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- Miláčik, kým sa spolu zosobáši-
me, musíš mi ešte sľúbiť, že ma 
budeš bozkávať na miestach, kde 
ma ešte nikto predtým nebozkával. 
- Dobre láska moja, ktoré sú to 
miestočká? 
- No... napríklad Kanárske ostrovy, 
Seychelly a Mauricius... 
- Študent! Prečo mi tu na prednáš-
ke spíte? 
- Ja nespím, iba tak pomaly žmur-
kám. 

Manžel si myslí, že jeho manžel-
ka má milenca. Nečekaně príde 
domov a hlasno kričí:
-Horí, horí!
Na to sa ozve hlas zo skrine:
-Nábytok! Zachráňte nábytok!

Kde bolo tam bolo, bolo jedno 
kráľovstvo, kde žil kráľ, ktorý mal 
dvoch synov a tri dcéry. Mali sa 
veľmi radi a žili šťastne. Až pokiaľ 
mu na to kráľovná neprišla.

To je ale riadne škaredá nevesta.
No dovoľte, to je moja dcéra!
Prepáčte, nevedel som, že ste jej 
otec.
No dovoľte, ja som jej matka !

Žena poslala muža kúpiť slimáky 
a víno, v deň výročia svadby. Po 
ceste dedinou ho volajú kamaráti 
na pivo:
- Veď poď len na jedno, jediné.
Samozrejme nastane 2. hodina 
ráno a opitý s vínom a slimákmi sa 
vracia domov, a myslí si:
- Ojojoj, ako to vysvetlím žene.
Pred dverami ho napadne, pouk-
ladá slimáky za sebou v 20 cm 
odstupe. Zazvoní, žena otvorí, “býčí 
pohľad” a chlap na to:
- No poďme chlapci, ešte 2 metre a 
sme doma!!!

Manželka sa pýta svojho manžela:
- Tóno, čo by si robil, keby som 
umrela?
- Nehovor tak, zlatko, to by som sa 
zbláznil!
- Oženil by si sa znova?
- Až taký blázon by som zasa nebol.

- Feróooo! Kričí sused na suseda v 
záhrade,
- Tvoja žena bola vo Francúzsku?
- Ale čoby! To som ju ja naučil.

Stará žena leží na smrteľnej posteli 
a hovorí:
- Muž môj, ak zomriem, tak ma daj 
spáliť a rozsyp ma po záhrade.
A on na to:
- Čo si šialená? Zafúka vietor a mám 
ťa zasa v kuchyni!

Otecko na dedine sleduje synka, ako 
ide kamsi večer s baterkou. Pýta sa:
-Kam ideš s tou baterkou?
-Na rande.
-Hej, keď som ja išiel na rande, nebral 
som si baterku.
-No, a pozri sa, čo si zbalil!

Mafiánska matka karhá svojho synče-
ka - prváčika: - Ty galgan, tak otec je 
postrachom celého podsvetia, ja som 
si odsedela dobrých desať rokov a ty 
mi tu donesieš jednotku zo správania!

On a ona po vášnivej noci:
- Miluješ ma veľmi?
- Milujem ťa veľmi.
- Splníš mi každé moje prianie?
- Áno, splním ti každé tvoje prianie.
- Tak ma zajtra nevyvolaj z matiky.

V škole na hodine dejepisu sa učia 
žiaci o slávnych ľuďoch. Učiteľka sa 
pýta:
- Miško, čím sa preslávil Krištof 
Kolumbus?
- Dostal sa do Ameriky bez víz.” odpo-
vedá Miško.
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Život je to, čo z neho urobíš....

zlota, nešvár
nástroj na pradenie
jedovatý kov
kus zeme na mori
zdravé inak
zbil nohami
dôležitá osoba
stretnutie trampov
nevedel
rozprávkové meno
zárodok rastlinky
americký umelec
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Tajničku doručte na zberné miesto 
- Predajňa Sladká vášeň v Dome 
kultúry, alebo do PI k. 314.
Vyhrávajú len vyplnené tajničky!

Opitý manžel príde neskoro domov a 
potichu sa vkráda do postele. 
„Starý, koľko je hodín?“ pýta sa 
rozospatá manželka. 
„Jedna“ odpovedá muž. 
V tom kukučkové hodiny odkukajú 
štyri. Manžel sa obráti k hodinám a 
nahnevane hovorí: „Vieme, vieme, 
že je jedna! Nemusíš to štyrikrát 
opakovať!“

Dve najväčšie radosti Slováka:
1. Keď niečo ukradne.
2. Keď príde na to, na čo mu to 
môže byť.


