BUMERANGY VŠETKÝCH KRAJÍN, VRÁŤTE SA!
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psychiater a ultrabežec,
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❶ Poznáte nejakú (máte ne
jakú vlastnú) definíciu humo
ru?
Zhodujem sa s pánom Whitom, že
humor sa nedá ucelene definovať.
Humor je však oknom do duše
človeka. Ako kto narába s humorom, na čom sa zabáva a či vôbec,
to veľa povie o jeho charaktere
a momentálnom duševnom rozpoložení.
❷ Stala sa vám niekedy hu
morná (veselá) príhoda, ktorá
by mohla pobaviť aj našich
čitateľov?

Pre mňa je išpiratívna a humorná
detská nevedomosť. Hra a kontakt s deťmi. Dokáže vykúzliť
množstvo zábavných, neopakovateľných veselých situácií.
❹ Ak máte - mohli by ste
nám prezradiť rebríček:
a) najveselších politikov
b) najsmiešnejších politikov?
a/Najveselší z našej veľkej politiky
je pre mňa Béla Bugár.
b/Najsmiešnejší sú pre mňa tí, čo
sami seba berú veľmi vážne. Majú
ego ako balón. Je ich veľa. Ten rebríček by sa pod nimi polámal.
❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Snáď takú politickú alegóriu. Ide
mravec so slonom po moste a hovorí si: „Ale dupem!“
❻ Stali ste sa niekedy objek
tom žartovania? Ako to na vás
pokračovanie na strane II...

MIlan KUPECKÝ

vidno tam, kde sa na
d hokejom zmráka.
• Môžeme poveda
ť, že máme veľa ná
dejných hokejistov.
zomiera posledná.
Veď nádej

❸ Ktorá oblasť spoločenské
ho života je podľa vás najväč
ším inšpirátorom humoru?

Pavel TAUSSIG

• Hokejové hviezdy
ne

Ale určite aj viac. No krátko,
taká klasická. Išiel som v Tatrách po chodníku a oproti mne
sa blížil známy Jožo, no nevedel
som ho nikam zaradiť. Pozreli
sme sa na seba ako starí známi,
pozdravili sme sa, „Ako sa máš?
Dobre. A ty? Všetko v poriadku?
Ale áno. Kam ideš? Na chatu.“
To som už trochu zneistel a aj
môj „známy“. Jeho priezvisko mi
nenapadlo, aj ten hlas bol akýsi
neznámy. On tiež zrozpačitel.
„Tak ahoj. Ahoj!“ Vycúvali sme
z rozhovoru a rýchlo sme sa
rozlúčili. Vtedy som si uvedomil,
že som si potykal s neznámym
pánom, veď to nebol Jožo Dub!
Ešte sme sa po sebe pár razy
pozreli, i na jeho tvári som videl
prekvapenie. K údivu okoloidúcich som sa ešte potom pár minút nahlas sám pred sebou nad
tou etudkou pochechtával.

Andrej MIŠANEK

S PRSTOM V NOSE
Hrajme pekne veselo,
len tak dínom – dánom,
zodpovednosť za náš úspech
prenechajme Dánom...
Ján GREXA

HOKEJ
Býval pýchou
teraz chradne.
Toť bol hore
už je na dne!
Ján HEINRICH
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pôsobilo?

SLOVNÍK (TAKMER) CUDZÍCH SLOV

Myslím, že často, len som vtedy
o tom nevedel. Preto mi to nevadilo a v podstate ani nevadí, aj
keď občas o tom viem.

Toto slovné spojenie si v posledných
dňoch získalo takú popularitu, že je
veľmi zaujímavé na chvíľu sa pri ňom
zastaviť. Prechod od socializmu ku
kapitalizmu v mnohých oblastiach
každodenného života najkrutejšie
zasiahol právny systém. Hneď od
začiatku bolo počuť hlasy z domova
i zo zahraničia, že právna sústava
riadená vedúcou silou spoločnosti
- teda komunistickou stranou - sa
nemôže zo dňa na deň stať nezávislou, pretože vlastne ani netuší, čo
to vlastne obnáša. A tak to dopadlo
tak, ako mnohí predpovedali a ako
sa to dalo čakať, že celá nezávislosť

❼ Je pre vás humor nevy
hnutnou súčasťou života,
alebo sa bez humoru pokojne
zaobídete?
Humor mám rád, ale sa bez neho
zaobídem.
❽ Chcete sa sám seba na
niečo opýtať? Ak áno, dajte si
na svoju otázku aj odpoveď.
Chcel by som celý život prežiť
s humorom?
Určite nie! Bola by to nuda.

