
Doplòovaèka
Chlapík chytí zlatú rybku a hneï si želá 
tri želania:
“Chcem byť princ, chcem mať všetko a 
chcem ve3⁄4a cestovať.“
Chlapík ide veèer spať a ráno ho budí hlas: 
“Princ Ferdinand, vstávajte, treba cestovať 
do Sarajeva.“

Vypol sa mi poèítaè - volám systémového 
administrátora. Prichádza administrátor, 
ťažko povzdychuje, vo3⁄4aèo si tam hundre 
pod nos, asi 10 krát sa otáèa ma mojej 
stolièke, kope do poèítaèa a ten sa zapína. 
Znova si ťažko povzdychuje, stále hundre, 
odchádza. On je proste šaman!
Druhá strana: Zavolali ma k užívate3⁄4ovi. 
Ten idiot sa to3⁄4kokrát toèil na stolièke, že sa 
mu na òu namotal kábel zo zástrèky. Ticho 
nadávam, rozmotávam kábel, odkopávam 
poèítaè èo najïalej pod stôl, zapínam ho, 
nadávam, odchádzam.

Aký je rozdiel medzi Anglièanom, 
Francúzom, Židom a Slovákom?
- Anglièan má ženu a milenku. 1⁄4úbi 
ženu.“
- Francúz má ženu a milenku. 1⁄4úbi 
milenku.
- Žid má ženu a milenku. 1⁄4úbi matku.
- Slovák má ženu a milenku. 1⁄4úbi si vypiť.

Doktor pri vizite ukazuje skupine mladých 
zaèínajúcich lekárov rontgenovú snímku.
“Ako vidíte, pacient kríva, pretože má 
znaène zakrivenú lýtkovú i holennú kos. 
Michal, èo by ste robili v takomto prípade 
vy?“
“No,” odpovie zadumaný mladý lekár, 
“myslím si, že aj ja by som kríval.“

Ráno sa muž zobudí po strašnej opici. 
Hrozne ho bolí hlava, za pohár vody by 
dal poklad a zo vèerajšieho veèera si vôbec 
na niè nespomína. Zašmátra ved3⁄4a seba na 
posteli rukou a manželky nikde. Otvorí oèi 
a na poduške lístok: 
„Za chví3⁄4u prídem, miláèik, milujem ta!“
Vstane, ide do kuchyne a tam už pripravené 
raòajky, èerstvé peèivo, horúca káva, praže-
nica, slaninka a opät odkaz: 
„Dobre ráno, 3⁄4úbim ťa!“
Nechápavo pokrúti hlavou ale stále si 
nemôže spomenúť. Vbehne do obývaèky a 
tam jeho syn. Tak spýta:
“Èo sa tu vèera stalo?“
“Ale, prišiel si domov napitý ako sviòa, ten 
monokel máš od stolíka, keï si prepadol 
cez prah dverí, potom si ovracal celú chod-
bu a nakoniec aj seba.“
“No dobre, ale to nevysvet3⁄4uje èo sa tu 
stalo...“
“Nakoniec sa mama rozhodla, že ťa vezme 
do kúpe3⁄4ne, aby si sa umyl a ty si pri tom 
zaèal vykrikovať: Pozor, ruky preè ženská, ja 
som šťastne ženatý!“

Príde chlapík k holièovi, sadne do kresla a 
ako ho holiè strihá padne otázka na dovo-
lenku. Holiè poradí svojmu zákazníkovi, 
že najlepšia dovolenka je v Taliansku: naj 
more, naj pláž, naj koèky, Vatikán otvorený 
nonstop, naj pizza... 
Chlapík sa dal nahovoriť a ide do Talianska: 
more špinavé, ženy škaredé, pizza zhorená, 
Vatikán zatvorený. Naštvaný sa vráti domov 
a po èase ide k svojmu holièovi. Ten ho 
spoznáva a opýta sa ho, ako sa mu páèilo 
na dovolenke. Chlapík na to: 
„No super! Lepšie ste mi poradiť ani 
nemohli, ...koèky hore bez, pizza fantastic-
ká, more teplé, Vatikán otvorený a akurát 
slúžil omšu sám pápež! Z milióna 3⁄4udí 
ukázal na mòa prstom a hovorí: „Synu 
poï ku mne a pok3⁄4akni“, .. dal mi ruku na 
hlavu a opýtal sa: „ Synu, synu a ktorý idiot 
ťa to strihal?“

Vracia sa úplne opitý chlapík domov, vybe-
rie k3⁄4úèe a odomyká byt. Zrazu vybehne 
majite3⁄4 bytu a hovorí: 
„Sused, prosím vás, veï vy bývate o poscho-
die vyššie.“ Chlapík sa pomotá po dome a 
znovu stojí pri tých istých dverách. Znova 
vybehne sused a vysvet3⁄4uje mu, že býva o 
poschodie vyššie... Na tretí krát sa už napitý 
chlapík nezdrží: 
„No, hlavne, že ty bývaš všade!“

Syn sa v škole strašne zle uèí. Otec nevie, èo 
s ním, preto mu hovorí: “Poèúvaj, ak done-
sieš na vysvedèenie zle známky, pôjdeš do 
cirkevnej školy.“ 
Samozrejme, syn donesie samé trojky, 
štvorky, preto ho dajú do cirkevnej školy. Po 
polroku príde domov zo školy s polroèným 
vysvedèením so samými jednotkami, dvoj-
kami. Otec sa ho pýta, ako je to možné.
“Prídem do triedy, nad dverami jeden 
ukrižovaný. V jedálni ïalší ukrižovaný. V 
izbe, ktorú mi pridelili nad poste3⁄4ou zasa 
jeden ukrižovaný. To vieš, tam sa s tebou 
nebabrú!“

Obžalovaný, èo ste urobili s tou ukradnutou 
pálenkou.
“No... Predal som ju.“
A èo ste urobili z peniazmi?“
No... Prepil som ich.“

Doplòovaèka
Máme dve ruky. Jednu, aby sme stisli dlaò tým, s 
ktorými kráèame a druhú, aby sme...
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1. Aukcia
2. Tvrdá mena
3. Kráèať
4. Slovný spor
5. Prípitok
6. Konèatina zvieraťa
7. Eskimácky príbytok
8. Výrobok z kysnutého mlieka
9.
10. Skriòa s chladiacim 
mechanizmom

11. Svetadiel
12. Tepelne izolovaná f3⁄4aša
13. Zložitý lekársky zákrok
14. Ranný dážï
15. Mäkká hornina
16. Autogram
17. Zrýchlenie
18. Výbušnina
19. Èlovek, ktorý nemá žiadne nadanie
20. Svetová stna
21. Poèdovanie

Tajnièka z IV. èísla:
“...keï ho neuhasíš, zhoríš.”
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Cigan kradne na poli zemiaky a 
nevedel, že to pole je fararove. 
Vidí ho farár a povie: Cigán čo to 
robíš? Za to zajtra pôjdeš na faru 
a prežehnaš sa. Cigan prišiel a 
žehna sa: Vmene Otca i Ducha 
Sv. Farár sa spýta: A kde si nechal 
syna? Čaka pred farou.


