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Ludvík VACULÍK,
spisovateľ

❶ Poznáte nejakú (máte ne
jakú vlastnú) definíciu humo
ru?
Humor je zvláštním případem po-
tvrzení skutečnosti. Vyvrácením, 
dovedením ad absurdum, uvede-
ním do nečekané nebo neexistují-
cí souvislosti. 

❷ Stala sa vám niekedy hu
morná (veselá) príhoda, kto
rá by mohla pobaviť aj našich 
čitateľov?
Myslím, že lidé se víc než veselou 
příhodou pobaví cizí příhodou 
trapnou. Takových mám moc. 
Jedna z nich: Za onoho režimu byl 
jsem někdy účastníkem zvlášt-
ních soukromých pánských schů-
zek, kde se mluvilo o politice. Bez 
žen proto, že se ženami se žádná 
debata neudrží na smluvené ko-
leji. Přišel jsem na jeden takový 
večírek u dr. Pavla Rychetského 
a co mě překvapilo, že tam byla 
jedna žena. Byla mi povědomá, 
ale nebyl jsem si jistý, kdo to je. 
Abych to zjistil, oklikou, zeptal 
jsem se: „A co dělá váš manžel, 
že nemohl přijít?“ Paní se usmála 
a řekla: „Ale pane Vaculíku, můj 
manžel zemřel, byl ste mu před 
týdnem na pohřbu.“

❸ Ktorá oblasť spoločenské
ho života je podľa vás najväč
ším inšpirátorom humoru?
Myslím, že největší inspirace po-
chází z oblasti nespolečenské: ze 
sexuální.

❹ Ak máte  mohli by ste 
nám prezradiť rebríček:  
a) najveselších politikov  
b) najsmiešnejších politikov?
Využiju nabídky a uvedu zahra-
ničního někdy dosti směšného 
politika: Vladimír Mečiar.

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Veliký úspěch mívám s anekdo-
tou, kterou mám od Ivana Kadle-
číka. Polovička úspěchu je v tom, 
že jí vyprávím velice půvabně slo-
vensky.

„Pani žalobkyňa, bránili ste sa?“
„Nuž, pán predseda, nebránila 
som sa.“
„Volali ste o pomoc?“
„Pán predseda, nevolala som.“
„Hm, a teda dali ste nejako naja-
vo, že vám to nie je po vôli?“
„Nuž, pán predseda, nedala 
som.“
„Ale pani žalobkyňa, veď toho 
človeka žalujete pre znásilnenie! 

SEM
TÁZOK

HUMORE
DPOVEDÁ 

NA 

pokračovanie na strane II...

Výhoda letného času je v tom, že sa môžeme 

o hodinu dlhšie sánkovať.

My, Slováci, sme svetu nikoho nedali. 
A ani nedáme!

Ako zabávať tých, čo nepoznajú žarty? 
Tomáš Janovic

Juraj CAJCHAN

AKO UMLČAŤ REBELASú dve cesty 
ľahšieho odporu.
Postavte ho k múrualebo k válovu.

Milan HODÁL

DÔSLEDKOVÁ
Na tej Detve studňa
Sprivatizovaná,
Pri nej stojí milá
Nezamestnaná...

Ľudo MAJER

Pre Bumerang Michail ZLATKOVSKY, Rusko

(odpovede autora sú ešte z roku 
1996. Jeho nedožité 90-te narodeni-
ny si pripomíname na str. IV)
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Čo ste si mysleli?“
„Ja, pán predseda, tak som si 
myslela: trtkaj si ty trtkaj, veď 
naše súdy sú spravodlivé.“

❻ Stali ste sa niekedy objek
tom žartovania? Ako to na 
vás pôsobilo?
Mockrát, už konkrétně nevím. 
Ale nepamatuju si na případ, že 
by mě nějaký žert urazil, krom 
případu, kdy Pavel Kohout o mně 
napsal, že jsem se u nich často 
objevil právě na oběd. Jednak to 
není pravda a on to myslel vážně, 
ne jako žert.

❼ Je pre vás humor nevy
hnutnou súčasťou života, 
alebo sa bez humoru pokoj
ne zaobídete?
Humor zvlášť neregistruju, je pro 
mě součástí všeho, i smutného.

❽ Chcete sa sám seba na 
niečo opýtať? Ak áno, dajte si 
na svoju otázku aj odpoveď.
Vadí ti v krajině déšť a mlha? - 
Ne.

PREČO VZNIKOL BREXIT?
Korespondence EU Brusel - Horní Bříza.
Brusel: Obdrželi jsme Vaši žádost na spolufinancování 
výstavby Domova pro seniory v rámci regionálního programu 
Východ. Jsme však nuceni Vás upozornit, že na str. 57 
formuláře žádosti, kapitola "Vybavení", jste opomenuli 
vyplnit kolonku "Počet židlí".

Horní Bříza: Kolonku "Počet židlí" jsme nevyplnili 
schválně, poněvadž dotyčné židle zajistí místní důchodce 
p. Šebesta. Zcela zdarma totiž opraví židle vytažené 
ze sutin školy, která minulý týden spadla, když jsme 
se po 8 letech marných žádostí nedočkali žádné finanční 
podpory na její rekonstrukci. Tím zajistíme i úsporu 
bruselských fondů, což nás naplňuje dobrým pocitem 
evropské sounáležitosti.

Brusel: Děkujeme za Váš zájem o úspory bruselských 
fondů, z Vaší strany je však tato starost zcela zbytečná, 
neboť úspory jsou v Bruselu logisticky řízeny třemi 
nezávislými výbory Evropské komise tvořené několika 
desítkami předních ekonomů. Ohledně nevyplněné kolonky 
"Počet židlí" jsme pak nuceni Vám sdělit, že na základě 
pravidel Výboru pro komplexní posuzování žádostí je počet 
židlí neoddělitelnou součástí všech projektů týkajících 
se jakékoliv budovy. Proto musíme trvat na vyplnění 
kolonky "počet židlí".

Horní Bříza: Dobře, žádáme o 44 židlí.

Brusel: Zaregistrovali jsme vaši doplněnou žádost o 44 
židlí. Vypracujte prosím zdůvodnění tohoto počtu Vámi 
požadovaných židlí.

