
CA 1000, CA 2000
Centrála a výroba ČACHTICE:
SK - 916 21  Čachtice
Družstevná 746
tel.: +421/32/7743 410
fax: +421/32/7743 433
e-mail: kjg@kjg.sk

BA 3000
Veľkosklad BRATISLAVA:
SK - 821 04  Bratislava
Technická 7
tel.: +421/2/4341 3234
fax: +421/2/4820 3033
e-mail: kjgba@kjg.sk

NR 4000
Veľkosklad NITRA:
SK - 949 01  Nitra
Cabajská 23
tel.: +421/37/7723 078
fax: +421/37/6922 716
e-mail: kjgnr@kjg.sk

ZA 5000
Veľkosklad ŽILINA:
SK - 010 01  Žilina
Kamenná 91
tel.: +421/41/7242 362
fax: +421/41/5072 233
e-mail: kjgza@kjg.sk

PP 6000
Veľkosklad POPRAD:
SK - 058 01  Poprad
Traktorová 10
tel.: +421/52/7888 191
fax: +421/52/7888 192
e-mail: kjgpp@kjg.sk

KE 9000
Veľkosklad KOŠICE:
SK - 040 01  Košice
Jarmočná 1
tel.: +421/55/6839 411
fax: +421/55/6839 433
e-mail: kjgke@kjg.sk

VZ 8000
K&J&G, d.o.o.:
HR - 42 000  Varaždin
D.Rakovca 3
tel.: +385/42/206 136
fax: +385/42/206 137
e-mail: kjg@kjg.hr

NS 10000
K&J&G, d.o.o.:
SRB - 21 000  Novi Sad
Bajči Žilinskog broj 11
tel.: +381/21/6390 900
fax: +381/21/6390 991
e-mail: kjg@kjg.co.yu

BB 7000
Veľkosklad BANSKÁ BYSTRICA:
SK - 974 05  Banská Bystrica
Zvolenská cesta 14 (areál ZVT)
tel.: +421/48/4717 999
fax: +421/48/4717 977
e-mail: kjgbb@kjg.sk

SK|CZ

Týždňový nástenný kalendár VTIPY 2009
s kresbami od Fera Bojničana
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plynulom roku a do nového roku 2009 prajeme pevné zdravie, veľa štastia, rodinnej a pracovnej pohody pre Vás i Vašich najbližších...
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Jaroslav JuríkEduard Kollár ml. Jozef Gombarčík
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1. 

Chlap osloví slečnu,
ťahajúcu ťažký kufor:
„Slečna, nebolí vás z toho
ruka?“
„Áno,“ odpovie slečna 
v očakávaní galantnej
pomoci.
„Tak prečo si to
neprechytíte?“

31
Rozprávajú sa dvaja
kamaráti: 
„To je hrozné s tou mojou
ženou! Stále sa voľačo
vypytuje, nestačím jej
odpovedať.“
„S mojou je to ešte horšie,
sama sa pýta, sama si
odpovie a potom mi nadáva,
že nemám pravdu...“

2
V Monaku, nevedno kedy,
na jachte J&T sa pýta Ivan
J. Jana P.:
„Je hrozné teplo, dusno,
bohvie, aké bude asi zajtra
počasie?“
Jano sa usmeje a hovorí:
„Neboj sa, ochladí sa 
na 30.165 stupňa.“

3
Streda Piatok Sobota

Silvester
Silvestr

SK

CZ

Alexandra, Karina
Karina

SK

CZ

Daniela
Radmila

SK

CZ

29
Pondelok

Milada
Judita

SK

CZ

Prečo sa ženy vydávajú 
v bielom? 
Biela je štandardnou farbou
pre domáce spotrebiče.

Optimista vidí svetlo, 
pesimista vidí tmu, 
realista vidí vlak 
a rušňovodič troch debilov
na koľajniciach.

30
Utorok

Dávid
David

SK

CZ

4
Nedeľa

Drahoslav
Diana

SK

CZ

�

Čo si myslia ženy, keď
pozerajú do stropu?
Milenka: Príde? Nepríde?
Prostitútka: Zaplatí?
Nezaplatí?
Manželka: Vymaľuje?
Nevymaľuje?

Colník otvorí dvere
vagónového kupé:
„Nejaké cigarety? Liehoviny?
Zbrane? Strelivo? Drogy...?“
Rozospatý cestujúci
zamumle:
„Ďakujem, nechcem, mám
toho plné kufre.“

1
Štvrtok

Nový rok, Deň vzniku SR
Nový rok

SK

CZ

9PF 200

20
0

DECEMBER|    PROSINEC| 8200SK CZ
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Sedia dvaja mat-fyzáci
(on a ona) na lavičke 
v romantickom objatí, slnko
krásne zapadá... Ona sa 
k nemu otočí a hovorí: 
„Drahý, myslíš na to, na čo
ja?“
„Áno, drahá.“
„A koľko ti to vyšlo?“

7

Čo urobí cigáň keď dokončí
vysokú školu?
...
Presunie lešenie 
na vedľajšiu budovu.

9
O tretej rano búcha spitý
muž na dvere svojho bytu.
Otvorí mu rozčúlená
manželka:
„Teraz sa chodí domov, ty
ožran??!!“
„Ti šibeeeeeeeeééééééé, ja
som sa len zastavil 
pre gitaru!“

10
Streda Piatok Sobota

Bohuslava
Vilma

SK

CZ

Alexej
Vladan

SK

CZ

Dáša
Břetislav

SK

CZ

5
Pondelok

Andrea
Dalimil

SK

CZ

Mama dcére rozpráva
rozprávku. Dcéra sa pýta:
„Mama, aj ty si čakala
princa na bielom koni?“
„Čakala, ale prišiel len kôň.“

�

11
Nedeľa

Malvína
Bohdana

SK

CZ

Niekedy sa sám seba
pýtam, kto sme, odkiaľ sme
prišli, kam smerujeme, aký
zmysel má vôbec ľudská
existencia. Potom si nalejem
odpoveď a zas je dobre...

Už máme Coca-Colu light,
Pepsi-Colu light, Marllborky
light, Sparty light...
Ešte, že nám aspoň tú
borovičku nepokašlali!

8
Štvrtok

Severín
Čestmír

SK

CZ

Fero! Ten nápadník našej
dcéry ťa príde dnes
požiadať o jej ruku. Stačí
ako mu povieš „áno.“
Netreba, aby si mu v slzách
bozkával ruky a oslovoval
ho „náš spasiteľ...“

6
Utorok

Antónia
Zjavenie pána - Traja králi

Tři králové

SK

CZ
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V obchode:
„Prosím si jedno CD
Jadranky.“
„Zabaliť?“
„Nie, tu rozbijem.“

14
Dvaja na burze:
„Počuj, kámo, nie sú tie
sviečky nejaké lacné?“ 
„Nó, chýbajú im knôty.“
„Počúvaj a čo si počnem 
so sviečkami bez knôtov?“
„Ty, počúvaj, chceš
obchodovať, alebo svietiť?“

16
Príde chlapík do reštaurácie
a pýta si deci vody a tri pol
deci borovičky. Vypije vodu
a do prázdneho pohára
postupne naleje jeden,
druhý a aj tretí pohár
borovičky. Čašník sa 
na neho pozerá a s údivom
sa pýta: „Pán je kúzelník?“
„Nie, štátna obchodná
inšpekcia!“

17
Streda Piatok Sobota

Radovan
Radovan

SK

CZ

Kristína
Ctirad

SK

CZ

Nataša
Drahoslav

SK

CZ

12
Pondelok

Ernest
Pravoslav

SK

CZ

Rozprávajú sa dve
priateľky:
„Môj drahý mi sľúbil, že ak
budem v posteli výborná
dostanem Mercedes. 
Ak budem dobrá dostanem
Audi a ak budem priemerná
dostanem Opel.“
„A čo si dostala?“
„Kolieskové korčule.“

Ako informuje svetová
odborná archeologická tlač,
americkým geológom -
naftárom, že sa nedávno
podaril veľmi zvláštny,
mimoriadne nezvyčajný
objav:
Nad obrovskými zásobami
americkej ropy objavili akúsi
neznámu arabskú krajinu.

13
Utorok

Rastislav
Edita

SK

CZ

18
Nedeľa

Bohdana
Vladislav

SK

CZ

�

Pýtajú sa na úrade práce:
„Araňa, máte už sedem
synov a všetkým ste dali
meno Dežo. Ako ich pre
Boha rozlišujete?“
„Ta to jednoduché pane.
Podľa priezviska.“

Sedia pri okne dvaja teplí
červenogvardejci:
„Bieli idú!“ - hovorí prvý.
„Sú medzi nimi aj nejakí
peknučkí?“
„Nie sú!“
„Tak potom, podaj mi
guľomet!“

15
Štvrtok

Dobroslav
Alice

SK

CZ

JANUÁR| LEDEN| 9200SK CZ
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„Ako voláš svoju svokru?“
„Vegeta.“
„A to už prečo?“
„Mieša sa do všetkého.“

21

Ako sa za cenu jedného
poukazu na dovolenku
môže zrekreovať celý
kolektív?
Poukaz sa daruje
vedúcemu!

23

Náhrobný kameň
programátora:
Príčina smrti: Run Time
Error at 18:30:04.
Príčina narodenia: General
Protection Fault at 16:20:35

24
Streda Piatok Sobota

Vincent
Běla

SK

CZ

Miloš
Zdeněk

SK

CZ

Timotej
Milena

SK

CZ

19
Pondelok

Drahomíra, Mário
Doubravka

SK

CZ

Zaseknú sa dve blondínky
vo výťahu a jedna začne
kričať: „Pomóc!“
A druhá na to: „Kričme
spolu.“ O chvíľu sa z výťahu
ozve: „Spolúúúúú!“

Emil príde k novinovému
stánku a pýta sa
predavačky:
„Do you speak English?“
„Yes.“
„Wrigley spearmint!“

20
Utorok
Dalibor, Sebastián

Ilona
SK

CZ

25
Nedeľa

Gejza
Miloš

SK

CZ

�

Synček hovorí svojmu
oteckovi:
„Dom nášho pána učiteľa 
je hotová rajská záhrada!“
„A to už prečo? pýta sa
otec.“
„Jeho dcéra sa volá Eva, jej
snúbenec Adam a svokru
oslovuje ty had!“

Starému dedkovi povedia, 
že keď bude jesť veľa
chleba ešte sa mu postaví.
Príde do obchodu a vraví
predavačke:
„Dajte mi 5 chlebov“
Predavačka na to:
„Veď vám stvrdne“
„Tak je to pravda, dajte 
mi radšej 8.“

22
Štvrtok

Zora
Slavomír

SK

CZ

JANUÁR| LEDEN| 9200SK CZ
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5. 

Lord Halifax je ubytovaný 
v hoteli. Večer mu hotelier
ponúka komplexné služby.
„Nebudete si priať, Vaše
lordstvo, na noc mladé
dievča?“
„Nie, skôr nejakého
chlapca.“
Hotelier sa rozhorčí a zvolá:
„Zavolám strážnika!“
„Well, tak teda strážnika.“

28
Chlapík drhne mydlom rifle:
„Nikomu sa nedá veriť,
nikomu, dokonca ani
sebe...“
Ďalej drhne rifle:
„A to som si chcel iba
prdnúť!“

30

Nikdy nehovor, že niečo
nejde, pretože sa nájde
blbec, ktorý nevie, že to
nejde a urobí to.

31
Streda Piatok Sobota

Alfonz
Otýlie

SK

CZ

Ema
Robin

SK

CZ

Emil
Marika

SK

CZ

26
Pondelok

Tamara
Zora

SK

CZ

Pýta sa ráno manželka
manžela: 
„V noci si ma kopal, bil, pľul
si na mňa a škaredo si mi
nadával. Čo sa ti niečo zlé
snívalo?“ 
„Nie, ja som nespal.“

Škót John odlepuje v byte
tapety.
Sused sa pýta: „Ale,
susedko, predsa nebudete
celý byt tapetovať?“
„Nie, ja sa sťahujem.“

27
Utorok

Bohuš
Ingrid

SK

CZ

1
Nedeľa

Tatiana
Hynek

SK

CZ

�

Dve susedy ohovárajú
Maru:
„Len si to predstavte,
suseda má 50 rokov, muža
má, milenca má a ešte ju aj
včera večer v parku
znásilnili.“
„Tá sa ale má!“

Dve predavačky sa bavia 
za regálmi. Pribehne tretia 
a hovorí:
„Baby, v obchode sú
zákazníci!“ „Tak budeme
potichu, oni zase odídu!“

29
Štvrtok

Gašpar
Zdislava

SK

CZ

20
0

JANUÁR| LEDEN| 9200SK CZ
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Koľko zdvihne majster
Somálska vo vzpieraní?
Polovicu kubánskeho
pomaranča.

4
„Haló, to je blázinec?“
„Áno, čo si prajete?“
„Môžete mi povedať, či je
na izbe 11 nejaký pacient?“
„Nie, nikto tam nie je.“
„Ďakujem, tak sa mi asi
naozaj podarilo utiecť!“

6

Pýtajú sa pána Nováka:
„Prečo si včera nebol 
v krčme?“
„Moja žena sa rozhodla, že
sa mi tam nechce ísť!“

7
Streda Piatok Sobota

Veronika
Jarmila

SK

CZ

Dorota
Vanda

SK

CZ

Vanda
Veronika

SK

CZ

2
Pondelok
Erik, Erika - Hromnice

Nela
SK

CZ

Dáma sa prechádza 
v peknom kožuchu,
pristúpia k nej ekológovia:
„Nehambíte sa, viete koľko
zvierat muselo kvôli nemu
umrieť?“
„Ale on je z polyesteru.“
„A viete koľko polyesterov
muselo zaň zaplatiť
životom?“

Babička hovorí Jožkovi:
„Chlapče môj, ty sa na mňa
tak podobáš!“
Ten sa rozbehne 
za maminkou a kričí:
„Mamííí, babička ma straší.“

3
Utorok

Blažej
Blažej

SK

CZ

8
Nedeľa

Zoja
Milada

SK

CZ

�

Čo sa stane, keď skrížime
šikmookého s
chobotnicou???
To presne neviem, ale dobre
by to zbieralo ryžu.

