
 

 

Jean (vzrušeně): Milorde, milorde, Rusové jsou na 

Měsíci! 
Lord (s anglickým klidem): Well, jestli všichni, je 

vše v pořádku. 

 
Z Anglie: 

Po svatbě mají Lord a Lady svatební noc. Ráno 

Lord povídá: 
"Doufám Lady, že jste otěhotněla, nerad bych ty 

směšné pohyby ještě někdy opakoval." 

 
Přiběhne Pepíček za maminkou a volá: "Maminko, 

maminko, tatínek se oběsil v garáži." 

"Ale co to prosím tě povídáš. To přece nemůžeš, 
takhle o tatínkovi. To přece není možné." 

"Apríííííl. Chachá, chachá, bylo to na záchodě." 

 
Texas… školní autobus… černoušci a běloušci se 

cpou do autobusu a začnou se rvát, kdo bude sedět 

na předních sedadlech. Když vtom vyskočí řidič a 
říká: 

"No tak, děti, chovejte se někdy jako dospělí. 

Dělejte třeba, že jste všichni modrý. No, a teď si ty 
světle modrý sednou dopředu…“ 

 

Poslední záznam z černé skříňky Challengeru: 
"Ty negře zatracenej, na tuhle páčku nesahej!!!" 

 

Malé děti běhají po minovém poli a vyhazují ruce i 
nohy do třicetimetrové výšky. 

 

Soused zvoní na sousedku: 
"Mladá paní, vaši holčičku přejel parní válec…“ 

"Jé, já jsem zrovna ve vaně, tak mi ji podstrčte 

pode dveřmi." 
 

To dou dva malomocní do školy a jeden z nich 

povídá: "To sem zvědavej,  
co nám dneska odpadne…“ 

 

Tatííí, proč vaříš tolik vody?? 

No a mám tě snad jíst syrovýho?!? 

 

Otec odjede na služební cestu. Žena mezitím 
porodí dítě jenom hlavičku. Žena se zhrozí a začne 

prosit Boha: "Bože, ať mu narostou aspoň ručičky" 

Plompt, dítěti z hlavy vyrostly ručičky.  
"Bože, ať mu narostou aspoň nožičky". Plompt, 

dítěti z hlavy vyrostly nožičky.  

Manžel se vrátí ze služební cesty a jde se 
vykoupat. Maminka pošle dítě, ať se jde ukázat 

tatínkovi.  
Půlhodina, nic. Hodina pryč, nic. Po hodině a půl 

se otevřou dveře, otec vyleze celý od krve a říká:  

"Tak jsem toho pavouka zabil." 
 

Dieťa nesie lebku a hovorí "Mami, pozri čo bolo v 

Janovej hlave". 
 

Potká pedofil pedofila: 

- Kámo, mám novou koč! Je jí 5, ale vypadá na 3. 
 

Jde odsouzenec a kat na popravu. Prší, padají 

kroupy, fouká ledový vítr. 
Odsouzenec se obrátí ke katovi: "To je ale hnusný 

počasí." 

Kat pouze utrousí:"No vidíš a já půjdu ještě zpět". 

Farář si stěžuje zvoníkovi. 

Včera si jdu po parku a co nevidím. Ona a on. Ona 
a ona. On a on. 

Ááále to je prd. Kdyby jste ještě chvilku počkal, 

tak uvidíte něco zajímavějšího. Já a já. 
 

Příde malej Pepíček do bordelu a říká: Chtěl bych 

nějakou, co má AIDS.  
A bordelmamá se ptá: A pročpak? 

A pepíček nato: No od ní ho dostanu já, ode mne 

ségra, od ségry táta, od táty máma a od mámy 
školník a tomu to patří, protože mi loni v zimě 

rozštípal sáňky… 

 
Přijde Sněhurka do chaloupky a vidí v kuchyni 7 

polívčiček. 

Z každé ochutná, a tu poslední zbaští. 
Jde vedle a v pokoji vidí 7 skleniček. 

Z každé ochutná, a tu poslední vymlaskne do dna. 

Jde vedle a v ložnici vidí 7 postýlek. 
Do každé si zkusí lehnout a v poslední usne. 

 

Opitý chlap leží na kanáli, lomcuje mrežou a 
hladiac kdesi dovnútra zúfalo volá: 

- Sudruhovia, prečo? 

