Nemiestne
použitý Comic
Sans.

Slobodný
vysierač.

Zem & vek.

Martin Jakubec.

Nový svetový
poriadok.

Bc. Lukáš Perný.

Tibor Eliot Roštáš.

Nezastaviteľné
investigatívne duo
Vaský a Daňo.

Sorosove peniaze.

Hudobná kariéra
Braňa Mojseja.

Tie najčerstvejšie
mémy z 9gagu.

Savo: liek na
každú boľačku.

Alzák.

Doba kešu.

12-ročný Jútuber.

Family Frost.

Protislovenské
prostitútky.

ŠPLECH!

Nahé fotky Ivety
Radičovej.

Kniha Zavárame
na chalupe.

Muffiny od mojej
babky.

Tvoja mama.

Robert Fico.

Toaletný papier.

Verejné WC na
Bratislavskej
Hlavnej stanici.

Neplecha.

Papľuh.

Ogrgeľ.

Ochechuľa.

Gazebo.

Silný refrén jak
hovado.

Korytnačka
prevrátená na
chrbát.

Mierne sladkastý
cumlík.

Ozrutný
budzogáň.

Ročná zásoba
papierových
vreckoviek.

Či?

Sex v sprche.

Používanie
genitálii ako
kompasu lásky.

Jar Jar Binks.

Trojnohé mačiatko
so smutnučkými
očkami.

Žufanka polievky
pre bezdomovcov.

Invalidný vozík na
elektrický pohon.

Denník Anny
Frankovej.

Apatia voči
názorom
ostatných.

Včerajšia pizza
zohriata v
mikrovlnke.

Neúprosný
pohľad.

Veritaserum.

Keď sa ti v tom
najlepšom zlomí
čarovný prútik.

Zdvorilé
požiadanie o
orálny sex.

USA.

Doktorát v
genderových
štúdiách.

Vozík Stephena
Hawkinga.

Alternatívna
voľba.

Nepriama narážka
na moju sexualitu.

Mandarinka
Darinka.

Spanie počas
prednášok.

Nemravné návrhy
pre mníšky.

Úplná izolácia.

Ružový
bodkovaný sloník
s krídlami.

24 hodín Nyan cat.

Predčasná
ejakulácia.

Trápne ticho.

Zúfalý pokus o
vtipný komentár.

Biela kartička.

Popieranie
existencie Boha.

Ále, už nič.

Nevinné šantenie.

Čľapkanie sa v
detskom
bazéniku.

Močenie na
verejnosti.

Cirhóza pečene.

Šľahačka do
ksichtu.

Prezident hlavy
štátu.

Veľryba na suchu.

Nádoba s veľmi
nepravdepodobný
m obsahom.

Kura tajomnej
chuti na
sladkokyslej
omáčke.

Opice po opici.

Tretie koleso na
bicykli.

Včasné
vytiahnutie.

Neplnánované
tehotenstvo.

Sekera v hlave.

Francuzák.

Veľmi zriedkavá
závažná forma
autizmu.

Pochybná
sexuálna
orientácia.

Iracionálny strach
z palcov na
nohách.

Stúpenie na Lego.

Pravdivý pohľad
Radoslava
Procházku.

Vzrušujúca
hovorkyňa priamo
od Satana.

Dobrosrdečný
bajúz Jozefa
Stalina.

Ovulujúca ovečka,
ktorá sa tvári
nedostupne.

Ultimátne morálne
víťazstvo.

Obskúrne onelinery z Krotiteľov
Duchov.

Starý ujo.

Skatologická
poézia.

Kyanidová pilulka
po záruke.

Brežnevovské
obočie.

Martinko Klingáč.

Spravodlivosť.

Pindy.

Neúspešný
plnofúz.

Masturbujúci
škrečok.

Molotovov koktail.

Nadržaná koala.

Celá fľaša
Becherovky.

Zabudnutý
puding.

Eskimácka bojová
palica vyrobená z
veľrybieho
penisu.

