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BUMERANGY VŠETKÝCH KRAJÍN, VRÁŤTE SA!

Oľga FELDEKOVÁ, 
spisovateľka
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HUMORISTICKO-SATIRICKÝ DVOJTÝŽDENNÍK
NA SEM

TÁZOK

HUMORE
DPOVEDÁ 

❶ Poznáte nejakú (máte neja-
kú vlastnú) definíciu humoru?
Okrem vážnych až tragických 
vecí, ktoré sa dejú vo svete 
a v rodinách, všetko ostatné je 
humor.

❷ Stala sa vám niekedy hu-
morná (veselá) príhoda, ktorá 
by mohla pobaviť aj našich či-
tateľov?
Manžel, ktorý každé ráno varí 
pre nás oboch kávu, ju jedného 
rána uvaril len pre seba. Nevede-
la som si to vysvetliť, ale potom 
som si všimla, že v okne je moja 
papuča a šálka s mojou kávou 
stojí v tej papuči. Uvedomila 
som si, že je 6. decembra a že 
ma po mnohých rokoch, čo na 
mňa zabúdal, znova raz obdaro-
val Mikuláš.

❸ Ktorá oblasť spoločenské-
ho života je podľa vás najväč-
ším inšpirátorom humoru?
Keď, niektorí ľudia, čo si za so-
cializmu ani nevšimli, že niektorí 
ich kolegovia tvrdnú v Jáchymo-
ve, robia dnes zo seba hrdinov 
a dokladajú to tým, že im ne-
spravodlivo o sto kusov znížili 
náklad nejakej knihy. 

❹ Ak máte - mohli by ste 
nám prezradiť rebríček:  
a) najveselších politikov  
b) najsmiešnejších politikov?
a) Politici obyčajne nebývajú 
veselí. Vážne nám sľubujú, že sa 
raz budeme mať všetci ako v raji.
b) Smiešne je, keď politik napíše, 
že globálne otepľovanie nehrozí 
a špinavé peniaze neexistujú - 
a pero, ktorým to napíše, pred-
tým ukradol v Chile.

❺ Máte obľúbenú anekdotu? 
V poslednom čase sa mi páčil 
vtip uverejnený vo vašom časo-

Vladimír JIRÁNEK

Ľubomír KOTRHA
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POKROK NIK NEZASTAVÍ
Dnes nám už netrebapísať anonymy.Môžeme na sebapľuvať cez noviny. 

Milan KENDA

pokračovanie na strane 2...

Byrokrati sa 
rozmnožujú zásadne úradným stykom.

-ml-

Potláčať pudy je často 
ťažšie ako potlačiť 
povstanie.

Jozef Bily

SLOVENSKÁ DÔSLEDNOSŤ
Najsvedomitejšie robíme to, k čomu netreba žiadne svedomie.

Milan HODÁL
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Každý človek má vraj dušu a tá je 
nesmrteľná. Smrteľné a pominu-
teľné je len telo, ale duša, ktorá po 
smrti telo opustí, je večná.

Aj charakter má každý človek. 
Aký-taký, ale má. Neviem, čo sa 
s ním deje po smrti, či sa pominie 
s telom, alebo či putuje všehomí-
rom spolu s dušou - neviem. Ale 
dôkazov o tom, že každý človek 
má charakter, je celá kopa. I keď 

jeden má charakter pevný, druhý 
ho má pokrivený... a tretí... tretí je 
bezcharakterný. Tak som sa teda 
mýlil. Nemá každý charakter. Na 
bezcharakternosť som zabudol. 
Ak by som to porovnal s pneu-
matikami - tie staršie sú s dušami 
a tie modernejšie sú bezdušové. 
Cestou tejto logiky by som sa do-

pracoval k poznaniu, že tí starší 
majú charakter a tí mladší sú bez-
charakterní. To mi pripadá akési 
príliš zjednodušené. V každom 
prípade alternatív je zrejme viac. 
Ale nepozná sa (prítomnosť či ab-
sencia charakteru) na prvý pohľad. 
A to je dobre. Bude to akosi tak, 
ako s láskou. Ani zamilovanosť sa 
nepozná len tak mirnix - dirnix (to 
je cudzie slovo, ktoré v slovenčine 
nemá adekvátny ekvivalent. Aby 
sme zistili, či je niekto zamilovaný, 
alebo či je niekto charakterný, či 
bezcharakterný, na to je celý rad 
(ale veľmi neosvedčených) pro-
striedkov.

Ak dvaja (alebo jeden z dvojice) 
zlyhá, rozídu sa, alebo sa nerozídu 
a otrávia si život. S pokriveným 
charakterom, alebo dokonca bez 
charakteru sa dá prežiť celkom 
úspešný život. A ak aj všetci vedia 
o tom, ako sa veci majú, málokedy 
sa nájde taký charakter, ktorý by 
na bezcharakternosť, alebo isté 
deformácie charakteru priamo po-
ukázal. Ľudia sa majú radi, nielen 
navzájom, ale (a to vo väčšine prí-
padov) aj každý sám seba. 

Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

SLOVNÍK (TAKMER) CUDZÍCH SLOV

CHARAK TER

SPOLOK NEVINNÉHO OKOLOIDÚCEHO 

založili rodinní príslušníci a priaznivci Okresného súdu po vynesení rozsudku nad plno-
letým Kazimírom N., ktorý neprimeraným spôsobom bránil na chodníku bezbranného 
bezdomovca pred útokom opitých mladíkov pred miestnym nočným barom. 

Členovia spolku nevinného okoloidúceho nesmú za nijakých okolností aktívne 
vystupovať, keď uvidia nejakú potýčku, či šarvátku alebo dokonca zločin na ulici. 
Musia vždy zachovať postoj nezúčastneného okoloidúceho. 

Zakladatelia si od svojej činnosti sľubujú, že ubudne práce už aj tak preťaženým 
súdom. Nebudú totiž musieť riešiť zdĺhavé prípady nutnej či neprimeranej obrany. 
Uvoľní sa tiež miesto vo väzeniach, preplnených delikventami, ktorí na uliciach pod 
zámienkou nutnej obrany páchajú násilie na útočníkoch a miešajú sa do cudzích 
záležitostí. 

Sľubné začiatky práce spolku trochu znehodnotilo, keď jeho podpredseda. J. Ftáčik 
bol usvedčený, že chytil za ruku vreckovú zlodejku, ktorá v autobuse MHD okrádala 
tehotnú ženu. Zo spolku ho okamžite vylúčili, a pretože pri zákroku nalomil vreckovej 
zlodejke ruku, bol vzatý do väzby. Nevinná vreckárka aj s peňaženkou odcestovala 
na dovolenku na Ibizu, takže zatiaľ nemohla svedčiť. Keď sa vráti, bude J. Ftáčik 
obvinený. Vrecková zlodejka bude žiadať aj náhradu ušlého zisku, pretože nalomenú 
ruku potrebuje k výkonu svojho povolania.

Pavel TAUSSIG

Bobo PERNECKÝ

pise:

„Som slobodný, lebo 
svokrovci nemohli mať deti.“

❻ Stali ste sa niekedy ob-
jektom žartovania? Ako to 
na vás pôsobilo?
Stávam sa ním denne a zabá-
vam sa. Horšie by bolo, keby 
som nikomu nestála ani za 
žart.

❼ Je pre vás humor nevy-
hnutnou súčasťou života, 
alebo sa bez humoru po-
kojne zaobídete?
Humoru sa, chvalabohu, vy-
hnúť nedá.

