BUMERANGY VŠETKÝCH KRAJÍN, VRÁŤTE SA!
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Tomáš KUŤKA,

reprezentačný tréner
hádzanárok a publicista
❶ Poznáte nejakú (máte ne
jakú vlastnú) definíciu humo
ru?

HUMORISTICKO-SATIRICKÝ DVOJTÝŽDENNÍK
ROČNÍK II, 5. NOVEMBRA 2016 / SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ

Humor je najzdravší a najvýživnejší pohľad na svet a život v ňom.
❷ Stala sa vám niekedy hu
morná (veselá) príhoda, ktorá
by mohla pobaviť aj našich
čitateľov?
Smiešnych príhod som zažil nes
čítane. Z náhodného výberu spomeniem túto. Voľakedy udeľovala
disciplinárka trénerom aj podmienečné tresty. Ja som dostal takú
podmienku, že ak v priebehu
sezóny uvidím čo len jednu žltú
kartu, dostanem pol roka dištanc,
čo som si samozrejme ako profesionálny tréner nemohol dovoliť.
Trénoval som vtedy hádzanárky Partizánskeho. Pred jedným
ťažkým zápasom, keď mi navyše
zo zostavy vypadli tri zranené
a choré hráčky, pripomenul som
tento trest priateľom rozhodcom
s prosbou, aby ma ani pri cholerickom úlete nenapomínali kartou, lebo ma to môže stáť džob.
Jasné, neboj sa, ubezpečovali ma
svorne. Lenže na začiatku druhého polčasu, po sérii hlúpych chýb
mojich hráčok a jednom zlom rozhodcovskom verdikte som vyletel
s nadávkou a výkrikom „...to snáď
nemôže byť pravda!“ Starý poctivec Janko Kahánek bez rozmýšľania siahol do vrecka a vytiahol
onú nešťastnú kartu. Na chvíľu sa
nám stretli pohľady, ale on už kartu späť zasunúť nemohol. Bol som
v keli, ale vraví sa, že v pude sebazáchovy dokáže človek vymyslieť
neskutočné veci. Neviem, ako mi
v tej rýchlosti a v strese napadlo
spásonosné riešenie. Nebadane
som rozhodcom ukázal na nášho
lekára, MUDr. Eda Cvika, ktorý
sedel na lavičke vedľa mňa. Všetkým sa nám uľavilo. Rozhodcovia
Kázmer a Kahánek prišli tesne
k „dokymu“, aby aj zapisovateľský
stolík dobre videl, komu trest patrí
a prekvapenému lekárovi vycapili
pred oči žltú kartu. Rachot kameňa, ktorý mi padol zo srdca, určite
počuli až na disciplinárke v Prahe.
A doktor Cvik bol v tej chvíli mojím
statočným hrdinom.

Vladimír JIRÁNEK
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pokračovanie na strane II...

• Na Slovensku sa tak kradne, že ešte aj vláda nám môže byť celkom
ukradnutá!
• Nie je problém zarobiť peniaze vlastnou hlavou keď viete, komu ňou
prikývnuť...
Ján GREXA

PRAVIDLÁ BULVÁRU
Pri písaní novinového článku treba oddeliť zrno od pliev
a tie plevy uverejniť.
ukázali,
Zahraničné štúdie pre
šné pre naše zdravie.
Narodeniny sú prospe
žijú.
narodenín, tým dlhšie
že čím viac majú ľudia

❸ Ktorá oblasť spoločenské
ho života je podľa vás najväč
ším inšpirátorom humoru?
Každá, kde sa ľudia berú príliš vážne a paradoxne sú práve pritom
najkomickejší. Príkladov je spústa. Stačí sledovať „online“ politi-

• Čas, kedy udrie buržoázii posledná hodina, sa najlepšie meria luxusnými hodinkami.

