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Typická slovenská polopravda vraví, že kráľ je  
polonahý. / Stanislav VEREŠVÁRSKY

Dovtedy sa robí hore všetko pod pokrievkou, 
pokým to dole nezačne vrieť. / Ľudo MAJER

BUMERANGY VŠETKÝCH KRAJÍN, VRÁŤTE SA!

Boris FARKAŠ, 
herec
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NA SEM
TÁZOK

HUMORE
DPOVEDÁ 

❶ Poznáte nejakú (máte neja-
kú vlastnú) definíciu humoru?
Humor je vzácny druh filozofie.

❷ Stala sa vám niekedy hu-
morná (veselá) príhoda, ktorá 
by mohla pobaviť aj našich či-
tateľov?

Samozrejme. A nie jedna!!!

❸ Ktorá oblasť spoločenského 
života je podľa vás najväčším 
inšpirátorom humoru?
Nezáleží na oblasti, ale na akté-
roch.

❹ Ak máte - mohli by ste nám 
prezradiť rebríček:  
a) najveselších politikov  
b) najsmiešnejších politikov?
Mám iné rebríčky:
a) Nebezpeční
b) Hlúpi
c) Schopní (tí už u nás takmer 
vyhynuli, lebo nie sú chránení)

❺ Máte obľúbenú anekdotu? 
Stretnú sa dve jasnovidky.
„Ako sa mám?“
„Dobre. A ja?“

❻ Stali ste sa niekedy objek-
tom žartovania? Ako to na vás 
pôsobilo?
(dlhá pauza) Nepoviem!!!

❼ Je pre vás humor nevyhnut-
nou súčasťou života, alebo sa 
bez humoru pokojne zaobíde-
te?
Sú situácie, keď sa snažím jed-
nať bez humoru, ale zakaždým si 
o chvíľu pripadám smiešny.

❽ Chcete sa sám seba na niečo 
opýtať? Ak áno, dajte si na 
svoju otázku aj odpoveď.
Ja: „Ako sa mám - robota, zdravie 
a tak?“
Ja: „Ále... Ujde to.
Ja: „No veď to, kurva.“

Nie je umenie smiať 
sa, keď sa ti chce 
plakať, ale vypiť si, 
keď sa ti chce vracať.

SEBAKRITICKÁ
Ja som Slovák dobrý neni,kdečo na mne treba zmeniť:jazyk, ksicht aj názory,pridať viacej pokory.  

Keby všecia boli takí,akí by sme boli, akí?Všecia musia kráčať spolu,zbytok treba zraziť dolu.

Ja som Slovák veľmo špatný,čo sa nikde neuplatnía do smrti bude bitý,že sa tlačí do zlej riti. 

Ján MIČUCH

Gabriel VIKTOR, vlastným 
menom Ladislav SZALAY, 
v r. 1968-1969 zastupujúci 
šéfredaktor časopisu Roháč.

Fedor VICO
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Ján GĽONDA

Lili JAEGER-AMANN

Andrej MIŠANEK

Pavel MATUŠKA

Miro VICO

Fero MRÁZ

PIANISTA
Na koncerte pianista
brilantne nám zahral 
Liszta.
Prečo však hral Liszta 
z listu?
Pretože mal pamäť 
hmlistú.

 Josef ZBRANEK
LITERÁRNA DILEMA
Unavený literát
tiež má ten svoj liter rád.
A čo s našou dobou temna?
Nech sa trápi postmoderna. 

Mikuláš JARÁBEK

Koľko sa toho nahovorilo a nič sa 

nerobí.
Koľko sa toho robí a nič sa 

nehovorilo. 
 Ľudo MAJER

ANJEL
anjel strážny
je naozaj
anjel
keby anjel strážny
nebol anjel ale
človek
vo dne v noci by nás
strážil
a strážil
a strážil

Tomáš JANOVIC

MINISTERSKÁ
Neumriem na slame,
umriem ja vo vláde.
Keď ma odvolajú, 
tak na ambasáde.

SPONZORSKÁ
Horehron, dolehron, 
ja som Horehronka,
poďte chlapci k nám,
budem vám sponzorka.