❽ Chcete sa sama seba 
na niečo opýtať? Ak áno, 
dajte si na svoju otázku aj 
odpoveď.
Prečo sa mi nedarí uhádnuť 
ani jedno číslo na športke 
a niekomu aj tri. Pravdepo-
dobne preto, že mám šťastie 
v láske.

Na haluškách s bryndzou 
býva v ostatnom čase
tak málo bryndze, že sú presne také,

ako s tvarohom, ale bez tvarohu.

Ľudo MAJER

Idiot na dôležitom mieste môže napáchať viac škôd 
ako desaťtisíce kontrarevolucionárov.

Fidel CASTRO

VOLEBNÉ SPONZORSTVÁ 
Berie pravá, berie ľavá, 
berú všetky - kto viac dáva.

EROTIKA POLITIKA
Sľubovať vernosť jedinej 
vyskúša si aj pri inej.

HLASOVACIE AKTIVISTKY
Mnohé sú aj podľa gusta, 
pokým neotvoria ústa.

Mikuláš JARÁBEK

Medzera sa vo vzdelaní v dnešnej 
dobe dá vyjadriť aj esemeskou:  
vzdelanie-medzera-vzdelanie.

Nula sa nestane číslom ani vtedy, keď 
spraví kariéru.

Jozef BILY
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BÁJKA O HADOVI A KOZE
Stretla koza hada.- Kde sa plazíš? - zvedavo sa ho opýtala.- Pre peniaze, koza, pre peniaze, - odvetil had a odplazil sa 

do neznáma.
Na druhý deň stretla koza hada zasa.- Kde sa opäť plazíš, pre peniaze?- Áno koza, zasa pre peniaze, - riekol had.Keď o deň stretla koza hada tretíkrát, tvárila sa už dosť 

podráždene.
- Počuj, had, - povedala rozčúlená, - nepovedz mi, že sa 
zasa plazíš pre peniaze!- Zasa, koza, zasa, - s úsmevom pritakal had.- Ty ich ale musíš mať! - prehlásila koza so závisťou. Had sa 

na ňu pozrel, potmehúdsky mrkol a tajuplne prehlásil:
- Sprostá koza, keby si menej mékala a viac sa plazila, tak 
ich budeš mať aj ty...

(PMK)
NA CIVILIZAČNÍM VRCHOLU

Dospěli jsme do stádia civilizačního bumu
Na paměti - zdá se - musíme dnes míti
(než dopíši skáknu pro půllitr rumu)
že jen přes dno flašky je dnes život k žití.

Zdeněk JANAS

MANŽELOVA USPÁVANKA

Hajaj búvaj, moja milá, 
zavri svoje oči veľké
Mňa však ženie dáka sila, 
užiť si to ešte k telke. 

Ján MIČUCH

ŽENA Z UNIVERZITY
Keď má žena univerzitunavláči vám knižky do bytufajčí nechce poumývať riadyradšej recituje z Iliadyhlavu má veľmi nabitú
Mám ženu s univerzitou a hlavou strašne nabitouv posteli mi večer číta Freuda mne sa z toho Freuda hlava hojdáaj zo ženy s univerzitou

Mám ženu z univerzityzačína mi liezť na cityaj keď je chytrá ako Nefertitičoskoro ju asi kopnem do ritiaj keď je z univerzity 

(Z umeleckého almanachu PLNÉ GACE)

Milan HODÁL  
BOHOVIA DNEŠKA

Vyplazený jazyk
časového stresu

spolu s nadutosťou
v oblekoch si nesú
Naškrobení týpci

tak odporne vecní
uverili že už

manažujú vesmír
Na vrchole blaha

keď im zobú z dlaní
hovoria si dravci
a aj čierne vrany

Spolu v jednom vreci
morálka aj zrada
Tak o čo tu beží
a čo sa tu hľadá?
Profíci v intrigách

amatéri v žití
túžia rozhodovať

o bytí nebytí
 

A možno už zajtra
aj ich lesk pohasne

Trápni a maličkí
Tiež ste tu dočasne...

Břetislav KOVAŘÍK

Bobo PERNECKÝ

Vlado MEŠÁR

Vlado MACH / RADA

Uťahujte opasky!

- Čúvam radu schopnú...

A čo keď raz naši ľudia

náhle ich odopnú?
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Fero MRÁZ 

PERLIČKY ZO ŠKOLY 
A OKOLIA
• Keď hráč leží na ľade a nevstáva, tak má 

asi zlomenú hokejku.

• Najstarší brat hrával pôvodne v útoku. Keď 
sa oženil, musel prejsť do obrany. 

• Vrbové prúty sa používajú na výrobu koší-
kov a iných deravých výrobkov.

• Keď sa les vyrúbe, vyrastú nám pne.

• Nosiť drevo do lesa sa hovorí, keď sa nosí 
drevo do lesa.

• V lese nesmieme piť neznámu vodu, preto-
že sa v nej môže nachádzať mnoho mikro-
biológov.

• Kemping je spôsob, ako sa z prírody v lese 
a pri vode dá urobiť za týždeň to, čo dokáže 
tajfún za minútu. 

• Výskumný ústav sa stará, aby poľnohospo-
dári dostali hodnotné umelé hnojivo a nie 
nejaký hnoj. Medzi prirodzené hnojiva patri 
hnoj, močovka a kompót.

• Bôb sa pestuje ako krmivo a ako potrava 
pre bobry.

• Čo znamená pre rastlinu hnoj, to je pre 
mládež škola.

• Na jar sa začínajú konáre stromov nalievať 
a bučať.

• Letné dni sú teplé, prehriate slnkom 
a prezmrzlinované. Inak sú letá u nás síce 
teplé, ale chladné.

• Vtáci odlietajú do teplých krajín, pretože 
peši by im to trvalo dlho.

• Príroda sa odobrala na zimný spánok, len 
zmrznuté vtáky poletovali.
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SLOVENČINA JE PRESNÁ. 

Kto si vie utiahnuť so seba,
veľa utiahne.
Tomáš JANOVIC

Z LEPŠEJ SPOLOČNOSTI

Speváčka a herečka Cher, ktorá má momentálne nepod-

mienečne asi 120 rokov v tieni a štýlovú cheroslepotu, 

dala si kvôli zlepšeniu svojej figúry odstrániť ďalšie dve 

rebrá, takže vyzerá ako rebriniak. Ona si však nič nerobí 

zo svojho hrudného koša, ktorý nápadne pripomína náš 

redakčný koš, a začala dýchať žiabrami. Ci koňo! 
 -ch-

Andrej MIŠANEK
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Konštrukčná dielňa Slovenskej 
malej strany vyvinula v poslednom 
čase niekoľko pomôcok, ktoré by 
mali slúžiť na zmiernenie perma-
nentného napätia na slovenskej 
politickej scéne. Jednou z naj-
novších je umelá ruka NA ZMIE-
RENIE, ktorí môžu politickí part-
neri použiť nielen pri vyhláseniach 
v masmédiách, ale aj priamo na 
osobných stretnutiach v najneča-
kanejších chvíľach, napr. pri pria-
mom prenose televíznej relácie 
O päť minút dvanásť, teda takre-
čeno na poslednú chvíľu, keď sa už 
zdá, že diskusia nepovedie k nija-
kému výsledku.

Ukrytý mechanizmus ruky 
(ako vidno na priereze snímky) 
je poháňaný nevraživosťou, ale 
často aj odlišnými pohľadmi na 
danú problematiku, či nadmerný-

mi vzájomnými osobnými antipa-
tiami jednotlivcov, či kolektívnemu 
antagonizmu celých strán, hnutí, či 
iných názorových zoskupení voči 
opozičnému partnerovi.