Horní Bříza: Protože máme 11 stolů, každý pro 4 osoby. 
11 x 4 = 44.

Brusel: Obdrželi jsme Vaše zdůvodnění, musíme však 
konstatovat jeho nedostatečnost. Vypracujte prosím 
detailní posouzení využitelnosti jednotlivých židlí.

Horní Bříza: Co to je?

Brusel: Koeficienty využitelnosti židlí na osobu a den 
pro jednotlivá roční období jsou uvedeny na str. 23 
"Metodického pokynu pro podávání žádostí o podporu 
z evropských fondů", který je k dispozici na příslušném 
ministerstvu každého členského státu EU.

Horní Bříza: S tím nám polibte prdel a peníze si nechte. 
Domov pro seniory si postavíme sami z cihel ze zřícené 
školy.

Brusel: Registrujeme změnu věcného záměru Vaší žádosti 
z "Domova pro seniory" na "Líbání prdele". Pro úspěšné 
schválení žádosti prosím vyplňte přiložené formuláře.

(našli sme v pošte)

Jan TOMASCHOFF

Fero MRÁZ 

PANENSKÁ
Aká som, taká som, 
mám mobil za pásom.

Emil POLÁČIK

V pokročilom veku býva už jedinou trvácnou 

spomienkou na školu zvonenie. V ušiach.
Milan KENDA

Marián PALKO / OZVENY
• Úrad, rad, rad, rad...
• Neviem, aké sú v koalícii vzťahy, ťahy, ťahy, 

ťahy...
• Poslanci sú spokojní so svojimi platmi. A my? 

A my? A my?
• Kto nás vyvedie na bubon? On! On! On!
• Naši politici potrebujú obklady, klady, klady, 

klady...
• Zažívame obrovský hospodársky rozmach, 

mach, mach, mach...
• Politici nás chcú učesať, sať, sať, sať...
• Čo spôsobilo ruské ministerstvo obrany? Rany! 

Rany, Rany...
• Spôsob privatizácie vyvolal všeobecné pocho-

penie, nie, nie, nie...
• Čo vykrikuje Bratislava? Sláva! Sláva! Sláva! 
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„Niekto chodí spievať do krčmy, 
niekto do kostola.

Mne bráni vo viere pud sebazá-
chovy. Stále mám, ako neveriaci, 
otvorenú možnosť jedného dňa 
uveriť. Mať tak istotu, zbaviť sa po-
citu náhodnosti existencie, nájsť 
hodnotu, ktorá platí neobmedze-
ne za všetkých režimov, ktorá je 
spravodlivá, nezištná, utešujúca 
- Boh. Ale ak raz uverím, určite sa 
nevyhnem konfliktu, nevyhnem sa 
chvíli, v ktorej sa opýtam - prečo si 
to, Pane Bože, dopustil?“ 

(Peter Chudožilov - Lit. Listy 1968)
 

Viera v niekoho, alebo v nie-
čo, je len jedna z možností. Stále 
nám ešte ostáva to podstatnejšie 
a dosiahnuteľnejšie - viera v seba 
samého, viera vo vlastné sily, 
vo vlastné schopnosti. Ale taká-
to viera môže byť ešte abstrakt-
nejšia, pretože je jednoduchšie 
spoliehať sa na istoty, ktoré sú 
poskytované ako protislužba. Raz 
je to istota politickej, alebo pro-
fesionálnej kariéry, inokedy istota 
rôznych materiálnych výhod. A ar-
gument, podložený dostatočne 

materiálne, je vždy presvedčivejší. 
O morálke sa však v týchto súvis-
lostiach odporúča mlčať.

Ale nech už začneme uvažovať 
o viere, či o morálke, pohybujeme 
sa stále v kolotoči každodennej 
rea lity. Každý človek (bez ohľa-
du na to, či si to uvedomuje, ale-
bo nie) má svoj osobitý vzťah ku 
všetkému, čo sa okolo neho deje. 
A dnes zrejme uvažuje v širších 
kontextoch, ako kedykoľvek v mi-
nulosti, taká je realita doby. Pri-
najmenšom sa musí rozhodnúť, 
ktoré noviny si ráno kúpi, musí za-
čať uvažovať, ktorej strane či hnu-
tiu dá v najbližších voľbách svoj 
hlas. Bez viery, že jeho rozhod-
nutie je správne, nemôže pokojne 
nijaký krok urobiť. Navyše sa od 
každého z nás chce, aby sme verili 
- správnosti ekonomickej reformy, 
alebo jej odporcom, liberalizácii 
cien, alebo odporcom liberalizá-
cie, vystúpeniu z EU, alebo v zo-
trvaniu v nej, prívržencom trhu, 
alebo plánovitého hospodárstva, 
ľavičiarom, alebo pravičiarom, ar-
gumentom, alebo demagógii.

A unavení z kolotoča toľkých 
novôt sa uchýlime k rezignácii so 
záverom, že kde sa končí pozna-
nie, začína sa viera.

Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

SLOVNÍK (TAKMER) CUDZÍCH SLOV
VIERA

Pavel TAUSSIG

Milan HODÁL

O ČO TU IDE?
Nefičím v žiadnom biznise
občas si báseň napíšem
Mám svoju prácu... Sem-tam beriem plat
Na bežný život len tak akurát

Som produkt dnešnej réžie
hádam to dáko prežijem?!
Radšej mám cukor ako bič
a vsádzam hlavne na pocit

S kadečím nie som pokojný –
som alergický na vojny
A nenávidím poklonky
a ešte viacej obojky

a ilúzie strácam...

Tak o čo ide?
A o čo kráča?

Nefičím v žiadnom biznise
občas si báseň napíšem
Život je záznam... 

Veta po vete
Takto si chodím po svete

Život je nekonečná rieka…

Snáď ešte ide o človeka???

Niektoré regionálne noviny uvied-
li, ako sa neskôr ukázalo, neovere-
nú správu, že na našu vládnu dele-
gáciu sa pri jej výjazde na stredné 
Slovensko z ničoho nič zosypali 
kamene. Ide o evidentne šírenie 
poplašnej a navyše nepravdivej 
správy. Podobný incident sa síce 
odohral, ale nebolo to na Sloven-
sku ale v Austrálii, nešlo o pada-
júce kamene ale o skupinu Rolling 
Stones a nešlo o našu vládnu de-
legáciu, ale o istého člena pôvod-
ného kmeňa, ktorý sa zaoberá 
výrobou bumerangov. Kamene sa 
na nikoho nezosypali, ale Rolling 
Stones sa s dotyčným drobným 
podnikateľom stretli na priateľ-
skom posedení.