Chceš byť takýto - Trénuj!
Koláž: Pavel TAUSSIG
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kov alebo novodobé „ťeľabrity“.
Smiešne je aj moralizovanie prevracačov kabátov.
❹ Ak máte - mohli by ste
nám prezradiť rebríček:
a) najveselších politikov
b) najsmiešnejších politikov?
O víťazstvo v kategórii najveselších politikov zvádzajú „tuhý“ boj
Silvio Berlusconi, Donald Trump
a náš Janko Slota. V kategórii
najsmiešnejších politikov nemajú
konkurenciu opilci z Bruselu, ktorí
nám onedlho budú určovať aj to,
aký tvar a veľkosť môže mať naša
záchodová misa.
❺ Máte obľúbenú anekdotu?
V prestávke lekárskeho sympózia
v zahraničí sa stretli pri cigaretke
štyria lekári. Každý sa chcel popýšiť zázračnou operáciou zo svojej
bohatej praxe. Americký lekár
hovorí - priatelia, po železničnom
nešťastí som operoval tehotnú
ženu, ktorej vlak prešiel cez brucho. Všetko som perfektne zošil
a žena nedávno porodila zdravé
dievčatko. Ruský lekár kontruje
- u nás bolo banské nešťastie. Výbuch metánu, nešťastníka zoškrabávali zo všetkých kútov šachty.
Pohral som sa s tým ako s legom
a pacient po návrate do bane prekonal všetky stachanovovské rekordy. Český lekár ukáže kolegom
čistú, neporušenú dlaň a vraví pánové, na téhle ruce byla ještě
před hodinou díra. Nemožné,
zhodli sa všetci. Když nevěříte,
tak si čichněte, zasmial sa Čech.
Ale hlavný tromf vytiahol na scénu predsa len slovenský lekár.
U nás bola príšerná autonehoda,
vraví. Jediné, čo mi na operačku
priniesli bol obrovský penis a dve
veľké ušiská. Nuž, prišil som teda
na vtáka tie dve uši a či veríte, či
nie, dnes mi táto kreatúra robí
šéfa.
(Kuriózne je, že keď som viedol federálne reprezentačné družstvo,
prevzal tento vtip odo mňa náš
lekár a vraj keď ho porozprával
v práci, šéf mu odvtedy robil veľké
problémy...)
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a ja tento názor bezvýhradne
zdieľam. Nedávno som bol pozvaný do Cisárskej akadémie Marka
Aurelia, túto založili na Psiaroch
miestni nadšenci okolo spisovateľa Petra Vala, ktorý tam má
chalupu. Pod rúškom recesie sa
tam nezriedka skrýva vážne posolstvo a hlavná cena „Doktor hororu skaza“ sa už ocitla v rukách
viacerých špičkových chirurgov,
hercov Olda Hlaváčka či Ľuba
Pauloviča, vinárskych šampiónov,
ale aj olympijských víťazov Nasti
Kuzminovej a Mateja Tótha, teda
všetko ľudí, ktorí iným robia život
znesiteľnejším a krajším.
❽ Chcete sa sám seba na
niečo opýtať? Ak áno, dajte si
na svoju otázku aj odpoveď.

SLOVNÍK (TAKMER) CUDZÍCH SLOV
Všimnite si, ako ľahostajne a takmer
povýšenecký sa dnes hovorí (a píše)
o smrti. Neprekvapuje ma, ak sa
tento tón objavuje vo väčšine filmov
v našej distribúcii. Ako o niečom celkom bežnom sa narába s pojmom
smrť v televíznych hraných i spravodajských programoch, no áno, aj tu
ide o peniaze. Ide zrejme o príliš abstraktný pojem, pretože vojna bola
kedysi veľmi dávno a tie súčasné sa
nás akoby netýkali. Mohlo by to byť
veľmi kruté, keby sa nás to zrazu
malo týkať, ale akosi si to nechceme
pripustiť. Podobne, ako si nechceme pripustiť tých, ktorí tú vojnovú

skúsenosť majú a prosia o pomoc.
A taká smrť na ceste, pri autohavárii
je zväčša spôsobená absolútnou laxnosťou a nezodpovednosťou, ktorú
navyše podporujú aj verejnoprávne
(ale zrejme aj komerčné, tie nesledujem) rozhlasové stanice tým, že
informujú nezodpovedných vodičov
o tom, kde sú nastražené radary,
takže takí vodiči na avizovaných
miestach uberú plyn a o to voľnejšie
a nezodpovednejšie sa ženú na ostatných úsekoch cesty. Žiadne rozhlasy civilizovaných krajín túto služ-

Závidím vám, dávni kamarádi,
co jste padli mladí, dvacet let.
Vám už nikdy nikdo neprozradí,
za jaký jste vlastně padli svět.
Vám už navždy zústane těch dvacet.
Pozítří i v příštím století.
Vám se nikdy nebude chtít zvracet
nad výsledkem vaši oběti.
Bohužel, anebo bohudíky?
Život už je zkrátka takový.
S těžkým srdcem myslím na mladíky,
co budou chtít zemřít jako vy.
Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

AFORIZMY Milana KUPECKÉHO
•
•
•
•

Pravda je len jedna. Možno preto je také ťažké ju nájsť.
Najbolestivejšie sú finančné operácie.
Najdrahšie ročné obdobie pre dôchodcov je jeseň života.
Ekonomické reformy kráčajú ruka v ruke s vierou. Musíme
uveriť štatistike, že sa máme čoraz lepšie.
• Ak vláda prešustruje milióny, ľud chodí bosý.