Na základe tejto energie, ktorú 
ukrytý mechanizmus uvoľní často 
v nepredvídateľnej chvíli, je ruka 

schopná uchopiť opozičnému 
protivníkovi pravicu (ale aj krajnú 
ľavicu) tak silno, že takmer okam-
žite dochádza chtiac-nechtiac (ale 
väčšinou chtiac, aj keď nechtiac) 
k náhlemu otepleniu medziľud-
ských vzťahov, zmiereniu sa s osu-
dom, pochopeniu nevyhnutnosti, 
následnému konsenzu a v koneč-
nom dôsledku k zníženiu napätia 
na slovenskej politickej scéne - 
a to všetko za tichého praskania 
chrupaviek.

-tš-

Parlamentné voľby sa nezadrža-
teľne blížia. Strany sa zaregistro-
vali, predložili svoje programy, 
pokúšajú sa získavať hlasy voličov. 
Náš problém to nie, nám je všetko 
jasné, pretože sme malá strana 
a nemáme ambície rásť. Naopak, 
čím viac malosti nájdeme v jed-
notlivých stranách, tým jasnejší 
bude aj náš program. Našou najdô-
ležitejšou ambíciou je pokúšať sa 
o priamu demokraciu, teda riešiť 
všetky problémy referendom. Ta-
kéto ambície majú mnohé strany, 
ale my prichádzame s balíčkom 
(také populárne slovo) návrhov, 
o čom všetkom by také referen-
dum mohlo v najbližšej budúcnosti 
byť. Dajme sa do toho!

Otázka číslo jeden - Súhlasíte 
s tým, aby sa referendom uzákoni-
lo postavenie referenda?

Otázka druhá - Súhlasíte s tým, 
aby bolo ako nebolo, alebo aby 
bolo ako bolo?

Otázka tretia - Súhlasíte s tým, 
aby sa pomenovanie našej meny 

„euro“ skloňovalo podľa vzoru 
„mesto“, aspoň kým má akú takú 
hodnotu, alebo aby bolo nesklon-
né ak svoju hodnotu stratí?

Otázka štvrtá - Lokomotíva by 
mala byť na Slovensku zapájaná 
pred alebo za vlakovú súpravu?

Otázka piata - Mal by sa na Slo-
vensku zachovať striedavý i jed-
nosmerný prúd? Ak áno, kam by 
mal smerovať ten jednosmerný 
a s kým by sa mal striedať ten strie-
davý?

Otázka šiesta - Súhlasíte, aby sa 
druh obyčajného betónu, do kto-
rého sa používa kamenivo preru-
šovanej zrnitosti, zostavenej podľa 
prerušovanej krivky zrnitosti, skon-
štruovanej na základe teoretických 
úvah, aby sa dosiahla minimálna 
medzerovitosť kameniva, naďalej 
uvádzal pod názvom NEOBETÓN?

Otázka siedma - Súhlasíte, aby 
sme i naďalej susedili so štátmi, 
s ktorými predbežne susedíme, 
prípadne navrhnite, s ktorými štát-
mi by sme mali susediť.

Otázka ôsma - Ako je známe IÓN 
je elektricky nabitá častica, vzni-
kajúca z atómu alebo molekuly, 
nesúca elementárny náboj. Súhla-
síte s tým, aby bola vytvorená par-
lamentná komisia na prešetrenie 
kam spomínaný IÓN nesie už spo-
mínaný elementárny náboj?

Otázka deviata - Krycie mená 
rýchlikov Slovenských železníc 
majú spestriť a zatraktívniť ces-
tovanie alebo je to súčasť taktiky 
z protiteroristického balíčka, aby 

teroristi nevedeli, že vôbec ide 
o názvy vlakov. (napr. Fixinela, Re-
mata, Slovakrail.sk, Tematin, Tat-
ranka a i.)

Otázka desiata - Súhlasíte s tým, 
aby k niektorým karikatúram v na-
šej tlači boli vysvetlivky „čo tým 
autor myslel“, „ako to myslel“ a či 
„vôbec myslel“?

Otázka jedenásta - Súhlasíte 
s tým, aby sa bývalým príslušní-
kom ŠTB neznižovali dôchodky, 
pretože by sa zbytočne v rozpočte 
nahromadili peniaze, ktoré by sa 
dali využiť na zvýšenie dôchodkov 
starodôchodcom?

Otázka dvanásta - Súhlasíte 
s tým, aby prípadní utečenci, kto-
rých prijmeme na Slovensku, mohli 
pracovať v poľnohospodárskych 
podnikoch v rastlinnej aj živočíšnej 
výrobe s tým, že v živočíšnej výro-
be by mali prístup len k hovädzie-
mu dobytku?

José Mourinho sa akýmsi zázrakom 
dozvedel o našej ankete o referende 
a promptne zareagoval. Zaujala ho otáz-
ka č.2 a je za to, aby bolo ako nebolo, ale 
aj za to, aby bolo ako bolo.

-mv-

SPRÁVY 
SLOVENSKEJ 
MALEJ 
STRANY

ODROBINKY ZO SILVESTROVSKÉHO STOLA
Mediálne vyjadrenia našich politikov, alebo:trocha recesie nezaškodí...
Fico: Opozícia nás chce vyviesť z krízy a problémov, do ktorých nás dostala.Maďarič: Niekedy mám dojem, že hlad po kultúre vystriedal normálny hlad.Figeľ: V opozícii sme sa dohodli, že sa už nikdy nedohodneme.Bugár: V politickej strane Most-Híd to funguje tak, že politici maďarskej národ-nosti sú na moste a slovenskí pod ním. Kiska: Netreba sa ničoho obávať. Slovenskú chudobu si hravo ubránime, aj pred teroristami i utečencami.

Kaliňák: Je to takmer pravidlom, že požiar nám pomáhajú najvehementnejšie hasiť tí, čo ho spôsobili.
Glváč: Doba sa zmenila. Kedysi nad našimi hlavami lietali vtáky a motýle, dnes americké lietadlá a drony.
Frešo: Pripadám si ako herec z filmu Sám vojak v poli.Jahnátek: Veľa toho zorieme aj mimo agrotechnických termínov. Csáky: Najbližšie zabojujeme aj o dvojjazyčné svokry.Lajčák: Od EÚ si nedáme rozkazovať. Stačia nám odporúčania.Sulík: Sloboda a solidarita v demokracii sú mi blízke. Veď dnes sa môže každý bezdomovec slobodne rozhodnúť pre akýkoľvek kontajner.Beňová-Flašíková: V EÚ a na Západe je to už tak. Zákony neplatia pre tých, čo platia.

Procházka: Verím, že do našej Siete sa chytia mnohí voliči.Richter: Ani počas snehovej kalamity by nemal viaznuť sociálny dialóg.Počiatek: Netreba nám zemetrasenie. I tak padá jedna firma za druhou.Žiga: To boli časy, keď u nás boli smutné iba vŕby.

Milan KUPECKÝ 

ŠKRIATKOVINY
Ruská roleta / Obilný 
telefón / Maslový vrah / 
Siamske dojičky / Mestská 
polúcia

-ml-

J. VLAHOVIČ

IBA AK VŠETCI SVATÍ
Nikomu dnes nezabránia
šplhať hore bez vzdelania.
Pomôcť ale musia svätí
pri šplhaní bez kravaty.

Milan KENDA
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Rasťo VISOKAI

DEŇ DOMA
Dobrý kôň nekope.
Najmä
keď je v saláme.

FIFTYFIFTY
Odkedy pristrihol 
krídla Pegasovi, 
píše koniny.

OSVE I DOVEDNA
Má dať - dal.
Mala dať - nedala.

