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"Aký je rozdiel medzi slovenským a
kanadským drevorubaèom?"
"�iadny."
"Ka�dý si za tý�deò zarobí na cestu do
Bratislavy."

V noci budí otec syna s krikom:
"Máš štrnás� rokov a èo si dokázal?! Ja
v tvojom veku... Gagarin dvakrát oble−
tel zemegu¾u!"

Domáci tréner futbalového mu�stva
príde za svojimi zverencami do šatne
a konštatuje:
"Chlapci, nechcem by� poverèivý, ale
za stavu 0:13 u� zaèínam naozaj
pochybova� o našom ví�azstve."

Klasický kolorit trans−sibírskej
�eleznice:
Dlhé dni niè, len chlad, mráz a
nekoneèné polia snehu.
A takto uprostred pozemského anti−
raja zastane vlak.
Stojí si u� dlho a tak jednému cestu−
júcemu to nedá a spýta sa sprievodcu,
èo sa deje.
"Niè, len meníme lokomotívu",
odpovedá mu.
Prejdú dlhé hodiny èakania a stále
niè.
U� mierne podrá�denejšie sa spýta
znova a dostane rovnako flegmatickú
odpoveï.
"No menili sme lokomotívu, nevravel
som Vám to?"
Po ïalších hodinách sa u� zúfalo
vyrúti na sprievodcu:
"Je mo�né, aby vám to to¾ko trvalo?!"
"Samozrejme, keï my sme ju vyme−
nili za vodku.

Starší d�entlmen opúš�a hotel a hovorí
na recepcii: 
"Poslal som vám poste¾." 
Recepèná je z toho zmätená, ale je
zvyknutá na rozmary hostí, tak
odpovedá: 
"To ste nemuseli. Náš hotel má postelí
dos�, ale aj tak vám ïakujeme, pane!"
"Plosím, plosím."

Man�el príde predèasne domov a
nachytá man�elku so susedom v
posteli.
"Ty beštia, ja som to vedel! Ja som to
vedel!"
Man�elka s k¾udom:
"No a on to ešte stále vie."

U nás v továrni je pracovná morálka
ako na opustenom ostrove u
Robinsona. Ka�dý èaká, kedy príde pia−
tok.

Príde zajko do obchodu a pýta sa: 
"Máte tonu hrášku?"
Nemáme, odpovie predavaè. Zajko
takto chodí ka�dý deò a� sa predavaè
nahnevá a objedná tonu hrášku. Na
druhý deò príde zajko do obchodu a

pýta sa:
"Máte tonu hrášku?"
“Máme” odpovie mu predavaè. A zajko
na to:
"To je ale gulièiek, èo?"

Janko vraví mamièke:
"Idem si natrha� èerešne."
"Ale veï je zima!"
"To niè! Dám si rukavièky."
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DOPLÒ OVAÈKA

1. plavidlo
2. ve¾ký potok
3. orgán zraku
4. oddelená skupina izolujúca sa od
spoloènosti
5. domáce zviera
6. bobu¾ovié ovocie
7. duševný otras
8. zápisník
9. bodavý hmyz
10. pokosené obilie
11.citoslovce �ukania

12. okno
13. orgán sluchu
14. geometrický útvar
15. opak slova “všetko”
16. 
17. seèná zbraò
18. letný voòavý kvet
19. Spojené Štáty Americké
20. lekár stromov
21. mu�ské meno
22. kalu�

“Najohavnejšie je
ospravedlòova� svoje zly−

hanie....”
V tajnièke sa nachádza výrok

Karla Hví�ïalu.

Tajnièka z èísla II/2006:

“Naj�a�šie sa uskutoèòujú
tie skutky, ktoré mô�e ka�dý

z nás urobi� kedyko¾vek.”

Výhercovia:
Kristína Èernáková

Anna Dulenová
Jozef Santoris

Správne znenie doplòo−
vaèky mô�ete posiela� aj

na e−mailovú adresu 
vhconsult@stonline.sk

Albín − z lat. albus − biely, pôv. významom
blízke sú mená Bela, Blanka
Ane�ka − èes. podoba mena Agnesa
Bohumil − slovan. meno vzniklo
prekladom gréc. Theóphilos Teofil, pôv.
významom blízke sú aj mená Amadeus
Bohumila − �enský variant mena Bohumil
Kazimír − slovan. meno s pôv. významom
− kto kazí mier
Fridrich − z nem. Friedrich (stnem. fridu
+ richi) − mierumilovný vládca
Radoslav − slovan. meno s pôv. výz−
namom − oslavujúci rados�, radujúci sa
alebo starostlivý
Radoslava − �enský variant mena Radoslav
Tomáš − z hebr. teóma − dvojèa, jeden z
dvojèiat
Alan − nejasné, asi z kelt. s pôv. výz−
namom súlad, svornos�
Alana − �enský variant mena Alan
Františka − �enský variant mena
František, z tal. podoby Francesco
(Franèesko) − Francúzik, malý Francúz
Bruno − nem. meno skrátené z Brunold
(stnem. brun + waltan) hnedý vládca
Branislav − slovan. meno s pôv. výz−
namom − slávny bojovník, slávny obranca
Angela − z gréc. ággelos (lat. angelus)
posol (bo�í), anjel
Angelika − z lat. angelica − anjelská
Gregor − z gréc. Grégorios (grégoros −
ostra�itý)
Vlastimil − slovan. meno s pôv. významom
− milujúci moc, vládu
Matilda − z nem. Mathilde, Mechthild
(stnem. maht + hiltja) silná, udatná
bojovníèka
Svetlana − z príd. mena svetlý jasný
Boleslav − slovan. meno s pôv. významom
− viac slávy, slávny,  ako meno Václav
¼ubica − pôv. srbochorv. meno ¾úba. milá,
milovaná
Eduard − angl. meno (Edward, zo stangl.
éad + weard) mocný, bohatý strá�ca
alebo strá�ca majetku
Jozef − z hebr. Jóséph boh pridá, rozhojní
Ví�azoslav − novšie sloven. meno, jeho
pôv. význam by bol − oslavujúci ví�azstvo,
slávny ví�az
Klaudius − z mena rím. rodu Claudius
(lat. claudus − chromý, krivý)
Blahoslav − m. − Blahoslava �. slovan.
meno s pôv. významom blahoslavený,
blízke sú mená Beòadik, Makar, dom.
Blahoš, − Blahuša
Beòadik − z lat. Benedicrus − po�ehnaný,
blahoslavený
Adrián − z lat. Hadrianus − mu� od mora,
z tal. mesta (H)adrie
Gabriel − z hebr. gabriél − mu� bo�í alebo
silný je boh
Marián − z lat. Marianus − patriaci rím.
rodu Mariovcov (Marius) alebo marián−
sky, zasvätený Márii
Emanuel − z hebr. Immánúél − s nami je
boh
Alena − �. variant mena Helena alebo
skrátené z Magdaléna
Soòa − rus. dom. podoba mena �ofia
Miroslav − slovan. meno s pôv. významom
− oslavujúci mier, mierumilovný
Vieroslav − slovan. meno s pôv. výz−
namom − oslavujúci vieru, slávny vierou
Vieroslava − �enský variant mena Vieroslav
Benjamín −  z hebr. ben−já−mín − syn
pravej ruky, milovaný syn


