
 
 

 
 
 
 
Chtěl bych 
 
Chtěl bych být andělem pro hodný, 
dotěrným čertem pro lumpy, 
těm prvním pomáhat k pohodlí, 
ty druhé házet do žumpy. 
 

Vtip: Potkají se tři ministři v tramvaji. 
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Svět 
 
Rozmařilý svět 
svádí k povrchnosti, 
polapí tě hned 
a pak zláme kosti 
 
Děda jde do nemocnice na operaci.  
Sestřička:“A dědo, máte peníze?“ Děda: No, 
to nemám. Sestřička: „Tak buďte zdráv!“ 
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Rozvážnost 
Kampak se poděla 
rozvážnost předků, 
v hadry se oděla, 
neměla svědků 
                              
Tati, co je to   kamzik ? 
„Ale…taková blbá ryba“. Tady píšou, že 
kamzík skáče po skalách. Táta: „No tak 
vidíš, jak je ta ryba blbá“.  
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Naděje 
 
Vše vezměte raději, 
jen nechte mi naději. 
 

 

Lupiči chtějí na obchodníkovi 100 kg zlata. 
Obchodník nabízí 103 kg. Lupiči se diví, ale pak 
souhlasí. Obchodník volá: „Sáro, zlato moje, 
přišli si pro tebe:“ 
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Rčení 
Rozum bez citu 
a cit bez rozumu - 
brzdí etiku, 
spěje ke konzumu. 
 
Fešanda přijde do banky vložit dvoutisícovku 
na účet. Paní na přepážce: „Ta bankovka je ale 
bohužel falešná“. 
Fešanda: Tak to jsem byla tedy znásilněna! 
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Cennosti 
 
Největší tvé cennosti, 
co máš stále při sobě, 
jsou tvoje zkušenosti 
a cos přečet v knihovně 
 

V hospodě. 
„Tatínku, maminka ti posílá výsledky referenda. 80% 
véčkařů kliklo, že máš jít domů!“ 
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Knížky 
 
Českým knížkám dobře nedělá, 
voda, oheň, vyšší dépéhá 
 
Horský průvodce říká: "Kdyby dámy na chvilku zmlkly, 
slyšeli bychom řev  vodopádů." 
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Chudák 
 
City má na uzdě, 
bičík už zahodil, 
žije si dál nuzně, 
tak, jak se narodil 
 

Policista vyzve mladou slečnu k tanci a ptá se jí: 
Slečno, Vy si taky myslíte, že jsou policajti blbí? "Ne, 
ale na hymnu jsem ještě netancovala." 
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Plus – mínus 
 
Světlo a stín, 
radost a žal, 
více a míň, 
sebral a dal 
 
Kamarádky. 
Kde jsi byla minulý týden? „S přítelem na horách“.  
A bylo tam hodně sněhu? „Víš, že jsem si ani 
nevšimla“. 
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Radosti  
 
Takových radostí 
kol sebe mám, 
život mě pohostí, 
než zavře krám 
 
"Venku je tak krásně," povídá muž manželce, "a ty se 
dřeš s parketami!  Měla bys jít raději na vzduch a umýt 
auto." 
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Boj ? 
 
Boje s malostí 
berou ti sílu, 
zbaví tě radostí 
šlapáním v jílu 
 
  
Jaký je rozdíl mezi teroristou a šéfem Telecomu? 
 „S teroristou můžete vyjednávat“. 
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Hospodské řeči 
 
Hořké je pivo 
však jenom z počátku, 
to by se snilo, 
poslouchat pohádku 
 
Policista zastaví auto a nařizuje řidiči: „Budete 
foukat!“ Řidič: „Jistě - a kde vás to bolí?“ 
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Příroda 
 
Škoda, že příroda nemluví, 
to by bylo řečí, 
s lidmi poradit si neumí 
a tak tiše brečí 
 