Príde Nemec na slovenskú
benzínku, vytiahne
tankovaciu pištol zo stojanu
a pichne si ju do zadku.
Pumpár sa tak chvíľu naňho
pozerá a potom pribehne 
k nemu a zareve naňho:
„Das is normal?!“
A poklepe si po čele.
Nemec na to:
„Nein, das is super!“

5
Štvrtok

Agáta
Dobromila

SK

CZ
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Stretnú sa traja chorí. 
Jeden je slepý, druhý
hluchý a tretí na vozíku.
Keď tak idú, prídu až 
k liečivému prameňu. 
Prvý sa napije a hovorí:
„Ja vidím!“,
druhý: „Ja počujem!“
a tretí hovorí: „Ja mám
nové gumy!“

11

„Prosil by som si jedny
zápalky.“
„Nekričte, nie som hluchá. 
S filtrom alebo bez?“

13
Na Valentína som zažil
nezabudnuteľný erotický
večer! Ona bola 
v priesvitných nohavičkách,
hore bez, na nádhernej
širokej posteli...
A ja som bol v teplákoch 
a papučiach, s ďalekohľadom
v dome oproti...

14
Streda Piatok Sobota

Dezider
Božena

SK

CZ

Arpád
Věnceslav

SK

CZ

Valentín - Deň zaľúbených
Valentýn

SK

CZ

9
Pondelok

Zdenko
Apolena

SK

CZ

Mladík sa pýta staršieho
priateľa:
„Povedz mi, ako dlho trvá,
kým prinútiš manželku, aby
doma mlčala?“
„Heh, chlapče, to ja neviem.
Som ženatý ešte len 47
rokov.“

Jedna krava sa pýta druhej:
„Nebojíš sa choroby
šialených kráv?“
„Hihihihihihihi... nie... 
ja som predsa lienka.“

10
Utorok

Gabriela
Mojmír

SK

CZ

15
Nedeľa

Pravoslav
Jiřina

SK

CZ

�

Dežo dostane prácu 
v stavebnej firme. Šéf mu
hovorí: „Choď natrieť okná!“
Po piatich hodinách ťažkej
práce dôjde Dežo za šéfom
a hovorí: „Šéfe, aj rámy?“

Diaľničný zákon: Vedľajší
jazdný pruh ide vždy
rýchlejšie. Ak prejdeš 
do druhého pruhu, zrýchli
sa ten, ktorý si opustil.

12
Štvrtok

Perla
Slavěna

SK

CZ

FEBRUÁR|    ÚNOR| 9200SK CZ
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„Pán vrchný, ide naozaj 
o rybiu polievku?“
„Samozrejme pane, sám 
som videl kuchára ako 
do nej lial vodu z akvária.“

18

Na diaľnici nie je prakticky
žiadna prevádzka, až 
do chvíle, keď potrebujete
odbočiť doľava.

20

Viete ako zamestnáte
blondínku na celý deň?
Zoberiete ju do guľatej
miestnosti a poviete jej, aby
si našla miesto v rohu 
a sadla si.

21
Streda Piatok Sobota

Jaromír
Gizela

SK

CZ

Lívia
Oldřich

SK

CZ

Eleonóra
Lenka

SK

CZ

16
Pondelok

Ida, Liana
Ljuba

SK

CZ

Viete ako šteká normálny
pes? Haf Haf...
Viete ako šteká hipís pes?
Haúúúú...
A viete ako šteká teplý
pes? Hafušky haf...

U doktora:
„Babička, ste moc
chudokrvná, budem vám
musieť predpísať železo.“
„Pán doktor, čo ja urobím
zo železom, veď ja mám
problém rozžuť aj rožok!“

17
Utorok

Miloslava
Miloslava

SK

CZ

22
Nedeľa

Etela
Petr

SK

CZ

�

Hlási sa žiak:
„Pani učiteľka, otec hovoril,
že pochádzame z opice.“
„Milý žiak, dnes chcem
preberať nové učivo, takže
nemám čas riešiť váš
rodinný problém...“

Muž hovorí svojej žene:
„Vieš miláčik, ty si iná ako
ostatné ženy...“
Žena odpovedá:
„Aké sú ostatné ženy?“
Muž: „Krajšie“

19
Štvrtok

Vlasta
Patrik

SK

CZ

FEBRUÁR|    ÚNOR| 9200SK CZ
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9. 

Byť príkladom:
„Vypi, prosím ťa tento liek,“
nalieha manželka 
na manžela. „Ale veď 
to nám dal zverolekár 
pre psa?!“ „No veď práve!
Keď ťa Azor uvidí, možno 
to vypije aj on.“

25
Princíp politiky:
1. V roku, keď sa konajú
voľby, žiadny politik
nehovorí o daniach.
2. Nech hovoria, čo chcú,
nikdy vám nepovedia celú
pravdu.
3. Bez ohľadu na to, o čom
sa hovorí, vždy ide 
o peniaze.

27
Vojenská posádka -
nastúpená rota.
Veliaci dôstojník: „Pooozor!
Tamten malý biely vzadu,
vy ste nepočuli rozkaz?“
Vojaci: „Ale to je
kilometrovník!“
Veliaci dôstojník: „Na meno
som sa nepýtal!“

28
Streda Piatok Sobota
Frederik, Frederika

Liliana
SK

CZ

Alexander
Alexandr

SK

CZ

Zlatica
Lumír

SK

CZ

23
Pondelok

Roman, Romana
Svatopluk

SK

CZ

20 policajtov išlo 
na povinnú lekársku
prehliadku. Vyjde sestrička
a hovorí:
„Je vás tu veľa, tak budete
vstupovať po štyroch!“
V tú chvíľu si jeden kľakne
na všetky štyri a hovorí: „Ja
idem prvý! Ja som veliteľ!“

Lekár: „Ako často súložíte?“
Pacient: „Tak dvakrát 
do týždňa!“
Lekár: „To je celkom nič-
moc...“
Pacient: „No, na katolíckeho
kňaza z malého mesta...“

24
Utorok

Matej
Matěj

SK

CZ

1
Nedeľa

Albín
Bedřich

SK

CZ

�

Ide opravár, riaditeľ 
a programátor autom. Auto
sa pokazí a nejde naštartovať.
Opravár: „Hneď za rohom je
servis, dotlačíme ho tam.“
Riaditeľ: „To je blbosť,
kúpime nové auto.“
Programátor: „Ja by som
radšej skúsil vystúpiť 
a znova nastúpiť.“

Ako zdvojnásobíte cenu
Trabanta?
Naplníte mu nádrž
benzínom.
A ako ju strojnásobiť?
Kúpite viečko na nádrž.

26
Štvrtok

Viktor
Dorota

SK

CZ

20
0
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10. 

V banke pri okienku stojí
muž a prehrabáva sa 
v taške. Pokladníčka mu
chce pomôcť a tak sa pýta:
„Chcete vložiť alebo
vybrať?“
„Pochopiteľne vybrať, 
ale nemôžem nájsť pištol!“

4

Dvaja kanibali žerú klauna.
Po chvíli mlaskania jeden 
z nich hovorí:
„Ten klaun ale chutí
zábavne, čo?“

6
Na policajnej stanici 
v Škótsku:
„Tak vy viete pane, kto vám
odcudzil váš automobil?“
„Áno, pán inšpektor. 
Ale neponáhľajme s tým.
Počkajme až kým 
ho prelakuje.“

7
Streda Piatok Sobota

Kazimír
Stela

SK

CZ

Radoslav, Radoslava
Miroslav

SK

CZ

Tomáš
Tomáš

SK

CZ

2
Pondelok

Anežka
Anežka

SK

CZ

Prečo muži bijú ženy?
Pretože sa to osvedčilo...

Hádanka nielen 
pre fotografov:
Čo ma spoločné Kodak 
s kondóm?
Obidva slúžia k zachyteniu
zvláštnych okamžikov.

3
Utorok
Bohumil, Bohumila

Kamil
SK

CZ

8
Nedeľa
Alan, Alana - MDŽ

Gabriela
SK

CZ

�

Dotazník pre sovietskeho
vojaka:
1. otázka: Kto je váš
najväčší vojenský idol?
2. otázka: Prečo práve
Lenin?

Policajt prišiel domov 
zo služobnej cesty a hneď
lákal manželku do postele,
ale ona sa vyhovárala, že
musí ešte variť, prať... 
Po dlhom prehováraní 
sa obaja vyzliekli, policajt
prehodil deku cez oboch 
a hovorí: „Pozri sa, ako mi
svietia digitálky!“

5
Štvrtok

Fridrich
Kazimír

SK

CZ

MAREC|    BŘEZEN| 9200SK CZ
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11. 

Čo kričí programátor keď 
sa topí?
„F1, F1, F1!“

11
„To je ale neuveriteľne, 
ako sa to maličké podobá
na otca“ - hovorí priateľka
obdivujúca potomka.
„No, máš pravdu, obidvaja
strašne kričia, keď im
vezmem fľašu. „

13
Žena vyčíta svojmu mužovi: 
„Iné manželky si stále
kupujú moderné časopisy,
cestujú po svete, iba ja
trčím stále doma ako
popoluška.“ Muž jej na to
hovorí: „Neviem, na čo sa
stále sťažuješ, veď sama si
povedala, že si žiješ ako 
v rozprávke.“

14
Streda Piatok Sobota
Angela, Angelika

Anděla
SK

CZ

Vlastimil
Růžena

SK

CZ

Matilda
Rút, Matylda
SK

CZ

9
Pondelok

Františka
Františka

SK

CZ

V rádiu hlásia:
„Na diaľnici D1 ide vodič 
v protismere, prosíme
vodičov, aby ho zbytočne
neprovokovali 
a neznervózňovali.“
Rádio počúva veľmi
naštvaný vodič a nadáva:
„Jeden? Tu idú v protismere
všetci!“

Príde policajt do obchodu 
a ide si kúpiť šiltovku.
Vyskúša si tri a napokon
povie:
„A taká zo šiltom dozadu by
sa nenašla?“

10
Utorok
Branislav, Bruno

Viktorie
SK

CZ

15
Nedeľa

Svetlana
Ida

SK

CZ

�

Dnes ráno v metre traja
mladí chlapi vstali, aby mi
uvolnili miesto!“ 
„No a vošla si sa ??“

Dvaja opilci sa rozprávajú 
v aute: 
„Na ďalšej križovatke zahni
doprava.“ 
„Sakra, myslel som si, že
šoféruješ ty!“

12
Štvrtok

Gregor
Řehoř

SK

CZ

MAREC|    BŘEZEN| 9200SK CZ
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12. 

„Pán doktor, starnem a už
na mne nie je nič 
v poriadku. Pozriem sa do
zrkadla a vidím tu trosku.“ 
„Upokojte sa pani, určite
máte v poriadku aspoň
zrak!“

18

Inzerát: Darujem hada
škrtiča, už preverený...
Zn. nutné odmotať z mojej
svokry.

20

Rodiná dovolenka pri mori.
On kričí na svoju drahú
polovičku: „Miláčik, neplávaj
pri brehu! Tam nie sú
žraloky.“

21
Streda Piatok Sobota

Eduard
Eduard

SK

CZ

Víťazoslav, Klaudius
Světlana

SK

CZ

Blahoslav
Radek

SK

CZ

16
Pondelok

Boleslav
Elena, Herbert
SK

CZ

Kedy končí ženská
emancipácia? 
Keď sa vyskytne prvý
technický problém.

Prečo nehrajú cigáni 
v Startreku? 
Pretože sa s nimi 
do budúcnosti nepočíta.

17
Utorok

Ľubica
Vlastimil

SK

CZ

22
Nedeľa

Beňadik
Leona

SK

CZ

�

Príde mladý muž 
do obchodu a pýta sa slečny:
„Máte fínsku vodku?“
„Nemáme.“
„A máte Johnie Walker?“
„Nemáme.“
„A máte dnes večer čas?“
Ona sa začervená a usmeje:
„Mám.“
„Tak si sadnite a napíšte
objednávku.“

Pýta sa susedka malej
Mirky: „Je mamka doma?“
„Nie je.“
„A tatko?“
„Tiež nie.“
„A čo babka?“
„Tá sa tiež stačila schovať.“

19
Štvrtok

Jozef
Josef

SK

CZ

MAREC|    BŘEZEN| 9200SK CZ
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13. 

Hovorí jeden policajt
druhému:
„Počúvaj, ty ale vyzeráš
nešťastne! Trápi ťa niečo?“ 
„Ani sa nepýtaj. Staviam
dom a nikde nemôžem
zohnať bublinu 
do vodováhy.“

25
Čo by si robil, keby pred
tebou stáli puma, lev,
medveď, jaguár a ty by si
mal v puške jeden náboj?
Zastrelím leva, obujem
pumy, sadnem na jaguár 
a prejdem ním medveďa.

27
Pani Dvorská, vy sa ževraj
chcete nechať rozviesť?“
„Ano, chcem!“ „A prečo?“
„V lete sme boli na chalupe,
ja som si ráno išla zaplávať
a manžel ma pozoroval
ďalekohľadom.“
„A kvôli tomu sa chcete dať
rozviesť?“ „No áno, ale 
on ten ďalekohľad mal 
na guľovnici!

28
Streda Piatok Sobota

Marián
Marián

SK

CZ

Alena
Dita

SK

CZ

Soňa
Soňa

SK

CZ

23
Pondelok

Adrián
Ivona

SK

CZ

Dvaja indiáni zablúdia 
v púšti:
„Vystrel“ - povie jeden,
„možno nás niekto bude
počuť.“
Vystrelí, a nič. O chvíľu mu
priateľ zase povie: 
„Nože, vystrel ešte raz.“
„Už nemôžem minuli sa mi
šípy.“

Spovedá Karol svojho
kamaráta:
„Čo ti povedala stará, keď
ťa načapala s tou Paulínou?“
„Čo by hovorila, nič. A tie
dva predné zuby som si aj
tak chcel nechať vytrhnúť...“

24
Utorok

Gabriel
Gabriel

SK

CZ

29
Nedeľa

Miroslav
Taťána

SK

CZ

�

Viete, čo sa stane, keď sa
dve blondínky rozbehnú
oproti sebe?
Zostane rozbité zrkadlo.

Počas letu sa pokazí
lietadlo. Pilot hlási
cestujúcim:
„Nech každý ostane 
na svojom mieste,
nesťažujte identifikáciu.“

26
Štvrtok

Emanuel
Emanuel

SK

CZ

MAREC|    BŘEZEN| 9200SK CZ
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14. 

Vo vlaku sa policajný major
Zeman vracia späť 
zo záchodu a nemôže nájsť
svoje kupé. Sprievodca sa
ho spýta: „A nepamätáte si
aspoň, v ktorom vagóne 
to bolo?“ „To nie, ale viem
úplne presne, že som tam
mal nádherný výhľad 
na priehradu.“

1

V novinách je inzerát:
Vymením ojazdeného
Pioniera za neojazdenú
pionierku.

