajde.˝  
Všechno proběhne úplně hladce. Tři roky se žena nekoupe, jenom sprchuje. Nechodí na koupaliště, vodě 
se zdaleka vyhýbá. Tři roky uběhnou. Uběhnou čtyři, pět let. Na svůj slib už zapomněla.   
Po pěti letech si koupí zájezd na okružní plavbu okolo světa. Na lodi je velká zábava, samé ženy, když v 
tom se začne lod potápět.  Žena si vzpomene na svůj slib. Poklekne, sepne ruce k nebesům a volá:  
˝Ó Bože, teď, teď mě chces povolat k sobě? Podívej se, kolik nevinných žen teď zemře spolu se mnou.˝  
Nebesa se opět otevřou a ozve se: ˝Dva roky, dva roky mi trvalo, než jsem vás všechny kurvy dostal na 
jednu lod!!˝ 
Manžel přijde domů a přistihne v ložnici manželku s milencem v posteli.  
Začne šíleně nadávat a řvát, načež milenec vstane, chytne manžela pod krkem, odnese ho do kuchyně, 
tam ho postaví, udělá kolem něj křídou na zemi kruh a řekne naštvaně:  
"A z toho kruhu se ani nehneš, dokud Ti to nedovolím!" a vrátí se do ložnice dokončit, co začal.  
Při asi pátém orgasmu slyší z kuchyně smích, na chvíli přestane, zbystří, ale smích ztichne, tak se do 
toho dá znovu.  
Po chvíli slyší smích znovu, jenže když zbystří, smích zase ztichne.  
Když se to opakuje potřetí, tak z toho sleze a jde se do kuchyně podívat, co se děje.  
Tam stojí manžel v  kruhu a potutelně se směje.  
Milenec se diví: "Prosím Tě můžeš mi  vysvětlit, čemu se tak směješ? Vždyť já Ti vedle v ložnici pígluju  
ženu!".  
A manžel s úsměvem odpoví: "Zatímco Ty mi vedle pígluješ ženu, tak já už jsem byl třikrát venku z 
kruhu!". 
Manžel se nečekaně vrátí domů a jeho žena celá rozčilená běhá nahá po bytě: "Proboha, co to tu 
vyvádíš, proč běháš nahá po bytě?" ptá se manžel. " 
A jak nemám běhat nahá po bytě, když nemám co na sebe?" odsekne žena. 
"Ty že nemáš co na sebe?" otevře mužík skříň. " 
A tohle je co? Jedny šaty, druhý šaty, třetí šaty, nazdar Franto, čtvrtý šaty, pátý šaty..." 
Manžel se pta zeny: 
"Koupila by sis boty, kdybys nemela nohy???" 
"Tak proc si tedy kupujes PODPRSENKY?" 
Manžel sve ženě: "Miláčku, mohu v tobě rozpálit oheň vášně a touhy?" 
Manželka pobaveně: "Tou tvojí sirčičkou, jo?" 
Manželé lezí spolu v posteli a muz má hroznou chut na sex. 
Pritulí se ke své zene, ale ta ho vsak odmítne slovy: 
'Dnes ne, já jdu zítra ke gynekologovi a on by to poznal.' 
Tak se muz stáhne, lezí a premýšlí. 
Ale po chvíli se znovu pritulí:  
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'A k zubari jdes zítra taky?' 
Manželka hovori svojmu manzelovi: 
Pocuvaj, co si to za chlapa? 
Co? 
Sused svoju zenu uspokoji za noc az pat raz. 
Hej? Tak to dokazem aj ja. To predsa nemoze byt problem. 
Vecer vbehol muz do postele, miloval sa so svojou zenou dvakrat za sebou, potom si chvilocku pospal, 
potom sa opat spolocne milovali, opat trosku pospal a po piatom milostnom kole, ked sa uz zobudil a 
zistil, ze je skoro obed, utekal do prace a sefovi sa ospravedlnuje. 
Sorry sefko, ze idem neskoro, sorry. 
A sef hovori: 
- No mne je to jedno Fero, ze idete neskoro, ale kde ste boli v pondelok, utorok a stredu? 
Manželka se pyta muza: 
Tak co ta tvoja nova sekretarka? 
Dobre, praca jej ide od ruky. 
A ako sa oblieka? 
Celkom rychlo. 
Manželka se v noci náhle probudí a lomcuje s manželem: 
"Miláčku, strašně bych se chtěla milovat." 
"A koho já ti seženu, teď - ve dvě v noci???" 
Manželský pár je v posteli a když jsou v nejlepším, povídá ona: “Hafni!" On: “HAF!" A ona zase: “Hafni!" 
On: “HAF!" 
Po třetí si ho už vyndá z pusy a vykřikne: “Sakra zhasni, děti se dívaj!" 
Manželský pár se ráno probudí a ona ríká: Miláčku, já mela tak nádherný sen.  
Manžel je zvedavý a ptá se jaký, že mela sen.  
Odpovídá mu: No, videla jsem kbelík plný mužských prirození, všechny údy byly tak velké a chtivé a 
vubec pripravené.  
To on už to nevydrží a ptá se, zda tam byl i ten jeho.  
Ona mu ríká: Ano, byl úplne na dne toho kýble, malý, odvarený a škaredý.  
Jeho to popudí, ale mlcí. Dalšího rána se probouzi s tím, že jemu se zdál sen, oznamuje to manželce a    
ta zvedavá se táže jaký sen se mu zdál.  
Zdálo se me, že vidím kbelík, ale plný ženského prirození, všechny tam byly takové uzounké, oholené, 
ružové a zkrátka k pomilování.  
Ona se ptá, zda tam byla i ta její.  
On odpovídá suše: No, v té tvoji stál ten kýbl. 
Manžílek dorazil domů nečekaně brzo. Sundal boty, natáhl trepky, koukl do ledničky. Nic v ní nenašel, 
rozhodl se podívat, kde vězí jeho žena, ta mu snad poradí, co na zub. K svému velkému překvapení ji 
našel v posteli, rozpálenou, zpocenou  
"Co ti je, proboha," vylekal se. "Snad nejsi nemocná?" "Nevím," heká žena, "asi srdce... Běž k sousedům 
a rychle zatelefonuj pro pohotovost..." 
Muž vyběhne z ložnice a v předsíni málem zakopne o svého pětiletého syna. Ten ho chytí za nohavici: 
"Tatííí, tatííí, nahatej strejda je schovanej ve skříni..." 
Muž se zarazí, otevře skříň a tam skutečně sedí jeho nejlepší přítel, tak jak ho pánbůh stvořil. 
"Ty ses asi zbláznil," vykřikne. "Manželka má nejspíš infarkt a ty mi tady nahej strašíš děti!" 
"Maria, dnes ta umilujem na smrt", povedal manzel, sadol si k televizoru a zaspal.  
"Tak co, budi ho zena. Bude nieco?" "Vies co, darujem ti zivot..." 
Milenci v noci po milování: 
Ona: 'Máš me rád?' 
On: 'Ano mám.' 
Ona: 'Udeláš neco pro me?' 
On: 'Všechno na svete.' 
Ona: 'Nevyvolávej me zítra z matiky.' 
Mladá prostitutka si přivedla zákazníka do pronajatého pokoje a začala se svlékat. Ten si se zaujetím 
prohlížel její krásné mladé tělo a pak se zeptal: 
“Kolik je ti vlastně roků?" “Třináct, odpověděla." “Cože? Třináct? zařval,tak to já jdu radši pryč." Spěšně 
odešel. Dívenka se zamračila a prohlásila: “Blbec jeden pověrčivej." 
Mlada zena konci dlouhou zpoved a farar ji  zdrcene rika: ''Vis, dcero, co 
bys sis za takove hrichy zaslouzila?'' ''Vim, otce, ale kdyz ja to tak rada delam zadarmo. 
Mladý muz kupoval své milé k svátku rukavice. Soucasne sním mladá prodavacka obsluhovala dámu, 
která kupovala dámské kalhotky. 
Prodavacka omylem balícky vymenila. 
Mladík, aniz balícek otevrel, píse své milé: 

Milácku, 
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k Tvým jmeninám Ti preji hodne stestí a zdraví. Dlouho jsem uvazoval, cím bych Ti udelal radost, 
az jsem si vzpomnel, co Ti na poslední schuzce chybelo. V obchode meli jeste dírkované, ale ty 
jsem nebral,protoze by Ti v nich byla zima a v léte je stejne nenosís. Ty, které posílám,jsem 
zkousel na prodavacce a moc jí slusely. Povídala mi, ze jsou to nejlepsí, co mají. Sama mi 
ukazovala své a ríkala, ze je má tri roky a prala je jen jednou. Kéz bych Ti je mohl navléknout a 
pohladit je, ac se o to budou pokouset druzí. Před upotrebením do nich nasyp klouzek a foukni do 
nich. Nesvlíkej je na ulici a v autobuse, aby Ti vítr neposkodil tvou hladkou pokozku. Na návsteve 
je nesvlíkej celé, alejen do poloviny, jak se to ted nosí. Nezapomen je nekde! Az je budes chtít 
cistit,tak je vyper a sedni si v nich na slunícko. Az je budes chtít vyhodit, tak je posli mne, já si s 
nimi budu cistit brýle. 