Pane doktore, dejte mi nějaké prášky proti 
chamtivosti. Ale dejte mi jich hodně, hodně, hodně!!! 
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Stát  
Stařičké topoly, 
vévodí okolí, 
přejte si cokoli, 
může se to stát, 
když ovšem nezasáhne stát 
 
Přijde bankéř do hotelu a žádá o pokoj. Recepční se 
ho ptá: "A budete si přát pokoj na přespání nebo na 

vyskočení z okna?"          www.joukl.cz        (14) 
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Budeme   
Budeme na sebe hodní, 
i když se to dnes nenosí, 
necháme každému sto dní, 
ať si k nám city donosí 
 
Přijde mladá slečna k doktorovi a povídá: "Pane 
doktore, já jak si dám skleničku, tak mám hned chuť 
padnout nějakému chlapovi do náruče. Co mám 
dělat?" Doktor vyndá láhev vodky a povídá: "Nalejte 
si...."                  
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Dokud 
Dokud jsme zdraví, 
dokud jsme hraví, 
život nás baví 
úspěchy slaví 
 
Pane doktore, něco se mnou není v pořádku. Stále 
běhám za mladými děvčaty.""Ale to je přece docela 
přirozené", uklidňuje staříka psychiatr. "Ale já si 

nemůžu vzpomenout proč!"           www.joukl.cz                                        
(16) 
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Kouzelník 
Saky – paky, 
zažeň mraky, 
lidské straky 
vyžeň taky 
 
Baví se dva mladíci: "A víš jaký je rozdíl mezi 
policajtem a debilem?"  Najednou se zpoza rohu vynoří 
policajt: "No, jaký, jaký!!!!?" "Žádný." "No proto!" 
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Rychle, rychle 
 
Světem běží klipy, 
ztřeštěné a rychlé, 
není čas na vtipy, 
všechno je teď zpychlé 
 
Rádio Jerevan: Prý je u nás cenzura médií? V principu 
ne, ale bohužel se k této otázce nesmíme nikde a 
nikdy vyjadřovat. 
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Vládní smích 
 
Smějem se sobě, 
smějem se vládě, 
sobě medově, 
vládě nevábně. 
 

Jaký rozdíl je mezi politikem a zlodějem? 
„Toho prvního jsem si vybral já, ten druhý si vybral 
mne“.                     
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Závist 
 
Máme se lépe, 
než jsme se měli, 
závist však kvete, 
aniž jsme chtěli. 
 
Lísteček za stěračem zaparkovaného auta:"Zpráva pro 
zloděje: Nádrž je prázdná, rádio nemám a motor je 
vylágrovaný." Druhý den přibude další lísteček: "Pro 
majitele auta: Takže kola ti byla  vlastně  taky na 
houby.“            
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Závěť 
 
Co nechat po sobě? 
Stačí pár vět, 
v té správné podobě, 
nejlépe hned 
 
Pacient: "Nemohu se rozhodnout mezi operací a 
smrtí." Doktor: "S trochou štěstí můžete mít oboje...." 
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Kniha 
 
Kniha je další život, 
který máš možnost žít, 
jako sadař či pilot 
vysněnou cestou jít 
Přijde pán do knihovny: Máte něco o sebevraždách? 
„Ano, ten regál u okna“. Ale vždyť tam skoro nic není! 
„To víte, nevracej“. 
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Japonský mrak 2010 
 
Padá mi popel na hlavu, 
mraky jsou teď plné rádia, 
ztrácím tak dobrou náladu, 
ke všemu prohrála Slávia 
 

Jean!!! Podejte mi skleničku vody!!! Ano Pane . 
Jean!!! Podejte mi skleničku vody!!! Ano Pane . 
Jean!!! Podejte mi skleničku vody!!! Ano Pane . 
Jean!!! zavolejte hasiče takhle ten požá r 
neuhasíme! 
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Spokojenost 
Když se ti to poštěstí 
a skromností jsi odkojen, 
přestaň toužit po štěstí,  
stačí býti spokojen 
 
