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VÝZVA PRE OBČANOV, 
ktorým záleží na svojom 

životnom priestore!
Nadácia Ekopolis vyhlásila 

5. ročník grantového programu 

PrieStory. 
Projekty do 20.10.2008. 

Poradíme Vám ako na to. 
Odd. strategického plánovania MsÚ. 

Kontakt 519 25 31
www.priestory.sk

Ide takto Fero vo svojom aute a nevšimne si 
tabu3⁄4u s obmedzením rýchlosti. Zastaví ho 
policajt a ironicky sa ho pýta:
„Pán vodiè, viete èítať?“
„Ale samozrejme. Èo potrebujete preèítať?“ 

Otecko pozerá televíziu. Príde za ním malý 
synèek a pýta sa ho: 
„Otecko, aký je rozdiel medzi potenciálne a 
reálne?“ 
Otec mu hovorí: 
„Hmm, ako by som ti to...Choï sa spýtať 
matky, èi by sa za milión eur vyspala s 
Kevinom Costnerom, sestry sa spýtaj, èi by sa 
za milión eur vyspala s Tomom Cruisom, a 
brata sa opýtaj, èi by sa za milión eur vyspal 
sBradom Pittom.“
O chví3⁄4u sa malý synèek vráti a referuje: 
„Mama povedala, že by sa s ním vyspala, 
aj za menej, sestra tvrdí, že je to jej sen, a 
môj brat povedal, že za milión eur by dal aj 
Eltonovi Johnovi. Na to mu otec povie:„Tak 
teraz to pochopíš. Potenciálne by sme sa stali 
milionármi a reálne mámedoma dve štetky a 
jedného buzeranta.“

Idú dvaja kovboji John a Bill po prérii divo-
kého Západu na koòoch dlhou, dlhou, dlhou 
cestou. Konverzácia viazne a Bill sa už zaène 
nudiť a tak navrhne stávku:
„Ty poèuj John!, stav sa, že zožeriem lajno 
môjho koòa o 100$.“
John sa poteší, koneène trochu zábavy:
„Ok, stavme!“
Bill sa teda pustí plniť stávku a nakoniec s 
premáhaním ale predsa zožerie lajno svojho 
koòa a John mu vyplatí 100$. Bill je so sebou 
spokojný. Idú ïalej a Johnovi to nedá a tak 
vraví:
„Poèuj Bill, aby to bolo fér, stav sa so mnou o 
100$, že aj ja zožeriem lajno svojho koòa.“
Bill súhlasí a tak sa John pustí do jedenia. 
Hovno svojho koòa zožerie a Bill mu dá 
výhru. John je so sebou spokojný. Idú ïalej a 
v tom Bill tichým zadumaným hlasom:
„Ty poèuj John, nezožrali sme mi pred 
chví3⁄4kou lajná svojich koní len tak zadarmo?“ 

Na hodine slovenèiny pani uèitelka káže 
deťom tvoriť vety tak, aby sa v nich vyskytlo 
dva krát slovo pekne. Prihlási sa Marienka: 
„Keï bude pekne, zbalíme si veci a pôjdeme 
sa pekne kúpať.“
„Výborne“ - hovori pani uèite3⁄4ka.Prihlási sa 
Janko: „Viem sa pekne obliecť i pekne obuť.“
„No výborne“ - hovori uèite3⁄4ka.Prihlási sa 
Dežko: „Raz v noci, keï sme spali, poèuli 
sme, ako sa rozbilo sklo na dverách. Tatko 
zapálil svetlo a v tom skle, cela ozvracaná leží 
mama a tatko hovori: „Pekne, pekne“. 

Anglièan, Švéd a Slovák sa rozhodli darovať
manželkám zlaté lyžicky.Na Anglièanovej 
lyžièke bol nápis: Mojej anglickej ruži.Na 
Švédovej: Mojej švédskej orchidei.Na 
Slovákovej: Hotel Sliaè 

Zomrú dve deti - jedno biele a jedno 
cigánèa. Pred bránou do raja podáva Svätý 
Peter bielemu krídelká: 
„Tu máš, ty budeš anjelik.“
Cigánèa podskakuje a krièí: 
„Aj ja, aj ja, aj ja budem anjelik ???“
Svätý Peter si ho premeria a podá mu èier-
ne krídelká „Na, ty budeš netopier.“ 

