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15. Väzenský dozorca
16. Svetové more
17. Kapalná zmes uh3⁄4ovodíkov používaná ako palivo
18. Týkajúci sa žliaz s vnútornou sekréciou
19. Modrý drahokam
20. Pravidelná lekárska kontrola v nemocniciach
21.
22. Živá màtvola
23. Benígny

24. Prvé písmeno gréckej abecedy
25. Teleso priťahujúce železo
26. Odumretie tkaniva
27. 12. písmeno rozšírenej slovenskej abecedy
28. Sopka
29. Elektroencefalograf
30. Ruský panovník do oku 1917
31. Pohoda, pokoj

Doplòovaèka

1. Najvýznamnejší   
francúzsky panovník
2. Žiak
3. Loï
4. Povinný
5. Prepichnutie alebo prerazenie 
pneumatiky
6. Trávnatá step
7. Slovenské ve3⁄4hory
8. Hlavné mesto Turecka
9. Loptová hra s raketou
10. Fotografická snímka s prevrátenými 
svetelnými hodnotami
11. Koncovka všetkých alkénov
12. Vzdanie sa štátnej funkcie
13. Bludisko
14. Sebec

Výhercoviaz minulého čísla:
Santoris
Pavlíková
Lenhartová

O Zvieratkách
Kocúr prednáša zvieratkám o nehodovosti na 
ich dedine:
- Minulý rok bolo u nás neopatrnými 
vodičmi zrazených 28 mačiek... mohla by 
tá myš tam vzadu, láskavo prestať s tým 
potleskom?! 

Veverička nájde tri oriešky. Otvorí prvý a 
nájde poľovnícku výstroj. Otvorí druhý a 
nájde strieborné šaty. Otvorí tretí a nájde 
svadobné šaty.
Veverička hovorí: “Kvôli tej blbej popoluške 
sa už ani nenažeriem!”

Slon a slonica sa prechádzajú, poprepletali si 
zaľúbene choboty. Zrazu sa slonica zasekne:
“Počúvaj, dúfam, že ma nevodíš za nos!”

Kocúr ozlomkrky naháňa mačku.
- Kocúr, neblázni, veď ja nie som myš!
- A kto povedal, že som hladný?

Dvanásťčlennej rodine sa narodili štvorčatá. 

Mačka v kúte premýšľa: Som zvedavá, koľko 
z nich utopia… 

Príde zajac do mäsiarstva a pýta sa:
“Máte bravčové?”
“Áno.”
V tom zajac vytiahne pištoľ, odstrelí mäsiara 
a povie:
“To máš za prasiatko.”

Príde domov kliešť cely smutný. A ostatné 
kliešte sa pytaju: “Prečo si taký nasratý a 
smutný?” 
A on im odpovedá: “Zasa ma vytočili.”

Sliepka hovorí sliepke:
- Včera som mala také horúčky, že som 
zniesla vajce na tvrdo.

Malý zajačik stojí pred zrkadlom.
Mamka sa pýta: 
-Vyrážky?
- Nie, broky.

“Èím viac sa èlovek pokúša vyhnúť utrpeniu, tým viac trpí, pretože ho zaèínajú trápiť...”

Handlovské noviny 
Zdarma
Vydáva: Vladislav Horváth -VH Consult
vhconsult@stonline.sk, 0907774280

Tlaè: Lipoprint Prievidza

Eč. 1696/08
Inzercia : 0907774280
Redakčná rada: V. Horváth, D. Reindlová, J. Paulíniová


