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HUMORISTICKO-SATIRICKÝ DVOJTÝŽDENNÍK

Bobo PERNECKÝ,
architekt a karikaturista

❶ Poznáte nejakú (máte ne jakú 
vlastnú) definíciu humoru?
Nemám. Humor je záležitosť široko roz-
vetvená, má množstvo podôb a pritom 
je aj veľmi subjektívny. Každý sa naň 
vie pozrieť z nejakej inej stránky, každý 
sa zasmeje na niečom inom. Počul som 
a páčilo sa mi viac myšlienok o humore 
od veľkých osobností, ale nejak som 
sa medzi nich nezaradil. Na vlastnú 
definíciu som si netrúfol a ak som sa 
o to aj pokúsil, tak som napokon vždy 
o tom zapochyboval. Humor je z môjho 
pohľadu príliš slobodný na to, aby ho 
človek dokázal spútať nejakou definí-
ciou. A toto by vlastne tiež mohla byť 
definícia humoru. Alebo nemohla?
❷ Stala sa vám niekedy humor-
ná (veselá) príhoda, ktorá by 
mohla pobaviť aj našich čitate-
ľov?
Tejto otázky som sa obával. Bol som 
svedkom zopár príhod, na ktorých sme 
sa všetci (aj ja) veľmi pobavili a ktoré sa 
stali niekomu inému. Alebo príhod, na 
ktorých sa všetci (okrem mňa) veselo 
pobavili a ktoré sa stali mne. Nech však 
takáto situácia bola v tom okamihu 
akokoľvek smiešna, stratila vždy šmrnc 
ďalším prerozprávaním. Preto radšej 
nebudem unavovať čitateľov svojimi 
historkami, ale poprajem im, aby sa oni 
sami stali účastníkmi humorných situ-
ácií. Určite sa pobavia, ak sa to stane 
niekomu inému, alebo pobavia iných, 
ak sa to stane im.

❸ Ktorá oblasť spoločenského 
života je podľa vás najväčším 
inšpirátorom humoru?
Myslím, že humor sa nájde v každej 
oblasti spoločenského života a vôbec 
života. Nepreferoval by som žiadnu 
oblasť, inšpirátorom humoru je vlastne 
život v celej svojej šírke a dĺžke. Od jeho 
začiatku (to je humor hlavne erotický) 
po jeho koniec (to je skôr humor čierny) 
a celá škála smiešností medzi tým. 

❹ Ak máte - mohli by ste nám 
prezradiť rebríček:  
a) najveselších politikov  
b) najsmiešnejších politikov?
Nemám takýto rebríček. Veselosť je 
vlastnosť človeka, nesúvisí až tak veľ-
mi s povolaním. Povolanie ju môže iba 
ovplyvniť, môže ju podporiť, alebo na-
opak, ubíjať. Myslím si, že politika má 
bližšie skôr k tomu druhému. Politik, ak 
má byť úprimne veselý, mal by vedieť 
občas spraviť úkrok bokom z politiky 
(krok stranou). A ak spraví krok späť do 
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Ján HEINRICH

V našom právnom systé-
me je najhoršia strata 
súdnosti sudcu.

Stanislav VEREŠVÁRSKY

Minister: Naša ekonomika je na 

správnej koľaji.
Hlas z davu: Lenže vlak ide 

naproti!

Viac o autorovi 
na str. IV

Bobo PERNECKÝ

Bobo PERNECKÝ

KTO MÁ STRACH Z HUMORU, 

NEMAL BY ROZHODOVAŤ 

O VÁŽNYCH VECIACH 
-xy-

PARADOX KAPITALIZMU

VÁČŠINA NAŠCH ĽUDÍ MUSÍ 

VIAC A VIAC PRACOVAŤ, ABY 

MENEJ ZAROBILI.
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„Považujem za nutné nerozširovať 
slobodu tlače za zjavne agresívne 
a deštruktívne hnutia, akým je hnutie 
nacistické. Ale s výnimkou tohto 
zvláštneho prípadu nie som proti slobode 
prejavu... Nie som za to, aby sa poskytovala 
sloboda rasistickým, antisemitským, 
neonacistickým prejavom. Vzdialenosť 
medzi slovom a skutkom je dnes totiž 
veľmi malá.“ (Herbert Marcuse – „Buďte 
realisti, žiadajte nemožné!“ Listy 4/1968)

Ten, kto rátal s tým, že demokracia nám 
prinesie len samé slasti, pokoj, stabilitu 
a rovnováhu, ten sa poriadne mýlil. 
V porovnaní s totalitou je demokracia 
podstatne štrukturovanejšia, zložitejšia, 
náročnejšia na podstatne väčšiu aktivitu 

politikov i každého jednotlivého občana. 
Preto je celkom prirodzené, že veľká časť 
obyvateľstva, najmä tá (a je to väčšina), 
ktorá v demokracii nikdy nežila, ale aj 
tá, ktorá je voči spoločenským otázkam 
laxná, je dezorientovaná, zmätená, 
často i rozčarovaná. Preto je doba, 
ktorú naši českí spoluobčania zvyknú 
charakterizovať ako „smrádeček, ale 
teploučko“. „Smrádeček“ sa rozplýva 
len veľmi pomaly a „teploučko“ dnes 
už nikto nemá isté. A práve v tomto 
období dostávajú priestor (a je to celkom 
prirodzené) všetci, čo sa chcú akýmkoľvek 
spôsobom priživiť. V tomto ohľade nie 

sme ako spoločnosť ničím výnimoční. 
Ultrapraví i ultraľaví skúšajú kam až 
môžu ísť, skúšajú to zločinci, podvodníci, 
živly najrôznejšieho zafarbenia. Lovia 
v kalných vodách. Ale všetci dnes 
rozhodujeme, a ak všetko pôjde dobre, 
budeme rozhodovať stále rozhodnejšie 
o tom, ako rýchlo sa voda vyčistí 
a politický, spoločenský i hospodársky 
život sa spriehľadní.