Podozrivo
entuziastické
vyšetrenie
prostaty.

Neprekvapivé
vyrážky.

Lubrikačný gél s
príchuťou slaniny.

Hot-dog, ktorý pri
každom
zahryznutí
vykríkne od
bolesti.

Chvost.

Kopnutie do
semenníkov.

Kopnutie do
vaječníkov.

Vygrgávanie
slovenskej štátnej
hymny.

Bono.

Trendy nohavice z
Miletičky.

Onanosaurus rex:
najnadržanejší zo
všetkých
dinosaurov.

Ochutnávky jedla.

Prihláška do školy
pre klaunov.

Zvieratká z
balónov v
erotických
polohách.

Ezechiel 23:20: A
zahorela žiadosťou
po milencoch,
ktorých úd je ako
úd oslov a ktorých
výron je ako výron
žrebcov.

Vlhký bozk od
babičky.

Prednes Andreja
Danka na
Hviezdoslavovom
Kubíne.

Joffrey Baratheon.
Tá špina malá
hnusná blonďatá.

Najznámejšie
scény z
pornofilmov
nakrútené
pomocou LEGO
postavičiek.

Predstieranie, že
ste robot.

Rasistickí
ninjovia.

Sexi strigy.

Legíny natrhnuté
na tom
najnepríjemnejšo
m mieste.

Chemtrails.

Obriezka
kuchynským
nožom.

Prehltnutie
biliardovej gule.

Palacinka s
vážnymi
emočnými
problémami.

Suché šupinaté
ruky.

10-kilové balenie
gumených
medvedíkov.

Vyprázdňovanie
čriev na
verejnosti.

Holubolak.

Tatárska omáčka.

Malý nahnevaný
mužíček.

Teplý homofób.

Všetko.

Veď viete čo.

Veď viete kto.

Stolička, ktorá s
obľubou
znásilňuje ľudí.

Nekonečne sa
množiaci
čokoládový krém.

Úplné dno.

Rezignácia.

Obdivuhodný
akrobatický
kúsok.

Pivné brucho.

Ateisti.

Mrázik.

Sústavné
prežieranie sa.

Ponožky.

Nepoužitá
permanentka do
posilňovne z
minulého roka.

Santa po
liposukcii.

Ukameňovanie.

Besnota.

Kapusta.

Elixír
nesmrteľnosti.

Obdivuhodná
ponuka
francúzskych
syrov.

Čo len povieš,
mami.

Náboje.

Zubár.

Už žiadny sex.

Vášnivý
španielsky
milenec.

Armáda
kostlivcov.

Obrovské vikinské
ženy.

Súboje
gladiátorov.

Človek s
Parkinsonom
namiesto
vibrátora.

Donald Trump.

ALLAHU AKBAR!

Socializmus s
ľudskou tvárou.

Dosť koksu na to,
aby ti odjebalo
prepážku.

Nechutne dlhé
nechty.

Šou Billa
Cosbyho.

Čínske výrobky.

Zákaznícka
podpora UPC.

Stovky terabajtov
porna.

Magián
Kokokotleba.

Minister Futra.

Vaginálni
raráškovia.

Lingvistický
klenot.

Škodoradosť.

Výhodná
jednorazová
pôžička pre princa
Nigérie.

Nepárny počet
pŕs.

Párny počet
penisov.

Kamaláska.

Opeľovanie.

Kyselina sírová.

Cereálie s
príchuťou mäsa.

Spomalený záber
na prsia Pamely
Anderson.

Boží zámer.

Teroristický útok
na 1. apríla.

Hitlerov účet za
plyn.

Nafukovacia
Anča, ktorá má
záujem len o
priateľstvo.

Virtuálny cintorín
pre všetky moje
zvieratká z
Tamagotchi.

Zľavový kupón na
fajku.

Tesná biela
vagína.

Minimálna mzda.

Charles Darwin.

Evolúcia.

Bžilión eur.

Nočná šichta v
Tesco Expres.

Kloktanie.

Používanie medúz
namiesto
kondómov.