 
Stojí chlapeček na kraji propasti a pláče… 

"Chlapečku, proč tak hrozně pláčeš?" 

"Mně tam dolů spadl chleba…“ 
"No, a s čím byl ten chleba, s máslem?" 

"Ne, s mámou…“ 

 
"Chlapečku, proč tak hrozně pláčeš?" 

"Tatínek utopil kočičku…“ 

"To ale od tatínka není vůbec pěkné." 
"Není, on mi slíbil, že si ji budu moci utopit 

sám…“ 

 
Víte, jaký je rozdíl mezi černým a morbidním 

humorem? 

Černý humor: 10 dětí v jedné popelnici 

Morbidní humor: Jedno dítě v 10 popelnicích 

 

Proč nemají ženy v zásadě rády počítač? 
Protože se na něm nemohou dívat na Dallas. 

 

Kdo je to masér? 
To je chlap, který dostává peníze za to, za co jiní 

chlapi dostávají přes držku. 

 
Víte, jak Gustav Husák poznal, že je Země kulatá? 

Vysral se na Západ a z Východu mu přišlo hovno. 
 

Znáte současné požadavky na budoucí manželku? 

 "90-60-40" 
90 let, 60 miliónů a 40stupňů teploty. 

 

Víte, co se stane, když klesne u muže IQ pod 
"60“?? 

Dostane krámy. 

 
Co znamená u žen zkratka IQ ? 

Intenzita Qokání. 

 
Jak vyvoláte u slepého klaustrofóbii? 

Strčíte mu hůl do kýble. 

Jaký je rozdíl mezi komárem a penisem? 

Komára můžeš honit celou noc. 
 

Kdy viděl somálský pes naposled kost? 

Když měl otevřenou zlomeninu. 
 

Co udělá muž, když se v obýváku dívá na televizi, 

přijde žena a překáží ve výhledu? 
Jde do kuchyně a zkrátí ji řetěz. 

 

Proč nemůže být ženská pěkná i chytrá zároveň? 
Protože by to byl chlap. 

 

Víte jak vypadá soulož "Na blbce"? 
To je soulož doma. 

 

Jaký je rozdíl mezi nafetovaným a nadrogovaným 
narkomanem? 

Nafetovaný lépe hoří. 

 
Víte co se stane s komunistou, který se ocitne v 

centru jaderného výbuchu??? 

Změní se v radioaktiví prach a škodí dál. 
 

Víte jak se říká Polákovi, který má čepici za 

10,000.- USD ??? 
Papež. 

 

Víte jaký je rozdíl mezi chytrou ženskou a Yettim? 
Yettiho už dvakrát viděli. 

 

Víte proč cikáni nemohou být vegetariáni? 
Už jste viděli psa ze sóji? 

 

Víte proč muž, když ženě vyznává lásku, obvykle 
klečí ?? 

...aby mluvil k věci. 

 
Víte kdo vymyslel Microsoft Windows 

Sovětská KGB, aby rozvrátila americkou 

ekonomiku. 

 

Víte jaký je rozdíl mezi MS Windows a penisem 

Windows se hůř zavádí. 
 

Jaký je rozdíl mezi skákajícím a létajícím zajícem? 

Ten létající má na zádech orla. 
 

Co by dělal muž, kdyby nebyly ženy? 

Ochočil by si jiné zvíře. 
 

.Víte jakej je rozdíl mezi ženskou a králíčkem 
Azuritem. 

- Azurit má rád, když je tam měkoučko. 

 
Víte, jak se dělají červánky? 

To se naženou komunisti na kopec a rozstřílej se 

na mraky. 
 

Víte jaký je rozdíl mezi novorozenětem a 

bochníkem chleba? 
Bochník chleba se nedá vykostit. 

 

Co je ropucha a třicet žabiček ? 
Tchýně věší záclony 



 

Jak se chytají zající? 
Vezme se nastrouhaný burgan?, opepří se a vedle 

se položí cihla no a jak to ten zajíc sežere tak 

začne kejchat a umlátí se o tu cihlu. 

 

Jak poznáš že máš v lednici japonskýho mravence? 

Před lednicí je zaparkovaný Suzuki. 
A jak poznáš že jsou tam dva? 

Na sedadle jsou dvě helmy. 

 
Víte jak se pozná impotentní ježek ??? 

- no že nepíchá !!! 