A ak sme v roku 1968 mohli prijať 
slová Herberta Marcusa, že vzdialenosť 
medzi slovom a skutkom bola veľmi 
malá, platí to aj pre dnešnú dobu. O to 
viac, že dnes už o niečo presnejšie vieme, 
k čomu by to mohlo viesť. Príkladov 
pre tých, ktorých by to zaujímalo, by sa 
našlo dosť v rôznych končinách sveta. 
Ale načo sa túlať po svete, keď máme 
vlastnú historickú skúsenosť. A nielen 
historickú. Aj súčasnosť je veľmi bohatá 
na príklady z tejto oblasti. A nie je to len 
nevraživosť a netolerantnosť vo vzťahu 
k ľuďom inej rasy, inej farby pleti. Je to 
odpor ku všetkému, čo zaváňa slobodou, 
voľnosťou, inakosťou najrôznejšieho 
druhu.

Inakí sú nakoniec zrejme všetci Slováci, 
veď vo svojom prejave k mládeži povedal 
svojho času vtedajší slovenský prezident 
Tiso, že Slováci sem prišli kedysi dávno 
z Krymu. A to v tom čase určite neboli 
práve politickí utečenci, jednoducho, išli 
za lepším. Sme teda na lepšom, tak by 
sme nikomu, kto tiež ide za lepším, nemali 
nič vyčítať. Píše Miroslav VICO

Kreslí Fedor VICO

SLOVNÍK (TAKMER) CUDZÍCH SLOVVRASIZMUS
politiky (krok do strany), má obrovskú 
šancu stať sa úprimne smiešnym.

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Nie som veľmi dobrý pamätač a roz-
právač vtipov. Mám však rád najmä 
židovský humor (pre ktorý máte aj 
v Bumerangu stálu rubriku), tú zvlášt-
nu vynachádzavosť, občas absurdnú 
logiku, ľudskosť. Tak skúsim niečo:

Stretne pán Rubinstein pána Kohna na 
stanici a pýta sa: „Kam cestujete?“ „Do 
Žiliny“ „Pán Kohn, vy keď mi poviete, že 
cestujete do Žiliny, tak vždy idete do 
Bratislavy. Ale dnes náhodou viem, že 
idete do Žiliny, tak prečo mi klamete?“
a možno pridám ešte tento:

Pán Stern má spor s pánom Kohnom. 
Rabín rozhodne, že pravdu má pán 
Kohn a pán Stern sa mu musí prísť 
ospravedlniť. S nevôľou zazvoní napo-
kon pán Stern pri dverách pána Kohna 
a spýta sa: „Je toto byt pána Silbers-
teina?“ „Nie, to je byt pána Kohna.“ „Tak 
prepáčte.“ 

❻ Stali ste sa niekedy objektom 
žartovania? Ako to na vás pôso-
bilo?

Stal. Podľa toho, či išlo o žartovanie 
s dobrým alebo zlým úmyslom, taký 

pocit to vo mne vyvolalo. V zásade ale 
takéto žarty celkom znášam a na tie 
nepríjemné pocity sa snažím rýchlo za-
budnúť. Jedine že by nie!

❼ Je pre vás humor nevyhnut-
nou súčasťou života, alebo sa 
bez humoru pokojne zaobídete?
Neviem si predstaviť život bez humoru. 
Sú a zrejme musia byť v živote aj také 
situácie, ale rád by som ich zažíval čo 
najmenej.

❽ Chcete sa sám seba na niečo 
opýtať ? Ak áno, dajte si na svoju 
otázku aj odpoveď.
Neviem vymyslieť vhodnú otázku, na 
ktorú by som od seba čakal odpoveď. 
Jednak by som si nerád o sebe pokazil 
ilúzie či už otázkou, alebo odpoveďou 
a potom - určite by som si nedoká-
zal odpovedať na niečo, čo by som už 
predtým sám nevedel.

Jan TOMASCHOFF

POZORUHODNÉ VÝROKY

POLITOLOGIZMY Milana KENDU
JEDNA Z NAJLEPŠÍCH RÁD
Ekonomika sa začína podobať smrti: Lepšie je na ňu nemyslieť.

OBÁVAM SA
Obávam sa, že naši policajti zmúdreli. Začínajú sa pridávať na stranu silnejších.

ZVRÁTENÁ DOBA
Po nežnej nastala zvrátená doba. Ešte aj tie noviny ľudia začali čítať spredu 
dozadu.

ŠIROKÁ PERSPEKTÍVA
Otvorila sa nám široká perspektíva v podobe každodennej úzkosti.

KONCOVKA
Koncovka obdivovaného zamatu: mat občanom.

POSLANECKÉ

RATOLESTI 
V PARLAMENTE

Čo ak dieťa
nevinné 
aj k zvykom strán 

privykne?
Mikuláš JARÁBEK

Drago MIKA

REPKA
(Takmer ruská ľudová...)

Na perách s úsmevom Monalízy
Ťahá dedko republiku z krízy

Nedarí sa - 
Už má z toho depku -

Patent dostal dedko len na repku. 

Sám nezvláda... Ide mu to ťažko.
Nezvládne to ani kráľov šaško. 

Babku dedko na pomoc si volá
(Babka práve pribehla z kostola)
No aj babka je už stará, chabá...
Vo vnučke si pomocnicu hľadá. 

Ochotou však vnučka nevyniká -
Svoje bremä zvalí na Bodríka.

Bodrík repku? Veď to nie sú kosti -
Kocúr Muro nech sa toho zhostí! 
Muro ale: -A čo som ja - šiši?
Nechajme tú repku ťahať myši. 

Myška sivá - nôžky malé, krivé -
Objavila silu v kolektíve:

Dedko
Babka
Vnučka
Bodrík
Muro
Myška

Konečne si môžu všetci pískať

Obriu repku - celučičkú celú
Odvezú na voze do Bruselu. 

Do jari ju Euri nepohryzú.

Ešte skúsiť vykynožiť krízu...

