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Nezabudnite napísať Ježiškovi
Vianočná výzdoba, ktorú netradične a pro-
ti zdravému rozumu tlačia marketingoví 
odborníci pomaly až do leta, dáva jasne 
najavo, že najkrajšie sviatky v roku klopú 
na dvere. Ani naše mesto nevydržalo tento 
tlak a tak na Katarínu sme už mohli kupo-
vať  darčeky pre svojich najmilších pod 
rozsvieteným námestím. O krok vpred 
sú tí, ktorí vedia, čím obdarovať svojich 
blízkych, ale väčšina z nás sa rozhoduje 
posledné pracovné dni. A vlastne stačí tak 
málo. Vezmite si do ruky pero a píšte.

Milý Ježiško, 

opäť sú tu Vianoce a preto ťa chcem 
o niečo poprosiť. Mojej mamičke, ktorú 
mám najradšej dones peknú šatku, aby 
neochorela a aby sa stále páčila ocinovi. 
Tomu dones papuče, nech je viac s nami 
ako s kamarátmi. Starkej dones bavlnky, 
aby mi mohla uštrikovať rukavice. Dedovi 
dones baterku, nech konečne v pivnici 
nájde svoje staré albumy, ktoré si tak rád 
kedysi pozeral. Môjmu staršiemu bratovi 
dones žiletky nech si má čim oholiť to 
nové perie pod nosom. Mladšej sestričke, 
ktorá má rada zvieratká, dones mačičku, 
alebo psíka a mne, prosím ťa, dones takú 
kúzelnú paličku, ktorou by som dokázala 
udržať našu rodinu stále spolu. Mám ich 
totiž všetkých veľmi rada. 
Ahoj, Janka z Handlovej, dom za poštou. 
PS: Nemáme komín, tak príď normálne, 
oknom. 

Doplňovačka
1. celkové citové rozpoloženie
2. vybuchnúť
3. vedúci, vodca (v armáde)
4. lístie ihličnatých stromov
5. pohovka, kanapa
6. žena z Írska
7. mohutný, pevný, hrubý
8. najrozšírenejší umelý jazyk
9. časopis vychádzajúci v týždenej 
 periodicite
10. človek, ktorý šíri intrigy
11. vyhnanstvo
12. prevedenie hudobných skladieb
 pre publikum
13. farba používaná v technickom kreslení
14. zunovať
15. syr s vnútornou plesňou
16. písmeno E
17. tretí deň v týždni
18. hliníková fólia
19. posledné písmeno gréckej abecedy
20. polodrahokam modrozelenej farby
21. rastlinstvo
22. stratiť vedomie
23. priame hlasovanie občanov o zákonných
 veciach
24. protizákonný
25. povraz
26. podnet, pohnútka
27. výmena tovaru za peniaze
28. rozsiahle epické dielo
29. hromadná nákaza
30. záporný
31. nákladné auto (značka)
32. pružné pevné vlákno, ktoré je napnuté 
 na hudobnom nástroji

Keď sa jedny dvere šťastia otvoria, iné sa zatvoria...
(pokračovanie v tajničke)

Výhercovia z minulého čísla:
Jozef Santoris

Karol Tatár ml.
Hozef Nagy
Ján Gurín

Terézia Tóthová

Na prechádzke hovorí manžel manželke: 
„Drahá, a pamätáš, keď pred šiestimi 
rokmi sme sa driapali touto cestičkou na 
ten vŕšok?“ 
„Áno, drahý, pamätám, bolo to krásne...“ 
A synček začne vyzvedať: 
„Oci, a bol som vtedy s vami aj ja?“ 
Otecko zažmurká na manželku a odpo-
vedá: 
„Samozrejme... Ja som ťa vliekol dohora 
a mamka dole!“ 
-
Včera večer sme s mojou ženou viedli 
trochu hlbší rozhovor o rôznych život-
ných situáciách.: Prišla reč na eutanáziu. 
K tejto citlivej téme o voľbe medzi 
životom a smrťou som poznamenal: 
„Nechcem aby si ma nechala žiť v takom 
stave, kde by som bol závislý na prístroj-
och a živený tekutou stravou z nejakej 
fľaše . Keby si ma niekedy takto videla, 
vypni tie mašiny čo ma držia na žive.“
Ona vstala, vypla telku, počítač aj chlad-
ničku a vyliala mi pivo do záchodu.
-
Sedí závisák a závisláčka pri modeme 
a sú pripojení na BSS. Zrazu sa na obra-
zovke objaví „Žiadne spojenie“. Chlapec 
sa nežne pritúli k dievčaťu a hovorí: 
„Rýchlo, niečo si zaželaj, padá spoje-
nie...“
-
Príde muž na spoveď a hovorí farárovi:
“Pán farár, žena sa ma pokúša otráviť.“
Farár sa ide porozprávať so ženou. Po 
troch hodinách sa vráti a hovorí mužovi:
“Radím ti, synu, vezmi si ten jed.“
-
Pozve manžel manželku na Silvestra do 
Londýna. Prídu do reštaurácie, podíde k 
ním čašník, opýta sa: 
“Čo si prajete?“
Manžel povie:
“No predsa vašu špecialitu - steak, dobre 
prepečený.“
Čašník naňho udivene pozrie a povie:
“A čo šialená krava?“Manžel na to:
“Ona si objedná sama.“
-
Idú dvaja policajti po chodníku a nájdu 3 
granáty. Jeden sa pýta:
“Čo urobíme, keď jeden vybuchne?“
Druhý hovorí:
“Povieme, že sme našli len dva.“
-
Kedy je človek závislý na internete?
Keď v novinách kliká na podčiarknuté 
texty.

DOUČOVANIE ANGLICKÉHO JAZYKA
KONTAKT: 0905 657 306.

Nemáte vianočný darček? Darujte najbližším 
nové CD s handlovskými pesničkami 

Tam v Handlovej pod Kebaňou!
od 4. 12. v budove podnikateľského 

inkubátora. kancelária  č. 314)