INOVOVANÝ 
FRAGMENT
U nás taka obyčaj,
obličaj si požičaj.

Milan LECHAN,
legenda slovenského 

džezu

Vladimír PAVLÍKFrantišek KRATOCHVÍL

Sú ľudia, čo žijú a uvažujú, 
ale sú aj takí, čo iba žujú...
A tí, bohužiaľ, prevažujú.

Ľudo MAJER

asociácia Egyptských karikaturistov

Nad ránom po 
Silvestri zastavia poli-
cajti auto a pýtajú sa 
vodiča:

-Pili ste?

-Pil, ale ešte vlani.
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ŽIDOVSKÉ ANEKDOTY

Veľká voda. Všetci sa snažia za-
chrániť, len jeden starý Žid zostal 
sedieť v kresle. „Rýchlo poďte!“ 
vyzývajú ho z posledného nákla-
diaku. „Nič sa nebojte,“ modlí sa 
starec, „Pánboh mi pomôže!“
A voda stále stúpa. Už je v izbe. 
K domu priplával posledný čln. 
Zase naňho volajú: „Naskočte si, 
je tu ešte jedno voľné miesto!“ 
„Pánboh mi pomôže!“ odpovedá 
dedo pokojne a lezie na strechu. 
Ale voda sa dostala aj tam. Nad 
domom letí vrtuľník. Zhodí pov-
razový rebrík. „Chyťte sa! Máte 
poslednú šancu.“ Ale starček stále 
len opakuje „Pánboh mi pomô-
že!“, až sa prihnala vlna a zmietla 
ho.
V raji starec stretne Všemohúceho 
a hneď sa doňho pustí: „Stvoriteľ 
sveta, ja som sa na teba tak spo-
liehal!“
„A kto ti poslal ten nákladiak, 
loďku a vrtuľník?“

x x x
Dvadsiate roky. Zle sa žije v so-
vietskom Rusku a Židia sú na tom 
najhoršie. Staručký Avrumke sadá 
k stolu a trasľavou rukou píše: 
Dobrotivý Všemohúci, som starý, 
chorý a nemá mi kto pomôcť. Pošli 
mi aspoň 100 (slovami sto) rubľov. 
Adresa: Nebo, do rúk Pána Boha. 
Na zadnej strane je spiatočná ad-
resa. Na pošte boli neobvyklým 
adresátom prekvapení a pre istotu 
rozhodli, že list odovzdajú na po-
litické oddelenie. Náčelník nariadil 
výsluch. Priviedli starca.
„Ten list ste napísali vy?“
„Áno, prosím,“ priznáva sa Avrum-
ke.
„Vy veríte na existenciu Boha, 
dedo?“
„Áno, verím.“
„Ale nič také predsa neexistuje.“
„Pre vás nie, pre mňa áno.“
„Viete, že by som vás mohol dať 
zavrieť za náboženskú propagan-
du?“
„Mne už horšie nebude.“
 Všetka ďalšia politrukova snaha 
dokázať, že Boh nie je, naráža na 
tvrdošijné: „Pre mňa áno.“ Nako-
niec sa príslušník vzdal. Vytiahol 
z vrecka 50 rubľov a so slovami: 
„No tak dedo, a teraz už bežte do-
mov, ale pamätajte, že Pána Boha 
si vymysleli buržuovia, aby mohli 
ľahšie vykorisťovať prostý ľud.“
O týždeň vybrali poštári zo 
schránky nový list. Rovnaká adre-
sa, rovnaký rukopis. Stálo v ňom: 
„Dobrotivý, mnohokrát ti ďaku-
jem, ale mal by som jednu prosbu. 
Nabudúce mi tie peniaze neposie-
laj cez politické oddelenie. Nielen-
že vedú podivné reči, ale sú to aj 
pekní lumpi. Dali mi len polovicu 
a zvyšok si nechali.“

KNIHA, KTORÚ SI (už) 
NEKÚPITE

ktoré okolo roku 1668 vyskúmal 
a zaznamenal jeho osvietená jas-
nosť monsignore vojvoda FRAN-
COIS DE LA ROCHEFOUCAULD 
a ktoré o tristo rokov neskôr, oko-
lo roku 1968 znovu prečítala a do 
češtiny preložila, a vôbec sa s nimi 
pohrala Jarmila Loukotková. Re-
dakcia si dovolila niekoľko ukážok 
preložiť aj do slovenčiny. 

Nikdy sa človek tak nezosmiešni 
vlastnosťami, ktoré má, ako tými 
ktoré predstiera.

x x x

Genialita tých hore spočíva obyčaj-
ne v tom, že svoje súkromné lži do-
kážu prezentovať tak, až sa stanú 
verejnou pravdou.

x x x

Najčastejšie sa mýlia tí, ktorí nepri-
púšťajú, že by sa mohli mýliť.

x x x

Milenci sa spolu nikdy nenudia pre-
to, pretože stále hovoria o sebe.

x x x
Naozajstná láska, to je ako zjavenie 
sa bielej pani: kadekto o tom hovorí, 
ale kto to zažil?

x x x

Čo nám vykonali iní, to im už ako 
tak odpustíme, ale nikdy im neod-
pustíme, čo sme si vyviedli sami.

x x x

Vhodne hovoriť nie je až také ťažké, 
ako vhodne mlčať. 

x x x

Najnepohodlnejší hlupáci sú tí du-
chaplní.

x x x

Starí páni dávajú radi aspoň dobré 
ponaučenia, keď už nemôžu dávať 
zlé príklady.

x x x

Človek sa v živote dostane do ta-
kých situácií, že aby nevyzeral ako 
blázon, musí sa ako blázon správať.

x x x

Ľudia zvyčajne nemávajú ani tak 
málo inteligencie ako skôr humoru.

x x x

Nevyhnutnosť smrti je večná téma 
filozofov. Keď nemohli urobiť ne-
smrteľným svoj život, pokúsili sa 
o to aspoň svojim menom.

x x x

Každý túži po tom, čoho má málo. Tí 
hore po popularite a tí dole po spra-
vodlivosti. 

x x x

Je zbytočné kdekoľvek hľadať spo-
kojnosť, ak ju nenájde človek v sebe 
samom.

x x x

Každý veľký človek si môže dovoliť 
veľké chyby. A každý má svoje pred-
stavy o svojej veľkosti.

(Československý spisovatel - Praha 
1969, Typografia Oldřich Hlavsa, Drevo-
ryty Zdeněk Mázl)

-mv-

Francois de la  
ROCHEFOUCAULD:

KRUTÁ KNIHA AFORISMÚ 
S LEHKÝMI ÚVAHAMI 

O TĚŽKÉM ŽIVOTĚ 

Karol ČIŽMAZIA
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Medzinárodná súťažná prehliadka ARCHIKATÚRA vznik-
la z iniciatívy architekta-karikaturistu Boba Perneckého 
a historičky architektúry Dr. Kláry Kubíčkovej, PhD.v spo-
lupráci so Spolkom architektov Slovenska, Slovenskou 
úniou karikaturistov a Galériou mesta Bratislavy. V prie-
behu rokov 1992-1996 sa formou bienále uskutočnili jej tri 
ročníky.

Medzinárodná porota udeľovala v každom ročníku pod-
ľa poradia Zlatý, Strieborný a Bronzový domček. Medzi 
zúčastnenými aj ocenenými autormi boli aj viacerí sloven-
skí a českí karikaturisti, ako Kazo Kanala, Svetozár Mydlo, 
Ľubomír Juhás, Jano Valter, Ľubomír Kotrha, Fero Mráz, 
Lubor Ondráš, Václav Linek, Pavel Kundera a.i.

