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Príde pani z mesta na dedinu za 3⁄4udovým 
lieèite3⁄4om a pýta sa ho:“Neviete o nejakom 
vhodnom prostriedku proti tuènote?“
„Zemiaky.“
„Jesť?“
„Okopávať!“ 

Dežo èíta noviny:“H3⁄4adá sa muž, ktorý 
prepadáva ženy a ukazuje im svoje pri-
rodzenie.“
Otoèí sa k žene a hovorí:
„Erži, myslíš, že by ma na to miesto 
zobrali?“ 

Anonymný telefonát na Linku dôvery:
„Dobrý deò, ja by som chcel emigrovať, 
ale nemôžem.“
„A èo vám v tom bráni?“
„Prezidentský s3⁄4ub.“ 

Pýta sa syn Billa Gatesa: 
„Oci, chcem vyskúšať ten sex, èo mám 
robiť?“
„No synu, vezmeš si z mojej garáže to naj-
väèšie auto, obleèieš si najlepší oblek, vez-
meš dievèa do najvychytenejšej reštaurácie 
v meste. Po veèeri vezmeš v parku koèiar s 
koòmi a vezmeš ju na okruh okolo jazera, 
cestou kúpiš najväèšiu kyticu kvetov akú 
budú predávať a nakoniec objednáš v 
hoteli Plaza Prezidentský apartmán a tam 
sa ti dievèa podvolí.“
 „Ale otec! Kde sú romantické prechádzky, 
letmé dotyky, èítanie poézie za mesaèného 
svitu, ...“ 
„Synu, to si vymysleli linuxáci aby mohli 
súložiť zadarmo.“

Turista ide vzadu v taxíku a chce sa spýtať 
taxikára na nejaké tipy, kam v meste zájsť. 
Nakloní sa a poklepe šoféra na rameno. 
Ten hrozne vykríkne, strhne volant, odrazí 
sa od autobusu na chodník a zastaví tesne 
pred obrovským skleneným výkladom. 
Turista ve3⁄4mi vystrašený sa zaène okamžite 
ospravedlòovať: „Pardon, pardon, netušil 
som, že jedno malé poklepanie vás môže 
takto vydesiť!“
Taxikár sa na neho otoèí a zaziape: 
„NIKDY! Už nikdy mi toto nerobte!“ Potom 
sa rozdýcha a hovorí: „Nie je to úplne 
vaša vina. Viete, dnes som prvý deò v 
novej práci a pred tým som roky jazdil s 
pohrebákom.“

Aký je rozdiel medzi svedkom, znalcom 
a sudcom? Svedok videl, poèul a nevie. 
Znalec nevidel, nepoèul, ale vie. Sudca 
nevidel, nepoèul, nevie, a predsa sa do 
toho starie. 

Aký je rozdiel medzi koòom a pripínaè-
kou? Na koòa vyskoèíš a sadneš si. Na 
pripínaèku si sadneš a vyskoèíš. 

Zopár životných právd:

- Sex bez lásky je ako ryba bez bicyk-
la... 
- Egoista je èlovek, ktorý myslí viac na 
seba než na mòa... 
- Sex, ak je dobrý, je ve3⁄4mi dobrý. A aj 
keï je zlý, je stále ešte dobrý... 
- Žena je dobrý sluha, ale zlý pán... 
- Podstatu kvantovej fyziky najlepšie 
vystihuje èernoch v tmavej izbe,h3⁄4ada-
júci èierneho kocúra, ktorý v tej izbe 
nie je.. 
- Èo vedie deti k tomu, že sa niekedy 
narodia predèasne? Skutoènosť, že s 
niektorými ženami sa to už fakt nedá 
vydržať... 
- Niektoré ženy vedia muža rozohriať 
iba tak, že ak ich zbadá, je radšej 
teplý... 
- Žena si na záchodovú dosku naozaj 
sadne len doma alebo v päťhviezdiè-
kovom hoteli. Všade inde levituje v 
zjazdárskom postoji...
- Osemdesiat percent mozgu èloveka 
tvorí kvapalina. U niektorých brzdová... 
- Ženy sú ako zápalky. Ak pritlaèíme 
málo, nevzplanú. Ak pritlaèíme príliš, 
spálime si prsty... 
- Pod3⁄4a jednej starej èínskej múdrosti 
má byť ideálny vek ženy polovicou 
veku mužovho plus sedem rokov. Ale 
nech poèítam, ako poèítam, stále mi 
to vychádza tak, že minimálne raz za 
dva roky by mal muž urobiť „upgra-
de“... 
- Ak ty nemáš frajerku, znamená to, že 
niekto má dve... 
- Ženám, ktoré stále dokola vravia, že 
ony nie sú iba nejakou 3⁄4ahkou koris-
ťou, ale treba o ne urputne bojovať, 
odkazujem: Tak nech vás pomiluje 
Sandokan...! 
- Láska je ako keï sa pocikáš. Každý to 
vidí, no iba ty to cítiš.
- Psychiatri tvrdia, že každá štvrtá 
osoba má nejakú mentálnu poruchu. 
Ak si teda niekde s troma priate3⁄4mi a 
nebadáš niè zvláštne, tak potom si ten 
blbec ty...
- Z faktu, že existujú ženskí lekári a 
neexistujú mužskí, by sa dalo usúdiť aj 
to, že byť ženou je choré... 
- Mám také podozrenie, že Mikuláš ani 
Ježiško darèeky nenosia. Už dávnejšie 
sa mi zdalo, že to bude asi niekto z 
rodiny, no odkedy bývam sám a už dva 
roky som niè nedostal, zaèínam byť o 
tom presvedèený...

Jeden policajt sa pýta druhého:
„Ako skonèil vèerajší zápas?“
„0:0“
„A prvý polèas?“
„Neviem, ten som nepozeral.“  

Doplòovaèka
“Bláznovstvo obchádza okolo sveta ako slnko...”
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9. chirurgický nôž
10. územie
11. zvukové vlastnosti urèitého priestoru
12. profesionálny vykonávateå trestu smrti
13. štvrtý pád v skloòovaní
14. vyhynutý obrovský cicavec podobný slonovi
15. manželstno s dvoma ženami
16. snežný muž
17. vulgarizmus
18. hromadná nákaza
19. hobby
20. prieskum verejnej mienky

21. odtlaèok po chodidle
22. oblasť mimo mesta
23. preukaz vysokoškoláka
24. sebectvo
25. tikanie
26. dovoz
27. neporiadnik, leòoch
28. posledné písmeno gréckej abecedy

1.povaha
2.parazitická rastlina s bobu3⁄4ami 
rastúca v korunách stromov
3. prvok
4. obsahujúci jed
5. výprava
6. èervená planéta
7. námraza
8. výbuch

Výhercovia
Santoris

Lenhartová
Lacuš

Gregorovci
Stolárik

Paulíková
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