Mlady muz po nekolika mesicni znamosti je pozvan svoji divkou, aby s ni a jejimi rodici stravil vikend na 
chalupe. Vzhledem k tomu, ze se obava pripadneho sexu a nema zadnou zkusenost, rozhodne se 
navstivit mistni  lekarnu a koupit nejake prezervativy.  
Mistni lekarnik zjisti, ze mlady muz nema zadne zkusenosti v milovani a rozhodne se mu pomoci. Venuje 
mladikovi pomerne dlouhou dobu, kdy mu vysvetluje zakladni praktiky a polohy při milovani.  
Po hodine se zepta mladika, zda chce koupit balicek se tremi kondomy, se sesti a nebo dokonce rodinne 
baleni. Mladik privre zalibne oci a s diky za pomoc koupi rodinne baleni. 
Nasledujici den prijede na chalupu rodicu sve pritelkyne.  
Vecer je pozvan  na spolecnou veceri v rodinnem kruhu.  
Kdyz prijde mladik do jidelny okamzite si sedne, sklopi oci a zacne se modlit.  
Rodina je prekvapena jeho reakci, ale prida se. Po peti minutach se vsak mladik stale modli. Když uplyne 
20 minut, divka se k nemu nakloni a povida:  
"Netusila jsem, ze jsi verici".  
A on na to " netusil jsem, ze tvuj otec je lekarnik". 
Mladý turista je na dovolené v Itálii. Každé ráno vyběhne na pláž a cvičí. 
Jedno ráno vidí místní rybář z dálky, jak mladík dělá na písku kliky. 
Nevěřícně si pro sebe bručí: 
"Že se u nás v Itálii krade, to je všeobecně známo, ale že by někdo ukradl ženskou pod chlapem, to jsem 
ještě neviděl." 
Muž po chvíli sezení v kině zjistí, že ho promítaný film vůbec nezajímá. 
Začne se tedy věnovat vedle sedícímu (neodporujícímu) ženskému stehnu. 
Po chvíli se rozhoří vášeň a oba si to rozdají přímo na místě. 
Po skončení filmu zapnou světlo, žena se podívá na muže a překvapeně zvolá: 
"Ivane!" Muž se otočí a zvolá: "Mami!"  
Muž přijde dřív domů z práce. Zastihne ženu, jak na kolenou šůruje podlahu. Přitočí se k ní zezadu a... " 
Copak dnes tak pozdě, pane listonoši?" 
Muž říká ženě při milování: "Ani nevim proč s tebou spim, když si tak škaredá." 
Ona:"Asi je ve mně něco krásného!" 
On:"No to jo, ale za chvilku to vytáhnu." 
Muž v noci vstane a začne přecházet sem a tam po ložnici. 
Probudí se jeho žena a ptá se:- Co se děje? 
Ale, já jsem ti dostal takovou chuť souložit, že vůbec nemůžu spát. 
Žena odhrne přikrývku, vytáhne si noční košili a povídá: - Tak pojď! 
Muž se na ní podívá a říká: - Víš co? Já to raději rozchodím. 
Na paloučku u lesa. 
On k ní: „Ve vás se, Zdeničko, nějak nemohu vyznat.  
Pořád říkáte - ruku na srdce - a když to udělám, tak mi dáte facku.“ 
Na pustém ostrově jsou dva chlapi a ženská. Po měsíci strašnýho sexu ženská říká: 
"Už mám těch prasáren dost," a zabije se. Uběhne další měsíc. První chlap: 
"Už mám těch prasáren dost. Zakopeme ji!" A uběhne ještě další měsíc. 
Druhý chlap: "Už mám těch prasáren dost. Zase ji vykopeme!" 
Na sexuologickem seminari se pta prednasejici, kolik kdo zna zpusobu souloze.  
Vzadu se hlasi nejaky borec a krici: "Padesat pet, padesat pet!" 
"Pockejte, vezmeme to poporade", povida ten prednasejici.  
"Tak, kolik jich znate treba vy?" "Pet." "A vy?" "Sedm." "A treba vy?" "Jeden..." 
"Jenom jeden?" divi se prednasejici.  
"Tedy, popiste nam ho." "Zena lezi na zadech, ma mirne pokrcene roztazene nohy, muz lezi na ni..." 
"Padesat sest!" rve ten z posledni lavice. 
Na vecierku SNS sa ide vyhlasovat tombola: 
-Stvrté miesto, AUDI TT, vyhráva zreb cislo 002575.  
Príde spokojný výherca a preberie si cenu.  
-Tretie miesto , BMW Z3,vyhráva zreb cislo 294322.  
Opat príde stastný výherca a preberie si cenu. 
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- Druhé miesto, ORECHOVÚ TORTU, vyhráva zreb c. 597136.  
Tentoraz príde nespokojný výherca a pýta sa:  
,,Preco oni majú auta a ja orechovú tortu??? 
- Ale to nie je obycajná torta, to je torta od pani MALIKOVEJ.  
Vyherca odpoveda: ,,Ale ja mozem pani MALIKOVU jebat !!! 
- Ale kdeze, to je prvé miesto.. 
Námořník se po dobré večeři natáhne v kajutě, podívá se na ruce, na jedné má vytetováno „Anička“, na 
druhé „Evička“ a říká: „Tak, děvčata, která to dneska bude?" 
Nevěrnice 
Na začátku manželství uloží manželka pod svou postel krabici a říká svému muži:  
"Musíš mi slíbit, že se nikdy do té krabice nepodíváš."  
Po celá léta drží muž svůj slib. Po 40 letech to již nevydrží a krabici otevře. Uvnitř se jsou tři prázdné 
lahve od piva a 12.035,- eur v mincích a malých bankovkách. Plný údivu vrátí krabici opět pod postel. 
Večer, v jedné vybrané restauraci za svitu svíček a v romantickém rozpoložení přeruší muž ticho a ptá se 
své ženy:  
"Čtyřicet let jsem držel své slovo. Ale dneska jsem krabici pod postelí otevřel a podíval se do ní. Vysvětli 
mi, co znamená její obsah?" Manželka odpoví:  
"Pokaždé, když jsem tě podvedla, vypila jsem potom jednu láhev piva a prázdnou láhev uložila do 
krabice."  
Muž udiveně zmlkne a říká si pro sebe: Po všechny ty roky jsem byl často mimo a na služebních cestách, 
takže třikrát, to není až tak špatné a myslím si, že bych jí to mohl odpustit. O něco později jej nicméně 
napadne další otázka:  
"A co znamenají peníze v té krabici?"  
"No víš, pokaždé když krabice byla plná, vrátila jsem ty zálohované."  
Nevěstinec je když... 
Jaký je rozdíl mezi nevěstincem a bordelem? 
Nevěstinec je místo, kde se dá pronajmout ženské tělo. Bordel je systém.  
Novomanželé, Indián a běloška, jsou na svatební cestě u Velkých jezer. 
Tři dny a tři noci se teepee otřásá. Čtvrtý den ráno se žena sotva vysouká ven a celá rozlámaná se jde 
vyčůrat. 
Indián také vyleze ven, spokojeně se protáhne a říká: 
"Teď se miláčku tři dny neuvidíme". 
Žena zklamaně odpoví: "Jsme spolu teprve tři dny a ty už pojedeš pryč?" 
"Nikam nejedu, teď budeme souložit zezadu". 
Novomanželé pozvali na návštěvu do svého malého bytu dávného dobrého přítele. Když už toho dost 
vypili, rozhodli se, že ho nechají přespat ve své manželské posteli mezi sebou. 
Ráno manželka vstala první a jako správná hospodyně šla udělat snídani. Muži zůstali sami a přítel říká 
manželovi: "Poslouchej, to jsem nevěděl, že ta tvoje manželka je taková vášnivá!" 
Manžel: "Proč?" 
Přítel: "Ona mi ho celou noc držela!" 
Manžel: "To jsem byl já! Jistota je jistota!" 
Novomanželé se nastěhovali do nového bytu po návratu z líbánek.  
Manžel říká: "Co takhle vlítnout do ložnice a rozdat si to, miláčku?" 
"Pssst!" řekla nevěsta, "víš, jak jsou tu tenké zdi? Sousedi všechno uslyší. Musíme si domluvit nějaký 
kód. Co třeba takhle 'Nezapomnělas zavřít dvířka od pračky?'"  
Další večer ulehnou a manžel se ptá: "Drahá, určitě's nezapomněla zavřít pračku?" 
"Ne, jsem si jistá, že jsem ji zavírala," odpoví manželka, otočí se k němu zády a usne. 
Ráno se vzbudí žena dřív a sama má na milování chuť, tak něžně vzbudí manžela a říká: 
"Drahý, mám pocit, že jsem včera zapomněla zavřít pračku. Nepotřebuješ něco vyprat?" 
"Ne, drahá. Bylo toho jen trochu, tak jsem to přepral v ruce."  
O Gruzincich se vyklada, ze jsou velmi rychli v baleni devcat. A jednoho na stazi v Moskve poucoval 
starsi zkusenejsi kolega: "Nesmis na devce jit prilis rychle. Když ji pozves na rande, nejprve si s ni 
vykladej napriklad o pocasi, potom prejdi napriklad na poezii a potom, pomalu, postupne ji vyznej lasku." 
Gruzinec si ta slova vzal k srdci a kdyz sel vecer na rande a sedli si na lavicku, zacal: 
"Hvezdy, vidis?" 
"Vidim." 
"Puskina jsi cetla?" 
"Cetla." 
"Dobre, tak si lehni."  
"Občane," ťuká strážce zákona na rameno podivně sebou cukajícímu muži, "co to tady, na veřejném 
prostranství, děláte?" "Co bych dělal? Souložím!" 
"No - v zásadě to zakázáno není. Ale kde máte partnerku?" "Byla hotová dřív, tak šla domů..." 
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Od vidění 
"Václave, támhle jde tvoje žena s nějakým pánem a chovají se k sobě náramně důvěrně. Znáš ho?"  
"Jenom od vidění."  
"Jak od vidění?"  
"No vždycky ho vídám v naší ložnici s mojí ženou." 
Ona: Milacik, milujes ma? 
On: Jasne, alebo si myslis, ze tu robim kliky? 
Operacní sál, pacient je pripravený na urologický zákrok. 
Chirurg s umytýma rukama hovorí k mladé sestricce: 
'Sestricko, upravte polohu penisu ... hmm ... dobre, a ted pacientovi.'    
Organizátor jednoho sexuálního výzkumu telefonuje jednomu ze zúčastněných párů: 
"Obávám se, že údaje od vás a vašeho manžela se liší. Konkrétně u frekvence sexu on uvádí 'dvakrát 
týdně', kdežto vy 'několikrát za noc skoro celý týden', mohla byste mi to vysvětlit?" 
"Ale jistě, ty údaje jsou v pořádku, ale je to jen dočasné, než splatíme půjčku na byt."  
Orgasmus po telefonu 
Baví se dvě kamarádky: "Říkáš manželovi, když dosáhneš orgasmu?"  
"Ne, on nechce, abych mu volala do práce!" 
Otec přišel za synkem a říká mu, že mu chce vysvětlit o včeličkách a ptáčkách a životě. 
Syn začne protestovat - nic nechce slyšet. A začne vzlykat a pofňukávat. 
Táta je z toho celej popletenej a ptá se: "A proč, synátore?". 
"Ale taťuldo, když jsem byl šestiletej, tak jsem se dozvěděl, že není Mikuláš. 
Když jsem byl sedmiletej, tak jsem se dozvěděl, že není Velikonoční zajíček. 
V osmi jsi mi řekl, že není žádná ta víla, co mi dává pod polštář peníz, když mi vypadne zub. 
A teď, jestli mi opravdu, když mi je deset roků, řekneš, že dospělí nešoustaj, tak mi vezmeš všechnu 
potěchu a nebudu mít důvod proč žít..." 
Pan Morysek sexuálně selhal. "Měl by sis někdy zajít do sauny," pronesla zklamaná milenka.  
"To pomáhá?" zeptal se zdrcený muž. "To ne, ale viděl bys, co má pořádný chlap mezi nohama." 
Pan ucitel Votava se na hodine biologie na dívcí škole ptá slecny Cervenkové: 
"Slecno, rekla byste nám, který orgán lidského tela muže za urcitých podmínek zmenit svou velikost na 
šestinásobek, a specifikovat tyto podmínky?" 
Slecna Cervenková vyvalila oci a pak vyhrkla: 
"Pane uciteli, toto rozhodne není vhodná otázka. Ujištuji vás, že o tom reknu svým rodicum." 
Pan ucitel se nenechal vyvést z rovnováhy a zeptal se vedle sedící Novákové. Ta s klidem spustila: 
"Je to zornice oka za nedostatecného svetla." 
"Správne, Nováková. A slecno Cervenková, pro vás mám tri veci. Zaprvé, na dnešní hodinu jste se 
nepripravila. Zadruhé, máte necistou mysl. A zatretí, jednoho dne vás potká velké rozcarování." 
Pane doktore, já jsem asi gay. 
Doktor na to: A máte kosili od Armaniho? 
Ne, jen tuto flanelku. 
A kalhoty máte Hugo Boss? 
Ne, pouze mansestráky. 
A slipy? Calvin Klein? 
Ne. Obycejné, úpletové. 
Víte co? Vy nejste zádný gay. Vy jste obycejný buzerant! 
"Pane doktore, musím vám něco svěřit. Já ho mám jako novorozeně." 
"To je velmi nepravděpodobné. Sundejte si kalhoty... Skutečně: Tři kila a čtyřicet pět centimetrů!" 
Páreček, nemuže mit deti, léta to zkoušej. Kolega radi at jedou k specialistovi do Ameriky. 
Jedou, prijdou k specialistovi, umej hovno anglicky, ten jim naznaci, aby to jako delali, ze se na to 
koukne. Cumi na ne asi 30 vterin, obrati se na podpatku, nacmara neco na recepis a prej dalsi. 
Chlapik leti domu, v Praze sotva vybehne z letadla, uz se zene do prvni apotheky na letisti a prej "mate 
Tritheotrhol"? 
"Cozzee???" 
"Tritheotrhol!! Ja to potrebuju kvuli detem!!" 
"Cozzee??? To sem v zivote neslysela! Mate blbej recept!" 
"Ne! Je vod americkyho profesora!!!" 
"Tak mi ho dejte!" 
Chlapek vybali recept a lekarnice cte: 
"Try the other hole"!!!!!     (=Zkuste tu druhou díru...) 
Parta mladych zien si vysla na dovolenku a onedlho nasli patposchodovy hotel s tabulkou, na ktorej stalo: 
"Hotel vylucne pre zeny". Kedze boli bez partnerov, rozhodli sa vojst, aby zistili, ci stoji zato ubytovat sa 
tam. 
Recepcny, velmi atraktivny chlapik, im vysvetluje, co je to za hotel: 
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"Mame tu pat poschodi, prejdite si vsetky poschodia a ak najdete to, co hladate, pridte sa zapisat. Je 
lahke rozhodnut sa, lebo na kazdom poschodi su tabule, ktore vam naznacia, co dane poschodie 
ponuka.“  
Damy vyjdu na prve poschodie a na tabuli stoji: "Na tomto poschodi su muzi, ktori v posteli nestoja za nic, 
ale su velmi citlivi a mili". 
Baby sa zasmeju a idu vyssie. 
Tabula na druhom poschodi hlasa: "Muzi na tomto poschodi su vynikajuci milenci, ale vo vseobecnosti zle 
zaobchadzaju so zenami ". 
Toto sa im nepaci, takze idu na tretie poschodie, kde na tabuli citaju: "Muzi na tomto poschodi su 
vynikajuci milenci a velmi citlivo pristupuju k potrebam zien". 
Toto sa im sice pozdava, ale este zostavaju dve poschodia. 
Tabula na stvrtom poschodi je prekvapujuca: "Muzi na tomto poschodi maju perfektne tela, su velmi jemni 
a pozorni k zenam, vsetci su slobodni, maju kopec penazi su pripraveni ozenit sa". 
Tu uz damy uz maju totalny zaujem, ale predtym, nez sa zapisu na stvrte poschodie, chcu este vediet, co 
moze byt na piatom. 
Ked pridu na piate poschodie, na tabuli stoji: "Tu nie su ziadni muzi. Toto poschodie sme postavili len 
preto, aby sme dokazali, ze zenu nie je mozne nikdy uplne uspokojit". 
Pěkna zena v minisukni pri bare chce zaplatit kavu a vola na barmana: 
Mam jednu malu ciernu. 
To vidim. 
A stoji? 
Vsetkym okolo. 
Píchá brácha se ségrou, přičemž ségra povídá:  
"Člověče, s tebou je to snad ještě lepší než s tátou..." "Že jo, máma to taky říká!" 
Po milostnom akte lezia obaja milenci vedla seba, muz sa pomaly  zdvihaa obzera sa po spalni.  
Na nocnom stoliku si vsimne fotku sympatickehochlapa. Pyta sa zeny: 
To je tvoj manzel? 
Nemam manzela. 
Tak tvoj priatel? 
Nemam priatela. To som ja pred operaciou. 
Pocitacovy maniak vypravi kamaradum: 
Prisel jsem domu, koukam, v posteli moje zena, uplne naha a navic s cizim chlapem. 
Koukali na me a pohled jejich oci byl tak posmesny, az me zamrazilo. 
Zmocnila se me strasna predtucha. 
Bezim k pocitaci a opravdu ! 
Ty svine mi zmenily heslo !! 
Podezřívavá žena se táže: "Můžeš mi vysvětlit, jak se ti na límec dostala rtěnka?" 
"Nemůžu, nevím. Docela jasně si pamatuju, že košili jsem si sundal."  
Potkaji se dva kamaradi a jen rika: 
"Tak jsem si mohl vcera perfektne zasukat." 
"A proc jsi to neudelal?" 
"No, nebylo s kym..." 
Potkají se tři chlapi, 20, 40 a 60 let a baví se kolikrát kdo může. 
Dvacetiletý: "Já klidně i pětkrát za noc". 
Čtyřicetiletý:" No to já tak dvakrát za noc". 
A šedesátiletý, že to dělá, kdy chce. 
Ti dva užasle koukají a on říká: "No fakt, třeba minulý rok jsem vůbec nechtěl!" 
Potkají se tři sekretářky. Ta jedna povídá : “Já jsem našla v šéfově zásuvce kondom." 
Ta druhá na to: “A já mu ho propíchla." 
A ta třetí omdlela. 
Povídá manžel své ženě: "Všude se teď dějí samé změny, jenom u nás je všechno při starém.  
Takže ode dneška, každý den bude ve 14 hodin hotový oběd na stole, ať jsi doma nebo ne!" 
Manželku to nerozhodí a jen mu suše odpoví:  
"Když novoty, tak novoty. Ode dneška každý večer ve 20 hodin se u nás bude souložit, ať jsi doma nebo 
ne!" 
"Proč si mne tak prohlížíte?" zeptal se nejistě, když před ní stanul tak, jak jej Bůh stvořil.  
"No," ona na to, "nechápu, proč právě tady dole nosíte dětskou velikost..." 
Profesor na medicine drzi prednasku o pohlavnich anomaliich u muzu. 
Nakonec si preje zjistit, zda studenti latku zvladli, a pta se: 
"Jak rikame muzi,ktery by chtel, ale nemuze?" "Impotent", vyhrknou vsichni sborem. 
"A jak rikame muzi, ktery muze, ale nechce?" Rozhosti se hrobove ticho. Pak najednou v posledni rade 
vyskoci studentka a zajeci: 
"Hajzl je to, hajzl!" 
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Přijde borec za budoucím tchánem a povídá:  "Dobrý den, žádám Vás o vaginu Vaší dcery..." 
otec v mrákotách:     "no toto,... snad o ruku, ne?!!!!" 
načež kluk:     "nooo ruku nepotřebuju, tou si to můžu udělat sám!!!"  
Přijde dedko do bordelu, ze si uzije, ale bordel mama mu hovori: 
"Dedko, vy uz to mate davno za sebou." 
Dedko: "Ano? A co som dlzny?" 
Přijde chlapek k doktorce a povida: 
"Mam soustavnou erekci, mohla byste mi na to neco dat?" 
Tak to vam mohu dat byt, stravu a 5000 Kc..." 
Přijde jézéďák z práce domů, manželka mu připraví večeři, on ji sní a pak hned povalí manželku na 
postel a hodinu se s ní miluje. 
Druhý den zrovna tak, třetí den zrovna tak. 
Po týdnu už chudák ženská skoro nemůže chodit, tak zvedne telefon a zavolá předsedovi družstva: 
"Předsedo, soudruhu, nemohl bys mému muži dát víc práce? Poslední dobou je, no, jak to říct, až moc 
bujný..." Předseda slíbil, že s tím něco udělá. 
A skutečně, další den se vrátil manžel z práce s únavou v tváři a povídá: 
"Hele, já sem ti tak unavenej, že snad dneska ani nebudu žrát a hupnem na to rovnou." 
Přijde kovboj do salónu a prohlásí: "Kdo rozesměje mého koně, dostane 100 dolarů!" 
Přihlásí se malý starý kovboj, po chvilce se vrátí a chce výhru. Všichni se jdou podívat a vidí, jak se kůň 
válí smíchy. Kovboj dostane slíbených 100 dolarů. Protože ale kovboj nemůže na rozchechtaném koni 
odjet, dá v sázku dalších 100 dolarů tomu, kdo mu koně rozpláče. 
Opět se přihlásí malý kovboj a vyhraje. Na otázku, jak to dokázal, odpovídá: 
"Rozesmál jsem ho tím, že jsem mu řekl, že mám větší ocas než on a rozplakal jsem ho, když jsem mu 
ho ukázal..." 
Přijde manžel domov, lahne si k manzelke do postele a manzelka hovori: 
"Lubim ta milacik, velmi ta lubim." 
"Keca" - ozve sa zo skrine! 
Přijde manzel o den driv ze sluzebni cesty a najde nejakyho chlapa ve sve posteli, tak ho popadne, 
vyhodi z okna a rve za nim: "Kdyz mas lepsiho ptaka, tak let." 
Přijde paní k doktorovi a říká: "Od té doby co mám milence, mně pořád bolí břicho." 
Doktor: "Hmm.. to je divné. A kde vás přesně píchá?" 
Paní: "Zatím v hotelu, ale slíbil mi garsonku." 
Přijde sedm trpasliku na audienci k papezovi a nejmensi  
Smudla se pta: "Jsou ve Vatikanu nejake liliputanske jeptisky?"  
"Ne, synku, nejsou"  
"A co v Italii, jsou nejake liluputanske jeptisky?"  
"Opravdu ne, nikde tady nejsou" zakrouti hlavou papez. 
"Smudla prefik tucnaka, Smudla prefik tucnaka!" smejou se trpaslici.  
Přijde žena k lékaři a povídá: Chci mít větší prsa! 
Doktor nato: Tak každý den - v šest hodin, svlékněte se, začněte si je hladit a zpívejte: "Rozvíjej se 
poupátko!" 
A tak žena druhý den jede v tramvaji: Zapípají ji hodinky, žena se svlékne a začne zpívat: "Rozvíjeje se 
poupátko..."  Vedle stojící muž řekne:Jéé,to už je šest hodin? "VYSOKÝ JALOVEC ..." 
Přijde žena s dítětem k doktorovi. Doktor dítě prohlédne a říká: 
"Paní, vysvlečte se!" "Ale proč já, vždyť dítě je nemocné?" 
"Tomu už nic nepomůže, udělám Vám další." 
Přijde ženská na gynekologii na vyšetření. Doktor ji prohlíží a furt říká: "Hm, hm to je Bruntál, to je 
Bruntál. 
Ale raději se ještě poradím s kolegou." 
Dojde pro kolegu, ten se koukne, a říká že je to jasnej Bruntál, ale že v tak složitém případě se musí 
poradit s primářem. 
Dojdou pro něj, ten přijde, jen tak letmo koukne a řekne: "Tak pánové, takovej jasnej Bruntál a vy to 
nepoznáte? Máte po premiích." 
Ženská je z toho celá na větvi a tak se ptá: "Prosím vás a co je to ten Bruntál?" 
A primář jí řekne: "No paní víte - okolí hezký, ale díra hrozná." 
Přijedou borci v zime na lyžarskou chatu a jsou nadržení jak petikoruny. 
V tom jim nekdo zaklepe na dvere - uklízecka. Kocka jak prase a že jim chce uklidit. 
Tak jim tak luxuje - hezká minisukne, obtáhlý tricko - borci jsou z toho na prášky. 
Ženská to uvidí a rekne jim, že jestli jí reknou hádanku kterou neuhodne, tak jim všem dá. 
Tak jeden rekl: "Má to 7 cerných tecek, je to cervený a malý!" 
Tri dny z pokoje nikdo nevyjde a hoteliérovi je to divný, tak zaklepe na dvere, otevre a vidí klecet borce na 
zemi jak prosí: 
"Rekni beruška, rekni beruška!" 
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Přisel chlap k doktorovi, ze je asi homosexual. 
"A je jeste nekdo ve vasi rodine homosexual?" 
"Muj bratr je homosexual, muj otec je homosexual a muj deda byl taky homosexual." 
"Jezismarja, clovece, je v te vasi rodine taky nekdo na holky?" 
"Ale jo, moje sestra!" 
Přišel ředitel k lékaři: "Pane doktore, podívejte se. Mám ho celého modrého. Co je to za nemoc?" 
"Nemoc? Kdeže! Ale své sekretářce řekněte, aby na WC používala normální toaletní papír a ne 
kopírák..." 
Rodina Jebalovych jede na rodinnou dovolenou. 
Prijdou do hotelu na recepci, ze se zapisou.  
A otec hned vybali na recepcni: 
'Ja jsem Jebal se svoji zenou a dcerou.  
A toto je muj syn - taky Jebal se svymi detmi a manzelkou.'   
Recepcni se diva dost znechucene a hovori: 'Podivejte, mne je jedno kdo tady s kym sukal, ja vas zapisu 
jako jednu velkou zkurvenou rodinu...' 
Rozdílný tarif 
Pokud muži vyprávějí o sexu ženám, tak je to sexuální obtěžování.  
Pokud ženy vyprávějí o sexu mužům, tak je to za 48 Kč za minutu.  
Rozhovor na čerstvě umytých schodech: 
"Ale, ale pane Kropáčku, nějak vám ubývá vlasů..." 
"To víte, paní správcová, život se s nikým nemazlí. Někomu padají vlasy, jinému prsa." 
Rozmáhají se nám všelijaká erotická divadélka! V jednom se o zaměstnání ucházel potulný erosumělec. 
Jeho číslo bylo následující: 
Na jevišti v přistavených jedenácti postelích s jedenácti rozkoše chtivými děvami se přislíbil během 
čtvrthodinky jedenáctkrát pohlavně ukojit. 
Při premiéře však situaci zvládl pouze desetkrát. 
"Desetkrát nebo jedenáctkrát," máchl rukou principál, "to je celkem fuk. Hlavně že máme na měsíc 
vyprodáno." "Není to fuk," oponuje poctivý umělec. 
"Já naprosto nechápu, jak k takovému selhání mohlo dojít, když jsem si to těsně před vystoupením 
úspěšně všechno zkoušel!" 
Rozpravaju sa dvaja priatelia: 
"Predstav si, vcera som zachranil svoju kolegynu před znasilnenim." 
"Nehovor, a ako?" 
"Ukecal som ju." 
Ředitel: "Slečno, neviděla jste moje pero?" Sekretářka: "Ještě ne, pane řediteli." 
S jakým "i" napíšete větu "Ženy si hrál- a muži šl- potom domů.", děti?  
"Ženy si hrály s tvrdým a muži šli potom domů s měkkým!" 
"Samozřejmě, že jsme vaše odpovědi do ankety na ženské téma nemohli použít," vysvětluje odpovědný 
redaktor autorovi. 
"První otázka zněla, kde je žena nejkudrnatější. Správná odpověď byla, že v Nigérii, zatímco vy.. ech, 
hanba povídat. 
Druhá, co mají ženy nejraději. Samozřejmě, že děti a co jste napsal vy? Hanba povídat. 
Třetí, stěžejní otázka zněla: Co my, muži, máme na ženách nejraději? Mělo být: že stále a vytrvale bojují 
za světový mír!" Redaktor jen mávl rezignovaně rukou:  
"Zatímco vy, Kuzmo Kuzmiči, prásáku starej, jste to ještě nakreslil..." 
Sedí dva kamarádi v hospodě a ten jeden povídá druhému: 
˝Ty, člověče, moji starou asi šuká hokejista.˝ 
˝A jaks to poznal?˝ 
˝No, našel jsem pod postelí puk.˝ 
˝Tak to mojí starou asi šuká kůň.˝ 
˝Proč myslíš?˝ 
˝Protoze jsem pod postelí našel žokeje...˝ 
Sedí dva rybáři v loďce a chytají ryby. 
Jeden chytí mořskou pannu. 
Prohlíží si její vnady a nakonec ji odhazuje zpět do moře. 
Druhý rybář se ho ptá: "Proč?" 
Na to mu první rybář odpoví otázkou: "Jak?" 
Sedí párek venku na lavičce a vtom se ochladí. Petr se nesměle ptá partnerky: 
"Mám strašně studené ruce, mohl bych si je trošku ohřát mezi tvými stehny?" 
Partnerka mu odvětí: "Ale samozřejmě!" Po chvíli ohřívání se ptá partnerka: "Petře, nemáš také studené 
uši..?" 
Sedí v autobuse hipisak a jeptiška.Hipisak chce dostat jeptišku do postele, ale ta povidá:  
" Ne,  já nemohu zhřešit ! 
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" Hipisak si neví  rady, a tak jde za řidičem autobusu, aby mu poradil. 
Ridič: "Ona se každou neděli sama modlí támhle v kostele. Musíš se převlíct za Boha a ona ti určitě dá." 
Hipisak poslechne a v neděli, když se přijde jeptiška modlit, slyší Boha a ten jí říká:  
" Já jsem Bůh, musíš se se mnou milovat!"  
"Ale ja chci zůstat do smrti panna, tak bych chtěla raději anální sex!" No dobře, když chceš...." 
Po aktu: 
"Bůh" sundá  masku a vykřikne: " Hehe já jsem Hipisak!"  
A jeptiška sundá masku a vykřikne: " Hehe a já jsem řidič autobusu. 
"Sestřičko, polibte mne!" "Nemůžu." "Sestřičko, prosím vás, udělejte to." 
"Opravdu nemůžu. Už to je proti předpisům, že tu ležím pod vámi..." 
Setkání po letech 
Volá žena na svého manžela, který ji přistihl s milencem:  
Péťo, proboha, snad nechceš zastřelit otce tvých dětí!!! 
Sex a reklamy 
Matka má tři dcery a v den jejich svatby požádá každou z nich, aby jí popsaly jejich sexualní život po 
svatbě. První odepsala zpět druhý den poté, co se vdala. Dopis přišel jen s jedinou zprávou: "NESCAFE".  
Nejprve byla matka zmatená, ale nakonec si všimla reklamy na Nescafé v novinách a ta říkala: 
"USPOKOJENÍ AŽ DO POSLEDNí KAPKY..." Matka byla šťastná. 
Potom se provdala i druhá dcera a za týden poslala domů dopis. Byla v něm jen jedna zpráva: "BENSON 
& HEDGES". Tak matka hledala reklamu na Benson & Hedges a ta zněla: "EXTRA DLOUHÝ, 
KRÁLOVSKÁ VELIKOST". Matka byla šťastná.  
Po svatbě třetí dcery byla matka velmi znepokojena čekáním na dopis od jejího děvčátka. Trvalo to čtyři 
týdny než zpráva přišla. Když ji obdržela, zpráva jednoduše říkala: "BRITISH AIRWAYS". Matka se 
znepokojila. Začala zuřivě prohledávat všechny noviny v dome s reklamou o British Airways. Nakonec ji 
našla a omdlela. Reklama zněla: "TŘIKRÁT DENNĚ, SEDM DNÍ V TÝDNU, OBĚMA SMĚRY"  
Sexuální blbec 
"Pane Nováku, proč se chcete s manželkou rozvést?" ptá se soudce.  
"Ehm, no...... protože mi sexuálně nevyhovuje."  
"To je ale blbec", ozve se z nabitého sálu, "všem vyhovuje, jenom jemu ne!"  
Sexuální peklo 
Trosečník se šesti trosečnicemi je na pustém ostrově totálně vyčerpán.  
Když připlave na ostrov další muž, trosečník s radostí vykřikne:  
Zaplať pánbůh, doteďka jsem měl jen jeden den v týdnu volno.  
Muž odtuší: No, tak si pamatuj, že ode dneška už nebudeš mít žádný!  
Situace: Oni leží příjemně unaveni v posteli. 
On: „Miláčku, co kdybych přišel zítra k vám a přede všemi tě požádal o ruku?“ 
Ona: „Hmmm, manžel by asi zuřil a děti by se smály.“ 
“Slečno, proč máte tak malá prsa?" “Ále, když Bůh rozdával prsa, já stala ve fronte na píču!" 
Služba je služba 
Nastupuje do kláštera novic, provádějí ho, ukáží mu všechno a ptají se jej, co by chtěl ještě vědět. "Jak tu 
řešíte sexuální potřeby?"  
"Tady je taková bedna, z ní kouká zadek a tam se vybouříš." "A to můžu každý den?"  
"Prakticky ano kromě neděle a středy."  
"A proč tyhle dva dny ne?"  
"V neděli se celý den modlíme a ve středu máš službu v bedně!"  
Soutěž Chcete být milionářem?  
Poslední otázka za 10 miliónů: "Má vaše manželka vyholené přirození?" 
Odpověď "Využiji poslední nápovědu a zeptám se přítele na telefonu.  
Starši manzelia si vecer idu lahnut. Muz je uz evidentne vzruseny, zena vsak pravdepodobne opat nema 
zaujem. Predtym, nez zhasnu, odbehne muz do kuchyne, vrati sa s poharom vody a s liekom v ruke a 
podava to zene: "Na, tu mas..." "co to je?", nechape zena. "Acylpyrin – proti bolesti hlavy!" "Ale mna 
neboli hlava..."  
"Ha! Mam ta!" 
Starý muž pojal za ženu mladou dívku. 
Sousedé se nestačili divit, jaký cvrkot se z jejich bytu ozýval při svatební noci. 
To ovšem netušili, že jí běžel robertek a jemu plicní ventilátor. 
Stretnu sa dve priatelky a jedna hovori druhej: 
 "Pocuvaj ,Jana,kolko si dala za ten krasny kozuch? 
 "Tri razy!" 
Svatební noc  
Ona. "Můj drahý, víš, že jsi první muž, se kterým se miluji?" 
On: "Takže ty mi chceš namluvit, že to, co tady předvádíš, ses naučila dálkovým studiem?" 
Šel jsem takhle jednou vecer po parku, hrozna tma.a najednou jsem slapnul na muzsky zadek.  
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A ozval se mi zensky hlas: "Dekuji." 
Štěstí a smůla 
Kamarádka se kamarádce svěřuje, že dostala od milence krásný zlatý prstýnek. Bojí se ho ale nosit, 
protože má žárlivého manžela. Kamarádka jí poradí - až půjde se psem do parku na procházku, tak má 
dělat, že ho tam našla.  
Stane se. Manželka jde s manželem a psem na procházku do parku a šikovně prstýnek pohodí. Pak se 
sehne a říká:  
"Hele Karle, já našla krásný prstýnek. A je celý zlatý a má i kamínek." Nasadí si prstýnek na ruku a říká: 
"A on mi i je."  
Manžel na ni kouká a říká: "To máš štěstí. Já tuhle našel za postelí trenýrky a byly mi malý."  
"Tatínku, tatínku, kohos to včera v noci v posteli zabil?" "Já? Jaks na něco takového přišel?" 
"Slyšel jsem maminku, jak říkala: Nech ho bejt - ten už stejně nevstane!" 
Těsně vedle 
Devadesátiletý děda si vzal mladou slečnu a po pár měsících povídá svému doktorovi, že budou mít 
děťátko.  
Doktor povídá: "Víte co? Povím vám příběh. Jeden zapomětlivý, roztržitý chlápek šel takhle jednou na 
lov, ale místo pušky si omylem vzal deštník. Najednou se proti němu na mýtině vyřítil medvěd. No, a 
chlápek namířil deštník a medvěda zastřelil!"  
Děda ihned vykřikl: "Ale to je blbost! Toho medvěda musel zastřelit někdo jiný!"  
"Jo, přesně tak!"  
Totální jistota 
Kdy se miluješ se svou ženou?  
Večer, to mám jistotu, že děti spí.  
Já zase ráno, to mám jistotu, že jsem první.  
Učitelka k dětem: 
"Kdo mi vyjmenuje aspoň tři Shakespearova dila?" 
Hlásí se jedině Pepíček a ač se učitelka bojí, že to bude nějaká sprosťárna jako vždy, nezbude jí, než 
Pepíčka vyvolat. 
"Mnoho povyku pro nic, Sen noci svatojánské a Zkrocení zlé ženy." 
"Výborně Pepíčku, mile jsi mne překvapill. 
Jak si to prosim tě pamatuješ?" 
"Podle pánského přirození, paní učitelko." 
"???" 
"Když je to 10 cm, tak je to Mnoho povyku pro nic. Když 15, tak je to Sen noci svatojánske a když 20, tak 
Zkrocení zlé ženy." 
"A co když je to 30?" ptá se zvídavě učitelka. 
"To už není Shakespeare, paní učitelko. To je Neruda - Kam s ním?!" 
"Uvidime sa zajtra?", pyta sa muz dievciny po milovani. 
"Zajtra to nepojde", pokruti dievca hlavou, "to sa akurat vydavam, ale pozajtra by to slo..." 
V cirkuse vrcholí hlavní číslo. Krotitel strká ztopořený úd přímo krokodýlovi do tlamy. Pak ho ještě bouchá 
pěstí do hlavy, ale krokodýl jen přivře tlamu a krotitele nezraní. Obecenstvo šílí,obrovský úspěch. Pak 
krotitel vyzve diváky: “Najde se snad nějaký odvážlivec, který si to chce zkusit, odměna je 1000 dolarů." 
Přihlásí se nesměle jedna z přítomných dam: “Já bych to zkusila, ale nesměl byste mě tak bouchat do 
hlavy." 
V kanceláři po posledním diktátu - sekretářka hupsne šéfovi na klín a hladí ho za ušima. Důvěrností 
přibývalo a nakonec se usnesli že odjedou k sekretářce domů. Tam to oba správně rozpálili v posteli. 
Po delší chvíli se šéf zvedne, podívá se na hodinky a prohlásí že musí okamžitě odejít. Než odejde, ptá 
se sekretářky jestli nemá křídu. 
"Jakou křídu?" ptá se nechápavě sekretářka. "No prostě kus  křídy!". 
Ona se podívala do svého krejčovského šuplíku, křídu našla, a tak mu ji dala. 
Když přišel šéf domů, čekala ho jeho žena s otázkou:" Kde jsi byl tak dlouho?". 
On jí vysvětluje v rychlosti: "Sekretářka mi v kanclu hupsla  na klín, tak jsme jeli k ní a v posteli to pořádně 
rozpálili, no a tak jsem přišel pozdě". 
Žena se na něj zašklebí a odpoví: " Ty starý chlubile, byl jsi na kulečníku! - Ještě máš křídu za uchem!" 
A vo tom to je..... 
V kanceláři po pracovní době, ona leží na psacím stole, on stojí před ní. Tak k ní přistoupil, nasadil a 
nevšimne si, že jeho varlata volně visí do pootevřeného šuplíku, prudce přirazil. Čest jeho řvoucí 
památce. 
V lékárně :  Prosím intimní krém. 
Nahlas!! 
Ne na hlas, na ptáka! 
V masérně: "Je mi líto," oznamuje erotická masérka svému zákazníkovi, "zavíráme. Dodělejte si to 
doma." 
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V odpoledních hodinách vstoupí do ordinace mladý a vcelku zdravě vypadající muž a hned se obrací na 
doktora: "Pane doktore, mám, ééé, na konci ééé, toho ... prostě přirození, nějaký červený flek. Tak mám 
strach, aby to nebyl třeba zánět..." 
Doktor se zájmem nářadí prozkoumá. "Kdy jste se naposled miloval?" 
"Dneska? No, tak někdy kolem čtvrté s jednou slečnou, asi v osm s druhou a v jedenáct se ženou." 
"Bude to v pořádku, žádné obavy vás trápit nemusí, to vám už zase jenom svítí kontrolka." 
V Půlnočním království je princezna na vdávání, nápadníci se jen hrnou. Princezna si vymínila, že aby si 
mohla vybrat toho pravého, musí se s ním projít při svitu mesíce zámeckým parkem. 
Potíž je v tom, že z takové procházky se vždy vrátí sama – po princi ani vidu ani slechu. To se rychle 
rozkřikne a další nápadníci se už nehlásí. Zoufalý král tedy nechá vyhlásit, že dá princeznu za ženu a půl 
království prvnímu, kdo se z té procházky vrátí živ a zdráv. 
Přihlásí se jediný zájemce - Honza. Jde tedy s princeznou do parku a když přijdou k jezírku s krokodýly, 
princezna si sundá z ruky prsten a hodí ho do jezírka.  
Nato se otočí k Honzovi a říká: "Vyndej ho!" 
Honza HO vyndá, princezna se radostně usměje a říká: "No vidíš, a ti blbci tam skákali..." 
V sauně se ptá jeden koupající se chlap druhého: 
"Člověče, to by mě zajímalo, když jsou tady nahaté ženské i muži, všichni bez holí a pomůcek, jak by 
tady člověk poznal třeba slepce?" 
"Jednoduše, ty troubo! Slepému by totiž nestálo péro!" 
Včera som mal po prvykrat sex. Bolo to krasne, bolo to tak romanticke, citlive a nezne.  
Ale dnes mi kamosi hovorili, ze vo dvojici to je lepsie... 
"Věříte tajemným a záhadným úkazům?" 
"Stoprocentně. Jednou na nás při milování spadla svatební fotografie visící nad manželským ložem." 
"No a?" "Nedbal jsem varování a za půl hodiny se neočekávaně vrátila moje žena..." 
Vojáček ze sibiřské posádky dostal týdenní opušťák, tři dny jel na lyžích domů, den doma pobyl a tři dny 
zas usilovně lyžoval ke své jednotce. Z báglu vytáhnul láhev samohonky a povídá: 
"Kdo uhodne, co jsem udělal jako první, když jsem přijel domů, dostane tuhle flašku." 
"Použils ženu?" otáže se Ivan. "Flaška je tvoje. 
A co jsem udělal jako druhé?" "Použils ženu?" zkouší to Saša. "Správně." I Saša dostal láhev. 
Vojáček loví v batohu a na stůl staví třetí flašku: "Ta je pro toho, kdo uhodne, co jsem udělal jako třetí." 
"Použils ženu," s jistotou prohlásí Serjoža. 
"Kdepak - sundal jsem si lyže..!" 
Vrátí se utrmácený muž domů. Vidí svou ženu, tak se jí hned svěřuje: 
"Dneska jsem si uřízl v práci ostudu." 
Manželka ihned poklekne a rozepne mu poklopec, aby zjistila, je-li to pravda. 
Za kulturním domem souloží Pepík s Božkou... 
Božka: "Ungh! Ungh!" 
Pepík: "Co? Už seš hotová?" 
Božka: "Ne, někdo mi přejel bicyklem přes krk." 
Zastavi bavorak u ctyr prostitutek, stahne se okno, vystrci se z nej ruka a ukazuje na prostitutky: 
"Ty, ty a ty." 
"A co ja?" ozve se stvrta. 
"Ano, i ty. Vsechny jste kurvy!" 
Zručný dotazovatel 
Děkujeme Vám, že jste správně vyplnil sčítací dotazníky, jen v kolonce POHLAVI stačilo udělat křížek, 
nemusel jste ho kreslit.  
Váš STATISTICKÝ ÚSTAV  
Zvláštní ráno... 
Jednoho rána se chlápek probudí doma v posteli, v hlavě buší permoníci ostošest, v hubě jak v torbě na 
zmije. Otevře okno a na nočním stolku vidí sklenici vody a dva aspiriny.  
Posadí se a vidí na židli vyžehlenou košili, kravatu, kalhoty a pod ní lesknoucí se střevíce. Nahoře leží 
cedulka: "Miláčku, snídani máš na stole, jela jsem nakupovat. Miluji Tě!"  
Tak se oblíkne, jde do kuchyně a na stole slanina s vejci, čerstvě upečené rohlíky a noviny vedle talíře. 
Jeho syn snída a tak se ho ptá: "Co se tady, proboha, stalo?"  
"Přišel's domů ve tři ráno, ožralej na plech a vůbec jsi nevěděl, co děláš. Vyvrátil's dveře, rozbil židli, 
nablil v předsíni a udělal sis monokl o zábradlí."  
"No ale to nedává žádnej smysl, proč mám připravenou snídani a to všechno?"  
"No, když ti máma chtěla v koupelně pomoct ze šatů, řekl jsi jí: "Ruce pryč, ženštino, jsem šťastně 
ženatej..."  
Žena k muži: "Nechej toho! Víš, že nemám ráda, když onanuješ u porno časopisů. 
A zvlášť, když je tam vyfocená naše dcera." 
Žena prijde k doktorovi na kontrolu, kvuli jeji hormonalni lecbe. 
Doktor si hned vsimne, ze ve vystrihu ji rostou chlupy a pta se: 
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"Hm, zda se ze vam chlupati hrudnik, jak daleko to jde?" 
"No, az dolu ke koulim a to je dalsi vec, o ktere jsem chtela mluvit..." 
Žena rika: "Vite, muj manzel trpi  predcasnou ejakulaci." 
"Je to pravda, pane?" pta se psycholog muze.  
"Ne tak uplne. Ona tim trpi, ja ne." 
Žena se dvakrat vdala a dvakrat rozvedla. Prvni manzel byl surovec a druhy ji utekl se sekretarkou, a 
krome toho, oba byli mizerni v posteli.  
Rozhodla se, ze uz se nehodla spalit, a podala si inzerat: 
"Hledam svobodneho, sympatickeho muze, ktery mi nebude ublizovat, neutece ode mne a dokaze mne 
sexualne uspokojit." 
Asi po tydnu nekdo zvoni u dveri. Ona jde otevrit a vidi na rohozce chlapa bez rukou a nohou. 
"Co si prejete?" 
"Jsem tady na ten vas inzerat." 
"To bude asi nejake nedorozumeni." 
"Ne, dovolte, vysvetlim vam to. Nemam ruce, takze vam nemuzu ublizovat. Nemam nohy, takze vam 
neutecu." 
"Ale jak muzete tvrdit, ze jste dobry v posteli?" 
"Zazvonil jsem prece, ne?" 
Ženska hovori: - Idem na WC a pozeram, na zemi lezi 1000 korun. Zohnem sa pre ne, ze ich zodvihnem 
a zrazu citim, ze si ich zarabam. 
Ženská měla v posteli milence, když v tom slyší, jak na příjezdové cestě chrastí štěrk pod koly manželova 
automobilu. 
Nezpanikařila a rychle vymyslela řešení - postavila chlapa do kouta, řekla mu, aby se ani nehnul, 
namazala ho dětským olejem a posypala alabastrovým práškem. 
Když se manžel podivoval, co to je, povídá mu: 
"Drahý, to je socha. Stejnou si koupili Štěrbovi naproti přes ulici a mě se tak líbíla, že jsem si řekla, že si ji 
koupíme taky." 
Tím debata skončila a o soše už nepadlo ani slovo, ani když šli večer spát. 
Ale chvilku po tom, co manželka usnula, se chlápek zvednul, odešel do kuchyně a vrátil se se sedvičem a 
sklenicí mléka. 
Otočil se k soše a povídá: 
"Tu máte, vemte si. 
Já tuhle stál u Štěrbů tři dny v pozoru jako idiot a nedali mi ani sklenici vody."  
Ženská středního věku si u doktora stěžuje na nedostatek sexuálního života: 
"Manžel akorát nadává, že se s ním nechci milovat. A má pravdu. Není ve mně vůbec žádná touha." 
Doktor jí napsal nějaké prášky a řekl, ať se za čtrnáct dní přijde ukázat. 
Utekly dva týdny a ženská vrazí do ordinace s úsměvem na rtech, plná energie: 
"Doktore, ty prášky zabraly bezvadně. Teď to dělám dvakrát za noc!" 
"To je báječné. A co na to manžel?" 
"Jak to mám vědět? Ještě jsem nebyla doma!"  
Žije běloch kousek od černocha a furt se mu honí hlavou, jak to, že černoch má všechny děti černý, 
zatímco ty jeho jsou jenom bílý.  
Jde teda za nim a ptá se: "poslouchej, černochu, ty máš všechny děti takový pěkně černý a já furt nic, já 
je mám všechny takový vybledlý, jak to pořád děláš?" 
Černoch se usměje, nakloní se k bělochovi a řiká: "podivej, máš ho dvacet pět centimetrů dlouhýho?". 
Běloch zavrtí hlavou: "no to asi ne..." a černoch na to: "a máš ho tak sedm v průměru?" 
Běloch na to: "to bych taky neřek". 
Černoch se posadí, plácne se do kolen a huláká: "no jasně, to ti tam jde světlo!" 

