
COUNTRY TRH 2008, 11. - 12. júla, www.countrytrh.sk

Pani je u gynekológa na prehliadke.
„To sa mi nepáèi, pani Nováková.“
„Èo pán doktor, je to zlé?“
„Ešte horšie, než si myslíte. Vyzerá to na 
operáciu.“
„No to ja nemôžem, èo by si bezo mòa moja 
rodina poèala? Nešlo by to zariadiť nejako 
inakšie?“
„Išlo, ale musela by ste aspoò mesiac vynechať 
všetok sex.“
Pani Nováková s3⁄4úbila, že urèite žiadny 
nebude. Keï odišla, pýta sa sestrièka doktora:
„Èo vlastne bolo tej Novákovej? Mne pripadala 
byť celkom zdravá.“
„Aj bola, ale predbiehať v samoobsluhe, to sa 
nemá!“
***
Mara budí v noci Fera:
„Zobuï sa, starý. Niekto kráèa hore schodmi.“
„Len pokojne spi“ - obráti sa Fero na druhú 
stranu - „to budem asi ja. O takomto èase sa 
obyèajne vraciam z krèmy.“
***
Dežova manželka Araòa navštívi svojho mužíèka 
vo väzení. Pri odchode zájde za bachárom a 
prosí ho:
„Prosím ponížene, mladý pánko, nemohli by ste 
dať môjmu Dežovi nejakú 3⁄4ahšiu prácu?“
„A vy si myslíte, že nalepovanie známok je nejaká 
ťažká práca?“
„Nalepovanie známok...? Mne hovoril, že kope 
tunel, èi èo..“.
***
Jano podozrieva svoju ženu, že ho podvádza. Tak 
sa jedného dòa rozhodne sledovať ju. Zavolá si 
taxi, nasadne a hovorí šoférovi, aby sledoval 
auto jeho ženy. Idú za òou, až nakoniec jeho 
žena zastaví pred bordelom a vojde dnu. Jano po 
prežití infarktového stavu hovorí taxikárovi:
„Poèujte. Dám vám 5000, keï pôjdete dnu a 
donesiete mi moju ženu.“
Taxikár odíde, vojde do bordelu a po chvíli 
vychádza so ženou v náruèí, ktorá sa hádže, kope 
a vrieska, dôjde ku taxíku a hodí ženu dovnútra. 
Jano na òu pozrie a hovorí:
„Pane, ale toto nie je moja žena.“
„Nie, to je moja. Teraz idem, pre tú vašu.“
***
OZNAM MF SR:
Radi by sme Vás informovali, že vzh3⁄4adom na 
vstup SR do EÚ a k oèakávanému prechodu na 
jednotnú európsku menu EURO sa od 1.1.2009 
poloha pri súloži, ktorá je všeobecne známa ako 
69, mení po kurzovom prepoète na 2,059.
***
Závislák sedí pred poèítaèom a odrazu sa 
strhne:
„Sakra, veï ja som celkom závislý na 
Internete...“
Chví3⁄4u premýš3⁄4a, potom otvorí nové okno v 
prehliadaèi a hovorí si:
„Ale, dakde tu proti tomu predsa musí nieèo 
byť!“ 
***
Viete aká je to sovietska skleróza? Keï žena stojí 
na chodníku s prázdnou nákupnou taškou a 
nevie èi ide do obchodu alebo z obchodu. 

Zopár životných právd:

- Každý ma svoje problémy. Niekto 
ma riedku polievku, iný príliš 
malé brilianty.
- Hodnota peòazí je relatívna. 
Tisícka o ktorej nevie manželka 
ma podstatne vyššiu hodnotu ako 
tá o ktorej vie.
- Nie je dôležité pracovať. Dôležité 
je informovať iných, že pracujeme.
- Pod3⁄4a niekoho je najrýchlejšia na 
svete myšlienka, pod3⁄4a iného zase 
svetlo. Ja som však prišiel na to, že 
je to hnaèka! Skôr, než som staèil 
pomyslieť a zasvietiť ...
- Niektoré charaktery sú nezlom-
né, lebo sú ohybné.
- Niektoré brzdy si myslia, že sú 
záchranné.
- Výkrièník, ktorý zmäkol, stane sa 
otáznikom.
- Viete, èo je paradox? Že táto 
strašná doba sa bude za par rokov-
volať staré dobre èasy!
- Na svojich chybách sa èlovek uèí, 
na cudzích si buduje kariéru.
- Chceš si žiť ako prasa v žite? Buï 
sviòa!
- Keby boli muži takými dokona-
lými milencami, ako to o sebe 
hovoria, nemali by ženy èas ani sa 
uèesať.
- Všetci chcú vaše dobro. Nedajte 
si ho vziať!
- Riadite3⁄4 je èlovek, ako každý iný. 
Lenže o tom nevie.
- Nerob si starosti s tým, èo si o 
tebe myslia iní. Ti majú dosť sta-
rosti s tým, èo si o nich myslíš ty.
- Odkaz šoférom: Lepšie je byť o 
šiestej doma, ako o pol šiestej v 
márnici.
- Zarábaj peniaze ako len môžeš! 
Aj èestne, ak niet iného východis-
ka.

Doplòovaèka

Í

Á

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

“
”

Láska je ako 
cigareta...

Tajnièka z minulého èísla:
“Naozajstným zdrojom 

poznania je omyl.”
Výhercovia:

Jarmila Ïurkovièová
Mária Pauliková
rod. Zoreníková
Ivana Tatárová

1. Ochutnávanie
2. Klesanie morskej hladiny
3.  Zá3⁄4uba, koníèek
4. Náboženský obrad v katolíckej cirkvi
5. Horská maèkovitá šelma
6.
7. Ozbrojené sily štátu
8. Priekopa chrániaca vojakov
9. Zápal mandlí
10. Miesto upravené na pristávanie lodí

11. Písmeno A
12. Mesiac
13. Kopírovací papier
14. Socha ležiaceho leva s 3⁄4udskou hlavou
15. Štvrtý pád v skloòovaní
16. Vidina, klam
17. Inštitúcia na lieèenie a ošetrovanie 
chorých
18.
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