Ľubomír OKRUHLICA
Bobo PERNECKÝ
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sa v praxi pretavila do určitej anarchie. Prešlo sa k nezávislosti od zákonov, od akejkoľvek morálnej zodpovednosti, od všetkého, čo malo
celú právnu sústavu morálne podopierať. Znamená to, že ak raz niekto
povie, že „skutok sa nestal“, padá
všetko. Akékoľvek dôkazy, logika
veci, morálne kritériá. Z veľkým úsilím bude teraz potrebné narovnať
túto pokrivenú prax a zrušiť ju tak,
ako sa teraz snaží parlament zrušiť
protizákonné amnestie.

A pritom celkom logické by bolo
zrušiť imunitu v celom rozsahu.
Imunita by mala platiť len na výroky
v parlamente a vo všetkých politických oblastiach, nemala by sa vzťahovať na zločiny a priestupky tých,
ktorí zákony konštituujú a ktorí by
mali dozerať na ich dodržiavanie. To
znamená na členov vlády, poslancov, všetkých právnikov, policajtovi, armádu - všetci tí by mali byť
trestne zodpovední, a mala by na
nich platiť dvojnásobná sadzba ako
pre bežných občanov. Imunitu by
mohli uplatniť len v rozpätí vykonávania svojho povolania tak, aby bola
súčasťou ochrany nielen všetkých
represívnych zložiek, ale prostredníctvom nej, ochranou pre každého
občana tejto spoločnosti.
A čo je na tomto príspevku humorné, veselé? No nič, svet je nudný a otravný. Ale ak trochu uhnem,
vzdialene by akýkoľvek problém
mohla ilustrovať, no aká asi, židovská anekdota.
V Haliči tajne hrajú poker traja
duchovní. Prepadne ich polícia a vyzvedá: „Hrali ste poker?“ Katolícky
kňaz sa s veľkým sebazaprením
rozhodne klamať: „Nehral!“ Pýtajú sa evanjelického kňaza - ten tiež
zhreší, lebo povie, že nehral. Makoniec sa obrátia na rabína: „Hrali ste
poker?“ A rabín na to: „Preboha,
a s kým?“
Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

JAJKELE:

Jan TOMASCHOFF

POLITOLOGIZMY Milana KENDU

Je nehorázne, že nám usporiadatelia po našom jedinom
víťazstve nepustili správnu hymnu! Tú dánsku...
Ján GREXA

vie,
„Múdry Žid
a mlčať
o čom treb
ť.“
čí nehovori
a o čom sta
vic

Tomáš Jano

RECEPR PRE ZBOHATLÍKOV
Povesť ľudomila rýchlo získate zdĺhavým potriasaním rúk.

Milan HODÁL

SLOVENSKÉ PRAVIDLO

FRAJERI

Zaslúžená odmena vyvoláva závisť, nezaslúžená rešpekt.

VAROVANIE
Spať na vavrínoch je takmer rovnako riskantné ako spať na stráži.

ZÁZRAK
Je vlastne zázrak, že ešte máme stromy pri našom vzájomnom
podpiľovaní konárov.

SLOGAN Z PARLAMENTU
Kretén je ten, kto rieši problém inak, ako by sme ho riešili my.

POSTREH ČITATEĽA DETEKTÍVOK
V Anglicku býva záhradníkom vrah, u nás cap.

Žiť sa má dospelo
aj trochu detsky
Byť skrátka v normále
aj zažiť pecky
Nad mnohým tajiť dych
aj mnohé rozdýchať
Život sú výkriky
aj tichá modlitba
Krčmové šuškandy
aj múdre rady
Vedieť sa postaviť
keď prídu pády
A hlavne nefňukať!!!
Možnože to chce
Roztočiť pedále
Zvládať aj kopce
Tak ako Peťo Sagan –
byť lídrom etapy
Mať to pod kontrolou
Vedieť sa presadiť...
Skúsiť sa poučiť
aj z vlastných omylov
Večer byť spokojný
s tým čo sa odžilo...
Život nás každý deň
poriadne preverí...
Tí – ktorí obstáli –
sú u mňa Frajeri...