Marcel KRIŠTOFOVIČ

ABSTINENTNÉ OKIENKO
Prenajmem 7 dl rumu. Ponáhľajte sa, lebo je už otvorený - začal totiž kariéru
v litrovej fľaši. Kto prv príde, ten sa prv zrúbe. Značka: Rumovisko. Kontakt:
M. L. / 1943

DVOJAKÁ KVALITA
POTRAVÍN Z EU
Čo prikázal Brusel
kupovať som musel.
Na východe, na Rusi,
vraj kto nechce, nemusí.

Milan HODÁL

SPOVEĎ MAFIÁNA
Pravde žil som,
krivdu bil som,
verne zákony
hájil som.

- Život je javisko! citujem Shakespeara
Na ňom sa naozaj
žije aj zomiera

Miki JARÁBEK

PRIRODZENÝ
VÝBER

Scéna bez šepkára
Ide sa naostro
Môžme to pobabrať
aj nechať posolstvo
Každý deň hráme
tú svoju rolu:
Bez fanfár
Slávy
Potlesku...

❼ Je pre vás humor nevy
hnutnou súčasťou života,
alebo sa bez humoru pokojne
zaobídete?
Ktosi múdrejší ako ja raz povedal,že humor je korením života

Ť

Aká bola tvoja trénerská filozofia? Odpoveď: Veľmi jednoduchá
a prostá - zabávať ľudí, prinášať
im do života radosť a potešenie.

❻ Stali ste sa niekedy objek
tom žartovania? Ako to na
vás pôsobilo?
Keď som trénoval v nemeckej
bundeslige hádzanárky TV Mainzlar,stretol som sa tam so zvláštnym javom. Všetci sa tam sprchovali spolu, muži aj ženy. Nebol
som na to zvyknutý a snažil som
sa každej hráčke pozerať len do
očí. Dievčatá si všimli moje rozpaky a začali schválne so mnou
niečo riešiť, akurát keď sme boli
v sprchách. Raz prišla ku mne,
ako naschvál, najkrajšia hráčka,
priezvisko nepoviem, jej krstné
meno bolo Kerstin, a ukázala mi
najnovšie tetovanie, podareného
dráčika v tesnej blízkosti ohanbia.
Aby som lepšie videl, zodvihla
Kerstin jednu skrčenú nohu, na
veľké pobavenie všetkých prítomných. Celý zapýrený som jej tetovanie pochválil a vyšiel som zo
sprchy von, za hurónskeho rehotu
celého osadenstva.

SMR

bu pre vrahov a zabijakov nemajú.
O smrti sa vždy uvažovalo i vždy
veľmi veľa písalo - vraj ako budúce
mŕtvoly by sme sa za života mali
voči sebe správať ohľaduplnejšie.
Nuž, niečo na tom je. Alebo úvaha
Josifa Brodského: „Všetci sme odsúdení na jediné - na smrť. Zomriem
ja, ktorý tieto riadky píšem, zomriete vy, ktorí ich čítate. Ostanú len
naše skutky. Preto nikto nesmie nikomu brániť, aby robil svoju prácu.“
Josif Brodskij bol básnik, teda
človek povolaný hovoriť o smrti, tak
ako je na túto tému povolaný hovoriť William Shakespeare. Odcitujem
však báseň Milan Jariša, ktorý je tiež
povolaný, ale na rozdiel od predchádzajúcich dvoch je menej známy:

Zahrať si môžme
Životnú rolu
ale aj
trápnu grotesku...

Situácia začína byť na zamyslenie,
vyrábame menej než stačia ľudia ukradnúť.
Andrej MIŠANEK

Radek STESKA

III
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SPRÁVY

SLOVENSKEJ
MALEJ
STRANY
Naša strana (a nie je to nijaká
novinka) je malá, preto stále
máme problémy prakticky so
všetkým a všade. Hľadali sme
východisko a tvrdou a namáhavou prácou (chvíľami sme aj
uvažovali) sme sa dopracovali
k rozhodnutiu - budeme hrdí.
Námietka, že nemáme na čo,
nie je podstatná. Vyberieme
si niečo, čo si vyberajú všetci,
ktorí zistili, že im už zlyhalo
všetko - budeme hrdí na štát.
Tomu je to jedno a navyše sa
nemôže brániť, nemôže napríklad povedať mnohým, ktorí
sú naň hrdí, že nie je hrdý na
nich.

byť hrdí. Keď sa dnes do jedného päťmiestneho auta naprace jedenásť ľudí, prečo by
sa tam zajtra nemohlo napratať dvanásť a viac cestujúcich.
Veď ako svojho času povedal
jeden slovenský vizionár: „Nezabúdajme, že štát je viac ako
ja, viac ako moje deti, viac ako
rodičia, obec alebo mesto“.
V tejto geniálnej vete skĺbil
názory všetkých predstaviteľov totalít od Európy až po
Južnú Ameriku.
Hrdosť by sa mala akosi
prirodzene zrodiť v človeku,
mala by byť priam súčasťou
ľudskej osobnosti. Ale ak by
niekto mal problémy nájsť
v sebe hrdosť na čokoľvek, sú
už pokusy s implantovaním
hrdosti (viď. obrázok) na čo
by prípadne človek chcel byť
hrdý.

