BUMERANGY VŠETKÝCH KRAJÍN, VRÁŤTE SA!
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Tatiana ŽITŇANOVÁ,
výtvarníčka

HUMORISTICKO-SATIRICKÝ DVOJTÝŽDENNÍK
ROČNÍK III, 1. JÚLA 2017 / SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ

❶ Poznáte nejakú (máte nejakú
vlastnú) definíciu humoru?
Myslím si, že niekedy sám život definuje humor najlepšie.

❷ Stala sa vám niekedy humorná (veselá) príhoda, ktorá by
mohla pobaviť aj našich čitateľov?

Mám zopár milých príhod čo „nevymyslíš“: bola som so psami na prechádzke v lese, hore na strome sa naháňali veveričky a jedna spadla s dosť
veľkej výšky, rovno môjmu psovi na
hlavu.....zľakli sme sa všetci. Pes - že
čo mu spadlo na hlavu, veverička - kde
padla, ja - že pes chytí veveričku....veverička sa zvrtla a bežala ďalej...
Druhá príhoda: tiež psi boli v lese....
zrazu uvideli líšku bežali za ňou....jeden
a druhý za líškou. O chvíľu sa vrátili a ja
som nechápala čo vidím....bežal jeden
pes, druhý a líška ich naháňala.....urobili
koliesko okolo mňa a rozišli sa.....

❸ Ktorá oblasť spoločenského
života je podľa vás najväčším
inšpirátorom humoru?
Asi to vyplýva z tých „príhod“ ale aj deti
sú nekonečným zdrojom humoru, inšpirácie a veselosti.
Potom manželský život na staré kolená, to je tiež dobrá zábava...nepočujeme sa a stále niečo hľadáme....

NN

❹ Ak máte - mohli by ste nám
prezradiť rebríček:
a) najveselších politikov
b) najsmiešnejších politikov?
Ja politiku nemusím...a často túto oblasť vnímam ako karikatúru celej spoločnosti. Čo sa týka výzoru, myslím ako
v každej oblasti, sú typy výraznejšie
alebo menej výrazné. Skôr je to taký
výtvarný pohľad na ľudí - kto sa dá veselo nakresliť. Aj by to bolo veselé, keby
neriadili naše životy.

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Som dosť nespoločensky človek, čiže
ani neviem rozprávať vtipy a preto ich
nesledujem už dávno. Mám rada skôr
kreslené, ako dieťa som zbožňovala „Roháč“ a myslím, že ovládať vtipy
a vedieť ich dobre rozprávať je umenie,
veľa ľudí to vie, ja nie. Ešte tak ako idú
dva balóny po púšti.....pozor kaktusssss....

❻ Stali ste sa niekedy objektom
žartovania? Ako to na vás pôsobilo?

Oleg DERGAČOV

Sú ľudia, ktorí keď sa presadia, hneď zapustia korene.

NA KONCI ŠKOLSKÉHO ROKA

- Za takéto vysvedčenie sa dáva pár
faciek, - rozčuľuje sa otec.
- Máš pravdu, ocko, pán učiteľ býva hneď
za rohom.

VYZNANIE ČITATEĽA
Z KEŽMARKU
So svojou ženou sa vždy
držíme za ruky. Keby som ju
pustil, šla by nakupovať.

OTÁZKA NA TELO

ZNOVU
ŠKOLSKÉ
REFORMY

COV?
ČO JE TO DOM DÔCHOD

le.

Pomsta potomkov za detské jas

- Ste tu na dovolenke,
alebo so svojou ženou?

Je to horšie ako vlani,
ni,
chceme od vás, milí pá
už len jedno:
„Nebráňte nám vo
vzdelaní!“

Eva JARÁBKOVÁCHABADOVÁ

Ja myslím, že som vďačný objekt na
zábavu, celý život naletím všetkým na
pokračovanie na strane II...

Laco TVERĎÁK

Vlado MEŠÁR

II
všetko....keďže to viem....nikdy nikomu
neverím....

❼ Je pre vás humor nevyhnutnou súčasťou života, alebo sa
bez humoru pokojne zaobídete?

V

SLOVNÍK (TAKMER) CUDZÍCH SLOV

opýtať? Ak áno, dajte si na svoju
otázku aj odpoveď.

Musím hneď v úvode zdôrazniť, že
k mostom mám kladný vzťah a nie
bez príčiny. Žijeme si tu v pomerne
civilizovanej, i keď rozdelenej krajine.
Mosty poväčšine stoja a spájajú
dva brehy. Všetko je tak ako má
byť. Existencia mostov je pre ľudí
samozrejmosťou. Po mostoch sa chodí
a ak niekedy niektorí politici uvažovali
o tom, že by Československo mohlo byť
mostom medzi východom a západom
(Východom a Západom), celkom chápem
ich oponentov, ktorým sa to nepozdávalo
práve kvôli tomu, že po mostoch sa

Kedy konečne schudnem?.....vyzerá, že
to tak skoro zase nebude....ako cely
život.

Ako som povedala, že život sám je
komédia....a často sa nad ním musím
usmievať....ja rada kreslím veselé veci
a tak je to tiež taká profesná úchylka...
pozerať na život z tej veselej stránky,
ale ako „blíženec“ mám aj tú druhú
stránku...pre rovnováhu v prírode.