12. Vtipy o rodinných, pracovních a jiných vztazích 
Anicka vola Pepickovi a rika: 
Pepicku, prijd vecer k nam, nikdo nebude doma. 
Pepicek se oholi, vymydli, jde k Anicce, zazvoni a.................nikdo neni  doma. 
Baví se dva přátelé: "Co uděláš když načapeš jiného muže v posteli se svou ženou?"  
"Nakopu mu jeho psa a zlámu mu bílou hůl." 
Bohatý Jarda potká svého chudého spolužáka Karla a ten se ptá: "jak jsi tak zbohatnul?" 
"Vymyslel jsem prášek kterým posypáš dámské přirození a to pak voní jako pomeranč." 
"Ja taky něco vymyslím. Potkáme se za rok a uvidíš." 
Po roce chudý spolužák Karel přijede v nejnovějším mercedesu a Jarda se ptá: 
 "Co jsi ty vymyslel Karle?" 
"No prášek kterým posypáš pomeranč a ten pak voní jako dámské přirození." 
„Člověk, který nedokáže mluvit tak, aby mu každý rozuměl je idiot. 
Chápešmě miláčku.“ „Ne drahá“ 
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Divka  rozmlouva se svym chlapcem:  
"Az budeme svoji, chci sdilet vsechny tve  starosti a trable a pomahat ti nest tve zivotni bremeno."  
"Ale ja zadne  trable ani starosti nemam." 
"Taky jeste nejsi zenaty." 
„Dlouhých, nádherných, nezapomenutelných dvacet let,“ pravil muž u barového pultu, „jsme byli - má 
žena a já - nesmírně šťastni.“  
„A co se stalo pak?“  
„Pak jsme se setkali...“ 
Draha, dnes vecer ti priniesiem modre z neba! 
Ja nechcem ziadne modre z neba. Pekne budes doma sediet! 
Drahy, co mas na mne najradsej? Moje nadherne telo alebo moju krasnu tvar?  
Tvoj zmysel pre humor. 
Drahy, prosim ta, preco stale stojis pri okne, ked spievam? 
Aby si susedia nemysleli, ze ta bijem! 
Hloupá sázka 
Přijde chlap domů úplně zřízenej, a ke všemu nemá jedno oko a jednu ruku.  
Manželka úplně zděšená se ptá, co zase dělal.  
"No, já jsem se s chlapama v hospodě vsadil o oko, že mi neutrhnou ruku."  
"Já ze pro tebe nehnu prstem?" zeptal se manzel své zeny a zmáckl spoust. 
Jak na záchod ve frontě? 
Fronta, pán se kroutí, soused se ptá: 
"Co je Vám?" 
"Musím na záchod a když odejdu, předběhnou mě!" 
"Tak se vyčurejte tomu před vámi do kapsy!"  
"Ale to on pozná!"  
"Houby, vy jste to také nepoznal!"  
Jak se zbavit tuku 
Jak se nejrychleji zbavíte 90 kg odporného tuku? 
Dáte se rozvést!  
Janko s Marienkou idu po lesiku. Jankovi sa chce hrozne moc cikat, ale nevie ako to ma Marienke 
povedat, aby nebol trapny, tak povie: - Marienka, pockaj ma tu, ja ti idem tamto za stromceky natrhat  
kvietky. 
Dobre Janko, ja sa tu zatial vyseriem. 
"Jarousku, mluvil jsi s tim clovekem, ktery me vcera vytahl z reky, kdyz jsem se topila?" 
"Samozrejme. Tri hodiny se mi omlouval." 
„Když si vzpomenu, že ještě nedávno jsem měl všechno: krásný byt, v němrozkošnou ženu...“  
„A co se stalo?“  
„Škoda mluvit. Manželka se vrátila zdovolené.“ 
Leží takhle pár v posteli a ženská říká: "Já bych tak ráda měla větší prsa." 
"Tak si je zkus třít toaletním papírem." 
"Toaletní papír ? Co by to jako mělo udělat?" 
"No, nevím, ale koukni, co ti to udělalo s prdelí." 
Manzel byl po padu mesic v bezvedomi, z nehoz se jen chvilkami probiral. Presto jeho verna manzelka 
cele dny prosedela u jeho luzka. Po jednom probuzeni ji opet spatril a rekl ji:  
 Ve vsech tezkych chvilich jsi byla se mnou...  
- Kdyz me vyhodili z prace, byla jsi mou oporou. 
- Kdyz jsem zacal podnikat a zkrachoval, byla jsi u toho. 
- Kdyz me postrelili, stala jsi vedle me. 
- Kdyz jsme prisli o dum, podporovala jsi me. 
- Kdyz jsem zacal mit zdravotni problemy, i to jsi byla po mem boku. 
 Vis, co to znamena?" 
"Copak milacku?" 
"Nosis mi smulu!" 
Manžel s manželkou jdou do ZOO a zastaví se u klece s orangutanem. 
Žena má perfektní postavu, zkrátka "kost". 
Muž povídá ženě: „Sundej si podprsenku, schválně co to s ním udělá.“ 
Žena poslechne a sundá si podprsenku. 
Orangutan začne za mřížemi bouchat a vřískat celý nadržený. 
Muž znovu povídá: „Sundej si i kalhotky, schválně co to s ním udělá teď.“ 
Žena poslechne a orangutan už neví, co má v kleci dělat, bouchá, vříská a skáče po kleci sem a tam. 
V tom muž otevře klec a ženu strčí dovnitř a povídá:  
„No, a teď mu zkus vysvětlit, že Tě bolí hlava!“ 
Manžel se ráno probudí, koukne z okna a povídá: 
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„Ty, mámo, dneska by to možná šlo...“„A co jako?“ 
„No, dneska by to fakt šlo. Je krásně, svítí slunce, ptáci zpívají...“ 
„Aco má být?“  
„No, říkala si přece, že se jednoho krásného dne sebereša vrátíš se k mamince!“ 
Manzele se chystaji na navstevu. Muz se pta:  
"Milacku, co myslis, kterou kosili si mam vzit: tu bez dvou knofliku nebo tu se spinavym limeckem?"  
"Manzelka celou noc neprisla domu, asi ma milence.  
"Prosim vas to hned nesmite myslet na nejhorsi, treba ji jen prejelo auto."  
Manželka přistihne večer svého manžela v ložnici jak sedí u nočního stolku a půlí viagru a povídá: 
"Ale ty můj broučínku, to si musíš vzít celý prášeček aby nám to fungovalo víš?" 
Manžel odpoví: "Já vím, ale já ti chci dát jenom pusu..." 
Manželka, ve ctyriceti vyvíjející enormní snahy vypadat mladsí, povídá:  
"Drahý, myslís, ze bez podprsenky vypadám lépe?" 
Manzel sklonil noviny a povídá:   
"Jo, zlatícko. Vyrovnalo ti to vrásky v obliceji." 
Manželský rozhovor: 
on:  Konecne, uz jsem se nemohl dockat. 
ona:  Ja odjizdim! 
on:  To snad nemyslis vazne?! 
ona:  Myslel jsi nekdy na me? 
on:  Na kazdem kroku! 
ona:  Byl jsi mi nekdy neverny? 
on:  Silis? 
ona:  Tak ja zustanu. 
(ted si to precti od konce) 
Mezi podnikatelskou elitou se baví dvě ženy: 
„Můj manžel se stal mou zásluhou milionářem!“ 
„Nepovídejte, a čím byl předtím?“ 
„Multimilionářem.“ 
"Milacku, dneska jsem projela tri krizovatky na cervenou, ale nikdo me nezastavil a nepokutoval. Proto 
jsem si za usetrene penize koupila kloboucek..."  
Mladá manželka se ptá svého manžela: 
Tak jak ti chutná dnešní večeře?“ 
„Proč, prosím tě, stále vyhledáváš hádky?“ 
Mlada zena ma vazne podezreni, ze ji muz lze. Rozhodne se dohnat ho k zarlivosti: 
"Co bys rekl, kdybych ti ted oznamila, ze jsem spala s tvym nejlepsim pritelem?" 
On se jen shovivave usmeje:"Myslel bych si, ze jsi lesbicka." 
Muz a zena v posteli: 
Milacik, mam AIDS. 
Aj ja. 
Ale ja som srandovala. 
Uz viac nebudes! 
Muz ide zapnut televizor pred futbalovym zapasom a krici na manzelku, ktora je v kuchyni:  
Draha, chces mi este nieco povedat pred zacatim futbalovej sezony? 
Nadava zenska na dceru:  
"To je dneska mladez, v sestnacti se taha kazdej vecer s nekym jinym po diskotekach, a ze ma jeji mama 
dneska tricaty narozeniny, na to ani nevzpomene..."  
Některé ženy je potřeba zahrnout láskou, 
některé ženy je potřeba zahrnout šperky, 
některé ženy je potřeba zahrnout květinami, 
některé ženy je potřeba zahrnout něhou, 
a některé ženy je potřeba zahrnout hlínou. 
Nosi-li zena snubni prsten, znamena to, ze je vdana.  
Nosi-li zena obycejny prsten, nic to neznamena.  
Nosi-li zena snubni i obycejny prsten, je vdana, ale to nic neznamena.  
O tretej hodine v noci sa ona tichucko vkradla do susednej izby. 
Kladivom rozbila 19-palcový monitor, CD-čka poliala lepidlom, skrinku pocitaca vyhodila von oknom a 
tlaciaren utopila vo vani. 
Potom sa vrátila do izby, do teplej postele a pritisla sa s láskou k plecu svojho nie netusiaceho spiaceho 
manzela. 
Do konca zivota jej ostávali este tri hodiny... 
On: Nevím proc nosís podprsenku, kdyz do ní nemás co dát. 
Ona: Ty taky nosís slipy, ne? 
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On: Od té doby, co jsem te uvidel, chtel jsem se s tebou milovat opravdu strasne. 
Ona: To se ti povedlo! 
On: Proc mi nereknes, kdyz dosáhnes orgasmu? 
Ona: Já bych ti to rekla, ale ty u toho nikdy nejsi. 
On: Zkusíme dneska vecer výmenu pozic? 
Ona: To je dobrý nápad - ty budes zehlit a já sedet na gauci. 
Pani Dvorakova vy se pry chcete nechat rozvest?  
Ano chci!  
A proc? 
Letos v lete jsme byli na chalupe , ja jsem si rano sla zaplavat a manzel me pozoroval dalekohledem.  
A kvuli tomu se chcete nechat rozvest?  
No jo ale on ten dalekohled mel na kulovnici.  
Po dukladne prohlidce pravil gynekolog:  
"Tak, mila pani, az se dnes vrati vas manzel domu..."  
"Nejsem vdana," prerusi ho pacientka.  
"No tak az se setkate s vasim snoubencem..."  
"Nejsem zasnoubena."  
"Tak tedy reknete svemu priteli, ze..."  
"Nemam a nikdy jsem nemela zadneho pritele..."  
Na to se lekar zamyslel, poodesel k oknu a dlouho se mlcky dival ven.  
"Pane doktore, proc vyhlizite tak dlouho z okna?" neudrzela pacientka svou zvedavost.  
"Protoze naposledy, kdyz se stalo neco podobneho, tak vysla hvezda na vychode..."  
Poslední ochutnávka 
Zastaví celník na hranici auto a řekne řidiči, ať si vystoupí. Celník prohledá auto a najde sáček s nějakým 
bílým práškem. Ochutná a ptá se řidiče:  
"Heroin?"  
"Ne. Jed na krysy," odpoví řidič.  
"Poslouchej, ztratila se mi manzelka." 
"I mne. Jak vypadá ta tvoje?" 
"Blond vlasy, stíhlá, vysoká 180 cm, prsa ctverky. A ta tvoje?" 
"Na tu se ted vyser, jdeme hledat tu tvoji..." 
Potkají se dva běžci v parku. První říká: "Novák, maraton".  
Druhý říká: "Veselý, sračka". 
Potkají se dva kamarádi.Tak jsem musel utratit psa.  
Byl vzteklej???  
No nadšenej nebyl......  
Potkají se dvě známé.. 
Jak se máš ? 
Ale, blbě, poslala jsem manžela pro brambory a zajelo ho auto. 
No, to je strašný  a co budeš dělat? 
Ale asi rýži.... 
Povídají si dva kamarádi: "Zene se v noci zdálo ze jsem milionár." 
"To nic, mé zene se to zdá pri kazdém nákupu." 
Povídá tchýně zeťovi: 
„Tady máš sto tisíc korun a dělej co umíš, ale až odejdu, chci mít hrob na Veleslavíně.“  
Zeť si vezme peníze, na několik dnů se ztratí, pak přijde aříká tchyni:  
„Tchýně, dělej co umíš, ale pohřeb je zejtra.“ 
Prosím únosce mé tchyne co mi zaslali její ukazovácek, aby mi poslali dalsí dukaz!  
Překvapení náboráři 
Někdo klepe na dveře.  
"Kdo je?", otáže se z křesla pan domácí. 
"Jehovisti", zní odpověď zpoza dveří.  
"A co chcete?" informuje se pán domu. 
"Popovídat si" zní odpověď. 
"A kolik vás je?" 
"Dva." 
"Tak si popovídejte...."  
Přijde bohata panicka do prodejny kobercu. 
Objevi nadherny persky koberec, ktery ji velice zaujme. 
Sehne se, aby si na nej sahla a v tu chvili si nechtene upsoukne. 
Po chvilce k ni prijde prodavac a pta se: "Mate nejake prani, madam?"  
"Ano, reknete mi cenu tohoto koberce."  
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"Madam, opravdu to chcete vedet? Jen jste si na nej sahla a hned jste si uprdla - az uslysite cenu, tak se 
nejspis poserete!"  
Přijde homosexuál do mäsiarstva: 
„Prosím si kilo salámy.“ 
„Nakrájať?“ 
„Debil si? Si myslíš, že mám v zadku jukebox?“ 
Přijde chlap do obchodu a rekne: "Hrebiky." 
"A kolik?" 
"Kolik si strc do prdele, rekl jsem hrebiky." 
Přijde chlapek do obchodu a pta se: 
"Mate kostkovy cukr?" 
"Ne." 
"A nejakou jinou levnou bonbonieru pro tchyni?" 
Přijde chlapík do obchodu a řekne prodavačce: 
 - Chci metr mléka. 
Prodavačka aniž by dala něco najevo vezme metr, položí ho na pult a vylije podle něj mléko.  
Chlapík se na ni chvíli dívá a nakonec prohlásí: 
 - Mě nenasereš - zabalit! 
Přijde muz so zenou do obchodu a hovori: - Dajte mi zelenu kravatu. 
Žena na to: - Ale drahy, co si vojak alebo policajt? 
Tak mi teda dajte modru. 
Žena: - Ale co si sa zblaznil? Ved modra ti predsa nepristane. 
Muz vytiahne pistol, zastreli manzelku a hovori: - Prosim, dajte mi ciernu. 
Ptá se otec sedmnáctiletého synka: "Kam jdeš a proč si s sebou bereš tu baterku?"  
"Na rande," odpoví synátor. 
"To já ve tvých letech žádnou baterku nikdy nepotřeboval,"říká otec. 
"No, ale taky se podívej, co sis přivedl domů!" 
Řešte problémy s podřízeným 
Nadřízený se ptá pracovníka:  
"Co myslíte, že je základní problém v našem úřadu:  
Nevědomost nebo nezájem?"  
" Nevím. A ani mě to nezajímá."  
Rychlé seznámení 
"Kde jsi se seznámil se svou manželkou?"  
"V parku. Zapískal jsem na svého psa, ale ona byla rychlejší."  
Sedi chlap na verejnem zachodku a ne a ne se vykadit. Na sousedni zachod prijde kdosi a je slyset:  
Prrrrrd!...Zblunk! 
Chlap odvedle pronese: "Vam to ale krasne jde, to Vam zavidim!" 
Odvedle: "Nemate vubec co, to prvni bylo do kalhot a to zblunknuti, to mi spadl do zachoda mobil!" 
Sedi muz v hledisti zcela vyprodaneho stadionu kde prave probiha finale mistrovstvi sveta ve fotbale a 
vedle neho je volna sedacka. 
Nejiste se pta divaka na druhe strane toho prazdneho mista jestli to misto nekomu patri. 
Ne, zazni odpoved, to misto je prazdne. 
Ale to prece neni mozne. Kdo ma listek na svetove finale ve fotbale, na nejvetsi fotbalovou udalost a 
necha misto volne. 
No, to misto patri ke mne. Moje zena chtela jit se mnou ale ona kratce zemrela. To je prvni fotbalove 
finale ktere spolu neuvidime za cela leta co jsme svoji. 
To je me ale lito. Ale to nechtel jit nikdo z Vaseho pribuzenstva nebo z Vasich pratel misto ni? 
Muz zavrti hlavou:  Ne, oni jsou vsichni na pohrbu. 
„Sedí se ti tam dobře, miláčku?“„Ano.“ 
„Netáhne na tebe?“ 
„Ne.“ 
„Tak si pojď sednout sem a já si sednu na tvé místo.“ 
"Slecna tie nohavicky si dajte naopak." 
 "Myslite tymi cipkami dopredu?" 
 "Nie tym osratym do vnutra." 
Slečno, vy máte nohy jako laň 
Ooooh moc děkuji 
No, úplně jako laň, chlupatý a zasraný od bláta... 
Spíše pivomil 
Paní Kalianková se ptá Pepy:  
"Kam jsi dal těch 200 korun, co jsi dostal na nákup?"  
"Jednomu staršímu muži."  
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"Odkdy jsi takový lidumil? Co vlastně ten chlap dělal?"  
"Čepoval pivo!"  
Svadobna noc. Zrazu sa ozve z izby novomanzelov hlas zenicha: 
Mamaaa, Anca stale roztahuje nohy a ja si nemam kam lahnut! 
Šejk prijde do sveho haremu a zasepta jedne z zen do ucha:  
"Tvoje oci se trpyti jako pulnocni hvezdy, tvoje rty jsou jak rubiny... Posli to dal."  
"Tati, proc ses ozenil s maminkou?"  
„Vidis?" obraci se muz k zene. „Ani to dite to nedokaze pochopit!"  
To takhle jednou v podvecer sedi chlap s manzelkou u televize a chlap se najednou zvedne a rika : "Zeno 
vstavej a stroj se mam chut na pivo."  
A ona s usmevem rika:"Jee Ty me vezmes sebou?" 
A on na to: „Ne, ale vypinam topeni!"  
Ty jsi opravdu jiná nez ostatní devcata! 
A jaká jsou ostatní devcata ? 
Pekná. 
U svatecniho obeda: Babicka se zamilovane podiva na dedecka a rika: „Me je tak krasne u srdce“. 
Dedecek na to: „Se nediv, kdyz mas kozy v polivce. 
Udýchaný mladý pošťák příjde s důchodem k dědkovi a řiká: 
Dědku! Už mě nebaví chodit každý měsíc za vámi na samotu 18 km od vesnice. 
Dědek na to:  - Moc mě neser! Nebo si objednám denní tisk! 
„Už jsi slyšel, že zůstal Karel sám?“ 
„Jo? A jak to snáší?“ 
„No, teď už je v pohodě, ale ze začátku měl strach, že se vrátí.“ 
„Venku je tak krásně,“ povídá muž manželce, „a ty se dřeš s parketama! 
Měla bys jít raději na vzduch a umýt mi auto.“ 
Vnoučci a babičky 
Potkají se tři babičky a chlubí se svými vnuky.  
"Můj bude doktorem. Pořád si hraje s ampulkama a stříkačkama a něco si píchá," rozumuje jedna. 
"Můj bude asi agronom. Sází na zahradě konopí a mák a čeká na úrodu," špekuluje druhá babička. 
"To můj bude určitě šofér. Namočí si hadr do benzínu, hodí si ho na hlavu a řekne: Teď mě neruš, babi, 
bude jízda," zamýšlí se třetí babička.  
Vrah odsouzeny na dozivoti, uprchne po petadvaceti letech z vezeni. Na uteku se ukryje v dome na 
samote, kde zije jen cerstve sezdany manzelsky par. Vrah pripouta manzela k zidli a manzelku na  
posteli. Pak se k ni nakloni, jako by ji chtel libat na siji.  Najednou se otoci a odejde z mistnosti.  
Manzel okamzite priskace s  zidli k posteli a septa manzelce:  
"Milacku, videl jsem jak se k tobe ma, libal te na siji. Lasko, ten chlap nevidel petadvacet let zenskou, 
jestli se te bude chtit zmocnit neklad odpor, nase zivoty lezi jen v tvych rukou!!! Delej co chce, tvar se, ze 
se ti to libi! Jen ho prosim, nenastvi! Slysis! Bud statena! Miluju te!"  
Kdyz se konecne podari zene vyplivnout roubik, septa udychane manzelovi zpatky:  
"Milacku jsem rada, ze mas na vec takovy nazor. Je pravdou, ze ten chlap nevidel petadvacet let zenu, 
ale nemas pravdu, ze by me libal na siji, to mi jen septal do ucha. On si mysli, ze jsi proste roztomily a 
chtel vedet, kde mame vazelinu..Milacku bud statecny! Miluji te!" 
Vsadí se tři koktavý kdo si objedná cigára a nezakoktá. 
První:  "ppppppetry kukukukurva" 
Druhej:  "mmmmmmmalbora ddddddo prdele" 
Třetí:  "LM" 
Prodavač: "modrý nebo červený?" 
Třetí:  "t-t-ty hahajzle!!!" 
Všichni čtyři ven! 
Dědeček sedí otráveně v křesle, když v tom někdo zaklepe na dveře. "Kdo je?", ptá se. 
"Jean Claude van Damme", ozve se za dveřmi.  
"Neznám. Dejte mi pokoj všichni čtyři!"  
Vždy ze sebe vydejte v práci 100% !!! 
* 12% v pondělí 
* 23% v úterý 
* 40% ve středu 
* 20% ve čtvrtek 
* 5% v pátek 
Zajímavý inzerát 
Mladý, pohledný, sportovec, abstinent, nekuřák, finančně zajištěný. Auto, barák, chalupu na horách, 
tučné konto mám.  
Zn: Nikoho nehledám, jen se chválím.  
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Zaměstnancům se představuje nový generální ředitel: "Jmenuji se Kotík. Pokud někdo z vás koktá, tak 
pro něj jsem třeba Dušan..." 
Zkouší si děda v obchodě nové boty a když si je nazouvá nejvehementněji, uprdne se. 
 - Omlouvám se, skutečně je mi to trapné. 
 - To nic dědo, až vám reknu, kolik stojí, tak se poserete. 
Žena: "Dneska ráno v metru tri chlapi  vstali, aby mi uvolnili místo." 
Muz: "A vesla ses?" 
Žena hovori muzovi: "Idem na 5 minut k susedke. A hlavne nezabudni kazdu polhodinu pomiesat gulas!" 
Žena sa dala odviezt taxikom. Ked prislo na platenie, zistila, ze nema peniaze. 
Taxikar nahnevane pribuchol dvere, sliapol na plyn a odviezol zenu na kraj lesa. Na luke rozprestrel 
plachtu. 
"Co chcete robit? Mam doma tri deti!", prelakla sa zena. 
"A ja mam doma sestdesiat kralikov. 
Nepapuluj a trhaj." 
Žena sa rano zobudila a hovori muzovi: 
 - Snivalo sa mi, ze na vyrocie svadby som dostala briliantovy nahrdelnik. co by to mohlo znamenat? 
 - Len vydrz, skoro sa to dozvies. 
A naozaj. Na vyrocie svadby dostala peknu krabicku previazanu maslou. S trasucimi rukami ju rozbalila a 
vo vnutri bola knizka s nadpisom: 
Snar. 
Žena ze zacatku chce, aby ji muz bral do divadel a restauraci, aby poznala, jestli stoji za to, jit k nemu 
domu.  
A muz ze zacatku chce odvest zenu k sobe domu, aby poznal, jestli stoji za to, brat ji do divadel a 
restauraci.  