-čmv-

...a ešte anketa na letné 
prázdninové dni pre našich 
členov a sympatizantov

MENÁ, O KTORÝCH SA HOVORÍ:

1. ERDOGAN
a/ je futbalista, schopný strieľať 
oboma nohami
b/ turecký prezident
c/ prostriedok na ničenie hmyzu

2. SAGAN
a/ svetový cyklista, celý zelený od 
Tour de France
b/ sáčková polievka
c/ jeden z troch mušketierov

3. CLINTONOVÁ
a/ kandidátka na americkú prezi-
dentku
b/ tenistka, víťazka tohtoročného 
Wimbledonu

c/ manželka bývalého prezidenta 
USA

4. SARA
a/ je postava z Rozprávok z tisíc 
a jednej noci
b/ populárna fenka Evy a Juraja O. 
z Tomkov
c/ typ auta, vyrábaného v Špa-
nielsku

5. KALIŇÁK
a/ je druh rebriniaku ťahaného 
volmi
b/ minister vnútra SR
c/ druh alkoholického nápoja

6. TRUMP
a/ je pomenovanie turistu s mini-
málnymi nárokmi na pohodlie
b/ postavička z kresleného filmu 
Lady a Tramp
c/ kandidát na amerického pre-
zidenta

7. KISKA
a/ je druh mlieka
b/ slovenský prezident
c/ dievča pre všetko

8. FICO
a/ je predseda vlády SR
b/ po nemecky vyslovené meno 
redaktora Bumerangu
c/ druh ničivého tornáda

9. OBAMA
a/ je stredoamerický spoločenský 
tanec
b/ prvý americký prezident čier-
nej pleti
c/ lesný porast v Južnej Amerike

10. KOTLEBA
a/ je druh mäsového výrobku
b/ slovenský politik
c/ kotolňa na pevné palivo

11. PUTIN
a/ juhočeská obec, ktorou pre-
chádzal Švejk cestou do Českých 
Budějovíc
b/ najnovší druh neregistrovanej 
drogy
c/ Ruský prezident

MINIKRIMI alebo ZOOKÚTIK
Chceli by ste chytiť krokodíla? Kto by nechcel?! Potrebujete na 
to štyri pomôcky alias rekvizity: deku (prikrývku), nudnú knihu 
(bestseller), jablko (ovocie) a koľajnicu (pozri ŽSR). 
Ako na to? Ľahnete si na deku a začnete čítať knihu, ktorá je 
nudná, a tak zaspíte. Príde k vám krokodíl, hovorme mu Adolf, 
a takisto sa pustí do čítania publikácie, ktorá je už chronicky 
nudná, nuž zaspí spánkom spravodlivých. Vy ste prví zaspali, vy 
sa aj prví zobudíte. Po krátkom zívaní zabalíte krokodíla do deky 
a dáte sa na útek - ide o spôsob "nohy na plecia". Jeho priate-
lia vás však začnú prenasledovať, akoby ste nezaplatili členské. 
Keď vás už-už doháňajú, zahodíte koľajnicu. Pretože ste ľahší, 
bežíte rýchlejšie. Ak vás napriek tomu idú stoj čo stoj dolapiť, 
zahodíte jablko... Keďže jablko nepadá ďaleko od stromu, vyle-
ziete na strom a ste zachránení.

Milan LECHAN, sexsymbol a bikinigirl

SPRÁVY 
SLOVENSKEJ 
MALEJ 
STRANY

RADA NA BEZPLATNÚ  

A ZDRAVÚ STRAVU

Na raňajky zjedz včerajšiu večeru od nepriateľa.

Na obed choď ku priateľovi.

Večeru od nepriateľa si odlož na raňajky. 

Ľubo MAJER

SPRÁVNE ODPOVEDE: 1 b, 2 a, 3 
a aj c, 4 b, 5 b, 6 c, 7 b, 8 a, 9 b, 10 
b, 11 c

SLOVENSKO NA MAPE

Na mapách už pre nás
vôbec nič nie je nové, 
ešte aj ten blízky východ 
máme toť, hneď pri Prešove 

POHODA

To určite nie je náhoda, 
život už nikde nemáš istý,
všade samí teroristi
len v Trenčíne Pohoda.

Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

Z KRČMOVÉHO MONOLÓGU
Každé leto k nám z Bratislavy prichádza svokra. Medzinárodný rozmer táto udalosť síce nemá, no elementy terorizmu sú v nej zjavne prítomné...

?
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V júni uplynul rok od chvíle, čo 
na večnosť odišiel Ludvík Vaculík 
(23.7.1926 - 8.6.2015). Nechce sa 
tomu ani veriť, pretože je tu stále 
prítomný svojou literatúrou, kni-
hami pamätí, zbierkami fejtónov. 
Takže nejakých pár citátov aj z tej 
najpríťažlivejšej knihy ho dokáže 
charakterizovať len veľmi okrajovo. 
Preto sme na úvod priniesli krátky 
rozhovor o humore, ktorý nám po-
skytol pre Bumerang 19.8.1996. Bol 
v tom čase v Bratislave na besede, 
a keď sme ho oslovili, zbystril pozor-
nosť a opýtal sa, pre koho to bude. 
Ponúkli sme mu niekoľko starších 
výtlačkov, zbežne ich prelistoval 
a povedal: „Pre vás áno.“

Takže teraz uvádzame pár citátov 
z vyššie avizovanej knihy, pretože 
Vaculík sa veľmi rád ku všetkému 
vyjadroval, ako povedal: „To, na čo 

iní iba nadávajú, ja napíšem. A je to 
vybavené.“ Ale má to byť iba inšpi-
rácia k čítaniu kníh, ktoré nám tu 
zanechal.

Okrem iného je Ludvík Vaculík au-
torom známeho manifestu za ľud-
ské práva v socialistickom Českosle-
vensku s názvom “2000 slov”, ktorý 
publikovali Literární noviny v roku 
1968 a ktorý bol neskôr označova-
ný za vrchol kontrarevolúcie a autor 
bol kvôli tomu režimom prenasledo-
vaný.