❽ Chcete sa sama seba na niečo

chodí. A taký most sa k tomu nemá čo
vyjadrovať. Mostom sme sa (vďakabohu)
nestali a ak sa budú niekedy potrebovať
niektoré svetové strany spájať, mostom
sa môže stať hocičo. V histórii už takých
mostov bolo.
Mosty sa dostávajú do rôznych
kontextov. Veď dva z tohtoročných
teroristických útokov sa stali na alebo
v tesnej blízkosti londýnskych mostov.
A pritom mosty za nič nemohli. Stáli

Názory väčšiny umelcov sú zhodné: jeden si
myslí o druhom, že je somár.

POLITOLOGIZMY Milana KENDU
SITUAČNÁ SPRÁVA
Vošli sme do pasce, ale môžeme v nej slobodne bedákať.

NEKONEČNÝ SERIÁL
Náš nepopulárny seriál: Nemocnica na pokraji skazy.

PREVZALI SME HESLO
Po nežnej sme prevzali anglosaské heslo „Môj dom – môj hrad“. Ceny domov
a bytov sa priblížili k cenám hradov.

Přežili jsme Habsburky,
přežijeme i burky. Jiří MIKULKA

CHARAKTERISTIKA DNEŠKA
Charakteristická črta ponovembrového vývoja: Tovar na cene získava, človek
stráca.

CITÁT

INFOSERVUS

Nad válovom zvolal
s pátosom:
Mám plný bachor
- Teda som!
Ján HEINRICH

Ako sa volá jedlo,
ktoré vám dá
vláda zadarmo?

KRAJINKA
Prečo sa rýmuje POST a kompost?
Tomáš JANOVIC

Milan HODÁL

Figa borová

a plnili si svoju úlohu, spájali (a spájajú)
dva brehy, napriek tomu z akýchsi
nezistených príčin prilákali najpodlejších
zbabelých vrahov, aby povesť mostov
naštrbili.
Ale mosty môžu aj nebyť
a v skutočnosti byť. Uvediem príklad.
Svojho času, na vojenčine, sme sa vracali
z cvičenia v celkom dobrej nálade,
unavení, ale po splnení náročnej úlohy
bojového výcviku (boli sme mladí)
spokojní. A zrazu – most. Ani by sme si
ho vlastne nevšimli, keby veliteľ nevydal
rozkaz – musíme sa brodiť cez rieku, most
vyhodil nepriateľ do vzduchu. My všetci
sme však videli, že most stojí. Pochopili
sme, že to len akože. Podobne ako sme
útočili a strieľali na neexistujúceho
nepriateľa, museli sme sa zmieriť
s neexistujúcou diverznou jednotkou,
ktorá most vyhodila do vzduchu a tesne
pred cieľom sme si zmáčali odevy a obuv,
aby sme mali postarané o program na
celé popoludnie a večer.
Robí sa to často, že niečo, čo je, vlastne
nie je a naopak, niečo čo nie je, v postate
vlastne je. Takže nie je nič čudné na tom,
ak sa malý chlapec pýta otca keď idú po
záhrade: „Ocko, čo je to farebné na tom
strome?“
„To sú modré slivky“ – odpovedá otec.
„Tak prečo sú červené?“
„Lebo sú ešte zelené.“
Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

ŤAŽKO SA VYHNÚŤ
Ťažko sa vyhnúť zbabraným životom v zbabraných režimoch.
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POMÁHAŤ
A CHRÁNIŤ!
Nová doba
novým heslom
vymýva nám hlavy
Na autiakoch svieti nápis:
Pomáhať a chrániť!
Systém beží...
Vo dne v noci
chráni občana
Len akosi pripomína
slovko šikana

KOMENTÁRAJ s r.o.
Najviac optimistov nájdete
medzi pesimistami.
So slušnosťou ďalej zájdeš,
kýva mudrc múdro briadkou.
V dnešných časoch slušní ľudia
chodia ale s holým zadkom.
Ladilav BELICA

Viktor KUBAL

Aj sa pýtaš či všetky tie
bezpečnostné plány
nie sú iba ďalší spôsob
vyberania DANÍ???
Ujedáme z príkrej kaše
Doba velí: – Vybrať viacej!!!
Ošklbaní z každej strany
Kto tu koho pred kým chráni???
Pomáhať a chrániť!
Tak znie heslo dňa...
Môžeme sa vykecávať –
chrbty narovnať
Sloboda je skvelá!!!
Radosť žiť!

Jano VALTER

...len aby ma niekto nedal
zajtra odstreliť?!....

Jan TOMASCHOFF

III
• Niektorí opilci hádžu šable ešte šikovnejšie ako austrálski
domorodci bumerangy.
• Bumerang sa vždy hodí.
• Problémy sú ako bumerangy. Vracajú sa.
• Kto do teba kameňom, do toho ty bumerangom.
• Sklerotik si uvedomí, že hodil bumerang až keď sa ten vráti
a tresne ho po hlave.
• Bumerang nie je grcanina, aj keď sa tiež vracia.