Miro VICO

Laco TVERĎÁK

AKÝ LÍDER TAKÝ TÍM
Nemali by naši hráči výkonnostné manko,
ak by kapitánom tímu bol kapitán Danko.
Ján GREXA
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ČITATELIA NÁM PÍSALI...
V týchto dňoch rezonuje medzi politikmi i širokou verejnosťou
kauza zrušenia Mečiarových amnestií a ja si myslím, že do
budúcnosti by malo byť v Ústave SR zakotvené, že prípadné
udeľovanie amnestií by malo byť výsadou len pre legálne
zvoleného prezidenta, pretože ako je známe, Vladimír Mečiar bol
v čase udelenia amnestií iba zastupujúcim prezidentom.
V čase vládnutia Mečiarovho HZDS vychádzal pôvodný
Bumerang (v rokoch 1994-1997) a jeho obsah nebol vtedajším
vládcom Slovenska po vôli, čo sa prejavovalo aj pri jeho distribúcii
a predaji v sledovaných predajných miestach.
Ale neboli to len tieto dôvody a vy si môžete prečítať, ako na
túto skutočnosť v tom období reagoval náš čitateľ v Bumerangu
z 29. mája 1995.
-fv-

Dobrý večer, stará mama!
Najprv len tak naľahko s bujnou hrivou a neskôr o palici s helmou
navštívil som 17 martinských peenesiek (PNS - Poštová novinová
služba, pozn. red.) ohľadom Bumerangu. V každom stánku o časopise vedeli, niekde však boli veľmi neochotní, bez záujmu, no v jednom
prípade mi vedúca medzi štyrmi okuliarmi oznámila, že jej chodilo
4-5 kusov, no horko-ťažko predala jeden (kupoval som ho v prestrojení za Barbie) a že najviac im idú na odbyt sexuálne časopisy. To ja,
keď si prečítam Bumerang, hneď sa vzruším. Nepomohlo. Nakoniec
celý uzimený, oplodnený a holohlavý, ale hrdý som plazením a prískokmi skončil v inštitúcii, ktorá šéfuje všetkým PNS - búdkam bez
rozdielu pohlavia a čísla topánok: I. novinová spoločnosť, Kmeťova
10, 036 01 Martin. Tu som sa dozvedel... (ak stojíte, sadnite si, ak sedíte, ľahnite a podaj packu)... že pre celé mesto Martin chodí 10 kusov a chcú znížiť na 4. Keby som mal pri sebe náboje (zbraň nosím),
tak tento list dostanete potrubnou poštou z Leopoldova alebo Ilavy.
Čitateľ a pisateľ M.L. z Martina (adresa v redakcii).

jisti zaMnohí fanúšikovia pochybujú, či si naši hoke
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Samo
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Ján GREXA

Fero MRÁZ

UFO GRAMY
Tomáša MAJERNÍKA

POMOHOL MU KOVÁČ
Klope ufón o polnoci:
Vstávaj, kováč, z lôžka.
Praskla mi pri pristávaní
na podvozku oska.
CHVÍĽA SO SYNOM
- Veľký si môj ufonko,
už si mi po plecia.
Kedyže ma prerastieš?
- Keď v splne bude mesiac.

SPRÁVY

SLOVENSKEJ
MALEJ
STRANY
Svet ide stále dopredu, aj keď milióny a miliardy ľudí robia všetko pre
to, aby konečne ostal stáť, alebo,
nedajbože, aby sa pomaly začal
vracať. Treba však povedať, že vracať sa nemá príliš kam, ale tu a tam
nám to niektorí politici (naši i svetoví) občas pripomenú, že niečo by sa
už našlo.
Takým novým prvkom v politike
sú prezidentské kandidátky v sukniach. Teda obrazne, mnohé už ani
nevedia, čo to sukňa je. Aj u nás už
taký pokus bol, ale vo svet sa ženy
v prezidentskej kampani dostávajú
až do finále. Tak sme sa rozhodli,

že ako malá strana by sme mohli
postaviť svoju kandidátku. Jeden
anonymný návrh sme už dostali,
ale z fotografie nie je celkom jasné
či ide o ženu. Do našich volieb by

sme chceli zaangažovať neúspešné finalistky z USA a z Francúzska
za predpokladu, že by požiadali
o slovenské občiansktvo, alebo

podobne ako futbalisti alebo hokejisti, požiadali by o hosťovanie na
našej politickej scéne na päť rokov
za príslušný honorár. Ako vidíte,
náš návrh sa stretol s nečakaným
nadšením, takže počkáme, ako sa

veci vyvinú. Predovšetkým však
rátame postupne s nárastom záujmu o kandidatúru medzi našimi
ženami. Také voľby by mohli mať
mimoriadny náboj, pretože ženy

