
S úsmevem 
do nového roku

Milí čtenáři, 
„Nabízíme vám pomoc, protože 
jak asi víte, v našem životě 
je nejztracenějším dnem ten, 
v jehož průběhu se snad ani 
jednou nezasmějeme...“

Čemu jste se smáli před čtyřiceti 
lety a čemu se smějete dnes. Re-
dakce Prostějovské deníku si pro 
vás připravila jedinečné srovnání. 
Díky dlouholeté tradici našich no-
vin (dříve vycházejících pod hlavič-
kou Stráž lidu) vám na této straně 
přinášíme vtipy, které vyšly v sil-

vestrovském vydání v roce 1973. 
Věříme, že vás pobaví. Zároveň jste 
v uplynulých dnech měli možnost 
jako rekci na výzvu v novinách 
i na našem webu posílat nám anek-
doty zcela čerstvé. Tímto děkujeme 
našim čtenářům – Anně Zapletalové 
z Krasic, Jitce Vlachové z Horního 
Štěpánova, Vlastimilu Kadlecovi 
z Vrahovic. Lence Gartnerové z Kra-
sic a Martině Kohnové z Prostějova, 
kteří se zapojili a pěknou řádku 
anekdot nám poslali. Jejich výběr 
najdete zde, všechny potom na webu 
Prostějovského deníku: www.pro-
stejovsky.denik.cz/vtipy2013. Tak 
a už konec řečí, pěkně se bavte. (rok)

Takhle jste se s námi bavili před 40 lety.



A takhle se bavíme dnes

Říká vězeň spoluvězni: „Přeji ti 
šťastný nový rok!”
„Ale vždyť je už únor!”
„Slyšel jsem, že ti rok přidali!”
 
Chlápek v restauraci: „Pane vrchní, 
ještě prosím jednu kostku cukru.”
„Vždyť už jsem vám jich přinesl 
aspoň šest.”
„No jo, ale všechny se mi 
rozpustily!”

Jaký je rozdíl mezi ženou 
a vichřicí? Žádný. Když přichází, je 
krásná, vlahá a když odchází, tak 
s sebou bere domy, auta, nábytek.

K rozjíždějícímu se autobusu 
přibíhá muž a volá: „Zastavte nebo 
přijdu pozdě do práce!“ 
„Pane řidiči, zastavte!“ volají 
cestující. Řidič zastaví, muž 
spokojeně nastoupí a oddechne 
si: „Tak jsem se přece neopozdil – 
kontrola jízdenek.“  

Nezletilý kluk přijde do baru 
a poručí si rum. 
„Zbláznil ses, chceš mě dostat 
do maléru?“, děsí se barmanka. 
„Snad později, slečno, nejdříve ten 
rum.“

Ve vlaku: „Paní, ať mě váš syn 
laskavě přestane napodobovat!“
Maminka malého okřikne: „Pepo, 
nedělej ze sebe idiota!“ 

Paní Nováková si stěžuje 
gynekologovi, že jí bývá často 
špatně. Po prohlídce jí lékař 
oznámí, že je v jiném stavu. 
„Cože?  To není možné, vždyť 
mám sedmdesát a manžel téměř 
osmdesátku na krku....!“
Cestou domů volá domů manželovi: 
„Ty kreténe, tys mě přivedl 
do jiného stavu...“ -  A pan Novák:  
„Cože? Panebože, jéžíšmarjááááá...., 
a kdo prosím volá?“

Hluchoněmý přichází v Praze 
do Čedoku a snaží se u přepážky 
vysvětlit pracovnici, co si přeje:
Tře své ruce před obličejem o sebe 
(prosím)  –  ukáže ukazováčkem 
pravé ruky na paní za přepážkou 
a pak na svou hruď (vy mně dejte)  
-  ukazováčky obou rukou kreslí 
před očima ve vzduchu obdélník 
a pak rozpaží ruce a zamává jimi 
(letenku)  -  vloží si prsty do úst 
jako by chtěl zapískat (do Piešťan)  
-  a svou pánví učiní pohyb dopředu 
a vzápětí dozadu (tam a zpět....).