Polovina teenagerů vidí svojí budoucnost pozitivně. 
Zbylá polovina  na drogy nemá peníze. 
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Šance 
Život je o šancích, 
přijdou a končí, 
o štěstí vyslancích 
a smůly hončích 
 
Chlubí se policista kolegům: :Tak jsem si koupil 
také tu skládačku s  obrázkem. Na obalu bylo 
napsáno 2 až 4 roky. Ale představte si, že jsem 
ji složil již za tři hodiny!“      www.joukl.cz            

(25) 
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Pomluvy 
 
Někomu jdou pomluvy 
velmi lehce od huby 
podívá se do sklenky, 
začne chrlit domněnky 
Nic dobrého nepoví, 
úsměv má však medový 
 
Žena: "Dneska ráno v metru tři chlapi vstali, aby mi 
uvolnili  místo."  Muž: "A vešla ses?" 
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Doba 
 
Doba chce rychlost 
a také zkratky, 
žádá si chytrost 
přináší zmatky 
 
Podezřívavá žena se táže: "Můžeš mi vysvětlit, jak se ti 
na límec dostala  rtěnka?""Nemůžu, nevím. Docela 
jasně si pamatuji, že košili jsem si sundal." 
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Berle 
 
Dejte mi berle, 
ať poznám svět, 
spěch, ten je vedle, 
vyrážím  hned   
 
lord svému sluhovi: “Jean, vyžeňte tu mouchu, 
chci být sám.” 
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Optimista 
Smáti se v duchu 
je někdy snadné, 
nemá však tuchu, 
co když klec spadne 
 
Policista zastaví auto a nařizuje řidiči: „Budete 
foukat!“ Řidič: „Jistě - a kde vás to bolí?“ 
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Řekové 2010 
 
Řekové jsou sekáči! 
Co nasekali dluhů! 
Pole samé bodláčí, 
každý by chtěl sluhu 
 
Malý chlapec přijde k policistovi a ptá se:“ Pane 
policajt, není to váš obušek?“ „Není chlapče, já ten 
svůj bohužel ztratil“. 
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Dokud 
 
Dokud jsme zdraví, 
dokud jsme hraví, 
život nás baví 
úspěchy slaví 
 
Víte, co znamená nápis K + M + B napsaný křídou 
nade dveřmi? To je upomínka pro důchodce před 
odchodem z domu: klíče, mobil, brýle 
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Poklona 
Skláním se před světlem, 
skláním se před teplem, 
před silným větrem 
a svatým Petrem 
 
Doktor prohlíží novorozence a  povídá: "To dítě je dost 
hubené. Čím jej krmíte?" "No mateřským  mlékem." 
"Ukažte mi prosím prsa."Doktor dlouze prohmatává 
pěkné poprsí držící ženě a pak povídá."Ale vždyť vy 
nemáte vůbec žádné  mléko." "A měla bych? Já jsem 
totiž jeho teta." 
www.joukl.cz                                                (32) 
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Pirát silnic 
Jedu si ani nevím jak, 
tetřeví uši, kalný zrak, 
drogy míchám s pivem, 
jsem pod jejich vlivem 
když někoho přejedu, 
uloží ho do ledu. 
A jedeme dál!   
 
Studentka medicíny  slečna Filipková předvádí na 
maketě porod kleštěmi. Profesor ji chvíli pozoruje a 
povídá : "Výborně! Teď ještě třískněte otce po hlavě a 
vyvraždila jste komplet celou rodinu!"  
www.joukl.cz                                  (33) 
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Moc 
Proti touze po moci 
nejsou žádné prášky, 
nemůžem jim pomoci 
hrozbami ni nářky 
 
Arabská teroristická komanda oznámila, že žádný útok 
na ČR nechystají. Jejich analytická skupina totiž 
zjistila, že po likvidaci vlády, Poslanecké sněmovny a  
Senátu by se naše životní úroveň zvedla na 

trojnásobek.         www.joukl.cz    (34) 
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Naše vláda 
Naše vláda dělá dluhy, 
ať je to ta nebo ta, 
má nás jenom za podruhy, 
potají se chechotá  
 