13. Vtipy o zvířátkách 
Bavi se dva vezni: 
"A za co vlastne sedis?" 
"Za slepici." 
??? 
"Vyhrabala manzelku, svine." 
Běží kočička přes koleje, zrovna jede lokomotiva a ujede ji kousek ocásku. 
Kočička se otočí a říká si: "Škoda ocásku". 
A tak se vrátí, bere ujetý ocásek do tlamičky a vtom jede lokomotiva zpět a přejede ji celou hlavu. 
A to je konec bajky. 
Ponaučení: Nejedna kočička i pro malý ocásek ztratí celou hlavu. 
Černoch s papouskem na rameni vejde do obchodu a prodavacka pravi: 
"Je ten je ale krasny, odkud ho mate?" 
"Z Afriky, tam je jich plno." odpovi papousek. 
Dama ve strednim veku si kupovala papouska. Jednoho si vyhledla a povida mu: 
"Tak co, ty malej hlupacku, umis mluvit?" 
A papousek odpovedel:"A co ty, stara carodejnice, umis litat?" 
David dostal k narozeninam papouska. Dospeleho, s prisernym chovanim a ještě horsim slovnikem. 
Kazde druhe slovo bylo sproste. Ta slova, která nebyla sprosta, byla alespon urazliva. David se snazil 
papoucha prevychovat, neustale na nej vlidne hovoril, hral mu jemnou hudbu, delal vsechno, co ho jen 
napadlo, aby mu dal dobry priklad. Nic nepomahalo. Rval na papoucha a papouch na nej rval nazpatek. 
Trasl jim ale to papoucha jen rozcililo a byl jeste sprostsi. 
Nakonec papoucha v nejvetsim zoufalstvi strcil do mrazaku. 
Nejakou chvili se ozyvalo kviceni, kopani a krik. 
Pak vse ztichlo a pul minuty bylo ticho. 
David se vydesil, ze se papouchovi neco stalo a rychle otevrel dvere. 
Papouch pokorne vystoupil z mrazaku, vkracel do Davidovych nastavenych rukou a rekl: 
"Domnivam se, ze jsem vas patrne urazil svym neomalenym jazykem a akcemi. Budu usilovat o to, abych 
to napravil. Je mi to opravdu lito a prosim o odpusteni." 
David uzasl nad tou zmenou ptakova chovani a chystal se zeptat, co zapricinilo tu dramatickou zmenu, 
kdyz tu ptak pokracoval: 
"A mohu se zeptat, co provedlo kure?" 
Chlap jede na kole, kdyz mu do cela narazi vrabec. Chlapovi nic neni -zato vrabcak je v bezvedomi.  
"Chudacek malej," rekne si chlap, opatrne ptacka zvedne a donese ho domu, kde ho da do klece, naleje 
mu  
vodu a nalame kousicky chleba.  
Vrabec se konecne probere, rozhlizi se kolem sebe a snazi se ujasnit si situaci :  
"Mrize ... voda ... chleba   ... a...... Do prdele, ja ho zabil!!!"  
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Chudák prase 
Sedí takhle vyhladovělí studenti na koleji a fantazírujou:  "Co takhle začít chovat prase?"  
"Ti hrabe, ne? Co ta špína? A ten smrad?"  
"Si zvykne..."  
Jde baca z pase, ked mu blesk zabije ovce. Baca: - To preco? 
Ide ku kolibe, blesk zabije psa...: - To preco? 
Pride ku kolibe blizsie a vidi, ako mu zena nesie halusky.  
Udrie do nej blesk a zabije aj ju. Baca: - No preto! 
Jde liska lesem a najednou z krovi slysi "kykyrykyyyyy-kykyrykyyyy".  
To bude dneska snadna korist, to si necham libit - pomysli si liska a skoci do krovi. 
Najednou se krovi zacne otrasat, litaji vsude lisci chlupy a liska vyleze cela otrhana a rychle prcha pryc.  
Za chvili vyleze vlk, protahne se a rika si: "Sakra, neumet cizi jazyk, tak si ani nevrznu".  
Jede Vlk na motorke a stopne ho Zajac.  
„Počúvaj Zajačik, ja Ťa zoberiem, ale mi musíš sľúbiť, že sa nepocikáš.“ ...  
„Jasné Vĺčik.“...  
Zoberie teda Vlk Zajaca a keď už idú 50km/h, tak sa Vlk pýta.  
„Zajačik, už cikáš?“ ...  
„Nie Vĺčik, ešte nie.“ ...  
„Zajačik,  už ideme 60. Už cikáš?“ ...  
„Nie, ešte nie Vĺčik.“ ...  
Zajačik, už  ideme 80! Už cikáš?“...  
Hej, hej! Už stoj!“. 
Po nejakom čase si  tak Vlk vykračuje po lese a vidí, ako Zajac leští motorku a pýta sa  ho, či ho 
nezvezie.  
„Jasné Vĺčik, ale musíš mi sľúbiť, že sa nepocikáš...“ ...  
„Si robíš srandu Zajac?“ ... ...  
„Vĺčik, už ideme 50. Už cikáš?“ ...  
„Neblbni Zajac a pridaj!“ ...  
„Vĺčik, už ideme 70! Už cikáš?“ ...  
„Ti hovorím Zajac neblbni a pridaj!“ ...  
„Vĺčik, už ideme 100! Už cikáš?“ ...  
Ešte raz sa ma spýtaš na takú hovadinu a Ti sľubujem, že Ťa tu na mieste zožeriem.“ ...  
„ Ech Vĺčik, keby si Ty vedel, že nedosiahnem na brzdu, tak sa i doserieš...“ 
Když skřivánek řídí 
Letí dva skřivánci nad rozvodněnou řekou. Na maličkém ostrůvku, který už zaplavuje voda, piští zajíček. 
Skřivánci mu radí: "To máš jednoduché, zajíčku. Skočíš doprava proti proudu a voda tě sama donese na 
břeh." 
Zajíček se tedy odhodlá, skočí podle rady, ale vlny ho hned pohltí. 
Skřivánci se na to dívají a jeden povídá druhému: "To je divné, my nahoře to tak dobře řídíme a ti dole to 
vždycky pokazí!"  
Kohout rozrazi dvere do grillbaru a povzdechne si: 
"To jsem si mohl myslet, kolotoce, solarka a v kurniku neni co sukat 
Koupí hospodár kohouta. Chlápek, co ho prodává mu ríká, že takového plemeníka ješte nemel. 
A skutecne. První ráno najde hospodár všechny slepice ošukané a po rozích zalezlé a kohout nervózne 
pobíhá po dvore. Vezme hospodár kohoutka a ríká : 
„ Kohoutku, kohoutku, nesmis ty takhle, uštveš se, praskne ti srdícko a budepo tobe, setri se. „ 
Další den ale nejen slepice, ale i kachny, husy a všechno na dvore je ošukany a kohoutek pobíhá kolem. 
Tak hospodár ustarane vezme kohoutka a zas mu ríká : 
„ Kohoutku, kohoutku, nesmis ty takhle, uštveš se, praskne ti srdícko a budepo tobe, setri se.  
„Ale tretí den, žádná pomoc, vošukaný jsou i veverky a kohoutek leží za domem, bríškem nahoru a nad 
nim už krouží supi. 
I pribehne hospodár ke kohoutkovi a se slzou v oku mu ríká : 
„Vidíš, vidíš, kohoutku, nešetril ses, prasklo ti srdícko a ted je po tobe.“ A kohout na to otevre jedno oko a 
zasycí : „Hele vole, neser me, jestli mi vyplašíš ty supy, tak ošukám tebe!“ 
Letí dva orli. Jeden říká druhému: „Hele stojí ti péro“. 
A ten druhý: „Ty se divíš, když letíš jako píča? 
Leží mravenec na tanku, pomalu se probouzí po vopici, kouká a praví: 
"Teda vždycky, když se takhle vožeru, dotáhnu domu nějakou pičovinu" 
Medvěd, liška a zajíc hrají karty. 
Medvěd říká: "Jestli bude někdo podvádět, tak mu rozbiju tu jeho zrzavou hubu!" 
Myslivci mají hon na zajíce. Ti ve zmatku utíkají, jen jeden leží v pelechu a usmívá se. 
Uteč volají na něj zajíci.  
Co zmatkujete, praví on, myslivci jsou moji kamarádi, zrovna loni zastřeli tu protivnou tchýni. 
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Na mytine v lese sedi lisak a po lesni pesince pribiha kralicek, celej vod krve:  
Lisak: "Proboha, usaku, co se ti stalo? "  
Kralicek: "Ale, ta svine medvedice ma kramy a dosly ji vlozky..."  
Druhej den lisak zase sedi na mytine a po lesni pesince pribiha vrana, nasrana jak starej chlap, cela 
krvava od zobacku az po posledni ocasni pirko.  
Lisak: "Proboha, vrano, co  se ti stalo? "  
Maximalne nasrana vrana, ruda vzteky ze vsech sil rve:  
"AZ JA POZNAM, KTERA KURVA PRASKLA TY SVINI MEDVEDICI, ZE NEJLEPSI SOU VLOZKY S 
KRIDYLKAMA, TAK HO VLASTORUCNE ZABIJU..." 
Novinari se ptaji slepicky, zda je pravdou, ze snesla sedmikilove vejce. 
Ona odpovedela, ze ano.  
Tak se ji ptaji, jake ma plany do budoucna. 
Ona odpovida, ze snest desetikilove vejce.  
Novinari jsou spokojeni s odpovedi a utikaji za kohoutem a ptaji se, zda je pravda, ze jedna z jeho 
slepicek snesla sedmikilove vejce.  
Odpovida, ze ano.  
Tak se ho ptaji, jake ma plany do budoucna.  
On odpovida, ze rozbit pstrosovi drzku. 
Nožem proti smutku 
Radí se bača s manželkou:  
Ten beran je nějaký smutný, neměl bych ho podříznout? No, když myslíš, že ho to rozveselí...  
Pán si koupí strašně sprostého papouška a jednoho dne si chce pozvat domů dámskou návštěvu. 
Jde tedy za papouškem a říká mu - "Pepíku, vím jakej jseš dobytek, takže uděláme úmluvu - 
nepromluvíš, dokud tě paní nezatahá za nohu. Když tě zatahá za levou, tak řekneš - Dobrý den, jak se 
máte? – a když tě zatahá za pravou, tak řekneš - Můj pán je hodný pán - a to je všechno. Když to splníš, 
tak ti na víkend přinesu jednu pěknou andulku, jasný?" 
To se zdálo Pepíkovi jako dobrej obchod a tak souhlasil. 
Madam přišla na návštěvu a když uviděla papouška, úplně se rozplývala, jaký je to ale krásný papoušek 
a jestlipak něco umí. 
"Tak ho zkuste zatahat za levou nohu!" 
Paní zatahá papouška za levou nohu a ten podle dohody řekne: "Dobrý den, jak se máte!" 
Paní je úplně hotová a ptá se, jestli umí ještě něco. 
"Tak ho zkuste zatahat za pravou nohu." Stane se. "Můj pán je hodný pán!" 
Paní: "Šmankote, ten je ale dokonalý. A co udělá, když ho zatahám za obě nohy?" 
Papoušek už to nevydrží a odpoví: "Tak spadnu, ty píčo!" 
Paneboze, clovece, co to tady deláte s tou sekerou a s tím psem?  
No prece psí kusy. 
Papoušek nejen mluví 
Pan Kohn si koupí mluvícího papouška, který se umí i modlit hebrejsky. Rozhlásí to po městě, hned se 
uzavřou sázky a sjedná termín, kdy bude papoušek předveden. V den D ale pták nevydá ani hlásku. 
Kohn, naštvanej, že přijde o spoustu peněz, jde hledat pušku, že papouška zabije. Vtom papoušek 
konečně promluví:"Počkej do příštího tejdne a uvidíš ten kurz".  
Potká stará blecha mladou: a ta se úplne trese zimou.  
S: "Prosím te, co je to s tebou?"  
M: "Ale, chtela jsem se trochu zahrát, tak jsem vlezla hajnému do vousu a on cely den jezdil po revíru na 
motorce a to jsem sakra vymrzla."  
S: "No jo, to je hned videt, že jsi ješte mlada. To si musíš vlézt nejaký mladý holce do kalhotek a uvidíš 
jaký tam je teplo." 
Po nejaké dobe se opet sejdou a mlada je zase úplne zmrzla.  
S: "Proc jsi me neposlechla?" ríká stará.  
M: "Ale já jsem to udelala presne tak, jak jsi mi radila. Vlezla jsem holce do kalhotek, tam ti bylo takový 
teploucko, že jsem hned usnula. No a pak jsem se probudila hajnému ve vousech a zase jel na motorce!" 
Potká žába vlka, který si zrovna zapaluje JOINTA. 
Žába se ptá vlka, co to kouří a vlk na to: "To je tráva, žábo!." 
"A jak se to kouří?"  
"Hele, žábo. To si musíš dát toho největšího práska přímo do plic a dlouho ho držet." 
"A jak dlouho to mám v sobě podržet?" 
"Žábo, tak dlouho, jako bys plavala pod vodou tamhle na druhou stranu řeky a zpátky." 
Žába si dá práska a skočí do vody. 
Nevydrži, na druhém břehu se vynoří, vyfoukne a tam na ni kouká hroch a hned se ptá: 
„Žábo, co to tady provádíš?" 
"Ale, učím se kouřit trávu." 
"Já chci taky!" 
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"Tak musíš na druhou stranu, tam je vlk a ten už tě to naučí." 
Hroch plave na druhý břeh, vynoří se a tam na něj už vlk s vykulenýma očima křičí: 
"Ty vole žábo, už vyfoukni!!!" 
Potkají se dva komáři. Jeden je, chuděra, celý zafačovaný.  
"Jak to vypadáš? Cos dělal, prosím tě?" ptá se ho druhý.  
"Ani se neptej. Sex mě zničí."  
"Sex?"  
"No, tak nějak. Chtěl jsem si něco začít se světluškou a on to byl vajgl!" 
Potkaj se dvě klíšťata : "Ty vole dneska je den na hovno. Představ si, že mne od rána už dvakrát 
vytočili." 
Potkala žirafa myšku a říká: "Ty ani nevíš, jaké to je dobré mít takový dlouhý krk." 
 "Hmmm", myška na to. 
"Díky svému krku dosáhnu na ty nejvyšší a nejchutnější lístečky na stromě." 
"Hmmm." 
"A když, je polykám, to tak krásně dlouho trvá, než to projde celým mým krkem." 
"Hmmm." 
"A když se pak napiju pramenité vody, ona tak krásně dlouho a dlouho sklouzává do žaludku a celou mne 
ochlazuje." 
"Hmmm," rozpovídá se myška "a...už jsi někdy zvracela?" 
Prochazi se tak mamut pralesem a najednou ho prepadne stado mladych slonu. 
Ti ho zmlati, zkopou a utecou. Mamut se postavi, otrepe a nadava: "Zkurveni skinheadi!"  
Přijde milenec za vdanou zenou a hned se na to hrne. 
Zena ho zastavi a rika, ze ji manzel koupil papouska, ktery vsechno co vidi, hned vykeca. 
Milenec neztraci hlavu, vezme ze stolu ubrus a prehodi ho pres klec. 
Prijde pak k milence, polozi ji na postel a roztahne ji nohy  
"Ted to udelam po nasem. rozebehnu se z obyvaku, udelam 2 salta, pak jedno dozadu a pak ho do tebe 
vrazim." 
V tu chvili se ozve z klece: "Vyriznete mi klidne jazyk, ale tohle chci videt!"  
Příjde takhle želvička před strom, povzdychne si a začne se na strom drápat. Leze,leze až vyleze do 
koruny, tam roztáhne tlapičky a skočí. Dole se rozplácne. Po chvíli se probere, oklepe se, znovu jde ke 
stromu, povzdychne si a začne lízt. Leze, leze a když je v koruně, roztáhne znovu tlapičky a skočí dolu. 
Dole se rozplácne. A tak to pokračuje stále dál a dál. 
Vedle na stromě se baví dva ptáci a jeden z nich říká: "Ty, hele, neměli bychom ji říct, že je adoptovaná?" 
Přijdou dva zajíci domů. Ten starej je posranej a mladej zase pochcanej. 
Stará zaječice spráskne ruce a povídá: "Co jste to zase dělali?" 
Mladej zajíc odpoví: "Mámo, kdybys viděla jak si medvěd vytírá tátou prdel, taky by ses smíchy 
pochcala!" 
S berňákem není legrace 
Čáp se jen tak prochází a najednou vidí šneka, jak si to šine ven z lesa. Tak povídá: "Šneku, kam tak 
chvátáš?"  
A šnek na to: " le přijeli do lesa berňáci, tak zdrháme. To víš, já mám barák, moje má barák, děti mají 
baráky, tak zdrháme".  
No tak čáp neváhá, ale jak tak utíká, tak potká medvěda.  
"Čápe, kam jdeš?"  
"Ale, medvěde do lesa přijeli berňáci, tak zdrhám. To víš,já si žiju na vysoký noze, moje si žije na vysoký 
noze, děti si žijou na vysoký noze, tak zdrháme."  
Medvěd se lekne a taky prchá. Potká krtka.  
"Medvěde, kam zdrháš?"  
"Ale, krtku do lesa přijeli berňáci, tak zdrhám. To víš já mám kožich, moje ma kožich, děti mají kožichy, 
tak zdrháme."  
Krtek neváhá, popadne rodinu a prchaj. Jak tak hrabou, tak se prohrabou až do ZOO do klece s 
paviánama. A ten největší se hned ptá: "Krtku, co tu děláš?"  
"Ale, do lesa přijeli berňáci, tak zdrhám. To víš, já mám nahrabáno, moje má nahrabáno, děti mají 
nahrabáno, tak zdrháme".  
Pavián se na něj kouká a potom povídá: "Že se na to nevysereš. Podívej se na nás. Já mám holou prdel, 
moje má holou prdel, děti maji holou prdel a stejně jsme skončili za mřížemi."  
Sedí dve muchy na hovne a jedna si prdne.  
Tá druhá jej vraví : „Si normálna? Pri obede?“ 
Sejdou se zviratka na porade. Hroch povida: "Zitra pojedeme na vylet" 
Zaba po nem opakuje: "Zitra pojedeme na vylet" 
Hroch pokracuje: "Sraz bude v 7:30 u lesa" 
Zaba po nem zase opakuje: "Sraz bude v 7:30 u lesa" 
Hroch povida: "A ta zelena cuza zustane doma" 
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A zaba si povzdychne: "Chudak krokodyl, ten se tak tesil..." 
Tři mysaci popijeji v baru a chvastaji se, kdo je odvaznejsi: 
Prvni: "Ja, kdyz najdu nejakou nalicenou pasticku, tak vzpiram prednimi nozkami pruzinu jako ve 
fitnesscentru." Druhy: "To nic neni. Ja sbiram jed na mysi, roztlucu ho na prasek, rozpustim ho ve vode a 
pak si to picham do zily."  
Treti mysak dopije sklenku a rika: "Uz mne ty Vase bachorky nebavi. Jdu prefiknout nejakou kocku!!!"  
Slony kdesi zohnali vrecko travy. Celi nedockavi ho otvoria a jeden poznamena: 
- Hosi, ale nemame prsty. Ako si nasulame jointy? 
Tak poprosili jezka, nech im narobi jointy. 
Za pol hodinky sa vratia, jezko vykoteny hore znak, po trave ani stopy... 
- Jez, ty hajzel, kde je nasa trava? 
Jezko len otvori oci a hovori: 
- Bezte dopici, sede oblaky 
Ukecaný zajíc 
Jde zajíc lesem a křičí: "Přefikl jsem lvici!"  
Potká vlka a vlk na to: "Hele, zajíci, zmlkni. Chceš, aby to uslyšel lev? A kromě toho ti stejně nikdo 
neuvěří!"  
Zajíc běží dál a křičí: "Přefikl jsem lvici!"  
Potká medvěda a medvěd: "Zajíci, zavři klapačku. Lev to uslyší, naštve se a problémy budeme mít 
všichni! A kromě toho ti stejně nikdo neuvěří!"  
A zajíc jakoby nic: "Přefikl jsem lvici! Přefikl jsem lvici! Přefikl jsem lvici!"  
Náhle se objevil lev. Rozzuřený na nejvyšší míru, honí zajíce. Honí ho a zajíc náhle skočil do starého, 
trouchnivého kmene. Lev za ním, ale zasekl se. Zajíc obchází lva, blíží se k němu odzadu, rozhlíží se 
kolem, rozepíná poklopec a říká:  
"No, tak tohle už mi opravdu nikdo neuvěří..."  
Víš jak ulovit (vánočního) krokodýla? 
Potřebuješ na to: rybářský prut, aritmetické tabulky, maso na gril, jablko, 2 pletací jehlice a příručku na lov 
jelenů. 
A pak musíš postupovat takto :  
Přijdeš k řece, kde předpokládáš výskyt krokodýla a nahodíš prut. 
Jenže na prut krokodýla nechytíš, takže začneš grilovat maso, abys ho přilákal. 
Ale než je maso ugrilované, tak to chvíli trvá, a aby sis zkrátil to čekání, tak si sedneš k tomu prutu, 
chytáš ryby a čteš si aritmetické tabulky. 
Jenže aritmetické tabulky jsou strašně nudné čtení, takže usneš. 
Mezitím se ugriluje to maso, krokodýl ho ucítí a vyleze z vody. 
Tam uvidí tebe jak spíš a chce tě sežrat, jenže tam uvidí ty aritmetické tabulky, tak si je začne číst, ale 
aritmetické tabulky jsou hrozně nudný čtení, takže usne. 
A kdo dřív usne, tak se i dřív vzbudí. 
Ty se teda vzbudíš, uvidíš vedle sebe spícího krokodýla, hrozně se vyděsíš a vezmeš jednu tu pletací 
jehlici a bodneš mu jí do oka. 
Jenže pletací jehlicí krokodýla nezabiješ, takže ten krokodýl se akorát vzbudí, nasere se a začne tě honit. 
A ty jak zdrháš, tak upustíš to jablko.  
No a jablko nepadá daleko od stromu, tak na ten strom vylezeš, počkáš si, až tě krokodýl dožene a když 
se za tebou na ten strom začne sápat, tak mu bodneš do druhýho oka tu druhou pletací jehlici. 
A krokodýl se dvěma pletacíma jehlicema v očích vypadá skoro jako jelen, takže dál postupuješ podle 
příručky na lov jelenů. 
P.s. Nejlépe chutná krokodýl na modro. 
Vykoukne krokodyl z vody na rybare a pta se: 
"Berou, berou?" 
"Moc ne" 
"Tak se na ne vykasli a pojd se vykoupat." 
Vyleze ozrala vrána z hospody, třikrát mávne křídly a povídá: Dneska na to seru, jdu pěšky. 
Zvířátka na dovolené 
Zvířátka jela na dovolenou a chovala se jako lidé.  
Lišák jel s milenkou, osel jel s manželkou, vůl s celou rodinou, kanec jel sám a čekal, která svině se k 
němu přidá.  
Zviratka v lese se rozhodnou, ze budou zit sporadane a postavi si kadibudku. 
Prvni den prijdou ke kadibudce a kadibudka ma vymlacene okno. 
Vsichni svolaji velkou lesni poradu, pri ktere se ozve: "Kdo k tomu muze neco dodat, at zvedne ruku." 
Zajic zvedne ruku a povida: 
"Ja bych k tomu neco mel: Prisel medved, vysral se, utrel si se mnou zadek a prohodil me oknem." 
Na to zviratka v rade odpovi: 
"No jo, medved, to je samotar a je moc drsnej, na toho nemame. Uvidime, snad toho necha." 
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Druhy den prijdou ke kadibudce a ta ma vymlacene dvere. 
Opet svolaji poradu a vyhlasi, ze kdo k tomu muze neco dodat, at zvedne ruku. 
Liska zvedne ruku a povida: 
"Ja bych k tomu neco mela: Prisel medved, vysral se utrel si se mnou zadek a prohodil me dverma." 
Zviratka na to: 
"No, medved, ten uz nas pekne stve. Co se da delat, snad toho necha." 
Prijdou ke kadibudce treti den, ta je cela rozbita. 
Opet svolaji poradu, kdo k tomu muze neco dodat, at zvedne ruku. 
Prihlasi se jezek: "Ja bych k tomu neco mel...." 