Jozef JURKO

majú celú kopu tajných zbraní, ktoré
doteraz pri takejto
príležitosti nikdy
nepoužili. A pri
veľkej absencii
kvalitných zábavných programov našej televízie mohla by
takáto
kampaň
plniť hneď niekoľko
funkcií.
Dámy, ženy, panie
i dievčence rôznych
vekových kategórií,
hláste sa! Hláste sa
a kandidujte, ukážeme svetu, že keď
nám to nejde v hokeji, skúsime preraziť do sveta prezidentkou.
-mv-
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Keď bol Chruščov v Amerike, opýtal sa ho prezident na problém antisemitizmu v ZSSR.
„Niečo také u nás neexistuje,“ odpovedal Nikita Sergejevič.
„Prosím vás! Veď napríklad v Kyjeve, a to nie je práve malé mesto,
nemáte ani rabína.“
Chruščov okamžite volá na ukrajinský ústredný výbor strany:
„Ako je to možné, že ste dotaraz
nemenovali rabína?“
„Žiadneho sme nenašli, Nikita
Sergejevič. Jedného sme už
takmer zohnali, ale nevie po
hebrejsky. A keď sme nakoniec
našli niekoho kto hebrejčinu
ovláda, zasa to nebol Žid.“

Drago MIKA

KAMARÁT
NETOPIER
Skamarátil som sa s Netopierom.
Ešte že je ten Netopier Neróm...
Prilietava ku mne na posiedky,
Prináša mi okrídlené pletky.
Na lampe mi hlavou nadol visí.
Z jednej misy jedia všetky krysy.
Bodaj by to čerti porantali Plná misa vždy sa veľkým máli.
Pištia myši, keď Netopier krúži Hľadá, kde by sa tu vykalužil...
"Venčieval" som psíka, fretku, mačku...
Prevetrám aj jeho, prisámvačku!

ŽIDOVS
KÉ
ANEKDO
TY

Nasadím mu obojok i vôdzku,
Vydáme sa mestom na pochôdzku.
Z Neba na nás hľadí Luna bledá,
Okolitým susedom to nedá.
Netopier mi ponad hlavu lieta,
Cítim sa s ním čoby majster sveta.
Prinajmenšom majster Európy.
...Veď aj holub spod oblohy kropí...
Blanokrídly priateľ bez padáka
Priplichtí sa stále, keď sa zmráka.
Prilieta a do výšin ma volá.
Prevteliť sa neviem do sokola.

Tetovanie je so začiatočných písmen (v azbuke) názvu Komunistickej strany
Sovietskoho zväzu)

HA-HA-HÁDANKA

Aký je rozdiel medzi Sta
linom a automatickou
práčkou?
Stalin aj vešal.

JÁN HEINRICH / ČRIEPKY

Hasne lampa, na východe svitá,
Okuliare spadli do koryta.
S UV-filtrom proti slnku tmavé.
Nevyznám sa v netopierom práve.

•
•
•
•
•
•
•

Navečer keď zore obzor zlatí,
Kamarát môj na krídlach sa vráti.
Nebolo nám doma aby clivo,
Vytratiť sa môžeme na pivo.

Para je
nadšená
voda.

Nemám krídla - ramená mám iba,
Bez plutiev sa koriť musím rybám.
Potiahli sme spolu nočnú smenu,
Lapil pre mňa muchu vypasenú.

Dobre trénované svedomie vlastného pána nepohryzie.
Hrdá diera o záplatu nestojí.
Najvýhodnejšie by bolo prisahať na diery v ústave.
Robiť veci zadarmo je špinavá konkurencia.
My sme sa už dosť nasľubovali. Teraz aj vy niečo splňte!
Politika, to sú ideály, vyčíslené v peniazoch.
Odkaz do hlavného mesta: Aj pupok je len diera!

jem v cudzine.“
Žid prišiel na imigračné oddelenie
a žiada, aby mu dovolili vycestovať, pretože jeho strýko, milionár,
oslepol.
„Počúvajte,“ prehovárajú ho.
„Prečo by ste chodili za starcom?
Nech on radšej príde sem.“
„Vy ste ma asi zle pochopili, súdruh. Môj strýko je slepý, nie hlúpy.“
Chajmovič prišiel na katastrálny
úrad a sťažuje sa, že jeho žena,
svokra aj svokor chcú emigrovať
do Izraela, len on nie.
„Tak nech si idú, súdruh Chajmovič, a vy zostaňte tu.“
„No hej, ale keď ja jediný v rodine
som Žid.“

Žid na imigračnom úrade v Rusku
vysvetľuje, že má na vysťahovanie
do Izraela dva vážne dôvody.
„Po prvé - môj sused sa mi ustavične vyhráža: „Počkaj, ty židák, len
čo sovietska vláda skolabuje, ešte
v ten deň ťa zamordujem.“
„Nemusíte sa báť, sovietska vláda
predsa nikdy neskolabuje.“
„No a to je ten druhý dôvod.“

Prejednáva sa otázka slobodného vysťahovania z Ruska. Michail
Gorbačov žiada, aby príslušné
oddelenie ÚV KSSZ pripravilo
podklady, koľko v Rusku žije Židov
a koľko ich žiada o vysťahovanie.
Odpoveď znela: Židov dva milióny, záujemcov o vysťahovanie
17 miliónov.