Šéf hovoří k zaměstnancům: "Pořád si stěžujete, že je 
krize, přitom byste měli být rádi, že máte tento rok o 
50 procent vyšší platy." "Vyšší? Oproti kterému roku?" 
"Oproti příštímu."                   
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Potlesk 
Tleskám jménu, 
tleskám snaze, 
fenoménu, 
i odvaze 
 
„Náčelníku“, říká policista šéfovi, četl jsem vaše 
rozkazy a našel jsem tam jednu chybu! Napsal 
jste fčela!“ „Máte pravdu, hned to opravím, má 
tam být fčera.“   

www.joukl.cz                                   (36) 
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V cizině i doma 
 
Vyrazíme do světa, 
máme k tomu nety, 
u nás pole osetá, 
louky zdobí květy 
 
Cestovatel: „Tak jsem byl opět po deseti letech 
v Africe. Ženy tam jsou teď mnohem důležitější 
než dříve. Předtím chodily 10 metrů za mužem, 
teď chodí 10 m před ním.“ „A nevíte, co to 
způsobilo?“ „Vím, nášlapné miny.“           
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Myšlenka 
 
Když máš co říct, 
neboj se mluvit - 
jen z plných plic, 
nežiješ u ryb 
 
Policisté jdou na pravidelnou lékařskou 
prohlídku. Doktorka se diví, proč první přilézá 
po kolenou. „Říkala sestra, že je nás hodně,  tak 
abychom chodili po čtyřech“.  

www.joukl.cz                                      (38) 
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Problém 
Najdi mi problém 
a dej mi moc, 
stanu se orlem, 
za jednu noc 
 
Manželka: „Co kdybychom šli dnes do kina?“ 
Manžel:“Prosím tě, vždyť už jsme byli dvakrát“. 
Manželka: „No jo, ale teď už je film zvukový!“ 

www.joukl.cz                                      (39) 
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Dopisy 
Dopisy nedošly, 
radost se nekoná, 
děti nás přerostly, 
schránka jen webová 
 
"Miláčku, proč jsi celá nahá?""To jsou přece šaty lásky, 
drahý!" "Hm, no mohla sis je alespoň trochu 
přežehlit!" 

www.joukl.cz                                      (40) 
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Bojovník 
Odráží útoky stáří, 
nemocí a věčné skepse, 
zatím se to téměř daří, 
umřít se mu ještě nechce 
 
Přijde babka na úřad a povídá úředníkovi:"Čest práci, 
soudruhu"! Úředník jí  povídá:"Babičko, vy jste si asi 
spletla dobu". Babka  odpovídá:"Dobu možná,ale tebe 
ne!".                    

www.joukl.cz                                    (41) 
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 Klipy 
 
Klipové prožitky - 
nestojím o ně, 
raděj jdu pro kytky, 
neb krmit koně 
 
Co to je - je to hnědé, má to čtyři nohy a skáče to na 
laně?  „ No přece jelen ! “ 

www.joukl.cz                                     (42) 
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Zábrany 
 
Kdo nemá zábrany, 
ten nemá morálku, 
za více zábavy, 
jde cesta pozpátku 
 
Jaký je rozdíl mezi veselým a smutným paroháčem? 
„Ten veselý o tom ještě neví.“ 

www.joukl.cz                                      (43) 
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Extrémy 
Musím trpět mrazem, 
abych si vážil tepla, 
musím padnout na zem, 
abych si užil světla 
 
Ekonomická krize je horší než rozvod.  Také                                                          
přijdete o spoustu peněz, ale manželka vám zůstane.        
www.joukl.cz                                    (44) 
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Náhoda 
Někdy je to náhoda, 
jindy je to osud, 
pro někoho od boha, 
to si sám už posuď 
 
