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Preèo je samovra�da hriechom? 
Lebo škodí zdraviu.
•••
Panebo�e, ïakujem ti, �e som vyhral
auto, len �a prosím zariaï, aby malo
nízku spotrebu.
•••
Veriaca mama hovorí veèer svojmu
synovi: 
“No tak, Miško, rýchlo na�ukaj do
poèítaèa Otèenáš a šup do postele!”
•••
Preèo zdra�elo cestovné? Preto�e je v
òom zapoèítané aj cestovné za aniela
strá�neho.
•••
Jano, hádaj, èo mám vo vrecku?
Zaèína sa to na P. 
"Peniaze?" 
"Nie, pollitrovku! A hádaj, èo mám v
druhom vrecku? Zaèína sa to na E."
"To naozaj neviem!" 
"Ešte jednu!"
•••
Vyrazí jeden Slovák z bodu A do bodu
B rýchlos�ou 90 km/hod. Vyrazí druhý
Slovák z bodu B do bodu A rýchlos�ou
120 km/hod. Kde sa stretnú? 
V krème!
•••
Ako zistite, �e vám niekto obletoval
�enu? 
Je celá špinavá od cínu.
•••
Príde mladý mu� do obchodu a pýta
sa mladej predavaèky: 
"Máte fínsku vodku?"
"Nemáme." 
"A máte Johnie Walker?" 
"Nemáme." 
"A máte dnes veèer èas?" 
Ona sa zaèervená, usmeje a
odpovedá: 
"Mám." 
"Tak si sadnite a napíšte objednávku."
•••
Pred bufetom je obrovský rad. Zajko
sa stále predbieha a medveï ho v�dy
odhodí. Raz ho odhodí a� do kríkov.
Zajko si vzdychne:
"Ja ten bufet asi neotvorím."
•••
Viete, aký je slovenský pä�boj? 
1. Šprint do krèmy. 
2. Slovenská hádzaná. 
3. Hod tyèkou. 
4. Orientaèný beh domov. 
5. Zápasenie s opicou.
•••
Synèek bol v septembri prvýkrát v
škole. Vráti sa domov a otec sa ho
pýta:
“Tak ako bolo v škole?”
“Riadne nás oklamali! Ani DVD, ani
video, ani televízor, dvadsa� ¾udí tam
sedí, dokonca aj tie stoly a stolièky
boli drevené! Tomu hovoria prvá trie−
da?”

Doplòovaèka
Chlapík príde po únavnom dni v
práci domov, ¾ahne si na gauè pred
televíziu a povie svojej �ene: 
"Hej, prines mi pivo, ne� to zaène."
�ena síce protestuje, ale to pivo mu
prinesie. Za štvr� hodiny neskôr zase
hovorí: 
"Hej, prines mi ïalšie pivo, ne� to
zaène."
�ena vyzerá naštvane, ale prine−
sie ïalšie pivo a tresne s ním o
stôl. Chlapík pivo vypije a o pár
minút neskôr zasa volá na svoju
�enu: 
"Hej, prines mi ïalšie pivo, u� to
zaène èo nevidie�."
�ena sa rozzúri a krièí na neho: 
"To je sakra všetko, èo chceš dnes
robi�? Pi� pivo a vá¾a� sa pred
televíziou? Si proste lenivé, o�raté,
tuèné prasa, a naviac... "
A chlapík si povie sám pre seba: 
"No, u� to zaèalo."
•••
�ena odíde na slu�obnú cestu. Mu�
teda ráno zobudí synèeka, dá mu
raòajky a vedie ho za ruku do
škôlky. V škôlke mu vychovávate¾ka
hovorí, �e toto die�a k nim nepatrí.
Tak ho vedie do inej škôlky, tam sa
situácia zopakuje. To isté aj v tretej
škôlke. Keï odchádzajú zo štvrtej
škôlky, synèek hovorí: 
"Ocko, ešte jedna škôlka, a ja dnes
naozaj zmeškám do školy!"
•••
Dvaja farári sa rozprávajú: 
"Mne sú zo všetkých športovcov
najsympatickejší bicyklisti."
"Preèo?"
"Lebo sa poctivo starajú o svoje
duše."
•••
“Drahá, mô�eš mi prezradi� recept
na tento koláè?”
“Na èo ti bude? Snáï nechceš oslòo−
va� kamarátov svojim kuchárskym
umením?”
“Nie, ale urobíme spoloène revolú−
ciu v cementárenskom priemysle.”
•••
Otázka pre Rádio Jerevan: 
"Mô�e si priemerný sovietsky obèan
kúpi� Volgu?"
"Áno mô�e. Ale naèo by mu bolo
také obrovské mno�stvo vody?!"
•••
Na vojne príde velite¾ pred svojich
vojakov a pýta sa ich: 
"Vie tu niekto z vás hra� na
heligón?"
Prihlásili sa štyria. Velite¾ im hovorí: 
"Výborne, nafúkate èlny."
•••
Viete, aký je rozdiel medzi šijacím
strojom a ihlou?
�iadny, ani do jedného si nezabalíte
desiatu.
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1. Druh zákusku
2. Jesenný kvet
3. Vetva
4. Prototyp novej veci
5. Loptová hra na malom ihrisku
6. Umelecký smer šíriaci sa kon−
com 19. stor. a zaèiatkom 20. stor.
7. Ostrov v Stredozemnom mori
patriaci Francúzsku
8. Syn panovníka alebo knie�a�a
9.Chemický prvok so znaèkou Pb
10. Zhrnutie, obsah
11. ¼udo�rút

12. Grécky básnik, ktorý napísal
eposy Ilias a Odysea
13. Umelecké dielo zostrojené z
rôznych materiálov
14. Základný prvok
15. Vodný kvet
16. Choroba, ktorá sa prejavuje
dýchacími záchvatmi
17. Deoxyribonukleová kyselina
18. Autobusy vyrábané v Maïarsku
19. Morský �ivoèích s rôsolovitým
telom.

Valerius:
“Bohatý nie je ten,

kto má mnoho
majetku, ale

ten,...”
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Tajièka z IX. èísla: 
“... èo jeho �ena

nepovedala.”
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