3

„Včera som bol s tvojou
manželkou.“
Hovorí kamarát kamarátovi. 
„Rozprával som jej vtip. Tak
sa smiala, že skoro spadla 
z postele.“

4
Streda Piatok Sobota

Hugo
Hugo

SK

CZ

Richard
Richard

SK

CZ

Izidor
Ivana

SK

CZ

30
Pondelok

Vieroslava
Arnošt

SK

CZ

Stará, škaredá babka 
s bradavicami na tele 
a sovou na pleci stretla 
v lese muža:
„Ak uhádneš, čo to mám 
na pleci, môžeš ma
pomilovať.“
„Slon?“ - háda mladík.
„No, nie je to presné, ale dá
sa to uznať!“

Matka sa vyzvedá od dcéry,
aby jej niečo prezradila o jej
novom priateľovi. 
„Je slušný a poriadny?“
„Ó veľmi. Je proste úžasný.
Nepije, nefajčí, má super
auto a vilu, milú ženu a tri
rozkošné deti.“

31
Utorok

Benjamín
Kvido

SK

CZ

5
Nedeľa

Miroslava
Miroslava

SK

CZ

�

Príde Janko za
MacGyverom a hovorí mu: 
„Hej Mac, sprav mi auto, ale
taký poriadny Cabriolet,
ktorý má aspoň osem
valcov.“
A MacGyver mu na to
povie: 
„Daj mi papierik 
od žuvačky.“

„Dcérka moja! Povedz
pravdu! Teba tvoj muž
bije?“
„Kto to povedal?“
„Ľudia hovoria...
Je to pravda?“
„Ale mama! Ľudia počujú,
ako u nás lietajú facky 
a hneď si každý myslí, že
ich dostávam ja!“

2
Štvrtok

Zita
Erika

SK

CZ

20
0
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Ráno po svadobnej noci
telefonuje dcéra svojej
matke:
„Mamička, ty si moje jediné
útočište.“
„Čo Gabika, vari ťa bije?“
„Nie, ale je hladný.“

8
Muž volá do právnickej
kancelárie: „Dobrý deň,
potrebujem právnu radu.
Jeden muž na plese
povedal mojej žene, že je
štetka. Čo mám robiť?“
Právnik: 
„Nechoďte s ňou na miesta,
kde ju všetci poznajú.“

11
Streda Sobota

Albert
Ema

SK

CZ

Július
Izabela

SK

CZ

6
Pondelok

Irena
Vendula

SK

CZ

Sedí Kubko s Maťkom pri
ohníku a fajčia marihuanu.
Z neba zostúpi Boh a príde
k nim. Chvíľu spoločne
pofajčievajú a potom 
sa Kubko spýta:
„A ty číže si synak?“
Boh odpovie:
„Ja som Pán Boh.“
Maťko na to:
„Ej dobrá je, dobrá!“

Viete, čo je absolútna
pohroma pre narkomanov?
Plastové lyžičky.

7
Utorok

Zoltán
Heřman, Hermína

SK

CZ

12
Nedeľa

Estera
Veľkonočná nedeľa

Julius - Velikonoční neděle

SK

CZ

�

Snúbenec hovorí snúbenici:
„Dnes si spravíme pekný
večer. Kúpil som tri lístky
do divadla.“
„Prečo tri?“ - pýta sa
snúbenica.
„No predsa tvojemu otcovi,
mame a bratovi.“

Vyberie sa manželský pár 
k studni želaní. 
Najprv pristúpi manžel,
niečo si zašomre a odíde.
Pristúpi žena, veľmi sa
nakloní a spadne do studne.
Muž po piatich minútach:
„Ty kokso, ono to funguje.“

9
Štvrtok

Milena
Dušan

SK

CZ

Karol sa sťažuje priateľovi: 
„To sa už nedá vydržať.
Hádame sa so ženou každý
deň.“
„Možno by pomohol zájazd
k moru.“
„To nemá význam, ona vie
dobre plávať.“

10
Piatok

Igor
Veľký piatok

Darja

SK

CZ
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16. 

Príde muž za čarodejníkom,
aby ho zbavil kliatby, 
pod ktorou je už 40 rokov.
Čarodejník mu povie:
„Dobre, ale musíš mi presne
povedať slová, ktoré na
teba tú kliatbu uvalili.“
A muž mu hovorí:
„A teraz vás prehlasujem 
za muža a ženu.“

15

Doopatrujem starších ľudí.
Značka: V rekordne
krátkom čase.

17

Kedy je človek zavislý 
na internete?
Keď v novinách kliká 
na podčiarknuté texty.

18
Streda Piatok Sobota

Fedor
Anastázie

SK

CZ

Rudolf
Rudolf

SK

CZ

Valér
Valérie

SK

CZ

Jedna pani práve
obedovala, keď jej oznámili,
že jej zomrel manžel. 
Ale ona kľudne pokračovala
v jedení.
„Nepočujete? Pred chvíľou
vám zomrel manžel!“
„Ále počujem. Len počkajte,
kým dojem, potom uvidíte,
aká som hysterka!“

14
Utorok

Justín, Justína
Vincenc

SK

CZ

19
Nedeľa

Jela
Rostislav

SK

CZ

�

Ste mladý, vzdelaný, múdry
a komunikativny? 
Ste pripravený pracovať 
s plným nasadením? 
Chcete zarábať 90 tisíc
mesačne a cestovať 
po celom svete? 
Ak áno, tak chodte do riti! 
My hľadáme stolára!

Chlap po vyčerpávajúcom
dni sedí pred telkou, keď sa
zrazu cez stenu prirúti
manželka na aute. Chlap sa
nechápavo pýta:
„To si ako dokázala?“
„Normálne, v kuchyni som
zabočila doľava!“

16
Štvrtok

Dana, Danica
Irena

SK

CZ

13
Pondelok

Aleš
Veľkonočný pondelok
Aleš - Velikonoční pondělí

SK

CZ

Stretnú sa dvaja kamaráti 
a jeden hovorí druhému:
„Moja žena je anjel.“ 
Druhý odpovedá:
„To máš ale šťastie, moja
ešte žije.“

APRÍL|    DUBEN| 9200SK CZ
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17. 

„Mami, ocko vravel, že
pochádzame z opíc. Je to
pravda?“
„Neviem. Predtým nikdy
svoju rodinu nespomínal.“

22
Jožko dá svojej mamičke
cukrík. Po chvílke sa jej
pýta: 
„Mami, chutil ti ten cukrík?“
„Áno Jožko.“
„No vidíš a náš Dunčo 
ho vupľul.“

24

Škót príde do kina 
so svojou manželkou. Tma,
ticho... Ona:
„Kúpil si aspoň teraz trochu
čokolády?“
„Nie, tu máš papier a šušti!“

25
Streda Piatok Sobota

Slavomír
Evženie

SK

CZ

Juraj
Jiří

SK

CZ

Marek
Marek

SK

CZ

20
Pondelok

Marcel
Marcela

SK

CZ

Súrne darujem bezdetnému
páru moje štyri
nevychované, drzé,
neskrotné, agresívne,
papuľnaté, pažravé, oplzlo
nadávajúce, uvrešťané,
večne nespokojné deti. 
Zn. Keď budú zárobkovo
činné, prosím vrátiť.

Sedia si tak dva leňochody
na strome a nehýbu sa deň,
nehýbu sa drudý deň,
nehýbu sa tretí deň.
Nakoniec jeden otočí hlavu
a druhý na to podráždene:
„Nestresuj!“

21
Utorok

Ervín
Alexandra
SK

CZ

26
Nedeľa

Jaroslava
Oto

SK

CZ

�

„Do you speak English?“
„Čo?“
„Do you speak English?“
„Čo to chceš?“
„Hovoríte po anglicky?“
„Yes, yes.“

Manželka hovorí manželovi:
„Miláčik, tak ma napadlo, že
keď jeden z nás dvoch
umrie, odsťahujem sa 
do Prahy.“

23
Štvrtok

Vojtech
Vojtěch

SK

CZ

APRÍL|    DUBEN| 9200SK CZ
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18. 

Príde Anča k doktorovi 
a ten jej hovorí:
„No Anča, zdáš sa mi
nejaká zakrpatená.“
„Prečo, pán doktor?“
„Pretože pri tvojej váhe by
si mala merať štyri metre.“

29
Zrelá žena sa ráno ešte
taká rozospatá vystiera
pred zrkadlom v spálni.
Dlho sa prezerá zo všetkých
strán, hodnotí sa. Potom
pozrie na spiaceho manžela
a škodoradostne riekne:
„Tak ti treba!“

2
Streda Sobota

Lea, Leo
Robert

SK

CZ

Žigmund
Zigmund

SK

CZ

27
Pondelok

Jaroslav
Jaroslav

SK

CZ

Americký turista stojí pred
Eifelovou vežou a nadšene
si ju prehliada. 
Potom zastaví okoloidúceho
a hovorí:
„Nádherná veža. Koľko
barelov nafty z nej denne
vyťažia?“

Dežo dostal za úlohu robiť
čiary na železnici. Prvý deň
urobil 500 metrov čiary,
druhý deň 300 metrov 
a tretí deň už len 30
metrov. Vedúci sa ho pýta:
„Ako to Dežo, ze čím dlhšie
robíš, tým kratšie čiary
kreslíš?“ „Majstre, keď to
vedro je potom tak ďaleko.“

28
Utorok

Jarmila
Vlastislav

SK

CZ

3
Nedeľa

Galina
Alexej

SK

CZ

�

V hre Milionár prichádzajú
na rad rýchle prsty.
Zoraďte nasledujúce
hokejové družstvá podľa ich
umiestnenia v základnej
skupine na OH 2058.
Začnite prvým:
a) Kamerun
b) Slovensko
c) Grónsko
d) Taiwan

Hovorí mladá slečna
kňazovi:
„Velebný pán, čo robí vaša
ruka na mojej sukni?“
„O dcéra, prepáč, zmýlil
som si ťa s miništrantom.“

30
Štvrtok

Anastázia
Blahoslav

SK

CZ

20
01

Piatok
Sviatok práce
Svátek práce

SK

CZ

Blázon v blázinci kráča 
po chodbe a ťahá za sebou
zubnú kefku. Stretne ho
druhý blázon a hovorí: 
„Čo ti šibe, čo ťaháš tú
kefku za sebou.“ 
A on mu na to: 
„No a čo ju mám tlačiť!?“

APRÍL|    DUBEN| 9200SK CZ
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19. 

Príde úradník celý natešený
do práce, vysype pred
šéfom kôš plný odpadkov,
tľapne sekretárku po zadku,
keď mu jeho kolega potichu
povie:
„Kašli na to, Fero, ja som ti
ten tiket zabudol podať.“

6
Jánošíka vedú 
na popravisko. V poslednej
chvíli sa vythrne drábom 
z rúk, otočí sa do davu 
a zvolá:
„Ľudia, za čo?“
A z davu sa ozve:
„Za rebro! Za rebro!“

9
Streda Sobota

Hermína
Radoslav

SK

CZ

Roland
Ctibor

SK

CZ

4
Pondelok

Florián
Květoslav

SK

CZ

Karol IV. sa prechádza po
svojom hrade a zrazu vidí,
že všetci dvorania sú opití.
„Čo to má znamenať?“ -
rozhorčuje sa a rozhadzuje
rukami Karol IV.
„Vaše veličenstvo, my
oslavujeme vaše meniny.“
„Ale veď dnes nie je Karola.“
„To nie, ale je štvrtého.“

V penzióne sa sťažuje hosť:
„V izbe mám len jeden
vodovodný kohútik. Prečo
ste potom do prospektov
uviedli - teplá a studená
voda?“
„Pretože na umývanie je tá
voda studená a na pitie
teplá.“

5
Utorok

Lesana, Lesia
Klaudie

SK

CZ

10
Nedeľa

Viktória
Blažena

SK

CZ

�

Aká je švédska trojka? 
Dvaja chlapi a jedna žena.
Aká je švajčiarska trojka?
Dve ženy a jeden muž.
Aká je rumunská trojka?
Dvaja chlapi a jeden pes.

Prechádza sa manželský
pár po lúke pri lese. Zrazu 
v diaľke zaznie výstrel.
Manžel padne na zem mŕtvy.
Pani začne v panike kričať
o pomoc, keď tu asi po
desiatich minútach vylezie 
z lesa polovník, pozrie 
na muža a hovorí: 
„To čumíte! Tá flinta má ale
dostrel!“

7
Štvrtok

Monika
Stanislav

SK

CZ

„Polhodinu som s tou rybou
bojoval, kým som ju
vytiahol!“ - chváli rybár
kamarátovi. 
„Hm... to aj ja poznám. Tiež
mám problémy s otváračom
na konzervy!“

8
Piatok

Ingrida
Deň víťazstva nad fašizmom

Den osvobození

SK

CZ
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20. 

V požičovni lodičiek kričí
plavčík:
„Deviatka, vráťte sa, končí
vám čas.“
Kolega mu hovorí:
„Ale my predsa máme len
osem lodí.“
„Ježimária! Šestka, máte
nejaké problémy?“

13
Príde zajac do krčmy,
vyhrnie si rukávy a zreve:
„Kto mi zabil brata?“
Postaví sa medveď:
„Ja.“
Zajac si dá dole rukávy 
a povie:
„Ej, ale sa tu ochladilo.“

15
Dvaja dedkovia sedia 
v parku na lavičke a jeden 
z nich sa chváli:
„Viete vy, koľko ja mám
rokov?“
„Nie.“
„98!“
„No, to už ani nemusíte 
ísť domov!“

16
Streda Piatok Sobota

Servác
Servác

SK

CZ

Žofia
Žofie

SK

CZ

Svetozár
Přemysl

SK

CZ

11
Pondelok

Blažena
Svatava

SK

CZ

Hovorí ľahké dievča
vojakovi z povolania 
po sexe:
„Ty darebák! Okamžite
zaplať, ja ti kašlem 
na nejakú pochvalu pred
nastúpenou jednotkou!“

Aký je rozdiel medzi ženou
v 17-ke a v 27-ke?
Žiaden. Aj jedna aj druhá
vám povie, že má 21.

12
Utorok

Pankrác
Pankrác

SK

CZ

17
Nedeľa

Gizela
Aneta

SK

CZ

�

„Komu nesiete tú kyticu?“
„Susede.“
„Tá sa isto poteší...“
„Hm, čo ja viem? Dnes má
pohreb.“

Je to veľké, hnedé, páchne
to a šuští to. Čo je to?
Posraný medveď 
v igelitovom sáčku.

14
Štvrtok

Bonifác
Bonifác

SK

CZ

MÁJ|    KVĚTEN| 9200SK CZ
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21. 