Ľudo MAJER

Nestihnul ani 
zavolat na ni 

že ta zamrzlá louže 
parádně klouže.

Našel ji pak vínem politou
s místním kosmopolitou.

Chování měl panské
pil jenom šampaňské.
Jednou se snad doví,
že ho žena hladoví.
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Skúste si s niekým pohovoriť na 
túto tému. Ručím vám za to, že 
začne nadávať, hromžiť, preklínať, 
jednoducho nenájde jediné pekné 
slovo, pretože v súvislosti s hro-
madnou dopravou nemáte jedinú 
pozitívnu skúsenosť. Preto by bolo 
najjednoduchšie neprovokovať, 
nevystrkovať sa z pomyselného 
radu a pridať sa. A to je presne to, 
čo teraz neurobím. Naopak. Pokú-
sim sa hľadať pozitívne znaky toh-
to javu, tejto služby verejnosti. 

Nuž doprava je hromadná, pre-

tože prostredníctvom nej sa do-
pravujú hromady ľudí. A nie je to 
jediný hromadný jav. Celé desať-
ročia sme sa zúčastňovali na pr-
vomájových manifestáciách - hro-
madne, masovo a nesťažovali sme 
sa. Nebolo komu. Všetci, ktorým 
sme sa posťažovať mohli, stáli vy-
soko na tribúne. Ale na hromadnú 
dopravu si trúfame.

Začal som teda uvažovať nie 
o nedostatkoch, záporoch, ale 

o výhodách, o kladoch, o príno-
soch, ktoré táto služba (okrem tej 
najzákladnejšej) prináša.

Po prvé - predovšetkým nám 
umožňuje udržiavať sa vo fyzickej 
kondícii - takú električku či auto-
bus treba občas dobehnúť, ne-
zriedka do nej šikovne naskočiť.

Po druhé - pri čakaní a niekedy 
aj počas jazdy si môžeme prečítať 
noviny.

Po tretie a ďalšie - stretávame 
ľudí, ktorých by sme inak minuli 
bez povšimnutia. Bezdomovci si 
pekne v teple môžu oddýchnuť 
a dospať to, čo v noci nestihli. Pri-
chádzame do kontaktu (doslovne 
fyzického) so ženami, ktoré by 
sme si na ulici nedovolili ani oslo-
viť, pochytíme celý rad nových 
výrazov i celých vetných spojení, 
dozvieme sa aktuálne ceny mno-
hých druhov tovarov, sem-tam si 
vypočujeme aktuálnu anekdotu. 
Napríklad - sťažuje sa pani v au-
tobuse vodičovi: „Preboha, veď 
vy s nami idete ako keby sme boli 
vrecia zemiakov.“ A vodič na to: 
„Čo som naložil, to veziem.“

A to najdôležitejšie: v prípa-
de, že prídeme neskoro do práce, 
máme sa na čo vyhovoriť.

Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

SLOVNÍK (TAKMER) CUDZÍCH SLOV

MES T SKÁ DOPRAVA

BALZACOVI, ktorý mal ne-
ustále finančné ťažkosti, povedal 
jeden z jeho veriteľov: 

„Nemôžem už ďalej čakať! 
Zajtra musím zaplatiť veľký dlh!“

Spisovateľ na naňho prekva-
pene zadíval: 

„Ako si to vlastne predstavu-
jete? Vy robíte dlhy a ja ich mám 
platiť?!“

x x x
„Idem k pánu BALZACOVI!“ 

 - klope na dvere exekútor.
„Pán nie je doma!“ - oznamuje 

cez pootvorené dvere gazdiná.
„To nie je možné, však som ho 

pred chvíľou videl v okne.“
„Ale pán Balzac vás tiež videl.“

x x x
BALZAC si chcel v banke poži-

čať 20 tisíc frankov.
„Na takú vysokú sumu musíte 

mať ručiteľa.“ - vraví mu úradník.
„Ručiteľa? Hm, kde ho ja zože-

niem...“
„To nemáte nejakého dobrého 

priateľa?“
„Jedného mám, - povedal Bal-

zac, - ale ten prísť nemôže. Dal si 
topánky do opravy.“

x x x
Do známej predajme s klo-

búkmi na rue Tivoli vojde BAL-
ZAC a hovorí:

„Prehral som stávku, musím 
kúpiť klobúk. Prosil by som neja-
ký malý a mäkký!“

„Bohužiaľ, - odpovedá preda-
vač - máme len tvrdé cylindre.“

„Ale ja nutne potrebujem 
malý a mäkký.“

„Také sa predsa dnes nenosia.“
„Ale ja ho nechcem nosiť, ja ho 

musím zjesť!“

anekdoty
podľa
becedy b

Ján GĽONDA

?
JEDINÁ OTÁZKA, 

alebo:
Vy sa pýtate, my 
neodpovedáme:

občana SR, ktorý už nemá 
voľnú dierku na opasku:
Rôčik náš nový nastupujúci, pla-
né nádeje vzbudzujúci reštrikciou 
zaváňajúci, povedz mi: Ak si bude 
treba naďalej uťahovať opasky, 
mám si naň prirobiť ďalšiu dierku, 
alebo sa mám na ňom rovno 
obesiť?

Niekoľko rád do  
(po) Silvestrovskej kuchyne

VOLSKÉ OKO
Volské oko sa nepripáli, ak mu 
nasadíme okuliare.

VTÁČIE MLIEKO
Vtáka chytíme, podojíme a po-
dávame.

STRATENÉ VAJCIA
Vajcia jednoducho stratíme 
a sme najedení.

ROZHĽADNÍK
Hlavný kuchár Patrik Gay z Vasokých Tatier pod Sněžkou si otvoril 
exkluzívnu reštauráciu LESBA, v ktorej varí a pečie zásadne z mäso-
žravých rastlín. Jeho vyberané prihriate jedlá sa tešia veľkej popularite 
u milovníkov teplej kuchyne, kým on sám už prišiel o tri prsty, ucho 
a nohu, a to bez namáčania.

Milan LECHAN, referent nehnuteľností 

Pri operácii budí lekár pacienta:  - Čo tak dlho spíte? Kto mi bude podávať nástroje?
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Fero MRÁZ 

Vlado PAVLÍK

Milan LECHAN  
NÁSTENNÁ POVEDAČKA
František Xaver-Ondzik junior, ináč sporovli-
vý a holohlavý chlap, ktorý je však v kolektíve 
obľúbený, každé ráno, keď vstáva zo spoloč-
nej postele, má taký zvláštny zvyk, že sa vždy 
opiera o stenu. Veď prečo by sa neoprel, keď 
na to má?! No dobre, ale po niekoľkých rokoch 
spolunažívania ostala na stene s valčekovou 
maľbou škvrna, lepšie povedané fľak, ktorý 
špatil, ba až hyzdil celú miestnosť. Ondzíkova 
družka Feroslava Papalášová, žena so široko 
rozkročenou náručou, najprv hádzala na ste-
nu hrach, no nepomohlo, nuž sa rozhodla na-
maľovať čerta na stenu, ale ani to nezabralo, 
takže si pani Papalášová zaumienila zavolať 
maliara, aby prišiel s vercajgom a dal stenu 
s malým s do pôvodného stavu.

Maliar-natierač Alexander Šnuptichel prišiel 
a vyžadoval od prítomných absolútnu posluš-
nosť. Pretože mal pod čapicou, tak si ju odložil 
a pokračoval v započatom. O nejakú chvíľu, 
keď sa nacengal o sklo prázdnej fľaše, hovorí 
mu Feroslava Papalášová, domáca:

- Majstre, nože poďte so mnou do spálne, 
ukážem vám to miesto, kde si môj druh Fran-
tišek Xaver kladie ruku a ktoré treba dať do 
poriadku.

Majster Šnuptichel sa zapotácal a zastenal:
- Viete, milosťpani, ja som už starý človek, 

koňak by mi bol milší...
 -ml-

 PRSKAVKY (pre veriacich podľa Juliánskeho kalendára)
Pýta sa povzbudivo Fedor Vico v prešovskej redakcii Bumerangu otravné-
ho grafomana:
- Ako ste na tom s voľným časom počas Vianoc?
- Prečo?
- Potrebujeme somára do betlehema.