 
Proč se trpaslíci chechtají, když jdou vysokou 

trávou? 

Protože je tráva lechtá na pytlíku. 
 

Která bába nemá přirození? 

Semlbába. 
 

Kdy je muž naivní? 

Při souloži -  to je na i v ní. 
 

Pro luštitele křížovek: náplň buchty na dvě: 

Úd. 
 

Proč měla Carmen ráda toreadora? 

Protože byl smělý a dal si pozor. 
 

Jaký je rozdíl mezi trenýrkama a dámskýma 

kalhotkama? 
Do trenýrek se leze nohama a do dámských 

kalhotek rukou. 

 
Víte jak je to šoustat na lišku? 

Jako na barana, ale mazaně. 

 

Znáte ten vtip jak jde nahá blondýnka po mostě? 

Já taky ne, ale začíná to dobře ne? 

 
- Víš jak se poskytuje první pomoc komunistům? 

- No to nevím. 

- To je dobře, to je moc dobře… 
 

Co je možné sundat ještě ze sekretářky, kdyź je jiź 

nahá? 
No přeci ředitele 

 

Jaký je rozdíl mezi policajtem a spermií 
Žádný. Jenom jeden z tisíce udělá dobrou práci… 

 

Víš co je to v sexu přední náhon? 
Prostě si ho před ní vyhoníš. 

 

Je to černý a má to přezku… 

Kunda jako řemen 

 
Víte co je kvarteto?  

Ruský orchestr po prověrce… 

 
Víte jaký je rozdíl mezi pánským přirozením a 

občanským průkazem? 

Občanský průkaz se dá prodloužit! 
 

Kostra v křoví, co je to? 

Loňský vítěz hry na schovávanou. 
 

Kdo je skromnější: muž nebo žena? 

Žena, protože se spokojí s kouskem masa, které 
muž nechal stát. 

 

Víte jaký je rozdíl mezi kundou a talířem? 
No talíř se dá vylízat do sucha! 

 

Víte, co je pořádná smůla?? 
Dostat kapavku na Medarda… 

 

Víte, které zvíře skáče na laně? 
No přece jelen!!! 

Víte, co je vrcholem závisti? 
Závidět kamarádovi, že měl na vlastním pohřbu 

pěkné počasí. 

 

Víte jakej je rozdíl mezi záchodovou mísou a 

zlomenou tužkou? 

Žádnej - oboje je na hovno! 
Víš jakej je rozdíl mezi čápem a kominíkem? 

Čap má bílý tělo a černej vocas. 

Kominík má černý tělo a nežere žáby. 
 

Proč žena, když jí muž vyznává lásku, klopí oči? 

Aby se přesvědčila, jestli to myslí vážně… 
 

Znáte ten novej typ židovského auta? 

Nejen že se otočí na pětníku, ale ho i sebere. 
 

Jak zabít 12 much jednou ranou? 

Plácnout somálský dítě lopatou do obličeje. 
 

Víte jaký je rozdíl mezi banánem a kolejemi? 

Banán je chuti mdlé a koleje se v dálce spojují. 
 

Co je to? 

Černa-červená-černá-červená-černá-červená-bílá. 
Černoch onanuje! 

 

Co je to? 
Černá - bílá - černá - bílá - černá - bílá - černá - 

bílá - černá - bílá - černá - bílá - černá - bílá - černá 

- bílá - černá - bílá - černá - bílá - černá - bílá - 
černá - bílá - černá - bílá - černá - bílá - černá - bílá 

- červená ? 

...jeptiška padá ze schodů 
 

Víte jak eskymák pozná, že je opravdu tuhý mráz? 

Že se mu v zatáčce zlomí pes. 

 

Víte kolik měří správný komunista? 

Tři metry i s provazem! 
 

Znáte ten vtip, jak jel mamut výtahem? 

Já taky ne, já jsem šla po schodech. 
 

Víte jak se pozná veselý cyklista? 

Že má na zubech nalepený mouchy. 
 

Víte, kdy se dají kalhotky stáhnout přes hlavu? 

Když mezi nohama uhnijou… 
 

Má to dvě nohy a teče z toho krev. 

Půlka psa 
 

- Víš, jak naučíš kočku štěkat? 

- Poleješ ji benzínem, zapálíš, a vona udělá baf 

 

Proč bulíš prasátko? 
Protože moje maminka je svině. 