Obžalovaný se radí se svým advokátem: 
„Co myslíte, pane doktore, budu mít nějakou 
vyhlídku?“„No, nebude to nic moc…. na vězeňský dvůr. 
„ 

www.joukl.cz                                     (45) 
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Kritik 
 
Poslanci jsou lumpové 
zloději a lháři, 
atentáty pumové, 
ty jsou v jejich snáři  
 
Soudce: „Manželka vám sice zakouřila místnost při 
zatápění, ale to jste po ní musel hodit dvě polínka?“ 
Manžel, já se moc omlouvám, ale jsem už starší 
člověk, a poprvé jsem se netrefil“. 

www.joukl.cz                                     (46) 
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KHB 
Havlíčku pane, 
kdypak se stane, 
že tvoje řeči, 
povedou k zteči?  
Šest paradoxů socialismu. Ačkoliv neexistuje 
nezaměstnanost, nikdo nepracuje .Ačkoliv nikdo nepracuje, 
produktivita roste. Ačkoliv produktivita roste, obchody jsou 
prázdné. Ačkoliv jsou obchody prázdné, ledničky jsou plné. 
Ačkoliv jsou ledničky plné, nikdo není spokojený. Ačkoliv 
nikdo není spokojený, všichni volí jednohlasně             

www.joukl.cz                                    (47) 
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Do boje 
 
Opět jdu do boje 
s odkrytým hledím, 
za svoje postoje 
krev občas cedím  
 
Jaký je rozdíl, mezi americkým a českým důchodcem? 
Žádný, oba si z měsíčního důchodu mohou dopřát 
cestu do Prahy. 

 
www.joukl.cz                                    (48) 
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Korupce  
 
Časté změny zadání, 
o losovačce nemluvě, 
korupcí to zavání, 
to tuší snad i nemluvně  
 

Dopis z finančního úřadu: Vážený pane 
inženýre, vracíme Vám k přepracování Vaše 
daňové přiznání. V kolonce "Vyživované osoby" 
nemůžete uvádět: - vláda, parlament, státní a 
městští úředníci a půl miliónu flákačů 

www.joukl.cz                                     (49) 
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Vlast  
 
Ono se teď nenosí, 
uctívání vlasti, 
prý je v tom moc emocí, 
nešlo by pak krásti  
 
Přijde šerif do saloonu, na podlaze leží zastřelený chlap. 
Šerif si poručí drink a vyšetřuje:"Hráč?""Ano, šerife." 
"Falešnej hráč?""Ano, šerife.""Poker? Kostky?""Ne, šerife. 

Housle."         www.joukl.cz              (50)           
 



 
 
Víra 
Věřit možno bohu, 
ale také sobě, 
sám udělat mohu 
ještě toho hodně         
                       
Zemřel boháč. Notář čte poslední vůli: "A Karlovi, 
kterému jsem slíbil, že si na něho vzpomenu v závěti, 

posílám srdečný pozdrav“. www.joukl.cz         (51)   
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Vánoční zvyky 
Prasátko už nespatřím, 
snědl jsem dvě porce bůčku, 
navštívím již leda Řím, 
ovšem když vezmu si půjčku  
 
Sedí veverka na stromě a louská oříšky. Rozlouskne 
první - stříbrné šaty. Rozlouskne druhý - zlaté šaty. 
Rozlouskne třetí - diamantové šaty. Veverka se 
rozpláče, schoulí se na větvičku a vzlyká: "Já snad 

kvůli tý pohádce umřu hlady!"  www.joukl.cz (52)  

http://www.joukl.cz/


Celkem 52 „Třílístků“ (epigram, fotografie, 
vtip) 
Na každý týden jeden. 
 
 
 
 
 
 
Vydal:  Zdeněk Joukl – EKOL 
Desná, Poštovní 621 
 
www.joukl.cz 

 
Šíření po internetu povoleno 
Desná 2012 
© Zdeněk Joukl 2012 

http://www.joukl.cz/


  Epigramy 
Fotografie Fóry 

(Zdeněk Joukl) 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