Miro VICO

Nepíšem vôbec rád, považujem to 
za ťažkú prácu. Ale ochotne po sebe 
napísanú vec čítam a vylepšujem ju, 
až to nakoniec vyzerá, ako keby bola 
nakoniec napísaná s radosťou.

Glóbus síce nie je zemeguľa, ale aj 
tam je sever hore. Sever je totiž hore 
len na glóbuse. 

 
Kto nič nechce, má dosť slobody, 

aby si robil, čo chce. 

Začal som si so zubárom zasa po 
dvoch rokoch. Stretol som ho pred 
Vianocami. „Máte u mňa fľašu,“ 
povedal som, „a nebude to úplatok, 
pretože som vás celý rok nepotrebo-
val.“ Odpovedal: „Bude to normálny 
honorár ako v starej Číne. Tam sa 
lekárovi platilo, keď ho ľudia nepo-
trebovali.

O povahe režimu nerozhoduje 
predsa to, ako jedná s desiatimi 
miliónmi poslušných, ale to, ako sa 
zachová k jednému neposlušnému.

Myslím, že sú také zárodky my-
šlienok, ktoré keď sa dlho nedostanú 
na rad, zaschnú a v podobe lupín ich 
vyčešeme z hlavy.

Medveď Mlynárik miluje Mozarta 

snáď práve tak ako Dominika Tatar-
ku. S Mozartom sa už nič robiť nedá, 
ale Tatarku navrhuje na Nobelovu 
cenu. Tak vysoko si cení napríklad 
jeho román „Démon súhlasu“, 
pretože tam vraj Tatarka odhalil kult 
osobnosti dávno pred Solženicynom.

Stále si myslím, že národ, ktorý 
rúca v iných náladách svoje pomníky, 
čím chce opraviť zápis o svojom 
charaktere, miesto, aby opravil svoj 
charakter, ten národ si nič dobré 
nezaslúži.

„Váš otec bol zo strany vylúčený 
alebo vyškrtnutý?“ 

„Neviem.“
„Museli ste to predsa vo svojom 

životopise.“
„Neuviedol som, je to môj životo-

pis.“

KNIHA,
KTORÚ SI (už) 
NEKÚPITE

Ludvík VACULÍK:
ČESKÝ SNÁŘ

Vydavateľstvo Atlantis, Brno, 1990

RANDE

PERLIČKY ZO 
ŠKOLY A OKOLIA
• Nepárnokopytník má tri nohy.

• Konzumovacia súprava.

• Nervové bunky sú neutróny.

• Austrálsky divý pes sa volá 
Dandy.

• Driekových stavcov je 32.

• Zvýšený počet leukocytov môže 
viesť až k AIDS.

• Prízemná družica listov.

• Kukučka rodí vajcia.

• Huby majú pod zemou pod-
nebie.

• Obehovú sústavu tvorí hltan 
a hrtan.

• Žaba kŕka krkáčom.

• Prvoky sa pohybujú brkami.

• Hmyz má nohy prispôsobené na 
lozenie po koláčiku.

• Močový traktor.

• Dolná končatina má ihličnatú 
kosť.

• Keď sa nezmarovi odtrhne ruka, 
narastie mu druhá.

• Križiak obyčajný sa vyskytuje 
v znečistených vodách.

• Zrážanlivosť krvi spôsobujú 
krvné ploštičky.

• Svišť si sadne na zadné nohy 
a začne húkať.

• Rajčina je červená zelenina.

• Raka voláme zdravotná polícia, 
lebo zachraňuje ľudí.

• Nahosemenné rastliny nemajú 
semenníky.

perličky zozbierala 
Mgr. Jana OPÁTHOVÁ

POLITIK I

Keď sa to s ním nahýna 

hlúposti len kopí:

Hádže ľudí cez palubu

lode čo sa topí.

 

POLITIK II

Pri pohľade na neho 

nesmelo som hlesol:

Pri stúpaní do výšin

dosť hlboko klesol...
Vlado MACH

AFORIZMY Milana KUPECKÉHO
• Najbolestivejšie je umývanie hláv bez šampónu.
• Oveľa odhodlanejšie sa vstupuje do politiky, ako do svedomia.
• Na divadelnej scéne sú oveľa nižšie platy ako na scéne politickej.
• Dierami v legislatíve by sme dokázali zaplátať aj ozónové diery.
• Žiaľ, členov výberovej komisie si nevyberieš.
• Ľahko možno poblúdiť, ak všetci ukazujú cestu.

Vladimír JIRÁNEK

Aj keď mal Ludvík Vaculík za sebou už 
nejaké vydania, až za dielo, ktorým 
skutočne vstúpil do literatúry sa 
považuje jeho nekonformný román 
SEKERA z roku 1966. Autor je na foto 
vpravo.

SÚBOJ
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ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU

SŤAŽOVAL SA UFÓN
Moja žena má jazyk 
ostrý ako britva, 
ale naviac ufozvyk:
energiou plytvá.

ŠTEDRÝ
V sade rastie ufovišňa, 
vyšiel na ňu pyšne.
Zniesol dole košík vyšní,
rozdal všetky - zvyšné.

UFOGRAMY 
Tomáša MAJERNÍKA

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU

V mori sa topí človek a volá o po-
moc v rôznych jazykoch - 
po anglicky, francúzsky, japonsky, 
poľsky... pri zábradlí stojí Žid a len 
tak pre seba si povie:
„Vidíš ty mudrc, celý život si sa 
drel jazyky namiesto toho, aby si 
sa naučil plávať.“

„Čo mám robiť rabi? Moje sliepky 
majú nejakú chorobu.“
„A čím ich kŕmiš?“
„Zrnom.
„Dávaj im ryžu.“
Na druhý deň. 
„Rabi, tie sliepky sú stále choré.“
„A čo im dávaš piť?“
„Vodu.“
„Dávaj im mlieko.“
Na tretí deň.
„Rabi, čo mám robiť? Tie sliepky 
sú stále choré.“
„Vieš, čo ti poradím? Namaž im 
nohy husacou masťou.“
Na štvrtý deň.
„Tak čo tvoje sliepky?“
„Všetky pokapali.“
„Škoda, mal som ešte dve tri 
rady.“