Ve výrobně dudlíků a kondomů 
vidí příchozí skupina na exkurzi 
na šňůře řadu vyrobených dudlíků 
na kojenecké láhve a jehla 
– automaticky – propichuje 
každou špičku vyrobeného 
dudlíku. Na vedlejší šňůře jede 

zase celá řada kondomů a jehla 
propichuje každý pátý.....  „Co 
je to za blbost....?“ – poukazuje 
na to jeden z návštěvníků. „Jaká 
blbost...?“ – ptá se vedoucí výroby 
-  „Víte jak značně se nám potom 
zvyšuje prodejnost těch našich 
dudlíků...?“

Povzdechl si synáček jednoho 
chirurga:
„Není spravedlnost, táta každého 
před operací uspí, ale mě řeže bez 
narkózy.“

Děti, co se vám nejvíce líbilo 
v muzeu?
Když se učitelka Klouzková 
skutálela ze schodů.

Maminka se ptá: „Proč pláčeš, 
Pepíčku?“
„Náš ubohý pan učitel, který byl 
tak dlouho nemocen...“
„Co, co se mu stalo.“
„Nic, uzdravil se.“

Učitel zadal žákům slohový úkol 
na téma: „Kdybych byl ředitelem.“
Všichni píší, jen Karlík nic.
„Proč nepíšeš?“ ptá se učitel.
„Přece čekám na svoji sekretářku.“

Pepík přijde domů a chlubí se: 
„Dnes jsem dal dva góly.“
„A kolik skončil zápas?“ ptá se otec
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 „Mami, dej mi dvě stovky.“
„Je ti vůbec jasné dcero, co dnes 
znamená stovka?“
„Jasně, proto chci hned dvě.“

„Včera jsem se s manželkou hrozně 
pohádal,“ říká v hospodě jeden 
druhému. – „A jak to dopadlo?“ – 
„Připlazila se za mnou na kolenou.“ 
– „A co říkala?“ – „Vylez z té 
podpostele, ty srabe!“

Ptá se vnučka babičky: „Co je to 
milenec.“
Milenec vykřikne. Babička otevře 
skříň a z ní vypadne kostra. 

Učitel se ptá Marka: „Už jsi někdy 
pozoroval pod mikroskopem 
štěnici, blechu?“
„Ne, doma bohužel nemáme 
mikroskop.“

Ptá se soudce obžalovaného: „Proč 
jste nevrátil prsten, co jste našel?“
„No když na něm bylo napsáno: 
Navždy jen tvůj.“

Sedmáci píší písemku 
z matematiky. František říká 
Vendovi: „Ten učitel je ale idot.“ 
Učitel na to reaguje slovy: 
„Nenapovídej Franto, Venda na to 
musí přijít sám.“  

Kohout, pes a vůl přijdou 
k předsedovi družstva s výpovědí. 
Předseda se ptá, proč vlastně 
chtějí odejít. Kohout praví: „Podívej 
se předsedo, já kokrhám ve čtyry 
hodiny a lidi vstávaj v jedenáct. 
To se na to můžu vykašlat. Pes 
praví: „Já hlídám v noci a lidi 
kradou ve dne, to já taky na to 
kašlu.“ A vůl povídá: „To máš tak 
předsedo, když jsi tady ty, tak já tu 
nemusím být.“

Manželka se před operací slepého 
střeva dostane do depresivní 
nálady. „Miláčku, slib mi, že 
kdybych se z nemocnice náhodou 
už nevrátila, že tvá nová nebude 
nosit moje šaty!“ Muž na to odpoví: 
„Můžeš být bez starostí Mařenko, 
ona má úplně jinou postavu!“  

Petr se ptá maminky: „Pamatuješ 
si na tu vázu o kterou ses vždy tak 
bála, aby se jí něco nestalo?“
„Samozřejmě“.
„Mám pro tebe dobrou zprávu. Už 
můžeš být v klidu a nemusíš mít 
strach.“

Otec: „Tak co synu, jaká byla tvoje 
první jízda autem?“
„Víš, tati, nesmíš hned věřit všemu, 
co se zítra objeví v novinách“.