„Prečo nás vodíte za nos, Rabinovič? V dotazníku ste napísali, že
nemáte žiadnych príbuzných v cudzine, ale my bezpečne vieme, že
máte v Izraeli brata a sestru.“
„Ale oni sú predsa doma. To ja ži-

Aký je rozdiel medzi Sovietskym
zväzom a dnešným Ruskom?
Predtým vraj Židia predávali Rusko a dnes Rusko predáva svojich
Židov.

J. TUWIM

Josef BROŽEK
Jano SCHUSTER

Zdeněk ŠÁLEK, redakcia Mladý svět
Kresba: Vladimír Jiránek

POZORUHODNÉ VÝROKY
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Mark Twain cestoval trolejb
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Ladislav BELICA

Miro VICO
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OBROVSKÁ
KORUPCIA
Už je taká, že nestačí
odvolať len Kaliňáka,
ale na bojovom poli
objaviť sa musia
aj základné školy.

JE TO MÁRNE
S Werichom súhlasiť skúsim,
bol intelektuálna trieda,
s hlúposťou sa bojovať musí,
no vyhrať sa nedá.

Pejo VIDLÁR

JAK TO?
„Do Únijě!“ - ludzí práňí,
nás ochráňí - zlu zabráňí.
Donese nám blahobyt,
porádek aj velký byt.
Práce bude nadbytek,
tlustý bude dobytek.
Cesty budú celkom volné,
do Mňíchova z Hornej Dolnej.
OK, jak to ale v reáli,
ket Únija má na „máli“?
Sny sa šecky rozdali
a vazali im ostali.

Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

Poriadne sa neukloním,
to ma veľmi zlostí.
Preto chodím k šéfovi
bez chrbtovej kosti.
Ladislav BELICA

DILEMA
Hlavou mi víri otázka,
no sotva na to prídem.
Že prečo majú špinavci
najvyšší čistý príjem?

PREČO NIE?
Obuvník a policajtom?
Trvá na tom, ten džob chce!
Dobre teda, bude autám
nasadzovať papuče.
Emília MOLČÁNIOVÁ

Obsadzili naše trhy,
naše „mejd in“ dole strhli.
Naše družstva kamsi zmizli,
dotácie druhí zlízli?
Vyštuduješ za slovenské,
no slúžit budeš cuzí ženskej.
Jáj, já sa z teho po*eru
a kópia do Bruselu...
„Tak proč nespójit celý svjět
a všadě poroste enem jěden květ?
Rovný klobúk, jědna forma,
v huavjě jědna uniforma.
Kresťan, moslim, ateista,
žid, budhista – výhra istá...
A s človjěka, co slobodně myslí,
kreatúra s ksichtem kyslým...“
Toto neňi Boží rád,
ale teho, co sa sce na něho enem hrát.
Šak počkaj, ket to ináč nesce ít,
horký kalich budeš pit.
A potem, snát, z očiščující krízy,
zrodzí sa čovjěk nový, ryzí.

A MU?

ČUDUJETE S
Ľubomír JUHÁS

Je lepšie bojovať s vlastnými vetrami,
než s veternými mlynmi.
Jiří NOVÁK
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AGENTÚRA JPP
Veľrybí samec pláva okolo svojej partnerky a povie:
- Kopa ekologických aktivistov, svetové vlády a rôzne nadácie vyvíjajú
enormné úsilie na záchranu nášho druhu, ale teba stále bolí hlava.

Milan KENDA

HYPOCHONDER
CASSANOVA
Hypochonder taký márne
nevláči sa do lekárne,
škoda mu je toľkých trov,
ten sa vláči s magistrou.
Od dentistu so sestričkou,
keď má problém so stoličkou.
S ortopédkou paničkou,
keď sa trápi s platničkou.
S internistkou zase vtedy,
keď má dojem, že má vredy.
Urológovi ide po žene,
keď má vraj v moči kamene.
Na ORL s odborníčkou
ponocuje,
keď ho škriabe v krku,
stratil čuch a nepočuje.
Najradšej by to však zobral
všetko naraz, v celku,
zdravotníctvo ale nemá
ženu ministerku

Andrej MIŠANEK

Rasťo VISOKAI

Ľudo MAJER

Juraj CAJCHAN

JARNÁ KOLEKCIA
Svätojánska muška sa sťažuje:
dvorí 60-watovej
- Môj syn sa úplne zbláznil. Od začiatku jari
žiarovke!
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Oravec medzi štamgastmi:
- Som taký dobrý v posteli, že občas už vykrikujem svoje meno.

k

Vraciam vám psa, čo ste mi predali.
- Prečo?
- V noci tak strašne brechal, že som ani nepočul
zlodeja, čo nás vykradol.