K lekárovi príde postaršia dáma 
a dlho jej trvá než sa mu zverí so 
svojimi ťažkosťami.
„Viete, pán doktor, je mi to veľ-
mi žinantné, ale ja mám vetry. 
Síce nesmrdia, ani nie sú počuť, 
ale predsa len medzi ľuďmi alebo 
v synagóge, viete si predstaviť, 
aké je to nepríjemné, všakže...“
„Žiadny strach, pani Krauso-
vá. Predpíšem vám také pilulky 
a sama uvidíte, že sa to poddá.“
O týždeň je pani Krausová u dok-
tora Goldberga znovu.
„Pre všetko na svete, pán doktor, 
čo ste mi to dali za hrôzu. Vetry 
vôbec neprestali a navyše príšer-
ne smrdia.“
„Tak, čuch už by sme stabilizovali 
a teraz sa pozrieme na ten sluch.“

„Buďte taký dobrý a zavolajte mi 
k telefónu Rabinoviča.“
„Ktorého, staršieho alebo mlad-
šieho?“
„Staršieho.“
„Ale oni sú už obaja po smrti.“

Ž I D O V S K É 

A N E K D O T Y

OFRFĽANCE / Stano VEREŠVÁRSKY

- Na Slovensku síce nemáme more, ale napríklad 
v zdravotníctve celkom peknú chobotnicu.

- Prečo sa u nás nevedia dohodnúť pravicové strany? Lebo ich 
zástupcovia majú aj ruky ľavé.

- V čom sa líšia predvolebná a repná kampaň? V repnej 
kampani ide o cukor, v predvolebnej len o sladké sľuby...

- Viacerí športovci skončili na tom, že neudržali koňak na 
uzde...

NA HORÚCEJ LINKE
• Dovolenka je prídavok k celoročnému odpočinku. / M. RUŽIČKA
• Mestá by sa mali stavať na dedine. Tam je lepší vzduch. / P. MONNIER
• Dvakrát do toho istého prázdneho bazéna neskočíš / D. DANGL
• Komár je hmyz stvorený preto, aby sa nám muchy stali sympatickými. 

/ J. TUWIM
• Vážme si turistiku, bez nej by napíklad nemohla byť turistická saláma. 

/ J. SEKERA
• Na dovolenku by som išiel okamžite po každom návrate z dovolenky. 

/ J. BANÁŠ
• Citáty sú zmrzlina na každú príležitosť. / Ch. MORGENSTERN

RADY A INŠPIRÁCIE
Padajú vám vlasy, ste nervózni, dostávate záchvaty hladu a všetko vám akosi 
pridlho trvá? To všetko signalizuje, že vám chýba dvojtýždenník Bumerang. Ak 
telo nedostáva v dostatočnom množstve humor, dá vám to v predstihu najavo. 
Nepodceňujte to a každú druhú sobotu zájdite do PNS a kúpte si denník Šport 
s prílohou Bumerang. Kto zaváha, veď viete čo a ako.

PRIVATIZAČNÁ 
STORY
Jajže, Bože, strach veliký, 
padli Turci na podniky!
Vlastne, čoby, akí Turci...
Ich pôvod môž ľahko určiť:
naši sú to, naši, naši, 
manežment a papaláši

Emil POLÁČIK

TOP STAR
Zuzana FIALOVÁ
- Zuzi, vy ste obdarená zmyslom 
pre humor. Mali ste ho po kom 
zdediť?
- Nezdedila som ho, život ma 
oplieskal, možno preto sa doká-
žem na všetkom zabávať. Mo-
mentálne na Bumerangu.

xyz

Jano sa chváli kamará-
tovi:
- Chytil som takého 
kapra ako moja ruka.
- Ale netrep, ryby nie sú 
také špinavé

ŠPIVANKA
Švici mešac na ňebe, 
pušč me, mila, gu sebe.
A jak ja ce puščic mam?
Tam, dze bi ti chcel ľežec,
ja už Bumerang mam.

lech

Vraví pán Cucflek manželke: - Tak aby si nehovorila, že na tú dovolenku ne-
máš nič nové na seba, tak si vezmi nový ruksak.

(franc. pour féliciter) je v spojení 

s letopočtom skratka blahoprajnej 

novoročnej formulky. S láskavým dovolením au-

torov pokračujeme v publikovaní týchto malých 

súkromných dielok (a donedávna i celkom intím-

nych s provokatívnym obsahom, ktoré autori do 

redakcií radšej ani neposielali), ktoré si od nepa-

mäti vymieňajú medzi sebou 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 zaují-

mavé novoročenky, ktoré by mohli zaujať aj na-

šich čitateľov, prosíme o ich zaslanie do redakcie. 

PF

Dušan PÁLKA

Olga PAZERINI

Aleš VYJIDÁK
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...Po rozkaze Adolfa Hitlera ešte 
nikto nevedel, ako sa vojna skončí 
a kto sa na čiu stranu postaví. Pred 
ukončením vojny je ťažko hovoriť 
o víťazstve. Situácia v Európe bola 
nevyjasnená. Slováci nepremýšľa-
li. Postavili sa do jedného frontu 
s bojovníkmi pravdy, postavili sa 
do boja o nový poriadok, o spra-
vodlivosť v Európe. Slováci nekal-
kulovali, nerátali s tým, kto vyhrá. 
Keď priateľ bojoval pre právo, po-
stavili sa do toho boja aj oni. Tak 
to kázalo úprimné priateľstvo, tak 
rozkazoval kamarátsky duch. Jed-
no sme vedeli: keď zvíťazí Nemec-
ko, zvíťazíme aj my a oslobodíme 
Javorinu, Oravu, Kysuce, Spiš, keď 
padne Nemecko, padneme aj my, 
ale padneme v boji za pravdu, pre 
lepší zajtrajšok, pre krajšiu a spra-
vodlivejšiu Európu. S takými my-
šlienkami sme sa postavili do jed-
ného frontu. Na čistú kartu nášho 
priateľstva s nemeckým národom 
sme napísali prvú vetu, napísali 
sme ju krvou našich vojakov. A my 
sme dokázali oddanosť skutkami.