Uznesenie:

Fero MRÁZ

1. Budeme hrdí na Rakúsko-Uhorsko, štátny útvar,
v ktorom sa narodili naši rodičia, starí rodičia, prarodičia boli sme mocnosťou a navyše
- mali sme prístup k moru.
2. Budeme hrdí na 1.Československú republiku, v ktorej
sa narodili naši... atď. Bola to
slušná republika, i keď mnohí k nej majú svoje výhrady.
V čase jej jestvovania vznikla
napríklad komunistická strana.
3. Budeme hrdí na Slovenský štát - to, že svet si takto
koncipované štátne celky neobľúbil, nie je podstatné, my
buďme hrdí - veď sme sa v tom
čase narodili, alebo sa narodili
naši rodičia, či starí rodičia.
4. Budeme hrdí na československo - socialistické i komunistické - čo tam po totalite
- mlieko za dve koruny (pivo
za dve osemdesiat) to už je
argument.
5. Budeme hrdí na demokratické Československo, i keď
trvalo krátko, teda aj hrdí budeme len krátko.
6. Budeme hrdí na Slovenskú republiku, veď čo, keby sa
aj teraz našiel nejaký dôvod.
Stále sa rodia nové a nové deti
a z nich len hádam vyrastie
niekto, na koho by sme mohli

Za vedenie SMS
-mv-

Členovia SMS sa už teraz usilovne pripravujú na oslavy 27.
výročia Veľkej novembrovej
kapitalistickej revolúcie, známej aj pod názvom Nežná revolúcia, či tak nejako.
V odľahlej Malej uličke sa
ozývali výkriky, ako napríklad:
Nie sme ako oni! Nechceme
násilie! Máme holé ruce! Vytvorte koridor! Všetci na hrad!
- a tomu podobne, ktoré sa
miešali s nekonečným štrnganím kľúčov rôznych typov
a tvarov až do neskorého večera.
Niektorí však pri návrate domov zistili, že kľúče do
ich zámkov už nepasujú. Ako
sa neskôr ukázalo, priestory
boli medzitým sprivatizované
a zaplnené rôznymi hracími
automatmi. Ale nič to, veď
každá revolúcia má aj svoje
obete. To je ono!
-tš-

UFO GRAMY
Tomáša MAJERNÍKA

SME IM VZOROM
Vypočul som ufónov,
hlasnú, živú vravu,
že by chceli v kozme mať
hromadnú dopravu.
UZNANIE AUTOROVI
Včera z tvojich epigramov
bolelo ma brucho.
Našťastie ma vyliečila
felčiarka ex UFO.
Andrej MIŠANEK

Henryk CEBULA, Poľsko
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do krčmy aj

Móric a Rivka prídu k rabínovi
pred svadbou na poučenie, a tak
rabín začne:
„Móric si pripravený na svadbu?“
„Áno, je to moja tretia svadba.“
„A ty, Rivka si pripravená na
svadbu?“
„Áno, tiež je to moja tretia
svadba.“
„A, takže úvod preskočíme,
máme tu profesionálov.“
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Chorý rabín dostal v nemocnici
veľkú kyticu kvetov po zložitej operácii s prianím rýchleho
uzdravenia s nasledovným textom:
„Drahý rabi, celá naša obec Vám
praje rýchle uzdravenie v pomere hlasov 212 za, 74 proti.“

Pejo VIDLÁR

AKCIA
Znova je tu zuaté tela,
uctívá ho ludzí vela.
Reťazce sú módňí chrámy,
modlá sa v nich šeci známí.
Modlá sa v nich starí, muadí,
tovar vládne, ňic nevaďí.
Za šeckým sú prachy, zisk,
vypuací sa mnohý risk.
O hodnotách o kvalitě,
sňíváme jak o raritě.

Móric absolvoval rozsiahle vyšetrenia v nemocnici, a keď boli
všetky hotové a vyhodnotené,
zavolal si ho doktor a takto mu
hovorí:
„Móric, Móric, nepoteším ťa, zostáva ti maximálne šesť mesiacov života.“
Móric ostal ako obarený, chvíľu
rozmýšľal a napokon hovorí:
„Hm, to vám ani nezaplatím účet
za tie vyšetrenia.“
„Tak dobre, nechávam ti teda
ešte rok života.“

F každém vajci salmonela,
co by stará ešče scela?
V masi zase súl na cesty,
naco sú nám (pšia kref) testy.
Z „uheráku“, co sa tvárí,
budeš erdžat, híkat vari...
Tolik vody v kuraťi,
žádný melón nedá ťi.
Rajčák zreje v krabici,
červeň máš len na líci.
A tak dálej, a tak dálej,
nefrfli a cosik nalej!

