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Opitý Jano ide domov a rozmýšla, čo 
povie svojej veľmi zlostnej žene, a tak si 
stále opakuje: 
„Vidíš miláčik, ožral som sa ako sviňa.“ 
Keď príde domov, otvorí mu žena a Jano 
zo seba dostane: 
„No vidíš, ty sviňa, ako sa tvoj miláčik 
ožral.“

- Haló, hasiči? Prídite rýchlo, horí mi 
dom!
- A ako sa k vám dostaneme?
- A vy už nemáte to veľké červené auto?...

Zomrie černoch a dostane sa k Svätému 
Petrovi. Ten sa ho pýta: 
- Ako sa voláš? 
Černoch v obave, že v nebi sú rasisti, 
odpovie: 
- Leonardo Di Caprio. 
Svätý Peter sa na neho pozrie, zamyslí 
sa a ešte raz sa ho spýta, ako sa volá. 
Černoch znova: 
- Leonardo Di Caprio. 
Svätý Peter vytiahne mobil a volá Ježišovi: 
- Počúvaj, ten Titanic sa potopil alebo 
zhorel?

Tak som prišla na to, že papier na výplat-
né pásky sa vyrába z cibule. Kedykoľvek 
sa na tú moju pozriem, mám slzy v 
očiach!

Žena sa pýta muža:
“Drahý, aké ženy sa ti páčia viac, pekné, 
alebo múdre?”
“Ani jedny, ani druhé. Veď vieš, že ľúbim 
len teba!”

1. perina pod domácky
2. hýbu našimi končatinami
3. bývalý vynikajúci 
 handlovský basketbalista
4. súčasný hráč MBK Handlová
5. visí v predajni mäsa na háku
6. pláva na mori

7. zvoláva na oslavu
8. vojenská aj lekárska...
9. nie je nebezpečný
10. ako sme oslovovali pred 20 rokmi
 riaditeľa
11.  moravský pesničkár

Tajnička z minulého čísla:
Tam Handlovej pod Kebaňou

Tam v Handlovej pod Kebaňou
Dvesto metrov pod zemou
/:Tam Handlovskí chlapci kopú
Hnedé uhlie pre blaho:/

Kopal, kopal môj kamarát
Svaly svoje napínal
/:Nehľadiac on na svoj život
Hnedé uhlie doloval:/

Zem sa trasie pod úderom
Zem sa trasie do cela
/:Stena spadla a on pod ňou
Bez pomoci zomiera:/

Ešte trochu dychu mám
Srdce prestáva už byť
/:Zbohom otec, zbohom mati
Ja vás musím opustiť:/

Pozdravujte kamarátov, 
Ktorých som mal moc a moc
/:Aj keď som im zavše platil
viac už im nebudem môcť:/

Pozdravujte dievča krásne
Ktoré som mal veľmi rád
/:Aj keď nerád  ale musím
Inému ju zanechať:/

Keď ma z bane vynesú
vykopte mi čierny hrob
/:Tak sa lúčim po banícky
 S tým pozdravom zdar Boh:/

Predám, prípadne prenajmem 2 
–izbový byt na Partizánskej ulici 
v Handlovej. 
Kontakt: 0908248 846.

Hľadám mladú spoľahlivú opatrova-
teľku k dvojročnému dieťaťu.
 0917 542 051.

Kúpim záhradu s obývateľnou 
chatkou. 0908552 353

Výhercovia 
Pavlíková
Althapová
Nagy
Tatárová 

Zamilovaný mladík píše dievčine sms-ku. 
aby jej mohol toho čo najviac 
napísať nepoužíva ani medzery .... a tak 
sa stalo, že čakajúcej dievčine 
konečne zapípala sms-ka s nasledovným 
textom: UZMIJEBEZTEBADLHO

Pacient pocita na lozku: 
„3623, 3624, 3625 ...“ 
Pride k nemu lekar a vravi: 
„Pane po operacii uz nemusite rátať.“ 

 Všimol som si, že tvoj otec má opuchnu-
té líce. To od zubov?
- Nie, od modlitby.
- Ale netáraj...
- Netáram. Včera sme sa spolu celá 
rodina modlili Otčenáš a ked sme prišli 
po “zbav nás zlého”, otec sa pozrel na 
mamu a ona si to všimla.

„Nemal som šťastie ani pri jednej z 
mojich žien.Prvá ma opustila, a druhá 
nie.”