V jeseni lanského roku naši 
železničiari prekonali generál-
nu skúšku. Vyše tisíc transportov 
prešlo pod ich ochranou a sta-
rostlivosťou. S vypätím všetkých 
síl bdeli nad bezpečnosťou ne-
meckých kamarátov - vojakov 
a bojového materiálu. Ani pod 

najprísnejším rozkazom by neboly 
vydržaly ich nervy toto prepínanie 
síl, nebyť vedomia, že túto službu 
konajú pre svojich priateľov, pre 
spoločný boj, pre spoločné víťaz-
stvo. Precítené priateľstvo im do-
dávalo sily.

Niet ideálnejšej spolupráce 
dvoch armád, ako bola spoluprá-
ca armády nemeckej a slovenskej. 
Nemeckí vojaci sa na Slovensku 
cítili ako doma, lebo všade sa im 
dostalo teplého rodinného prija-
tia. Odniesli si zo Slovenska dobrý 
dojem, ako aj naši vojaci odniesli 
domov sympatie pre kamarátov 
z boja.

Na kartu nemecko-slovenského 
priateľstva sa píšu vety čistou ru-
kou. A takouto vetou úprimného 
kamarátstva je aj cesta hlavného 
veliteľa Hlinkovej gardy do Berlí-
na.

Pozvaním ríšskej vlády sa dosta-
lo veľkej cti hlavnému veliteľovi 
Hlinkovej gardy Šaňovi Machovi. 
Ale toto pozvanie nie je osobné. 
Túto poctu precítil celý sloven-
ský národ. Oči všetkých Slovákov 
sprevádzaly hlavného veliteľa po 
Nemecku a mysle všetkých Slová-
kov sledovali jeho kroky. Blahore-
čili jeho ceste. Nie z vypočítavos-
ti, nie pre žobrácke vydieranie. 
Toho sa Slovák nikdy nedopustí. 
Kaukliarskou vypočítavosťou nik-

dy nepoškvrníme priateľské zväz-
ky. Pre iné sa tejto ceste tešíme...

Nemecký národ vedie vojnu pre 
krajšiu Európu, vedie boj aj pre 
nás a predsa nežiada, aby sme sa 
postavili na západný val. Nežiada 
od nás obete, hoci sme ochotní 
ich prinášať. Chce len kamarát-
stvo, chce vernosť. A my sa tešíme 
preto, že nemecký národ pozná 
našu úprimnosť a statočnosť, čo 
dokumentuje pozvaním hlavného 
veliteľa Hlinkovej gardy ríšskou 
vládou. Naše priateľstvo k nemec-
kému národu je úprimné a preto je 
veľké, preto je večné.

(Veľké priateľstvo)

Hlinkova garda v bardiovskom 
okrese má 51 miestnych veliteľ-
stiev, teda všade tam, kde sú Slo-
váci, v ostatných obciach sú Rusí-
ni. Dohromady máme 843 členov 
HG v celom okrese. Dnes chystajú 
sa na oslavy výročia našej samo-
statnosti, stojíme neoblomne za 
našimi vodcami, ktorým Hlinková 
garda bardiovského okresu volá 
„Na stráž!“

(Okresné veliteľstvo 
HG Bardiov spomína)

Materiály sú prevzaté z časopisu 
GARDISTA z r. 1940, ktorý vyšiel pri 
prvom výročí vzniku Slovenského 
štátu (Použité materiály sú krátené)

Z HISTÓRIE NÁŠHO REGIÓNU

VIDINA

Spája strany v parlamente

vidina o tučnej rente.

POZADIE POPREDNÝCH

Myslia si, že idú vpredu,

za nitky ich druhí vedú.

Mikuláš JARÁBEK

Marcel KRIŠTOFOVIČ

VERŠÍČKY  
NA ŠKOLSKÉ 
PERLIČKY
Do čaju sa dáva
cukor kockovaný.
India je štát, kde
žijú Indiáni.
Ponorkový kožuch
nevychádza z módy.
Najpomalší výťah
pre ľudí sú schody.
Molekuly majú
medzi sebou pomer.
Všetky svine hladné
robia kravál v dome.
Letopisy píšu
novinári v lete.
V Tatrách hororlezci
boli na výlete.
Tlakomerom zistím,
 či som nafúkaný.
Doma pomáham len
pri oddychovaní.
Prašivá zem z mokrej
vzniká v čase sucha.
Človek krémuje sa,
aby nebol suchár.
Mytológia je
vyberanie mýta.
Pri Zemi nás drží
zemská gravidita.

Jozef BILY

ROJKO
Keď popíjal čučo riedke,Rozjímal o čučoriedke.

Ervín LAZAR

KOLOBEH
Keď štát nedá lekárovi,

nedá ani vlekárovi,
ba nedá nič pekárovi
a nedá ani mliekárovi.

Týmto všetkým nedá lekár a aby im dal lekár,
donesie ten pekár koláče z múky, mlieka, čo mu dal ten mliekár

a čo v nich z čučoriedok lekvár, čo mu dal ten vlekár.

A tak o prežitie do boja
všetci bez štátu sa zapoja.

Dedo Pejo

PROTISTRANÍCKA 2

Prídi, volič pred voľbami, prídi k nám,
Ja si tvoje priania za klobúčik dám. 
Ty mysli len na to, že mlčať je zlato,
v povolebnom boji čas všetko zahnojí.

Ján GREXA

Ferimu zazvonil telefón.
- Čo sa stalo? - pýta sa.
- Autobus, zos ktorim žena chodzila do roboti, havaroval. Šicke su 
mertve, - vraví mu kamarát.
- Di rici, ta to mi je ľuto, - vraví Feri.
- Aji mňe, - hovorí kamarát.
- Tota glupa zaspala. Pošla do roboti taksikom.

Eja KULOVANÝ

OBCHODY NA HOVNO 
Kauza kolem panamské právní kanceláře Mossack Fon-
seca, která měla prostřednictvím offshorových firem 
umožňovat daňové úniky nejbohatším podnikatelům 
světa, ještě ani neutichla, a na obzoru je již další finanč-
ní skandál. Ten se však netýká finančních machinací, 
ale ilegálního obchodu s dětskými plenkami v zemích 
střední Ameriky. Na celý případ jako první upozornili 
naší reportéři a sami pak celou aféru nazvali příznačně 
Panama Pampers.