...a BUMERANGY Ivana KOVÁČIKA

BUMERANGOVINY Petra

GOSSÁNYIHO
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POZOR! NEPREHLIADNITE! POHOV!
Ak ste si nekúpili niektoré z posledných čísiel Bumerangu, vložených
v denníku Šport, nedozvedeli ste sa:
- že kapitán Ján Nálepka bol nedávno povýšený na majora a je stále v domácom väzení na ulici 21. Augusta Husáka.
- že prvá vesmírna loď s ľudskou posádkou bola vypustená z Pivovaru Šariš
tri roky pred Jurajom Gagarinom.
- že Benito Mussolini predáva v Neapole hamburgery, má čiernu hrivu
a pozná sa s Marekom Hamšíkom.
- že členka KSS Alžbeta Báthoryčka žije na Spišskom hrade a ukazuje turistom sever.
- že kreslené a písané fóry našich spolupracovníkov, ktorí nechcú byť menovaní, pôsobia proti bolesti hlavy, hrdla a maternice.
Tak nabudúce nezabudnite a za pár centov sú kúpte denník Šport
s prílohou Bumerangu.
-ech-

Fero MRÁZ

UFO GRAMY
Tom áša MAJ ERN ÍKA

GARÁŽ
Ufón stavia garáž,
kúpil totiž UFO.
Ja som kúpil malé,
postačí mi kufor.
ŽIJE NA ÚROVNI
Mal už Ladu, teraz si
na Mercedes trúfol.
Ktovie, možno do roka
bude mať aj UFO.

SPRÁVY

SLOVENSKEJ
MALEJ
STRANY
Vyzerá to možno čudne, ale naša strana
nezanedbáva ani najmladšiu generáciu.
My tu večne nebudeme, malosti bude
na svete stále dosť, preto je veľmi dôležité, aby aj tí malí vedeli niečo o malosti.
A nielen o tej svojej. Pretože pokiaľ ide
o malosť, výška nerozhoduje. Malosťou sa
vyznačovali aj niektoré významné osobnosti svetovej politiky a vyznačujú sa ňou
aj veľké osobnosti súčasnej politiky. Nebudeme naše deti trápiť, nebudeme ich
zaťahovať do osídiel dnešného zamotaného sveta. Začínajú sa prázdniny, takže
čo, ak by sa vo voľných chvíľach zabavili
malým testom, ktorý by ich nemal otráviť.

1. Čo sú to prázdniny?
a/nekonečné prázdno
b/čas prázdnych škôl
c/voľný čas, ktorý by nemal byť vyplnený prázdnom
2. Prázdniny trvajú:
a. jeden deň
b. viac dní ako máme prstov na rukách
aj nohách
c. toľko dní, koľko majú spolu dva mesiace
3. Ako dlho trvali prázdniny detí v jednom Verneovom dobrodružnom románe?
a. v románe prázdniny vôbec nemali
b. boli to dva roky prázdnin
c. Verne o prázdninách nikdy nepísal
4. S čím treba cez prázdniny rátať?

a. že aj tie najkrajšie prázdniny sa raz
skončia
b. že aj cez prázdniny môže byť zlé počasie
c. že od zajtra budú prázdniny o jeden
deň kratšie
5. Čo urobíme cez prázdniny s počítačom?
a. hodíme ho niekam do kúta spolu
s učebnicami
b. nehneme sa od neho ani na minútu
c. nájdeme si na ňom nejaké pekné
miesto na rekreáciu alebo výlet
6. Čo je podľa vás pre futbalistu najdôležitejšie?
a. nápadné tetovanie
b. účes
c. naučiť sa robiť všetko tak, aby ak sa
niečo stane, aby to vyzeralo, že sa to
nestalo

Ivo CHADŽIEV

7. Koľ kokrát sa ešte vyspíme než pôjdeme znovu do školy?
a. jedenkrát
b. ani raz
c. vyše 50-krát
8. Mobil je:
a. súčiastkou v automobile
b. hračka, ktorou sa hádže na cieľ
c. dômyselný prístroj, ktorým sa učia
deti v núdzi volať našu stranu, tak
zvanou SMS-kou – populárnou Slovenskou malou straničkou
-mv-
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PREZIDENT
ZISTIL

MILOŠ CHCE OSCARA!

Nebude sa na Slovensku
dariť majorite,
kým budú mať Rómovia
u nás holé ....

Prezident republiky Miloš Zeman při své nedávné
návštěvě Číny opět zabodoval, když při rozhovoru
se svým ruským protějškem Vladimírem Putinem
uvedl, že novináři by se měli likvidovat. Tento
jeho výrok vyvolal okamžitě velmi bouřlivé reakce a jakkoliv se hradní protokol snažil tento tzv.
"bonmot" zlehčit a dostat ho do roviny nevinného
žertu, reportérům Fámyzdatu se podařilo zjistit,
že až taková legrace to zřejmě nebyla. Podle našich zdrojů se totiž během návštěvy české hlavy

Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOV
Á

Ešte pred pádom komuniznu v Sovietskom zväze bola populárna táto
anekdota. Len si to predstavte. Bol
starý Egypt a boli Židia. Egypťania Židov utláčali. A kde sú Egypťania dnes?
Zmizli. A Židia žijú.
Bol antický Rím, boli Židia. Rimania
Židov vraždili. A kde sú dnes? Nie sú!
A Židia?
Bol cárizmus a boli Židia. Cárizmus
zatláčal Židov do get a robil na nich
pogromy. Kde je dnes cárizmus? Nie je.
Ale Židia sú tu!
Bol Hitler a boli Židia. Hitler vraždil
Židov v plynových komorách. A kde je
teraz Hitler? Nie je. A Židia?
Potom prišiel socializmus...
„Čo tým chcete povedať?“
„Len to, že sa blížime do finále.“
•••
Žiadny kresťan sa nemôže cítiť bezpečný, pokiaľ je ohrozený jediný Žid na
svete.
•••
„Nechápem, prečo existuje antisemitizmus!“
„A všetko ostatné chápete?“
•••
V roku 1919 sa Einsteinov 9-ročný syn
Eduard opýtal otca: „Otec, a prečo si
vlastne taký slávny?“ Einstein sa zasmial a potom mu vážne vysvetlil: „Vieš,
keď slepý chrobák lezie po povrchu
gule, nepozoruje, že cesta, ktorú absolvuje je zahnutá. Ja som mal to šťastie,
že som si to všimol.“

•
ŽIDOVSKÉ
ANEKDOTY

•••
Michail Arkadjevič vychádza z Domu
divadelných umelcov v Moskve o jednej hodine po polnoci, v povznesenej
nálade. Pristúpi k nemu skupina japonských turistov. Jeden sa lámanou
ruštinou pýta:
„Kde tu najdeme najbližší nočný bar?“
„Povedal by som, že asi v Helsinkách.“
•••
„Vy sa akosi pričasto obšmietate okolo
mojej ženy,“ hovorí Kraus svojmu pomocníkovi.
„Ale, pán šéf...“
„Žiadne ale! Nič nevysvetľujte! Všetci
moji zamestnanci musia mať nielen
rozum, ale aj vycibrený vkus!“
•••
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.“
•••
„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 žijem
v cudzine.“

Scénář píše Ovčáček X Bohdalová škemrá
o roli

pravovaný film měl jmenovat Na samotce u lesa.

KEDY BUDEME V PORIADKU?

VŠECH DESET POHROMADĚ

(O.K.)

Tenistka Petra Kvitová se dokázala velmi rychle
vrátit na tenisové kurty. Poté, co ji na sklonku
loňského roku v jejím bytě přepadl neznámý
útočník a při jeho útoku přišla česká hráčka málem o několik prstů levé ruky, zvládla dvojnásobná
wimbledonská vítězka první kolo French open ve
velkém stylu. Po výhře nad Američankou Boserupovou 6:3, 6:2 pak hovořila s reportéry Fámyzdatu a víc než postup do druhého kola pak kvitovala, že po hladké výhře mohla oblíznout všech
deset...

Michal HRDÝ

státu v nejlidnatější zemi světa dohodl mimo
jiné i jeden zajímavý kulturní projekt. Mělo by se
jednat o celovečerní film věnovaný právě problematice nepohodlných žurnalistů a jejich konfliktů
s oficiálními politickými špičkami. Kooprodukční
snímek, který vzniká za podpory České republiky,
Ruska a Číny, by se podle informací investigativců
Fámyzdatu měl jmenovat Smrt jim sluší!
UVEZU TO, PANE KAJÍNEK?
Nejslavnější český vězeň Jiří Kajínek, který byl na
konci minulého měsíce na základě prezidentské
milosti po třiadvaceti letech za mřížemi propuštěn
na svobodu, nemá údajně nouzi o nejrůznější pracovní nabídky. Reportérům Fámyzdatu se podařilo zjistit, že by se populární útěkář mohl dokonce
objevit i na plátnech kin a to v připravovaném
snímku režiséra Filipa Renče, ve kterém chce detailně zmapovat život Kajínka v nápravných zařízeních. Podle informací našich reprtérů by se při-

VTÍPEK ZA MILARDY
Jednou z kauz, které odstartovaly odvolání ministra financí Andreje Babiše, byl případ velmi podivných odkupů korunových dluhopisů Babišova
agrárního molochu. Jakkoliv se šéf Hnutí ANO hájí
tím, že šlo o legální transakci, mnozí ekonomové
se domnívají, že se tímto slovenský miliardář doslova vysmál českým zákonům a daňovým povinnostem. S ohledem na to někteří z nich navrhují
přejmenovat Babišovu firmu na podle nich mnohem přiléhavější název Agrožert.

