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Paní sousedko, nešla byste 
nám zabít kapra?” 
„Proč zrovna já, Mirečku?” 
„Tatínek říkal, že máte 
strašnou ránu.”

Mámo, padá hvězda!” křičí 
Pepíček z obýváku. 
„Tak si něco přej.” 
„Ale z vánočního 
stromečku!”

„Je Štědrý večer a ty jsi 
mi nedal pod stromeček 
žádné šaty.” 
„Nedal, nezapomeň, že je 
dneska Adama a Evy.”

Na pustém ostrově 
Robinson s Pátkem dávají 
do prázdných láhví dopisy a 
hážou je do moře. Po 
hodině se Robinson ptá: 
„Nevzpomínáš si, komu 
ještě poslat vánoční a 
novoroční přání?”

„Letos bude krutá zima!” 
„Proč myslíte?” 
„Žena si přeje pod 
stromeček kožich a 
nedostane ho.”

„Strýčku víš, jaký vlak má 
největší zpoždění?” 
„Nevím.”  
„Ten, co jsi mi slíbil loni k 
Vánocům.”

Můj syn hraje krásně na 
piano, co mu mám koupit na 
Vánoce pod stromeček?” 
„Kupte mu Šostakovičovu 
sonátu číslo tři.” 
„Radši o číslo větší, on roste 
jako z vody!”

IKEA - Umělý vánoční 
stromek - příbalový leták: 
Tyčka - 1 ks. 
Větve - 46 ks. 
Jehličí - 13 543 ks. 
Montážní lepidlo - 3 litry

„My vánoční tradice 
dodržujeme,” vypráví pan 
Smotlacha. „Kluci si vždycky 
koledují o pár facek. A taky 
je vždycky dostanou!”

Povídají si dva kapři a 
jeden se ptá druhého: 
„Věříš na život po 
Vánocích?”

Jsou ve vaně dva kapři a 
jeden povídá: „Je mi 
nějaká zima.” 
Druhý na to: „Vydrž, za 
chvíli tě obalí!”

Ptá se premiér na 
předvánočním předvolebním 
mítinku občanů: „Rád vás 
vidím, milí občané a moji milí 
voliči. Tak jakpak se těšíte na 
Vánoce, jakýpak pěkný 
stromeček si díky naší 
moudré vládě ozdobíte? 
Třeba vy, mladá paní?” 
„No předloni jsme měli 
smrček, loni borovičku a 
letos bychom rádi jedli...”

Fanouš se udiveně vyptává 
Jendy: „Proč chceš od 
Ježíška dvě soupravy 
elektrických vláčků?” 
„Chci si taky hrát, když je 
táta doma!”

Na Vánoce se při slavnostní 
večeři zeptá Pepíček 
maminky: „Máš v krku 
kost?” 
„Ne.” 
„Tak na čem ti teda drží 
hlava?”

Paní učitelka před Vánoci 
dala dětem chyták: 
„Řekněte mi, kdo je 
autorem písně Nesem vám 
noviny?” 
Pepíček pohotově odpoví: 
„Česká pošta!”

Malý chlapeček napsal do 
dopisu Santovi: „Pošli mi 
bratříčka.” 
Za několik dní došla 
odpověď: „Pošli mi 
maminku.”

Přijde skotský Ježíšek na 
Vánoce k dětem a ptá se: 
„Děti, co si ode mě 
koupíte?”
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Říká Pepa: „Budeme mít 
pěkné Vánoce - dám ženě 
tisícovku, ta ji dá babičce, ta 
zase dědečkovi a ten ji dá 
mně. Já ji potom vrátím 
sousedovi, od kterého jsem 
si ji vypůjčil, a jsme všichni 
spokojeni!”

Pes pod vánočním 
stromečkem: „Teda, páníček 
se na Vánoce vytáhl! Který 
pes se může pochlubit, že 
mu na záchod zavedli 
elektrické osvětlení!”

„Tatínku, a odkud k nám 
chodí Ježíšek?” „Pokud 
můžu soudit podle původu 
dárků - tak asi z Číny.”

„Naše dcera se právě stala 
dospělou!” oznamuje otec 
před Vánocemi mámě. 
„Proboha, jak se to 
stalo?” „Otevřela šatník a 
vyhlásila, že si nemá na 
Silvestra co obléct!”

Dvě blondýny se 
rozhodnou, že vyrazí do 
lesa pro vánoční stromeček. 
Bloudí po lese, hodinu, dvě, 
tři... Pak se ozve: „Ivano, 
máš něco?” „Ne, vůbec nic. 
A ty?” „Já taky ne. Tak co 
kdybychom vzaly nějaký 
bez ozdob?”

Mladá dívka obdržela jako 
vánoční dar večerní šaty. 
„Mami, co je to za látku?” „To 
je přírodní hedvábí.” „Od 
toho malinkého, nehezkého 
červíka?” „Že se nestydíš 
takhle mluvit o svém vlastním 
otci!”

Soudce: „Můžete mi 
vysvětlit, proč jste se během 
noci vloupal pětkrát do 
stejného obchodního 
domu?” 
„To je jednoduché - chtěl 
jsem dát manželce pod 
stromeček šaty.” 
„To bych pochopil, ale ta 
ostatní vloupání?” 
„To mně je potom čtyřikrát 
poslala vyměnit, protože se 
jí nikdy nelíbila látka!”

„Pane šéf, můžete mi dát 
zítra volno?” ptá se v práci 
pan Urbánek. „Manželka 
chce, abych jí pomohl s 
vánočním úklidem.” „Z 
takového důvodu vám 
přece nebudu dávat volno!” 
rezolutně to odmítne ředitel. 
„Děkuji,” oddechne si 
zaměstnanec. „Věděl jsem, 
že je na vás spolehnutí.”

Zlobí se paní Novotná na 
běžeckém okruhu v Linci: 
„Ta linecká kolečka jsem si 
představovala trochu 
jinak!”

Víte, proč se vánoční 
dárky balí? Aby ty krámy 
někdo omylem nevyhodil.

Sousedky stojí na chodbě 
a drbou. Okolo jde 
Pepíček a slyší, co si paní 
od vedle povídají. Přijde 
domů a říká tátovi: „Tati, 
letos budeme mít hodně 
cukroví.” 
„Jakto?” odpoví táta. 
„No protože sousedky 
říkaly, že máma už měsíc 
peče s listonošem.”

„Dědo, dědo, ta vaše 
skleróza!” povzdechla si u 
stromečku paní Šťastná. 
„Zase jsme v polovině 
dárků od vás našli lepenku!”