TISKOVÁ OPRAVA 1
V minulém čísle Fámyzdatu (príloha Sorry, pozn. red.) 
jsme nesprávně uvedli, že poslanci řekli kuřáckému 
zákonu ANO. Správně mělo být uvedeno, že poslanci 
ANO řekli NE. Omlouváme se a děkujeme za Babišovo 
vykouření.

TISKOVÁ OPRAVA 2
V minulém čísle Fámyzdatu jsme nesprávně uvedli, že 
někdejší agent KGB a nynější ministr financí Andrej Ba-
biš chce zavést novou daň z přidané hodnoty. Správně 
mělo být uvedeno, že chce zavést novou daň z udané 
hodnoty. Omlouváme se a děkujeme za práskání.

Na základe dohody o reciprocite 
publikujeme niektoré materiály 
z českého humoristického časo-
pisu SORRY.
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Rasťo VISOKAI

DIOGENES na otázku, či chce 
mať sluhu odpovedal záporne.

„Ale kto ťa mŕtveho vynesie 
z domu?“ - čudovali sa mu.

„Predsa ten, kto bude potrebo-
vať môj dom“ - odvetil.

Syrakúzsky tyran DIONYSIOS 
predčítal svoje verše. Všetci aplau-
dovali, len básnik Philoxenos pre-
hlásil: „Mne sa tie verše nepáčia.“ 
Poslali ho za to do kameňolomu 
na nútené práce. O niekoľko me-
siacov bol omilostený. Mocný 
vládca opäť predčítal svoje verše. 
Po nejakej chvíli sa Philoxenos 
zdvihol a odchádzal. Dionysios 
zvolal: „Kam ideš?“

„Do kameňolomu.“

Vysoký cársky hodnostár sa 
zlomyseľne prihovoril DOSTO-
JEVSKÉMU: 

„Básnici nie sú nič iné ako bývali 
na dvoroch šašovia a blázni. Ale-
bo je azda nejaký rozdiel medzi 
bláznom a básnikom?“

„Je“ - odvetil pokojne Dosto-
jevský - „blázon sa pýta a básnik 
odpovedá.“

ALEXANDER DUMAS putoval 
svojho času po Rusku a cesta ho 
zaviedla až do vtedajšieho Tiflisu. 
Zašiel do istého veľkého kníhku-

pectva, ktorého majiteľ bol na-
toľko ohľaduplný, že zaplnil celý 
výklad i všetky police výlučne Du-
masovými knihami. 

„A kde máte ostatné knihy? - 
zaujímal sa spisovateľ.

„Tie sú, prosím, predané, - od-
povedal s úsmevom kníhkupec.

ALEXANDER DUMAS st. napí-
sal takmer stovku kníh. Keď sa ho 
už ako staršieho pána spýtal jeden 
známy, ako to, že bol schopný na-
písať, odpovedal: 

„Musel som písať aj dvadsaťpäť 
hodín denne, milý priateľ!“

„Ale veď deň má iba dvadsať-
štyri hodín“, zasmial sa známy.

„Však som si sadal k písaciemu 
stolu o hodinu skôr! - nedal sa 
vyviesť z rovnováhy slávny spiso-
vateľ.

Keď ALEXANDROVI DUMASO-
VI vyčítali, že vo svojej tvorbe 
prekrútil dejiny, ba dokonca že 
znásilnil históriu, so širokým 
úsmevom odpovedal:
„Áno, ale aké nádherné deti som 
jej urobil!“

V deň, keď musel ALEXANDER 
DUMAS opustiť svoj zadlžený 
dom, podal jednému svojmu pria-
teľovi dve slivky na tanieri. Ten si 
jednu zobral a zjedol ju.
„Zjedol si stotisíc frankov!“ - zvo-
lal spisovateľ. 
„Ako to?“ - začudoval sa priateľ.
„Tak. Tie dve slivky, to je všetko, 
čo mi zostalo z tohto domu, ktorý 
ma stál dvestotisíc frankov...“

anekdoty
podľa
becedy d

Hlúposť je ako Lenin: 

Žila, žije a bude žiť 

na večné časy a nikdy 

inak.

ŠKRATY A NÁLEZY
• Stratil sa papagáj Mário. Kto ho nájde, nech si nevšíma 

jeho šťavnatý slovník a stranícku príslušnosť, ale nech sa 
ho spýta na meno a číslo topánok. Keďže ide o vtáka, ktorý 
priletel na kus reči z teplých krajín, je sexuálne orientova-
ný opačným smerom. Volajte ho preto jednoducho Mária 
a strávite s ním príjemnú jeseň života. Odmení sa vám tak, 
že na to nikdy nezabudnete. Pokiaľ zostanete nažive, na-
píšte do redakcie Bumerang na značku: Papagáj gay.

Milan LECHAN, záruka najnižších cien

INZERTNÝ SERVUS
• Erotické masáže a rýchlokurz francúzskeho jazyka po-

núka nonstop Mgr. Anča Dlaňová, spoločníčka s r.o., Štvr-
tok nad Bodrogom. V symbolickej cene sú zahrnuté: súťaž 
v pľuvaní na cieľ a do diaľky, šabľový tanec, ťažba zubného 
kameňa, mozgové príhody, autogramiáda, varenie lekváru 
a driapanie peria.

Milan LECHAN,  
stornoreferent a astrogeológ s inzertným cítením

Andrej MIŠANEK

Vlado KOLESÁR

AGENTÚRA JPP

O východniaroch sa hovorí, že ich 

nájdete všade. Keď taliansky mo-

replavec Krištof Kolumbus pristál 

v Amerike, prvé, čo uvidel na bre-

hu, bol chlap, ktorý sa ho opýtal:

- Bratku, a ti skadzi?

Fero JABLONOVSKÝ
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BAČIKOVA MUDROSC

Pondzelek je 
zasluženy trest za to, 
co sme porobili cez 
vikend.

PRAVDIVOSŤ ÚSLOVIA
Sociológ V.Č. zistil, že príslovie „do svadby sa to zahojí“ platí naozaj len do svadby. Neskôr získané modriny sa hoja len veľmi ťažko.