Vyzvedá Miro Vico u Joža Ráža na dunajskom nábreží:
- Nemáš niekoho známeho v podsvetí? Potrebujem zabiť kapra.

Chcel som kúpiť manželke kožuch, - chváli sa pán Onomatopoja. Ale keď 
ona je taká jemná a poetická duša, tak som jej zložil k Vianociam básničku.

Prepáčte, nezvládol som s kamiónom zákrutu, ale keď som už u vás v izbe, 
tak šťastné a veselé!

Tento mesiac sa vyznačuje tým, že pre deti bol Mikuláš a Vianoce a pre do-
spelého bude Silvester a novoročná opica.

HA-HA-HÁDANKYKtorá Mara na Slovensku nemá prirodzenie?
Liptovská
Čo je maximálna drzosť?Vystrašiť mŕtvolu až tak, že zomrie.
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Rasťo VISOKAI

Andrej MIŠANEK

Juraj CAJCHAN

POSLEDNÉ SLOVÁ
• Automobilový pretekár: - Vie ten mechanik, že mám niečo z jeho manželkou?
• Hráč na elektrickej gitare: - Pridaj trochu šťavy!• Inštruktor v autoškole: - A teraz to skúste sám!• Mäsiarsky majster: - Chlapče, hoď mi sem ten nôž...

• Konzument hríbov: - Tak tento druh nepoznám...• Poľovník na medvede: - No, maličký, kde máš mamičku?
• Pyrotechnik: - Jasné, že môžeš ten kábel 

precviknúť...
• Futbalový rozhodca: - Nie, nie je to jedenástka...• Vrhač granátu: - Do koľko ste povedali, že mám počítať?
• Krčmár: - Pivo sa minulo...

 (PMK)

DOLAPILI PODVODNÍKA

Rozvratice - V Rozvraticiach sa podarilo 

identifikovať, chytiť a usvedčiť nebezpečné-

ho sobášneho podvodníka Bonifáca L. Ten-

to podvodník recidivista bol majstrom vo 

svojom odbore aj preto, že navštevoval iba 

vdovy s oknami na západ. Finančné a majet-

kové otázky prerokúval s vdovami vždy po-

čas obdivovania romantického západu slnka, 

k čomu sa priznal našim erudovaným vyšet-

rovateľom. Preto mu machinácie tak dlho 

vychádzali. Podozrenie vyvolal až u vdovy 

Agáty B., ktorú ľahkomyseľne navštívil v deň 

mimoriadne silného krupobitia.

Milan KENDA  

Člověku tak lehké je mýlit se 
v mnohém. To když smrtelníkem necítí se, ale bohem. / Zdeněk JANAS
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Ani nevedel chudáčisko kastelán 
Rúber, čo všetko svojou vášňou 
pre pivo ešte len spôsobí v budúc-
nosti. Veď tento nápoj sa postup-
ne, z penivého moku na zaháňa-
nie smädu, cez spríjemňovanie 
intímnych chvíľ, stal politicko-dip-
lomaticko-vojenskoým nástro-
jom, ktorý dával do pohybu také 
procesy, o akých sa fajnšmekrovi 
Rúberovi ani len nesnívalo! Len si 
pri pohýri šarišského piva poriad-
ne uvedomme, čo všetko sa pri 
pive pohovorilo, vymyslelo, uro-
bilo a uplietlo, až z toho všetkého 
vzniklo v súčasnosti také zmätené 
klbko, ktoré by sme nerozplietli, 
ani keby sme ho do suda s pivom 
vložili. Keďže problémy narastajú 

a vyriešiť ich nemá kto, dostáva-
me čoraz väčšiu chuť na ďalšie 
pivo, ktoré nám pomôže na ne 
aspoň sčasti zabudnúť. A potom, 
od piva sa výborne spí no a po-
tom, ako sa spieva v známej ľudo-
vej piesni „A pri tom spaní ako pri 
práci zavše na teba myslievam“ - 
a samozrejme, dám si ďalšie pivo. 
Pivo sa stalo centrom našich sna-
žení. Som presvedčený o tom, že 
keby v súčasnosti žil Andraj Slád-
kovič (aké to príznačné priezvis-
ko), ani by mu nenapadlo napísať 
básnickú skladbu „Marína.“ Isto by 
sa táto skladba volala veľmi jedno-
ducho, ale zato hlbokomyselne.