SKÉ
ŽIDOV
DOTY
ANEK

Archeológ pri vykopávkach
v Negevskej púšti objavil múmiu, zriedkavý to objav na území Izraela. Hneď zavolal svojmu
priateľovi v múzeu v Jeruzaleme,
aby ho informoval o objave:
„Zdravím ťa Abe, predstav si, čo
som našiel v púšti. Tritisíc rokov
starú múmiu muža, ktorý zomrel
na infarkt.“
„To je zaujímavé, pošli ju hneď do
múzea na ďalšie skúmania.“
O týždeň vola Abe archeológovi
a hovorí:
„Je to až neuveriteľné, ale mal
si pravdu aj o veku, aj o príčine
smrti. Ako si to poznal?“
„Úplne jednoducho. Múmia
v ruke držala lístok, na ktorom
bolo napísané - 10.000 šekelov
na Goliáša.“
Móricko volá z internátu domov
mame:
„Ahoj mami, ako sa máš?“
„Oj, ďakujem za opýtanie, veľmi
dobre.“
„A prepáčte, asi som vytočil zlé
číslo.“
Stretnú sa dvaja židovskí chlapci
vo veku okolo 6 rokov a rozprávajú sa:
„Oj, vej zajtra mám tu operáciu.“
„Akú operáciu?“
„Ale obriezku, naši to zanedbali,
keď som sa narodil, tak musím ísť
teraz. Nevieš, či je to bolestivé?“
„Veľmi si to nepamätám, len
viem, že som rok po obriezke nemohol chodiť.“

Toto šecko máme rádzi,
šecko zíme kamarádzi.
Kúpime, trebárs proci sankciji,
šak ket to bude v AKCII?

Pasie bača ovce na zelenej lúke. Naraz, čo to? Na
pastvine zastaví bavorák. Za volantom sedí skvele
oháknutý mladý muž a zavolá: „Hej, bača, keď vám
poviem, koľko máte vo svojom stáde oviec, dáte
mi jednu?“ Bača sa pozrie na úspešného mladého
muža a pokojne povie: „Prečo nie?“ Mladý muž
zadá vyfotenie stáda cez satelit a po chvíli hovorí
bačovi: „Máte presne 1586 oviec!“
„To je pravda, ovca je vaša.“
Bača pozoruje šviháka ako sa snaží napasovať
úbohé zviera do kufra auta, a potom hovorí: „Keď
vám poviem, aké je vaše povolanie, vrátite mi, čo
ste si vzali?“ Mladý muž sa na sekundu zamyslí
a odpovie: „Iste.“
„Ste komisár Európskej únie“, povie bača.
Mladému mužovi spadne čeľusť: „To je pravda.
Ako ste to uhádli?“
„Nebolo to ťažké“, hovorí bača. „Prišli ste a nikto vás nevolal. Povedali ste mi to, čo dávno viem
a pritom o mojej práci viete úplné hovno. A TERAZ
MI VRÁŤTE MOJHO PSA!!!“

Vincent ŠIKULA:

TRUĽOVIA
Dnes už skoro ani nemáš komu
povedať, že je len obyčajný truľo,
hneď v tom každý vidí urážku.
Ani čo by už dnes truľov nebolo.
Ak nie je dosť truľov, tak som truľom ja.
Prečo sa smejete? Ako truľovia!
Pri truľovi sa to gúľa,
krúti sa i zemeguľa.
No dnes už ťažko povedať
o niekom, že je truľo.
Na zemeguli
sú už len dvaja.
Len ja. A toho druhého
tuším ani nepoznám.
Vincent Šikula v kresbe Richtera

František KRATOCHVÍL

J. MALÁK
Andrej SEKELA
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Michal HRDÝ

Rasťo VISOKAI
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Henryk CEBULA, Poľsko

22 ROKOV HUMORU O PIVE
Medzinárodná súťaž kresleného humoru na tému PIVO je ojedinelá svojho druhu aj v rámci podobných súťaží,
ktoré sa konajú na celom svete. Pod názvom Zlatý súdok vznikla z iniciatívy redakcie humoristicko-satirického časopisu Bumerang, ktorého vydavateľom
sa v roku 1994 stal pivovar Šariš.
Prvé číslo tohto dvojtýždenníka vyšlo
21. augusta 1994 a už 1. apríla 1995 sa
uskutočnil prvý ročník súťaže s medzinárodnou účasťou. Odvtedy má Zlatý
súdok každoročne a tradične svoje vyvrcholenie v Šarišskej galérii v Prešove
vždy 1. apríla.
Výber z doterajších 22 ročníkov, ktorý
bol nedávno prezentovaný na Európ-

skom festivale humoru a satiry Kremnické GAGY, bol reinštalovaný v Prešove v priestoroch Prezidentskej pivárne
VIKTÓRIA v vernisážou 31. októbra.