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: 
email: fedorvico@gmail.com, poštová adresa: Fedor Vico, 
Weberova 2, 080 01 Prešov. Informácie na pevnej linke: 051/77 31 
474, mobil: 0904 225 701.

Najbližšie 

číslo časopisu 
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Šport

v sobotu  

13. augusta

DEREŠ FEDORA VICA

Ak chcete zabiť jednou 
ranou dve muchy, 
živočíšne uhlie zapíjajte 
šaraticou.

?
JEDINÁ OTÁZKA, 

alebo
Vy sa pýtate, my neodpovedáme:

Pýta sa nás náš čitateľ Marian 
P. zo Sabinova:

Prečo sa vo svete hovorí, že 
je u nás politická nestabili-
ta, keď tu stabilne vládnu 
komunisti? 

Pre Bumerang Konstantin KAZANČEV, Ukrajina

VIDELA / ČÍTALA / POČULA
Veľký a sebakriticky obľúbený filmový herec Paul 
Newman (1925 - 2008) sa narodil v Ohiu, no jeho 
matka Terézia Fecková pochádzala z dedinky Ptičie 
v okresnom meste Humenné. Často sa v detstve 
(pubertu nevynímajúc) kúpavala v tunajšom veľtoku 
Laborec a piekla pieskové torty s miestnym dievča-
ťom pre všetko Milanom Lechachanom. Potom však 
v slabej chvíľke emigrovala do USA, kde sa vydala 
za úspešného obchodníka, Rusína Teodora Šapina 
(pseudonym Vicô), ktorý vymyslel a predával lo-
vecké vrhacie zbrane zo zahnutého dreva, ktoré sa, 
pokiaľ nezasiahli cieľ, oblúkom vracali do jeho super-
marketu. Ešte aj dnes súčinným nástrojom humoru 
a satiry denníka Šport a to každé dva týždne.

 M. L. a. h. v. v.

SPOLOČENSKÁ 
KRONIKA 
Spomienka
Dňa 14. júla uplynulo 38 rokov, čo nás navždy opus-
til dedo, nevesta, zať, agent ŠtB, tamburáš, sociál-
ne ladený básnik a chronický fajčiar Dodo „Nikotín“ 
Timrava. Rád na priedomí sedával a takto hovorie-
val:

Keď veľa fajčím, veľa zomriem - čo sa mu aj bezo-
zbytku splnilo. Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte 
mu, prosím, fajčiarsku prestávku, prípadne si uctite 
jeho pamiatku minútou rachotu či kašľa. Dedo, šlukuj 
v pokoji.

Tvoj druh v zbrani, ťahač Gyorgy NÁDAŠI-
NEZABUDOV, kapelník evrgrínovej skupiny The 

Buzogáň

PARÁDNE TO 
VŠETKÝCH NAKOPLO
Slávne miestne hviezdne mužstvo 
všetko, čo sa dalo,
pred očami fanúšikov 
s hanbou prehrávalo.
Nakopli ich skúsenosti, 
chlapcov nič nebolí,
ignorujú v svojej sieti
aj tie vlastné góly.
Nahráva im spásna veta:
Góly nie sú koniec sveta!
Nakoplo to aj trénera, 
mal v novinách fotku, 
pod ňou správa o kopnutí 
rovno do dôchodku.
Nepomôže spásna veta, 
góly sú preň koniec sveta!

Milan KENDA

Niektorým fanúšikom by stačilo zaplatiť iba polovičné 
vstupné. Na ihrisku totiž vidia len jedno mužstvo - to svoje.

Milan KUPECKÝ

Z RECEPTÁRA
niečo pikantné

Najeme sa do sýtosti a po-

tom hladnému neveríme. 

Odporúča sa využiť aj ako 

spoločenská hra, prípadne 

didaktický model pre deti, 

na ktorom demonštrujeme 

sociálne rozdiely a život ako 

vyzeral kedysi a dnes.

HRIANKY S CIBUĽOVOU 
POMAZÁNKOU
Obhryzený krajec chleba z kon-
tajnera vyložíme na prudké slnko 
a opekáme ho rovnomerne zo 
všetkých štyroch svetových strán. 
Aby sa nám nepripálil, natierame 
ho opaľovacím krémom s UV fil-
trom. 

Postup prípravy cibuľovej poma-
zánky:

• Potrebujeme dve väčšie šup-
ky z jednej menšej cibuľky, dva 
konáriky orgovánu, pol špáradla 
a zdravotné poistenie.

• Keď to všetko zmiešame do-
kopy, resp. dohromady, cibuľová 
pomazánka je hotová a tak ňou so 
slzami na krajíčku môžeme natie-
rať pripravené opečené hrianky.

• Hrianky s cibuľovou pomazán-
kou konzumujeme s chuťou v tieni 
kontajnera.

Želáme vám ničím a nikým neru-
šenú dobrú chuť!
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INZERTNÝ SERVUS
• 99 - krát nie vlastnou vinou rozvedený kvalifikovaný ba-

letný majster, fajčiar s 11 - ročnou praxou, hľadá vážnu 
známosť so zmrzlinárom za účelom vážnej známosti. Ak 
máš záujem o vážnu známosť, napíš ba značku: Vážna 
známosť.

EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC, Hlohovská 
televízia a Vlastivedné múzeúm v Hlohovci vyhlasujú

11. ročník bienále medzinárodnej 
súťaže kresleného humoru

FRAŠTÁCKY TŔŇ
Téma: a) Voda    b) Voľná téma

• Minimálne 2 práce na každú tému v origináli
• Doporučený formát: A4
• Na zadnej strane kresby uviesť: meno, vek, povolanie, 

adresu, číslo telefónu a e-mail
• Ocenené práce sa stávajú majetkom usporiadateľa
• Práce treba poslať do 26. augusta t.r. na adresu:

Hlohovská televízia HcTV
Námestia sv. Michala 3
920 01 Hlohovec.

Porota zasadne 9. septembra t.r. a udelí tri ceny v hodnote 
200, 100 a 50 €.

Vyhlásenie výsledkov, a vernisáž súťažných prác sa 
uskutoční 7. októbra vo výstavnej sieni Vlastivedného 
múzea v Hlohovci.

Bruno HORECKÝ