MÓDNY TREND
Utekajú z väzenia 

aj obutí aj bosí, 

lebo byť utečencom, 

to sa dneska nosí.
Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

PREMIÉROV PREKLEP
Píšem Vám horúcim perom, 
buďte mojím KISKAdérom! 
Ja zaklamem hoci v každej vete 
a vy si to za mňa odskáčete.

Janik GREXA

PRIVATIZAČNÁ
Ricom – picom, 

bol som pri tom!
Emil POLÁČIK

JAJKELE A MOJŠE
„Už vieš povedať „ NIE“ ?„

„ Nie.“

„Vidíš, Mojše, treba len začať.„

Tomáš JANOVIC

Miro VICO
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POKROK V MYSLENÍ

Úrad ufoparlamentu
vydal prípis vlani, 
že vesmírni bylinkári 
nie sú šarlatáni.

UFÓNKIN POVZDYCH

Hľa, čoskoro bude syn 
vysoký sťa ty.
Len dúfam, že nebude 
tak často sťatý.

UFOGRAMY 
Tomáša M A J E R N Í K A

1. Vojakom údajne opäť zmizli 
náboje.

Možno ani nezmizli, len si z nich ko-
nečne niekto vystrelil.

2. Železnice chcú zrýchliť jazdu 
do Košíc.

Dokonca tak, že nakúpia nové, vý-
konnejšie lokomotívy. Cestujúci 
opäť získajú nejakých 10 alebo 20 
minút, ale čo v Košiciach s nimi? 
Máme návrh. Nekupujte nové loko-
motívy, stačí ak vlaky budú chodiť 
načas, podľa cestovného poriadku. 
Začnite tým, že zrušíte meškanie už
medzi Hlavnou stanicou v Bratisla-
ve a stanicou Vinohrady, ktoré je 
pravidelne 5 až 10 minútové.

3. Mečiar zneužil právomoci.
Ak právomoci ešte nemali 15 rokov, 
išlo by pravdepodobne o zneužitie 
maloletého (maloletej) a na to by sa 
už mohla nájsť poriadna paleta.

4. Maďarsko nechce euro.
Nečudujte sa. Dnes je kurz eura 
v Maďarsku 309 forintov. Pre obča-
nov na juh od Slovenska by to bol 
šok, keby sa im zrazu v peňaženke 

zmenilo 3090 forintov na 10 eur. 
Každý by musel mať pocit, že ho 
niekto okradol.

5. Česi sa vzopreli Únii, chránia 
si zbrane.

Ktovie, či miznúce náboje zo Slo-
venska neputujú na západ, do Čes-
kej republiky. Lebo čo so zbraňami 
bez munície.

6. Víkend v IKEA.
IKEA prudko zasiahla do spisovnej 
slovenčiny, keď vytvorila akési pra-
vidlo o nesklonnosti svojho názvu.
Tak sme to prijali a začali sme pod-
ľa tohto vzoru chodiť do Potraviny, 
Drogéria, Tesco, naši politici navští-
vili Južná Kórea. Mnohí by dali aj sto 
euro za to, keby sa dozvedeli, kto 
vymyslel pravidlo o neskloňovaní 
niektorých podstatných mien. Naj-
skôr to bude niekto, kto nezvládol 
skloňovanie názvu štátu Kórea. 
(gen. Kórey, dat. Kórei, akuz. Kórea, 
lok. o Kórei, inšt. s Kóreou).

7. A nakoniec šport.
Majstrovstvá Európy do 21 rokov 
nakoniec vyhrali Nemci, ktorí s Ta-
lianmi zohrali v skupine trápny zá-
pas s nedokázateľným pozadím. Čo 
tak dať slovenskej 21-tke možnosť 
zohrať priateľský zápas práve s ví-
ťazom majstrovstiev Európy. Určite 
by sa na ten zápas mnohí pozreli 
a mohol by zaujať najmä Talianov.

-mv-

SPRÁVY
SLOVENSKEJ 
MALEJ 
STRANY

Pre čitateľov, ktorí si chcú vyskúšať svoj postreh, uverejňujeme obrázkovú 
hádanku. V čom sa líši obrázok č.1 od obrázka č. 2 ?
Aby ste zbytočne neplytvali svojim drahocenným časom, odpovieme za vás 
hneď a na tomto mieste:

Na obrázku č. 1 sú dvaja súdruhovia - funkcionári KSČ (Komunistickej strany 
Československa ). Vo vreckách majú stranícku legitimáciu a vkladnú knižku. 
Na obrázku č. 2 sú tí istí dvaja bývalí súdruhovia, teraz už vážení páni. Vo 
vreckách majú akcie sprivatizovaného podniku a šekovú knižku.

LETNÝ INFOSERVUS
Priznám sa, že ešte 5 minút pred uzávierkou tohto čísla som mal skvelé plány. No keď prišlo na analýzu 
aj syntézu 7. a 8. mesiaca, zostávam pri obvyklých piatich pivách. S nápojom zo sladu, chmeľu a vody 
som sa totiž zoznámil už v puberte a na svoju prvú lásku som dodnes nezabudol a myslím na ňu vždy, 
keď ma prepadne taký príšerný smäd, že sa oň môžem aj oprieť.

Je totiž viac ako pravdepodobné, že práve v tých letných mesiacoch budem často v pozícii smäd-
ného mnícha a je vždy lepšie, ak ma smäd zastihne na pive niekde v krčme, ako niekde na hruškách.