Po operaci si v nemocnici senior 
před primářem libuje: „Vzali jste 
mně půl žaludku, nyní s tím mým 
důchodem snad už vystačím...!“

Novinář se ptá slepice, zda je 
pravda, že snesla půlkilové vejce. 
Když odpověděla že ano, další 
otázka zněla, jaké má plány 
do budoucna. „Snést vejce 
šedesátidekové!“ Když se novinář 
zeptal kohouta, zda o tom všem ví 
a jaké má plány do budoucna on, 
vytřeštil oči a zakokrhal: „Rozbít 
pštrosovi ten jeho zobák!“

„Co bude dnes k obědu,“ – ptá se 
manžel. „Nic,“ slyší odpověď. „Vždyť 
ani včera nic nebylo...!“ – „Dělala 
jsem si kuchařský program na dva 
dny...!“

Kde se konala premiéra 
nedemokratických voleb? V ráji. 
Bůh stvořil Adama, pak Evu 
a Adama potom vyzval, aby si 
vybral ženu...

Matka k patnáctileté dceři: „Víš, že 
můžeš hřešit i myšlenkou?“
„Ano, ale není to ono.“

Učitelka se ptá žáka: „Když máš 
šest bonbonů a já tě požádám, abys 
mi tři dal, kolik ti jich zbude?“
„Šest.“

Policejní hlídka provádí kontrolu: 
„Tak a budeme foukat, pane řidiči!“ 
Řidič vystoupí a povídá: „Ale 
s radostí. A kdepak Vás to bolí?“

V předvečer výročí svatby 
se manželka ptá manžela, co 
budou následující den dělat. Muž 
říká: „Budeme se miláčku dívat 
na televizi na sportovní přenos.“ 
Žena protestuje, že mají přece 
výročí svatby. Manžel se zamyslí 
a po chvíli prohlásí: „Dobrá, tak 
se tedy budeme u televize držet 
za ruce.“  

Tchýně prohlašuje s nadšením: 
„Vidět Neapol a zemřít!“ Zaslechl 
to zeť, který šel právě kolem 
a povídá: „Maminko, rychle si 
zabalte zavazadla, cestu Vám 
platím.“

Zákaznice chce v obchodě šaty 
pro sebe tak o dvě čísla větší. 
„Proč o dvě čísla větší?“ diví se 
prodavačka. „Aby si pan doktor 
myslel, že jsem tu dietu opravdu 
přísně dodržovala!“  

Baví se dva chlapečci: „Našel jsem 
doma na radiátoru prezervativ.“
„A co je radiátor?“

 „Pepíku, kam jdeš?“
„Pro pivo.“
„A co dělá maminka a tatínek?“
„Ale, hanba povídat.“

Notně opilý myslivec zastřelil 
na větší vzdálenost jelena a všichni 
kolegové mu gratulovali, že 
v takovém stavu tak přesně trefil. 
„No,“ nesnadně ovládal těžký jazyk 
střelec, „to by byla přece ostuda 
netrefit v takovém stádu oni 
jednoho...!“ 

U učitele na procházce zastaví auto 
a vyskočí z něj řidič v nádherném 
obleku s kravatou. „Pane učiteli, 
pamatujete si na mě ještě? 
Procházka...“ – Já vím, čím se jako 
dospělý zabýváš? – „Podnikám 
a úspěšně!? – Jak můžeš úspěšně 
podnikat, když jsi neznal ani 
násobilku...?“ – „No a vidíte, pane 
učiteli, mám autobazar, za sto 
tisíc auto koupím a za dvě stě tisíc 
prodám. A ten jednoprocentní zisk 
živí dobře nejen mě, ale i celou moji 
početnou rodinu...!“

Lékař prohlédl pacienta a sdělil mu, 
že má v pořádku srdce, krevní tlak 
i tep, ale že se mu nelíbí ty jeho 
zarudlé oči. „To mám od častého 
svařování, pane doktore. „A co 
ještě v důchodovém věku 
svařujete? – „Červené víno, pane 
doktore...!