PIVO
Ono mi z tisícich svetov žiari,
ono mi spať nedá.
Tak ako ono aj ja pením
či už to treba, alebo netreba!

Ó, pivo rodné,
ty mohyla mojich kostí,
v tebe mám dvoje veľkých ľúbostí,
len keby som pri tom pive 
nestváral toľko blbostí.

Vasiľ TUROK-HETEŠ

Z  H I S T Ó R I E  
N Á Š H O  R E G I Ó N U

DEREŠ FEDORA VICA

Laco TVERĎÁK

3X LEONID 
IĽJIČ BREŽNEV 

• Pri dverách zazvoní zvon-
ček. Leo zdvihne husté obo-
čie a usilovne spomína. Po-
tom zašmátra po vreckách 
a nájde hrsť obálok s nápis-
mi. Na jednej z nich je napísa-
né: „Niekto zvoní“ Otvorí ju 
a pomaly číta: „Kto je tam?“

• L.I.B. sa pýšil autorstvom 
trilógie Malá krajina, Obroda 

a Celina, vydaných v 15-mi-
liónovom náklade, ktorú nie-
lenže nenapísal, ale možno 
ani neprečítal.

• ÚV KSSZ (Ústredný výbor 
Komunistickej strany So-
vietskeho zväzu), Politbyro 
a Rada ministrov s ľútosťou 
oznamujú, že po ťažkej, dl-
hej chorobe, bez toho, aby 
sa vrátil k vedomiu, sa k práci 
nad dokumentmi vrátil náš 
drahý Leonid Iľjič Brežnev.

Ion & Mihai BARBU, 
(Rumunsko)

Píše sa rok 1538. Okolie dreveného pivovaru vo Veľkom Šariši je 
presýtené aromatickou vôňou chmeľu i piva. Kastelán Rúber sedí 
na lavici z masívneho orechového dreva, ktoré sudmajstri používajú 
k výrobe súdkov. V ruke má brko a pred sebou akýsi pivovarský denník. 
V mesiaci septembri uvarili 102 hektolitrov piva. Zaškrípali dvere a do 
miestnosti vošiel sládek. Postavil pred kastelána asi päťlitrový džbánok 
piva a bez slova odišiel. Kastelán pil hltavo a dlho. Pivo mu zrejme veľmi 
chutilo. 

Po čase hradný správca zistil, že pracovná morálka Šarišanov je nanič. 
Kone a kravy, ktoré sú vo verejnej správe, sú chudé a sústavne zanedbá-
vané. Súkromný dobytok miestnych Šarišanov je dobre obriadený a vy-
pasený. Hradby, ba i hradné nádvorie, ako i samotné múry Šarišského 
hradu sú v dezolátnom stave. Hradné mažiare, výzbroj i ostatná výstroj 
hrdzavie. Pušný prach v skladoch je vlhký a hradný zbrojár sústavne opi-
tý... Ach, ten pivovar!

Keď mu to všetko hradný pán vyratúval, kastelánovi sa zdalo, že 
ho chytí mŕtvica. Najviac ho zarmútili výčitky, že sa stará iba o pivo-
var a na hrade si služby zanedbáva. Rúber bol na svoj pivovar pyšný. 
V hradných múroch nechal umiestniť medirytinu, ktorá znázorňo-
vala pivovar a chmelnice. Obyvatelia Veľkého Šariša dodnes jednu 
časť pod hradnými ruinami volajú „Chmelník“. Do dnešných dní tam 
rastie veľne divý chmeľ.
(Z histórie pivovarníctva na východnom Slovensku)

Alkoholom zmorený pán na-
stúpi na Nový rok do trolejbu-
su a malé dievčatko mu hneď 
uvoľní miesto. - Tak to-tomu 
hovorím d-d-dobrá výcho-
va! - povie pán uznanlivo. - 
A ako-akože sa vo-vo-voláš 
dievočka? - Zuzka, otecko.