Tento svetlý, čierny či rezaný postoj sa pokúsim posunúť k prázdninovo-dovolenkovej sentencii s ru-
čením obmedzeným, takže:

Ak ste sa doma, teda s manželkou, príp. aj celou rodinou dopracovali k jednotnému stanovisku ešte 
pred pred 1. júlom, je predpoklad, hraničiaci so Schengenským priestorom, že hneď po tomto termíne 
ufujazdíte niekde do cudzích krajín na dovolenku. Nakoniec, prečo nie, veď všade dobre... ako hovorí 
prvá časť slovenského porekadla. A zotrvajte v tej vytúženej destinácii tak dlho, aby vedúci, nadriadený, 
predstavený alias šéf videl a počul, ako mu chýbate. Ale zasa až nie tak dlho, aby nakoniec prišiel k zá-
veru, že sa bez vás pokojne zaobíde. Takže tu je namieste aj druhá časť slovenského porekadla, ktoré 
hovorí, že doma je najlepšie. Z toho všetkého vyplýva, že netreba nič preháňať, teda ani s dĺžkou pobytu, 
ale ani s pobytom na prudkom slnku, lebo keď sa hneď v prvé dni necháte ugrilovať, zbytok dovolenky 
presedíte v chládku, čím nechcem povedať, že rovno za mrežami. A budete túžiť byť čo najskôr doma vo 
svojej krčmičke pri chladenom pivečku.

Tak či onak, už teraz by ste mali myslieť na to, že onedlho príde zima a opýta sa vás, čo ste robili v lete. 
Čo potom tej frigidnej potvore odpoviete, há? Ako áno - ako nie, najhoršie na ničrobení, vulgo dovolen-
ke je, že ju najviac potrebujeme vtedy, keď máme práve po nej. Do čítania. Jupííí!

Jackie LE- CHAN

Fero MRÁZ              

POCHYBNOSTI
Odišla som od manžela, 
za dverami rana znela.
Bol to šampus, moji milí 
a či výstrel z revolvera?

AUTOŠKOLA
Moja žena zachránila 
život ľudí spústy, 
za volantom nezložila 
záverečné skúšky.
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(franc. pour féliciter) je v spojení s letopočtom skratka bla-

hoprajnej novoročnej formulky. S láskavým dovolením autorov 

pokračujeme v publikovaní týchto malých súkromných dielok 

(a donedávna i celkom intímnych s provokatívnym obsahom, ktoré autori do 

redakcií radšej ani neposielali), ktoré si od nepamäti vymieňajú medzi se-

bou známi 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

Olinka PAZERINI,

Vladimír JIRÁNEK Jan VYČÍTAL

Bohuslav Pernecký (8. 6. 1950) patrí do 
svetového bratstva kresliacich architektov, 
ktorého patrónom je sám legendárny Saul 
Steinberg. Ibaže na rozdiel od mnohých 
dezertérov Pernecký architektúru nikdy 
neopustil: venuje sa jej s rovnakou vášňou 
a zaujatím ako výtvarnému humoru. 
Sotva by sa našiel vtipkár, ktorý by si 
trúfol podpichnúť ho „duchaplnosťou“, 
obligátnou pri dvojdomých tvorcoch. 
Že je totiž najlepší architekt medzi 
karikaturistami a najlepší karikaturista 
medzi architektmi. V Perneckého prípade 
rozhodne nejde o rozdvojenie talentu či 
záujmov, ale o jedinú harmonickú tvorivú 
osobnosť. Aj jeho karikatúry vznikajú ako 
svojské projekcie budov z betónových 
kvádrov: priam vedecky ich znehybňuje 
a väzní v masívnom monolitickom tvare. 
Jednotlivé postavy zmeraveli vo vypätom 
okamihu nezmyselnej či samovražednej 
akcie; skameneli ako Lótova žena uprostred 

gesta, ktoré im ťažká hmota nedovolí 
dokončiť. Ich nedvižnosť a hutná tmavá 
štruktúra priam hmatateľne signalizujú 
hmotnosť a stávajú sa jedným z pólov 
autorovej komiky. Ak starovekí sochári do 
kameňa tesali varovné podoby ľudských 
hriechov, náš kresliar do iluzívneho betónu 
odlieva monumenty hlúposti dnešných 
hriešnikov. Tradične precíznym výtvarným 
rukopisom a výrazným priestorovým 
videním architekta. Pernecký nepozná 
ľahký nezáväzný humor bez morálneho 
posolstva. Ako dôsledný perfekcionista 
kladie si však vytrvalo titanskú úlohu vnútiť 
pohyb nadimenzovaným skamenelinám, 
ktoré predtým sputnal materiálom. 
Tento naoko nereálny maximalizmus 
však nachádza prekvapivo reálneho 
spojenca: tvorca zábleskom inšpirácie nie 
vždy dešifrovateľné monštrá skladá do 
zmysluplných celkov. V iskrení nonsensovej 
pointy menia sa na skalnú galériu 

našich necností. Zdôraznená nedvižnosť 
moderných betónových monolitov je nielen 
plodom špecifického kresliarovho videnia, 
ale i spoločenskej zaangažovanosti. 
Z jeho „obrazov zo života“ vyžaruje 
nespokojnosť s totálnou nemobilnosťou 
oblomovovských antihrdinov a v negatíve 
zvýraznená životná potreba aktivizovať sa, 
ožiť. Perneckého tajnou zbraňou, akýmsi 
šémom, ktorým uvádza svojich golemov do 
iných dimenzií, je striedme, no prekvapivo 
suverénne narábanie s farbou. Už dlhší 
čas poznáme jeho pôsobivé a jemnými 
farbami zdanlivo idylizujúce motýlie „tablá“ 
či nápadmi hýriace hracie karty. Žiarivá 
škála kontrastuje s ubíjajúcou matériou. 
Zvyšuje dekoratívnosť, ale ako polemická 
konfrontácia zároveň dynamizuje celok. 
Akoby sa pod jej vplyvom betónový svet 
nebadane dával do pohybu.

Kornel FÖLDVÁRI

- Keď si večer vypijem kávu, nedoká-
žem zaspať. 
- Ja zasa, keď zaspím, nedokážem 
piť kávu.

• • •
Pýta sa suseda susedky:
- Z čoho robíte tie fašírky?
- Z mletého mäsa.
- Hm, a z čoho robíte to mleté 
mäso?

• • •
Chlapec je prvýkrát v ZOO a vraví 
otcovi:
- Ocino, prečo sa na mňa tá opica za 
okienkom tak čudne pozerá?
- Buď ticho, ešte sme iba pri pokladni!