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

V americkom filme leží chlap na márach,
Smrtka mu ústa aj oči zatvára, z blednúcej tváre posmrtný
pot steká...
„MŔTVY! SI V PORIADKU?“ pýta sa ho lekár.
(Tragikomikou celý svet sa hýbe,
V nej má svoje miesto aj slovenský príbeh.)
Smutnú správu ohlásil nám dotykový mobil...
Našu starkú na priechode zrazil automobil.
Hoci sa dedovi bárs nedobre chodí,
Krivkajúc náhli sa na miesto nehody.
Babka leží na asfalte bez topánok, bosá,
S poranenou nohou, krv jej tečie z nosa...
Šarmantný policajt s úsmevom medovým
Starkej dal „fúkať“, pokutu dedovi.
K babke sa ponáhľal až mu v krku vyschlo.
V behu vraj prekročil povolenú rýchlosť!
Kým sa dedko v prázdnej peňaženke kutral,
Na mieste nehody stál minister vnútra.
S úsmevom si hladil pestovanú briadku:
„Dám zrušiť priechody, bude to V PORIADKU!
Verím, že v parlamente s návrhom prerazím.
Maľovanie pruhov stojí až priveľa peňazí.
Myslíte si, že je ľahké byť vo vláde ministrom?
Každý z nás je v džungli goríl iba malý mini – strom!“
Starkí sa čudujú... Kohože to zdravia?
Na scénu prichádza pán minister zdravia:
„Chcete sa sanitkou na chirurgiu odviezť?
Na zlomenú nohu postačí aj obväz.
Veľmi draho platíme za plyn, kilowaty,
V skladoch už nemáme ani kilo vaty!
Pacienti nemajú základné potreby –
Ani len papier na veľké potreby!
Namiesto sestričiek, čo sú moje túžby,
Mám až päť poradcov z pohrebnej služby.
Ak sa chorí nevyliečia od piatka do piatka,
Pripijem si na ich zdravie a budú V PORIADKU!“
Dedko ťažko zadržiava bolesť, plač a vzlyky:
„S Rómkami do pôrodníc lietajú dva vrtuľníky!
Preto v krízach zmietame sa hladní, chorí, holí,
Lebo všetkým našim vládam vládnu monopoly.
Zrazu babka kopla dedka chorou nohou do zadku
„Netáraj a hybaj domov! Tam budeme V PORIADKU!“
Chudák dedko poslúchol, domov dal sa zlákať...
VEĎ DOMOV SÚ RUKY, NA KTORÝCH SMIEŠ PLAKAŤ!
(Prečítali ste si celý príbeh riadok poriadku? Ak Vám neprekážal
citát z básne Miroslava Válka, STE V PORIADKU ...!) S pozdravom
čitateľ Bumerangu
Ladislav BEDNÁR z Kežmarku
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Laco TORMA

Bobo PERNECKÝ

Roman JURKAS

Miroslav MOTYČÍK

V

13/2017

HA-HA HÁDANKA
Viete, aká je to cibuľová peňaženka?
Keď ju otvoríte, tak sa rozplačete.

PREKLEPY
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Milostná prdohra.
Alenka v riti divov.
Z vrátnice zavolajte šľapku 23.
Rádio s buzíkom.
Mladý autor vydal svoju prkotinu.
Zabil dve muchy jednou vranou.
Družica letela po obéznej dráhe.
Presnosť je výsada krámov.
Mačiatko sa zhúlilo do klbka.
Obliekol si krutasy.
Vyvreštím Ti budúcnosť.
Rýchlovravná kanvica.
Maliar - nasierač.
Zemiaky pečené v pohrebe.
Rozčúlili sa s nebožtíkom.
Cestoval vo vagíne osobného vlaku.
Siamské dojičky.
Počítačový výtrus.
Solárny medveď.
Závlažná trestná činnosť.
Maslový vrah.
Na hlavu si nasadil plynovú mačku.
Prd sebazáchovy.
V delíriu videl biele mníšky.
Raňajkoval som ovsené vložky.
Budeme spolu, až kým nás zmrd
nerozdelí.
Zápalková kravička.
Zobudilo ma hrejúce rádio.
Sčítací kominár.
Bez vetrov sa ani hlísta nepohne.
Takmer som si oči vymočil.
Húliaci strojček.
Trafená hus za grgala.
Sloník cudzích slov.
Nerestné bohatstvo.
Dubnica nad Vrahom.
Tanečný perkelt.
Nové mesto s nadváhou.
Zízal ako teľa na nové varlata.
Obyčajný smrdelník.
Prasa napadnuté komármi sa volá
oštípaná.
V groteskách hrali Lavór a Harddisk.
Nepremokavá voda.
Margita Žiguli napísala Tri konské
gaštany
Jeho obmedzenosť nepozná hraníc.
Podobala sa na ňu, ako keby jej z okna
vypadla.
Kto šetrí, má vetry.
Privítala ho s rozkročenou náručou.

ZOPÁR ZO ZÁHORIA
Súdzá dvoch zloďejú, co vykradli
obchod z lihovinama.
„Co ste spravili z takým množstvem
alkoholu?“ pýta sa sudca jedného.
„Prodali sme ho.“
„A co ste spravili z peňazama?“
„Propili zme ich.“
•••
„Odkedy som sa vydaua, Joža mja
zanedbáva...“
„Tak sa s ňim rozved!“
„Co ci šibe, šak sem vydatá za Feru!“
•••
Ferovi pri dverách zazvoňí súsed:
„Je u tebja moja žena?“
„Áno, áno,“ odpovedá bojazlivo.
„Uf, to sem rád! Už som si mysleu, že
zas míňa peňíze po obchodoch!“
•••
Opitý Fera sa opýra o bránku pri
domje. Ide okouo Jeníček a pýta sa:
„Strýčku, stracili ste klúček?“
„Né, chuapče, né, odvahu!“
•••
Cérenka sa pýta mamičky:
„Maminko, aj ty si též chceua princa
na koňi?“
„Pravdaže, cérko, pravdaže, ale
bohužel došeu enem ten kúň!“

Znamení šelmy na čele
nosíme všichni, přátelé
už jenom pro ty blbé kecy
zhusta k hovnu a zřídka k věci.
Proměnila se želva
ve strašlivého, ve lva
dřív, než to genový inž
enýr
hodit stačil na papír
Lída CHÁBOVÁ

DOMÁCA OBUV
Mnohí muži vytriezvejú
a spadnú im z očí klapky,
keď namiesto papúč,
nájdu doma iba šľapky.
ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU

Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

GASTROŠPÁS
- Ako to, že dávate také malé porcie? – pýta sa hosť čašníčky v staničnej reštaurácii. - Aby cestujúci nezmeškal vlak.