„Poručík, dokážu hrochy
lietať?“
„Hrochy nelietajú.“
„Ste si istý?“
„Stopercentne.“
„Ale generál vravel, že
hrochy lietajú.“
„No, tak troška lietať vedia.“

20

Stretnú sa dve známe:
„Ach, kde ste to boli?“
„V salóne krásy.“
„A čo, mali zavreté?“

22
Dvaja vojaci vidia lietadlo 
a jeden hovorí:
„Bola by haluz, keby by to
bol vládny špeciál.“
Ten druhý mu na to:
„To nemôže byť vládny
špeciál, nemá pred sebou
motorky.“

23
Streda Piatok Sobota

Bernard
Zbyšek

SK

CZ

Júlia, Juliána
Emil

SK

CZ

Želmíra
Vladimír

SK

CZ

18
Pondelok

Viola
Nataša

SK

CZ

Pýta sa Jožko pani učiteľky:
„Pani učiteľka, je správne,
aby som bol potrestaný 
za niečo, čo som vôbec
neurobil?“
„Nie, Jožko, vôbec nie.“
„To mám šťastie, lebo ja
som si neurobil domácu
úlohu.“

Vieš ako brzdia
snowboardisti?
Pod svahom vždy majú
automaty na Sprite.

19
Utorok

Gertrúda
Ivo

SK

CZ

24
Nedeľa

Ela
Jana

SK

CZ

�

Schôdza na roľníckom
družstva, predseda
pojednáva o úspechoch 
v živočíšnej výrobe.
„A osobitne by som chcel
vyzdvihnúť súdružku Malú
za mlieko a súdruha Tupého
za vajcia.“

K mäsiarovi príde
zákazníčka s pekným
čiernym a strapatým pudlom.
„Pani - hovorí mäsiar 
s úsmevom kata, „kde má
ten rozkošný psík pusinku?“
„Ach, pán mäsiar, chcete
mu dať kúsok salámy?“
„To nie, pani! Chcem ho
nakopnúť, pretože psi 
do obchodu nesmú!“

21
Štvrtok

Zina
Monika

SK

CZ
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22. 

„Ste dnes nejako zle
naladený, pán Novák.“
„Ale nedivte sa. Minulý
týždeň mi utiekla žena 
a včera mi zabili psa.“
„Tak to vás ľutujem.“
„Ďakujem. Toho psa bola
skutočne škoda.“

27

V obchode so zbraňami:
„Pán predavač, ešte raz. 
S tlmičom a samozrejme, že
na poľovanie.“

29
Na súťaži krásy, pri
rozhovore: 
„Aké sú vaše obľúbené
činnosti?“ 
„Musím sa priznať, že veľmi
rada spím.“
„A keď nespíte?“
„No, tak si práve idem
ľahnúť!“

30
Streda Piatok Sobota

Iveta
Valdemar

SK

CZ

Vilma
Maximilián
SK

CZ

Ferdinand
Ferdinand

SK

CZ

25
Pondelok

Urban
Viola

SK

CZ

„Mám 55 rokov, narodila
som sa 5.5., bývam 
na 5. poschodí a povedala
som si, že v tom je nejaká
symbolika. Tak som
nastúpila na autobus 
s číslom 5 a išla som 
na dostihy, kde som stavila
na koňa s číslom 5.“
„A čo? Vyhrali ste?“ 
„Nie, kôň bol piaty.“

Myšlienka dňa pre ženy:
Šťastie nezávisí od peňazí.
Ale aj tak sa ľahšie plače 
v limuzíne než v autobuse.

26
Utorok

Dušan
Filip

SK

CZ

31
Nedeľa
Petronela, Petrana

Kamila
SK

CZ

�

Spomienky bývalého
partizána:
„Boli sme traja. Ja, môj brat
a pancierova päsť. A zrazu
pred nami vidíme obrnený
transportér plný Nemcov.
Brat zamieril a bum. Ostali
sme dvaja. Ja a transportér
plný Nemcov.“

V parku:
„To je rozkošné zvieratko,
ten váš pudlík.“
„Ale to predsa nie je môj
pes.“
„Tak čo za mnou stále lezie,
potvora jedna škaredá!“

28
Štvrtok

Viliam
Vilém

SK

CZ
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23. 

„Bača, tú strechu máte
strašne deravú. Nezateká
vám cez ňu?“
„Nie, len keď prší!“

3
Príde muž z maštale do izby
a hovorí žene.
„Žena, ten náš býk je
nejaký smutný, rozmýšľam
že ho zabijem“. 
Žena hovorí:
„Myslíš, že ho tým
rozveselíš?“

5

Aká je mužská predstava
romantiky?
Futbalový štadión osvetlený
sviečkami.

6
Streda Piatok Sobota

Karolína
Tamara

SK

CZ

Laura
Dobroslav

SK

CZ

Norbert
Norbert

SK

CZ

1
Pondelok

Žaneta - MDD
Laura

SK

CZ

Jožko dostane úlohu aby
stokrát napísal: Nebudem
tykať pani učiteľke!.
Na druhý deň prišiel 
do školy a pani učiteľka 
sa ho pýta:
„Jožko, prečo si to napísal
dvestokrát a nie stokrát?“
„Aby som ti urobil radosť.“

Správa v televíznych
novinách: Dnes sa v našom
hlavnom meste stala vážna
tragédia. Lietadlo s 80
cestujúcimi sa zrútilo 
na miestnom cintoríne.
Záchranári, ktorý doteraz
odstraňujú následky tejto
havárie s napätím všetkých
síl už vyprostili 2000 obetí
tejto nešťastnej havárie.

2
Utorok

Xénia, Oxana
Jarmil

SK

CZ

7
Nedeľa

Róbert
Iveta, Slavoj
SK

CZ

�

Rozprávajú sa dvaja žabiaci:
„Kvak, myslím, že v tomto
meste sme už pretiahli
všetky baby.“
„Kvak, to teda hej, ale
čarodejníkovu ženu si si
mohol odpustiť!“

Ako sa po bratislavsky
povie žaba na šesť?
„Žaba, ne?“
Na osem?
„No žaba, ne?“
Na dvanásť?
„Tak asi žaba, ne?“

4
Štvrtok

Lenka
Dalibor

SK

CZ
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24. 

Večer sa pýta priateľ svojho
dievčaťa oblečeného len 
v krátkej minisukni 
a priesvitnom tričku:
„Nie je ti zima?“
„Nie“ - odpovedá kráska,
„mám na sebe takú vrstvu
mejkapu, že by som
pokojne mohla chodiť nahá.“

10

Aký je rozdiel medzi
tornádom a ženou?
Žiadny! Keď prídu, sú vlhké
a divoké a keď odchádzajú,
zoberú si všetko so sebou!

12
Suseda vraví susede:
„Viete, že ja za deň
schudnem o tristo kíl?“
„Ale to nie je možné!?“
„A veru je. Ráno som krava,
na obed sliepka a večer
chrobáčik.“

13
Streda Piatok Sobota

Margaréta
Gita

SK

CZ

Zlatko
Antónie

SK

CZ

Anton
Antonín

SK

CZ

8
Pondelok

Medard
Medard

SK

CZ

Kedy je žena
najinteligentnejšia?
Pri sexe. Lebo je napojená
na hlavný počítač.

Dvaja parašutisti vo voľnom
páde, držia sa za ruky.
Jeden si dáva jablko, núka
aj druhému. Keď dojedli,
vytiahne ďalšie a zase
ponúka. Stále vo voľnom
páde. Pri treťom jablku ten
druhý už nevydrží:
„A kde berieš toľko jabĺk?“
„Od teba. Máš ich na chrbte
plný vak.“

9
Utorok

Stanislava
Stanislava

SK

CZ

14
Nedeľa

Vasil
Roland

SK

CZ

�

Príde žena k lekárovi 
a sťažuje sa: 
„Pán doktor, mám problém
s nadmerným ochlpením.“ 
„A kde to máte, pani?“
„Od brady až po gule. A to
je ďalšia vec, o ktorej by
som chcela s vami hovoriť.“

Čo sa stane so ženou, ktorá
namiesto antikoncepčných
tabletiek berie tabletky 
na ukľudnenie?
Má osem detí a vôbec ju to
neserie!

11
Štvrtok

Dobroslava
Bruno

SK

CZ
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25. 

Dva slepé kone stoja 
v stajni a jeden hovorí
druhému:
„Ty počúvaj, bežíš tento rok
Veľkú Pardubickú?“
„Samozrejme, nevidím 
v tom žiadne prekážky.“

17
Mama zajačica sa vrátila 
z obchodu a vidí malého
zajka obzerať si tvár 
pred zrkadlom. Tak jej to
nedá a spýta sa ho:
„Zajko, akné?“
„Nie, broky!“

19

Veverička sa pýta
veveričky:
„Hádaj, čo mám?“
„Hmmmmm oriešok?“
„Nie, besnotu.“

20
Streda Piatok Sobota

Adolf
Adolf

SK

CZ

Alfréd
Leoš

SK

CZ

Valéria
Květa

SK

CZ

15
Pondelok

Vít
Vít

SK

CZ

Ide žena po meste, keď 
k nej pristúpi policajt 
a diskrétne jej hovorí:
„Slečna, máte odhalený
jeden prsník.“
„Čo prsník, ale kde mám
kojenca?!“

Ako spácha mačka
samovraždu?
Strelí sa deväťkrát 
do hlavy.

16
Utorok

Blanka, Bianka
Zbyněk

SK

CZ

21
Nedeľa

Alojz
Alois

SK

CZ

�

Uprostred noci hovorí otec
nádejnému zaťovi:
„Chlapče, dohodli sme sa,
že mi dcéru privediete
domov ešte pred polnocou.
Teraz sú tri hodiny ráno 
a tato dáma nakoniec nie je
ani moja dcéra.“

Vezie bača Jano na
konskom povoze veľkú fúru
sena. Zastaví ho policajt: 
„Čo veziete, bača?“
Bača Jano sa nakloní 
k policajtovi a pošepne mu
do ucha: 
„Seno.“
„A prečo tak ticho hovoríte? 
- Aby kone nepýtali.“

18
Štvrtok
Vratislav, Vratislava

Milan
SK

CZ

JÚN|    ČERVEN| 9200SK CZ
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26. 

Dve trinásť ročné slečny 
sa rozprávajú:
„Už som sa prvýkrát
milovala.“
„Héj? A bolo to z lásky
alebo za peniaze?“
Prvá sa zamyslela.
„Muselo to byť z lásky, 
lebo za 500 korún si nič
nekúpiš.“

24
Rozprávajú sa dve
kamarátky:
„Predstav si, včera ma
chcel v parku nejaký týpek
pobozkať.“
„No a čo si urobila?“
„Utekala som, čo mi nohy
stačili.“
„A dohonila si ho?“

26
Kovboj kričí na farmára:
„Hej farmár, býk ti nabral
ženu na rohy!“
Farmár nepohne ani brvou.
Kovboj kričí zas:
„Farmár, býk ti nabral ženu
na rohy. Čo si hluchý?“
Farmár mu na to hovorí:
„Ale nie, len ma bolia
kurevsky zuby a nemôžem
sa smiať!!!“

27
Streda Piatok Sobota

Ján
Jan

SK

CZ

Adriána
Adriana

SK

CZ

Ladislav, Ladislava
Ladislav

SK

CZ

22
Pondelok

Paulína
Pavla

SK

CZ

Myšlienka dňa:
Ženy síce vedia predstierať
orgazmus, no muži vedia
predstierať celý vzťah.

Na safari...
„Keď k vám príde lev,
hoďte mu do očí kopu
hovna a kým sa poutiera,
vy zatiaľ zdrhnite preč!“
Turista na to:
„A kde zoberiem takú veľkú
kopu hovna?“
Srievodca s úsmevom:
„Len počkajte, keď sa
objaví lev!“

23
Utorok

Sidónia
Zdeňka

SK

CZ

28
Nedeľa

Beáta
Lubomír

SK

CZ

�

Svadobčania prídu 
k fotografovi. Ten preruší
vravu prítomných slovami: 
„Vážení! Rád by som
odfotografoval
najšťastnejšiu dvojicu tohto
večera. Prosím matku 
s dcérou, aby pristúpili.“

Vdova si dá inzerát 
do novín:
Hľadám muža menšej
postavy, hravého, čo má
rád ryby. O mesiac sa na
inzerčát ozve pán:
„Milá pani, v našej
zoologickej záhrade sú 
na predaj tučniaky.“

25
Štvrtok

Tadeáš, Olívia
Ivan

SK

CZ
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27. 

Úvaha učiteľa na hodine
fyziky: 
„Keby žiaci, ktorí sedia 
v zadných laviciach, boli tak
ticho ako žiaci v stredných
laviciach, ktorí si čítajú
časopisy, mohli by žiaci 
v predných laviciach ďalej
nerušene spať.“

1
V reštaurácii:
„Je tá vaša slimačia paštéta
naozaj zo slimákov?“
„Áno.“ „A skutočne iba zo
slimákov?“ „No, keď sa už
tak pýtate, pravdupovediac
miešame k tomu aj trochu
bravčoviny.“ „A koľko?“
„Pol na pol, jeden slimák
jedno prasa.“

3
Príde chlapík do obchodu:
„Dobrý deň, máte vedro?“
„Áno, chcete 7, 8, 9, 10-
litrové?“
„Hmm, 7 litrové.“
„Máme modré, červené,
zelené a žlté.“
„Dajte mi modré.“
„A na čo ho potrebujete?“
„Ale, horí mi byt.“

4
Streda Piatok Sobota

Diana, Deana
Jaroslava

SK

CZ

Miloslav
Radomír

SK

CZ

Prokop
Prokop

SK

CZ

29
Pondelok

Peter a Pavol, Petra
Petr a Pavel

SK

CZ

Učiteľka kričí na hodine
literatúry na žiaka: 
„Laco, nebav sa! Okamžite
vstaň a vymysli nejaky rým.“
Laco sa zamyslí a hovorí: 
„Kúpali sa chlapci z Rajca,
voda im siahala až 
po kolená.“
„To sa nerýmuje!“
„To sa bude rýmovať, až
stúpne voda.“

Na hodine Slovenčiny:
„Janko, povedz nadávku.“
„Zase ja do riti!“

30
Utorok

Melánia
Šárka

SK

CZ

5
Nedeľa

Cyril a Metod
Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda

Cyril a Metoděj

SK

CZ

�

V reštaurácii:
„Pán vrchný, na ten
vyprážaný syr s hranolkami
čakám už dve hodiny!“
„To vám nemusí vadiť,
máme otvorené až do rána.“

V škole pre mentálne
postihnutých usporiadajú
diskotéku. Na konci
diskotéky vyhlásia
najlepšieho tanečníka.
Vyhral Jožko. Po súťaži sa
ho pýtajú: „Ako sa ti to
podarilo?“ Jožko sám
prekvapený z víťazstva
odpovedá: „Ja neviem, ja
som si išiel len po čaj.“

2
Štvrtok

Berta
Patricie

SK

CZ

20
0
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Pred bufetom je obrovský
rad. Zajko sa stále
predbieha a medveď 
ho vždy odhodí. 
Raz ho odhodí až do kríkov.
Zajko si vzdychne:
„Ja ten bufet asi neotvorím.“

8
„Vojak Ivanov!“
„Tu!“
„Dvadsať krokov vpred!“
„Jeden, dva, tri, štyri, päť, ...
Pán major, viac to nejde, je
tu stena.“
„To nevadí päť stačí. Rota!
Na môj povel, páľ!“

10

Koľko Rusov potrebujeme 
na výmenu žiarovky?
100.
1 vymieňa žiarovku a 99
obkľúči budovu.