Výber zo všetkých ročníkov bol vystavený v rámci 35. 
ročníka Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické 
gagy 2015.

Čo je hlavný problém dnešného 
človeka? Nepochybne bývanie- 
základňa jeho celej existencie. 
A tak sa príspevky autorov z ce-
lého sveta vo vzácnej zhode 
smiali nad smrteľnými hriechmi 
architektúry (neraz by sa dalo 
hovoriť priam o jej sebakritike, 
pretože značná časť autorov sú 
architekti). V podtóne je usta-
vične prítomný jednotlivec, 
odsúdený žiť v architektonic-
ko-stavbárskych nepodarkoch 
a nehostinných betónových 
brlohoch. Medzi kresliarmi ne-
boli síce až také zvučné mená, 
ako v porote Rakúšan Ironimus 
(mimochodom, súčasne slávny 
architekt), no povedzme hneď 
perfektné kresby Mirka Bartáka 
posunuli nároky veľmi vysoko.

Veselá výstava nebadane 
prerástla do svedectva o situácii 
človeka o modernej civilizácii, 
pri ktorej nám odrazu mrzne 
úsmev na perách.

Kornel FOLDVÁRI

2. cena: Strieborný domček 1994 
Mirek BARTÁK, (ČR)

Oleg DERGAČOV, (Ukrajina)

Jordán POP-ILJEV, (Macedónia)

3. cena: Bronzový domček Ľubomír JUHÁS, (Slovensko)

Medzi-
národná 
súťažná  
prehliadka 
kresleného 
humoru

Ottfried ZIELKE, (Nemecko)
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(franc. pour féliciter) je v spojení s letopočtom skratka blahoprajnej novoročnej formulky. S láskavým dovolením autorov pokračujeme v publikovaní týchto malých súkromných dielok (a donedávna i cel-
kom intímnych s provokatívnym obsahom, ktoré autori do redakcií radšej ani ne-
posielali), ktoré si od nepamäti vymieňajú medzi sebou známi na sklonku uplynu-
lého 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

Dušan PÁLKA

Vlasta ZÁBRANSKÝ

Vojtech KRUMPOLEC

Michal ZLATKOVSKÝ, (Rusko)
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Skratka CD znamená 
„corps diplomatique“ 

- medzinárodne používaná skratka 
pre označenie diplomatického zboru a vecí, áut a pod., ktoré ho reprezentujú.

Koloan LEŠŠO

Roman JURKAS

CD

VO ZVOLENSKEJ PREDAJNI 

Predavačka: - Takúto drzosť som ešte nezažila, prísť reklamovať 
tužkovú batériu, že nepíše.

NAŠA RADA

Najlepší spôsob, ako prinútiť ženu, aby vás pozorne 
počúvala, je hovoriť so sna.

Ivan KOVAČIK
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Hovorí lord BABERBROCK: „Tak 
som nechal vyhádzať z povaly to 
haraburdie čo tam ležalo už ani 
neviem ako dlho. Tam bolo vecí, aj 
nejaká biblia sa tam našla.“

„Kto ju vytlačil?“
„Ale nejaký Gutr... Guutn, no, 

tak akosi.“
„Ježišmária, hádam nie Gutten-

berg?“
„Áno, Guttenberg,“ zažiaril Ba-

berbrock.
„Človeče nešťastný, veď v Spo-

jených štátoch za ňu minulý rok 
dali 300 000 dolárov!“ 

„Hm,“ mávol Baberbrock 
opovržlivo rukou. „Za túto moju 
by nikto nedal ani groš. Nejaký 
Martin Luther ju celú doškrtal a na 
okrajoch popísal.“

Zdeňka BALDOVÁ, popredná 
členka Národného divadla v Pra-
he, bola známa svojimi prerieknu-
tiami. V ktorejsi úlohe mala pove-
dať „ľadový medveď“ - ale stále jej 
z toho vychádzalo „ľudový med-
veď“. Keď sa už všetci váľali od 
smiechu, prišiel režisér so spáso-
nosným nápadom. Zdenička bude 
namiesto ľadového medveďa ho-
voriť „polárny medveď“ a vyhne sa 
tak tomu zradnému prerieknutiu. 
Prišla premiéra, Zdeňka Baldová 
vstúpila na javisko a so sebaistým 
úsmevom prehlásila: 

„Tak to bol vraj populárny med-
veď!“

A kolegovia sa váľali od smie-
chu.

Raz hrala úlohu komornej 
a uvádzajúc hosťa, ospravedlňo-
vala svoju pani. Text znel: „Sadnite 
si na chvíľu a počkajte na ňu.“

V jej interpretácii zaznelo: 
 „Počkajte chvíľu a sadnite si na 

ňu.“

Honorár za román Cirkus Hum-
berto si uložil spisovateľ Eduard 
BASS na vkladnú knižku. Bolo to 
v čase hospodárskej krízy a vte-
dy niekoľko peňažných ústavov 
zbankrotovalo. Už o niekoľko týž-
dňov začal Bass peniaze vyberať. 
Keď už niesol zrušenú vkladnú 
knižku prihovoril sa strážnikovi, 
ktorý hliadkoval pred sporiteľňou:

„Ďakujem vám priateľu, už tu 
nemáte čo strážiť, môžete ísť po-
kojne domov.“

Raz prišiel spisovateľ Eduard 
BASS do nakladateľstva, ktoré 
malo vydávať knižku Človek v čís-
lach. Zástupca nakladateľstva 
chcel Bassa vyskúšať:

„Prečítal som si zaujímavú kniž-
ku Človek v číslach. Čo by ste po-
vedali, koľko krvi pretečie za deň 
ľadvinami dospelého človeka?“

„To asi neuhádnem. Keď poviem 
dva litre, bude to asi málo a keď 
poviem desať, bude to veľa,“ - od-
vetil Bass.

„Tak to ste neuhádli,“ - vyhlásil 
zástupca nakladateľstva.

„Desať litrov je tiež málo. V tej 
knižke je to jasne napísané, 15 
hektolitrov!“

„To sa mi nechce veriť,“ - čudo-
val sa Bass. „To sa tam nejaké dva 
litríky vína stratia ako nič.“

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU

anekdoty
podľa
becedy b

ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU

Marián PALKO / OZVENY

• Koalícia komunikuje, kuje, kuje, kuje...
• Rómovia predpokladajú: Dajú? Dajú? Dajú?
• Tešíte sa na ďalšie zdražovanie? Nie! Nie! Nie!
• V parlamente prebieha preskupovanie, kupovanie, 

kupovanie, kupovanie...
• Čo nasledovalo po podpísaní dohody? Hody! Hody! Hody!
• Zviditeľnené svetlo vrhá naša republika, bliká, bliká, bliká...

Milan KENDA 
A JE POKOJ!

Babka ho velebí,  
dedko zas preklína,  

dcéra ho stišuje,  
syn zasa prepína, 
otec ho rozbije, 

mamka ho zametie.
Odteraz nevidia, 

 čo nové vo svete! 
Takto u nich zmizol 
navždy televízor. 
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je poľský spisovateľ a drama-
tik. My dodávame - a karika-
turista.

Po štúdiu na gymnáziu sa ži-
vil ako novinár. Od roku 1963 
žil v Taliansku. Po invázii vojsk 
Varšavskej zmluvy do Čes-
koslovenska v roku 1968 dal 
najavo svoj nesúhlas a jeho 
diela boli u nás zakázané. 