V které písni se zpěvačka Kristína inspirovala Dietlovou
„Raz keď budeš stáť s Inou při oltári.“

Nemocnicí na kraji města?
Jiří MIKULKA

Dědo PEJO

SLUNÉČKÁR
(THE SUNNY BOY)
V kavárňi já scíňím slunku,
nebrumkám si žádnú dumku.
Na talérku „teplý pes“,
ze ZSSR nafurt bes.
Hvjězdná fangla aj kvjěcináč,
s Amíkama navjěky a ňigdaj ináč.
Amerika je múj na vjěčné časy cíl,
za to sa budu bit, biju a sem sa bil.
POZORUHODNÉ VÝROKY
Milujem cirkus, lebo v ňom žijem.
Pavel KOHOUT

JARNÁ KOLEKCIA
Svätojánska muška sa sťažuje:
Marcel KRIŠTOFOVIČ

- Môj syn sa úplne zbláznil. Od začiatku jari dvorí
60-watovej žiarovke!

Nechcu Slovana v Evrópjě,
radči pjěkňe se šeckýma na kopjě.
Tak jě dobre, tak mi fajn,
žádný Ábel, samý Kajn.
Ďžony ten mňa ochráňí
a s Anďelú život, víru ubráňí.
Euro šecko jemu dám,
zhasnu svjětlo a zavru krám.
Zbohem!

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU
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PERSPEK
TÍVA

OBRÁTE
NÁ

DOVOLENKA,
alebo Jazyková pomoc
v zahraničí
POĽSKO
Fazuľa: Perdzawka naturalna
Prostitútka: Radodajka ulicowa
Výhybkár: Popleta kolejowy

HE-HE-HEFT

• Mnohí by sa nehrabali do politiky, keby
sa nedalo hrabať.
• Nechcem už počúvať o krajšom zajtrajšku
. Nie som predsa včerajší!

- Tak čo, urobil si skúšku z angličtiny?
- Zdá sa, že áno.
- A na čo sa ťa profesor pýtal?
- Čo ja viem, veď hovoril po anglicky.

Milan KUPECKÝ

- Človeče, už tretí deň sa
mi nechce robiť. Nevieš, čo
by to mohlo znamenať?
- Nuž, asi, že je streda.

MAĎARSKO
Cintorín: Rakvakemping
Dlhé vlasy: Bundás frizúr
Nákladné auto: Tirák tátos
RUSKO
Alkoholik: Nasajev
Korytnačka: Tvjordyj žab
Pracovník čerpacej stanice:
Naftalenko

NEHYNÚCE
ODKAZY

JAPONSKO
Nervozita: Husaki
Smädí ma: Ta-Ma-Suši
PES: CIKA-MURI
Ing. Ling Vista

Ty sprosták! Z tohoto článku vysvitá, že si vlastne v nebezpečnom veku!
PUNCH

ŠKOLSKÉ OKIENKO
- Dušanko, vymenuj mi zvieratá, ktoré
poznáš.- Vôl, kôň, bujak, teľa, somár.
- Ty bývaš pri roľníckom družstve?
- Nie, pri futbalovom ihrisku.

Ľudo MAJER / ZASTRÚHANÉ MYŠLIENKY
• Nadváhy sa nikto nezbaví tým, že zoberie do úvahy poľahčujúce okolnosti.
• Ak ti niekto stojí v ceste, vypeč s ním!
• Tam, kde sa jeden prežiera a piati hladujú, sú v priemere šiesti najedení.
• Z môjho uhla pohľadu uhla môjmu pohľadu.

VESELÝ KARNEVAL
V móde je masiek karneval,
a kto si osliu hlavu dal,
dividendy z každej firmy
znásobí si aspoň štyrmi

OD PREMIÉRA:
Mám názory vždycky správne:
len to je verejnoprávne,
čo poslúži mne i strane,
lebo zobe z mojej dlane!
OD PREDSEDU PARLAMENTU:
Mika mi furt robil muky,
nechcel zobať z mojej ruky!
Nuž taká je moja rečMika musí z telky preč!
OD MINISTRA VNÚTRA:
Študentské pochody
vždy hravo rozchodím,
Každú provokáciu som prestál
s heslom, že sa skutok nestal!
Janko GREXA