 

Viete prečo sa slimaci nepohybujú rýchlejšie? 
Lebo by im viali oči. 

 

Podle čeho zjistíš, že je v ledničce slon? 
Podle stop, které zanechají jeho tlapky v másle 

 

Je to červené a běhá to po jevišti… 
Kulturní vložka… 

 

Baví se dva: 
- Moje žena je anděl. 

- Ta moje je bohužel ještě naživu. 

 
Baví se dva kněží : 

Otče, myslíte, že se ještě dožijeme zrušení celibátu 

?!?! 
My už asi ne, ale naše děti určitě. 

 

Je to černé a sluší to cigánům na krku 
- Dobrman 

Víte proč v domově důchodců neexistuje šikana? 
Nikdo neví za kolik to má. 

 

Na kolejích sedí dva beznohý. 

Ten jeden se otočí k tomu druhému a praví: 

"To co houkalo asi nebyla sova?" 

 
Co je to femininismus ??? 

Nemoc šílených krav. 

Františku, čemu dáváš přednost u žen?? - 
Inteligenci nebo kráse?? 

Ale miláčku. Ani jednomu ani druhému, vždyť víš, 

že miluji jenom tebe. 
 

"Andulko, nejsou všichni chlapi takoví, jak se o 

nich říká. Já znám jednoho, ten je dvacet let ženatý 
a každý večer je doma." 

"Anežko, tomu se teda říká láska." 

"Houby láska - obrna." 
 

Karle, tak jsem slyšel, že jsi se oženil. To musíš 

být šťastný. 
To musím, to teda musím... 

 

Pane profesore ! Operace má za chvíli začít a 
pacient tu stále není ! Co máme dělat ??? 

Nu dobrá, začneme tedy bez něho. 

 
Co mají společného pedofilní nekrofil a alkoholik? 

Oba mají rádi studenou dvanáctku. 

 
Víte jak dlouho je možné vidět tchýni jedním 

okem? 

Dokud nezmáčkneme spoušť. 
 

Víte jaká je nejhorší smrt pro vegetariána? 

Bejt pochovanej v masovým hrobě. 

 

Víte jak se udrží veš na pleši ??? 

No přece vší silou. 
 

... dobrá slečno, takže vy byste chtěla hlídat děti. 

No a máte je vůbec ráda ??? 
 - To by záleželo na platu 

 

"Člověk, který nedokáže mluvit tak, aby mu 
ostatní rozuměli, je idiot. Chápeš mě miláčku?" 

"Ne drahá!" 

 
Manželé přišli k lékaři a lékař povídá manželovi: 

"Víte, ta Vaše manželka se mi vůbec nelíbí." 

Manžel na to: "Ani mně pane doktore." 
 

Žužu přijde domů a nemůže najít svýho Bobíčka. 

Tak pobíhá po bytě a nervózně ho volá, když vtom 

slyší z koupelny Bobíčkovo vrkání. Tak tam vletí a 

kouká - Bobíček koupe v mydlinkách hovno jako 
cep. 

"Ježušku, Bobíčku, co to děláš?" 

"Koupu naše děťátko, ne?" 
 

Jedou dvě holky v tramvaji, jedna je šeredná a 

druhá je taky z ČVUT 
 

To takhle jednou šly dvě ženský. Jedna blbá a 

druhá taky učitelka. 
 

Nové heslo: Spojaři všech zemí, proletujte se! 

 
Víte jaký je rozdíl mezi jabkem a trenkama? 

Kladivem se neučešeš!!! 

 
Paní učitelko, my máme tady s Ferem takovou 

scénku o Jettym! 

OK! tak to poďte předvést ostatním! 
1: Fero, je-tty zima? 

2: Je-tty píčo! 

 
Vejde bača do koliby, rozsvítí a koliba nikde. 

Vyjde ven, podívá se a číslo souhlasí! 



 

Přijde kostra k doktorovi. 
"No to jste přišla brzo!", praví lékař. 

 

Přijde kostra do hospody, praští kostěnou haksnou 

do stolu a poručí si: 

PIVO a HADR... 

 
Paní, neviděla jste tu někde kozu? 

Nééééééééééééé. 

 
Na nudistické pláži se ptá vnuk babičky: 

"Babi, můžu si hrát s tvýma prsama?" 

"Můžeš, Milánku, ale nechoď daleko." 
 