ALEXANDRA KOBZDEJA, profesora Varšavskej umeleckej akadémie pozvali na svadbu jednej
z jeho modeliek. Maliar, vidiac
mladú ženu prvý raz oblečenú,
pošepkal známemu:
„Nikdy by som si nebol myslel, že
je taká očarujúca.“

BELGICKÝ KARIKATURISTA VYSTAVUJE V PREŠOVE

Časopis, ktorý odoberal aj
RUDYARD KIPLING priniesol
omylom správu o smrti slávneho
spisovateľa. Kipling nelenil a napísal redakcii list.
„Keďže váš časopis, ako zvyknete
tvrdiť, má najspoľahlivejšie informácie, musí byť správa o mojom
úmrtí pravdivá. A tak mi neostáva
nič iné, len aby som zrušil predplatné.“
Nemecká továreň na výrobu likérov rozoslala známym umelcom
návrhy na súťaž na propagačný
plagát. List takéhoto znenia dostal
aj známy nemecký maliar FRITZ
KOCH.
„Naša firma,“ čítal, „má v úmysle
vypísať súťaž na najlepší reklamný plagát na naše likéry. Prosíme
vás, aby ste sa na súťaži zúčastnili
s dvoma, alebo aj viacerými návrhmi. Najlepší plagát odmeníme
päťsto markami. Neodmenené
návrhy nevraciame.“
Maliar poslal pohotovú odpoveď:
„Mám v úmysle vypísať súťaž na
najlepší likér v Nemecku. Prosím
vás, aby ste sa na súťaži zúčastnili
s dvoma alebo viacerymi fľašami.
Najlepší likér bude odmenený piatimi markami. Neodmenené fľaše
nevraciam.“
Nemecký lekár a bakteriológ ROBERT KOCH nemal rád arogantných ľudí. Raz k nemu do ordinácie prišla neobyčajne namyslená
dáma spomedzi „horných desaťtisíc“.
„Čo vám je, milá pani?“ - spýtal sa
Koch.
„Pán profesor,“ - povedala urazene pacientka, - „som zvyknutá na
to, že ma vždy a všade oslovujú
milostivá pani!“
„Túto chorobu neviem liečiť,“ - odvetil Koch a zavolal do čakárne:
„Ďalší, prosím!“

ZÁRUKA
ÚSTAVNOSTI
Mnohé kauzy riešiť budú,
ústavnosť ich zbaví bludu.
Ale čo ak právna mierka
má aj zadné dvierka?!

ČARO
PARAGRAFOV
S paragrafmi dá sa hravo
kľučkovaním obísť právo.
Mikuláš JARÁBEK

POD KUP

OLOU

Ďoďo v prešovskej krčme:
- Ňeškaj sebe dam svojich
dzešec piv postojački, abi
o mňe ňehutoreli, že višedavam po karčmoch.
V obchode s divinou si
pani pýta bažanta:
- Ale nech v ňom nie sú
broky.
- Milostivá, bažanta, ktorý
sa uchechtal na smrť, žiaľ,
nemáme.

VELKÁ SOUTĚŽ
O MALÉHO DIKTÁTORA

Turecká hlava státu Recep Tayyip
Erdogan touží po absolutní moci.
Uspořádal proto referendum,
ve kterém mu ji měli lid vložit
do rukou. Jenomže se asi trochu
přepočítal. Sice nakonec vyhrál,
ale místo jasného triumfu to
bylo velmi vyrovnané a nebýt
několika milionů zfalšovaných
hlasovacích lístků, pochopitelně
v jeho prospěch, kdo ví, jak by to
dopadlo. Že vám tato celá kauza stále není až tak jasná? Náš
následující test vás dostane do
obrazu.
1. Turecký vůdce Erdogan se
chová jako:
a) Prezident
b) Sultán
c) Tyrl
2. Erdoganovi odpůrci dostávají ve vězení:

Peter GOSSÁNYI / AFORIZMY

• Skutočný nepriateľ ťa nikdy neo
pustí.
• K väčšine úrazov dochádza pri
vstupovaní si do svedomia.
• Aj ateisti chcú mať od niektorý
ch ľudí svätý pokoj.
• Vždy mu záležalo na prístupe k
ľuďom. Na tom, ako
koho pristúpiť.
• Ako to, že vo víne je pravda, keď
ju vždy má manželka?
• Aj dve tváre sú kapitál.