nekdoty
podľa
becedy

L

Francúzsky spisovateľ LAMOTHE – LEVAYER, ktorý žil za vlády Ľudovíta XIV.,
napísal raz nie veľmi úspešnú knihu.
„Len pokoj!“ – povedal svojmu nakladateľovi. „Ešte mám toľko vplyvu na
kráľovskom dvore, aby knihu zakázali!“
A naozaj, kniha sa ocitla na indexe a –
okamžite sa rozpredala, takže vyšla
v ďalšom vydaní.
•••
Americký spisovateľ Sinclair LEWIS
dostával od svojich čitateľov veľa korešpondencie, ktorú vybavovala jeho
osobná sekretárka, pani Lewisová.
Raz dostal list od nadšenej čitateľky:
„Majstre! Čítam vaše knihy a som nimi
taká nadšená, že by som bola pre vás
ochotná urobiť všetko! A keď hovorím
všetko, myslím tým skutočne všetko!“
Pani Lewisová odpísala:
„Drahá slečna! Pán Lewis píše romány a všetko ostatné robím preňho ja.
A keď hovorím všetko, myslím tým
skutočne všetko!“
•••
Stalo sa to onoho aprílového večera
roku 1865, keď prezidenta LINCOLNA
zavraždili v lóži divadla. V čase, keď odvážali prezidentove telesné pozostatky,
vysoký úradník zdvorilo robil spoločníka jeho vdove. Aby trochu oživil rozhovor, nesmelo riekol:
„Ale ináč, pani prezidentová, čo vravíte
na predstavenie...?
•••
Istý zahraničný diplomat zastihol raz
amerického prezidenta LINCOLNA ako
si čistí topánky.
„Hrozné!“ vykríkol diplomat. „Vy si čistíte svoje topánky?“
„Čistím,“ odpovedal pokojne prezident.
„A čie topánky čistíte vy?“
•••
Prezident LINCOLN stretol raz na prechádzke farmára, ktorý sedel na okraji
cesty neďaleko svojho domu a obedoval.
„Dobrý deň, priateľu,“ pozdravil ho Lincoln. „A prečože obedujete tu pri ceste
v takej nepohodlnej póze?“
Farmár sa dostal do rozpakov, poškriabal sa na hlave a zajachtal: „... totiž...
viete pec mi silno kadí...“
„Na to sa hneď pozrieme,“ povedal Lincoln, ktorý bol známy majster na všetky
domáce práce. A kým mohol farmár
zaprotestovať, zameral prezident svoje
kroky smerom k farmárovmu domčeku. No sotva otvoril dvere, zasiahla ho
dobre mierená varecha rovno do čela
a ženský hlas zaškrečal:
„Zmizni odtiaľto, ty lump, lebo ti...“
Lincoln poslúchol rozkaz a išiel kade
ľahšie. Vrátil sa k farmárovi na okraj
cesty, sadol si k nemu, priateľsky mu
poklepal po pleci a povedal mu:
„Nič si z toho nerob, priateľu. Aj moja
pec niekedy kadí...“

Mikuláš JARÁBEK

PRÍČINA
A NÁSLEDOK
Keď mu vzali KRESLO –
dostal STOLICU.
Bruno HORECKÝ

Milan HODÁL

Andrej MIŠANEK
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Perličky

lia
a oko
• Nížiny na mape označujeme zeleným začernením.

so školy

• Rieky na mape značíme modrým
spôsobom.
• Magetická inklinácia je vodorovná
priamka, nad ktorou sú na špagátiku zavesené póly.
• Rozoznávame pól severný, južný,
rovník a kolobežky.
• Na školskom výlete sme išli približne zo severu na juh. Keď sme tam
došli, zistili sme, že sme niekde úplne
inde. Tomu sa hovorí putovanie.
• V lese sa najlepšie orientujeme,
keď sa pozeráme, ako sú posadené stromy.
• Keď ideme s rodičmi na huby, hľadáme najčastejšie jeden druhého.
• Rovník je pomôcka na kreslenie
rovných čiar.
• Kompas sa skladá z krabičky, ručičky a severného smeru.
• Zemská os je myslená čiara, ktorá nie je, pretože je.
• Prirodzené hranice štátov sú všade
umelé.

VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY
Eunuch je osoba
do EÚ prijatá.
V múzeách žijú len
vypchaté zvieratá.
Zo skalpov vznikajú
parochne na hlavy.
Voliči líšia sa
napríklad pohlavím.
S väzňami robili
krížené výsluchy.
Zlý pavúk prenikne
ústrojom do muchy.
Povodeň nič proti
pamperskám nezmôže.
Jeleňom na hlave
narástli rohože.
Na nových topánkach
vznikajú otlaky.
Zvieratá s krídlami
voláme letáky.
Mne je z dňa Štedrého
najmilšia večera.
Žiaci sa zaviažu
do zberu papiera.
Učiteľ nevidí
tichučké šepkanie.
V priestupnom roku sa
február pretiahne.

Jozef BILY

Rasťo VISOKAI

KONKURZ
Prebieha konkurz na nových príslušníkov miestnej polície. Prvého prihláseného sa
pýtajú: Koľko je 2x2? September, odpovie. Nevzali ho. Druhému záujemcovi položia
tú istú otázku a on odpovedá: Desaťtisíc. Tiež ho neprijali. Tretí na otázku, koľko je
dvakrát dva, riekne: Štyri. Výborne, pochvália ho a vyzvedajú sa ako na to prišiel. Ten
vraví: No 10 000 delené september sa rovná 4.
Milan LECHAN, prezident klubu priateľov pivných rečí.

Dievka po vstupe do ambulancie dostane epileptický záchvat. Lekár sa na
ňu chvíľu pozerá a vraví:
- Slečna. Ste na zlej adrese. Diskotéka je v budove oproti.

