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Našim seniorom
Mesiac október patrí k najkrajším 
mesiacom v roku. Letné horúčavy 
vystriedal svieži chladný vetrík, prí-
roda sa každé ráno zmaľuje ako tee-
negerka na prvé rande a aj vtáci, ktorí 
nás v lete budili spolu s motorovými 
kosačkami už ubrali na sile. Tento 
čas je najvhodnejším na nekonečné 
výlety našou prírodou a čas na zamys-
lenie. V hlave sa nám premietajú  
problémy, ktorými sme prešli, ale aj 
veselé chvíle s priateľmi a v rodinnom 
kruhu. A práve mesiac október je 
mesiac, kedy si v rodine uctievame 
skúsenosti, múdrosť, dobrosrdečnosť, 
lásku a obetavosť. Za všetkými týmito 
vlastnosťami sa skrývajú naši seniori. 
Aj preto všetkým starým mamám 
a dedom poprajme spoločne veľa 
zdravia a pohody nielen v mesiaci 
október, ale v každý ďalší deň, aby nás 
neviditeľnou rukou mohli ešte dlho 
viesť po ceste nazvanej život. 

Za vaše múdre rady, za vaše láskavé 
pohladenia a za vašu trpezlivosť vám 
z celého srdca ďakujeme. 

Vladislav Horváth

1. skúsený muž
2. poteší v zime
3. kolmá čiara
4. rodinná akcia
5. chcel by ho mať každý 

chlap doma
6. mladé zvieratko
7. malé tance
8. usadenina

9. vojenská ... (doplň)
10. dáva sa pod skrutku
11. ovocie na uchu
12. rozmer inak
13. hraj sa na Kolumbusa
14. druh starého nákladného 

auta
15. ostane po nás v snehu
16. malé ovocie

Úspešný muž je taký, ktorý dokáže 
zarobiť viacej peňazí, než jeho žena 
dokáže minúť. Úspešná žena je taká, 
ktorá takého muža nájde.

Manželka sa vráti večer domov naštva-
ná a zadychčaná a začne kričať na 
manžela: Ja som ťa hľadala vo všetkých 
krčmách a ty si tu doma pokojne 
umývaš riad!!!

K zubarovi pride Jožo s piatimi kama-
rátmi.
- Chcel by som si dat vytrhnúť zub.
- A čo tvoji kamaráti?
- Ty si prišli vypočuť, ako budem 
vrieskať..

V krčme sú traja chlapi a rozprávajú 
sa, koľkokrát majú sex. Prvý hovorí 
trikrát, druhý trikrát a tretí štyrikrát. 
Ten druhý mu hovorí: Jano, veď ty nie 
si ženatý. Aha sorry, myslel som, že 
hovoríme o tvojej.

Slepý, hluchý a invalid na vozíčku stoja 
pred zázračnou jaskyňou.
Vojde dovnútra slepý, vyjde von a kričí: 
“Ja vidím, ja vidím!”
Vojde hluchý, vyjde a kričí: “Počujem, 
konečne počujem!”
Vojde invalid, vyjde a kričí: “Nové 
gumy, nové gumy!”

Teória je, keď všetko vieme, ale nič 
nefunguje.
Prax je, keď všetko funguje, ale nikto 
nevie prečo. My sme spojili teóriu s 
praxou - nič nefunguje a nikto nevie 
prečo.

Janko sa pýta ocina:
- Oci ako som prišiel na svet?
- Doniesol ťa bocian.
- Oci, v meste je toľko pekných žien a 
ty sa oženíš s bocianom?

Ferko dostal nový bicykel. Predvádza sa 
ockovi a kričí: Aha ocko, bez rúk!
Po chvíli: Aha ocko, bez nôh!
A potom: Aha ocko, bež žubov!

Dežo sa vrátil z Anglicka. Kamarát sa 
ho pýta: “Tak ako bolo v Anglicku, 
Dežo?”
Dežo nonšalantne odvetí: “Celkom 
normálne, prišiel som, videl som, 
ukradol som. A som zasa tu,” dodá.

Pred chatrčou cigáňa je naznášané drevo, čo si všimne horár. Vojde dnu a 
hovorí cigaňovi: Hej! Čo to drevo? Cigáň na to: Jake? ...Veď to drevo, čo ti leží 
pred chatrčou!... Cigáň vystrčí hlavu von z chatrče a vraví: čo tie špiny lastovčky 
nenaznašajú! Opitý chlap sa vlečie domov, a keď 

je pred domom, zmýli si vchodové 
dvere do domu a vstúpi do maštale, 
kde leží sviňa. Ťapne ju po riti a 
vraví: Eva, zase spíš holá!