Bol predstaviteľom poľ-
ského absurdného divadla 
(Emigranti, Policajti, Slon, 
Tango a ďalšie). Absurdita sa 
uplatňuje v celej jeho tvorbe, 
takže samozrejme aj v kari-
katúre. Ako kresliar sa objavil 
istého času tak samozrejme, 
ako keby sa kresleniu venoval 
celý svoj život. A nastúpil ako 
absolútne originálny autor, 
na nikoho nenadväzoval, ni-
kým sa neinšpiroval, nikoho 
nenapodobňoval. Bol aj je 
absolútne originálny v celej 
svojej tvorbe. A len pre spes-
trenie uvádzam úryvok z jeho 
vlastného, veľmi originálneho 
životopisu:

„Narodil som sa ešte pred 
vojnou, pretože čímsi som 
musel začať. Celá záležitosť 
sa dosiaľ neskončila.

Som Poliak - to už nikto ne-
zmení. Ako človek som úplne 
slobodný vďaka veľkému ob-
javu, že sloboda je uvedome-
nie si nevyhnutnosti. Preto sa 
úzkostlivo vyhýbam všetkým 
stavom zatemnenia vedo-
mia, aby som neupadol do 
nejakej neslobody. Získal som 
primerané vzdelanie. Veľkú 
časť svojho života som strávil 
v Krakove a v okolí Pieskovej 
skaly. Som krátkozraký, prís-
nych mravov. 

Živím sa písaním poviedok, 
divadelných hier a kresle-
ním.“

Miro VICO

Slawomir MROŽEK 

- Čo je to sex?
- Seď rovno a nehrb sa!
- Nejaká nová poloha?

- Čoho sa tak bojíš?
- Nepoviem, lebo sa bojím.
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V rozhlase vysielali prenos z veľkej 
vojenskej prehliadky na Červenom 
námestí. Sadli sme si do polkruhu. 
Predseda prišiel ku mne a odovzdal 
mi, ako odmenu za dobre vykona-
nú prácu, Stalinov obraz. Starci ho-
vorili stále hlasnejšie a a hlasnejšie. 
V ich veselých hlasoch a úvahách 
o dnešku som cítila niečo nového. 
Po našom víťazstve ľudia nanovo 
pociťovali krásu slobodnej práce. 
Starý Stepan Ivanovič Nikolajev si 
neodpočinul a nezdriemol päť dní 
a päť nocí. Vozil zo štátnych sýpok 
obilie z novej úrody.

„Navrhujem ti, Stepan Ivanovič, 
aby si si odpočinul. Zdriemni si na 
hodinku-dve, bude ti lepšie“- pove-
dal predseda.

„Lepšie mi nebude“ - odpovedal 
Stepan Ivanovič. „Najprv sa vyrov-
náme so štátom a potom si odpo-
činieme“. 

Na kline mi sedela moja mladšia 
dcérka Stalinka. S napätým výra-
zom v tvári počúvala múdre reči 
veteránov. „Ešte si tu pár pekných 
rôčkov pobudneme a niečo uro-
bíme pre šťastie všetkých našich 
ľudí“ - zastrájali sa starci. Nášmu 
dedovi Ochrimičovi tiahne na 
osemdesiatku, ale prišiel s pro-
síkom: „Ja už nemôžem ležať na 
peci, keď u nás začal pekný nový 
život. Tak pekne a voľne sa u nás 
žije.“ Ochrimičovi pridelili prácu - je 
teraz prvým úderníkom spomedzi 
nás všetkých.

„Poznal si snáď Mičurina?“, opý-
tal sa Ochrimiča Stepan Vasilievič.

„Čítal som o tom veľkom mužo-
vi. V záhrade mal také plody, aké 
sa na svete nevyskytujú. Len jabĺk 
mal dvadsaťpäť druhov. Dvadsať 
druhov hrušiek, trinásť druhov 
višní, jahody, jarabiny, orechy, 
marhule, broskyne, révu, maliny, 
tabak, no všetko, čo sa predtým na 
zemi neurodilo. To všetko vypesto-
val tento vzácny muž, Vladimír Iva-

novič Mičurin! Pred tým velikánom 
príroda ustupuje!“

Pocítila som na kolenách niečo 
teplé, vlhké. To už ani moja Stalin-
ka nevydržala ľahostajne počúvať 
o takýchto veľkolepých plánoch 
a urobila prosto pred seba svoju 
biologickú potrebu.

(Paša Angelinová: Ľudia kolchoz-
ných polí, Melantrich, Praha 1952)

No prosím, príklad ako z učebnice. 
Len u nás sa nevieme správne zo-
rientovať. Zoberme si takú Pašu 
(Angelinovú, autorku knižky, v kto-
rej je aj odporúčanie, že by nemala 
chýbať v nijakej knižnici zväzáckej 
skupiny, uau!) z našej ukážky. Tá 
Paša je pašák, orie, seje, podmie-
ta, žne - a za to všetko dostane ako 
odmenu obraz Stalina. A k tomu 
ešte, a nevedno ako, prišla k malej 
Stalinke.

Lenže u nás je to inakšie. Kaž-
dý by chcel zaplatiť, zvýšiť platy, 
poberať tučné dôchodky, sociálne 
dávky ačojaviemčoešte... Učitelia, 
lekári, dôchodcovia a všelijaká tá 
háveď, nie aby sa tešili zo života, 
ale dali sa do služieb mamona - 
chcú našu vládu vydierať, štrajko-
vať, len aby získali nejakú tú korun-
ku naviac. Že sa nehanbia! V novej 

slobodnej vlasti by mali dať na ol-
tár jej rozkvetu a plnohodnotného 
života našich vrcholných predsta-
viteľov, ktorí dňom aj nocou bde-
jú, aby nás kýs nepriateľ nezvykal, 
všetko, čo je im najdrahšie. No 
a najdrahšie sú, ako vieme, životné 
náklady.

A preto vychádzajúc zo svet-
lých príkladov minulosti a z našich 
schopnosti napodobovať navrhu-
jem, aby každému učiteľovi, uči-
teľke ale i lekárom bol ako odmena 
raz za dva týždne, teda na zálohu 
a výplatu odovzdaný zapasparto-
vaný, zarámovaný a vyretušovaný 
obrázok otca-zakladateľa, aby tak 
mali naporúdzi svetlý a altruistický 
zjav práce pre vlasť. 

No a dôchodcom, tým našim 
starcom a starenkám, čo tak radi 
navštevujú rôzne mítingy a počú-
vajú reči o svojej dôležitosti - aby 
sa pri urnách nepomýlili, keď budú 
ešte niekedy hlasovať - tak tým by 
bolo dobre darovať portrét naj-
významnejšieho muža-velikána, 
pred ktorým aj príroda ustupuje, 
teda Vladimíra Ivanoviča Mičurina! 
A k tomu by som im dal aj návod, 
ako pestovať tekvice, baklažány, 
brokolice, indické konope a pod. 
Keď budú pekne makať v záhrad-
kách, jesť makrobiotickú stravu 
a nebudú mať sa za čo opíjať, je tu 
aspoň nádej, že poumierajú úplne 
zdraví.

Interview so starcami všetkých 
krajín

Ja: Súdruhovia, starci všetkých 
krajín, kedy sa spojíte?

Starci všetkých krajín (SVK): 
A načo by sme sa spájali, ty nedo-
nosený blbče? Už sme aj tak po-
spájaní, že nás nerozpojí ani Pán-
boh sám!

Ja: No keď ste už tak pospájaní, 
tak prečo stále frflete na svoj osud, 

ako keby ste nepoznali starého 
Ochrimiča, čo sa v osemdesiatom 
roku svojho života stal najväčším 
úderníkom pod slnkom.