14. Číselné hrátky 

"Čokoládová" MATEMATIKA (platí pro rok 2002). 
 1. Nejdříve si zvolte číslo, které by vyjadřovalo, kolikrát byste si rádi dali čokoládu za týden. (Číslo 1 – 9) 
 2. Násobte tohle číslo dvěma. 
 3. Přidejte k tomu 5 
 4. Teď výsledek násobte 50ti. 
 5. Jestliže, jste už měli narozeniny tenhle rok, tak přidejte 1752. Jinak přidejte 1751 
 6. Od výsledku odečtěte celý, čtyřčíselný rok, kdy jste se narodili. 
Teď byste měli mít, třímístné číslo............ 
První číslo, vyjadřuje číslo, které jste zvolil (kolikrát byste rád měl čokoládu za týden). 
Další dvě čísla jsou váš věk. 

15. Zajímavý výpočet 
Některé matematické problémy se zdají být neřešitelné, ale příroda si řešení vždycky najde. 
Zadání: 
 Maminka je dnes o 21 let starší než její dítě. Za 6 let bude dítě 5x mladší než maminka. 
 Otázka zní: "Kde je tatínek?" 
 Úloha není tak neřešitelná jak se zdá.... 
věk dítěte = X 
dnešní věk matky = Y 
 takže dnes platí: X+21 = Y 
 situace za 6 let: 5(X+6)=Y+6 
 řešíme jako soustavu dvou rovnic, dosadíme za Y: 
 5X+30=X+21+6 
 po zkrácení dostaneme: X = -3/4 
 Čili dítěti je dnes mínus třičtvrtě roku, což je devět měsíců. 
 Odpověď zní: "Tatínek je právě na mamince."  

16. To jsou věci! 
"Vy už jste s manželem oslavili dvacáté výročí sňatku? Babo, to je slušný výkon!". 
"Jakýpak výkon, umíš si představit, na kolik by nás přišel rozvod?!?"  
"Můj starej je jako náš Azor. Když mu dám nažrat,tak si hned někam zaleze a chrápe!"  
"Z kytek akceptuji pouze stromy..." 
"Vypadáte jako moje nebožka žena.""Ano?""No jo, takhle vypadala, než umřela na rakovinu."  
"Řekněte mi, jak se chováte, když jedete autem?" 
"No, jak - koukám se z okna, nebo spím."  
"Tak to jste ideální žena! Moje manželka si zpívá, nebo se hlasitě modlí..."  
"Tatí, čím to je, že se každý den stane tolik věcí, že se to úplně přesně vleze do novin?" 
"Maminko, já mám asi ráda Daniela Hůlku víc než tatínka, ale bála jsem se ti to říct, protože jsem měla 
strach, že si budeš myslet, že sis vybrala špatného manžela..." 
Přepočítávám si výplatu: 
"Maminko, dej mi jednu!" (ukazuje moje malá dcera na tisícikorunu). 
"Ale to jsou, Kato, korunky, ty nejsou na hraní." 
"Já ji taky nechci na hraní ale na stříhání...".  
Náš pes snědl, co neměl. 
Malá Kačka povídá: "Maminko, Daneček sežral ten lívanec a teď se poblije, že?" 
"No, Kato, jak to mluvíš?" napomínám ji. 
(Kačaba se otáčí ke psovi:) "Dane, promiň, nezlob se. 
(Otáčí se opět ke mně.) "Stejně se ale posere, že!"  
"Maminko, jsi hloupá?" ptá se zvědavě. 
"Ne." 
"Maminko, jsi pitomá?" 
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"Ne." 
"Maminko, já tě mám za to tolik ráda!"  
"Maminko, ponos mě!" 
"Proč?" 
"Nemůžu chodit, tatínek mi ukousl nožičky..." 
"A co je tohle?" 
"Kůže...". 
Vítá tatínka, který přichází po celodenní dřině z práce: "Čau, příšero!"  
Moje čtyřletá dcera za mnou přichází do kuchyně: 
"Stará, zahoď cigo a nakrm mě!"  
"Maminko, proč je tady to v botě?" 
"To abys nemela ploché nohy." 
"A plochý prsa, že?!"  
Snažila jsem se dceru učit anglicky: "‘Ano‘ se řekne anglicky yes." "Jes." " 
A ‚ne‘ se řekne..." 
"...nežer...". 
"Kato, paní učitelka mi říkala, že zlobíš víc než Robert..."  
"To není vůbec pravda! Ona říkala, že jsem daleko horší..." 
Dcera byla poprvé sama u babičky. Večer ležela v posteli a plakala. 
"Tobě se stýská?" zeptala se babička starostlivě. 
"Ne, já jsem se chtěla dívat na televizi a z postele na ni nevidím..." 
Odcházíme z nemocnice, kde nám sdělili, že bulku, která se Kate udělala na rameni, musí vyoperovat. 
"Maminko, vždyť mi to ten pan doktor nemusí vyříznout. Ty bys mi to mohla doma vykousnout..." 
Babička se snaží zjistit, kdo ji vylomil zub z hřebenu. 
Kata odchází z kuchyně na dvůr, po chvíli se vrací a oznamuje: 
"Kocour se po mučení přiznal, že to udělal...". 
"Ten můj starej je takovýj debil, že to snad ani není možný..."  
"Tak se s nim rozved," povídám.  
"To určitě! A z koho bych pak dělala debila!?!" 
 

17. Horká linka pro výpočetní techniku 
Klient: Nedaří se mi spustit váš CD-ROM angličtiny. 
Hotline: Vložte CD do jednotky... spustilo se to? 
Klient: Ne! 
Hotline: Tak zadejte "Start" 
Klient: Ne, nefunguje to, nic se neděje... 
Hotline: Uf, jaký používáte operační systém? 
Klient: To jako chcete vědět, jakou mám značku hi-fi věže? 
 
Sekretářka :Říkáte tedy, že nemám v přístupovém hesle používat velká písmena, je to tak? 
Hotline: Přesně. 
Sekretářka: A číslice mám psát taky malé? 
 
Klient: Dobry den, nedaří se mi k vám připojit. 
Hotline: Dobře, hned to zařídíme, ze všeho nejdřív bych potřeboval vědět, jestli jste v 3-1, 95, 98 

nebo v Linuxu. 
Klient: Ne, pane, jsem v Brně, 602 00. 
 
Sekretářka: Mám takový problém s Windows... 
Hotline: Co mate na monitoru? 
Sekretářka: Eee... květináče. 
Hotline: Ne, chtěl jsem říct - co je tam napsáno? 
Sekretářka: A jo tak...no...Sony! 
 
Klient: Zrovna se přihlašuji na vaší stránku, ale nerozumím tam úplně všemu... 
Hotline: Dobře, podíváme se na to spolu. 
Klient: Chce po mě, abych zadal údaje o městě, ze kterého volám, telefonní číslo. Co tam mám 

napsat? 
Hotline: Zadáte telefonní číslo místa, odkud se přihlašujete... Asi od vás z domu, ne? 
Klient: Dobře... Už to je... A teď se mi to ptá na nějaké město... 
Hotline: Zadejte název města, odkud voláte. 
Klient: Takže tam mam napsat moje město... 
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Hotline: Ano... 
Klient: Už to je... A teď se to ptá na poštovní směrovací číslo... 
Hotline: ... 
Klient: Haló??? Co tam mám dát? 
Hotline: Vaše poštovní směrovací číslo! 
Klient: Promiňte mi, jestli vás otravuji, ale víte, já se v informatice moc nevyznám... 
 
Klient: Zaseklo se mi pécéčko... hlásí mi to chybu "message not found" (s příšernou, 

nesrozumitelnou výslovností) 
Hotline: Uf, můžete mi prosím hláskovat tu chybovou hlášku? 
Klient: Jasně! M jako mamka, E jako airbag... 
Hotline: Hahahaha! 
Klient: To se smějete mně? 
 
Klient: Nemůžu najít, kam jsem nainstaloval váš produkt. 
Hotline: Klikněte dvakrát na Pracovní místo, prosím. 
Klient: A kde to má jako být? 
Hotline: Máte na monitoru ikonu "Pracovní místo"? 
Klient: Tomu vůbec nerozumím, proč mi vykládáte o pracovním místě? 
Hotline: Vy nemate žádné pracovní místo? 
Klient: Ne, milý pane, já už jsem v důchodu! 
 
Hotline: Pane, zadejte CONTROL ALT DEL. 
Klient: A jo, tohle znám (v pozadí je slyšet: klik klik klik klik...) 
Hotline: Co se děje na monitoru? 
Klient: No nic... 
Hotline: Zkuste to znovu: CONTROL ALT DEL. 
Klient: (klik klik klik klik klik...) 
Hotline: A teď? 
Klient: Pořád nic... 
Hotline: Jak přesně zadáváte tenhle příkaz? 
Klient: No, stisknu klávesy C, O, N, T, R, O, L a potom A, L, T potom I D , E a nakonec L. 

Asi má byt CONTROL s K, ne? 
 
Klient: Pořád mi to ukazuje, že je špatné jméno uživatele nebo heslo. 
Hotline: Zavřete prosím okno, pane. 
Klient: No jo, to je pravda, venku je opravdu dost hluk... 
 
Klient: Dobry den, můj syn se u vás zaregistroval a já nemám jeho přístupové heslo, abych se 

připojil... je mu 13 let... a já bych se taky rád podíval na Internet. (Po ověření osobních 
údajů...) 

Hotline: Ano, pane, zapište si prosím své přístupové heslo: D, I, R, A (musí hláskovat, mrtvý 
smíchem...) D,O, R, I, T, I... 

Klient: Grrr! Zatracený spratek! Hned jak přijde, dostane pár facek!!! 
 
Klient: Dobrý den, moje Nescafe nefunguje... 
Hotline: Eee ... je mi líto, paní, ale my neděláme podporu kuchyňských spotřebičů... 
Klient: Ne, ne!!! To je Nescafe na Internet... 
Hotline: (???)... Jak??? ... Nechtěla jste náhodou říct Netscape??? 
Klient: Ano, to je ono! Netscape... Nescafe... vždyť je to totéž... 

18. Pracovní desatero: 
1. Odpočinek je půl zdraví.  
2. Co nemusíš udělat dnes, odlož na pozítří a získáš den volna.  
3. Věc, která se do deseti dnu nevyřeší sama, nezasluhuje dále tvoji pozornost.  
4. To, že pracují jiní, ještě neznamená, že máš pracovat i ty.  
5. Ztracenou chuť do práce nikdy nehledej!  
6. Kdo nic nedělá, nic nezkazí.  
7. K práci se vždy stav tak, aby si i ostatní měli kam stoupnout.  
8. Pokud ti slabě platí, nemůžeš silně pracovat.  
9. Pracoviště není kosmetika. Proto se tam nezdržuj celý den.  
10.Práce se neboj a klidně si k ní i lehni.  
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19. Nejkurióznější rozhovory mezi dispečery a piloty – údajně opravdové. 
Tower: Abychom zabránili hluku, uhněte prosím o 45 stupňů doprava 
Pilot: Co můžeme dělat za hluk ve 35000 stopách ? 
Tower: Takový rachot, když vaše 707 narazí do 727 před vámi 
 
Tower: Jste Airbus 320 nebo 340 
Pilot: Samozřejmě že Airbus 340 
Tower: V tom případě buďte tak laskav a zapněte před startem taky ty dva další motory 
 
Pilot: Dobré ráno Bratislavo 
Tower: Dobré ráno. Pro informaci - tady je Vídeň 
Pilot: Chystáme se na přistání Bratislavo 
Tower: Tady je opravdu Vídeň 
Pilot: Vídeň? 
Tower: Ano 
Pilot: Ale proč? My jsme chtěli do Bratislavy 
Tower: O.K. Tak přestaňte přistávat a zahněte doleva 
 
Tower ironicky k pilotovi, který právě obzvlášť tvrdě přistál: 
"No jo, přistání nemusí být žádný tajemství, pasažéři můžou klidně vědět, že jsou dole" 
Pilot: "To nevadí, oni stejně vždycky tleskají 
 
Pilot společnosti Alitalia, kterému blesk vyřadil z provozu půlku cockpitu: 
"Skoro všechno nám vypadlo, nic už nefunguje, ani výškoměr už nic neukazuje..... 
Po pěti minutách nadávání se ozve pilot jiného letadla:  "Drž hubu a zemři jako chlap" 
 
Pilot: Máme málo paliva. Okamžitě žádáme další instrukce. 
Tower: Jaká je vaše pozice? Nemáme vás na radaru 
Pilot: Stojíme na dráze 2 a už věčnost čekáme na cisternu 
 
Tower: Po přistání prosím na Taxiway Alpha 7, Alpha 5, Whiskey 2, Delta 1 a Oscar 2 
Pilot: Kde to je? My se tady přeci nevyznáme 
Tower: Nic si z toho nedělejte. Já tu jsem taky teprve druhýj den 
 
Pilot: Žádáme o povolení ke startu 
Tower: Sorry, nemáme váš letový plán, kam letíte? 
Pilot: Do Salzburgu, jako každý pondělí 
Tower: Dneska je úterý 
Pilot: To je super. Tak to máme volno 
 
Tower: Vaše výška a posice? 
Pilot: Měřím 1,80 a sedím vepředu vlevo 
 
Tower: Máte dost paliva nebo ne? 
Pilot: Ano 
Tower: Ano, co? 
Pilot: Ano, pane 
 
Tower: Oznamte nám očekávaný čas příletu 
Pilot: Úterý by se mi docela hodilo 
 

A pak se má člověk cítit v letadle bezpečně... 

20. Lidská blbost 
V případě, že potřebujete další důkaz, že lidská rasa je diky své blbosti odsouzena k záhubě, tady 
jsou některé skutečné instrukce nalepené na konzumních produktech: 

1. Na pokrývce z Taiwanu 
NEPOUŽÍVEJTE JAKO OCHRANU PROTI TORNÁDU 

2. Na zrcátku přimontovaném k helmě používané americkými cyklisty 
PAMATUJTE, PŘEDMĚTY V ZRCADLE JSOU VE SKUTEČNOSTI ZA VÁMI 

3. Na Tchajwanském šamponu 
POUŽÍVEJTE OPAKOVANĚ 
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4. Na zavirátku anglického ochuceného mléka 
PO OTEVŘENÍ NEOBRACEJTE LÁHEV VZHŮRU NOHAMA 

5. Na novozélandském spreji proti hmyzu 
TENTO PŘÍPRAVEK NEBYL TESTOVÁN NA ZVÍŘATECH 

6. Na amerických pokynech k sestavení nového počítače 
ABYSTE PŘEDEŠLI VYTVOŘENÍ SRAŽENÉ PÁRY, POČKEJTE S OTEVŘENÍM KRABICE, 
DOKUD SE NEZAHŘEJE NA POKOJOVOU TEPLOTU. 
(Rozumné, ale ty instrukce jsou UVNITŘ krabice) 

7. V některých zemích na dnech láhví s Coca-Colou 
OTEVÍREJTE DRUHOU RUKOU 

8. Na balíčku rozinek 
PROČ JE NEROZHODIT PO VAŠICH OBLÍBENÝCH OBILOVONÁCHK SNÍDANI? 

9. Na fénu značky Sears 
NEPOUŽÍVEJTE VE SPÁNKU 

10. Na balíčku mraženyýh hranolek 
MŮŽETE BÝT VÍTĚZ ANIŽ BYSTE COKOLIV KUPOVALI! PODROBNOSTI UVNITŘ! 

11. Na balení oválného mýdla 
POKYNY - POUŽÍVEJTE JAKO OBYČEJNÉ MÝDLO (A to má být jak?) 

12. Na desertu zvaný Tiramisu z Tesca (vytištěno zespodu na krabici) 
NEOTÁČEJTE VZHŮRU NOHAMA!  (Příiliš pozdě - už se stalo.) 

13. Na chlebovém pudinku od Marks & Spenser 
PO ZAHŘÁTI BUDE PRODUKT HORKÝ  (Určitě? Raději to vyzkoušíme, co vy na to?) 

14. Na korejském kuchyňském noži 
VAROVÁNÍ - UDRŽUJTE Z DĚTÍ  
(Hej, kdo si myslíte, že jste, abyste mi říkali, co mám a co nemám dělat se svejma děckama??) 

15. Na šňůře od čínských vánočních světel 
POUZE PRO POUŽITÍ VENKU NEBO UVNITŘ (Takže používat se to nesmí kde??) 

16. Na japonském stroji ke zpracování potravy 
NEPOUŽVEJTE K JINÝM ÚČELŮM  (Začínám být fakticky zvědavá.) 

17. Na arašidech od Sainsbury's  
VAROVÁNÍ - VÝROBEK OBSAHUJE OŘECHY  (Vážně? Arašidy obsahují ořechy?) 

18. Na balíčku oříšků od American Airlines 
INSTRUKCE - OTEVŘETE BALÍČEK, SNĚZTE OŘÍŠKY  
(Ah, jsem tak šťastna, že nám to tak hezky objasnili.) 

19. Na švédské řetězové pile 
NEPOKOUŠEJTE SE ZASTAVIT PILU SVÝMA RUKAMA NEBO SVÝMI GENITÁLIEMI  
(Jaký druh telefonátu od zákazníka mohl zapříčinit tenhle nápis?!) 

20. Na dětském kostýmu Supermana 
ANI S TÍMTO KOSTÝMEM NEMŮŽETE LÉTAT  (Správně, jen zničte universální dětský sen!) 

21. Na některých mražených jídlech 
NÁVRH NA SERVÍROVÁNÍ: ODMRAZIT 

22. Na krabici s hotelovou koupací čepicí 
POUZE NA JEDNU HLAVU 

23. Na balíčku žehličky značky Rowenta 
NEŽEHLETE OBLEČENÍ NA TĚLE 

24. Na dětské medicíně proti kašli od Boot's  
NEŘIĎTE AUTO ANI STROJE 

25. Na obalu Nytolu - prášků na spaní 
VAROVÁNÍ - MŮŽE ZPŮSOBIT OSPALOST 

21. Pitomí Američané 
Vážení, dovolím si dokumentovat, že v Americe se dějí řádně chorobné věci a přeložil jsem 
reportáž o Cenu Stelly, kterou jsem dostal od svého šéfa. 
Upozornujem, ze nie vsetci americania sa stotoznuju s rozhodnutiami sudov. 

Pani Stela Liebeck bola 81 rocna pani, ktora sa obliala u McDonalda horucou kavou, oparila sa a vysudila 
dost velku sumu penazi. Takze tato sutaz je o nahlupejsie rozhodnutie sudu. 

Tohto rocnymi kandidatmi su: 
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- 01, Januar 2000: Kathleen Robertson z Austin Texas, bola odskodnena sumou 780.000 USD za to, ze 
si zlomila clenok v istom obchode s nabytkom. Pricinou jej urazu bolo nikym nestrazene decko, ktore po 
obchode behalo. Majitel obchodu bol pravom prekvapeny rozhodnutim sudu, pretoze – to nevychovane 
decko bol syn pani Robertsonovej! 

- 02, Jun 1998: 19 rocny Carl Truman z Los Angeles vyhral 74,000 USD na medicinskych poplatkoch, 
pretoze jeho sused mu presiel po ruke. Pan > Truman, kradnuc disky z kolies susedovho auta si 
nevsimol, ze sused sedi za volantom... 

- 03, Oktober 1998: Terrence Dickson z Bristolu, Pennsylvania sa snazil dostat z domu cestou cez garaz. 
Bol totiz prave na konci uspesneho vykradnutia domu. Garazove dvere sa vsak nedali otvorit, lebo 
automat bol pokazeny. Spat do domu sa tiez nemohol dostat, pretoze dvere do obytnej casti sa zamkli, 
ked ich zabuchol. Rodina bola na dovolenke. Pan Dickson zostal trcat na 8 dni v garazi, kde sa musel 
uspokojit s velkym vrecom suseneho psieho zradla a kartonom Pepsi. Sudil sa s poistovatelom 
domaceho pana, ze mentalne utrpel. Sud jeho ujmu ohodnotil na pol miliona dolarov. 

- 04, Oktober 1999: Jerry Williams z Little Rock, Arkansas dostal 14,500 > USD a nahradu nemocnicneho 
osetrenia za to, ze ho do zadku pokusal susedov pes. Pes, mensieho vzrastu, bol uviazany na retazi 
v ohradenej casti zahrady majitela. Pan Williams psa trochu provokoval, strielajuc do neho pistolou s 
plastovymi gulickami. 

- 05, Maj 2000: Jedna restauracia v Philadelphii bola prinutena zaplatit pani Amber Carson z Lancasteru, 
Pensylvania, 113.500 USD, pretoze sa v restauracii posmykla na rozliatej limonade a zlomila si rebro. 
Pitie bolo rozliate na zemi preto, ze ho pani Carson asi 30 sekund predtym hodila po priatelovi, pocas ich 
hadky. 

- 06, December 1997 - Kara Walton z Claymont, Delaware sa uspesne sudila s ajitelom nocneho klubu, 
za to, ze vypadla cez okno na toalete a zlomila si 2 predne zuby. Snazila sa tade totiz dostat do damskej 
satne, aby usetrila na vstupnom 3.5 dolara. Dostala 12 tisic dolarov a uhradu  zubneho osetrenia. 

- A vitazom je: pan Merv Grazinski z Oklahoma City: V novembri 2000 si pan Grazinski kupil novy 32 
stopovy Winnebago karavan. Uz na ceste domov, ked sa dostal na dialnicu, nastavil tempomat na 70 
mil/hod a odisiel do obytnej casti karavanu uvarit si salku kavy. Prirodzene auto zislo z dialnice a 
prevratilo sa. Pan Grazinkski dal firmu Winnebago na sud, pretoze ho neinformovali, ze sa to nesmie 
robit. Dostal 1.75 miliona dolarov a novy karavan Winnebago k tomu! Firma vyrabajuca tento karavan 
okrem toho zmenila vsetky zmeny v priruckach na pouzivanie karavanov pre pripad, ze by sa zasa nasiel 
nejaky hlupak. 

V Kocurkove sa este maju co ucit... 

22. Z policejního zápisníku 

O policajtech se toho napsalo už hodně, ale podle některých z následujících perliček si s nimi v bystrosti 
nezadají kolikrát ani jejich "klienti". 

Pachatel byl v takovém stavu, že na naše zavolání "stůj" upadl. 

Poškozený se mi na dálku pohyboval pořád mezi stěračem a volantem, pak zblízka mezi předními koly a 
pak už vůbec ne. 

Chtěla bych odvolat mé včerejší udání o znásilnění, neboť jsem se dodatečně dozvěděla, že se jedna o 
solidního člověka s velmi dobrými majetkovými poměry. 

Já jsem s ním šla spát jenom proto, že mi slíbil manželství. Ale stejně jsem mu moc nevěřila, obzvlášť, 
když jsem ráno zjistila, že zmizel. 

K nadměrnému užívání antikoncepčních přípravků nutil svou manželku proto, aby nepřišla do jiného 
stavu se sousedem. 

Na svou obhajobu uvedl, že ji poprvé uhodil proto, že nepřiznala, že mu byla nevěrná a podruhé proto, že 
se mu k nevěře přiznala. 

Když mě vlákal do parku, tušila jsem, že o něco přijdu, ale že to bude kabelka, to mě nenapadlo. 

Odcizené zboží vsunula za ňadra, avšak neuspěla, protože vedoucí sledoval její poprsí již od chvíle, kdy 
vstoupila do prodejny. 

V půjčovně jsem si vypůjčil na odcizený občanský průkaz magnetofon, který jsem potom prodal za 
poloviční cenu. Omylem jsem však předložil průkaz vlastní. 

Trestného činu krádeže, při kterém jsem byl přistižen upřímně lituji a slibuji, že příště si dám větší pozor. 

Nevíme, zda jmenovaný pracuje. Pracuje-li, dá se to těžko postřehnout. Požíval ve větším množství 
alkohol a špatnou pověst. 

Snažil jsem se hlídce vysvětlit, že jsem toho moc nevypil, ale asi mi pro podnapilost nerozuměli. 
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Po odcizení kabelky s větší sumou peněz odcizil kamarád ještě buldozer, kterým na kabelku nahrnul 
velkou hromadu hlíny, aby ji takto ukryl. 

Kapličky a boží muka jsme vykrádali pouze ve dne. Jsme totiž s Frantou nábožensky založeni a v noci 
jsme se báli božího trestu. 

23. Výroky slavných 
Alfred Hitchcock : Lepsi vrabec v hrsti nez holub na strese. 
Amper : Nikdy proti proudu. 
Amundsen : Prijali nas chladne. 
Ayrton Senna : Hlavou zed neprorazis. 
Baba Jaga : Zit si na vysoke noze. 
Barum : Vsechno brat s rezervou. 
Beethoven : Melu patou pres devatou. 
Bell : Nenechat se vytocit. 
Curt Cobain : Necham si to projit hlavou. 
Diesel : Nema to jiskru. 
Dionysos : A ted z jineho soudku. 
Freddie Mercury : Mam to v krvi. 
Guttenberg : Lze jako kdyz tiskne. 
Harmasan : Neni malych roli. 
Heslo Kamikadze : Do smrti dobry. 
Hippies : Slyset travu rust. 
Hrabe Zeppelin : Visi to ve vzduchu. 
Inspektor Kojak : Rikam holou pravdu. 
J. A. Komensky : Kdo neumi, uci. 
Jack Rozparovac : Nebudu se s tim parat. 
James Watt : Nemam paru. 
Jan Becher : Nejen chlebem ziv jest clovek. 
Jan Hus : Dali mi za pravdu. 
Johanka z Arcu: Uz se mi zapalujou lejtka. 
John Lennon : To neni Ono. 
Kain : Ja na brachu, bracha na me. 
Karpov & Kasparov : Kralovstvi za kone. 
Kasparov & Karpov : Zase na tahu. 
Kiklop : Jedno oko nezustalo suche. 
Ludolf : Jsem to ale cislo. 
Marx a Engels : Nestesti nechodi nikdy samo. 
Mona Lisa : Uz jsem v obraze. 
Murphy : Neznalost zakonu neomlouva. 
Neil Armstrong : Hlavne neslapnout vedle. 
Nobel : Nema to cenu. 
Ohm : Nestavte se mi na odpor. 
Playboy : Prilis mnoho psu, zajicova smrt. 
Popelka : To je tvrdy orisek. 
Procter a Gamble : Kdyz se dva perou, treti se smeje. 
Prometheus : Nemate ohen? 
Pu Yi : Jsme v rejzi. 
Robin Hood : Na to se musi jit od lesa. 
Rubik : Kostky jsou vrzeny. 
Shell : Hrajte z voleje. 
Sipkova Ruzenka : Lide, bdete. 
Slepecke prislovi : Kdo chce psa bit, hul si najde. 
Tarzan : Jsem z toho na vetvi. 
Temelin : Treba nas jednou neco osviti. 
Valentyna Tereskovova : Kam cert nemuze, nastrci zenskou. 
Vincent van Gogh : Tak dlouho se chodi se dzbanem pro vodu, az se ucho utrhne. 
Zatopek : Nenechat se dobehnout. 