• Najviac kriví rovnostárstvo.
• Keď niet na hovädzinu, somarin
y

nepomôžu.

Constantin Sunnerberg - belgický autor, narodený
v roku 1970 v Moskve významná osobnosť svetového
kresleného humoru. V roku 1998 začal vytvárať
politické kresby pre belgické noviny Le Soir. Odvtedy
pracuje ako profesionálny ilustrátor najmä pre tlač
(Le Soir, Courrier International, Journal du Mardi,
Espace de Libertés, Journaliste, Le Monde, VifExpress). V roku 2002 vytvoril gigantské figúrky
na slávnom karnevale v Nice (Francúzsko) a v roku
2003 kresby pre nemeckú televíziu ZDF. Constantin
Sunnerberg získal ceny v politických karikatúrach,
v plagátoch alebo v písaní krátkych poviedkových
súťaží, ako aj v belgických šachových turnajoch. Začal
robiť karikatúry a zúčastňovať sa na karikatúrnych
súťažiach v roku 2016 získal 1. cenu na súťaži Free
Feeling v Prešove.
Výstava Constantina Sunnerberga bude otvorená
vo Wav klube na Hlavnej ulici v Prešove 24. mája.

a) tureckou kávu
b) turecký med
c) turecký jed
3. Erdogan chce v Istanbulu
vybudovat vlastní:
a) kostel
b) mešitu
c) ješitu
4. Na základě výsledků referenda půjde Ergogan:
a) cestou demokracie
b) cestou autokracie
c) po žních k Turkovi
5. Když se chce Erdogan odreagovat tak:
a) navštíví lázně
b) navštíví Lurdy
c) vyvraždí Kurdy
Správné odpovědi spolu se zbytkem zfalšovaných volebních lístků
zasílejte na tureckou ambasádu,
případně přímo Erdoganovi domů.

Na základe dohody o reciprocite
publikujeme niektoré materiály
z českého humoristického časopisu SORRY.

Jiří KOŠTÝŘ
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VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY
Z vládcov namazaných
múmie čas robí.
Automobilom je
auto, čo má mobil.
Na Slnku sa mokré
šaty vyparili.
Moja babička má
kŕčovité žily.
Neopatrnosťou
rozbil fyzik atóm.
Remizovať v šachu
možno psychopatom.
V minulosti vojny
viedli ľudia v mieri.
Ocot v dažďoch kyslých
prší z atmosféry.
Románik je v próze
veľmi krátky román.
Domorodec môže
rodiť sa len doma.
Puška na broky sa
brokolicou volá.
Kuchár pripraviť vie
volské oká z vola.
Na západe ľahko
nájdeš zapadákov.
Vtáčie mlieko vzniká
vo vemenách vtäkov.
Jozef BILY

PERLIČKY ZO
ŠKOLY A OKOLIA
• Včera ma tak bolela hlava, že
s ňou chcela ísť mama na zdravotné stredisko.
• Večer ma mama ženie od televízora do postele. Ráno, keď sa
mi niečo pekné sníva, ma z nej
vyháňa.
• Sporím pravidelne. Nepravidelne
som ale bez peňazí.
• Väčšinou som bez peňazí, pretože ich zabúdam v cukrárni.
• Mám všetkých rovnako rád, ale
mamu o číslo viac.
• Do vody pôjdem až vtedy, keď
sa naučím plávať.
• Otec hovorí, že ma starký a babička kazia, ale neskazili na mne
ešte vôbec nič.
• Starký na staré kolená trochu
hluchne a nepočuje nič okrem
toho, čo nechceme aby počul.
• Starký je chorý a musí užívať pilulky proti proti práškom.
• Syr jem rád. Najmä ak ma k tomu
naši donútia.
• Keď pôjdem po prázdninách do
školy, mama bude vzdychať, ale
ja už nie. Som chlap a musím sa
naučiť niečo vydržať.

ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU

Bruno HORECKÝ

Manželka sa vráti o deň skôr
z kúpeľov a doma nájde krásnu,
mladú, štíhlu ženu. Skríkne na
manžela:
- A toto čo má znamenať?
- To je Vitana, tá varí za teba.