SVK: To sa ešte nevie, či bol 
úderníkom práce, alebo úderní-
kom-erotikom. Toto z textu jed-
noznačne nevyplýva... Ak bol 
úderníkom práce, tak zrejme za-
haproval ich dôchodkový systém. 
Ale ak bol úderníkom-erotikom, 
a nebodaj ešte aj autorom malej 
Stalinky, čo je pri takýchto úder-
níckych režimoch úplne možné, 
mali by sme neodkladne zostaviť 
v parlamente komisiu, ktorá by na 
mieste činu prešetrila tieto skutoč-
nosti a skúsenosti by implantovala 
do našej spoločnosti. Lebo vieš, ty 
blbe, kúsok chleba by človek ešte 
oželel, ale bez erotiky je človeku 
otupno.. Veď koľké problémy, či už 
štátnické, či súkromné už táto ľud-
ská aktivita vyriešila! 

Ja: Ďakujem vám, milí starci, za 
úprimné slová a takisto za ohodno-
tenie mojej intelektuálnej úrovne, 
srdečne ďakujem. 

A terazky na záver ešte trošku 
gramatiky pre detičky. Vyčasujte si 
podstatné meno a k tomu všetké-
mu ešte aj vlastné, teda vyčasujte 
substantívum Mičurin:

Ja čurin My čurimci
Ty čurin Vy čurinci
On, ona, ono čurin Oni čurinci

A terazky v ženskom rode:

Ja čurinka My čurinky
Ty čurinka Vy čurinky 
On, ona, ono čurinka Oni čurinky

Dobre, detičky. Ak vašim učiteľom 
zvýšia plat, potom vás možno na-
učia časovať aj onomatopoické 
citoslovcia. Berte si príklad zo Sta-
linky, buďte smelé a neohrozené, 
aj keby ste sa nachádzali v náručí 
svojej vlastnej matere!

Vasiľ TUROK-HETEŠ

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

Upozorňujeme našich čitateľov a najmä autorov kresleného humoru, že uzávierka 
22. ročníka medzinárodnej súťaže kresleného humoru na témou PIVO - Zlatú súdok 
2016 je v piatok 4. marca 2016. Každý autor môže poslať do súťaže max. 5 kresieb na 
adresu: Šarišská galéria (p. Fedor Vic o), ul. Hlavná 51, 080 01 Prešov. Obálku označte 
heslom „PIVO“. Podrobne sme o tom informovali vo vyhlásení súťaže v Bumerangu 
č.5 / 2015.

Na prípadné ďalšie otázky ohľadne súťaže zodpovieme, ak použijete kontakty, uvedené 
v tiráži na poslednej strane Bumerangu.
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Na základe dohody o reciprocite 
publikujeme niektoré materiály 
z českého humoristického časopisu 
SORRY

VITAMÍNOVÁ BOMBA

Známe české pořekadlo, že všech-
no zlé je k něčemu dobré, se opět 
ukázalo být jako velmi výstižné. 
Důkazem toho budiž informace, 
kterou z moravských Vrbětic při-
vezli před několika dny naši repor-
téři. Až doposud veřejnost vnímala 
situaci malebné vesničky v těsné 
blízkosti muničního skladu jako jed-
noznačně tragickou, nicméně ne 

všichni z vrbětických obyvatel na 
celou nastalou situaci doplácejí. To 
se týká především místních pěstite-
lů ovoce, kteří pohotově zareago-
vali a již v létě plánují vysoké zisky. 
Jejich hlavním prodejním artiklem 
pak v první řadě mají být granátová 
jablka!

VELKÁ SOUTĚŽ O MALÝ 
DŽIHÁD
To, co se ze začátku zdálo jako 
vcelku nevinná zábava partičky zfa-
natizovaných islámských klučíku, 
se začíná jevit jako relativně velký 
problém. Teroristická organizace 
Islámsky stát neustále rozšiřuje 
svůj vliv v rámci arabského světa 
a navíc se netají svými plány expan-
dovat i do Europy. Své o tom napří-
klad vědí v redakci francouzského 
humoristického časopisu Charlie 
Hebdo, a přestože tento incident 
se odehrál před několika měsíci, cí-
tíme jako svou povinnost se v rámci 
tohoto vydání Sorry ještě k islám-
ským fanatikům vrátit alespoň 
prostřednictvím soutěže.

1. Momentálně nejužívanějším 
islámským příslovím je: 
a) Válka hory přenáší
b) Sytý popravenému nevěří
c) Všude chleba o dvoch burkách

2. Islámští radikálové mají 
popravy:

a) v paži
b) na salámu
c) na islámu

3. Hlavním popravčím Islámského 
státu je:

a) Džihád John
b) Elton John
c) Radek John

4. Islámští fanatici bojují:
a) proti křesťanům
b) proti všem
c) proti vším

Správné odpovědi spolu s celým 
vaším jménem, adresou trvalého 
bydliště a soupisem míst, kde se 
pravidelně vyskytujete, pošlete na 
adresu nejbližší teroristické buňky, 
případně jakýmkoliv jiným ma-
gorům. 

TISKOVÁ OPRAVA
V minulém čísle Fámyzdatu (prílo-
ha Sorry, pozn. red.) jsme nespráv-
ně uvedli, že magistrát Hlavního 
města Prahy bude muset tunelový 
komplex Blanka zasypat. Správně 
mělo být uvedeno, že do něj bude 
muset nasypat další desítky milio-
nu korun. Omlouváme se a děkuje-
me za vlhké kabely.

DEREŠ FEDORA VICA

Jiří KOŠTÝŘLuboš DRASTIL

Redakcia sa ospravedlňuje za chybu v prepise textu  
v minulom čísle a text publikuje ešte raz v správnom 
znení.
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JEDINÁ OTÁZKA, 

alebo:
Vy sa pýtate, my 
neodpovedáme:

V tomto čase si ľudia zvyknú 
vzájomne želať všetko najlepšie 
v novom roku, aj keď všetci vedia, 
že tí najväčší dravci sa už dávno 
toho najlepšieho zmocnili, oficiál-
ne sprivatizovali. Alebo si myslíte, 
že šťastie, zdravie, lásku a opti-
mizmus sa im ešte sprivatizovať 
nepodarilo?

Medička Angela T. na vizite v martinskej 
nemocnici ho prezrela, preklepala, 
popočúvala a určila diagnózu: Pán 
Lechan, ste tučný, okuliarnatý a plešatý. 

CHUTNÁ POĽSKÁ 
BÁBOVKA

Do 50 dkg polohrubej mletej 
omietky pridáme 1 dkg vysoko 
penivého pracieho prášku.

Žĺtky z troch skazených vajec 
vyšľaháme s 5 g technického sa-
charínu. Pridáme 1 dl motorové-
ho oleja, 1 dl polotučnej olejovej 
emulzie a kocku rozpusteného 
mydla na psy. 

Všetko dobre zamiešame a vy-
pracujeme cesto. Zo snehového 
hasiaceho prístroja vyšľaháme 
sneh a so štipkou posypovej soli 
ho zapracujeme do cesta.

Cesto rozdelíme na dve po-
lovice a do jednej vmiešame 
poľské BIO kakao s nula per-
centným obsahom kakaa. Aby 
vznikol mramorový efekt, leje-
me obe cestá do formy, ktorú 
si predtým vymastíme jelením 
lojom a vysypeme mäsokostnou 
múčkou.

Počas pečenia špajdľou pre-
pichujeme bublinky na povrchu, 
aby mohol unikať plyn z bábov-
ky.

Pečieme približne hodinu, 
eventuálne 60 minút, pokiaľ kôr-
ka nezmodrie.