24. Inzeráty 
Prodám ženu! Rok výroby 1975, málo jetá, udržovaná, bílé barvy, 2x airbagy, komplet v kůži, přímé 
vstřikování, málo žere, spolehlivá! Zkušební jízda a sada gum zdarma! 
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Prodám auto s nerezavějící, aerodynamickou karoserií, nepodléhající módním vlivům, s dvojtaktním 
motorem pracujícím na principu náhodných výbuchů. Zn.: Wartburg 323 Sedan 
Nemám pozadí jako Mel Gibson, nejsem bohatý jako Bill Gates, ale UMÍM LÍZAT JAKO LASSIE!!! 
Vyměním ojetého Pionýra za neojetou pionýrku. 
Ztratila se mi žena. Kdo mi ji najde a přivede, tomu rozkopu držku. 
Vyměním ženu za žehlící desku! Zn: Deska jako deska. 
Vyměním muže za housle. Zn: dřevo jako dřevo. 
Sympatický notorik hledá sponzora. 
Prodám vilu u Černobylu. ZN: Svítí jako nová. 
Koupím nočník s uchem dovnitř.  Zn: Malý byt. 
Doopatřím starší lidi.  Zn: V rekordně krátkém čase. 
Prodám ruskou moderní kalkulačku na propan-butan. 
Hledáme analfabeta na práci s příisně tajnými dokumenty. 
Levně prodám přesné mapy.  Zn.: Bludný Holanďan. 
Prodám psa. Sežral mi tchyni.  Zn.: Kupujte, dokud má chuť! 
Vyměním muže s dobrým postavením za muže s dobře postaveným. 
Hledám ženu na domácí práce do bytu 6953,2 km2.  Zn.: Bezdomovec 
Chceš se udělat mezi moje čtyřky?  Zavolej a moji žákovskou knížku ti poslu obratem. 
Prodám štěnata kočky domácí.  Zn. Chlípná domácnost. 
Vyměním ženu za 100 kg brambor. Zn. kilo za kilo. 
Vyměním 40 letou ženu za dvě 20 leté. 
Čtyři  bezdomovci hledají domovníka. 
66 letý, tlustý, smradlavý, neúspěšný, nevychovaný muž hledá ženu opačných vlastností. 
Prodám bílý pracovní oděv, bez jednoho rukávu. Zn. Cirkulárka 
Vyměním vysavač za demižon vína. Zn. Přestal jsem vysávat, začal jsem nasávat. 
Kdo opraví klavír vypadlý z dvanáctého poschodí? 
Hledám telepaty. Ozvěte se.  Zn: Vy už víte kde. 

25. Postřehy 

25.1 Dubáci a bukáci 
Hřib satan ateistovi neublíží. 
Houby dělíme na jedlé, polo jedlé, málo jedlé, nejedlé a otrávené. 
V lese se nesmí křičet. Plaší se zvěř a houby. 
Houby se v lese rozmnožují trusem. 
Po dešti rostou houby rády, neboť tím dostanou příjemnou injekci. 
Houby dýchají spodním průduchem pod hlavičkou. 
Kdo se vyzná v houbách, není nikdy v lese otrávený. 
Houby rozeznáváme jedlé a ty k sušení. 
Naše lesy jsou bohaté na houby, lesní plodiny a odpadky. 
Jedovaté houby poznáme podle toho, že když je sníme, umřeme. 
Zásadně sbírám jen ty houby, které vidím. 
Hříbky sbírám nejraději ze všech hub, a taky mám ráda jednohubky. 
V lese je sice zdrávo, ale nesmí tam růst zapařené houby. 
Kromě malin jsme v lese žádné houby nenašli. 
Hřib dubák se v bukovém lese nazývá bukák. 

25.2 Zelenina naruby 
Zelenina je zdravější než ovoce, protože po ní dostane člověk do těla vitamíny a ne angínu. 
Pěstujeme ji pro zdravý rozum. 
Mrkev je zelenina, protože je červená. 
Petržel je ještě zelená mrkev. 
Doma máme jenom nepálivé papriky. Sáhl jsem si na ně. 
Člověku, který jí jenom zeleninu říkáme veterinář. 
Křen se nekření, ale u něho se pláče. 
Z rajčat vyrábíme rajský otlak. 
Maminka dokáže krájet cibuli tak, aby při tom neplakala. Přikáže to tátovi. 
Při vypařování ve skleníku přechází párová látka na skle v kapalnou. 
Když přijdeme k babičce, tak radostí neví, co zabít a na zahrádce pro nás natrhat. 
Proti škůdcům na zahrádce bojujeme brzy ráno, než se vzbudí. 
Zahradníci hnojí jahody, ale všichni ostatní je cukrují. 
V zimě člověk tloustne, protože jí hodně masa. Maminka říkala, že letos byla velká zima. 
Vegetarián se nikdy dlouho nezdrží, zvadla by mu večeře. 
Pořekadlo: Komu se nelení, tomu se zelení, nám říká, že někdo bude mít hodně zeleniny. 
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Mrkev pořádně rozkoušeme a sníme, protože rozkousaná stejně už k ničemu jinému není. 
Hrách patří mezi luštěniny. Nejraději ho luštím s uzeným masem. 
Česnek je zdravý pro lidi, ale společnost ho nesnáší. 
Náš strýc má na zahradě skleník, ve kterém pěstuje hlavně teplo. 
Děda říká, že má z celé zeleniny nejraději chmelový vývar. 
Květák se používá jako zeleninová náhražka pořádného oběda. 
Ve špenátu je nejvíc bílkovin, ale musí být s vajíčkem. 
Tatínek někdy říká, že by rád vlezl někomu do zelí. 
Angrešt má trny, kterými se brání proti snědení. 
Hrách je zelenina v pilulkách. 
Utrhl jsem si hlavu na zelném políčku. 
Člověk se na rozdíl od zeleniny zalévá tak, že jí a pije. 
Čočka se používá na vaření a do dalekohledu. 
V létě máme na oběd vždycky kus naší zahrady.  

25.3 Červivé plody 
Na cizí třešně nelezu rád, ale my žádné jiné doma nemáme. 
Ovoce na podzim uzraje, očesá se a uloží k zimnímu spánku. 
Bratrovi jsem dal ze dvou kiwi vybrat. Řekl jsem mu, aby si vzal buď to menší, nebo žádné. 
To jablko nakousl... já nevím. Asi zub času. 
Do školy jsem si přinesla grapefuj. 
Na tom jablku žádné bacily nebudou. Já jsem je pro tebe olízal. 
V těle je také ovoce. V krku máme ohryzek a mandle a v každém koleně po jednom jablku. 
Z hrušek mě bolí břicho, ale když si pomyslím, že byly sousedovy, tak je mi hned lépe. 
Nezralé ovoce nejím, protože být nemocný o prázdninách je hloupost. 
Když zrají třešně, strašáka na zahradu nedáváme. Děda je tam celý den. 
Babička říkala, že už ani ty hrušky nejsou tak měkké jako zamlada. 
Pecky z ovoce nemáme házet na chodník, aby tam nenarostly stromy. 
Mléko neroste jen v kravách, ale také v kokosech. 
Je pravda, že koruny rostou na stromech?  
Když je jablko červivé, tak je dobré, protože červík hned tak něco špatného nesežere. 
Mezi jižní ovoce patří banán, citrón, pomeranč, kiwi a cinzano. 
Nezralé ovoce netrháme a nejíme. Mohli bychom dostat poruchu s kručením. 
Přes zimu nám na stromě zůstaly jenom sušenky. 
Ze stromu, který přestane dávat zdravé ovoce se stává pořez. 
Citrón je teplomilné čajovité ovoce. Ze severu by byl moc kyselý. 
Pomeranče patří mezi jižní plody proto, že jsou opálené do červena. 
K sousedům na ovoce jsem vlezl proto, že my máme všechno úplně zralé. 
Jižní ovoce jsou banány, ananasy, citróny a koksové ořechy. 
Jablka máme také v kolenou, aby mělo tělo po celý rok vitamíny. 
Jablko si loupám proto, že se mi ho nechce mýt. 
Banány u nás nerostou, protože se v přírodě moc krade. 
Švestky dělíme na jídlo a pecky. 
Citrón je tak kyselý, že je z toho žlutý a zelený. 
V červivém ovoci jsou umístěny žížaly. 
Ovoce jíst se slupkou nemohu, i když je to zdravé. Já mám rád ořechy.  

25.4 Z poslední lavice 
Nejvíce se mi líbila pohádka o Čípkové Růžence. 
Rovnici o dvou neznámých vypočítáme tak, že se s těmi neznámými seznámíme. 
Ohniví mužíčci vypadají jinak než ohnivé ženy. 
Matriarchát znamenal, že ve všem byla aktivnější matka. 
Sjezdař jezdí v poloze, jako by ho bolelo břicho. 
Paní učitelka Macháčková mi řekla, abych se přihlásila do atletického kroužku a stala se striptérkou. 
Káča chtěla čerta za muže, protože čert nikdy nespí. 
Nejstarší bratr hrával dříve v útoku. Když se oženil, musel přejít do obrany. 
Šmudla ji políbil tak, že Sněhurce vypadl z krku zapadlý ohryzek a ona oživla. 
Co znamená pro rostlinu hnůj, to je pro mládež škola. 
Tatínek Smolíčka pacholíčka měl parohy. 
Kdy asimilují rostliny? Rostliny asi milují v noci. 
Zajíc se hloupému vlkovi smál, až se za bobky popadal. 
Mořské panny mohou existovat, protože potápěči pracují ve skafandrech.  
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25.5 Překlepy učitelského lidu 
Kuřice je slepice, která ještě nikdy neměla kuřata. Taková jako panna. 
Dílo je trochu dramatické, to jako kdybys řekl, že dívka je trochu těhotná. 
Připadám si jako na ostrově Lesbos. 
Jestli si Markéta myslí, že jí dám dvojku jen proto, že má oči modré, nebo co to ještě má pěkného, tak to 
nedám. 
Pak nám dívka třeba omdlí a když se nám ji nepodaří oživit, tak co s ní, že?  
Neopisujte, však při opravování se pozná kdo, s kým a jak. 
Kantoři by měli chodit do důchodu už ve čtyřiceti, protože pak už přestávají být pro studentky atraktivní. 
Jaké množství materiálu, tedy stolice, ke zkoumání odebereme? Velikosti ořechu, správně. Myslela jste, 
doufám, lískového, aby to nebyl kokosový!  
Nevím, co jste už ze sexuální výchovy probírali. Téma osm, první styk, jste už se mnou měli? Co je, 
Nováku, ty, že ještě ne?  
Vašková, proboha už! Já teď lituji, že se nesmí dávat na holou!  
Já vám na to seženu dvě holky, nebo si to udělejte sami. 
Nestojí nám ten špalík a nestojí. Co si počneme? Čemu se to řehníte? 
Pokud budete takhle vyvaleně koukat i na rande, tak se nám ani nevdáte. 
Kluky naší třídy dělíme na pojízdné, tancující a nepoužitelné. 
Dnešní láska (látka) se bude týkat doby pobělohorské.  

25.6 Rybičky, rybáři jdou... 
Rybáři na podzim prosívají ryby. Když jim některá v síti zůstane, tak ji uloví. 
Síť je plná malinkých dírek, svázaných provázkem. 
Rybaření jako sport obsahuje mnoho odporných znalostí. 
Je zajímavé, že se ryby utopí ve vzduchu, protože se leknou. 
Rybám se nekazí zuby, protože mohou pořád kloktat. 
Rybí mláďata se jmenují jiskry. 
Ryby jsou němé, protože to nejde povídat si pod vodou. 
Ryby rozdělujeme na sladkovodní a kyselé. Dýchají potichu, i když otvírají hubu. 
Rybníky se zakládají na výchovu ryb. 
Když se vyloví rybník, ryby se převezou do sádek, kde se teší na vánoce. 
Ryby mají tolik penízků proto, protože pijí jen vodu. 
Ryby jsou poctivé. Neberou a neberou. 
Rybí maso je velmi zdravé, protože obsahuje fosfor, který je smrtelně jedovatý. 
Rak žije na dně čisté vody a živí se živými a mrtvými zdechlinami.  

25.7 Fantazie o vesmíru 
Rakety se vypouštějí proto, aby donesly potravu malému medvědovi. 
Planeta se liší od hvězdy tím, že planeta je oblá a hvězda špičatá. 
Na obloze září oběžnice a stolice. 
Mléčná dráha jsou hvězdy, které působí při podívání jako mléko. 
Hvězdáři zjistili, že z vesmíru k nám přicházejí komické paprsky. 
Dalekohled je přístroj, který nás sbližuje se vzdálenými hvězdami. 
Tajemství vesmíru se nedá uhádnout, ale musí se objevit. 
Američtí kosmonauté letěli v kosmické lodi Algena. Po dosednutí je dopravili na Kennedyho mísu. 
Vesmír je nekonečno a trvalo by několik let, než by se doletělo na jeho konec. 
Malá družice je družička. 
V družici ztrácejí všechnu přitažlivost také ženy. 
Zemská přitažlivost slouží k tomu, aby lidé na druhém konci zeměkoule nespadli do vesmíru. 
Už ve velké výšce na družice působí zemská gravidita. 
Na planetách nemohou mít lidé rádia, protože by je nemohli uzemnit. 
Stratosféra je sféra, ve které se může člověk snadno ztratit.  

25.8 Vánoce, vánoce přicházejí 
Tatínek by rád rybu na černo - vytaženou. 
Řízek z kapra musíme jíst pomalu a opatrně. Mohl by se nám někam zapíchnout. 
Dostala jsem tolik hraček, že jsem zůstala stát v němém úžasu úplně němá. 
Ze starých zvyků dodržujeme u nás v rodině ten, že se o vánocích díváme dlouho na televizi. 
Nejhůř se má o vánocích ryba. I když pořád mlčí, nejvíc to odnese. 
V naší rodině jíme rybí řízky všichni. Pana doktora máme naproti. 
Kapra mám moc rád. Musí být ve vane, a tím je vyřazená z koupání. 
Kdyby se mi do krku zapíchla kost, nebudu dělat paniku a ukážu ji rodičům. 
Aby stromeček neopadal, tak ho strčíme ke kaprům do vany. 
Rybu jíme pomalu a nehltáme. Mohli bychom mít v těle o kost víc. 
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Na štědrý večer se z ryb jedí kapři a na Nový rok zavináči. 
Kapra nepolykáme hltavě. Jinak bychom se místo nadílky bouchali do zad. 
Hodně lidí ryby nejí, aby nemuseli běhat pořád s krkem na pohotovost. 
Když jsou kapři ve vaně, tak pozorně sleduji, jak si povídají s vodním kyslíkem. 
Chodili jsme se s dědou dívat jak kapři plavou ve vaně, ale on říkal, že Vánoce nepřežijí. 
O vánocích je zajímavé také to, že když se šťouchne do kapra, tak je ho hned plná vana. 
U sousedů pod námi nedělají kapra, tam připalují řízky z pravého masa. 
Kapry nám zabíjí soused, který pracuje v nemocnici. 

25.9 Lodě trochu jinak 
Rád bych se stal námořníkem. Ti chodí potetovaní. Na lodi je moře jejich vzduchem. Omývají se 
oceánem. 
Lodím, které plují Severní mořskou cestou, ztěžují plavbu ledové kry, špatné počasí a ledoborce. 
Námořníci hledají na palubě pevnou zem. 
Loď se může potopit jen jednou. 
Když najede na břeh, tak se utopí, ale námořníci ne. 
Čtyřstěžnové lodi se řekne karanténa. 
Lodě s sebou vozí několik uzlů za hodinu. Kolébají se z vlny na vlnu. 
Maják vysílá světelné signály a tím upozorňuje lodě, aby narazili na skálu až o kus dál. 
Ztroskotaní námořníci se mohou zachránit buď tím, že vlezou do záchranných člunů nebo do skafandru. 
Loď toho nejvíc unese, když má velkou kýlu. 
Největší pán nad loděmi v přístavu a na moři, které mu patří, je rejdil. 
Kotva slouží k upoutání plavidla, jinak by se loď pořád někde courala. 
Přísloví říká, že žena na lodích přinášejí neštěstí stejně jako na pevnině. 
Být kormidelníkem nic není. Ten jenom ukazuje směr a natočí k němu kormidlo. Přitéká s lodí do 
přístavu. 
Dříve námořníci jedli jenom dietu. Sušené suchary, které zapíjeli vodou. 
Při vodním lyžování musí jet motorový člun hodně rychle, aby ho závodník na lyžích nedohonil. 
Na opuštěné lodi byl už jen jeden živý námořník, který byl strachem celý mrtvý. 
Potápěč je takový člověk, který nesnese, když má v obleku díru. 
Stožáry jsou na lodi proto, aby se na ně věšely plachty, prádlo a vzbouřenci. 
Na nejvyšším místě sedí námořník a dává pozor, aby nebyl konec vody. 
Lodě mají kolem sebe zábradlí, aby lidi s lístkem nenaskakovali za jízdy. 
Kapitáni se s lodí potápějí proto, aby ji nemuseli platit. 
Námořníci mohou hlasitě nadávat, protože moře šumí a není je slyšet. 
Lodě nyní rezivějí pomaleji než dřív. Ve vodě je více oleje. 
Lodím se dávají ženská jména. Jsou totiž drahé a nedají se ovládat. 
Námořníci si svítí na cestu majákem. 
Kdo poprvé cestuje po moři, tak se pozná, co v něm vězí. 
Tankové lodě převážejí tanky. 
Loď jezdí po čáře, které se říká kurs. 
Obojživelník je tvor, který muže žít na vodě i na suchu. Třeba námořník.Záchranná kola jsou u něho 
rezervy. 
O prázdninách jsme byli u moře. Zastihl nás tam uragán. Čtyři osoby zahynuly. Byl to krásný zážitek. 
Co se, prosím, volá, když to není muž pres palubu, ale žena přes palubu?  
Námořníci se tetují. Na souši je zase rozšířeno strýčkování. 
Kdybych dostal mořskou nemoc, tak vystoupím z lodi a půjdu pešky. 
Moře je užitečné tím, že bychom se bez něho nedostali k ostrovům. 
Největší štěstí je vypadnout na moři z lodi, neumět plavat a být zachráněný. 
Nejčastěji klesají na duchu potápěči. Mají tu výhodu, že když přijdou večer z práce, už se nemusí koupat. 
Moře omývá břehy pevniny a rekreanty. 
Při odlivu moře ustupuje, protože je na pláži hodně lidí. 
Název Tichý oceán je asi z dob, kdy nejezdily motorové lodě. 
Pro námořníka je nejtěžší čelit bouřím na pevnině. 
Co je to Golfský proud? Já elektřině moc nerozumím. 
Tichý oceán nemluví, jen šplouchá. 
Lodivoda živí mělčina. 
Moře vytváří přílivy, odlivy a zálivy. 
Ryby se potí, a proto je moře slané. 
Záliv vznikne tehdy, když si tam vleze moře. 
Opak mořského odlivu je přeliv.  

25.10 Letectví 
Letadla mají mimoúrovňové křižovatky. 
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Tryskáče létají rychle, ale někdy zpomalí, abychom mohli na obloze vidět, že letí opravdu tryskáč. 
Letce o počasí stále informuje revmatologický ústav. 
Bez vrtule mohou létat jenom ptáci a plachťáci. Listu u vrtule se při létání používá k namotání vzduchu. 
V životě bych to rád přivedl vysoko. Chci se stát pokrývačem nebo pilotem. 
Když mě někdy přeletí letadlo, nikdy se mi nic nestane. 
Nad atmosférou se nachází sexosféra. 
Nadzvuková rychlost je, když to napřed slyšíme, ale když se na to podíváme, už je to pryč. 
Letec má tu výhodu, že může hodně pobývat na čerstvém vzduchu. 
Mezi tekutá paliva pro letectví patří benzín a naftalín. 
Letadlem jsem ještě neletěl. Zatím hodně létám po sídlišti. 
Když chce pilot přistát, křikne: "K zemi!"  
Cesta letadlem je dražší než cesta vlakem o vysokohorskou přirážku. 
Letecká doprava umožňuje dopravit rychle do vzdálených míst náklad, cestující s letušky. 
Naše letadla mají značku TU, aby nemusela troubit. Jsou dobrá, proto na ně píšeme OK. 
Letadla za sebou táhnou větroně, aby je naučila létat.  

25.11 Doktoři a pacienti 
Klinická smrt je taková, při které pacient umře na klinice. 
Panu doktorovi ani tatínkovi se nelíbí maminka. 
Paní doktorka se mne ptala, co si u ní přeji, jestli injekci. 
Nerad chodím k zubaři, protože mi jde na nervy. 
Lékaře dělíme na internisty, specialisty, dentisty a recidivisty. 
Znám zdravotní sestry a zdravotní bráchy. 
Zubař mi vrtal stoličku až na kořen bolesti. 
Šel jsem k lékaři s neposlušnýma ušima. 
Můj talent zpěváka objevil zubař. 
Doktor nemůže být jedináček, protože má sestru. 
Otec se odřel tolik, že mu sestřička musela píchnout protitonikovou injekci. 
Pan doktor utěšoval dědečka, že za týden po operaci bude z nemocnice venku tak jako tak. 
Zlomeninu neošetřujeme. Jen ji utáhneme, aby se ani nehnula a utíkáme s ní k lékaři. 
Nemocný člověk má ležet a jenom užívat lékařský recept. 

25.12 Dějiny a dějepravci 
Ve starověkém Řecku žili bohové v klášterech. 
Labyrint byl překrásný palác, který měl hodně pokojů. Kdo do něho vstoupil, pošel hladem. 
Tantalova muka byla, když se třeba někteří bili a ostatní se k nim nemohli přidat. 
Athéna byla bohyně moudrosti a vtipu. 
Bohové na Olympu pili hektar. 
Nejznámější antický bůh je Pornos. 
Zeus byl nejvyšší bůh, protože měl největší plnovous. 
Minerva byla římská bohyně moudrosti. Nikdy se nevdala. 
Ulixes se dostal do Tróje převlečený za koně. 
U starých Řeků byl posvátným zvířetem Apollon. 
Řeckou bohyní krásy byla Hermafrodita. 
Juno se odebrala ke králi větru Aiolovi. Ten, aby se bohyni zavděčil, hned pustil větry. 
Řecká bohyně spravedlnosti má zavázané oči, aby nevážila špatně. 

25.13 Lidi a lidičky 
Teta nás navštěvuje proto, aby nám udělala radost, když odchází. 
Udělala u nás to, co se dělá psíkům. Umyla mě, učesala a dala pusu. 
Náš strýc pracuje v dolech a naše rodina z toho těží. 
Stropy se v domech stavějí proto, aby lidé mohli chodit po půdě. 
Já mám doma vlastní pokoj, naše Olga také, jenom táta s mámou musí spát v jednom. 
Mám ráda divadlo, protože tam chodí rodiče a já se mohu dívat v noci na televizi. 
Meluzína umí v komíně skučet jako naše Jana. 
Když doma řeknu, že bych rád jel tam, kde jsem už dlouho nebyl., tak mě naši pošlou k holiči. 
Proč se řekne vzdálený strýc, když bydlí tak blízko?  
Doma máme pěkně urovnaný nepořádek. 
Až si uspoříme na auto, tak si koupíme něco jiného. 
Ve sklepě máme kočárek. Je to holčička. 
Sousedův Pavlík mluví tak, že řve. 
Batole je dítě, které se batolí do školy a nemusí dovnitř. 
Dítě je dospívající dospělý. 
Když přiběhneme ulítaní domu, nesmíme se hned napít studené vody, abychom se nezpotili. 
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Jako mateřské znamínko mám na hlavě bouli. 
Modřina je úraz, který přechází do zelena. 
Vodu, kterou neznám, nepiji. Mohl bych si zkazit žízeň. 
K zubaři chodím proto, abych k němu už potom nemusel. 
V červnu jsme byli u moře zkusit, jestli je teplá voda. Nebyla. 
Poslouchat musím proto, aby mi doma naši nenadávali, že neposlouchám.  
Lidi dělíme na muže, ženy a děti a sousedy. O těch říká babička, že to snad už ani nejsou lidé. 
Někteří lidé nechtějí ani slyšet o ženění a raději se stávají vdovci. 
Na světě má člověk největší klid až po smrti. 
Bezúhonný člověk je takový, který se nedá uhonit. 
Ten člověk, který vůbec nepije alkohol, se nazývá analfabet. Kdo jej pije, podobá se zvířeti, protože leze 
po čtyřech. 
Opilci spáchají pod vlivem alkoholu i sebevraždu, ale druhý den o tom nic nevědí. 
Alkohol našemu zdraví škodí, protože se o tom učíme ve škole. 
Zeleninu a ovoce jíme proto, abychom měli zdravý rozum, který mají optimisté. Optimisté se na svět 
dívají zářivýma očima. 
Optimista je člověk, který je smutný jen tehdy, když není veselý. 
Holohlavý pán má čelo až někde u krku. 
Kdo pije hodně mléka, roste jako z vody. 
Babička chce Piešťany, protože revma už má. 
Myslím si, že myslím proto, že se mi myšlenky střídají v hlavě od večera až do rána a zase až do večera. 
Dospělý člověk je takový, který už vyrostl do výšky a začíná růst do šířky. 
Jedna polovina mých rodičů je rodu mužského a druhá rodu ženského. 
Člověk vznikl z opice neandrtálské a musel se prací narovnat. 
Hlavní rozdíl mezi člověkem a opicí je v tom, že člověk má v páteři dva hrby a opice jen jeden.  
V minulosti byl Dunaj terčem hudebních skladatelů. 
Asi se stala dopravní nehoda, protože pod našimi okny se začali množit lidé. 
Dny se prodlužují. To vidíme i podle toho, že vyučování ne a ne skončit. 
Poezie se od prózy liší tím, že v poezii je víc bílého místa. 
Łudovít Štúr bojoval za vzrušení poddanství. 
Mezi drogy patří i Mary Huana. 
Knihovnice mi radila novinku: Když dospívám. Ale mně knihy o hudbě nezajímají. 
Epigram je krátká sadistická báseň. 
Hegel byl německý dialekt. 
Naše babička je ještě nábožensky přetížená. 
V krvi máme ROH faktor. 
Nepracuji sice úhledně, ale zato pomalu. 
Tatínek řekl, že maminka vaří podle atlasu hub. Je to jedlé, ale nechutné. 
Choval se sebevědomě, vystupoval směle. Zkrátka byl to suvenýr. 
V Mezopotámii stavěli odůvodňovací kanály. 
Řecká bohyně moudrosti se jmenovala Anténa. 
Z rozjetého vlaku se může vyskočit jen tehdy, když stojí. 
Odvážné zvíře je třeba ryba. Je chladnokrevná. 
Já nevím, jestli jsem udělala talentové zkoušky, protože si paní profesorka pořád zakrývala dlaní obličej.  