Pipík.

Huňatá riťka.

Vlhčená utierka.

Fyzika.

Laxatíva.

Tlačidlo "zdieľať"
na stránke s
pornom.

Pondelok.

Mlynček na mäso.

Detonátor k
samodeštrukčném
u zariadeniu.

Nitran.

Pat a Mat.

Katolíci.

To, čo povedal
Zarathustra.

Zubná víla, ktorá ti
nielen vybije zuby,
ale aj ukradne
všetky úspory.

Kontrakcie.

Zmyselná vôňa
centrofixky.

Kripli, bastardi a
pokazené veci.

Módne doplnky
Borisa Kollára.

Čupakabra.

Vijebaný
slniečkary!!!

Už len 22 dní.

Nepodarené
zábery z
pornovideí.

Dejové zápletky z
pornovideí.

Chleba s
cestárkou soľou.

Spovedné
tajomstvo ;).

Let Zeppelinom.

Urastený
informatik bez
akné.

Uznanie rodičov.

Milá teta zo
sociálky.

Obesenie sa na
pupočnej šnúre.

Lišiačik v rifliach
a teniskách
rozbíjajúci
bedničky.

Superdávid,
záchranca židov.

Rwandská
genocída.

Strieborná guľka.

Kladivo na
čarodejnice.

Reforma školstva.

Biely katolík zo
Sýrie.

Masturbovanie na
priamy prenos
popravy Sadáma
Husajna.

Hypoglykemický
šok.

Svalnaté zuby.

Vôňa mokrého
psa.

Vlaky zadara.

Neskutočne
mocný diss na
Rytmusa.

Hlodavec s
dramatickým
pohľadom.

Stred sveta a
vesmíru.

BAZINGA!!!

Rap battle proti
učiteľke zo
základky.

Jánošíkove diery.

Výstup na Gerlach
v kroksoch.

Červená svadba.

Ranná prednáška
o 7:30.

Cédečka
SuperStaristov.

Zuby po babičke.

Oholený medveď.

Pojazdný domov
využiteľný aj ako
laboratórium na
varenie
metamfetamínu.

Fantomasov
pokerfejs.

Zbierka piesní
Cradle of Filth
prespievaných
ako uspávanky na
ukulele.

Dyskeltický
tetovač.

Katolícka
zásahová
jednotka Ábelov
hnev.

Študijný odbor
žumpár-potápač.

Izolepa.

Srdcervúce
ospravedlnenie od
džihádistov.

Smoothie z kiwi,
limetky a konope.

Well done
namiesto mediumrare.

Pohľadnica pre
babičku z letného
tábora v
Osvienčime.

Dopingový
koktail.

Nedostatočne
nafúkané rukávce.

Výčitky po
klamstve na
otázku: Ako sa
máš?

Predvolebný
guláš.

Explodujúce
mačiatko.

Liečenie zlatej žily
bozkom.

Ach jaj. Ak
nezoženiem ____,
feng šuej v našej
kuchyni bude
úplne naruby.

Zober si na cestu
_____! Budeš to
potrebovať.

Hlavná
požiadavka našej
občianskej
iniciatívy: _____
pre každého!

Ak hráš hru o
_____, buď
vyhráš, alebo
zomrieš.

Prečo pri mne
nechceš sedieť?

Charlie a továreň
na _____.

A ty si čo urobil
pre slovenský
_____?

♫ 70 _____ mala a
predsta sa
nevydala. ♫

Moja najlepšia
vlastnosť je
_____.

To čo za blbosť si
si kúpil?

Takto neskoro mi
po rozume behá
iba _____.

Vo vesmíre nikto
nepočuje tvoje
_____.

Celý život som
bol/a _____, ale
teraz to chcem
konečne zmeniť.

Áno, africký _____
by to zvládol, ale
určite nie
európsky.

Aby mu Kublajchán povolil
obchodovať,
Niccolo Polo mu
musel podarovať
_____.

Doktor
Frankenstein
postavil stroj na
_____.