• • •
- Obvinený, boli ste už trestaný?
- Áno, pán sudca.
- A prečo?
- Pretože ma chytili.

• • •
Gazda vedie z jarmoku sviňu a tá mu 
vraví ľudským hlasom:- Gazdíčko, už 
by si mohol prestať piť, hanbím sa za 
teba!

• • •
- Pani hlavná, tá kačica je samá 
kosť a koža.
- Chcete aj perie?

PE
RN

EC
KÝ

Bobo

Dušan POLAKOVIČ
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Ak sa budete v rámci dovolenky potuľovať aj niekde na Morave, v meste Vizovice môžete zájsť 
do miestneho Domu kultúry, kde až do 13. augusta vystavuje svoje nezameniteľné karikatúry 
Jiří Winter- NEPRAKTA.

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.“

• • •
Prejednáva sa otázka slobodného 
vysťahovania z Ruska. Michail Gor-
bačov 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. 

• • •

K rabínovi Sternovi prišiel na návštevu 
jeho priateľ Laube, ktorý odchádzal 
na svadbu do Viedne. Ako dar viezol 
krásne zlaté hodinky. Aby mu ich nie-
kto neukradol, poprosil Sterna, či by si 
ich uňho nemohol schovať. Stern za-
volal šámesa (kostolníka), svoju ženu 
a najstaršieho syna Izáka a hovorí: „Ste 
svedkami, že sem do tejto skrine dá-
vam do úschovy zlaté hodinky rabína 
Lauba.“
Prišiel deň odchodu a Laube hovorí: 
„Ďakujem vám za pekné prijatie, rabi, 
dobre ste sa o mňa starali, dozvedel 
som sa veľa noviniek. Teraz už musím 
ísť, tak by som vás poprosil o tie zlaté 
hodinky, čo som si u vás dal do úscho-
vy.“
„Um gotteswillen, vy ste sa zbláznili, 
rabi, aké hodinky? Ja o ničom neviem“, 
čuduje sa rabi Stern.
„Veď ste ich schovali sem do tejto skri-
ne – a pred svedkami, veď sa ich na to 
môžete opýtať!“
Zavolali teda šámesa a Stern sa ho 
pýta: „Tu rabi Laube tvrdí, že si vraj 
u nás schoval zlaté hodinky a vy ste tu 
boli ako svedok, Mayer. Je to pravda?“
„Nech do mňa hrom udrie, rabi – žiad-
ne hodinky som tu nikdy nevidel!“
Zavolajú aj rabínovho syna a nakoniec 
aj ženu – všetci prisahajú, že o ničom 
nevedia a že rabi Laube musel určite 
tie hodinky nechať niekde inde. 
Keď odídu, vraví Laube: „To som si teda 
o nich nemyslel, Stern – vždy sme boli 
priatelia a teraz mi urobíte takúto vec! 
Nehanbíte sa?“
„Nerozčuľujte sa hneď, Laube,“ hovorí 
rabi Stern a vytiahne z vrecka Laubeho 
hodinky. „To ja len, aby ste videli s akou 
zberbou tu musím pracovať!“

•Ž I D O V S K É
A N E K D O T Y

ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU

REALITŇÍ MAKLÉR

Já su realitňí maklér,

domy prodám jak já chcu,

nemožu mňet z teho malér,

já šéfuju žandárstvu.
dědo PEJO

V prešovskej kaviarni Verchovina sa podnapitý 

hosť prihovára hlavnému:
- Pan verchňi, ňemace politrak zos uchom na opač-

nej straňe?
- A načo taký potrebujete?
- Ja som titiš ľevak.

• • •
Policajná hliadka zastaví auto. Policajt príde k autu 

a vraví:
- Pán vodič, budeme musieť urobiť alkoholový test.

- Výborne! A v ktorej krčme začneme?

MINITEST PRE ŽENY
Akým príspevkom zo sexuálnej oblasti by ste dali prednosť ?

1. Dlhším, ktoré rozšíria moje poznatky a prehĺbia ich ....................................... 1 bod
2. Stredne dlhým, ktoré ma rozptýlia a pobavia .................................................. 10 bodov
3. Krátkym, aj keď sa problematiky dotýkajú len letmo a iba občas ................... 100 bodov
4. Dĺžka nerozhoduje, ide mi o obsah .................................................................. 1000 bodov

VYHODNOTENIE:
1 -1000 bodov: Všetky ste rovnaké, iba Rusky sú širokorozchodné.

Milan LECHAN, vedúci odd. fyzických osôb

INZERCIA
• Nepredám, nekúpim, nevymením, 

neprenájmem, nepožičiam a ani ne-

uvádzam svoju adresu.

• Inzerentka z Dolného Konkubína. 

Stratila som jeden sandál. Druhý 

mám. Zn. Predám, alebo kúpim.

Vlado MEŠÁR

Vajcia nám vraj veľmi škodia, 
niečo zdravšie ľuďom treba.
Sliepky preto naučíme 
znášať radšej modré z neba.

• • •
Zas prišiel čas účtovania, 
nad papiermi mávam zlosť.
Najväčšej, ktorej sa bránim, 
býva vždy daň za hlúposť.

Pokladníčka vraví v banke maskovanému chlapovi: To je 
omyl! Tu nie je maškarný ples, ten sa koná oproti v kultúr-
nom dome.

• • •
Manželka vyčíta roztržitému mužovi:
- Ako môžeš tak jesť?! Polievka sa predsa neje nožom!
- A čo mám robiť, ty chytrá, keď cez vidličku mi preteká?

• • •
- Maxo, dávno som ťa nevidel s Gertrúdou. Vari ste sa 
rozišli?
- Ale, prosím ťa, boli sme nedávno na koncerte a tam mi 
šepla, že celé jej srdce náleží akémusi Beethovenovi. Ne-
budem sa predsa s niekým o ňu naťahovať.

Kresba a texty: Ladislav BELICA

BLAMÁŽISTA
ZABILI, ZABILI DEMIKÁTA PAĽA
PRE STARÝ PUDILÁR
SO DVOMA STOVKAMA.