11
Streda Piatok Sobota

Ivan
Nora

SK

CZ

Amália
Libuše, Amálie

SK

CZ

Milota
Olga

SK

CZ

6
Pondelok

Patrik, Patrícia
Mistr Jan Hus

SK

CZ

Gynekológ sa pýta
atraktívnej ženy:
„S koľkými mužmi ste mali
pohlavný styk?“
„S piatimi alebo šiestimi, ani
si to presne nepamätám.“
„To nie je zas tak veľa!“ -
odvetí gynekológ.
„Tiež si to myslím. 
Bol to nevydareny víkend.“

Žena hovorí mužovi:
„Odbehnem si na 5 minút 
k susedke. Nezabudni
každú polhodinu pomiešať 
polievku.“

7
Utorok

Oliver, Olívia
Bohuslava

SK

CZ

12
Nedeľa

Nina
Bořek

SK

CZ

�

Zajac sedí na brehu jazera.
Príde k nemu žaba a pýta
sa:
„Kto si?“
„Šiahni si.“
„Chlpatý, veľké uši. Ty si
zajac.“
„Výborne. A kto si ty?“
„Šiahni si.“
„Žiadne chlpy, žiadne uši.
Ty si Niki Lauda.“

Na Záhorí v miestnom
rozhlase upozorňujú
obyvateľov na miestnu
slávnosť.
„Občaná očúvajte. Ak bé
pršať, oslava nebé. Ak nebé
pršať, oslava bé. Opakujem.
Ak bé, tak nebé, ak nebé,
tak bé.“

9
Štvrtok

Lujza
Drahoslava
SK

CZ
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29. 

V reštaurácii:
„Pán vrchný, chcem sa
opýtať, či u vás ešte pracuje
ten čašník, u ktorého som
si objednal vyprážaný rezeň
s hranolkami?!“

15

Druhák Janko hovorí
Evičke:
„Keď mi nedáš odpísať
domácu úlohu, rozšírim 
po celej škole, že si ešte
panna.“

17
„Zdravím, pán poručík. 
Tí siedmi vojaci včera v tom
muničnom sklade mali
smolu, čo?“
„Sedem? Bolo ich predsa
deväť.“
„Aha. Tak mi ich ešte raz
poskladáme, možno máte
pravdu.“

18
Streda Piatok Sobota

Henrich
Jindřich

SK

CZ

Bohuslav
Martina

SK

CZ

Kamila
Drahomíra

SK

CZ

13
Pondelok

Margita
Markéta

SK

CZ

Vletí chlap do krčmy 
a zvrieskne:
„Ktorý cvok mi natrel koňa
na zeleno?“
Postaví sa dvojmetrový
chlap a vraví:
„Ja. No a čo?“
„No veď ja nič, len ste ho
ešte zabudli nalakovať.“

„Vy ste už u nás boli?“ -
spytuje sa holič zákazníka.
„Hej, raz ste ma už holili.“
„Zaujímavé, nepamätám 
sa na vašu tvár.“
„Nuž, odvtedy sa už
zahojila.“

14
Utorok

Kamil
Karolína

SK

CZ

19
Nedeľa

Dušana
Čeněk

SK

CZ

�

V obchode:
„Dobrý deň! Prosím si kilo
pomarančov.“
„Budete si ich želať aj
zabaliť?“
„Nie! Budem si ich kotúlať
až domov!“

Chlapík v lekárni hovorí: 
„Prosím si 3 šprcky!“
A lekárnička: 
„Preboha, to nemôžete
trochu tichšie? Je tu dáma.“
Chlapík sa otočí a povie: 
„Jé, nazdar Božka. Tak
prosím ešte jeden.“

16
Štvrtok

Drahomír
Luboš

SK

CZ

JÚL|    ČERVENEC| 9200SK CZ
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30. 

Na tancovačke sa chlapík
stále lepí na peknú slečnu 
a nahovára ju na sex. 
Tá hovorí:
„Neotravujte. Nič nebude.
Nie teraz. Nie tu. Sakra,
chlape nie TAM!“

22
Pýta sa hosť hlavného
čašníka:
„Prečo sa vaša reštaurácia
nazýva Prekvapené oči? To
máte také výborne menu?“
Čašník odpovedá:
„To nie. Zistíte potom, keď
vám prinesiem účet.“

24
Muž pristihne svoju ženu 
s poštárom, ktorý má
stiahnuté nohavice. Poštár
sa snaží uhrať to do autu 
a hovorí: 
„Pani! Buď mi to inkaso
zaplatíte, alebo vám očúram
koberec.“

25
Streda Piatok Sobota

Magdaléna
Magdaléna

SK

CZ

Vladimír
Kristýna

SK

CZ

Jakub
Jakub

SK

CZ

20
Pondelok

Iľja, Eliáš
Ilja

SK

CZ

Intelektuál príde 
do kníhkupectva a pýta si:
„Chcel by som si kúpiť
nejakú hodnotnú knihu,
nijaký sex, žiadne vraždy,
konzumné hodnoty 
a sladkosti.“
„To vám teda odporúčam
zimný cestovný poriadok
pre železnice“ - radí mu
predavačka.

Návšteva v zoo:
„Videli sme tigra a robil pfff.
Nerobí tiger náhodou vrrr?“
„Aj to robí, ak je otočený
papuľou.“

21
Utorok

Daniel
Vítězslav

SK

CZ

26
Nedeľa

Anna, Hana
Anna

SK

CZ

�

Na ruskej atómovej
ponorke:
„Kto včera utieral prah 
na odpalovacej doske?“
„Ja!“
„Tak teraz si vezmite gumu
a vygumujte Anglicko 
z mapy sveta.“

Babka v električke podáva
feťákovi lístok: „Mladý pánko,
nože mi to predierkujte.“
Feťák sa otočí ku strojčeku 
a po ceste vidí vojaka: „Hej
vojačik, predierkuj starkej
lístok!“ „Ja nie som vojak,
ja som námorník!“ Feťák na
druhú stranu: „Babka, zle je!
Sme na lodi!“

23
Štvrtok

Oľga
Libor

SK

CZ

JÚL|    ČERVENEC| 9200SK CZ
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31. 

Cigáň na prehliadke 
u kožného.
„No, Deži, nepoteším ťa“ -
hovorí doktor, „máš AIDS!“
„Vidia pán doktor, ani na
vlastnú mater sa človek
dnes nemôže spoľahnúť!“

29
Príde žena k psychiatrovi 
a sťažuje sa:
„Pán doktor, môj muž stále,
keď dopije kávu zje aj
pohár a nechá len uško. 
Nie je to nejaké divné?“
Doktor:
„Tak to je voľajaké divné,
pretože ja mám uška
najradšej.“

31
Dvaja policajti: 
„Povedz jež!“
„Jež!“
„Do zadku bež!“
„Hahaha. To je super, to
poviem doma žene!“
Policajt príde domov, 
a povie manželke:
„Povedz jež!“
„Jež!“
„Choď do zadku! Hahaha.“

1
Streda Piatok Sobota

Marta
Marta

SK

CZ

Ignác
Ignác

SK

CZ

Božidara
Oskar

SK

CZ

27
Pondelok

Božena
Věroslav

SK

CZ

Muž prichádza nadránom
domov, keď tu zrazu
„TRESK“, obrovská rana 
do hlavy. Preberie sa a vidí
manželku, ako stojí nad ním
s valčekom v ruke a plače.
„Prepáč drahý! Ja krava
som zabudla, že tento
týždeň robíš nočné.“

Dvaja učni stoja pri dverách
a jeden z nich cez kľúčovú
dierku pozerá, ako majster
súloží s manželkou. Ten,
ktorý nepozerá, sa pýta:
„Je to dobré, čo robí
majster?“
Pozerajúci mu odpovie:
„Samozrejme, v opačnom
prípade by to dal robiť nám.“

28
Utorok

Krištof
Viktor

SK

CZ

2
Nedeľa

Gustáv
Gustav

SK

CZ

�

Viete, prečo je výhoda
chodiť s blondínou v aute?
Lebo môžete parkovať aj 
na miestach vyhradených
pre postihnutých!

V ZOO:
„Mama, pozri, programátori!“
„Ale kdeže, synček, to sú
opice.“
„Aha. A ja som si myslel, že
programátori - neumytí,
strapatí, mozole na zadku...“

30
Štvrtok

Libuša
Bořivoj

SK

CZ

20
0
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32. 

Redaktor motoristického
časopisu sa pýta náhodného
okoloidúceho:
„Dobrý deň, prosím vás,
ako často meníte olej?“
„Ako často? Nóóó, tak raz
za rok?“ „Raz za rok??? 
A neškodí to vášmu
motorovému vozidlu?“
„Akému vozidlu? Ja mám
stánok s hranolkami.“

5
Ide rozzúrený vlk po lese,
stretne drevorubačov 
a pýta sa:
„Nevideli ste tu Červenú
Čiapočku?“
„Myslíš tú s košíkom 
a koláčikmi?“
„Nie, tú s nožíkom a dvoma
chlpatými vajciami.“

7
Jožko sa vráti zo školy 
a mama sa pýta: 
„Páčilo sa ti v škole?“ 
„Áno.“
„Hlásil si sa?“ „Áno.“
„Vyvolala ťa učiteľka?“
„Áno.“
„Vedel si?“ „Áno.“
„Na čo sa ťa pýtala?“
„Kto si prdol.“

8
Streda Piatok Sobota

Hortenzia
Kristián

SK

CZ

Štefánia
Lada

SK

CZ

Oskár
Soběslav

SK

CZ

3
Pondelok

Jerguš
Miluše

SK

CZ

Opitý muž nastúpi do taxíka
a začne sa vyzliekať. Vodič
mu povie:
„Hej, hej, toto je taxi 
a nie hotel.“
Opilec odvetí:
„Taxi? Prečo si to nepovedal
skôr. Práve som si vyložil
topánky pred dvere.“

O druhej po polnoci zastavia
policajti opitého muža.
„Občan, čo sa tu potulujete
tak neskoro v noci?“
„Ja, ja idem na prednášku.“
„Kto prosím vás prednáša 
o druhej v noci?“
„Kto? Predsa moja žena!“

4
Utorok
Dominik, Dominika

Dominik
SK

CZ

9
Nedeľa

Ľubomíra
Roman

SK

CZ

�
Čo sú to zmiešané pocity?
Keď sa svokra rúti z útesu
v tvojom novom aute.

Blcha vošla frajersky cez
rozlietacie dvere do salónu,
vypila tri whiskey a
vyskočila von. Zrazu sa
postavila, oprášila a
povedala:
„OK, kto mi odplašil psa?“

6
Štvrtok

Jozefína
Oldřiška

SK

CZ

AUGUST|    SRPEN| 9200SK CZ
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33. 

V autobuse jednému
sediacemu cestujúcemu
kvapká na ruku z tašky,
ktorú drží iný cestujúci
stojaci v chodbičke. Ten
sediaci si oblizne ruku 
a múdro hovorí:
„Kúpili ste si uhorčičky?“
„Nie. Veziem na chatu
šteniatko.“

12
Učiteľka na hodine
sexuálnej výchovy sa pýta
žiakov:
„Žiaci, ktorí si myslíte, že
deti nosí bocian, postavte
sa napravo. Tí, čo si myslia
niečo iné naľavo.“
Prihlási sa Móricko:
„Pani učiteľka, tí čo už
súložili si môžu ísť na
chodbu zapáliť?“

14
Sprievodca vo vlaku 
v Poprade: 
„Pane, vy máte lístok 
do Žiliny a tento vlak ide 
do Košíc.“
„A to často vaši rušňovodiči
robia takéto chyby?“

15
Streda Piatok Sobota

Darina
Klára

SK

CZ

Mojmír
Alan

SK

CZ

Marcela
Hana

SK

CZ

10
Pondelok

Vavrinec
Vavřinec

SK

CZ

„Pán Novák, kam
cestujete?“
„Do Viedne.“
„A čo tam?“
„Ale, svokre na pohreb.“
„No, Viedeň je proste
Viedeň...“

„Haló! To je spolok 
na ochranu zvierat?“
„Áno, čo si prajete?“
„Rýchlo sem niekoho
pošlite! Vo dvore je 
na strome poštár a strašne
nadáva nášmu psovi!“

11
Utorok

Zuzana
Zuzana

SK

CZ

16
Nedeľa

Leonard
Jáchym

SK

CZ

�

Hosť vraví čašníkovi:
„Pán hlavný, prosím vás,
nedalo by sa dopiecť to
kurča?“
„Zdá sa vám málo
upečené?“
„Čo ja viem, len mi z taniera
vyzobáva zemiaky.“

„Pán hostinský, hrá 
tu hudba aj na želanie
zákazníkov?“
„Áno, hrá.“
„Tak, kým sa navečeriam,
nech hrajú mariáš.“

13
Štvrtok

Ľubomír
Alena

SK

CZ

AUGUST|    SRPEN| 9200SK CZ
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34. 

