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Zastaví nákladiak na križovatke na  
èervenú, ku dverám dobehne blondína 
a zaťuká na okienko. Vodiè ho stiahne a 
blondína na neho: 
„Volám sa Lenka, idem za vami a chcem 
vám oznámiť, že strácate náklad.“
Vodiè zakrúti hlavou, naskoèí zelená  
a ide ïalej. Na ïalšej križovatke sa všetko 
opakuje. Na tretej èervenej to už vodiè 
nevydržal, vyskoèí z nákladiaka, zaťuká 
na okienko blondínkynho auta a keï si 
ho blondínka stiahne, tak jej povie: 
„Volám sa Laco, je zima, sme v Tatrách a 
ja sypem so3⁄4 na cestu.“

***
Súloží policajt so svojou manželkou a tá 
pritom strašne vzdychá. Tak sa jej pýta:
„Èo ťa to bolí?“
„Nie, práve naopak!“
Policajt:„Tak ťa to ílob?“

***
Do izraelskej tankovej brigády nastúpia 
nováèikovia. Ešte sa ani dobre nezohrejú 
a už jeden z nich žiada velite3⁄4a:
„Velite3⁄4, potreboval by som týždeò vo3⁄4na. 
Je mi smutno za frajerkou.“
„To si zo mòa robíte srandu?“ - hnevá 
sa velite3⁄4 - „Aby ste dostali vo3⁄4no, museli 
by ste na fronte dokázať nieèo skutoène 
neobvyklého.“
Nováèik zrazil podpätky a odišiel. Na 
druhý deò ráno prišiel do tábora brigády 
na arabskom tanku.
„To je super! To je hrdinstvo!“ - chváli ho 
velite3⁄4 - „Ako ste to dokázali?“
„No, nasadol som skoro ráno do tanku a 
vyšiel na frontovú líniu. Tam stál arabský 
tank. Ja som vystrèil bielu zástavu a aj 
on vystrèil bielu zástavu. Potom sme 
vystúpili zo strojov a ja mu vravím 
„Chceš týždeò vo3⁄4na?“ a on na to, že 
áno. Tak sme si vymenili tanky.“

***
Prvý vraví:
„Navrhujem kúpiť 100 miliónov kusov 
èínskych hodiniek, strojom èasu sa 
preniesť o 30 rokov späť, draho predať 
hodinky, po 8 korún nakúpiť doláre a 
vrátiť sa späť.“Druhý vraví:
„Myslím, že treba prikázať akadémii 
vied aby vynašla taký xerox, ktorý dokáže 
rozmnožovať zlato a potom zaèneme 
xeroxovať.“
Tretí (najdôležitejší) vraví:
„Tak, páni ministri, sú ešte nejaké 
návrhy na ozdravenie slovenskej eko-
nomiky?...“

***
Spadnú Dežo a brat do vápna. Dežo 
vzlyká:
„Èo teraz budeme robiť?“
„Ty debil! Dve minúty si biely a už 
by si robil.“

Ekonomická univerzita. Profesor na skúš-
ke sa pýta študenta:
„A teraz by ste sa mohli pokúsiť vysvetliť, 
kam smerujú ekonomické reformy pro-
dukované našou vládou.“
„Pán profesor, nebudete mi veriť! Ešte 
pred hodinou som to vedel, ale nejako 
som to zabudol. - odvetí študent.“
„Ježišukriste!! Èloveèe nešťastný, ste 
jediný tvor na svete, ktorý to vedel a vy to 
zabudnete!!?? - zúfa si profesor.“

*** 
Telefonuje Je3⁄4cin Clintonovi: 
„Pán Clinton, chcel by som vám vyjadriť 
úprimnú sústrasť k stroskotaniu vášho 
raketoplánu.“ 
„Ale náš raketoplán odštartuje až za 5 
minút.“ 
„Aha, tak zavolám neskôr.“

*** 
Druhá trieda po prázdninách. Pani uèi-
te3⁄4ka víta deti v škole a pýta sa, èo robili 
poèas prázdnin. Hlási sa Alenka: „Ja som 
sa hrala na piesku.“
„Výborne Alenka. A keï napíšeš na tabu3⁄4u 
slovo PIESOK, dostaneš kúsok koláèa.“
Alenka sa sústredí, napíše PIESOK a za 
chví3⁄4u si už pochutnáva na ve3⁄4kom slad-
kom kúsku koláèa.
Hlási sa Peťko: „Ja som sa hral s Alenkou 
na piesku.“
„No to je pekné. Teraz napíš na tabu3⁄4u 
HRA a keï to bude bez chyby, dostaneš 
tiež koláè.“
Peťko na druhý pokus trasúcou sa rukou 
napíše HRA a už cestou do lavice zahryzu-
je do koláèa.“
„A èo si robil ty, Dežko?“, pýta sa paní 
uèite3⁄4ka.
„Ja som sa chcel hrať s Alenkou a Peťkom, 
ale oni po mne hádzali kameòmi.“
„No to sa teda naozaj zachovali 
nepekne! Ale keï napíšeš bez chyby 
BEZPRECEDENTNÁ DONEBAVOLAJÚCA 
RASOVÁ DISKRIMINÁCIA RÓMSKEJ 
MENŠINY, dostaneš koláè aj ty.“

***
V tom najvyššom mrakodrape, na posled-
nom poschodí je bar a pri òom sedí jeden 
muž a celý veèer popíja pivo. Príde k 
nemu blondínka a pýta sa ho, preèo pije 
pivo. Ten jej odpovedá, že mu to pomáha, 
lebo ak vypije pivo, bude nesmrte3⁄4ný. 
Blondína neverí a kúpi mu pivo, ten ho 
vypije na ex, vyskoèí z okna, nezabije sa a 
zdravý vyjde hore po schodoch.
Blondínka nemôže uveriť vlastným 
oèiam, kúpi si pivo, vypije ho na ex, 
vyskoèí z okna a zabije sa.
Barman pozrie na muža a povie: 
„Superman, ty si taký sprostý keï si 
ožratý!“
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1. Vrch Vysokých tatier, ktorý je na 50  
       halierovej minci.
2. Nevlastný otec
3. Modelka
4. Vylieèiť
5. Morská riasa
6.
7. Najväèší štát Južnej Ameriky
8. Èlovek, ktorý nemá na niè talent
9. Fáza mesiaca, kedy ho nie je vidieť.

10. Nevedecké uèenie o vplyve hviezd  
       na osud èloveka
11. Japonská mena
12. Teleso priťahujúce niektoré kovy
13. Hromadná nákaza
14. Podzemná skrýša niektorých   
       zvierat
15. Výťažok, esencia
16. Strom, ktorého list je symbolom  
       Kanandy

“Najbohatší nie je ten, kto má všetko, ale ten...”

Výhercovia:
Santoris
Gregorová
Sliezik

Handlovská dychovka si v tomto roku pripomína okrúhle výročie. 
Opovedzte na otázky a zahrajte si o pekné ceny.

1. Koľko rokov má Handlovská dychovka?
2. Ako sa volá súčasný kapelník?
3. Z ktorého roku je nasledujúca fotka?

Vaše odpovede doručte do predajni Sladká vášeň v DK, alebo pošlite na 
ato@countrytrh.sk

Dovo3⁄4ujeme si Vám pøedstavit novo-
otvrorený obchod s hip-hopovým oble-

èením na námestí baníkov 
PUEBLO HIP-HOP SHOP. 

Najnižšie ceny v okrese 
za kvalitný znaèkový tovar. 