KEĎ HO DOBÍJALI, 
POVEDALI: SORRY!
NEMAL SI, PAĽKO, VÝJSŤ 
ZO SVOJEJ KOMORY.

LEN S MÁLO PRACHMI SI 
LIEZOL ROVNO NA NÔŽ.
SPRAVIL SI NÁM BLAMÁŽ!
TO NEROBÍ KAMOŠ...

Ján BEŇO

Manželka mu, chudákovi, zasa zamkla prilbu.
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Prezident LINCOLN počúval ako jeden 
zo zahraničných diplomatov vychvaľuje 
svoju krajinu.
„To je krásne, keď je politik hrdý na svo-
ju vlasť,“ – povedal Lincoln, - „ale ešte 
krajšie je, keď vlasť môže byť hrdá na 
svojich politikov.“

• • •
Skladateľ a klavírny virtuóz Ferenc 
LISZT býval pri svojich vystúpeniach 
veľmi nedotklivý a pri každom klavír-
nom koncerte vyžadoval vždy úplnú 
pozornosť.
Raz pri koncertnom vystúpení na dvore 
ruského cára Mikuláša I. zrazu spozo-
roval, že cár sa baví so svojim poboč-
níkom. Liszta to rozčúlilo do tej miery, 
že prestal hrať uprostred skladby. Cár 
k nemu hneď poslal pobočníka, aby sa 
opýtal, prečo urobil pauzu. A tu Liszt 
jedovito odpovedal: 
„To je jasné. Keď hovorí cár, všetci os-
tatní musia stíchnuť!“
Cár už Liszta nikdy nevyrušoval.

• • •
„Ste taká pekná, že by ste pokojne 
mohli byť aj filmovou hviezdou,“ – po-
vedala stará dáma svojej susedke v lie-
tadle.
„Ale ja som Gina LOLOBRIGIDA.“
„Na mene nezáleží, to si môžete zme-
niť...“

• • •
Jeden hodnostár sa spýtal Michaila 
LOMONOSOVA:
„Povedz mi, priateľu, je to zásluha tvo-
jich významných predkov, že ťa tak 
často pozývajú do cárskeho paláca?“
„Nie, ja nepotrebujem predkov,“ – od-
vetil učenec, - „ja sám som významným 
predkom.“

• • •
Herec Emil Artur LONGEN bol taký 
milovník opojných nápojov, že vodu 
doslova neznášal. A tak raz, keď si na 
umývadlo postavil fľašu od ginu s čis-
tou vodou, napísal na ňu:
„Len na vonkajšie použitie.“

• • •
Jack LONDON sľúbil istému nakladate-
ľovi, že mu čoskoro odovzdá svoje nové 
poviedky. Po dlhom čakaní poslal na-
kladateľ spisovateľovi takúto výstrahu:
„Ak do 24 hodín nedodržíš svoj sľub, 
prídem za tebou a skopnem ťa zo 
schodov! A ja svoje slovo dodržím!“
London mu odpísal: „Keby som praco-
val nohami, tiež by som vždy dodržal 
slovo.“

anekdoty
podľa
becedy

L

NA PALICI…
Nevesely truchlivy jsou ty časy dnešní, 
chce se mi parafrázovat klasika. Kam se 
člověk podívá, tam je nějaká hrůza. Počí-
naje Hradem, přes tragikomický průběh 
tzv. „vládní krize“, nesmyslný zákaz kouře-
ní v restauracích, bombové útoky na malé 
děti, a to nepočítám osobní tragédie kaž-
dého z nás. 
Přijde mi, že je toho nějak moc najednou. 
A do toho uzávěrka Sorry... Je pravda, 
že nejrůznější pohromy a neštěstí jsou 
vcelku příhodnou živnou půdou pro čer-
ný humor, ale v okamžiku, kdy se realita 
v mnoha případech dostává za hranu 
toho nejčernějšího humoru, tak se najed-
nou dostáváme do tvůrčích problémů. 
Jak si máme dělat legraci z něčeho, co 
samo o sobě zcela zásadním způsobem 
překračuje i dosti ortlé meze naší vlast-
ní autorské sebereflexe? Věřte mi, je to 
problém. 
Nechci si tímto dělat alibi pro případnou 
tvůrčí impotenci, pouze konstatuji fakt. 
Jen si to představte… Kdybychom před 
dvaceti pěti lety, kdy Sorry začínalo, nap-
sali, že za čtvrt století bude nejžhavějším 
kandidátem na post českého premiéra 
slovenský agent KGB, mnozí by si ťuka-
li na čelo a mysleli si, že to ti chlapci už 
opravdu s tím černým humorem pře-
hánějí. A vidíte, realita nás v tomto směru 
naprosto jednoznačně překonala. A to 
je jen jeden z mnoha příkladů. Už něko-
likrát mě napadlo, jestli má vůbec cenu 
v dnešní šílené době dělat černý humor, 
jestli vlastně Sorry už není pohrobkem 

let minulých. Jestli to není takový zvláštní 
trilobit, kterého s kolegou Fefíkem s vy-

pětím všech sil držíme násilím při životě. 
Jenomže pak nám přátelé z Facebooku 
opět zablokovali naše stránky a mně do-
šlo, že to asi stále smysl má. Pokud totiž 
ještě existují lidé, kterým náš humor ne-
voní, a kteří mají potřebu nás umlčovat, 
tak Sorry a jeho humor nemůže přestat 
existovat. A za tím si stojím, i když to 
někomu může připadat úplně na palici.

Vářka

Na základe dohody o reciproci-
te publikujeme niektoré materiály 
z českého humoristického časopisu 
SORRY.

Skaržyť sja svižyj ženač kamaratovi na 
svoju ženu Marču:
- Bral jem si ju, že bude varyti, jak jej 
mama a ona pije, jak jej ňaňo...!

• • •
Inkvizicia v Labirci 15 stoliťe:
- Bosorku, upalyty !
- Ale, kiď ona je taka šumna...?
- Dobri, dobri .... ale poťim fakt upalyty !