Odkaz pre
zákazníkov:
_____.

_____ na teba,
papľuh jeden!!!

Mama mala
pravdu. ____ mi
obrátil život
naruby.

V ťažkých
chvíľach sa
môžeš oprieť len
o jediné: ____.

Určite chcem
skúsiť ____ skôr,
než zomriem.

Opakovanie je
matkou _____.

Pred spaním vždy
myslím na _____.
Bez toho
nezaspím.

Nie je dôležité
vyhrať. Dôležité je
_____.

Dlhý, široký a
_____.

Tajná prísada v
maminom recepte
na koláč: _____.

Očkovanie
spôsobuje _____.

______. Škvŕn a
špiny sa zbavíš.

Keď sa Radoslava
Procházku pýtali,
či existuje _____,
presvedčivo
odpovedal:
„Nijeeee.“

Pred založením
Dobrého Anjela
Andrej Kiska
zbohatol vďaka
tomu, že predával
_____ na výhodný
lízing.

Keď ani po papuli
nemáš komu dať,
aj _____ sa ti
zunuje.

Mmmmm, milujem
vôňu ____ takto
zrána.

Už od septembra
na Markíze:
Slovensko hľadá
_____.

Studený máj, v
stodole _____.

Jedna _____ leto
nerobí.

Mami, ja už
nechcem ____.

Parádny
narodeninový
darček! Dostal
som ______.

Nová Disneyovka:
Kráska a _______.

Jeho posledné
slová boli
„_______“.

Teroristi z ISIS
začali používať
novú metódu
mučenia: _______.

Podľa vyhlásanie
OSN sa _____
odteraz klasifikuje
ako zbraň
hromadného
ničenia.

Odkedy sa stala tá
hrôzostrašná
udalosť, vždy, keď
zatvorím oči,
vidím iba _____,

Ako som si zranil
chrbát?

Ako moji starí
rodičia prežili
socializmus?

Minule si ma šéf
zavolal na
koberček za to, že
som na
pracovisku
vypustil 10 škatúľ
s _____.

Vaša ctihodnosť,
išlo o zabitie v
sebaobrane. Obeť
totiž na môjho
klienta vytiahla
_____.

Po siedmich
rokoch v
odľahlom
tibetskom kláštore
konečne ovládam
_____.

Mám zvláštnu
schopnosť.
Všetko, čoho sa
dotknem, sa
premení na _____.

Čo je najlepšie na
zobúdzaní? _____.

Aká príchuť
Fazuliek každej
chuti sa, žiaľ,
nakoniec
nedostala na trh?

_____: dokonalá
chuť!

Milá Emma,
potrebujem tvoju
pomoc. Zistila
som, že na
dosiahnutie
orgazmu
potrebujem _____.

Môj výlet do
Prezidentského
paláca sa trochu
skomplikoval, keď
mi v taške objavili
_____.

Diváci v Karlových
varoch zostali
traumatizovaní po
premietaní nového
filmu od Larsa von
Triera s názvom
„_____“.

Ak chceš preraziť,
nabudúce svoju
kapelu nenazvi
_____.

HĽADÁ SA: čisté
a dobre osvetlené
miesto na _____.

Ako si to
vyžehlím, ak som
si to u svojej
polovičky
poriadne posral?

Keby si nebol taký
pruďas, tak by
som ti svoj _____
ochotne
podaroval.

Vedci tvrdia, že ak
nepodnikneme
rázne kroky, _____
zo sveta vymizne
ešte v priebehu
nášho života.

Na dôchodku sa
môže Rudolf
Schuster konečne
venovať svojej
pravej vášni:
_____.

Martin Poliačik
pobúril všetkých
konzervatívcov,
keď v parlamente
naznačil, že _____
možno nie je až
taká strašná vec.

Nové video z
ruských diaľnic!
_____ len tak
uprostred cesty!

„Máš môj meč.“
„A môj luk.“
„A môj _____!“

Kiežby to boli len
oriešky. Ale podľa
doktora mám
alergiu na _____.

