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Príde kostra do mäsiarstva a predavač 
sa jej pýta:
„Čo to bude mladá pani?“
„Ale nič, len sa pozerám čo sa teraz 
nosí...“

Učiteľ vyzval žiakov, aby napísali sloh, 
v ktorom by sa prekrývalo nábožen-
stvo, modrá krv, sex a tajomno. Malý 
Juanito vzápätí zdvihol ruku, že má 
sloh hotový. Učiteľ sa začudoval: 
- Tak nám svoju prácu prečítaj. 
Juanito sa naklonil nad zošit: 
- Ó, bože, vykríkla kňažná, som tehot-
ná, a neviem s kým.

Jeden kvietok hovorí druhému: 
- Ľúbim ťa. 
- Aj ja teba ľúbim, zavoláme včielku?

Včera som ťa zúfalo hľadala, chcela 
som ťa cítiť na svojom tele. Nakoniec 
som musela zaspať bez teba. Tak kde 
si, ty nešťastné pyžamo?

Mladý Oravec sa prechádza s diev-
činou popri lúkach, ktoré patria jeho 
otcovi. Vtom jeden býček vyskočí na 
jalovičku. Vzrušený mladík šepká diev-
čine do ucha: 
- To by som aj ja rád. 
- Pokojne môžeš, veď sú to vaše kravy.

Malého počítačového maniaka zrazí 
auto. Chlapček sa postaví a povie:       
- To nič, mám ešte dva životy.

Malý chlapec chce dočiahnuť na 
zvonček, ale nedosiahne. Príde k nemu 
dedko a pýta sa ho: Pomôžem ti? 
Dedko zazvoní a chlapec hovorí: Tak 
dobre dedko a teraz utekajme!!!

Kričí  Janko z kúpeľne: „Mami, tá voda 
je horúca!“ Mama odpovie: „Nie, ona je 
priam vriaca.“ A z kuchyne sa ozve: „A 
čo si myslíš, že ťa zjeme surového?“

V autobuse hovorí dôchodca mladej 
matke:
Dôchodca: Prosím vás, povedzte 
svojmu synovi, nech ma nenapodob-
ňuje.
Matka na to: Jožko! Prestaň zo seba 
robiť blbca!

Viete, čo má spoločné smrť svokry a 
slivovica?
No, najprv vám vyrazí dych a potom 
máte taký príjemný pocit.

Opitý mladý zať príde domov a svokra 
ho už čaká pri dverách s metlou, že z 
neho vymláti dušu.
Mladík sa tak na ňu pozrie a pýta sa :
- Ahoooj mamičkaaa....upratujete alebo 
odlietate??...

Chlap sa po opici zobudí a ospalo sa 
obzerá okolo seba. Vedľa neho leží v 
posteli nejaká nahá žena. Pozorne sa 
na ňu pozrie, ale ani za svet si nemôže 
spomenúť na nič zo včerajšieho veče-
ra. Napokon poklope ženu po pleci a 
nesmelo sa pýta:
- My sa poznáme, slečna?
- A ešte ako, ty hovado ožraté! Veď 
sme už 15 rokov manželia!

Ako muž dokazuje, že myslí na 
budúcnosť?
Kúpi dve basy piva namiesto jednej.

Stretnú sa dve ženy.
- Čo robí tvoj manžel?
- Ale, teraz je v nemocnici.
- A na čo sa sťažuje?
- Na nedostatok piva.

Muž v bare hovorí žene:
- Slečna, chcel by som vám zavolať.
- Dobre, moje číslo je v telefónnom 
zozname.
- Ale, neviem ako sa voláte.
- Nevadí, meno je tam tiež.

Záhorák hovorí svojej žene. 
“Očúvaj, stará”, blížá sa Ty svátky, 
kupíme sviňu, zabijeme, budú jitrničky, 
klobáse, krvavnice. 
Zrazu sa otočí, čapne synovi po papuli, 
až ten padne zo stoličky. 
Žena sa ho pýta: 
“Ná, co robíš, šak ti nic nespraviu! 
“Už ho vidzím debila, jak to žere bez 
chleba”!
Stretnú sa lekári na pohrebe kolegu 
- kardiológa. Po smútočnom obrade v 
krematóriu vchádza rakva do veľkého 
červeného srdca, keď tu sa náhle jeden 
z prítomných začne šialeným spôso-
bom smiať.
“Prečo sa smejete?”, pýtajú sa ho 
ostatní.
“Ja som gynekológ a zaujímalo by ma, 
kam pôjde moja rakva…”
Rozhovor:
”Ja vždy, keď prídem opitý domov, tečie 
mi z nosa krv.”
”Chápem, aj ja mám takú manželku.”

Pýta sa Árpi Deža:
- Odkiaľ máš také pekné hodinky?
- Od sestry. - informuje Dežo.
- Od akej sestry? Veď ty žiadnu nemáš!
- Nemám! Ale je to na nich napísané...

1. vojenská ponožka
2. paroháč
3. čo budujeme v Handlovej
4. ochranca ľudských práv
5. zakryť
6. opilec
7. osvetlenie

8. druhý zápas
9. psík
10. hoď ma na zem
11. zloží
12. ostrovy v Karibiku
13.  školská pomôcka
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V tajničke sa skrýva tex z piesne 
pre našich hokejistov

Dvaja policajti stoja pri trati, po ktorej 
práve prechádza vlak. Ten jeden hovorí:
- Tá lokomotíva, tá si to ale serie, že?
A druhý pritakáva:
- No hej, ale ani tie vagóny nejdu zle...
------
Manželia prichádzajú k divadlu. Zrazu 

muž vyčítavo hovorí žene:
- Prečo som ťa len poslúchol a zobral si 
tento oblek!
- Veď ti sedí ako uliaty, - hovorí mu na 
to manželka.
- To je možné, ale vstupenky zostali v 
tom druhom.

Výhercovia

Santoris
Stolárik
Vagáň


