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Mierne napitý chlap prechádza noènou 
Bratislavou. Zrazu stretne mladú èernošku, 
ktorá stojí na okraji chodníka. Èernoška 
ho osloví:
“Odprevadíš ma?” 
“A èo budem robiť v Afrike?”

***
Prijímacie pohovory na Policajnú akadémiu 
prebiehajú takto:
Je daný otvor trojuholníkového a otvor 
kruhového tvaru. Adepti dostanú dve telesá, 
jedno s kruhovým podstavcom a druhé s 
trojuholníkovým podstavcom. Majú za úlohu 
vsunúť teleso do správneho otvoru. Na zákla-
de výsledkov testu ich potom rezde3⁄4ujú na 
múdrych a silných.

***
Je rok 2015. Janko 1⁄4upták je prezidentom. 
Olympijské hry sa konajú na Slovensku, 
olympijský oheò už horí, a prezident má 
príhovor:... OOOOO... všetci sa obzerajú a 
šepkajú, zase...OOOOO..., podíde k 1⁄4uptákovi 
jeho kancelár a hovorí: „...pán prezident to sa 
neèíta, to sú olympijské kruhy.“

***
“Kedy bude na Slovensku dobre?”
“Keï tu budú dve vrstvy. Vrstva politikov a nad 
nimi poriadne hrubá vrstva betónu.”

***
Áno, som schizofrenik! Ale na rozdiel odo 
mòa si to priznávam!

Muž príde k doktorovi:
“Pán doktor, som nejaký nerozhodný. Alebo 
nie?”

***
„Aký je rozdiel medzi košickým a newyorským 
dôchodcom?“
„Žiadny, obaja sa za svoj dôchodok dostanú 
do Prešova.“

***
Pýta sa mladé ťaviatko starej ťavy:
“Mama a preèo máme my ťavy také vysoké 
kopytá?”
“Aby sa nám nohy na púšti hlboko nezabárali 
do piesku.”
“Mama a preèo máme na chrbte hrby?”
“Aby sme dlho vydržali bez vody.”
“Mama a naèo nám je toto všetko v zoo v 
Bojniciach?”

***
Šéf sekretárke: „Na budúci týždeò by sme 
mohli letieť do Paríža.“
Sekretárka manželovi: „Na budúci týždeò 
letím služobne do Francúzska.“
Manžel milenke: „Manželka je budúci týždeò 
na služobke.“
Milenka súkromnému študentovi: „Budúci 
týždeò odpadáva hodina angliètiny.“
Študent dedkovi: „Budúci týždeò mi odpadáva 
angliètina, mohli by sme ísť na ryby.“ 
Dedko sekretárke: „Ten Paríž sa nekoná, 
s3⁄4úbil som vnukovi výlet.“
Sekretárka manželovi: „Tá služobná cesta sa 
presúva.“
Manžel milenke: „Tak manželka nakoniec 
nikam nejde.“
Milenka súkromnému študentovi: „Návrat k 
pôvodnému rozvrhu, hodina bude.“
Študent dedkovi: „Tá angliètina bude, nikam 
nemôžem.“
Dedko sekretárke: „Výlet s vnukom sa ruší, 
môžeme do toho Paríža.“
Sekretárka manželovi...

***
Muž sa vrátil z po3⁄4ovaèky: 
„Žena moja, teraz nebudeme celý mesiac 
kupovať mäso.“ 
„To3⁄4ko si nalovil?“ 
„Nie, prepil som výplatu.“

***
Pacient: „Keï zdvihnem 3⁄4avú ruku a súèasne 
hryziem do alobalu, cítim dole v chrbte mra-
venèenie. Èím to môže byť, pán doktor?“ 
Doktor: „Najskôr to bude tým, že máte zbytoè-
ne ve3⁄4a vo3⁄4ného èasu!“

***
Dve blondínky sa zasekli v horiacom výťahu a 
jedna krièí: „Horííí, horíííí.“ 
Druhá na to: „Krième spolu.“ 
A prvá: „Spolu, spolu,...“

***
On a ona cestujú v elektrièke. On sa pozrie 
na òu. Ona sa pozrie naneho. „Informatik“ 
- pomyslí si študentka.
„Študentka“ - pomyslí si bezdomovec.

Ako vyberať zamestnancov: 
1. Dajte 100 tehál v zvláštnom usporiadaní  do 
zatvorenej miestnosti 
s otvoreným oknom.
2. Pošlite dovnútra 2 až 3 kandidátov 
a zatvorte dvere.
3. Nechajte ich o samote asi 6 hodín.
4. Po 6 hodinách sa vráťte a analyzujte 
situáciu :

* ak poèítajú tehly, dajte ich do uètárne
* ak ich prepoèítavajú jeden po druhom, 
dajte ich do revízneho
* ak celu miestnosť zaskladali tehlami, dajte 
ich k inžinierom
* ak tehly preskladávajú do podivného pora-
dia, dajte ich do plánovania
* ak po sebe tehly hádžu, dajte ich do 
operaèného
* ak spia, dajte ich k bezpeèákom
* ak tehly rozbili na kúsky, dajte ich medzi 
IT
* ak tam sedia a niè nerobia, dajte ich do 
personálneho
* ak tvrdia, že skúšali rôzne kombinácie 
tehál (ale ani s jednou tehlou sa nehýbalo), 
dajte ich k obchodníkom
* ak už odišli z práce, dajte ich k marke-
tingu
* ak pozerajú z okna, dajte ich k strategické-
mu plánovaniua ak sa medzi sebou rozprá-
vajú a nepohli s jedinou tehlou, zagratulujte 
im a prijmite ich do vedenia podniku.
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1. pochúťka z kakaa, cukru a tuku
2. štát USA, ktorého hlavným mestom 
je Tulsa
3. žila
4.
5. závažná infekèná choroba
6. hriadka (kvetinová)
7. minerál
8. éra, obdobie
9. otrava

10. helikoptéra
11.
12. spievajúci tenor
13. hospodársky a politicky mocný štát
14. papierový obal na list
15. kvapalina v ktorej je rozpustená 
látka
16. pod cudzím menom
17. prídavné meno

Doplòovaèka
“Myšlienka je ako dieťa. Ak ju pustíte medzi 3⁄4udí, nikdy neviete...”

Tajnièka z minulého èísla: “...prizná svoje slabosti.”
Výhercovia: Zuzka Gregorová, Gerta Hanzlíková, Jozef Nagy, Anna Lenhardtova 

CVČ Relax Handlová, ZÚ Aikido 
pozýva širokú verejnosť na besedu 

s paralympionikom Petrom Matiaškom

Utorok:  12.08.2008 o 11,00 hod. 
Chata Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov Remata (Mladosť).

Na IV. zimnej paralympiáde 1988 v Innsbrucku sa zúčastnili zo Slovenska lyžiari 
Karol Mihok, Róbert Ďurčan a Peter Matiaško, ktorí získali najvyššie ocenenia a 
doniesli si domov pekné umiestnenia. Pán Peter Matiaško je zároveň občanom 
Mesta Handlová, poslancom MsZ, aktívnym trénerom telesne postihnutých detí a 
mládeže, ktorého sme oslovili a získali od neho prísľub, že bude viesť besedu na 
tému „Moja účasť na paralympiáde“. 