Víte proč se Hitler zastřelil? 

Dostal účet za plyn.... 
 

Maminko, proč zdobíme stromeček v srpnu? V 

srpnu se přece vánoce neslaví. 
Ale to je jen vyjímka, kvůli tobě Pepíčku. Doktor 

říkal, že máš leukémii... 

 
Nikita Chruščov přijede mezi kolchozníky: 

"Tak co milí soudruzi kolchozníci, jak se Vám 

daří", zažertuje Nikita. 
"Dobře milý soudruhu Chruščove", zažertují milí 

soudruzi kolchozníci. 

 
"Děti," povídá učitelka, "kdo mi odpoví správně na 

otázku, kdo byl největší muž v dějinách lidstva, 

dostane ode mne čokoládu". 
Přihlásí se Pepíček: "Prosím, to byl Vladimír Iljič 

Lenin". 

"Výborně," povídá učitelka, "ty se zlepšuješ 
Pepíčku, pojď si pro čokoládu!". 

Pepíček odchází s čokoládou ze stupínku a mumlá 

si: "Promiň Rambo, ale obchod je obchod...". 

 

Jdou dva policajti v noci a jeden si odskočí se 

vysrat. Už je tam nějak podezřele dlouho a 
najednou křičí na toho druhého: 

"Podej mi rychle baterku" 

"To si chceš na to hovno posvítit?" 
"Ale né, to už jsem měl třikrát v ruce, ale pendrek 

nemůžu najít" 

 
Přijde takhle policajt ráno do práce a už od dveří 

křičí: "Šéfe, šéfe, my policajti nejsme tak blbí, jak 

se o nás říká..." 
"Jak jste na to proboha přišel?" 

"No, koupil jsem si onehdá LEGO a na krabici 

bylo napsáno 'od 3 do 6 let'. A já to dokázal 
postavit za rok a půl." 

 

Přijde policajt k doktorovi a na hlavě má žábu a 

povídá: "Podívejte, co mi to vyrostlo na hlavě." 

A žába povídá: "A podívejte se, co mne vyrostlo u 
prdele." 

 

Přijde policajt k doktorovi a na hlavě má žábu. 
Doktor: Ježíšmarjá, kdy se vám to stalo? 

A žába: Minulej tejden... 

 
Dvaja černoši čúrajú v noci z mosta. 

Ide okolo policajt a pýtá sa: Vy ste z Televízie? 

- Nie 
- Tak zbalit káble a odchod! 

 

Potkají se dva policajti. Jeden druhýmu řiká: " 
Vole, já mam letos službu na Silvestra a vychází to 

na pátek." 

 Druhej řiká: " Ty vole, hlavně aby nebylo 
třináctýho!" 

 

Víte proč nosí policajti na koních šavle ? 
Aby mohli lépe řezat zatáčky. 

 

Přijde k holiči policajt a má na hlavě sluchátka od 
walkmana. A povídá, že chce ostříhat, ale ať mu za 

nic na světě nesundává z uší sluchátka. Holič se 

tedy sice diví, ale ostříhá ho. Když je hotov, tak 

mu to přece jen nedá a že ostříhá policajta i pod 
sluchátkama, tak mu je sundá. Policajt se najednou 

začne svíjet a modrat a za chvilku padne na zem 

mrtvej. 

Druhý den přijde jiný policajt a má tu samou 

prosbu. Holič znovu vyhoví, ale zase mu to nedá a 

sundá mu sluchátka. Policajt se začne svíjet a 
modrat a stejně jak ten první padne mrtvej k zemi. 

Třetí den přijde další policajt a znovu má sluchátka 

na uších. Holič ho zase ostříhá a zase poruší slib a 
sundá mu sluchátka. Když policajt padne mrtvej k 

zemi, nedá mu to a poslechne si, co to vlastně ti 

policajti poslouchaj. 
Ze sluchátka se ozývá: "Nádech .... výdech .... 

nádech ... výdech ....". 

 
Policajt ide v noci po parku a počuje šuchot v 

kríčkoch, rozhrnie ich a vidí pána ako trtká. 

"50 korún pokuty!", zareve, pán zaplatí a šuchá 
ďalej, policajt pokračuje v obchôdzke.  

