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Fanúšik sa pýta rozhodcu:
- Prosím vás, pán rozhodca, ako sa 
volá váš pes?
- Prepáčte, ale ja žiadneho psa 
nemám!
- To vás potom ľutujem, musíte to mať 
v živote veľmi ťažké. Byť taký slepý a 
chodiť bez psa!

Profesor na prednáške hovorí štu-
dentom: 
- Keby ste vy tam vzadu boli ticho, tak 
ako tí uprostred, čo lúštia krížovky, 
mohli by tí vpredu pokojne spať.

Vo Vysokých Tatrách visí na nástenke, 
z čoho sa skladá dobrý kurz lyžo-
vania: 
1. Vedieť si riadne pripnúť lyže; 
2. Vedieť sa spustiť dolu svahom; 
3. Vedieť si zvyknúť na invalidný 
vozík.

S chlapom je to ako s telefónom.
Buď je obsadený, alebo je to omyl.

Aký je rozdiel medzi dobrým susedom 
a dobrou susedkou? 
- Dobrý sused požičia a dobrá suseda 
dá.

Nie, nie, v žiadnom prípade! - roz-
horčuje sa slečna počas prechádzky 
lesom.
- Ale prečo? Máš na to nejaký dôvod? 
- nechápe on. 
- Mám tri dôvody. Mama mi to zakáza-
la, tráva je mokrá a okrem toho päťsto 

korún je veľmi málo.
Potápa sa loď. Starý námorník stojí 
na palube a ujedá si z krajca chleba. 
Cestujúci sa ho pýta:
- Človeče, vy máte teraz chuť na 
jedenie?
- Ani nie, ale lekár mi stále pripomína, 
aby som skôr ako začnem piť, niečo 
zjedol.

Policajt kontroluje bezdomovca pod 
mostom. V tom pristúpi druhý bezdo-
movec a pýta sa policajta: 
- A povolenie na domovú prehliadku 
máte?

Pýta sa syn otca:
- Čo je to obetný čin?
- No keď všetci pijú a jeden sa obetu-
je a zaplatí to!

Jožko hovorí: ,,Máte pekné zuby, pani 
učiteľka.“ Nová učiteľka sa policho-
tene usmieva: ,,Ďakujem, to mám po 
mojej mamičke... ,,A boli vám dobré?“

Na dvore sedia dva kohúty a veľmi sa 
nudia. Prvý hovorí druhému: „Poďme 
si zakikiríkať.“
 Druhý na to: „Mne sa nechce, poďme 
sa radšej pozrieť do mäsiarne na holé 
sliepky.‘‘

Kedy bude na Slovensku dobre?  
Ak štyri cudzie jazyky ovládajúci 
policajt ochotne pomôže prácou una-
venému Cigánovi nastúpiť do vlaku 
metra v Košiciach.

Šiby, ryby, mastné ryby,
kus koláča od korbáča.
Kázal kadlec aj kadlečka,
aby dali tri vajíčka.
Jedno biele, druhé čierne
a to tretie zafarbené.
Ešte k tomu groš,
aby bolo dosť. 

Prijemné prežitie Veľkonočných sviatkov prajeme 
všetkým čitateľom Handlovských novín.

S mojou ženou sa vždy držíme za ruky. Keby som ....

1. voľnosť
2. kocka 
3. služba 
4.  hýbe hlavou
5. je s nami v posteli
6. prestanú kričať
7. historická postava
8. patriaci mužovi s plutvami
9. malý spoj
10. malinovka
11. priletel bez motora
12. nadšenie 
13. minerálna voda
14. ostrov v Tichom oceáne
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Výhercovia
Santoris
Tóthová
Novák


