


pondelok utorok streda201918 DaliborDrahomíra 
Mário

Bohdana

3. týždeň 

Dialóg spod hory Sinaj, niekedy okolo roku 
1200 pnl.
- Odchádzame z Egypta a ja vás povediem.
- Jasné, Mojžiš, a na to si ako prišiel?
- Povedal mi to horiaci krík.
- Aha, tak to už hej. Ideme sa pobaliť. 



pondelok utorok streda1098 Bruno 
Branislav

FrantiškaAlan, Alana
Medzinárodný 
deň žien

10. týždeň 

Najľahší kšeft pre kúzel- 
níka sú stretnutia ĽSNS.  
Vyberie z publika 
náhodného dobrovoľ- 
níka a požiada ho, aby  
si pomyslel číslo od 
1 po 100. Po chvíli 
dramatického ticha 
povie: „Číslo, ktoré si si 
pomyslel, je 88.“ Nasle- 
duje údiv dobrovoľníka  
a potlesk sály.



štvrtok piatok sobota

nedeľa28

272625 AlenaEmanuelMarián

marec 2021

Soňa

Narodeniny má Ivan 
Gašparovič, človek, 
ktorý ako profesor 
vychoval celú 
jednu generáciu 
právnikov. A tým 
je o súčasnom 
stave Slovenska 
povedané takmer 
všetko. 



štvrtok piatok sobota

nedeľa18

171615

Valér

Rudolf
Rudolfa

Dana 
Danica

Fedor

apríl 2021

 
- Čo povedal Jozef Tiso 
kamarátovi, od ktorého si 
takto v roku 1947 požičal 
peniaze?
- Budem ti visieť.



pondelok utorok streda

Ružena 13130
35. týždeň 

Podaktorí sa obávajú, že pod 
vplyvom metoo a politickej 
korektnosti už ani nebudú môcť 
žene podržať dvere. Bez obáv, 
dvere môžete žene podržať 
hocikedy. Akurát pri tom nesmiete 
povedať „Kde sa končia tie tvoje 
nohy?!“, „Si si istá, že si si nedala 
príliš krátku sukňu?“, zvriesknuť 
„Brutálne kozy!“ a dokonca ani 
„Vyfajči ma, ty kurva“. Pokiaľ nie 
ste Boris, Eugen alebo Maroško, 
tak by ste to mohli zvládnuť. 

Nora Drahoslava
Deň Ústavy 
Slovenskej 
republiky



štvrtok piatok sobota

nedeľa31

302928 Šimon
Simona

október 2021

Dobromila Klára

Aurélia

Dnes by mal 206 
rokov Ľudovít Štúr, 
najhorší motivátor  
v histórii tohto 
národa. (pozri 
ďalšiu stranu)





pondelok utorok streda321 HubertPamiatka
zosnulých

44. týždeň 

Matovič a Rozboril by 
boli ideálny pár. Jeden 
rád plače a druhý sa 
rád pozerá, ako iní 

plačú. 

Denis
Denisa
Sviatok všet-
kých svätých Narodeniny oslavuje 

Richard Vašečka 
(1973). Ak mu chceš 
urobiť radosť, dnes 
za každú cenu 
zabráň ejakulácii 
mimo pošvy. 