Prejde pár krokov, keď tu začuje šuchot z 

vedľajšieho kríčku, zas rozhrnie, zas vidí pána ako 
trtká, pán musí zaplatiť 50 a pokračuje. Prejde zas 

kus ďalej, zase šuchot... To už nieje možné hovorí 

si a nakukne tam, zas vidí pána ako trtká a hovorí 
mu: "50 korún pokuta." Pán sa nadvihne a hovorí: 

"Anča podaj mi peňaženku" 

Policajt: "Tak vy ste tam DVAJA, 100 korún!" 
 

Jdou dva policajti a jeden povídá: 

"Hele, zastav, já se potřebuju vysrat." 
"No tak běž." 

"Ale já nemám papír." 

"No, tak se utři penězma, ňák to zaúčtujem…“ 
Za chvíli se dotyčný vrátí celý zmazaný od hoven. 

"Cos' to dělal", ptá se kolega 

"Když já měl jen 2,50." 

 

Pan Novák přijde večer domu. Práskne dveřma a 

hned začne nadávat ženě. "Ty jedna… Kvůli tobě 
jsem byl celej den ve vazbě. Já bych tě nejraději 

zastřelil." 

Žena celá udivená se ptá co se stalo a manžel dál 
nadává. "To může napadnout jenom tebe dát na 

vkladní knížku heslo "Peníze nebo život"". 

 
Potkají se dva kamarádi… 

"Člověče, já už to se starou nemůžu vydržet, poraď 

mi jak se jí mám zbavit?" 
"To je jednoduchý, tři soulože denně po dobu tří 

měsíců prej ženská nevydrží a umře." 

"To je skvělý, promiň, já musím domů, já s tím 
začnu už dneska." 

Potkají se znovu za necelé tři měsíce, ovšem první 

chlapík sedí celej seschlej, roztřesenej na vozíčku, 

kterej tlačí jeho žena. 

"Prosimtě Karle co se Ti to stalo?" 
"Pssst, vona eště neví že pozejtří umře !!!" 

 

Dva kamarádi jsou spolu na dovolené. První den se 
jdou vykoupat a na pláži leží ženská zahrabaná v 

písku tak, že z ní kouká jenom chlupatice.  

"Ty vole, já jsem se kvůli tomu ženil a tady to 
roste v písku…“ 

 

Mladá novicka odhání holuby "Zasraný ptáci leťte 
pryč, sakra". Slyší to matka představená a kárá 

novicku "Ale sestro, co to slyším, vždyť tito ptáčci 

jsou také boží tvorové a ty používáš taková hrozná 
slova. To musíš zlehka, jemně, třeba "Kšá, kšá, kšá 

... no vidíš .... a už jsou v prdeli." 

 
Postaršímu manželskému páru to už tak moc nejde 

a tak jednou, když je to zase na půl šestou pošle 

manželka muže do kuchyně ať si nějak pomůže a 
potom že pojedou dál. 

Chlap je tam pět minut, deset minut, půl hodiny, 

stará to nevydrží a zavolá: "Tak co je, dělej!" 
A on na to: "Buď zticha, nebo tě pozná po hlase!" 

Co se stane, když ženě posvítíte baterkou do ucha? 
Rozsvítí se jí oči. 

 

Do parfumérie vejde atraktivní dáma, vybere si 

parfém a platí stomarkovou bankovkou. 

"Promiňte, slečno, ale ta bankovka je falešná." 

"Proboha! To tedy znamená, že jsem byla 
znásilněna…“ 

 

Stojí manželka před zrcadlem, s obdivem se 
prohlíží, upraví se a řekne manželovi: 

"Že nevypadám na 35?" 

A muž jí odpoví: "Ne už dávno ne". 
 

Blíží se konec světa (je to už jisté) a zvířata se 

rozhodla, že už jim je jedno, kdo s kým bude 
píchat, tak se páří ostošest. 

Jde tak jedno liška okolo keříků a slyší vzdychání, 

nakoukne, že by si i ona užila a co nevidí, medvěd 
má na ptákovi prezervativ. 

 Tak mu říká: Medvěde co ti je, všichni píchají a ty 

nosíš gumu, nevíš že bude konec světa? Medvěd 
na to: Ty hloupá, to nevidíš že to mi dešťovka 

kouří?!! 

 
Časový signál Rádia Jerevan: Píp… píp… píp… 

píp… píííp! 

Je přesně 12:00. Upozornění pro příslušníky KGB: 
Neznepokojujte se zmizením malé ručičky; je 

skryta za velkou. 