-PMK-

Vy se ptáte my 
odpovídame: 

Proč nemá český 
prezident Zeman 
rád Islám?
Abdullah Assad, 
maďarsko-rakouska 
hranice.
- Protože Islám 
zakazuje alkohol 
a cigarety.

ŠARIŠSKE RADI

• Chcece, že bi vam peňeži ňevžal ďabel? Pokropce 

ich švecenu vodu.
• Chcece mac visoke urodi? Zašejce zarno na kop-

coch.
• Chcece sebe rozširic obzor? Virubajce lesi.

• Chcece mac kritu plavareň? Zrobce kupaľisko 

pod mostom.
• Chcece mac istotu, že vaš život neviši na jedinim 

vlaše? Dajce še ostrihac do hola.
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(franc. pour féliciter) je v spojení s letopočtom skrat-

ka blahoprajnej novoročnej formulky. S láskavým do-

volením autorov pokračujeme v publikovaní týchto 

malých súkromných dielok (a donedávna i celkom in-

tímnych s provokatívnym obsahom, ktoré autori do redakcií radšej 

ani neposielali), ktoré si od nepamäti vymieňajú medzi sebou zná-

mi na sklonku uplynulého roka. Odkedy však funguje internet, tak 

v poštovej obálke už iba zriedkavo. Ak teda máte vo svojej zbierke 

vtipné alebo inak zaujímavé novoročenky, ktoré by mohli zaujať aj 

našich čitateľov, prosíme o ich zaslanie do redakcie. 

PF

S potešením a hrdosťou môže-
me našich čitateľov a priaznivcov 
informovať o najnovšom objave, 
ktorý dokazuje, že najstaršou do-
siaľ zistenou stranou na svete je 
Slovenská malá strana. Našim 
archeológom sa pri vykopávkach 
v okolí Žiliny podarilo získať vzác-
ny exponát ešte nie celkom vzpria-
meného, ale už veľmi aktívneho 
člena SMS.

Na snímke vidíme ešte nie cel-
kom vzpriameného člena SMS ako 
si so záujmom obzerá kus dreva 
pravdepodobne zo stromu, z kto-
rého ešte len nedávno zliezol.

Situácia je napätá (napjatá, na-
pnutá, našponovaná) - povedal 
jeden z najväčších členov Sloven-
skej malej strany (ďalej len SMS) 

z ničoho nič (znenazdajky, náhle, 
nečakane) v nepriamom prenose 
televízie, ktorá nechce byť me-
novaná. Než stihol povedať túto 
rozvitú (rozvinutú, rozkvitnutú, no 
proste dospelú) vetu, praskli mu 
traky (hasóntrakle, šle, plecnice), 
ktoré dovtedy (doposiaľ, do toho 
času, dosiaľ) držali v napätí celú 
mimoriadnu schôdzu SMS ako aj 
nohavice vyššie spomenutého jed-
ného z najväčších predstaviteľov 
Slovenskej malej strany. 

Nedá sa však povedať, žeby po 
tom nepríjemnom faukspas (prie-
ser, blamáž, prúser) napätie povo-
lilo. Kdeže, práve naopak! Napätie 
sa stupňovalo a stupňovalo až do 
chvíle, kým prítomní neodhlaso-
vali uznesenie, že budúci rok bude 
rokom skromnosti a neutiahli si 
svoje opasky na svojich nohavi-
ciach. Až potom sa všetci členovia 
SMS so zatajeným dychom rozišli 
do svojich domovov. Lebo ako sa 
hovorí: všade dobre, ale doma naj-
skromnejšie. 

