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1. Požiarnik
2. Reakcia na otázku
3. Nekoneèné trvanie v èase
4. Jeden zo 4 živlov
5. Skutoènosť
6. Obrázok k textu
7. Predmet slúžiaci na zaťaženie vecí
8. Mladoženáè
9. Pohyblivé schody
10. Fraktúra
11. Uviesť do vojenskej pohotovosti
12. Chemický prvok so znaèkou Y
13. Bratov alebo sestrin syn
14. Žeravá tekutá magma
15. Predposledné písmeno v abecede
16. Tepna
17. Najväèší sláèikový hudobný nástroj
18. Kombinéza
19. Súvislá masa 3⁄4adu v moriach alebo 
ve3⁄4horách
20. Zlúèenina uhlíka a vodíka
21. Jednohrbá ťava
22. Prostriedok na nièenie hmyzu
23. Dielòa umelcov
24. Stolová spoloèenská hra s gu3⁄4ami
25. Závod na výrobu elektrickej energie
26. Spomenutie, poznámka
27. Kolesový dopravný prostriedok
28. Malá èasť celku
29. Skúpy èlovek
30. Dia3⁄4kový autobus
31. Slovník
32. Nesúmernosť
33. Jedenásty mesiac
34. Uèenie proroka Mohameda
35. Zápal mandlí

Na leteckej súťaži je prvá cena super nová ame-
rická stíhaèka a ako cena útechy èeský èmeliak. 
Po skonèení súťaže nasledujú predvádzacie lety 
cien. Èesi, aby nezostali v hanbe, priviažu ème-
liaka o stíhaèku. Obe lietadla vzlietli, a po chvíli 
pilot stíhaèky hlási:
„Letím rýchlosťou zvuku a èmeliak stále za 
mnou.“
Asi o desať minút pilot, už trochu nervózny, 
opäť hlási:
„Letím dvojnásobnou rýchlosťou zvuku, prvý 
raz mením geometriu krídel a èmeliak stále 
za mnou.“
Po chvíli pilot už celý bez seba hlási:
„Letím trojnásobnou rýchlosťou zvuku, druhý 
raz mením geometriu krídel, èmeliak odhadzu-
je kabínu a podvozok a ešte len prvý raz mení 
geometriu krídel!!!“

***
Tri hodiny ráno, ona sa potichu vkradla do 
susednej miestnosti. Kladivom rozbila 19 palco-
vý monitor, všetky CD polepila lepidlom, poèítaè 
vyhodila von oknom a tlaèiareò utopila vo vani. 
Potom sa vrátila do spálne, do teplej postele, a s 
láskou sa pritúlila k niè netušiacemu spiacemu 
manželovi, o ktorom bola presvedèená, že teraz 
už všetok vo3⁄4ný èas venuje jej a ich láske.
.... do konca života jej ostávajú ešte štyri hodiny.

***
Príde chlap do zoologickeho obchodu:
„Prosím si dvetisíc švábov.“
„Bohužia3⁄4, nemáme. A na èo ich, preboha, 
potrebujete?“
„Viete, mal som prenajatý byt a teraz ho idem 
vrátiť. V nájomnej zmluve je napísané, že 
ho mám vrátiť v tom stave, v akom som ho 
prevzal.“

***
Lord hrá golf a zrazu prechádza okolo neho 
pohrebný sprievod. Prestane hrať, zloží si èiap-
ku z hlavy a èaká, kým prejdú. Posledný èlovek 
v sprievode sa otoèí na lorda a hovorí:
„Pane, to bolo od vás ve3⁄4mi š3⁄4achetné, že ste 
prestali hrať kým prejdeme.“
Lord odvetí:
„Áno... veï si to zaslúži... Dvadsať rokov mi bola 
dobrou manželkou.“

***
V televíznej súťaži sa pýta moderátor:
„Aký je rozdiel?“
Súťažiaci:
„Prepáète, ale medzi èím?“
Moderátor:
„Pomáhať je zakázané.“

***
Ide medveï opitý po lese, prepadne ho zajac, 
dobije a uteèie preè. Na druhý deò sa ide med-
veï sťažovať levovi. Lev zvolá všetky zvieratká 
a hovorí:
„Povedz medveï kto ťa zbil?“
Medveï na to:
„No bol malý a mal nieèo dlhé na hlave.“
Zajac sa prikloní ku slimákovi a hovorí:
„Prihára ti, však?“

***
Vieš, akú farbu má rubikova kocka policajtov?
Zelenú. 

Viete na ktorý prací prášok je najviac reklám?
Na bežný prací prášok.

***
Príde opitý muž domov a zaklope na dvere.
Keï mu žena otvorí, on jej dá kvety a žena mu 
vyèítavo povie:
„Èo si myslíš, že keï mi dáš kvety tak ja hneï 
roztiahnem nohy?“
Muž sa pozrie na òu a povie:
„A èo my nemáme vázu?“

***
Slova, ktoré by operovaný pacient nerád poèul 
od chirurga:
1. Ajaj...
2. Nevidel niekto moje hodinky?
3. Ani sa nepamätám, kedy som bol naposledy 
taký opitý ako vèera.
4. Do frasa. Práve 45. strana manuálu chýba!
5. Prines naspäť! Zlý pes!
6. Nože poèkajme! Ak toto je peèeò, tak toto 
je èo?
7. Škoda, že som si doma zabudol okuliare.
8. Pacient už má deti, však?
9. Neviem èo je toto. Rýchle to dajte do chlad-
nièky!
10. Ponáh3⁄4ajme sa, chcem vidieť Baywatch!

***
Jožko bol dlho v noci na rybaèke, preto si v 
škole zdriemol. Uèitel mu dohovára:
„Jožko, ty si celú moju hodinu prespal!“
„No èo!“ - bráni sa Jožko - „Vy ste minule 
pretiahli úseèku.“

***
Skonèí sa jadrová vojna. K poslednému živému 
èloveku prichádza opica. Chví3⁄4u sa na neho 
pozerá, potom schytí palicu, tresne ho po hlave 
a hovorí si: 
„No èo, zaèneme opäť od zaèiatku.“

***
Dcéra pozerá na matku ako si skúša nový 
kožuch a hovorí jej: 
„Vieš ako muselo to úbohé zviera trpieť len 
preto, aby si si ho mohla obliecť?“
Vzduchom letí facka a matka krièí na dcéru: 
„Ako to rozprávaš o svojom otcovi?“

***
Mladý poèítaèový génius v škole:
„Pán procesor...“

***
Èo povie dážïovka, keï spadne do taniera so 
špagetami?
Sakra, to je ale grupák.
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Doplňovačka
“Intelektuáli    majú ove3⁄4a väèšiu schopnosť...
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