• • •
Marča bisiduje sama zo sobov:
Ťišu sja, že mi Vasyľa vybraly našy. Pry 
podumaňu, že jem sy toho idiota našla 
sama, by ňa porazylo...!

• • •
Filozofija dobroj materi :
- dobra maťir dasť ďiťom oblyzaty za-
kuskovyj krem i z mitličok mixera
- bars dobra maťir, najsampered mixer 
vypne...

NEPRÍJEMNÉ HRYZENIE
(Humoreska)

Odvtedy, čo som sa zaregistroval ako 
podnikateľ a neplatím dane, pociťujem 
večer čo večer, keď idem spať, akési 
hryzenie. Čo to len môže byť?
Pokúšam sa prísť na to vylučovacou 
metódou. Pes to nie je! Pes je predsa 
ako kniha, najlepší priateľ človeka. A na-
pokon, kde by sa aj vzal, hoci dnes žije-
me život pod psa. Pri takých vysokých 
poplatkoch za všeličo, aké nám dala do 
vienka naša vláda, by som radšej štekal 
sám. Čo ma to teda hryzie?

Preboha, že by to bolo to malé cirkuso-
vé zvieratko? Žeby blcha? Nie, ani ná-
pad! Veď čistota je u mňa minimálne pol 
života  a  čo sa týka tej čistoty, úspešne 
periem aj špinavé peniaze.
Ďalšie, čo mi prišlo na um v rámci mo-
jich obáv: či to nie je zub času. No vzá-
pätí som si uvedomil, že ten sa prejavu-
je celkom odlišne v porovnaní s mojimi 
pocitmi. Človek ošedivie, v lepšom prí-
pade oplešivie tak, že mu nemožno ani 
vlas na hlave skriviť.
To hryzenie, ktoré pociťujem, nie je po-
dobné ani hryzeniu hmyzu, napríklad 
priadky morušovej, keď si pochutnáva 
ako bezdomovec na zvyškoch jedla, na 

malinovom liste. Je to inakší pocit. Ako 
keď človek robí niečo proti svojej vôli, 
napríklad počas komunálnych, či parla-
mentných volieb, keď koná nielen proti 
svojej vôli, ale i presvedčeniu... prípadne 
egoisticky iba vo svoj prospech. Lenže, 
kto už dnes koná inak?
Čo to teda môže byť? Dumám ďalej. Čo 
takto svojvoľne nahlodáva môj pokoj 
a moje zdravie?
Aha, ja hlupák, už to mám!  Už mi to ne-
myslí ako niektorým politikom vo vláde 
či v parlamente. Veď je to svedomie! 
Práve to, čo mnohým z nich chýba.
A čo teraz? Budem asi musieť navští-
viť lekára, hoci naše zdravotníctvo je 

možno viac choré ako ja. Ale akého? 
Obvodného? Ten mi tak, pre úsporné 
opatrenia predpíše nanajvýš acylpyrín. 
A budem sa počas nočnej mory potiť 
ešte viac ako doteraz.
Pôjdem k špecialistovi, hoci mu budem 
musieť dať za posledné úspory zo so-
ciálnej podpory úplatok, vlastne všim-
né. Lenže k akému? K psychiatrovi? Ći 
k chirurgovi? Nie, nemám predsa zlo-
mené srdce...
Pôjdem k dentistovi. Aby ma svedomie 
nehrýzlo, dám si vyhotoviť umelý chrup. 
A basta.

Milan KUPECKÝ

Peter GOSSÁNYI

TO JE HESLO!
Na podporu nášho ženstva 

predĺžime materskú 

a skrátime dĺžku tehotenstva.

MÔŽU 
NARIEKAŤ
Vytýčil si Tramp

taký plán, 
že postaví Múr nárekov

od Tichého 
po Atlantický oceán

Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

•R U S N Á C K E
O K I E N K O

Boris PRALOVSZKÝ

Eja KULOVANÝ

ROZPRÁVKOVÍ 

DRACI

To hlúpe zviera...Nechcelo žrať nič iné ako panny!
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•	 Svetové strany sa poznajú podľa 
Slnka tak, že na severe je Polárka 
a na juhu mravenisko.

•	 Zemský povrch je krivý, šikmý, 
hrboľatý a miestami rovný.

•	 Nadmorská výška je číslo, ktoré me-
riame od druhého kopca. 

•	 Atlas je skutočnosť zobrazená na 
papieri.

•	 Glóbus je zemepis z umelej hmoty.

•	 Glóbus v našej škole je nepresný, 
pretože je v ňom menej vody než 
v skutočnosti.

•	 Na plastickej mape sme videli hory, 
údolia a ostatný sadrový zemský 
povrch.

•	 Pre orientáciu v lese sme išli na 
juh, takže sme vedeli, kde je se-
ver.

•	 Slnečné hodiny sú založené na tieni 
od tyče, nesmie tam však byť tieň od 
mrakov.

•	 Atlas nám hovorí všetko o všet-
kom vtedy, keď to vieme.

•	 Vzduch je plný kozmetického pra-
chu. Znečisťuje ho prach, popolček 
a iné excelencie.

Rasťo VISOKAI

VERŠÍČKY  
NA ŠKOLSKÉ  
PERLIČKY
Stykom vody s váhou
vzniká vodováha.
Po Zemi sa rovník
v tvare gule ťahá.
Len zásluhou dažďa
dážďovka si žije.
Pseudonymom je
človek bez funkcie.
Mŕtvi faraóni
žili v pyramíde.
Keď nemôžem chodiť
k lekárovi idem.
V Zemi postavili
mesto Zakopané.
Krajiny sú vďaka
vrchom zvrchované.
Pred pohlavným stykom
kondóm ženy chráni.
Ľud sa bezpohlavne
množí klonovaním.
Parochne sú vlasy
vyrobené z pary.
Hrochoť dedinou je,
kde sa hrochom darí.
Orientačný beh má
v Oriente svoj domov.
Rómeo bol vajdom
kočujúcich Rómov.