25.14 Přírodní případy 
Směrem k severnímu pólu teplota neustále klesá, až úplně ustane. 
Dříve byla poušť pokrytá pralesy. 
V moři je slaná voda, protože se v něm koupalo hodně lidí. 
Ledovce jsou tvrdohlavá voda na severu. 
Sůl se dobývá z mořských řek. 
U moře je zamořené prostředí lidmi. 
Ostrov je kousek země v moři. Není tam nic, jenom voda. 
Za polárním kruhem jsou tak velké zimy, že když tam prší, tak tam padá sníh. 
Ostrov je kus pevniny, který je spojen se zemí jenom jednou stranou, a to spodní. 
Sopky jsou hory s výfukem. Jsou to ještě mladé divoké kopce. 
Poloostrov je ostrov, rozdělený na dvě části. 
Za severním polárním kruhem žijí ze zvířat: mrož, tuleň, sob a Eskymák. 
V poušti lidé jezdí na velbloudech proto, aby se jim nenabral do sandálů písek. 
Zemětřesení vznikne, když se země bojí. 
V moři bylo tolik vody, že mi lezla až krkem.  

25.15 Co jsme pohnojili 
S tabákem se setkáváme v jižních krajích a cigaretách. Je to základní surovina pro výrobu kuřáků. 
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Mezi obilniny patří pšenice, žito, ječmen, oves, rohlík, chleba a další. 
Zrní se skládá ze slupky a ještě nerozemleté mouky. 
Ze žní se dělají koláče nebo posvícení. 
Řepa se pěstuje jako krmivo pro králíka a ti jako krmivo pro nás. 
Cukrovka se liší od cukru tím, že ji mají také nemocní lidé. 
Záhumenek je všechno, co se urodí na družstevním poli a nosí se za humna. 
Chmel je pivní rostlina. Patří mezi naše exportní alkoholické zlato. 
Když je půda hodně mokrá, musí se pro brambory odůvodňovat. 
Znojmo je vinařské středisko, kde se pěstují hlavně okurky. 
Úroda chleba se sejde na jaře. 
Dioptrie je veda o čočce. 
Některé rostliny mají trny, kterými se brání, aby je zvířata a lidé nesnědli. 
Maliny najdete na pasece za myslivnou, kde jsou nejvíc zralé a proto tam už nejsou. 
Sbíral jsem borůvky, které byly modré až na čele.  

25.16 Zahraj to výš 
Člověče, ty hraješ schválně tak strašně falešně, ale zajímavé je, že se ti to tak dlouho daří. 
Tuhle skladbu složil génius, diriguji ji já a zahrajete to vy. 
Ty jsi byla na diskotéce sama? To rád věřím. A s kým sama?  
Jak vás tak poslouchám, zdá se mi, že za výuku klavíru dostávám spíš bolestné, než plat. 
Armstrong také chraptěl a zpíval při tom do mikrofonu. 
Děti zazpívejme si, Koudelko, ty mlč!  
Dirigování je takové mávání rukama do taktu. 
Za našich mladých let byla hudba hezčí. Tohle není hudba, ale něco jako vysavač. 
Ve vašem pochodu není ani trocha poezie. 
Jsi pěkná dívka, ale tvůj požadavek, aby tě při zpěvu všichni pořád doháněli, to snad přeháníš. 
Tohle je zpěv, vrzání dveří je libozvučnější. 
Gramofon tak řve, že ani neslyšíte, když říkám, abyste ho ztlumili, že řve. 
Zpěváčci, tuhle píseň je třeba zapít (zapět) slavnostně. 
To vy hrajete na ten buben? Už vám ho někdy prokopli?  
Hudba nás obohacuje o zážitky, které bychom nepocítili, kdyby bylo ticho. 
To snad ani není hlas, ale zánět hlasivek! 
Zavřete okna, budeme zpívat!  

25.17 Válečníci a filosofové 
Xantipa byla na Sokrata velmi zlá, protože měla za muže mudrce, ale ona chtěla mít za muže normálního 
muže. 
Sokrates byl řecký filozof. Chodil mezi lidi a dával jim dobré rady. Chtěli ho za to otrávit. 
Protože Sokrata kvůli Xantipě pořád bolela hlava, vypil číši bolehlavu. Vyhnul se smrti tím, že spáchal 
sebevraždu. 
Filosofem se Sokrates nazývá proto, že ho mnoho netrápilo, když ho otrávili. Zemřel na státní útraty. 
Založení Říma se skládá z pověstí. 
Romulus a Remus byli bratři, ale o jednom se to určitě neví. Oba vychovávala vlčice. Proto byl jeden z 
nich vzteklý. 
Řím založili Romulus a Rámus. 
Rémuluse a jeho bratra přivedla na svět samice. 
Staří Římané museli svést mnoho válek, než se Itálie stala poloostrovem. 
Pomáhali také v Egyptě stavět pyramidy. K tomu Římané používali jednak velké kvádry a jednak otroky. 
Nejoblíbenější rod ve starém Říme byl rod ženský. 
Řím se v minulosti proslavil jako věčné město. 
Římané patřili mezi válečné národy, a tak meč patřil k jejich dennímu chlebu. 
Staří Římané u stolu leželi na jedné půli těla a druhou půlí jedli. 
Gladiátoři byli lidé, kteří pěstovali gladioly. Naučili se zápasit sami se sebou. Bojovali na smrt a na život. 
Patriciové byli bohatí potomci bývalých boháčů. 
Ve starém Římě měli dva druhy vojska: lehkooděnci a tlustokožci. 
Své zbraně, když je přinesli na štítě, zanechali Římané synům. Když je neměli, tak vnukům. 
Římští vojáci měli dobrý útok, ale špatnou obranu. 
Jako první provincii dobyli Římané Cecílii. 
Xantipa Sokratovi nadávala, že nepracoval a jenom chodil a vedl filozofické řeči. 

25.18 Poznámkový aparát 
Lže a schválně uvádí jiné letopočty.  
Při hudební výchově schválně mutuje, i když na to ještě nemá potřebný věk.  
Hodil mokrou houbou po učitelce, která po dopadu udělala loužičku.  
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Upozorňuji Vás, že Váš syn bude mít sníženou známku ze spaní.  
Váš syn nevhodně dokazuje svou sílu tím, že při pracovní výchově utahuje svěrákem děvčatům ruce, aby 
se nemohla bránit.  
Vyprázdnil se v parku.  
Jezdí nosem po lavici, aby to pískalo.  
Vážení rodiče, oznamuji vám, že mě z vašeho syna pravděpodobně ranní mrtvice. Stane-li se tak, nepřeji 
si, aby mi šel na pohřeb.  
Nosí do školy příliš krátké sukně, takže vzbuzuje u spolužáku vetší pozornost než já svým výkladem. 
Prosím o prodloužení.  
Při kreslení užírá spolužákovi model.  
Běhá po chodbě nedovolenou rychlostí.  
V pondělí dal Ivance facku, i když mu nic neudělala a nechtěla, aby jí něco dělal.  
Spoluúčastnil se porouchání školní váhy.  
Pochutnává si při vyučování na savém papíru.  
Při špatném prospěchu si vynucuje lepší známku pláčem.  

25.19 Tělocvičení  
Když jsem odstartoval přespolní běh, tak jsem netušil, že nepoletíte do cíle, ale domů.  
Na konec řady tě nepostavím. Tam už někdo stojí.  
Jestli nebudete při povelu stát jako strunky, uvidíte, jak vám zahraji. Místo rozcvičky poběžíte až támhle k 
tomu stromu na obzoru.  
Šlapeš na pedál jako na šicí stroj, Andulko!  
Stůj v pozoru a neuhýbej se pořád. Ty si myslíš, že tu něco pojede?  
Jestli si chceš zahrát divadýlko, tak to nezkoušej ve třídě, ale na hřišti jako fotbalista.  
Hrajete ten samý pěší fotbal, jaký vidíte v televizi.  
To jsi Čech, když nevíš, co je v hokeji ofsajd?  
Cvič, nebo budeš tak tlustý, že si při předklonu neuvidíš ani na palec u nohy.  
Jsi takový zachránce, že kdyby se někdo topil a tys pro něho jel s lodí, tak ho ještě přizabiješ veslem.  
Kluci, kdyby mě na hřišti hledala manželka, tak jí řekněte, že jsem odešel. Kdyby nepřišla, tak jí neříkejte 
nic.  
Stůj, nebo tě nedohoním!  
Všechny lyže ze školy už máme půjčené. Přijď na jaře, to už budou zpátky.  
Nemůžeš cvičit, protože ti leží v žaludku oběd? Přece nechceš, aby ti stál v pozoru.  
Ptejte se, děti, otce na různé aktuality, ať nečte pořád jenom ten sport.  
Holky, buďte v tělocvičně zticha, jste jak malí kluci!  
Poslyš, Vondráčku, ty jsi tak nemotorný, že skoro pochybuji o tom, že jsi také z opice.  
Diskotéku považuji za spartakiádu prvobytně pospolné společnosti.  
Když jsme dříve běhali lesem, krásně šuměl. Teď čumí.  
Druhý neúspěšný pokus máš úspěšně za sebou. Rozběhni se po třetí!  
Kluci tady nejsou. Šli si před hodinou zahrát na pět minut hokej.  
Proč v tělocvičně řvete a nemáte u dveří rozvědčíka, jestli už nejdu?  
Tvé lyžování je vidět po celé stráni. Pády máš jako díže na chleba.  
Zkus se někdy postavit samočinně a nejen se vždy opírat o branku.  
Studentky, upozorňuji vás, že známky dávám za hodnotný výkon a ne za umělecký dojem.  
Cestování napomáhá vzdělání. Kup si kolo a vydej se na cestu kolem světa!  
Jsi hodný, že jsi přišel na hřiště. Přijdeš nás navštívit ještě někdy?  
No prosím. Kolem hriště projde jedna holka v plavkách a celá moje dosavadní výchova je v háji.  
Kdo se v plavání utopí, tak v tělocviku propadne.  

25.20 Výlov ze školních úloh 
Šostakovič kombinoval již od šesti let.  
Známý řecký filozof byl Fusakles.  
Václavu IV. pomohla při útěku z lázní labužnice.  
Jan Žižka byl český zemák.  
Ve Francouzské revoluci nezahálely ani ženy. Spravovaly oděvy a raněné.  
Napoleonovi vojáci stříleli z pušek, kanónů a jiných zbraní.  
Na poušti nerostou rostliny, protože by dostaly úpal.  
V plicích máme sklepní klícky.  
Pohovka je činidlo odpočívací.  
Sůl získáváme v ČR tak, že ji koupíme v krámě.  
Bránici máme na vyrábění škytavky.  
Když nebylo co jíst, tak Karel IV. povolal do Čech brambory.  
Na Krymu se pěstuje již teplejší ovoce.  
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25.21 Historie se opkuje 
Už jsem v dějepisu učil tvou matku. Máš nedostatečnou. Historie se opakuje.  
Homéra neznáte ani od vidění?  
Vy jste jako Hotentoti. Jak by vás právě setřepali ze stromu.  
Neptám se tě na krále v kartách, ale na krále Přemysla Otakara II.  
Príště si sjednotíme Itálii  
Vždyť ty jsi prospal celou vládu Jiřího z Poděbrad!  
Říkám-li v roce osmnáctém, znamená to, jak si jistě každý domyslí, že se to stalo v roce tisícím 
devítistém osmnáctém. Říkám v roce osmnáctém místo v roce tisícím devítistém osmnáctém, abych 
zbytečně neztratil tolik času.  
Při zkoušení si neprohlížej učebnici dějepisu, nebo dostaneš otřes mozku z toho, jak tě s ní bacím po 
hlavě.  
Vraťte se, studente! Jsem znechucen vaším vztahem k dějinám.  
Už staří Římané říkali: "Koho bohové nenáviděli, udělali ho učitelem."  
Svatbou těchto dvou králů se říše upevnila.  
Naši předkové sice říkali jez do polosyta a pij do polopita, ale urcitě ne spi do poledne.  

25.22 Pět minut se styďte 
Křičte pomalu, nerozumím!  
Tvůj domácí úkol je vynikající. Poslyš, nepomáhal náhodou někdo tvým rodičům?  
Myslím, že jsi zde zbytečně neseděl. Určitě jsi dostal alespoň hlad nebo žízeň.  
Dřív musel učitel umět zpívat. Dnes tancovat, jak mu kdo píská.  
Kdyby měl učitel všechno, tak by neměl žádný důvod učitelem zůstat.  
Jste neuspokojiví jako situace v Jugoslávii.  
Není pravda, že se vyhýbáš učení, ale rozhodně ho nevyhledáváš.  
Milan je veselé povahy, ale nevyhýbá se ani chvilce zadumání.  
Ty nejsi ve škole přítomen duchem, ale jenom jako kus.  
Dnes jenom mlčíš. Co tím chceš říci.  
Měl by ses stát meteorologem. Máš na to vlohy. Pořád se mýlíš.  
Kolik toho ještě máš? Já čekám se začátkem, až dojíš, už tak dlouho, že jsem dostal hlad.  
Jak si to představujete? To mám na vás křičet šeptem?  
S velkým potěšením sděluji, že nám příští hodina odpadá. Přijde pan zubař.  
Když si uvědomuješ, že jsi hloupý, tak už nejsi tak hloupý.  
Máš pokušení naučit se a nic proti tomu neděláš.  
Neboj se, nikam nespadneš. Už jsi s vědomostmi na dně.  
Pojd dál! Nemusíš se vyzouvat. Já vím, že máš špinavé nohy.  
Á, pachatel nám usnul přímo na místě činu.  
Raději mi to řekni. Při mluvení nemusíš ovládat pravopis.  
Čím je člověk starší, tím je zkušenější. Žel nikdo se nedožil toho, aby byl nejzkušenější.  
Výjimka tvoří plavidlo.  
Máš tam mít datum a kolikátého je.  
Ráno je moudřejší počkat do večera.  
Neklobás mi tu pořád se sousedem.  
Chlapce, dám Ti dobře mířenou radu.  
Cože, Mirek se ve vyučování zakázal budit?  
Množné číslo od žák? Vy bando jedna mizerná.  
Jestli se nebudeš učit, budeš opakovat nočník!  
Já vás po tom blátě proženu, že se za vámi bude prášit!  
Tak už dost té zábavy. Neslyšeli jste zvonit na přestávku?  
Za vaši výchovu ručím já jako ředitel a celý mučitelský sbor.  
Tak už to bývá, do školy se nosí svačina a ze školy zase pětky.  
S lidmi je to těžké. Kdyby nebyl alkohol, nebudou ani abstinenti.  
Řekni tátovi, že se musí v matematice polepšit, nebo propadneš.  
Mám v sobě tolik penicilínu, že kdybych na někoho kýchl, hned by se uzdravil.  
Podívejme se, tak ty máš díru ve svetru pod paží proto, že se pořád hlásíš?  
Ty mi teď napřed tvrdíš, že měl vlak zpoždění, a potom, že ti ten zpožděný ujel?  
Moudřejší už ustoupili domů, takže zbyli ti, které jsem si nechal po vyučování.  
Vidíte, dnes má člověk celý svět u nohou jenom tehdy, když mu vypadne glóbus.  
Ty nemáš k dispozici ani dobrý hlas, ani přednes, ani výslovnost, jenom tu postavu.  
Jste jako televizní seriál. Teď jsem s vámi a vůbec se netěším na zítřejší pokračování, ale dívat se 
musím.  
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26. Podnikový oběžník 
Vážení spolupracovníci, již několikrát jsme byli upozorněni vedením naší společnosti na to, že řada 
z Vás používá "nepěkných" výrazů při komunikaci s kolegy. Některým z nich to dokonce vadí, cítí 
se poškozeni a tak si stěžovali. Proto Vás žádáme, abyste si ode dneška dávali pozor na to, jak se 
vyjadřujete a nabízíme několik frází, které nahradí ty Vámi dodnes běžně používané. 

 Použijte:  "Tak já tu dnes zůstanu po práci." Namísto:  "A kdy to mám kurva dělat?" 
 Použijte:  "Nejsem si jist, je-li to vůbec možné." Namísto:  "Seru na to." 
 Použijte:  "Opravdu?" Namísto:  "No ty si snad ze mě děláš prdel." 
 Použijte:  "Takhle to asi nepůjde." Namísto:  "To je na hovno." 
 Použijte:  "Promiňte, chtěl jste něco vědět?" Namísto:  "Polib mi prdel." 
 Použijte:  "Mám rád svou práci." Namísto:  "Zkurvená práce." 
 Použijte:  "Měli bychom to probrat." Namísto:  "Zasraná porada." 
 Použijte:  "Kolega není z nejbystřejších....." Namísto:  "Většího debila jsem neviděl......" 
 Uvidíte,  ze se to bude nakonec líbit i Vám, nejen Vaším kolegům. 

27. Autentický výtah ze zápisů MNV a JZD: 
 Žádám o přidělení krávy, která je březí po předsedovi, který se odstěhoval. 
 Kdo nemá ještě orazítkovaná vejce, nechť tak učiní nebo mu propadnou. 
 Moje žena utrpěla zranění následkem švihnutí ocasu do oka. 
 Vážení zemědělci, dostavte se všichni ke škole, kde se bude vykupovat semeno, pytlíky si označte, 

aby nedošlo k záměně. 
 Dne 17. t.m. bude proveden soupis prasat, dostavte se všichni včas. 
 V kulturním domě se staví kamna, žádáme občany o brigádu, trouby jsou na MNV. 
 Upozorňujeme na setí jařin. Kdo je osel, ať se přihlásí. 
 Předseda telefonuje zootechnikovi: "Chcípl nám vůl, máme koupit nového nebo počkat na tebe?" 
 V otázce prodeje se ženou souhlasím, můžete si pro tu svini přijet kdykoliv. 
 Výzva k občanům: "Vybírá se poplatek za plemenného býka a za kominíka." 
 Žádám vás o povolení přestavby stodoly na bytovku a to tak, že předek nechám stát a hýbat budu 

jenom zadkem. 
 Žádám o poukaz na térový papír, důvod: prší mi na kozy. 
 Občan, který ukradl v drůbežárně vejce, bude za ně popotahován až před MNV. 
 Upozorňujeme družstevníky, že již třetí den je na návsi fůra hnoje. Nebude-li odstraněna, vloží se 

do toho národní výbor. 
 Exekuce nemohla býti provedena, poplatnice má jen dvě kozy a na ty si nedá sáhnout. 
 Prosím, abych byla ve své věci uspokojena, jinak se obrátím na veřejnost. 
 Závěrem schůze bych chtěl vyzvednout s. Malou za mléko a s. Vorla za vejce. 
 Soudruzi, co je s mojí žádostí, je 18. a já jsem to ještě nedostala. 
 Ten úředník co zamítl moji žádost, by měl jít spát ke mně, aby poznal, jak mám vlhkou díru. 
 Nedostanu-li povolení na tu mříž, jsem nucen přeříznout starou. 
 Kdo má ještě zájem o nové brambory, dostaví se na pole, kde mu bude nakopáno přímo do pytle. 

28. Výkladový slovník pro personalisty, aneb jak číst a psát hodnocení 
Znění posudku Výklad 
Má mimořádně vysokou kvalifikaci Dnes neudělal příliš velké blbosti 
Přičinlivý a vytrvalý Paličatý jako osel 
Společenská povaha Často chlastá 
Využívá všech možností ke svému dalšímu rozvoji Často chlastá s nadřízenými 
Má neomezený potenciál Před důchodem se ho sotva zbavíme 
Má postřeh a invenci Perfektně vymýšlí výmluvy 
Ne vždy přesně plní pokyny nadřízených Myslí mu to lépe než nadřízeným 
Je taktní Ví, kdy má držet hubu 
K plnění úkolů má tvůrčí přístup Vždy se mu podaří najít někoho, kdo práci 
  udělá za něj 
Ochotně pracuje i po skončení pracovní doby Má doma pěknou megeru 
Je precizní a nepřehlídne sebemenší detaily Neskutečně nudný 
Má vůdčí schopnosti Má mimořádně silný hlas 
Je vtipný, má smysl pro humor Většinu pracovní doby tráví na Internetových 
  stránkách s anekdotami 
Má mimořádné organizační schopnosti Daří se mu chodit včas do práce 
Je loajální Není schopen získat jinou práci 
Má rád svoji práci Mohlo by se mu ubrat na platu 
Často konsultuje problémy s kolegy a nadřízenými Už nám jde všem na nervy 
Je perspektivní Má příbuzné na ředitelství 
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Je perspektivní, půjde dál Už aby šel 
Efektivně využívá pracovní dobu Často se dívá na hodinky 
Je vynalézavý Vždy si najde sto důvodů aby dělal cokoli, jen 
  ne to co má 
Přísný, ukázněný, zásadový Prostě blbec 

29. Proč je dobré pít alkohol na pracovišti: 
1. Snižuje se stres. 
2. Vzniká stimul chození do práce. 
3. Vztahy se stávají více důvěrnými. 
4. Snižují se náklady na topení 
5. Snižuje se počet stížností na nízký plat. 
6. S větší racionálnosti se využívá pracovní doba 
7. Podřízení se zdržují v práci do pozdního večera. 
8. Zaměstnanci říkají, to co mají na myslí, nikoli co chce slyšet vedení. 
9. Snižuje se potřeba služebních automobilů. 
10. Zkracují se dovolené: zaměstnanci raději chodí do práce. 
11. Mezi kolegy se zlepšuje subjektivní pohled na druhého. 
12. Obědy v jídelně se stávají mnohem chutnější. 
13. Při uzavření pracovních smluv se šetří mzdový fond. 
14. Kolegové otevřené mluví o svých ideách a nápadech. 
15. Zkracují se přestávky na kafe. 
16. Sezení na kopírce se už nepovažuje za vulgární. 
17. Nesouvislé mrmlání se stává řečí seriozního jednání. 
18. Všichni po pár pohárcích ochotně souhlasí pracovat více a lépe. 
19. Roste morální spokojenost se svou práci. 

30. DEMISE 
Tímto oficiálně podávám demisi na funkci dospělého člověka. Rozhodl jsem se, že nadále na sebe 
beru zodpovědnost osmiletého dítěte! 

 Chci chodit k McDonaldovi a myslet si, že je to čtyřhvězdičková restaurace. 
 Chci si pouštět dřívka po blátivé kaluži a pohánět je házením kamínků.  
 Chci si myslet, že lentilky jsou lepší než peníze, protože je můžu sníst.  
 Chci v létě ležet ve stínu toho velikého dubu a prodávat tam s kamarády limonádu. 
 Chci se vrátit do časů. kdy byl život jednoduchý - stačilo znát jen barvy, násobilku a pár básniček 

a nevadilo mi to, protože jsem nevěděl,co všechno nevím a bylo mi to fuk. Uměl jsem jenom být 
šťasten v blažené nevědomosti o všem, co by mě mohlo rozrušit nebo naštvat.  

 Chci si myslet,že svět je spravedlivý. Že lidi jsou poctiví a dobří.  
 Chci věřit, že všechno je možné.  
 Chci zapomenout na složitosti života a žasnout zase nad maličkostmi.  
 Chci žít zase jednoduše.  
 Nechci, aby se můj den skládal z havárií počítače, hor papíru, špatných zpráv, starostí jak přežít 

do výplaty, účtů, pomluv, nemocí a ztráty milovaných lidí. 
 Chci věřit v moc úsměvu, objetí, laskavého slova, pravdy, spravedlnosti, míru, snů, 

představivosti, mužnosti a stavění sněhuláka. 
 Takže tady je má šeková knížka, klíče od auta, kreditkarty a formulář na daňové přiznání. 
 Oficiálně rezignuji na dospělost.  
 A jestli o tom chcete ještě diskutovat, musíte mě nejdřív chytit. – Mát babu 

31. Varování výrobců alkoholu 
Aby výrobci alkoholu prokázali vyšší odpovědnost za své produkty, rozhodli se na návrh Lékařské 
asociace umístit na všechny láhve alkoholu tato varování: 

 Varování č. 1: Konzumace alkoholu může způsobit pocit, že šeptáte, když nešeptáte. 
 Varování č. 2: Konzumace alkoholu je hlavním příčinou toho, že při tanci vypadáte jako debil. 
 Varování č. 3: Konzumace alkoholu vás může přimět vyprávět jednu a tu samou nudnou příhodu 

pořád dokola, dokud vám kamarádi nerozbijí hubu. 
 Varování č. 4: Při konzumaci alkoholu snadno uvěříte, že vaše ex-přítelkyně (ex-přátelé) nebo 

kamarádi umírají touhou po tom, abyste jim ve čtyři ráno zavolal. 
 Varování č. 5: Konzumace alkoholu vás může zanechat v němém údivu co se to proboha stalo s 

vašimi kalhotami., 
 Varování č. 6: Konzumace alkoholu vás může dovést k přesvědčení, že dokážete konverzovat s 

příslušníky (příslušnicemi) opačného pohlavím bez  prskání. 
 Varování č. 7: Konzumace alkoholu může způsobit, že se ráno probudíte a uvidíte něco opravdu 
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strašného (jméno toho si však nebudete pamatovat). 
 Varování č. 8: Konzumace alkoholu je obecně hlavní příčinou nevysvětlitelných spálenin od 

koberce objevujících se na čele. 
 Varování č. 9: Konzumace alkoholu ve vás může vyvolat iluzi, že jste silnější, krásnější a 

chytřejší než ten obrovskej chlap, co sedí v rohu. 
 Varování č. 10: Konzumace alkoholu vás může přivést k domněnce, že tlustí a hnusní lidé jsou 

štíhlí a atraktivní. 
 Varování č. 11: Konzumace alkoholu může vést k tomu, že se u vás doma najednou objeví 

několik dopravních značek. 
 Varování č. 12: Při konzumaci alkoholu snadno uvěříte tomu, že se lidé smějí s vámi. 