Po vyklopení z formy ozdo-
bíme polevou z hnedého Pri-
malexu, posypeme praženými 
polystyrénovými guľôčkami 
a pocukrujeme sadrou.

Prajeme dobrú chuť!
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BUMERANGOVINY

• Po zvýšení cestovného MHD (Mestskej hromadnej dopra-
vy) v nemenovanom hlavnom meste na Slovensku a znížení 
počtu liniek pristúpilo vedenie MHD k poslednému pláno-
vanému kroku, akým je zrušenie autobusov. Samotné linky 
však budú zachované vďaka nákupu desiatich koní a dvoch 
rebriniakov. Pre obyčajných ľudí je tento krok vedenia MHD 
veľkým prínosom, pretože cestovné bude opäť, tak ako ke-
dysi, stáť ako kedysi, čiže bagateľ a pritom si môže cestujúci 
vybrať. Môže totiž za jednu jazdu platiť kilogramom sena. 
V prípade prestupu si môže seno rozdeliť na dve kôpky, tzv. 
snopky. V budúcnosti sa plánuje zriadenie expresných liniek 
vďaka zavedeniu štvorzáprahov.

• Na našom trhu sa v poslednej dobe objavili jogurty so živými 
kultúrami. Istá mliekareň na strednom Slovensku vyrobila 
dokonca špeciálny jogurt s už spomínanými živými kultúra-
mi, ktoré sú však natoľko živé, že jogurt je možné držať jedi-
ne v klietke, inak by sa nám živé kultúry rozutekali a jogurt by 
stratil nielen svoju výživnú hodnotu, ale mohol by sa stratiť aj 
so živou kultúrou tak, že by sme ho už potom márne hľadali.

ZOBRANÉ DEFINÍCIE
• Autosugescia: Keď si niekto myslí, že lacno kúpil ojazdené auto.
• Diskusia: Možnosť utvrdiť tých druhých o ich omyle• Gardedáma: Staršia dáma, ktorá dáva pozor, aby mladé dievčatá nestvárali veci, ktoré by rada robila sama, keby ako mladé dievča nemala gardedámu.

• Horúci bozk: Vertikálne vyjadrenie horizontálnej túžby.• Intelektuál: Človek, ktorý vie, kto bol William Shakespeare skôr, ako nakrútili film Zamilovaný Shakespeare.• Rezignácia: Vášeň, v. v.
• Svadobný deň: Deň medzi „smieť“ a „musieť“.• Šplhúnsky kariérista: Muž, ktorý vstúpi do otáčacích dverí za vami a vyjde pred vami.

• Vernosť: Nedostatok príležitostí.
• Zásnuby: Zábavný predhovor k nudnej knihe.

-PMK-

Jano VALTER

FÓR POD PAROU

Opitý muž príde domov a po-

zerá, ako sa krútia predmety 

v byte. Žena sa ho pýta: 

- Neľahneš si už?

- Čakám, kým prejde posteľ 

okolo.

Bruno HORECKÝ

NOVOROČNÁ

Ej, komu sa z oslavy Silvestra
konečne domov prísť ráči 
ten básni o minerálke a zavináči.
Na bublinkovú vodu skladá ódu, 
až pri tom grgá, jódluje a čká, 
púšťajúc si teda hubu našpacír, 
eventuálne folklórne cédečká.
Kyslé veci kade-tade zhľadúva, 
až ho z toho kdesi-kamsi nadúva.
Má v sebe, prisámvačku, toľko síl, 
žeby do vesmíru z brucha
svojpomocne raketu vypustil.
Nevyrovná sa mu veru nik,
keď si ponatriasa tukové vankúše, 
no a finančný podhlavník, 
ktorý čistou láskou ľúbi...
Tak a teraz je už pripravený
do bodky poležiačky plniť svoje 
novoročné sľuby.
Icom, picom, trci-frci, limpopo.

Milan LECHAN

J. W. PALKOVA

Nesmelý občan, hovorme mu Igor Prebehajlo, cestuje autobusom. Na 
vedľajšom sedadle sedí dievčina začítaná do Bumerangu. Ičo sa dlho 
okúňa, ale nakoniec sa odhodlá a osloví ju:
-Slečna, vy tiež cestujete týmto autobusom?

Opitý ekonóm vraví druhému:
- Ešte deci investícií a je zo mňa nehnuteľ-nosť.
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OCENENIE
K víťazstvu na tatami
blahoželal tata mi.

Ervín LAZAR

Športová osemveslica má osem veslárov 
a jedného kormidelníka. V našom športe 
na jedného veslára pripadá osem kormi-
delníkov.

Ján GREXA

Fanúšikovia v krčme si konečne prišli 
na svoje. Rýchle útoky sa prelievali od 
brány k bráne a poldecáky slivovice dolu 
hrdlom. 

-ch-

Na futbalovom ihrisku v Čalove (Nagy 
Megyer) príde reportér k fanúšikovi 
a pýta sa ho: 
-Tak čo, Čalovo vedie?
- Igen, vedie a aj bude vedieť!

 -ch-

ŠPORTOVÁ EVOLÚCIA

Skade prichádzajú nenávistné vzruchy?

Zo športových ihrísk – rev a delobuchy

Milan KENDA

Šport vo výsledkoch: 1:0, 
5:3, 78:69, 31:15 – ešte sa 
hrá. Cyklisti zatiaľ nedo-
razili.

Niektorí futbalisti musia 
mať veľmi dobrú stravu, 
keď nemajú hlad po góloch.

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.

Najbližšie číslo 

časopisu Bumerang 

nájdete vložené 

v denníku Šport

v sobotu 

30. januára

smiech je športom 
duše. / F. X. ŠALDA

J. W. PALKOVA

JOZEF BILY: ŠPORTOVÉ ABSOLÚTNOSTI
• Absolútna smola: Keď šachistu pri šachovej partii kopne kôň.• Absolútna galantnosť: Keď boxer hodí rukavicu rozhodcovi.• Absolútne sebakritický rozhodca: Inzultuje sám seba.• Absolútna byrokracia: Žiadať od hokejistov, aby mali na hokejku zbrojný pas.

• Absolútna športová vášeň: Keď basketbalistovi sa tak páči basket-balový deravý kôš, že nosí deravé ponožky.• Absolútne zlý strelec: Keď strieľa do vzduchu, tak trafí vzdu-choprázdno.
• Absolútne ľahká žena: Keď si urobí parašutistický výcvik a vyskočí z lietadla, tak stúpa nahor.
• Absolútne dobrý chodec: Chodec, ktorý v tom vie chodiť.• Absolútne dobrý horolezec: Dokáže zdolať najvyšší čas.• Absolútne zlá viagra: Spôsobuje postavenie mimo hry.

Futbal sa hrá na góly. 

Vyhrá ten, kto dá viac.

Rozhodcovi.
Ladislav SZALAY

ŽREBOVATEĽNÝ 
VERŠÍK
S DPH

Slovenské mamičky,
pekných synov máte,
bo im pred spánkom
z Bumerangu 
číta-čítavate.
Hop, cup, tralala

-ml-

Juraj CAJCHAN

Miroslav BARVIRČÁKVáclav JOHANUS

SPOZA VEĽKEJ MLÁKY
Majstrovstvá sveta vo vrhu záchodových 
mís prebiehajú každoročne v kaliform-
skom meste Placerville a zúčastnil sa na 
nich aj nádejný spišský pretekár Gejza 
Exkrement, PhD. Do uzávierky nášho 
dvojtýždenníka sme sa, žiaľ, nedozvedeli 
mená víťazov. Celá záležitosť však smrdí 
nespisovným prúserom, alebo, ak chcete, 
priekakom.

-nn-