Syn stretne otca pri
nevestinci a pýta sa:
„Oci, čo tu robíš?“
„Ale synak, nebudem
predsa pre pár stoviek budiť
mamu.“

19
Na WC čúrajú vedľa seba
veľký a malý chlap. Veľký
chlap stále pošklbáva
ramenom. „Čo ti je?“ - pýta
sa malý. „Ále bol som 
v povstaní, to sú nervy.“
Veľký pozrie na malého 
a ten stále žmurká.
„Čo aj Ty si bol v povstaní?“
„Ja nie, ale čúraš vysoko 
a strieka mi to do tváre.“

21
Stretnú sa dve prostitútky.
Jedna sa pýta druhej:
„Koľko si dnes zarobila?“
„6.020,- korún.“
„Od koho si dostala 20,-
korún?“
„Akože od koho? No predsa
od každého!“

22
Streda Piatok Sobota

Lýdia
Ludvík

SK

CZ

Jana
Johana

SK

CZ

Tichomír
Bohuslav

SK

CZ

17
Pondelok

Milica
Petra

SK

CZ

Matka hreší dcéru, ktorá
žobrákovi pod Michalskou
bránou hodila do klobúka
50 korún. 
Dcéra jej hovorí:
„Ale, mami, veď to bol náš
triedny.“

V ZOO:
„Oci, prečo sa na nás tá
gorila tak škaredo pozerá?“
„Pokoj, synku, zatiaľ sme
len pri pokladni.“

18
Utorok

Elena, Helena
Helena

SK

CZ

23
Nedeľa

Filip
Sandra

SK

CZ

�

Super SMS: 
„Prostredníctvom Vášho
mobilného telefónu sme
odpočúvali vašu poslednú
súlož. Vy a váš partner ste
boli vybratí na dabovanie
filmu Jurský Park III.“

Riaditeľ hovorí sekretárke: 
„Marienka, musíme si vážne
pohovoriť o vašom plate.“
Sekretárka mu odpovie: 
„Ale pán riaditeľ, už sa
nedám oklamať, na tuto
tému sme sa už milovali 
trikrát.“

20
Štvrtok

Anabela
Bernard

SK

CZ

AUGUST|    SRPEN| 9200SK CZ
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35. 

V nemocničnej čakárni sa
prihovorí jeden muž
druhému (koktavo):
„Ah-hoj! J-j-ja m-mám 
p-prob-b-blémy s-s r-reč-čou. 
A č-č-o j-j-je t-tebe?“
„Prostata.“
„A t-t-to j-j-je č-č-o?“
„No... Vieš, keď ja čúram,
tak to vyzerá asi tak, ako
keď ty rozprávaš.“

26
Pacient hovorí psychiatrovi:
„Pán doktor, ja mám radšej
silónové ponožky ako
bavlnené.“
„Aj ja mám radšej silónové“ -
hovorí psychiater.
A pacient nato:
„A máte ich radšej 
s jahodovým džemom,
alebo slivkovým ako ja?“

28
Streda Piatok

Samuel
Luděk

SK

CZ

Augustín
Augustýn

SK

CZ

24
Pondelok

Bartolomej
Bartoloměj

SK

CZ

Rozprávajú sa dvaja PC
maniaci:
„Jejda, mne strašne vadí
ten počítač.“
„Aj mne! 
Poďme ho vypnúť.“
„Zas až tak mi nevadí.“

U psychiatra.
„Ako sa voláte?“
„Bond. James Bond.“
„Zaujímavé. Minulý týždeň
ste tvrdili, že sa voláte
Marilyn Monroe.“
„Tak to je moje dievčenské
meno.“

25
Utorok

Ľudovít
Radim

SK

CZ

30
Nedeľa

Ružena
Vladěna

SK

CZ

�

Princezná Diana stretne 
v nebi sv. Petra. Ten sa jej
pýta:
„Prečo máš svatožiaru?“
„To nie je svatožiara, to je
volant.“

„Aký výsledok mala vaša
cesnaková dieta?“ - spytuje
sa lekár pacienta.
„Stratil som 8kg. 
A všetkých známych.“

27
Štvrtok

Silvia
Otakar

SK

CZ

Príde záhorák domov a vidí
ako sa jeho manželka súloží
so susedom a kričí:
„Já sem to vedel, já sem to
vedel!“
„Ty si to vedel a on to ešte
stále vie!“

29
Sobota

Nikolaj, Nikola
Výročie SNP

Evelína

SK

CZ

AUGUST|    SRPEN| 9200SK CZ
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36. 

Príde Dežko k zubárovi 
a vraví: 
„Pán doktor, pán doktor! 
Ja mám 32 zubov!“
Doktor sa naňho pozrie 
a vraví: 
„Veď to je celkom
normálne, každý človek má
32 zubov.“
„Dobre, dobre, ale ja mám
všetky hore!“

2
Mníška stopárka sa vezie 
v aute a vraví šoférovi:
„Vy šoféri, vy sa máte...“ 
Šofér ju pomiloval a mníška
zasa:
„Vy šoféri, vy sa máte, 
ale my buzeranti sa musíme
prezliekať za mníšky.“

4
Postaršia manželka
vyvíjajúca enormnú snahu
vyzerať mladšie hovorí:
„Drahý, myslíš, že bez
podprsenky vyzerám
lepšie?“
Manžel skloní noviny 
a vraví:
„Áno zlatko, vyrovnalo ti to
vrásky na tvári.“

5
Streda Piatok Sobota

Linda
Adéla

SK

CZ

Rozália
Jindřiška

SK

CZ

Regína
Boris

SK

CZ

31
Pondelok

Nora
Pavlína

SK

CZ

Ide farár autom a zastavia
ho policajti:
„Pán farár, čo to veziete?“
„Mám v kufri bojler.“
Policajti ho nechali odísť 
a potom s a rozprávajú:
„Nevieš, čo je to bojler?“
„No neviem, ja som
nechodil na náboženstvo.“

6
Nedeľa

Alica
Boleslav

SK

CZ

�

Móricko príde domov
smutný a mama sa ho pýta:
„Čo je s tebou, Móricko?“
„V škole mi všetci hovoria
Rambo.“
„Tak zajtra pôjdem s tebou
a porozprávam sa s tvojimi
spolužiakmi.“
Móricko zvážnie:
„Nie, mama. Toto je moja
vojna.“

V preplnenom autobuse
vodič prudko zabrzdil a
mladá dievčina pristála 
v lone sediaceho farára.
„OOch!“ - vykríkla 
a so záujmom sa pozrela 
na muža v sutane.
„To nie je Ooch, dcéra moja,
to je kľúč od kostolnej
brány.“

3
Štvrtok

Belo
Bronislav

SK

CZ

20
0

Učiteľka v škole:
„Jano, tvoja závislosť 
na počítači už nemá hraníc.
Budem musieť napísať
tvojim rodičom list. Povedz
mi vašu adresu!“
„www.mrkvička.sk“

1
Utorok

Drahoslava
Deň ústavy SR

Linda, Samuel

SK

CZ

AUGUST|    SRPEN| 9200SK CZ
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37. 

Kocúr ozlomkrky naháňa
mačku:
„Kocúr, neblázni, veď ja nie
som myš!“
„A kto povedal že som
hladný?“

9
Rozpráva sa japonský 
a ruský magnetofón.
Rusky sa pýta: 
„Ako sa maš?“
Japonský na to: 
„Dobre. Pán mi kúpil novú
kazetu!“
Rusky na to: 
„Heeej? Daj aj mne požuť!“

11

„V ktorej izbe sa nachádza
ten pán, čo ho prešiel vlak?“
„V izbách 134 a 135.“

12
Streda Piatok Sobota

Martina
Daniela

SK

CZ

Bystrík
Denisa

SK

CZ

Mária
Marie

SK

CZ

7
Pondelok

Marianna
Regína

SK

CZ

Zastaví policajt starší
rómsky párik a tí sa mu
hneď sťažujú: 
„Pán policajt, všade tu
panuje obrovský strach.
Tuto Aranka práve okradla
nejakého cudzinca a bojí sa
to ohlásiť!“

Americká FBI konečne
chytila počítačového
hackera, známeho prienikmi
do vládnych počítačových
systémov. Súd uložil
hackerovi 10 rokov väzenia.
Podľa údajov z ústredného
informačného servera
amerických väzníc bude
hacker zajtra, po odpykaní
si celého trestu, prepustený.

8
Utorok

Miriama
Mariana

SK

CZ

13
Nedeľa

Ctibor
Lubor

SK

CZ

�

Ležia tri krabice od softvéru
na smetisku:
„Prečo si tu?“
„Nebežal som pod Windows
98, a ty?“
„Ja som padal pod
Windows 98, a ty, tretia?“
„Ja som Windows 98...“

Budí žena Ďuriho v noci,
aby sa šiel milovať. Ďuri
vyskočí, zažne nočnú
lampu, pozrie na hodiny 
a hovorí:
„Čo si sa zbláznila? Kde ti
ja teraz o pol tretej ráno
niekoho zoženiem!“

10
Štvrtok

Oleg
Irma

SK

CZ

SEPTEMBER|    ZÁŘÍ| 9200SK CZ
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38. 

Doktor poučuje pacienta:
„Tak a od zajtra žiadny
alkohol, žiadne ženy 
a žiadne nákupy.“
„A to už prečo, pán doktor?“
„Aby ste mali peniaze na
účet, ktorý vám vystavím!“

16

Definícia gynekológa: 
Je to muž, ktorý hľadá
problémy tam, kde všetci
normálni muži hľadajú
potešenie.

18
Stretnú sa dvaja policajti 
a jeden chrúme čokoládu.
Druhý sa pýta: 
„Kde si zohnal tu čokoládu?“
„Tam v tom obchode 
za rohom.“
„Je tam veľa ľudí?“
„Ani nie, tak na pol
zásobníka.“

19
Streda Piatok Sobota

Ľudmila
Ludmila

SK

CZ

Eugénia
Kryštof

SK

CZ

Konštantín
Zita

SK

CZ

14
Pondelok

Ľudomil
Radka

SK

CZ

Ktoré tri veci ako prvé urobí
Eskimák, keď sa po dlhej
dobe vráti z lovu domov?
1. pomiluje svoju ženu
2. pomiluje svoju ženu
3. dá si dolu lyže

20
Nedeľa
Ľuboslav, Ľuboslava

Oleg
SK

CZ

�

Do ordinácie psychiatra sa
priplazí pacient. Doktor 
ho víta:
„Ktože to k nám ide?
Jašterička? Či korytnačka?
Alebo snáď zmija?“
„Ja nie som blázon! Iba
mám strach z výšky.“

Vdova po Leninovi Nadežda
Krupská počas posledných
rokov poriadne liezla
Stalinovi na nervy. Preto si
ju zavolal a povedal:
„Alebo prestaneš tárať,
alebo menujeme vdovou 
po Leninovi niekoho iného.“

17
Štvrtok

Olympia
Naděžda

SK

CZ

Miništrant príde do kostola
a hovorí farárovi:
„Pán farár, včera som našiel
hodinky.“
„Dúfam, že si si ich
nenechal.“
„Nie, už som ich predal.“

15
Utorok

Jolana
Sedembolestná Panna Mária

Jolana

SK

CZ
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39. 

Dva manželské páry sa
zoznámia na dovolenke 
a dohodnú sa, že skúsia
niečo nové. A tak si
vymenia partnerov. Po noci
sexu jeden z mužov sa otočí
na bok a vzdychne: „To bola
moja najlepšia noc v živote.
Dúfam, že aj manželky sa
majú dobre ako my dvaja.“

23
Kamiónista vojde do krčmy
a pýta sa krčmára:
„Koho bol ten čierny pes 
s bielym obojkom?“
Krčmár pozrie z okna von 
a vraví:
„To bol náš farár čo hľadal
kontaktnú šošovku!“

25
„Dedo pomoc!“ - volá 
na radu 10 ročný vnuk.
„Starkej sa pošmykol rebrík
a spadla do hnoja!“
„A to musíš tak vrieskať?
Nevieš dať rebrík na miesto
aj sám?!“

26
Streda Piatok Sobota

Zdenka
Berta

SK

CZ

Vladislav
Zlata

SK

CZ

Edita
Andrea

SK

CZ

21
Pondelok

Matúš
Matouš

SK

CZ

Prepadnú indiáni koč 
a náčelník hovorí: „Ženy
zastreliť, mužov znásilniť!“
Indián Modré pierko vraví:
„Šéfe, nie náhodou naopak?“
A chlapík v ružovej košieľke
mu z koča odpovedá
medovým hlasom: „Božini,
čo sa ty do toho staráš, si
ty snáď náčelník?...“

„Keď moja žena začne
spievať, ja so synom
vyjdeme na balkón a pes
vlezie do búdy.“
„A to už prečo?“ - pýta sa
kamarát.
„Aby si susedia nemysleli,
že ju mlátim.“

22
Utorok

Móric
Darina

SK

CZ

27
Nedeľa

Cyprián
Jonáš

SK

CZ

�

Manžel nachytá nežnú
polovičku s iným. Nahnevá
sa a ručne - stručne
chlapíka vyhadzuje von.
Pozoruje to synáčik 
a podotkne:
„Ocko a tými parohami
doňho.“

Muž sedí smutný na lavičke.
Uvidí ho kamarát, príde 
k nemu a pýta sa:
„No čo máš nové?“
„Žena má podvádza.“
„Ale ja som sa pýtal, čo
máš nové.“

24
Štvrtok

Ľuboš, Ľubor
Jaromír

SK

CZ
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40. 

Jánošík ide takto v stredu
dolu dolinou a stretne
Uhorčíka.
„Kam ideš, Ďuri?“
„Ále, zájdem vari opáčiť
Maru do dediny.“
„A načo ti je modlitebná
knižka?“
„Nuž, keď bude dobrá,
ostanem vari do nedele.“

30
„Fero, ten nový práci prášok
je nádherný! Tvoje tričko je
teraz žiarivo biele!“
Fero so tričko chvíľu obzerá
a hovorí: „Nosil som ho
radšej, keď málo nápis
Chicago Bull.“

2
Do prístavu pláva loď, 
na móle stojí Čukča a kričí:
„Heeslooo!“
„Choď do riti!“
A Čukča si len tak pre seba
povie:
„To je zaujimavé, koľko
rokov tu už bývam a heslo
je stále rovnaké.“

3
Streda Piatok Sobota

Jarolím
Jeroným

SK

CZ

Levoslav
Olívie

SK

CZ

Stela
Bohumil

SK

CZ

28
Pondelok

Václav
Václav - Den české

státnosti

SK

CZ

Dvaja černosi oblečení len 
v bedernom páse, s kosťou
vo vlasoch, sedia pred
slamenou chatrčou a
ohlodávajú zvyšky ľudských
kostí. Vtom sa jeden z nich
otočí k druhému a hovorí:
- Tohle je jinačí žrádlo než 
v Praze v Mense, žejo, pane
inženýre?

Mamička hovorí synčekovi:
„Synček, nemal by si toľko
chodiť na tie zábavy, lebo
ohluchneš!“
„Díky mami, už som
obedoval.“

29
Utorok
Michal, Michaela

Michal
SK

CZ

4
Nedeľa

František
František

SK

CZ

�

Idú dvaja kanibali 
a nesú kostru.
Zastaví ich pralesný policajt
a pýta sa ich.
„Čo to nesiete?“
„Ále nič,iba odpad.“

Dedko s babkou stoja 
v nebi na nádhernej pláži.
Všade okolo nich sú šťastní
ľudia, nikto nemá žiadne
starosti, proste sú v raji.
Vtom dedko vylepí obrovskú
babke. „Prečo si to urobil?“ -
pýta sa babka.
„Keby nie tá tvoja sprostá
diéta, už by sme tu mohli
byť dva roky.“

1
Štvrtok

Arnold
Igor

SK

CZ

20
0
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Lepšie je mať mladú ženu 
s niekým na polovičku, ako
starú sám pre seba!