Sergej MAKAROV, Rusko
Rasťo VISOKAI

ČÍNSKY OBCHOD
Vyhorel mu čínsky obchod.
Tak ho v núdzi napadlo,
že otvorí v Bratislave
činoherné divadlo.
NEVYSKAKUJTE
Ak viete lepšie kradnúť,
podvádzať a klamať ako ona,
tak to vôbec nemá rada
ani vaša žena, ani naša vláda.
Ivan POPOVIČ

Eva Jarábková-Chabadová

PERLIČKY ZO
ŠKOLY A OKOLIA

Ý

Marián BRUNOVSK

STRAKA
RAPOCE

(variácia na slovenské

• Keď prinesie výplatu je platným
členom rodiny.

rečňovanky)

Straka rapoce
v Čiernom potoce,
Straka rapoce
v priamom prenose.
Má na to gule, fíu,
.
na rozum má licenciu

• Býva mu zle od fajčenia. Fajčiť
začína zas až vtedy, keď je mu
zasa dobre.
• Povedal mame, že nie je dôstojné brať si príklad od zvierat a že
jej kožuch nekúpi.
Ý

Marián BRUNOVSK

• Polichotil mamičke tým, že jej
povedal, že ho u žien nepriťahuje
ani inteligencia ani krása a že má
rád len ju.
• S peniazmi vyjde, ale vráti sa bez
nich.
• Pre peniaze je schopný dokonca
aj pracovať.
• Úlohu mi síce ešte niekedy urobí,
ale už mu musím napovedať.
• Okuliare nosí len pri čítaní a pri
podobných slávnostných príležitostiach.
• Keď k nám na návštevu prišiel
jeden jeho známy povedal: „Podesenie je na mojej strane.“
• Ospalý som v triede stále preto,
že vo mne drieme talent.
• Ja som to síce krásne pochopil,
mám to aj dobre vypočítané, ale
všetci to majú inak.

Juraj CAJCHAN

• Chodím so zvesenou hlavou,
pretože mám na krku polročné
vysvedčenie.

VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY
Šumienka sa robí
z vody, čo sa pení.
Zem získava vrásky
pri zemetrasení.
Najznámejším bicím
nástrojom je remeň.
V škole na nemčine
konzervovať vieme.
Voda nad bod varu
vystúpila teplom.
Sova iba v noci
vníma denné svetlo.
Extrémisti majú
stále extra trému.
Krokodíl aj v tráve
pláva bez problému.
V rieke u rýb vedec
vodotesnosť zistí.
V tenisovej štvorhre
hrajú debilisti.
Metropole Nórska
dali názov Osol.
Lietajúca soľ sa
volá aerosol.
Po účese spoznať
dokážeme skína.
Diviakom je veľmi
neposlušná sviňa.
Jozef BILY

VI
KNIHA,
KTORÚ SI (už)
KÚPITE

Dňa 20.10.2016 bola v Turčianskej
galérii v Martine slávnostne pokrstená kniha Škola prehrou. Okrem
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autorov - aforistu Jula Ondreja
a karikaturistu Bruna Horeckého
ju pokrstili vodou z mokrej školskej
špongie vysokoškolský pedagóg
a scénograf Jozef Ciller a herec Marek Geišberg so svojím synom - super žiakom.
Kniha je plná zábavných, ale aj
pichľavých a pikantných aforizmov
a karikatúr nielen pre pedagógov,
ale aj pre rodičov, politikov a širokú
verejnosť, ktorým by aj mala otvoriť oči. Sú v nej stovky aktuálnych
aforizmov Jula Ondreja a desiatky
kreslených vtipov Bruna Horeckého zo školského prostredia, ale
aj zo špinavej politiky. Škola a politika? Absolvujte s nami večné
očakávania a večné zlyhávania na
hodinách motivácie, frontálneho
zabúdania, klamstva, sľubov, podvodov, neresti, dovýchovy...
Knihu vydalo žilinské vydavateľstvo Georg.

Radek STESKA

Eja KULOVANÝ

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

PŘED SPANÍM
Snad mi laskavý čtenář promine, že jsem se díval na televizi. Ale teplé letní noci nepřáli mi hladce usínat a tak
jsem volil tento pokleslý druh zábavy. Ledacos mne přitom napadlo.
Předně jsem si všiml, že naší komerční televize ne-

•
•
•
•
•
•

Škola ťa vodí za ruku, politik za nos.
Čím nižší plat v školstve, tým vyššia úroveň debil
ity v parlamente.
Po každej reforme je školstvo v horšej forme
.
Škola vždy stojí na ceste vzdelaniu.
Politika je najlepšou školou korupcie.
Politici vždy pracujú vylučovacou metódou
- najprv vylúčia demokraciu.
• Tam,kde sa končí škola a slušnosť, tam začín
a politika.
Aforizmy: JULO ONDREJ

Vďaka našej vláde budeme pracovať do konca života. Vďaka
nášmu zdravotníctvu to nebude tak dlho.