32. Jak si udržet zdravou hladinu šílenství 
1. Během polední přestávky se posaďte do svého zaparkovaného auta, nasaďte si protisluneční 

brýle a miřte fénem na kolemjedoucí vozy? Sledujte, jestli zpomalí. 
2. Zavolejte na svůj vlastní záznamník a zanechte si vzkaz, aniž byste se pokoušeli měnit svůj hlas. 
3. Trvejte na tom, že vaše e-mailová adresa je: 

Xena-Warrior-Princess@vasefirma.com nebo Elvis-the-King@vasefirma.com 

4. Pokaždé, když vás někdo o něco požádá, zeptejte se, zdali si k tomu přeje hranolky. 
5. Vybídněte své kolegy, aby se k vám přidali v synchronizovaném baletu na židlích. 
6. Postavte odpadkový koš na váš pracovní stůl a přilepte na něj štítek "příchozí pošta". 
7. Vytvořte si fóbii ze sešívaček. 
8. Po tři týdny nahrazujte normální kávu v kancelářském kávovaru kávou bez kofeinu. Jakmile se 

celé osazenstvo zbaví návyku na kofein, začněte jim vařit pořádného turka z pravé kávy. 
9. Do šekové knížky si u všech šeků zapisujte jako účel vystavení - "za sexuální služby". 
10. Na vše, co vám ostatní říkají, odpovídejte se slovy: "To je to, co si myslíte." 
11. Všechny věty zakončujte prohlášením: "?přesně jak pravilo staré proroctví." 
12. Nastavte jas na monitoru tak silně, aby intenzívně osvětloval celé vaše pracoviště. Pokud se 

někdo bude divit, řekněte, že se vám to tak líbí. 
13. Nepoužívejte žádná interpunkční znaménka.  
14. Pokud možno, co nejčastěji místo chůze poskakujte. 
15. Ptejte se lidí, jakého jsou pohlaví. Po jejich odpovědi se hystericky rozesmějte. 
16. Při dotazu na účel vaší služební cesty uvádějte - "služební cesta". 
17. Při opeře zpívejte spolu s účinkujícími. 
18. Jděte na recitál moderní poezie a zeptejte se, proč se verše nerýmují. 
19. Zjistěte si, kde nakupuje váš šéf a kupte si přesně stejné oblečení. Noste je vždy den na to, co 

šéf. (Tento systém je obzvlášť účinný, je-li váš šéf opačného pohlaví než vy.) 
20. Posílejte všem zaměstnancům ve vašem podniku e-maily o tom, co právě děláte. Například: 

"Pokud by mne někdo potřeboval, budu na pánských záchodcích ve druhém patře, první kabinka 
zprava." 

21. Kolem vašeho pracoviště rozestřete moskytiéry a po celou pracovní dobu přehrávejte kazetu se 
zvuky džungle. 

22. Svým přátelům říkejte alespoň s pětidenním předstihem, že se na jejich večírek nedostavíte, 
protože na to nemáte náladu. 

23. Zavolejte na linku důvěry a nic neříkejte. 
24. Požádejte své spolupracovníky, aby vás oslovovali vaší starou trempskou přezdívkou "Tvrďas". 
25. Při vybírání peněz z bankomatu vykřikujte: "VYHRÁL JSEM, VYHRÁL JSEM! Tento týden již 

potřetí!" 
26. Při odchodu ze zoologické zahrady začněte běžet směrem k parkovišti a křičte: "Zachraň se, kdo 

můžeš, utekli jim!" 
27. Svému šéfovi řekněte: "Ty hlasy v mé vlastní hlavě mne nijak neobtěžují, ale hrozně mi vadí ty 

hlasy ve vaší hlavě!" 
28. Po večeři svým dětem řekněte: "V rámci úsporných opatření se budeme muset jednoho z vás 

zbavit." 
29. Pokaždé, když spatříte koště, zvolejte: "Miláčku, tvá maminka přijela!" 

33. Co jsou muži? 
1. Co mají společného muži a mraky? 

Hodně. Jakmile odtáhnou, nastane hezký den. 
2. Jaké tři největší krize prožívá  muž? 

Ztrátu ženy, vyhazov ze zaměstnání a škrábanec na autě. 
3. Co je to muž? 

Jen pár centimetrů masa navíc. 
4. Proč se zřítí zídka, o kterou se muž opřel? 

mailto:Xena-Warrior-Princess@vasefirma.com
mailto:Elvis-the-King@vasefirma.com
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Moudřejší ustoupí. 
5. Dokážete si představit svět bez mužů? 

Žádná zločinnost a spousta tlustých, šťastných žen. 
6. Proč má tolik mužů nohy do O? 

Nedůležité věci se obvykle dávají do závorek. 
7. Co znamená muž v sudu s kyselinou solnou? 

Vyřešený problém. 
8. Co dělá žena, když muž kličkuje po zahradě? 

Klidně střílí dál. 
9. Proč mívají ženy poslední slovo? 

Protože muže už nic nenapadá. 
10. Mnoho úspěšných mužů nemá zřejmě žádnou kvalifikaci kromě toho, že nejsou ženy. 
11. Jaký je rozdíl mezi mužem a mléčným zubem? 

Mléčný zub ví, kdy má vypadnout. 
12. Kolik času muži zabere výměna jedné role toaletního papíru? 

Nevíme, takový případ ještě nebyl zaznamenán. 
13. Jaký je rozdíl mezi mužem a E.T.? 

E.T. alespoň občas volá domů. 

34. Výroky ideálního muže: 
1. Když ti přinesu puget růží mohl bych ti večer umýt zádíčka?? 
2. To vůbec nevadí že nemáš narozeniny, drahá dárek bych ti měl kupovat daleko častěji.. 
3. To vůbec nevadí že jsi mi po cestě nabourala tu Corvetu, stejně k tomu blbému autu nemám 

žádný vztah.. 
4. Neměl bych na ten svůj narozeninový večírek raději pozvat tvé kamarádky a striptéra?? 
5. Já vím že tě bolí hlava.. půjdu raději spát do křesla, aby sis mohla pořádně odpočinout.. 
6. No jasně že mě nejvíc baví klasická poloha.. 
7. Jestli chceš těch 500.000 na tu plastickou operaci tak tady jsou, ale ty jsi opravdu krásná a moc 

mě vzrušuješ... 
8. Okamžitě se půjdu oholit.. 
9. Nepotřebovala bys nový drahý parfém a kostýmek?? 
10. Nevím jestli bych ti neměl dát víc peněz na ty nákupy... 
11. Co je to pivo?? 
12. A co kdybych každý večer vařil já a ty šla někam do kina nebo do vinárny?? 
13. Polož ten vysavač miláčku.. 
14. Promiň, půjdu vysávat vedle do pokoje, neviděl jsem že sleduješ teleshopping.. 
15. Můžu vypnout ten blbý fotbal. Na Nově jde Manuela?? 
16. Žehlení je můj největší koníček.. 
17. Ale běž si zatančit poslední tanec se svým bývalým, já zatím dojdu zatopit v autě, abys cestou 

domů neprokřehla.. 
18. A nechtěla by tvoje milá maminka bydlet s námi?? 

35. ŠTĚSTÍ 
Být šťastná s mužem znamená mu hodně rozumět a trochu ho milovat Být šťastný se ženou 
znamená ji hodně milovat a vůbec se nepokoušet ji rozumět. 

36. DLOUHOVĚKOST 
Ženatí muži žijí déle než staří mládenci, ale ženatí muži mají větší chuť umřít. 

37. SKLONY KE ZMĚNĚ 
Žena se vdá s mužem v očekávání, že se muž změní a on to neudělá Muž si vezme ženu v 
očekávání, že se žena nezmění a ona to udělá. 

38. DEBATNÍ PRAXE 
V každé hádce má poslední slovo žena Každé slovo které muž řekne poté je počátkem nové 
hádky. 

39. JAK TO UDĚLAT, ABY VÁS LIDI NEOTRAVOVALI SE ŽENITBOU 
Staré tety mě po svatebních obřadech dloubaly do žeber a říkaly: "Je řada na tobě." Nechaly toho, 
když jsem jim udělal totéž po pohřbu. 
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40. Mužská pravidla 
S tím se musíte smířit.:- Pořád něco slýcháme o "ženských pravidlech". Konečně došlo i na muže. 
Tohle jsou naše pravidla! Všimněte si, prosím, že jsou všechna SCHVÁLNĚ uvedena jako pravidlo 
číslo 1. 

 Naučte se sklápět prkýnko. Už jste velké holky. Když je nahoře, dejte ho dolů. My ho musíme mít 
odklopené, vy zase sklopené. Nebudeme vyvádět kvůli tomu, že jste ho nechaly dole. 

 Narozeniny, Valentýn a výročí nejsou výzvou k našemu opětovnému pátrání po dokonalém 
dárku! 

 Občas na vás nemyslíme. Smiřte se s tím. 

 Neděle = sport. Je to totéž co úplněk nebo příliv a odliv. Nic s tím nenaděláte. 

 Nestříhejte si vlasy. Nikdy! Dlouhé vlasy jsou vždy atraktivnější než krátké. Jedním z podstatných 
důvodů, proč se muž nehrne do ženění, je fakt, že vdaná žena se vždy nejdřív nechá ostříhat a 
pak se na něj pověsí. 

 Nakupování není sport. Nikdy je ani za sport nebudeme považovat. 

 Pláč je vydírání. 

 Řekněte, co chcete! Vyjasněme si jedno: Jemné náznaky nezabírají! Důraznější náznaky 
nezabírají! Přímé náznaky nezabírají! Prostě to řekněte! 

 Nepamatujeme si významná data. Vyznačte v kalendáři narozeniny a výročí. Připomeňte nám je.  

 Většina mužů vlastní maximálně tři páry bot. Co vás přivádí k myšlence, že budeme schopni 
určit, které z těch vašich třiceti se hodí k těm či oněm šatům? 

 "Ano" a "Ne" jsou dokonale přijatelné odpovědi takřka na každou otázku. 

 Choďte za námi s problémem jedině tehdy, chcete-li pomoct jej vyřešit. Takhle to děláme my. Na 
soucit máte ostatní holky. 

 Bolest hlavy, trvající déle než 17 měsíců, je vážný problém. Skočte si k doktorovi. 

 Kontrolujte prosím olej v autě! 

 Cokoli jsme říkali před půl rokem, je nepřijatelné jako argument. Ve skutečnosti veškeré naše 
komentáře pozbývají platnosti již po týdnu. 

 Pokud nechcete nosit stejné spodní prádlo jako fotomodelky, nechtějte po nás, abychom se 
chovali jako hoši z telenovely. 

 Domníváte-li se, že jste tlusté, pravděpodobně jste. Neptejte se nás. Odmítáme na to odpovídat. 

 Lze-li náš výrok vyložit dvěma způsoby, a první z nich vás dohání ke smutku či zuřivosti, mysleli 
jsme ten druhý (a naopak). 

 Nechte nás koukat na ženské. Stejně se podíváme, máme to v genech. 

 Buď nás můžete požádat, abychom něco udělali, nebo říct, jak chcete, abychom to udělali. Ne 
obojí! Pokud vy samy nejlépe víte, jak to udělat, udělejte to bez nás. 

 Prosíme, kdykoli je to možné, mluvte až o reklamních přestávkách. 

 Kryštof Kolumbus nepotřeboval poradit. My taky ne. 

 Náš vztah už nikdy nebude takový, jaký byl během prvních dvou měsíců, co jsme spolu chodili. 
Smiřte se s tím. A přestaňte si stěžovat kamarádkám. 

 VŠICHNI muži rozeznávají pouze 16 barev - stejně jako výchozí nastavení Windows. Malý 
příklad: Meruňka je ovoce, ne barva. Hrách je luštěnina. Nemáme nejmenší ponětí, co je to 
"skořicová". 

 Když to svědí, tak si to podrbeme. Děláme to tak. 

 Nejsme jasnovidci; a nikdy nebudeme. Naše neschopnost číst vaše myšlenky není dokladem 
toho, že nás nezajímáte. 

 Pokud se vás zeptáme, co se stalo, a vy odpovíte: "Nic," budeme se chovat, jako že se nic 
nestalo. Víme, že lžete, ale za následnou hádku to nestojí. 

 Položíte-li nám otázku, na kterou nechcete slyšet odpověď, očekávejte odpověď, kterou nechcete 
slyšet.  

 Když spolu musíme někam jít, absolutně cokoli, co si na sebe vezmete, vám sluší. Fakticky. 

 Neptejte se nás, na co myslíme, dokud nejste připraveny diskutovat o fotbale a válce v 
Afghánistánu. 

 Šatů máte dost. 

 Bot máte moc. 

 Asijské filmy jsou nejlepší pro Asiaty (pokud v nich ovšem nehraje Bruce Lee nebo se nejedná o 
válečné filmy, kdy nezáleží na tom, co kdo říká). 

 Rozhodně není ve vašem ani v našem zájmu společně vyplňovat kvizy v časopisech. Ne, 
nezáleží na tom, co je to za test. 

 PIVO je pro nás stejně vzrušující, jako pro vás kabelky. 

 Děkuji, že sis to přečetla. Vím, že dneska budu spát v obýváku na gauči, ale mužům to vlastně 
ani nevadí. Berou to jako čundr. 
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 Mám vytvarované tělo! Kulatá je taky tvar. 

41. Co by měla říkat dokonalá žena: 
 Opravdu myslíš, že jsi toho dost vypil? 

 Nudím se. Pojď mi vyholit přirození. 

 Co by jsi tomu řekl, kdybychom sehnali dobrý pornofilm, bednu piva, trochu trávy, pozvali moji 
kámošku a rozdali si to na trojku? 

 Jestli mě v brzké době nenecháš udělat ti to pusou, tak přísahám, že se zblázním. 

 Vím, že TAM je to o hodně těsnější, ale nemohl bys to zkusit ještě jednou? 

 Radši bych se s tebou dívala na fotbal a pila pivo, než chodila po nákupech. 

 Předplaťme si Playboy. 

 Pojďme do města, abys mohl okukovat ženským zadky. 

 Zůstanu doma a vymaluji. 

 Miluji, když hraješ v neděli golf, a přeji si, aby ti vyšel čas hrát ho i v sobotu. 

 Miláčku, sousedova dcera se zase opaluje, pojď se podívat. 

 Rozhodla jsem se, že doma nemusím nosit šaty. 

 Ne, ne, já zajedu s autem vyměnit olej. 

 Tvoje matka ti dala skvělé vychování. 

 Prokaž mi laskavost, zapomeň, prosím, na ten stupidní den svatého Valentýna a kup si radši nové 
golfové hole. 

 Úplně ti rozumím. Výročí svatby je stejně každý rok a když půjdeš s chlapama na hon, tak si 
báječně odpočinu. 

 Neměl jsi už být v baru s kamarády? 

 K čertu se supermarketem. Pojďme se radši podívat do té nové hospody s obsluhou nahoře bez. 

 Poslouchej, vydělám dost peněz pro nás oba, tak proč místo toho nepříjemného ranního vstávání 
radši neodpočíváš? 

 Zapsala jsem se do jógy, takže teď už si můžu dát kotníky za hlavu. 

 To byl super prd. Zkus ještě jeden 

42. Dvanáct dobrých důvodů pro sex: 

42.1 Sex přináší úspěch 
Milování má pozitivní vliv na kreativitu a bystří rozum. To je způsobeno tím, že během prožívání 
sexuální extáze jsou stimulovány mozkové buňky. Oživte proto svůj intelekt sexem. Odborníci 
doporučují osmou hodinu ráno. Podle provedených výzkumů pomáhá studentům správně 
načasovaná masturbace k lepšímu zvládnutí zkoušek. 

42.2 Sex dělá svaly 
Při zvýšené frekvenci dýchání se bránice stahuje a stimuluje břišní svaly. U mužů se kromě toho 
zesiluje vyplavování testosteronu. Toto anabolikum pomáhá nastartovat tvorbu bílkovin, které jsou 
důležité pro růst svalů a tvorbu kostí. 

42.3 Sex uvolňuje 
Vydatná soulož posiluje z kanceláře unavené zádové svalstvo a odstraňuje migrénu a přetažení 
šíje. Dr. Reed Moskowitz z amerického Stress Disorders Medical Service tvrdí, že při sexu zvýšená 
hladina adrenalinu snižuje škodlivé psychické vypětí. 

42.4 Sex zahání bolest 
Když hormonální žlázy běží na plné otáčky, jsou všechny smysly omámené jako po dávce morfia. 
Každý dotek uvolňuje svaly, každá pohlavní stimulace blokuje bolest. Prováděná pozorování u žen 
prokázala, že při orgasmu je mez bolesti vyšší o 70 procent. Americký lékař Dr. James Couch 
proto dokonce doporučuje pacientkám léčit migrénu kvalitním sexem. 

42.5 Sex upevňuje vztah 
Žhavý sex sice nemůže zachránit mizerný vztah, ale výzkumy ukazují, že sex je významným 
předpokladem pro šťastný poměr. Hormon oxytocin prohlubuje tělesný svazek mezi partnery. 

42.6 Sex = zdravé zuby 
Čím silnější je vyměšování slin, tím menší jsou škody, které mohou na zubech způsobit kyseliny. 
Proto se líbejte a různě "olizujte", jak jen to nejvíc půjde. Zubní lékaři mnichovské univerzity totiž 
zjistili, že nedostatek sexu napomáhá "Cracked Tooth Syndrome", který negativně působí na zubní 
sklovinu. 
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42.7 Sex zachraňuje život 
Dlouhodobé studie z Velké Británie dokazují, že u mužů, kteří zažívají nejméně dvakrát týdně 
orgasmus, je úmrtnost jen poloviční ve srovnání s jedinci, kteří jsou pohlavně aktivní pouze jednou 
za měsíc. 

42.8 Sex udržuje svěžest 
Díky pravidelným orgasmům zůstává prostata elastická a zabraňuje se tak typickým mužským 
problémům s prostatou. Studie potvrzují, že lidé s čilým sexuálním životem vypadají až o deset let 
mladší, než jejich línější vrstevníci. Kromě toho sex podporuje udržování hormonální rovnováhy, 
následkem čehož nastává u žen později menopauza. 

42.9 Sex dělá dobrou postavu 
Na žebříčku přípravků na hubnutí se sex nachází zcela na vrcholu: příjemnějším způsobem se 200 
kalorií za 20 minut snad ani nedá spálit. Ale to není všechno! Pokud se žena dostane do 
opravdové extáze, zvětší se jí objem ňader až o čtvrtinu. Přísun estrogenu udržuje pokožku 
hladkou a elastickou. Kromě toho sex působí jako zázračné preventivní opatření proti křečovým 
žílám a celulitidě. 

42.10 Sex zahání strasti 
Rozkoš vhání do těla "štěstí přinášejíc" látky serotonin a dopamin. Ty potlačují špatnou náladu a 
beznaděj. Promilovaná noc učiní konec otravným všedním problémům.  

42.11 Sex ušetří vitamínové tablety 
Noc plná sexu má dlouhodobý efekt, který se projeví posílením imunitního systému. Oxytocin 
omezuje působení stresového hormonu kortizolu. Tělo vytváří více bílých krvinek. Američtí vědci 
doporučují sex dvakrát týdně, čímž se ušetří na případném užívání vitamínových tabletek. 

42.12 Sex dělá sexy 
Sex dělá svůdným! Erotický šarm totiž pochází z prožité extáze a nikoliv z kosmetických salónů. 
Osmnáctkrát silnější prokrvení odstraňuje nečistoty na kůži a vyhlazuje vrásky. 
Tak sakra, co ještě děláte u toho počítače ? 

43. Dělení žen a mužů 

43.1 Ženy se dělí na: 
Václavky:  do 20 let  - drží se kořenů 
Blešky:  20 - 30 let  - skáčou z postele do postele 
Tesilky:  30 - 40 let  - jsou k neroztrhání 
Sokolky:  40 - 50 let  - když se svléknou, člověk řekne: "No nazdar" 
Cibulky:  50 let a výše  - čím více se svlékají, tím více by člověk brečel 

43.2 Rozdělení mužů dle hudebních nástrojů: 
do 20 let  - Flétnista  - vytáhne a hned hraje 
20 - 35 let  - Houslista  - 5 minut ladí a pak hodinu hraje 
35 - 45 let  - Klarinetista  - hodinu ladí a pak vrzne 
45 - 55 let  - Basista  - 2x zabručí a je konec 
55 - 65 let  - Ladič  - jenom ladí a hraje za něj někdo jiný 
65 a výše  - Kapelník  - neladí, nehraje, jenom ukazuje 

43.3 Rozdíly, shodnosti, kombinace 
Moudrý muž + moudrá žena  =  lehký flirt, románek 
Moudrý muž + hloupá žena  =  svobodná matka, skandál 
Hloupý muž + moudrá žena  =  normální rodina, svatba 
Hloupý muž + hloupá žena  =  velké přídavky na děti, těhotenství 
Moudrý šéf + moudrý podřízený  =  zisk 
Moudrý šéf + hloupý podřízený  =  produktivita 
Hloupý šéf + moudrý podřízený  =  služební postup 
Hloupý šéf + hloupý podřízený  =  hodně práce přesčas 

43.4 Vědecký průzkum na téma "proč muži v noci vstávají z postele" ukázal, že: 
5 % se musí napít 
12 % musí na záchod 
83 % musí domů 

44. Stáří 
 Budete mít moře času, ale žádný nápad, co sním. 

 Posadíte-li se někde na lavičku, abyste se kochali přírodou, usnete. 
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 Když si budete chtít pořídit něco na sebe, budete poslouchat řeči, že už to neunosíte a do rakve se 
to nehodí. 

 Začnou vám říkat pamětník právě v době, kdy začnete zapomínat. 

 Budete víc číst, ale na konci stránky nebudete vědět o co na ní šlo. 

 Budou vám říkat, jak krásně vypadáte, jako by nevěděli, že máte doma zrcadlo. 

 Všechny boty vás budou tlačit nebo se vám budou zouvat. 

 Čím méně zubů budete mít, tím kousavější budete. 

 Ať vám uvaří cokoli, dostanete po tom pálení žáhy, zácpu nebo průjem. 

 Do vany polezete po hlavě, protože neohnete nohy v kolenou. 

 Budete mít moře zkušeností, ale žádné posluchače. 

 Když si budete chtít u stánku koupit noviny a upadne vám peněženka, budete dělat, že si 
oprašujete koleno,  pak lýtko... pak vám rupne v zádech, čímž vaše ohýbání skončí a peněženku 
vztekle kopnete do kanálu. 

 Budete čurat tak často a tak dlouho, že se skoro nebudete mít čas napít. 

 Budete mít brejle na blízko, na dálku, na šířku, bifokální, trifokální a pak jedny s jednou nožičkou, 
kterými budete vidět. 

 Strávíte hodně času v posteli, nikoli snad kvůli odpočinku nebo radovánkám, ale proto, že se z ní 
nebudete moci zvednout. 

 Až vám někdo popřeje, abyste se dožili stovky, pošlete ho do ..... 

45. Geografia ženy a muža 

45.1 Geografia ženy: 

 Medzi 18 - 20 je zena ako Afrika, napoly objavena, spolovice divoka, prirodzene krasna, s 
urodnymi deltami. 

 Medzi 21 - 30 je zena podobna Amerike. Dobre vyvinuta, otvorena obchodu, hlavne niekomu s 
hotovostou. 

 Medzi 31 - 35 je zena podobna Indii. Velmi horuca, uvolnena a presvedcena o svojej vlastnej 
krase. 

 Medzi 36 - 40 je zena podobna Francuzsku. Jemne starnuce ale este hrejive a ziaduce miesto na 
navstevu. 

 Medzi 41 - 50 je podobna Juhoslavii. Prehrana vojna, prenasledovana poslednymi chybami. 
Rekonstrukcia je nevyhnutna. 

 Medzi 51 - 60 je ako Rusko. Velmi rozlahla, siroka a hranice su nestrazene. Chladna klima ludi 
odhana. 

 Medzi 61 - 70 je zena podobna Mongolsku, so slavnou a vitaznou minulostou, ale beda, so ziadnou 
buducnostou. 

 Po 70 sa stavaju Afganistanom. Takmer vsetci vedia kto to je, ale nikto tam nechce íst. 

45.2 Geografia muža 

 Medzi 15 - 70 je muz podobny Iraku - Je riadeny kokotom. 

46. Pár střípků od Haliny Pawlowské 
1. Ženy přes 50 nemají děti, protože by je někam odložily a pak zapomněly kam.  
2. Životní záhadou je fakt, že po dvou malých dortících přiberete 5 kilo. 
3. Nejenže se mé myšlenky občas toulají. Někdy mě dokonce opustí úplně. 
4. Nejlepší způsob, jak zapomenout na všechny trampoty, je vzít si malé boty. 
5. To pěkné na bydlení v malém městě je, že pokud nevíte co děláte, tak to zaručeně ví někdo jiný. 
6. Čím starší jste, tím těžší je zhubnout, jelikož za tu dobu jsou vaše tělo a vaše sádlo dobrými 

kamarády. 
7. Někdy si myslím, že všemu rozumím, ale obvykle vzápětí přijdu k vědomí. 
8. Přestala jsem běhat pro zdraví, když se mi stehna o sebe třela tak, že se mi zapalovaly kalhotky. 
9. Neuvěřitelné! Něco na chvilinku pověsíte do skříně a ono se to o dvě čísla srazí. 
10. Hubení lidé mě fakt štvou! Obzvláště, když říkají věci, jako: "Víš, já se prostě někdy zapomenu 

najíst." No, už jsem zapomněla, kde bydlím, kam jsem zaparkovala auto nebo třeba kam jsem dala 
klíče. Ale nikdy, NIKDY se nezapomenu najíst. Musíte být tak trochu blbí, abyste se zapomněli 
najíst, ne?! 

11. Má přítelkyně omylem užívala Valium místo antikoncepce. Má 14 dětí, ale nějak je jí to jedno. 
12. Potíž se ženami je, že se snadno nadchnou pro úplné NIC a pak se za něj provdají. 
13. Četla jsem článek, kde tvrdili, že příznaky stresu jsou: nadměrné požívání potravin, impulsivní 

nakupování a rychlá jízda. Děláte si srandu? Tak nějak si představuji perfektní den. 
 


