Èo má spoloèné blondína
a motocykel?
Nemáš rád, keï na tom jazdí
kamarát!
Èo majú spoloèné eny a poèítaèe:
− Väèšina uívate¾ov nerozumie ich
vnútornej logike.
− Aj najmenšia chybièka zostane
uloená v pamäti a v budúcnosti
sa v najnevhodnejšom okamihu
pripomenie.
− Keï sa s nimi uívate¾ blišie
zoznámi, zistí, e polovicu jeho
výdavkov zhltnú ich doplnky
a špeciálna výbava.
− Objem výdavkov úzko súvisí
s kvalitou a vekom.
− Správa "chybný príkaz alebo
názov súboru" sa nápadne podobá
vete: "Ak ty nevieš preèo, ja ti to
urèite vysvet¾ova nebudem!"
− Pokia¾ chce uívate¾ nejaký
model získa, musí na to vynaloi
obrovské mnostvo peòazí.
− Jazyk, prostredníctvom ktorého
jednotlivé stanice medzi sebou
komunikujú, je pre ostatných
celkom nezrozumite¾ný.
− Po urèitom èase uívate¾ zistí, e
jeho model je zastaralý a všade
vôkol je mnoho lepších a výkon−
nejších.
− Výraz "poèítaèový maniak" sa
podobá slovu "suknièkár".
− Pokia¾ nie je uívate¾ opatrný,
môu pri výmene informácií
vzniknú nenapravite¾né chyby.
−Ve¾akrát sa stáva, e pri
uívate¾ovom odchode je všetko v
najlepšom poriadku, no po
návrate je situácia úplne opaèná.
− Uívate¾ je iba málokedy spokoj−
ný s modelom, ktorý práve
vyuíva.
Preèo sa nevesty vydávajú
v bielom?
To je štandardná farba domáceho
spotrebièa.
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Choï za svojím
cie¾om aj keï ho
nemáš na dosah
ruky. Vdy lepšie,...
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Tajnièka z minulého
èísla:
“...pasca naháòala
myš?”
Výhercovia:
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Gerlinda Straková
Klaudius Kvalich
Jaroslav Maïar
Jozef Santoris
Štefánia Tatárová
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1. druh nehrdzavejúcej ocele
2. vianoèná pieseò
3. záves v divadle
4. zliatina medi a cínu
5. jedovatá bojová látka
6. èašníèka
7. platené tlaèové oznámenie
8. šelma iviaca sa zdochlinami
9. jedlo medzi obedom
a veèerou

10. ozdoba ucha
11. koná choroba
12. hudba
13. útok, napadnutie
14. prudký, hustý dáï
15. stroskotaná loï
16. iak ôsmej triedy
17. drobný gu¾atý náboj
18. vydavate¾
19. samec kozy
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Príde Deo domov a hovorí
rodine:
"Tak! A kúpime si prasa! Urobíme
si jaternièky, klobásky, tlaèenku..."
Potom sa Deo zamyslí a dá riad−
nu facku malému Dekovi.
Manelka Araòa sa ho pýta:
"Preèo biješ to decko?"
"U ho vidím, ako erie tú
tlaèenku bez chleba..."
Ako sa nazýva stan pre jedného
vojaka?
− ministan
Ako sa nazýva stan pre 10 vojakov?
− maxistan
A ako sa nazýva stan pre 100 000
vojakov?
− Afganistan
Ide blondína po ulici a zrazu
spadne do kanála. Vylezie, pozerá
na
kanál a radostne zvolá:
"Eštee tam nebol poklop, ináè
neviem, ako by som odtia¾ vylie−
zla!"
Stretne hrbáè druhého hrbáèa a
hovorí: −"Poièaj mi desa korún,
zajtra sa vyrovnáme."
"Ïuro, poï ïalej do dvora, ten pes
ti niè nespraví."
"Ale keï on na mòa strašne
breše..."
"Niè sa neboj. Poznáš predsa to
pravidlo, e pes, ktorý breše
nehryzie."
"Len èi ten tvoj pes pozná to
pravidlo!"
Joko príde domov a chváli
sa mame
"Mami, vonku bil jeden chlapec
druhého a tak som prišiel a
pomohol mu."
Mama radostne:
"A èo ti na to povedal, zlatko?"
"No niè, e by ho zbil aj sám."

