
na brehu, 23. august 2008, www.nabrehu.sk

Handlovské noviny  Zdarma
Vydáva: Vladislav Horváth VH Consult
vhconult@stonline.sk, 0907774280
Tlaè: ZŠ Polygraficka Bratislava, Náklad: 4000 ks, 
RP 60/2004
Inzercia Vesper - Ing. Peter Gašpar,  0915 154 590

Predám Š- Favorit, r.v. 91, el. zapaľo-
vanie, ťažné, nová batéria, výfuk, 
brzdy, po E.K a STK. 0949 163 890

Sedí si tak ježko na kopci a napcháva sa 
jablkami. Letí okolo bocian a pýta sa :„Èo 

ješ ?“
Ježko sa pýta: 
„Èo bocian ?“

Bocian sa zamyslí a pýta sa:
„Èo ješ jež?“
A ježko na to:

„Èo bocian bocian ?“

Obdobie studenej vojny. Amerièania tajne 
trénujú svojho najlepšieho agenta, aby sa 
infiltroval do sovietskeho zväzu a podával 

im správy. Keï príde deò akcie, Amerièania 
vysadia svojho agenta hlboko v ruskej tajge, 
ïaleko od civilizácie, aby si nikto nevšimol 
odkia3⁄4 prišiel. Agent po chví3⁄4ke cesty zbadá 
starého Rusa. Ten sa ku nemu priblíži a 

povie mu: 
„Što ty tu robiš? Ty ne Rus.“ 

Agent odpovedá: 
„Ja Rus.“ 

A na dôkaz vyexuje liter vodky a zatancuje 
mu perfektný kazaèok. Ale Rus stále hovorí 

svoje: 
„Ty ne Rus.“ 

Agent zase: „Ja Rus!“ 
A na dôkaz mu perfektne zahrá na balalajke 

a perfektne zaspieva 3⁄4udovú pesnièku. 
Ale Rus zase: „Ty ne Rus.“ Agent už zistí že 

je prezradený a tak volá na základòu: 
„Akcia nevyšla, spoznali ma.“ Zo základne 

sa mu ozvú: 
„OK, akcia sa ruší, priprav sa na vyzdvih-

nutie.“ 
A potom ešte ticho dodá: 

„Na vás èernochov sa fakt nedá spo3⁄4ahnúť.“

Sedia spoloène G.W. Bush a T. Blair. Otoèí 
sa k nim jeden z hosťov, ktorého zaujal ich 
družný rozhovor. A pýta sa, o èom tak živo 

diskutujú. Bush mu odpovie:
„Plánujeme tretiu svetovú vojnu.“

Hosť odpovedá:
„To znie zaujímavo, aké sú plány?“

„Zabijeme 140 miliónov moslimov a jedné-
ho zubára.“

Hosť vyzerá prekvapený: 
„Preèo jedného zubára?“

Blair sa usmeje a pobúcha Busha po pleci:
„Èo som ti hovoril? Nikto sa nebude pýtať 

preèo 140 miliónov moslimov!“

Búcha väzeò na vráta. Príde bachár, strèí 
hlavu do okienka a pýta sa:

„Èo chceš?“
„Dal by som si f3⁄4ašu piva.“

„Hej? Na, tu máš!“ - povedal bachár a 
vrazil mu.O chví3⁄4u zasa búcha väzeò na 

vráta. Príde bachár, strèí hlavu do okienka 
a pýta sa:

„Èo chceš?“
Väzeò mu vrazil a povedal:

„Vraciam f3⁄4ašu.“

V bare:
”Predstav si, vèera zomrel náš najlepší 

zákazník.”
”Ten èo každý deò vypil 10 poldeci a 5 pív? 

A na èo zomrel?”
”Nemám ani potuchy.”

Hlavne nenápadne!
zn.: atómový výbuch...

Téma na zamyslenie: Mláïa koòa je žriebä, 
jeho matka je kobyla a jeho otec je žrebec. 

Tak preèoich vlastne voláme kone?

Muž sa veèer pritúli k manželke, chce sa s 
òou milovať. Manželka mu hovorí: „Dnes 

nie, bolí ma hlava...“
Na druhý deò sa manžel znovu pokúša. 

Žena ho odstrèí a povie:
„Nechaj ma, som unavená...“

Tretí deò sa manžel zas túli k manželke. Na 
to mu manželka vraví:

„Trikrát za týždeò?! Spamätaj sa preboha, 
ty úchyl!“

Muž príde k lekárovi a hovorí: 
„Pán doktor, som ženatý 10 rokov a z toho 
9 rokov ma žena podvádza. Preèo mi ešte 

nenarástli parohy?“
„Ale veï to sa len tak hovorí, v skutoènosti 

vám parohy nenarastú.“
„Chvalabohu, už som si myslel, že mám 

nedostatok vápnika.“

Na hraniènom priechode sa pýta muž 
colníka: 

“Pane, je možné vyvážať zlato do 
Francúzska?”

“Samozrejme. No v primeranom množstve” 
- odpovie colník.

“A stodesať kilogramov je primerané 
množstvo?”

“Tak to urèite nie!”
 “V tom prípade” - obráti sa muž k manžel-

ke - “zlato moje, zostávaš doma.”

Pokémon vznikol na Záhorí...Manželka je 
nahnevaná na syna a pýta manžela: 

“Po kém on je?”

Osemnásťroèná Lenka príde podránom 
domov. Vo dverách ju už èaká nahnevaná 

matka:
“Kde si bola doteraz? Ja keï som bola 

v tvojom veku...”
“Tak som už mala pol roka. Preruší ju 

s úsmevom dcéra.”

Viete preèo si policajti dávajú na noc 
ku posteli jeden prázdny a jeden plný 
pohár?Buï budú smädný alebo nie!

U psychiatra: ”Sleèna, a s tými antide-
presívami opatrne. Neberte to na 3⁄4ahkú 

váhu.”
“Tak tie kilá som pol roka zhadzovala 

zbytoène?”
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1. Písomná skúška
2. Opravovať
3. Námraza
4. Drevená palièka namožená v 
zápalnej hmote
5. Náuka o spoloènosti
6.
7. Súbor kvetov
8. Najväèší cicavec
9. Opaèná mienka, nesúhlas
10. Plod jablone

11. Jedna z pobaltských
krajín
12. Sestrin syn
13. Zábavný park
14. Negramotný èlovek
15. Mikroorganizmus zapríèiòujúci 
choroby
16. Èasť pevniny obklopená vodou
17. Mäkkýš s ulitou
18. Staré rádio
19. Hudobný nástroj

Èlovek získava na sile 
tým, že...

Tajnièka z VI. èísla:
“...dohorí a zapáli 

sa iná.”
Výhercovia:

Jozef Zoreník
Gerlinda Straková
Mária Pauliková

Súťaž korene Americkej hudby - výhercovia.
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