
Co možná nevíte o slonech

Proč nosí sloni modré tenisky?

Kolik slonů se vejde do taxíku?

A kolik žiraf se vejde do taxíku?

Jak zjistíš, že k tobě přijeli sloni na návštěvu?

Jak dáš slona do ledničky?

Jak dáš do ledničky žirafu?

Jak zjistíš, že v ledničce je slon?

Jak zjistíš, že v ledničce je víc slonů?

Proč žijí sloni ve stádech?

Proč plavou sloni na zádech?

Co je to: dup, dup, dup, čvach, dup, dup, dup, 
čvach, dup, dup, dup, čvach?

Jak poznáš, že před tebou v kině sedí slon?

Jací sloni žijí na severním pólu?

Co je úsporné a váží padesát tun?

Co dostaneme, když zkřížíme slona s 
klokanem?

Co dostaneme, když zkřížíme slona s 
velrybou?

Co řekne slon, když kýchneš?

Co je taková ta černá mazlavá hmota mezi 
prsty slonů?

Co vypadá jako slon a létá to?

Jaký je rozdíl mezi slonem a trávou?

Co říkal Hanibal, když pozoroval slony, jak 
kráčejí přes kopec?

Co říkal Hanibal, když viděl slony s tmavými 
brýlemi, jak jdou přes kopec?

Co říkal Hanibal, když viděl žirafy s tmavými 
brýlemi, jak jdou přes kopec?

Co říkali sloni, když viděli Hanibala, jak jde 
přes kopec?

Co říkal Charles de Gaulle, když viděl slony, 
jak jdou přes kopec?

Jaký je rozdíl mezi indickým a africkým 
slonem?

Jak zjistíš, že je v baru slon?

Co je těžší, než dostat slona na zadní sedadlo 
v autě?

Jak zastřelíš modrého slona?

Jak zastřelíš červeného slona?

Protože bílé se rychle špiní.

Čtyři. Jeden vedle řidiče a tři dozadu.

No žádná, vždyť je tam plno slonů.

Před domem parkuje taxik.

Otevřeš dvířka, dáš dovnitř slona, zavřeš dvířka.

Otevřeš dvířka, vyndáš slona, dáš dovnitř žirafu, 
zavřeš dvířka.

Před ledničkou leží modré tenisky.

Dveře od ledničky jdou hůř dovřít. 

Aby dostali množstevní slevy na modré tenisky.

Aby si nenamočili tenisky.

Slon s jednou mokrou teniskou.

Neuvidíš ani kousek filmu.

No přece studení.

Balík s deseti slony.

Obrovské díry po celé Austrálii.

Ponorku s výsuvným periskopem.

"Na zdraví."

Pomalí černoši.

Žádný. Jsou zelené (kromě slona).

"Hele, sloni jdou přes kopec."

Nic. Neviděl je.

"Ha! Jednou jste mě dostali s těmi brýlemi, ale teď už 
ne!"

Nic. Sloni neumí mluvit.

"Voila les elephants."

Asi 5000 kilometrů vzdušnou čarou.

Venku má opřený bicykl.

Dostat dva slony na zadní sedadlo v autě.

Puškou na modré slony.

Zmlátíš ho, až zmodrá, a potom puškou na modré 
slony.

Létající slon.



Jak zastřelíš zeleného slona?

Jak zastřelíš žlutého slona?

Jak vytáhneš slona z řeky?

Jak vytáhneš dva slony z řeky?

Proč nosí sloni sandály?

Proč strkají pštrosi hlavu do země?

Jak se dostane slon z telefonní budky?

Jak páchne slon předtím, než se osprchuje.

Jak páchne slon, když se osprchuje?

Jak se nazývají sloni, kteří cestují vlakem?

Co je zevnitř šedé a zvenku růžové?

Kolik nohou má modrý slon?

Kolik nohou má tento slon?

Zalomeno v programu OpenOffice

Povíš mu trapný vtip, aby se začervenal, potom ho 
zmlátíš, dokud nezmodrá, a potom puškou na modré 
slony.

Žlutí sloni neexistují.

Jednou rukou.

Napřed jednoho a pak druhého.

Aby se neutopili v poušti.

Hledají slony, kteří nenosí sandály.

Stejně jako do ní vešel. 

Jako slon.

Jako mokrý slon.

Pasažéři.

Slon naruby.

Čtyři. Dvě na levé straně a dvě na pravé straně.