S prácou čašníka
som skončil, keď
som raz namiesto
dýška dostal
_____.

Priznám sa,
chvíľku som nad
tým dumal, ale
_____ na
svadobnom
obrade nikdy
neoľutujem.

Poučený na
vlastnej chybe
uznávam, že
_____ do
mikrovlnky naozaj
nepatrí.

Všetci dobre
vieme, že jediné
správne využitie
donutov je _____.

Pikachu, použi
_____!

_____! Šach-mat!

Twitch hrá _____.

Kúp si _____
brácho, je to
magnet na ženy.

Idem all in!
Vsádzam _____.

_____. FATALITY!

Najnovšie
testovanie PISA
ukázalo, že
slovenskí žiaci
nezvládajú _____.

Peter Marcin v
dnešnej talkshow
privíta _____ a
_____.

PICK

_____ v tvare
_____? Toto sa mi
už raz snívalo.

PICK

2

♫ Gábor to je naša
špica, chvost má
ako _____. Do
predu nás
vždycky ženie, v
gatiach skrýva
_____. ♫
PICK

2

Ahoj, volám sa
_____ a mám
rád/rada _____.

PICK

2

Podľa germánskej
legendy sa počas
Ragnaroku v
epickom dueli
dobra a zla
navzájom zabijú
_____ a _____..
2

PICK

2

Vo výbave
pravého muža
nesmie chýbať
_____ a _____.

PICK

_____ je temný a
plný _______.

2

Moje najhoršia
nočná mora je
_____ počas
_____.

PICK

2

2

Objavil sa divý
_____! Použil si
_____! Je to
superefektívne!

PICK

PICK

2

Lepší _____ v
hrsti, ako _____
na streche.

PICK

2

PICK

PICK

2

PICK

2

Odo dneška je
Slovensko
teokraciou. Z vôľe
nášho pána a
záchrancu _____
bude našim novým
politickým lídrom
_____.

2

2

Hlavnou témou
nového sitcomu
na Netflixe je
_____ a _____.

2

PICK

Nie som rasista,
ale _____ by mali
byť _____.

Seriem na vás!
Postavím si svoj
vlastný lunapark!
A budú v ňom
_____! A _____!

_____ vo mne
vybudoval
panický strach z
_____.

PICK

2

Keby som mal
_____ volal by
som ho _____.

V parlamente skôr
stretnete _____
ako _____.

PICK

PICK

_____ je nemožné,
kým neskúsiš
_____.

PICK

2

V
najobľúbenejšom
videu na
PornHub.com
účinkuje _____ a
_____.
PICK

2

Zlatúšik, s ockom
sme ti upratovali
izbu a našli sme
tam _____ a _____.
Som zhrozená a,
úprimne, trošičku
sklamaná.

2

PICK

2

Život je na 10%
_____ a na 90%
_______.

PICK

2

Pre Rómov sú
najdôležitejšie
______ a ______.

PICK

2

V dnešnom dieli
Cinkyho Fajnôt
bude Dušan variť
____ so svojím
hosťom _____.

PICK

2

Ak chceš, aby
tento vzťah
fungoval aj ďalej,
musíš sa vzdať
_____ a _____.

PICK

2

Gram _____ je
cennejší než kilo
_____.

PICK

2

Apple® práve
ohlásil výrobok s
názvom _____,
ktorý úplne zmení
spôsob, akým
používame _____.

Na mojom bucket
liste už zostávajú
iba 3 položky:

DRAW
PICK

2

POVIEM VÁM
VTIP! Vojde do
baru _____, _____
a _____. Koniec
vtipu.
DRAW
PICK

2
3

PICK

50 odtieňov
_____.

2
3

Predavačka sa na
mňa pozerala
trochu zvláštne,
keď som na pult
vyložil _____,
_____ a _____.
DRAW 2
PICK 3

Tajná služba si
chce so mnou
pohovoriť o emaile, v ktorom
narazila na tieto
kľúčové slová:
DRAW
PICK

2
3