Jozef BILY

Perličky
so školy a okol

ia

PESIMISTA VIDÍ V TUNELI TMU, OPTIMISTA SVETLO NA 

JEHO KONCI, REALISTA VIDÍ SVETLÁ BLÍŽIACEHO SA VLA-

KU. STROJVODCA VIDÍ TROCH IDIOTOV NA KOĽAJNICIACH.

Bruno HORECKÝ ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU

ĽUDOVÝCHOVNÝ 
SONG
Ja parobok z Kapušan, 
ňemam ženu, ľem som sam.
Žene treba chustečku, 
fertuchu, bombarďaki 
i sukenečku.
A mňe stači každu druhu 
sobotu Bumerang, 
kotri furt čitam 
pri šarišskim pivečku.
Ciňgi, liňgi, bom, 
piti - piti – pááá!

Ing. Ďoďo PUPOK, PhD.

•
Angličan, Francúz a Slovák sa rozprávajú, ako sa u nich lieči chrípka. Angličan 
hovorí:
- Zoberiem si fľašu whisky a idem si ju vypiť do svojho klubu, kde strávim celý 
deň.
Francúz hovorí: Zoberiem si fľašu koňaku a idem si ju vypiť k svojej milenke, 
kde strávim celý deň.
Slovák hovorí:
Zoberiem si fľašu moču a idem k lekárovi, kde strávim celý deň.

• • •
Sťažuje sa Hana Dite:
- Ten môj manžel je strašná nátura! Do práce pŕŕ, z domu fŕŕ, do krčmy hŕŕ a ve-
čer, keď sa k nemu pritúlim, iba chŕŕ...

• • •
Príde chlapík do krčmy a objedná si desať borovičiek. Prvú a poslednú vyleje. 
Ďalší hosť sa ho pýta, prečo to spravil.
- Pretože po prvej ma vždy strasie a posledná dorazí.



14/2017VIII

...a DEREŠ Andreja MIŠANKA

•
:

ZELENINOVÁ TELENOVELA
Nejedna žena zatúži preniesť svoj 
obľúbený seriál do kulinárskeho 
umenia. Nie je nič jednoduchšie. 
Uvarte si zeleninovú telenovelu.

NA JEJ PRÍPRAVU POTREBUJETE:
• závistlivý zemiak
• zákerný kaleráb
• tajomnú paradajku
• vypočítavú brokolicu,
• osirelý petržlen,
• neznámy karfiol v maske

Všetky prísady nasypeme do hrnca, 
pridáme štipku zmyslu pre spravodli-
vosť a varíme podľa zápletky najmenej 
360 dielov.

Dobru chuť !

ADELA + SAJFA

humoristicko-satirický dvojtýždenník, príloha 
denníka Šport. Redakcia Fedor a Miroslav 
Vico. Grafická úprava: Fedor Vico. Počitačové 
spracovanie: Jakub a Bohdan Vico. Príspevky 

posielajte na tieto kontakty: e-mail: fedorvico@gmail.com, poštová adresa: 
Fedor Vico, Weberova 2, 080 01 Prešov. Informácie na pevnej linke: 051/77 31 
474, mobil: 0904 225 701.
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B A Č I K O VA
M U D R O S C
A zapametajce sebe: 
robota ňe je zajac – 
ňeuceče.

DEREŠ FEDORA VICA

Najbližšie číslo 

časopisu Bumerang 

nájdete vložené v denníku 

Šport

v sobotu 

29. júla

Každý človek poistený 
v zdravotnej poisťovni 
má nárok na úraz.

s

V Ý R O K Y  S L ÁV N Y C H

JEDINÁ OTÁZKA
čitateľom Bumerangu, ale záro-veň aj potenciálnym voličom:
Predstavte si, ž sa konajú na Slovensku voľ by. Koľ ko percent by získal ROZUM, keby vo voĺbách kandido-val? Prekročil by vôbec 5- percentnú hranicu, alebo by na to potreboval vstúpiť do koalície s niektorou inou časťou tela?

  BEN STILLER (51) herec  

"Neznášam 
ženy, pretože 
majú vždy 
pravdu!"

Marcel KRIŠTOFOVIČ

FÉR
Za prachy je
vraj aj tá 
lopta občas 
hranatá.

NUDA
Nuda na ihrisku
dajme si po pysku!

Ján HEINRICH

Ján GREXA

FUNKCIO-
NÁRSKA 
VÝZVA 
Zuzulová Velez 
na nervy nám nelez!
Keď čujeme Veronika, 
viečkami nám zlosťou myká!
Čo sem pletieš lyžovanie?
Nám ide o ryžovanie!

Peter ZIFČÁK

POČULI SME V BRUSNE
- Smäd som nezajedol. Skúsim zapiť hlad.

ODPOČUTÉ
Aj zlé je na niečo dobré. K plešatému vši nezablúdia.

Kresba: Vhrsti.cz

Hovorí funkcionár východniarskeho klubu pred zápasom:
- Pán rozhodca, keď nám zapískate nejakú jedenástku, dostanete od nás sud šarišskej dvanástky.

Pacient si sadol do lekárskeho kresla a dentista mu vraví:
- Len čo spustím vŕtačku, začnite poriadne revať, lebo mám plnú čakáreň pacientov a už 
o chvíľu za začína v telke futbal.

TY BRĎO!
Zistil som, že káva spôsobuje väčšiu agresivi-
tu ako alkohol. Včera som si dal 11 pív a žena 
si dala doma dve kávy. Neviete si predstaviť, 
aká bola po tých dvoch kávach agresívna, keď 
som prišiel domov.

Rišo ĎUGOV, dopisovateľ

Fedorko sa učí zemepis a pýta sa otca:
- Oci, kde je Kamčatka?
- Spýtaj sa mamy, ona včera upratovala.

TELEFONÁT
- Haló, volám ohľadne strážneho psa, čo sme od vás kúpili. 
Čo máme robiť, aby nás pustil domov?