7
Hovorí chlapík v nočnom
bare atraktívnej slečne:
„Nechcete sa zahrať 
so mnou na mágiu?“
„A to je ako?“ - pýta sa
ona.
„Pôjdeme ku mne domov, ja
vás pretiahnem a vy potom
zmiznete.“

9

Viete prečo si policajti
dávajú na noc ku posteli
jeden prázdny a jeden plný
pohár?
Buď budú smädný 
alebo nie!

10
Streda Piatok Sobota

Eliška
Justýna

SK

CZ

Dionýz, Sarah
Štefan, Sára

SK

CZ

Slavomíra
Marina

SK

CZ

5
Pondelok

Viera
Eliška

SK

CZ

Mužovi zomrie žena. 
Po určitom čase príde k jej
hrobu. Sadne si, otvorí prvú
fľašu piva, vypije ju. Otvorí
druhú, vypije aj tú a tak
nasleduje aj tretia, štvrtá 
a piata. Spokojne dopije 
a hovorí smerom k hrobu:
„No vidíš, stará, a ide to aj
bez rečí!“

„Budem musieť predať
auto...“
„Prečo?“
„Lebo vždy keď zaparkujem,
príde za mnou policajt 
a pýta sa, či mám svedkov
autonehody.“

6
Utorok

Natália
Hanuš

SK

CZ

11
Nedeľa

Valentína
Andrej

SK

CZ

�

Muž u doktora hovorí:
„Prosím vás, mňa už celé
dva týždne tak strašne bolí
hlava.“ „Fajčíte?“ 
„V žiadnom prípade!“
„Pijete?“ „Tak to už vôbec
nie!“ „A čo hovoríte na
ženy?“ „Ani mi nehovorte o
tých hriešnych stvoreniach!“
„No, tak to asi máte silno
utiahnutú svätožiaru...“

Jeden bača vraví druhému: 
„Jáj včera som obšťastňoval
pod bralom jednu slečinku 
a na kopci stála jej mama!“
A ten druhý: 
„Jéééžiš a čože vravela?“
„BEEEEEE.“

8
Štvrtok

Brigita
Věra

SK

CZ
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42. 

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!“

14
Dcéra príde za otcom 
do krčmy a kričí:
„Oci, oci mamičku odviezla
sanitka!“
Otec zdvihne hlavu zo stola
a pýta sa:
„Biela alebo čierna?“

16
Zobudí sa chlapík 
po brutálnej ožranpárty. 
V hlave včelín a nejdu mu
hodinky. Zdvihne telefón 
a zavolá na presný čas.
Počítačový hlas mu hlási:
„Je 11 hodín, 35 minút, 17
sekúnd...“
„A mesiac, do šľaka,
mesiac je aký?“

17
Streda Piatok Sobota

Boris
Agáta

SK

CZ

Vladimíra
Havel

SK

CZ

Hedviga
Hedvika

SK

CZ

12
Pondelok

Maximilián
Marcel

SK

CZ

Príde skupinka židovských
obchodníkov a krčmárov
pred nebeskú bránu,
zaklopú a keď im otvorí
svätý Peter a pýta sa čo by
radi, odpovedia:
- Šalom, prišli sme, lebo
mladý pán nám je ešte
dlžný za Poslednú večeru.

Príde manželský pár 
do reštaurácie. Čašníčka
pribehne a pýta sa: 
„Dáte si niečo?“
Žena: 
„Párky.“
Čašníčka: 
„Aj chren?“
Žena: 
„Aj chren si dá párky.“

13
Utorok

Koloman
Renáta

SK

CZ

18
Nedeľa

Lukáš
Lukáš

SK

CZ

�

Policajt bije malého chlapca.
Pristaví sa okoloidúci 
a opýta sa:
„Prečo ho bijete, veď vám
nič nespravil.“
„Nespravil, nespravil.
Povedal, aby som pomiloval
jeho psa, lebo vraj chce
mať policajného...“

„Pán Kabeš, načo si
kupujete tú veľkú pištol?“
„Na medveďa!“
„No vidíte! Ja tej mojej
hovorím hyena.“

15
Štvrtok

Terézia
Tereza

SK

CZ
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43. 

Na policajnej stanici sa
pokazil prah na dverách.
Prišiel náčelník a povedal
policajtom nech to opravia.
Šli kúpiť klince a kladivo 
a začali zatĺkať, ale
hlavičkou smerom dole.
Nato príde náčelník, zoberie
klinec a povie: 
„Ste normálny? Kúpili ste
klince do stropu.“

21
Návšteva:
„No servus Fero, dávno
som ťa nenavštívil. Ako sa
máš, čo robíš a kde je tvoja
žena?“
„Žena je v pivnici.“
„No super, ty si ju tam
zamkol?“
„Nie, zabetónoval.“

23
Ujo sa pýta chlapca:
„Ako sa voláš?“
„Tak ako otec.“
„A ako sa volá tvoj otec?“
„Tak ako ja.“
„A ako sa voláte obaja?“
„Rovnako.“

24
Streda Piatok Sobota

Uršuľa
Brigita

SK

CZ

Alojzia
Teodor

SK

CZ

Kvetoslava
Nina

SK

CZ

19
Pondelok

Kristián
Michaela

SK

CZ

Starého Žida prejde 
pred kostolom auto.
Vybehne kňaz, prikľakne si
k nemu a pošepká mu 
do ucha:
„Synu, veríš v Boha Otca,
Syna a Ducha svätého?“
Žid otvorí oči:
„No nie, ja umieram a on mi
tu dáva hádanky!“

Otec ide pre syna do škôlky
a keď sa vráti, sťažuje sa
žene: 
„Eva, náš syn celú cestu
domov plakal, prečo? „
„No možno preto, že to nie
je naš syn.“

20
Utorok

Vendelín
Vendelín

SK

CZ

25
Nedeľa

Aurel
Beáta

SK

CZ

�

„Chcel by som ti dať darček
na meniny, ocko.“
„Ďakujem synček, ale
najmilším darom by pre
mňa boli tvoje dobré
známky v škole.“
„Už je neskoro! Kúpil som ti
kravatu.“

Príde mladík za farárom 
sa vyspovedať. 
Po niekoľkých minútach
spovede sa farár nahnevá 
a mladíka opomenie:
„Synu, ty sa nespovedáš, ty
sa chvastáš!“

22
Štvrtok

Sergej
Sabina

SK

CZ

OKTÓBER|    ŘÍJEN| 9200SK CZ
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44. 

Sedia dvaja na cisterne 
s metylalkoholom a popíjajú.
„Rýchlo si dajme ešte 
po jednom a pôjdeme.
Akosi sa stmieva.“

28

Príde tehotná cigánka 
do ordinácie gynekológa 
a hovorí:
„Dobrý deň, Ivana
Biháriová, 14 rokov, 5.B.“

30

Ide chlapík po ulici a vidí
ďalšieho ako zvracia. Príde
k nemu, potľapká ho 
po pleci a hovorí:
„Máte pravdu, čo sa s tým
budete srať.“

31
Streda Piatok Sobota

Dobromila
Dobromila

Den vzniku samos čs. státu

SK

CZ

Šimon, Simona
Tadeáš

SK

CZ

Aurélia
Štěpánka

SK

CZ

26
Pondelok

Demeter
Erik

SK

CZ

Rozrazia sa dvere na krčme
a dnu vojde gorila. Oprie sa
o pult a objedná si pivo.
Popíja, odgrgáva si 
a nakoniec sa totálne
konsternovaný barman
odváži a hovorí:
„Viete, v tomto lokáli ešte
nikdy žiadna gorila nebola.“
„Pri týchto cenách sa ani
nečudujem!“

Cigáň príde v Bratislave 
na stanovisko taxíkov 
k autu a vraví:
„Na letisko, brat môj.“
„Díva sviňa je ti bratom!“
„Tisíc korún, brat môj!“
„Sadaj, brat môj!“

27
Utorok

Sabína
Šarlota, Zoe
SK

CZ

1
Nedeľa

Denisa, Denis
Sviatok všetkých svätých

Felix

SK

CZ

�

Janko s Ferkom sa hrajú 
v pieskovisku na vojnu. 
V najťažších bojoch už
Ferko leží na zemi.
Janko mu po 10 minútach
búchania železnou palicou
vraví: 
„Už si mal byť dávno mŕtvy.“
„Ja som tank.“

Rozhovor v krčme:
„Počúvaj, nevieš, o čom 
sa rozprávajú ženy medzi
sebou, keď sú samé?“
„No o tom, o čom aj chlapi.“
„Hej? Svine!“

29
Štvrtok

Klára
Silvie

SK

CZ

20
0
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Muž príde domov a hovorí
žene: 
„Jáj, takže ty si doma.“
„A kde by som podľa teba
mala byť?“
„Ale som len videl, ako
mládež hádže Morenu 
do potoka tak som si myslel,
že by si to mohla byť aj ty.“

4
Príde Gejza domov a zistí,
že jeho manželka kúpila
novú varechu. Okamžite ju
začne mlátiť a pritom kričí: 
„Je toto normálne? Doma
nie je ani kvapka alkoholu 
a milostivá si nakupuje
nábytok!“

6
Na kraji cesty stoja dvaja
policajti a robia obhliadku
nájdenej kostry. Prvý vraví:
„To je kostra ženy, nie?“
„Hmm, nie, to bude kostra
muža!“
Okolo ide taký pripitý
chlapík, počuje ich ako sa
hádajú a vraví:
„Nehádajte sa, však to je
kostra z bicykla.“

7
Streda Piatok Sobota

Karol, Karina
Karel

SK

CZ

Renáta
Liběna

SK

CZ

René
Saskie

SK

CZ

2
Pondelok

Pamiatka zosnulých
Památka zesnulých

SK

CZ

„Chlape, vylezte už konečne
z tej telefónnej búdky! Trčíte
tam pol hodiny a ešte ste
nepovedali ani slovo.“
„Prepáčte! Telefonujem 
s manželkou.“

Príde chlapček s obuškom 
k policajtovi a pýta sa: 
„Ujo, nie je náhodou toto
váš obušok?“
Policajt na neho smutne
pozrie a hovorí: 
„Nie, ja som ten môj stratil!“

3
Utorok

Hubert
Hubert

SK

CZ

8
Nedeľa

Bohumír
Bohumír

SK

CZ

�

Príde opitý muž domov 
a žena na neho vrieska. 
„Ty ožran, všetko
prechlasceš! Veď ak by
som zomrela, ani ma
nebudeš mať za čo
pochovať! 
Muž na ňu pozrie a povie:
„No teba, aby len dačo
zožralo!“

Manželia idú večer 
po cintoríne k hrobke 
a otvárajú hrob. Okoloidúca
staršia pani sa pýta, čo to
robia:
„Ale, boli sme večer v kine,
tak sme dali deti zatiaľ 
k našim.“

5
Štvrtok

Imrich
Miriam

SK

CZ



w
w

w
.k

jg
.s

k

46. 

On a ona po vášnivej noci:
„Na to že máš 35 tak nič
moc.“ „A ty na to že máš
13 si nejaká drzá nie??“

11
Dvaja policajti stoja pri trati,
po ktorej práve prechádza
vlak. Ten jeden hovorí:
„Tá lokomotíva, tá si to ale
fičí, že?“
A druhý pritakáva:
„No hej, ale ani tie vagóny
nejdú zle...“

13
„Vynašiel som počítač,
ktorý prejavil ľudské
vlastnosti.“
„Čo dokáže rozmýšľať?“
„To nie, ale keď urobí
chybu, vždy obviní niekoho
iného.“

14
Streda Piatok Sobota

Martin, Maroš
Martin

SK

CZ

Stanislav
Tibor

SK

CZ

Irma
Sáva

SK

CZ

9
Pondelok

Teodor
Bohdan

SK

CZ

Príde opitý muž domov 
a zaklope na dvere.
Keď mu žena otvorí, on jej
dá kvety a žena mu vyčítalo
povie:
„Čo si myslíš, že keď mi
dáš kvety, tak ja hneď
roztiahnem nohy?“
Muž sa kukne na ňu 
a povie:
„A čo my nemáme vázu?“

Stretnú sa dvaja známi.
„Ahoj, kam sa ťaháš 
s takým veľkým kufrom?“
„Ale, to vieš. Manželka ma
vyhodila z domu.“
„To keby urobila mne, tak
by som ju asi zabil.“
„A čo myslíš, že nesiem 
v tom kufri!“

10
Utorok

Tibor
Evžen

SK

CZ

15
Nedeľa

Leopold
Leopold

SK

CZ

�

Hovorí pacient doktorovi 
v nemocnici:
„Pán doktor, nemôžem
dýchať nosom!“
„Tak dýchajte ústami“ -
odpovedá doktor. 
„Ďakujem, pán doktor,
veľmi ste mi pomohli.“
„Neďakujte, bude to tristo
korún.“

Otec kominár sedí za stolom
so svojou malou dcérkou 
a tu sa ho ona spytuje:
„Ocko, keď budem aj ja
veľká, môžem sa stať
kominárkou?“
Otec na ňu vyjavené pozrie
a odpovedá:
„Zlatko, tak to nie. Kde si
prosím ťa videla, že by žena
priniesla šťastie?“

12
Štvrtok

Svätopluk
Benedikt

SK

CZ
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47. 

Chlap si dá v krčme 
6 fernetov a čašník sa ho
pýta: „Čo zapíjate?“
A chlap nato: „Moje prvé
vyfajčenie.“ „No, keď je to
takto, tak tu máte siedmeho
ferneta na mňa!“
„Hm, keď ich šesť tú chuť
nezmylo, tak siedmy už
nepomôže.“

18
Z kuchyne prichádza čašník
a úslužne sa klania pred
hosťom:
„Nesiem vám radostnú
správu, pane! Mal ste úplnú
pravdu. Nebola to polievka,
bola to voda na riad!“

20
Dora ide večer po parku 
a zrazu začuje výkrik: 
„Stoj!!“ Zostane teda
celkom vystrašená stáť. 
Na to zaznie: „Ľahni!!“
Dora si teda ľahne
pripravená na ťažký osud
znásilnenej ženy. Na to sa 
z blízkej tmy ozve: „Je vám
niečo? Cvičím tu psa, keď
som vás tu našiel ležať...“

21
Streda Piatok Sobota

Eugen
Romana

SK

CZ

Félix
Nikola

SK

CZ

Elvíra
Albert

SK

CZ

16
Pondelok

Agnesa
Otmar

SK

CZ

Manželský pár je doma 
a čaká návštevu. Muž ale
stále behá v slipoch, tak mu
žena hovorí: „Prosím ťa obleč
sa, čochvíľa je návšteva tu.“
„Ja som schválne v slipoch,
aby videli, aký som chudý,
pretože mi nechceš variť.“
„Tak vieš čo, daj si dole aj
slipy, aby vedeli, prečo ti
nevarím.“

22
Nedeľa

Cecília
Cecílie

SK

CZ

�

Posiela matka na dedine
svojho syna do mesta 
a radí mu: 
„Nie že si nájdeš nejakú
šľapku! Radšej si priplať, ale
nech je to slušné dievča!

