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Aký je rozdiel medzi Stalinom a automa-
tickou práčkou?
Stalin mal o program naviac - on aj 
vešal.

Viete, aký je to rodinné založený muž?
Je to muž, ktorý všade kam príde 
zakladá rodinu.

Milujú sa operná speváčka a dirigent. 
Speváčka to komentuje.
- Myslela som, že budeš mať väčšiu 
paličku.
Dirigent na to:
- Nevedel som, že budem dirigovať v 
takej veľkej sále. 

Farár sa rozčuľuje:
- Kostol prázdny, nikde nikoho, ani orga-
nista neprišiel. Kto dnes bude hrať?
Kostolník odpovedá:
- Slovensko so Švajčiarskom. 

Manžel prekvapí svoju ženu v posteli  s 
iným mužom. Manžel zdesene zvolá:
- Čo to tu robíte?
A žena sa s myknutím pleca obráti na 
milenca:
- Vidíš, hovorila som ti, že nemá o tom 
ani poňatia! 

Príde policajt do reštaurácie. Čašníčka 
sa ho pýta, čo si dá. Policajt hovorí:
- Dám si hranolky.
- Prepáčte, ale došli nám zemiaky.
Policajt na to:
- To mi nevadí, ja ich zjem aj s chlebom. 

Stojí bača opretý o saláš a hrozne 
vracia.
Ide okolo kamarát:
-Ďuro a čo si bol opitý?
-Ále nie! - odpovedá bača, - zjedol som 
štyri halušky, myslím si, neoplatí sa 
zadok špiniť!!! 

Milovať znamená správať sa tak, aby sme nikdy 
v živote nemuseli.... 

1. najlepší muž

2. dôchodca (milo)

3. súčasť javiska

4. naša šelma

5. táranie

6. kúsok dreva

7. ženský odev

8.vrch v Tatrách

9. rozprávkové meno

10. zárodok rastlinky

11.slovenský zbojník

12. časť príboru

13. country skupina 

z Dolného Kubína

Výhercovia:  Králiková, Paulíková, Novák

Dom kultúry pozýva v máji
RYBA V TROJKE - divadlo
2. mája 2010 o 19.00 h
Účinkujú: Zdena Studénková, Zuzana 
Kocúriková, Mária Kráľovičová, Jozef Vajda
Vstupné 13 eur

Pietna spomienka
Deň víťazstva nad fašizmom 
7. mája 2010 od 14.30 h 
Námestie baníkov v Handlovej

Koncert umelcov handlovskej doliny 
KORENE HANDLOVSKEJ DOLINY
14.mája 2010 o 18.00 h v kinosále DK 
Vstupné 0,5 €

Divadelné predstavenie 
Svätá Barbora
16. máj 2010 o 19.00 h
Kinosála DK Handlová
Nenechajte si ujsť inscenáciu na motívy 
sociálnej drámy Štefana Králika v úprave 
Vojtecha Bartka, ktorú ste mohli vidieť 
v premiére minulý rok 

Travesti show
Screamers naruby
22. máj 2010 o 18.00 h
Vstupné predpredaj 8€, v deň podujatia 10€

Info: Igorko Suchý, alebo Braňko Čukan na 
tel. čísielku 5475439