POHĽAD DO ZÁKULISIA

Chytili dvoch zlodejov, ktorí už
dlho spolupracovali.
- Za akých okolností ste sa
vlastne zoznámili?- pýta sa
vyšetrujúci.
- V autobuse. Ja som mu ukradol
hodinky a on mne peňaženku,

Nie sú pravdivé informácie, oj, nie veru, že pokusy o znásilnenie sú až také tragické.
Dole podpísaný referent urobil anketu medzi osobami nežného pohlavia, a tu je
výsledok:
Nejedna štyridsiatnička, ak by ju chcel niekto znásilniť, by za nič na svete nekričala:
„Pomóóóóc!“, ale Hurrráááá!“.

V súvislosti s častými požiarmi nesúhlasíme s tradičným názorom slovenských
voličov, že hasič a požiarnik je to isté. Treba si zapamätať raz a navždy, že hasiči
hasia a požiarnici udržiavajú oheň alebo sami iniciatívne zakladajú požiare a delia sa
s hasičmi o zisk súdružsky, prípadne na polovicu.
INFORMÁCIE BOLI NEPRAVDIVÉ

MacMillan LECHAN

Manželka dohovára mužovi:
- Fero, včera som ťa zasa videla
vychádzať z vinárne.
- No a čo? Nemôžem tam predsa
sedieť celý deň!
- Ako sa ti páči v novom
zamestnaní?
- Ále, s mojím platom by som
mal prísť do práce, pozdraviť sa
a ísť domov.

Marcel KRIŠTOFOVIČ

- Nie je ti zima, keď chodíš bosý
po snehu?
- Trochu je... na ruky.

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU

VIII
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NA TENTO

Ak pacientovi nič
nie je, tak vtedy je
celá lekárska veda
bezmocná.
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REDUKČNÁ PORADA
BUMERANGU
alebo
TRAJA VO VLASTNEJ ŠŤAVE

DEREŠ FEDORA VICA

...a DEREŠ Jána
• Naši hokejisti počas MS úspešne zastavili trend
výkonnostného poklesu, lebo horšie sa už naozaj
hrať nedá.
• Naši fanúšikovia sú na prípadný zostup do B
kategórie už pripravení slávnym pokrikom „My
sme tu doma!“
• Vraj šport zbližuje národy, ale všetci súperi odmietli s našimi hráčmi podpísať pakt o neútočení!

Jozef STORINSKÝ

Ján GREXA

- Fero, susedka mi vravela, že jej muž
chodí každú sobotu do bordelu za
šľapkami. A ty v sobotu kam chodíš?
- Do bordelu za šľapkami.
- No veď zato! Už som sa zľakla, že
my si to nemôžeme dovoliť.

- Pán direktor, zmizla nám pokladníčka!
- A trezor ste už pozreli?
- Áno, ale ani tam nie je.

Na hokejovom zápase sa usporiadateľ
pýta malého chlapca:
- Odkiaľ máš lístok?
- Našiel som ho
doma.
- A otca máš kde?
- Doma, hľadá lístok.

SCHUSTRA

Quido Mária PIAČEK

Z NÁRODNEJ
POÉZIE
FUTBALOVEJ
Spopod našej brány
voda vyviera,
starodávny lanár
do nás pozerá.
Nepozeraj do nás,
do našej brány,
nie je ten šuhajko
pre teba chovaný.
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zobrať tri balenia.

Na jeho prípravu potrebujeme:
Fedora Vica, Miroslava Vica a Milana Lechana.
Uvedení ingredienti sa dobrovoľne zišli 2. mája t.r. v bufete
železničnej stanice vo Vrútkach,
aby bez pardonu, ale za účasti vitamínov a ďalších nezvaných hostí
prebrali, prelúskali a prelustrovali
potravinové články potrebné na
ukojenie hladu čitateľov po humore tu prítomného dvojtýždenníka
v podnájme denníka Šport.
Postup:
Raňajky - rozcvička + 3 jazykolamy s ručaním neobmedzeným
Desiata - borovička, borovička,
borovička...
Obed - rum, pivo, slivovica, pivo,
príbor
Olovrant - víno - ženy - spev
Večera - viagra + špáradlo
Prajeme vám gýčmi nevzrušenú
dobrú púť!
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Vlado MEŠÁR

BAČIKOVA
MUDROSC
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Villem RASING, Belgicko

tu
sobo
3. júna

JEDINÁ OTÁZKA,
ALEBO

VY SA PÝTATE, MY
NEODPOVEDÁME

V súvislosti s práve finišuj
ú
cimi MS v hokeji sa náš čita

teľ Jozef Bully pýta:

?

Keď tréner môže v kriticke
j
situácii odvolať branká
ra,
nemohli by sme ho koo
ptovať s takýmito právomoca
mi
do parlamentu alebo rov
no
do vlády, aby mohol odv
olať ktoréhokoľvek ministr
a či
člena vlády, ak už je s nam
i
zle-nedobre?
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