ŠTATISTIKA

Ženatý som tretíkrát,
čo mám robiť vlastne,
tvo je
len každé ôsme manžels
na Slovensku šťastné.

Emília MOLČÁNIOVÁ

Fedor VICO

nad
Život je prikrátky na rozčuľovanie sa
ly, smej sa šialene,
poma
ávaj
bozk
sa
tak
ami,
malichernosť
a dopo!
miluj úprimne a odpúšťaj rýchlo. Dovi

UPOZORNENIE

Nevŕtaj sa v nose vreckovým nožíkom. Ostrie môže ľahko zdrdzavieť.

Štvou nás dvě věci. Když nám média nepodávají pravdivé
informace o migrantech, a když nám je náhodou podají.
Juraj CAJCHAN

Jiří MIKULKA

VIII
DVOJTÝŽDEŇ

NA TENTO

Skleróza sa ťažko lieči.
Lepšie je na ňu zabudnúť.

RECEPT
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GRILÁŽ POD LUPOU
Vzťah ku grilovaniu ako takému sa
dedí a býva tradične kladný až pozitívny len čo udrie treskúce leto.

...a DEREŠ

DEREŠ FEDORA VICA

Š K O L O V O L O V I NY

• Box je šport, ktorý skúma pevnosť mate
riálu, z ktorého
je človek.
• Rekord je, keď skokan vyskočí tak
vysoko, až sa
tomu ostatní čudujú.
• Futbal sa musí hrať so srdcom, ale nohy
sú tiež trochu
dôležité.

Bruna HO

RECKÉHO

Ján HEINRICH / ČRIEPKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A je tu leto! Abstinenti sušia huby...
Keď slnko páli, nepomôže ani tieň podozrenia.
Niekedy treba mať s pomocou božou z pekla šťastie.
Baby, Anča sa vydáva... Už má po vtákoch!
Morálnych víťazov sú plné cintoríny.
„Život dnes stojí za to!“ – pochvaľuje si hlísta.
Tá má ale hruď! Radosť sa na nej vyplakať.
Hlúposť je daň za ostatné dary božie.
Vyhrňme si rukávy! A potom – sa uvidí...
V minulom čísle sme za pomoci tlačiarenského škriatka autorovi
skomolili meno, za čo sa mu redakcia ospravedlňuje.

AKO NA TO?
Poriadne sa bez pardonu naolejujeme
či namažeme, vzápätí obložíme žltozeleno – červenou paprikou, sestrou
cibuľou a jej štipľavým bratom cesnakom, paradajkami, resp. rajčiakmi,
hubami (najlepšie natretými rúžom)
a prerastanou slaninou – vlastne tú
nosme pre každý prípad celý život na
sebe, a vystavíme sa priamemu slnečnému žiareniu.
Keď sme statočne a dostatočne
prepečení, vyrazíme do ulíc so vzorovo
zhnednutou pokožkou, ktorú nám bude
úprimne závidieť nejeden hladný beloch, ba i spoluobčan rómskeho pôvodu, vegetariánov nevynímajúc vrátane.
Dobru chuť vám naháňam!
L. CHACHAN, legendárny športový
komentátor a gastronóm a. h.

P. S.
Nabudúce sa tu bude servírovať grilovaný vodovodný kohútik alebo, ak
chcete, sliepočka. Keď nie, tak nie.

EVA
LONGORIA (40)
herečka

Ňenašľi, ňenašľi,
ľem sme ho zbačiľi
jak ho prešovske beťare
trimu z calej šili.
Choč me budu, slabu ženu,
rubac, šekac,
fše ja budzem
každu druhu sobotu
na ňoho vof Šporce
čekac.
Le CHACHAN a kol.

•
s
:

Peter GOSSÁNYI

Najťažší kríž, ktorý na svo
jich pleciach nesie slovenský nár
od,
je slovenský dvojkríž.

"Môj muž jazdí
ako stará baba.
Už dvaktrát
dostal pokutu
za to, že išiel
príliš pomaly."

Koňare, koňare,
dze sce koňe pašľi,
stracila ja Bumerang,
či sce ho ňenašľi?

VIETE? NEVIETE?

Matka číta dcérke rozprávku. Po chvíli sa jej dcérka pýta:
- Mami, aj ty si čakala na princa na bielom koni?
- Áno, ale prišiel iba kôň.

SON

G

-nn-

B A Č I K O VA
MUDROSC
Ľudze še daju všeobecňe rozdzeľ ic do
dvoch skupinoch: do
peršej a do druhej.

šie číslo
Najbliž merang
u Bu
u
časopis né v denník
e
ž
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v
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JEDINÁ OTÁZKA
ALEBO

VY SA PÝTATE, MY
ODPOVEDÁME:

Ak môžu mať množn
é čísla
pozdravy AHOJ, ČAU,
SEVAS
(AHOJTE, ČAUTE, SE
VASTE),
prečo by nemohol mať
množné
číslo aj pozdrav ČESŤ
PRÁCI?
(ČESTNE PRACUJTE!)?
O odpoveď
sme
požiadali
nášho spolupracovníka Vas
iľa B.
z Krajnej Onej.
Jeho odpoveď znie: Ňemo
že, bo
z našeho valalu ma rob
otu lem
jeden.
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