Mladomanželia vyjdú po sobáši z kostola. 
Okoloidúci malí chlapci sa na seba zaškeria 
a jeden z nich povie: 
„Vystrašíme ich?“ 
„ Druhý kývne hlavou a obaja sa rozbehnú 
ženíchovi krièia: „Ahoj oci...!“ 

Príde farár na omšu a sťažuje sa miništ-
rantovi: 
„Toto nie je  možné! V kostole ani noha!! 
Kde sú všetci? Dokonca ani organista nepri-
šiel! Kto bude teraz hrať?“ 
Miništrant: „Slovensko s Kanadou!“ 

Baèa Ïuro príde za baèom Janom a vraví:
„Baèa Jano, požièajú mi varechu na syr.“
Baèa Jano sa zamyslí a uvažuje: 
Požièiam mu varechu na syr, nevráti mi ju, 
nedorobím syra, zle bude. Nepožièiam mu 
varechu, nahnevá sa, zatne mi valaškou 
medzi oèi, tiež bude zle. Ej dám mu ja len 
takú vyhýbavú odpoveï:
„Poèúvajú baèa Ïuro, a hybajú mi oni do 
riti...“

Špacíruje si to babièka od chodníku ku 
chodníku cez ulicu a policajt na òu krièí:
„Babi! A po prechode by to nešlo?“
„Išlo, išlo, chlapèe, ale nie si môj typ!“ 

Letí bocian a nesie v plachte v zobáku 75 
roèného dedka.Dedko tak na neho pozrie a 
vraví: „Poèuj, keï sme to doteraz nenašli, 
nevykašleme sa na to?“ 

Pýta sa Dezider Matúša:
„Vèera si mal narodeniny,èo si dostal?“
„Vidíš tam dolu ten tmavoèervený Superb?“
„Bože! To je nádherné auto!“
Matúš:„No tak takej istej farby som dostal 
èapicu.“

Východniar v lietadle: Znace co, ja mám 
také nešèesce, dze som, tam še takoj coš-
kaj staòe... Z reproduktora sa ozve: 
„Lietadlo môže havarovať, a keïže sme nad 
morom, každý pasažier dostane píštalku na 
odháòanie žralokov...“
Východniar zaène lamentovat: 
„Uvidzice, budz vyfasujem píšèalku bez 
džúrky, abo natrafim na hluchoho žralo-
ka...“ 

Keby sa topil poslanec národnej rady a 
minister vlády a vy by ste mohli zachrániť 
iba jedného... Išli by ste na obed, alebo by 
ste si preèítali noviny? 
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1. Najvyššie položená èasť nieèoho
2.
3. Zhoda okolností
4. Menšie nákladné auto
5. Chemický prvok so znaèkou “I”
6. Socha ležiaceho leva s 3⁄4udskou 
hlavou
7. ťažné zviera
8. Ryba ve3⁄4kých rozmerov

9. Tekvica diskovitého tvaru
10. Rozhlasový prijímaè
11. Hlboký ženský hlas
12. Žena ktorej zomrel manžel
13.
14. Úlomok rozbitej veci
15. Prispôsobiť sa
16. Èlovek, ktorý sa vzdeláva sám.

Tajnièka z IX. èísla:
“...komu chýba najmenej.”

Výhercovia:
Lýdia Kuèeková, Mária Pauliková, Maroš Novák, 

Doplòovaèka

Správne odpovede 
 Súťaž „Dychovka“

1. 95 rokov
2. Anton Michele
3.1952

Výhercovia:
Manželia Gregoroví, 
Jozef Santoris, Fero 
Kučiak

Výhercovia si svoju 
výhru môžu vyzdvihnúť 
v predajni Sladká vášeň 
v dome kultúry.

MÚDROSŤ NIE JE V 
TOM, KOĽKO VIEME, 
ALE V TOM, VEDIEŤ 
SA..

Hľadám prácu opatrovateľky
Starší ľudia a deti

Skúsenosti a prax mám

0902 316 739

Archivujte svoje spomienky 
z videokaziet na DVD!

1 kazeta/300,- Sk/ 9,96 Eur
Kamerovanie svadby, stužkové, 
stretávky, rodinné oslavy a iné

0918 49 75 66