 
Dotaz na rádio Jerevan: "Kagda budet lučše?" 

Odpověď: "Lučše uže bylo." 

 
Dotaz na rádio Jerevan: "V Moskvě prý bylo 

viděno maso. Bude také u nás v Kyjevě?" 

Odpověď: "Ano, výstava je putovní." 

 

Dotaz na rádio Jerevan: "Vazmožno jebať va 

vremja gosudarstvennovo prazdnika?" 
Odpověď: "Ano. Ale pouze s vlastní manželkou, 

aby radost ze soulože nepřevýšila radost ze 

státního svátku." 
 

Dva muži na Ukrajině spolu jedou vlakem. 

"Kam jedete?" ptá se ten první. 
"Jedu do Moskvy nakoupit maso", odpoví ten 

druhý. Vlak staví v Kievě, kde ten druhý muž 

vystoupí. 
"Já myslel, že jedete do Moskvy, nakupovat 

maso", volá na něj z okýnka ten první". 

"To ano, ale fronta začíná už tady", odpoví druhý. 
 

ASYMETRICKÝ - dlouhý přibližně 1 metr 

AURORA - výkřik chodského budovatele 

ropovodu při pádu materiálu na jeho nohu 

BONIFIKACE - soulož za bony 
ELEKTRIFIKACE - soulož v tramvaji 

FLAŠINET - ruské oznámení, že došel chlast 

HADR - vyjádření údivu nad příchodem lékaře 
HAVANA - údiv nad vybavením koupelny 

JITRNICE - pěkné ráno 

PACIFIK - rychlá amputace horních končetin 
PAKOSTNICE - poslední slova J. Husa 

PALMA - výkřik Palacha 

PARABOLA - oznámení strojvůdce, že 
lokomotiva už dál nepojde 

PARAPLE - rozloučení s bláznem 

 
Překlad slova PŘESTAVBA do světových jazyků: 

Čínština:      P-Che 

Angličtina:    Science Fiction 
Dánština:      Zhowendohowen 

Maďarština:    Papaláščardáš 

 
TELEFON - mladá kráva šlechtického původu 

 

Lidi se rozdělují na dvě skupiny, na ty co si ve 
sprše zpívají a na ty co tam onanují.  

Víte co si ve sprše zpívají? 

Nevíte, tak si ho furt nehoňte! 



 

Víte kolikrát se muž stydí??? 
Dvakrát. 

Poprvé když nemůže podruhé a podruhé, když 

nemůže poprvé. 

 

Víte co je to roztržitost? 

Když dáte své ženě po svatební noci pět set korun. 
A zvyk? 

Když ona si je vezme. 

 
Víš, proč má ženich černý šaty a nevěsta bílý? 

To jsou takové utajené symboly: 

Ženich je jako kominík - vymetá díry. 
Nevěsta je jako mlynářka - vytřepává pytle. 

 

Příde cikán do trafiky a říká: 
Cikán: "Jedny cigara!!" 

Prodavačka: "Nojo, cigára, ale jakou značku?" 

Cikán: "Dyk, aká zvedavá!" 
 

Príde cigoš k lekárovi: 

Jáj, pád doktor, čelý šob bolavý, šécko ba bolí, 
debóžeb robič. 

A kde robíte? 

Jój, pád doktor, ťažkú robotu báb, v kabeňolobe. 
A odkedy? 

Od zájtra. 

 
Sedí dědeček na zápraží, najednou se chytne za 

srdce a začne strašně kvílet. Seběhne se celá 

rodina, zavolají doktora a snaží se zjistit, co se mu 
stalo. Děda se na ně nevěřícně podívá a povídá: 

"No co by se stalo, je hezky, ta si zpívám." 

 
Gumák před nastoupenou jednotkou: 

Vy! Vy v tom zeleném, pojďte sem! 

 

Jeptiška s rukou gypsu jede vlakem a 

spolucestující se jí ptá: 

"Jak se vám to stalo?" 
"Ále, jela jsem na koni a spadla z postele…“ 

 

- Karle, ty seš takovej blbec, že kdyby bylo 
mistroství světa blbců, tak skončíš druhej! 

- A próč ? 

- No protože seš takovej blbec! 
 

Potkají se dvě jasnovidky. 

"Ahoj. Jak se mám?" 
"Dobře. A já?" 