-tš-

Napriek niektorým pozoruhod-
ným, avšak ojedinelým úspechom 
našich reprezentantov, prichádza-
jú naši športovo založení členovia 
Slovenskej malej strany s niečím 
novým, vo svete nevídaným. V na-

šom stredisku športov pri ZO SMS 
si rozložila svoj stan (ihlan) skupin-
ka priekopníkov novej športovej 
disciplíny, v ktorej by sme mali - 
podľa vyjadrenie najvyšších pred-
staviteľov Slovenskej malej strany 
- žať už v najbližších rokoch malé, 
ale svojim významom veľké úspe-
chy. Ide o preťahovanie lanom 
- disciplínu, ktorej sama podsta-
ta i technika prevedenia je veľmi 
blízka nášmu naturelu. O tom, že 
je tomu skutočne tak sa presvedčil 
na vlastnej koži istý príliš dotieravý 
novinár, ktorého jeden z priekop-
níkov tejto športovej disciplíny tak 
pretiahol lanom po krku, že ten 
hneď vedel koľko bije a momentál-
ne je na pozorovaní v nemocnici na 
okraji mesta.
Naši mladí športovci, snáď budúci 
olympijskí víťazi, pre ktorých nie je 
dôležité zúčastniť sa, ale zvíťaziť,                                                            
nemohli od silného vzrušenia nad 
prvým úspechom zaspať ani na 
vavrínoch...

SPRÁVY 
SLOVENSKEJ 
MALEJ 
STRANY

PERLIČKY ZO ŠKOLY 
A OKOLIA
• Oštepár mal ľavú nohu zohnutú a v pravej držal oštep.
• Keď budú strieľať len štartovacie pištole, bude na svete naozajstný mier.

• Na stupni víťazov sú vždy dve miesta pre porazených.
• Maratónsky bežec zabehol mara-tónsku trať a padol mŕtvy. 
• Na jeho počesť sa tento výkon udr-žiava aj v modernom športe, ale dnes ho zvyčajne preberú.

• Keď sa dvaja bijú, tretí je rozhodca.
• Amatér potrebuje peniaze, aby mohol športovať. Profesionál na-opak.

• Zápasník, ak chce vyhrať, musí po-ložiť súpera na lopatku.
• Majstrovi ligy sa hovorí žampión.
• Ľad je voda v druhom stave. 
• Tréner je odborník, ktorý nič iné nevie.

• Prilby sú dôkazom toho, že sa dnes hokej hrá hlavou.

Ion & Mihai BARBU, 
(Rumunsko)

Miro ĎURŽA
Jiří SUCHÝ

El Behgory, (Egypt)
Redakcia Roháč, kresba Milan VAVRO

Na snímke: 
Hlava postih-
nutého novi-
nára, ktorý je 
toho času na 
pozorovaní 
v nemocnici.

-tš-

-tš-
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Z DIÁRA ANONYMA
• Trpíš nedostatkom jódu? Začni jódlovať.
• Kto veľmi túži, mal by používať tužidlo.
• Dobrý kanec všetko napraví.
• Topánkam stačí kúpiť šnúrky - a sú vám 

zaviazané.
• Milenec je človek ako každý druhý. Akurát 

nemusí umývať riad.

-ml-
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ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU

METODIK
Takto vraví klokanovi prasa:- Ešte nie si prvotriedna klasa!Tvojim skokom chýba viacej krásy.Dobrý skokan nosí adidasy.

Skákať bosý... To je proti zvykom!Tak sa prasa stalo metodikom...
Milan HODÁL

HOP ČIŽMIČKY

(Upravená slovenská rečňovanka)

Hop čižmičky do vodičky,
hop čižmičky do blata!
Až vyrastiem z krpcov raz,
obujem si Adidas.

Marián BRUNOVSKÝ

Najbližšie 

1. číslo časopisu 

Bumerang v novom 

roku nájdete vložené 

v denníku Šport

v sobotu 

16. januára

ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU Fero JABLONOVSKÝ

JOZEF BILY: ŠPORTOVÉ PARADOXY

Paradox je:

• ...keď ťažký atlét berie tréning na ľahkú 

váhu.
• ...keď plavec stráca pôdu pod nohami.

• ...keď tienistou stránkou športovca je 

svetlé pivo.

• ...keď rozhodca zle píska aj s najkvalitnej-

šou píšťalkou.

• ...keď poháre vyhrávajú tí športovci, ktorí 

nepijú.

• ...keď sa nečistou hrou získa čistý príjem.

• ...keď futbalista ide na nervy divákom, 

pretože stojí.

• ...keď hráči po výmene trénera vôbec ne-

hrajú ako vymenení.

• ...keď u mladých vyhráva prehrávač.