Muž prijde domov celý
udivený:
„Drahá, je to možné, aby
náš tamagoči otehotnel?“
„Hmm, ukáž...“
Chlap vyťahuje z kapsy
tamagočiho, ukazuje displej
a na ňom nápis:
„Som tehotná.“
„Ty sviňa, to nie je
tamagoči, ale pager!“

19
Štvrtok

Alžbeta
Alžběta

SK

CZ

Buzeruje policajný šéf
svojich podriadených:
„Ako to že ste nechali ujsť
lupičov z tej banky!? 
Veď som vám kázal strážiť
všetky východy...“
„Ale keď oni ušli
vchodom...“

17
Utorok

Klaudia
Deň boja za slobodu a demokraciu

Mahulena
Den boje za svobodu a demokracii

SK

CZ
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48. 

„Ako spoznáte, že vás
vykradli Cigáni?“ 
„Kontajner je vyjedený, pes
znásilnený.“

25

Fero vraví doma:
„Dnes som videl vonku tak
škaredé decko, že mu
matka musela uväzovať
rezeň okolo krku, aby sa 
s ním aspoň psi hrali.“

27
Manželka príde z práce
domov a vidí, že manžel
špekuluje s niečím 
v kuchyni:
„Konečne si doma a nie 
v krčme“ - poteší sa.
„Čo robíš?“
„Destilátor“ - odpovedá muž.

28
Streda Piatok Sobota

Katarína
Kateřina

SK

CZ

Milan
Xenie

SK

CZ

Henrieta
René

SK

CZ

23
Pondelok

Klement
Klement

SK

CZ

Doktor vyšetrí pani
Novákovú a smutným
hlasom hovorí jej manželovi: 
„Pán Novák, vaša žena je
vážne chorá a nebude žiť
dlhšie ako týždeň.“ 
Pán Novák na to: 
„Pán Doktor, vydržal som 
to 20 rokov, tých sedem dní
ma už nezabije.“

Otázka pre rádio Jerevan:
„Dvorím istej dáme, stále
ma však odmieta. Mám ju
pomilovať alebo zastreliť?“
Odpoveď:
„Najprv zastreliť.“

24
Utorok

Emília
Emílie

SK

CZ

29
Nedeľa

Vratko
Zina

SK

CZ

�

Príde veriaci informatik 
do kostola na spoveď 
a farár sa pýta: 
„Tak, synku, koľko je toho
tentoraz? „
„Ani nie tak veľa. Vošlo sa
to na dve diskety...“

Dvaja železničiari:
„Počul si? Novák dostal
hodinovú výpoveď. A to len
preto, že neoznámene vošiel
do šéfovej kancelárie.“
„Iba preto?“
„No, je pravda, že on tam
vošiel s lokomotívou...“

26
Štvrtok

Kornel
Artur

SK

CZ
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49. 

Telefonuje Angličan 
s obyvateľom Moskvy.
Angličan: „Ževraj je u vás 
-60 stupňov.
Rus: „Ale kde, u nás je -30.“
Angličan: „Ale na CNN
hlásili -60!“
Rus: „Ahaaa, tak to mysleli
asi vonku.“

2
Sťažuje sa psychiater
kolegovi:
„Jeden blázon mi stále
predáva Niagarské
vodopády. Už neviem, čo
mám robiť.“
„A prečo ich nekúpiš?“
„Nemôžem, predáva ich
veľmi draho.“

4
„Jean, kedy sme boli
naposledy na love kačiek?“
„Včera.“
„Tak prečo sme teda mali
dnes zase koninu?“
„Ľutujem, ale kuchár
pripraví len to, čo ráčite
trafiť.“

5
Streda Piatok Sobota

Bibiána
Blanka

SK

CZ

Barbara, Barbora
Barbora

SK

CZ

Oto
Jitka

SK

CZ

30
Pondelok

Ondrej, Andrej
Ondřej

SK

CZ

Na námestí zatvára
pracovník vodární taký ten
veľký, zo zeme trčiaci
kohútik na vodu. Točí s ním
a točí a točí. Pozerá sa
naňho jeden opitý muž,
príde za ním, poklepe ho 
po pleci a vraví:
„Počúvaj, ešte raz otočíš
tým námestím, tak ti jednu
vrazím!“

V správach práve hlásili, že
v lese našli hnusnú hnijúcu
mŕtvolu s dutou hlavou,
cigaretou medzi vybitými
zubami a fľašou v ruke.
Mám o teba strach! Prezvoň
ma!

1
Utorok

Edmund
Iva

SK

CZ

6
Nedeľa

Mikuláš
Mikuláš

SK

CZ

�

Príde sestrička v nemocnici
k pacientovi, ktorý je celý 
v sadre. Pacient sa 
s vypätím síl pýta:
„Sestra, neviete, či som ten
vodičák urobil?“

Ahoj ZLATKO! Prídem 
ku tebe, už je mi veľmi
smutno... šupnem sa len tak
do tvojej postieľky 
a počkám si na teba,
budem s tebou piť teplý
čajík a hriať sa. S láskou,
Tvoja Chrípka...

3
Štvrtok

Oldrich
Svatoslav

SK

CZ

20
0
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50. 

Chlapík letí na zájazd
malými aerolíniami. Letuška
sa ho pýta:
„Chceli by ste večeru?“
„A aký máte výber?“
„Áno alebo nie.“

9

Anglický zákon zakazuje
oženiť sa s vlastnou
svokrou.
Typický príklad úplne
zbytočného zákona.

11
Dežo číta v novinách:
„Hľadá sa muž vo veku asi
štyridsať rokov, ktorý v noci
na opustených miestach
prepadáva ženy a obťažuje
ich.“
Otočí sa na manželku 
a hovorí:
- Eržika, myslíš, že by ma
na to miesto vzali?

12
Streda Piatok Sobota

Izabela
Vratislav

SK

CZ

Hilda
Dana

SK

CZ

Otília
Simona

SK

CZ

7
Pondelok

Ambróz
Ambrož, Benjamín

SK

CZ

Pán Kováč sa obesil 
na okne kravatou. 
Manželka sa vrátila 
z nákupu, rozbehla sa 
k nemu a vraví:
„No, to si celý ty, zase si si
vzal tú špinavú.“

„Trestám vás, vojak
Karanduľa za to, že ste 
v noci opitý dostali 
do kasárni fúrik. Máte niečo
na svoju obhajobu?“
„Mám, v tom fúriku ste boli
vy, pán poručík.“

8
Utorok

Marína
Květoslava

SK

CZ

13
Nedeľa

Lucia
Lucie

SK

CZ

�

„Mara poď, budeme sa
milovať.“
„Nemôžem.“
„Prečo?“
„Za prvé mi to zakazujú
rodičia. Za druhé mi to
zakazuje viera. Za tretie
som ešte panna. A za štvrté
ma potom vždy strašne
bolia kríže.“

Rozprávajú sa dve susedky:
„Počula som, že susedka
Krhličková žije nemravným
životom.“
„Veru tak. Každý piatok ju
stretávam v takých
pochybných podnikoch,
kam by som ja sama nikdy
nevkročila.“

10
Štvrtok

Radúz
Julie

SK

CZ

DECEMBER|    PROSINEC| 9200SK CZ
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51. 

Traja Škóti sedeli pri bare:
„Keď zomriem“ - hovorí
starý Škót, „polejte môj
hrob najlepšou škótskou
whisky.“
„To pre teba urobíme“ -
povedal jeden z mladších
mužov.
„Ale nebude ti vadiť, keď 
tá whisky najskôr prejde
našimi ľadvinami?“ 

16
Dežo s manželkou nemohli
mať deti. Tak im farár
poradil aby išli do Ríma
zapáliť sviečku. O 3 mesiace
príde farár na návštevu.
Zazvoní a otvorí mu 6 detí.
Farár sa ich spýta:
„Kde máte mamu?“
„Ta mama je v porodnici.“
„A otca?“ „Ta išiel do Ríma
daku švičku zhasnuc.“

18

Otázka:
„Ako vyzerajú inteligentí
ľudia v USA?“
Odpoveď:
„Ako turisti.“

19
Streda Piatok Sobota

Albína
Albína

SK

CZ

Sláva, Slávka
Miloslav

SK

CZ

Judita
Ester

SK

CZ

14
Pondelok
Branislava, Bronislava

Lýdie
SK

CZ

Cigáni utečú do Ameriky 
a oproti nim ide černoch 
z magnetofónom v ruke 
a rapuje. A cigán hovorý:
„Hej ty, kde tu býva
Demeter?“ „What?“
„Že kde tu býva Demeter?“
„Do you speak English?“
„Počuvaj dilino, zato že si
černejší ako ja nemusíš 
zo seba robiť Gádža!“

„Povedz, ty si vraj začal
denne šesť hodín cvičiť 
na klavír?“
„Človek musí vedieť, čo
chce dosiahnuť.“
„A čo chceš dosiahnuť ty?“
„Susedný byt!“

15
Utorok

Ivica
Radana

SK

CZ

20
Nedeľa

Dagmara
Dagmar

SK

CZ

�

Jožo si kúpil nové auto.
Jeho brat sa ho pýta:
„A akej je farby?“
Jožo hovorí: „Videl si už
niekedy západ slnka?“
Brat odpovedá:
„Áno.“
„No, takej istej farby ibaže
zelené.“

Príde milenec na návštevu 
k svojej milenke a ona mu
hovorí: „Láska moja jediná,
môžeš mi dať dole sukňu,
blúzku, podprsenky ba aj
nohavičky... Len prosím ťa,
štipce na prádlo mi nechaj
na šnúre...“

17
Štvrtok

Kornélia
Daniel

SK

CZ
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52. 

Babka sa počas Vianoc
zadusila rybacou kosťou.
Policajti sa pýtajú dedka:
„Dedko a to ste nevideli, že
babka sa dusí?“ „Čóó? Ja
slabo počujem.“ „Či ste
nevideli, že babka sa dusí?“
„Ja som len videl, že stále
otvára ústa a gúľa očami, 
a tak som si myslel, že len
spieva koledy...“

23
Streda

Nadežda
Vlasta

SK

CZ

21
Pondelok

Bohdan
Natálie

SK

CZ

Ruskí inžinieri plnia raketu
palivom. „Počúvaj, to palivo
smrdí ako vodka!“ Druhý
ochutná a hovorí: „Naozaj,
aj chutí ako vodka!“ Obidvaja
vychľastajú polovicu nádrže.
Na druhý deň ráno telefonuje
jeden druhému: „Sergej, už
si si prdol?“ „Ešte nie,
prečo?“ „Tak to ani nerob,
lebo ja volám z Tokia.“

Dobrý deň. Peťo je doma?
„Zatiaľ hej, ale vence už
odniesli.“

22
Utorok

Adela
Šimon

SK

CZ

27
Nedeľa

Filoména
Žaneta

SK

CZ

�

Aký je rozdiel medzi
dverami na Trabante 
a ženskými ústami?
Žiadny. Keď ich chceš
zavrieť, musíš poriadne
tresnúť.

Blondínka ide po parku 
a začne jej zvoniť telefón.
Blondínka zdvihne telefón 
a opýta sa: 
„Čau mami ako vieš, že
som v parku?“

25
Eskimáci sú na love. V tom
sa objaví ľadový medveď 
a jedného z lovcov začne
trhať na malé kúsky. Druhý
z eskimákov zdvihne 
zo zeme jeho odtrhnuté
prsty a kričí: „Nič sa neboj,
všetko dopadne dobre,
držím ti palce.“

26
Piatok Sobota

1. sviatok vianočný
1. svátek vánoční

SK

CZ

Štefan
2. sviatok vianočný

Štěpán

SK

CZ

„Pán vedúci, môžete mi dať
zajtra voľno? Manželka
chce, aby som jej pomohol
s vianočným upratovaním.“ 
„Z takého dôvodu vám
predsa nebudem dávať
voľno.“
„Ďakujem, vedel som, že sa
na vás môžem spoľahnúť.“

24
Štvrtok

Adam a Eva
Štedrý deň

Štědrý den

SK

CZ
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53. 

Rada do života:
„Syn môj, keď sa už silou
mocou chceš oženiť, tak si
zober aspoň krásavicu!“
„A to prečo, otec?“
„Skôr sa jej zbavíš...“

30

Sused otvára susedovi:
„A to je čo? Ako je to
možné, že si k nám prišiel 
v pyžame?“
„Prepáč, myslel som si, že
máš nočnú.“

2
Streda Sobota

Dávid
David

SK

CZ

Alexandra, Karina
Karina

SK

CZ

28
Pondelok

Ivana, Ivona
Bohumila

SK

CZ

„Máš veľa detí?“ - pýta sa
farár Dežka. 
„Synka a dcéru.“
„Chlap ako dub a má len
dve deti?“
„No, ale ja som ešte iba
týždeň ženatý!“

„Pán riaditeľ, náš pokladník
zmizol bez stopy!“
„Trezor ste už prezreli?“
„Hej, ale ani tam nie je!“

29
Utorok

Milada
Judita

SK

CZ

3
Nedeľa

Daniela
Radmila

SK

CZ

�

Žena si dá odfarbiť vlasy.
Keď príde domov ako
blondínka, objíme muža 
a vraví: 
„Drahý, nehneváš sa, že
mám odfarbené vlasy?“ 
„Prečo? A aké si mala
predtým?“

Mladá dvojica príde 
na matriku ohlásiť svadbu.
Úradníčka prezrie doklady 
a spýta sa: „Povedzte, ste
dobre pripravení na tento
vážny krok?“
„Jasné“ - odpovedá budúci
ženích, „kúpil som už dve
fľašky koňaku, basu piva 
a päťdesiat litrov vína!“

31
Štvrtok

Silvester
Silvestr

SK

CZ

20

„Mali by sme si kúpiť žreb“ -
hovorí manželka. 
„Môj vnútorný hlas mi
nahovára...“
„Preboha, mlč!“ - zvolá
manžel, „ty máš ešte aj
vnútorný hlas?!“

1
Piatok

Nový rok, Deň vzniku SR
Nový rok

SK

CZ

10PF 20
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