K letišti se přibližuje dopravní letadlo, z kterého 
trčí 50 párů nohou. Z intercomu se ozývá kapitán:  

Až zakřičím "TEĎ!", utíkejte jako o život! 

 

Jde mamut pralesem a znenadání ho přepadnou 

čtyři sloni a hrozně ho zmlátí. 

Když se mamut konečně probere, pronese: 
"Zkurvený skini…“  

 

"Nesnesla bych vedle sebe zbabělého manžela." 
"Slečno, můžete být klidná, vás si jiný než opravdu 

statečný muž nevezme." 

 
- ... hele, mně se to pole nějak nezdá. Nic tu 

neroste… 

- Nediv se, on si ho asi plukovník koupil nedávno. 
- A jak to víš ? 

- Říkal mi to, když mi to pole ukazoval na mapě. 

- A co říkal ? 
- A tady, tady to je mý nový pole... 

 

Sedí dva mravenci na ostří žiletky a ten jeden 
povídá druhýmu: 

"Posuň se trošku." 

 
Vrátí se myslivec z obchůzky a přistihne svoji 

manželku se sousedem v posteli. 

Začne zuřit a chce mu je ustřelit. 
"Karle neblbni, dej mi ještě nějakou šanci." 

"Dobře, tak si je rozhoupej." 

 
Opaluje se mladý pár celý den nahý na opuštěné 

pláži. 

- "Jani, ty už jsi jako bronz" 
- "Karle, zato ty jsi jako dřevo." 

 

Starý ředitel-komunista, předává funkci novému 

řediteli, synovi z ODS. 

- Když si budeš chtít zařádit, pod stolem je tlačítko 

a té sekretářce, jak si říkal že je to superkočka, 
stačí říct jen: "Jdeme psát dopis" a je tvoje. Když 

to na mladého přišlo, zvoní a zvoní. Za chvíli 

přišla odpoveď: 
- Bohužel mám ve stroji červenou pásku. 

Za tři dny sekretářka sama vejde a hlásí: 

- Jdeme na to, páska je normální. 
- Bohužel, slečno, ono to spěchalo, tak jsem to 

vyřídil ručně. 

- Ale šéfe, kdybyste řekl že to spěchá, tak jsem to 
vyřídila ústně... 

"To žes mi chodil za ženou když jsem byl na vojně 
bych ti odpustil, ale žes jí předvedl že to jde 

dvakrát za sebou, za to ti rozbiju hubu!" 

 

Na Karlově mostě sedí žebrák a prosí kolemjdoucí 

"Slitujte se na nad nebožákem, již dlouho jsem 

neměl ničehož v ústech!!!" Kolemjdoucí pan 
Dobromil se nad ním tedy slituje a vrazí mu do úst 

píšťalku. 

 
Přijde třináctiletá dcera domů a říká matce : 

" Mami, v naší třídě  je pouze jedna panna. " 

" Doufám, že jsi to ty !!! ??? " 
" Ne, naše třídní učitelka. 

 

Jde pedofil do lesa s děvčátkem. 
Děvče brečí a povídá, že se hrozně bojí. 

Pedofil ji na to odpoví: co mám říkat já až půjdu z 

lesa sám. 
 

Jdou tři policajti v řadě za sebou. 

V tom si první kýchne. 
Druhý mu řekne: "Na zdraví!" 

A třetí na to:"Kluci dejte mi taky." 

 
Když padne pana, vyhrávám já, když padne orel, 

prohráváš ty. 

 
"Obžalovaný - můžete mi říct, proč jste tak surově 

zmlátil poškozeného?" 

"Vždyť je to pěknej frajer, Ctihodnosti. Černý 
brejličky, bílá hůlčička a oťukával mi auto…“ 

 

Co je horší než přibít dítě na vrata? 
Sloupávat je z nich 

 

Co je horší než přejet dítě? 

Dostávat ho ze vzorku pneumatik. 

 

- Znám vtip, ale je sprostý. 
- To nevadí, jen ho řekni. 

- Ale já mám opravdu zábrany. 

- Tak řekni jen pointu. 
- PÍČA!!!!! 

 

Dvě cikánky vytrhávají mrkev. Jedna vyndá 
takovou velkou a silnou a říká : 

" Mária taký kokot má moj Fero. " 

" Ój, taký velký ? " 
" Ech nie, taký špinavý. " 
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