V REŠTAURÁCII
Hosť sa rozčuľuje:
va chutí ako čaj!
- Pani hlavná, veď tá ká
kao.
m omylom priniesla ka
- Prepáčte, asi som vá
- Mami, môžem pozerať na televíziu?
- Môžeš, Ičko, ale nezapínaj ju.

FÍ G EĽ
- Čo myslíte, dedo, bolo skô
r vajce alebo sliepka?
- Vajce, mal som ho na raň
ajky a na obed budem ma
ť sliepku.
Hovorí muž svojej nežnej polovičke:
- Drahá, po tom víne si mimoriadne skrásnela.
- To nie je možné, veď som ho ešte ani neochutnala.
- Ale ja som ho už vypil celý liter.

olenky, kam by ste sa vybrali?
li slobodne vybrať miesto svojej dov
- Povedzte, pán kolega, keby ste si moh
šesť lístkov na mestskú hrorieť do peňaženky... aha, mám tu ešte
- Slobodne?...Počkajte, musím sa poz
cvaknuté.
rukou po dvadsať centov. Sú iba raz
madnú dopravu. Kúpil som ich pod
Stano RADIĆ, (úryvok)

KĽ
Ú
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KA Á

Bruno HORECKÝ

vkládají už tolik reklamy mezi filmy. Zato však je cpou do
nich. Všelijaké džingly, upoutávky, onanáčky (reklama
na vlastní kanál), sponzoringy i samotné reklamní spoty protáhnou hodinový film na dvouhodinový. Člověk
se pak neplánovaně seznámí s jinými programy, jako
je třeba TV Šlágr, a musím říct, že speciálně tento kanál
nevyváděl mne z úžasu, co všechno je na světě možné.
Když jsem nestačil z reklam včas uhnout, nezbývalo mi
než litovat, že už nemáme rubriku „kyselá prdel“. Ten
zarostlý mladý muž, který ochutnává nový gambrinus
tak náruživě, že mu nevěřím ani ty vousy, by ji určitě obdržel. Ohlídal by mu je psík Port, kterého mám rád asi
jako bestii z Baskervillu. Nemám tak silné nervy, abych
v nočním čase, kdy už ten reklamní průjem polevuje, sledoval nějaké horory, thrillery, střílečky a krváky. Ale protože člověk potřebuje před spaním nějakou tu pohádku,
díval jsem se na Ospalou díru, což je snesitelná směska
duchařiny, detektivky, mystična, čarodějnictví atd., přežil jsem i poměrně civilní a ne německou produkci dobrou policii Hamburg a více než půvabnou Rheou Harder
v roli policistky Franzi a nakonec i Komisaře Rexe, který
- když si člověk odmyslí toho psa - je docela normální
detektivkou, která uspí stejně spolehlivě jako Stilnox.

VII
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Istá americká novinárka položila
EINSTEINOVI otázku:
„Mohli by ste mi, prosím, vysvetliť rozdiel medzi časom a večnosťou?“
Einstein s úsmevom odvetil:
„Mohol, keby som mal čas. Ale aj
tak by trvalo večnosť, kým by ste
to pochopili.“

Berco TRN

AVEC

ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU

Bolo to v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Mali sme v redakcii voľné miesto a ponúkli sme ho
prispievateľovi, ktorý nám už dlho
prinášal svoje vtipné poviedočky,
aforizmy a námety na obrázky. Tešili sme sa, že bude u nás. Lenže
potom nám z kádrového oddelenia
(patrili sme pod Pravdu, vydavateľstvo ÚV KSS) oznámili, že dotyčného súdruha neprijmú. Reč je o Bercovi Trnavcovi.
Rozhodol som sa intervenovať na
najvyššom mieste, ohlásil som sa
na ÚV u súdruha Biľaka, najvyššieho
šéfa kultúry a ideológie.
Prijal ma a Trnavca zamietol.
- Vychovajte si autora z robotníckej triedy, - poradil mi. Bercov otec
bol obuvník.
Priniesol som takú ukážku, je to
vtipný, svojrázny autor - nedal som
sa odbiť a podal som Biľakovi vystrihnutú Bercovu poviedku z Roháča. Ani sa jej nedotkol.
- Už som povedal.
Audiencia sa skončila, Berco sa
zamestnal v rozhlase a dlhé desaťročia v ňom úspešne tvoril i organizoval humor a satiru.
Zomrel tajne 3. augusta. Neželal
si, aby jeho odchod bol dôvodom na
smútočné zhromaždenia. Aj blízki
priatelia a spolupracovníci sme sa
túto zvesť dozvedeli s vyše mesačným oneskorením. A tak aspoň dodatočne na jeho pamiatku pripájam

poviedku, ktorú si odmietol prečítať
súdruh Biľak:

PITE BURČÁK

MED
Výčapníka Antona Čapáša ovládla
zvláštna myšlienka: rozhodol sa, že
pivo bude čapovať až po čiarku a navyše bude doň pridávať niečo, čo jeho
hodnotu ešte zvýši. Človek je predsa
kráľ tvorstva a zaslúži si, aby nepil
kdejaké žbrndy.
Pri stoloch, ako zvyčajne, radostná vrava, živo sa gestikuluje, ľudia
sú rozšafní a poobjednávajú ďalšie
pivá. Občas sa ale začudovane pozrú
jeden na druhého a cítia sa akísi nesvoji. Zakaždým, keď odložili pohár
od úst, utierali si brady, lebo im po
nich niečo tieklo. Nevedeli, čo to je,
ale bol to med.
Po trinástich dňoch, keď už mali
všetci od brady ulepené celé rukávy,
odstrčili krígle a rafinovane maskujúc svoj zálud milo sa spýtali:
- Počuj, šéfko zlatý, a nedávate vy
náhodou do piva med?
- Áno, priznáva zapýrený hostinský, - rád vám robím dobre...
Chlapi sa rozčúlili, búchali päsťami
o stôl, roztržitejší aj po hostinskom
a potom odišli.
Hostinec spustol. Ani pes sa oň neobzrel. Len keď sa po čase objavil na
dverách veľký nápis:
UŽ NEBUDEM DÁVAŤ DO PIVA
MED
Vošlo skusmo niekoľko návštevníkov. Potom pozvoľna sa výčap opäť
naplnil a návštevníci ozlomkrky popíjali svoje pivčiská.
Na druhý deň v noci o pol druhej
Čapáš vláčil do pivnice nejaké kanvy.
Bol to med.
Na druhom svete, dúfajme, nerozhodujú biľakovci.
Ladislav SZALAY
(Autor bol v šesťdesiatych rokoch minulého storočia zástupcom šéfredaktora
Roháča)

AFORIZMY ČIŽE AKUPUNKTÚRA B. TRNAVCA

Len v minulých dňoch vyšla pod
mierne provokujúcim (či odpudzujúcim?) názvom knižka dvoch autoriek, ktoré sa hrdo hlásia k Trnave.
Jednou je naša stála prispievateľka Eva Jarábková-Chabadová (na
foto obálky vpravo) a druhou Janka Blašková. Pravdaže nejde o dve
osoby, ktoré by boli členkami jednej politickej strany, ale autorkami,
ktoré pravidelne publikujú na jednej
novinovej strane periodika, ktoré
má názov TRNAVSKO.
V prípade Evy Jarábkovej-Chabadovej sú to epigramy, Janka
Blašková v spomenutom periodiku
publikuje tzv. "stĺpčeky" v trnavštine. Tieto literárne útvary sú aj obsahom tejto knižky, ktorá vyšla vo
vydavateľstve Greppmedia.

Éj, a už je tu jasen. Jasen, tá je v znamaný jarmekov, v znamený burčáku.
Áno, užsa obvavuje u predajcov pri
cestách, na pultoch jarmekov. Ten sa
podarý aj takým gazdom, kerým sa
neurodzil any strapec hrozna, šak jag
hovorým, zázračný nápoj. Hovorý sa,
že ho treba vypit sedem litrov, aby sa
vymenyla krv. Šak na toto množstvo
si trúfa len málo gdo. Nékerý má ot
burčáku žalúdečné taškosci, druhého
burčák zvalý na zem a nevý o svete.
Ket si ho kúpite a sednete si s ným na
slnko, odejde vám s pohára skór než
vy ot stola. Z vlasnej skúsenosci vým,
že burčák naláty do flašky sa nesmý
zaštupluvat. To už neny burčák, to je
zbran. Mne sa stalo, že v autobuse,
cestu z jarmeku my tento zdravý zaštupluvaný nápoj vybuchol v kabele,
a to bola vácnásobná škoda. Bolo
to pret vác rokáma. Keby sa to stalo ščúl, tak ma zavrú jako teroristku,
alebo aspon jako osobu, kerá vyvolala verejnú panyku. Že je burčák zdravý, je ziscené a overené. Na rozdzíl ot
českého rumu alebo lavórovice sa ot
neho nedá any oslepnút. Najhorší, čo
sa vám móže stat, že to nescihnete.

TREBA RIEŠIŤ
Čím viac budeme
bez dôvodu rept
ať na všetko,
dokonca aj na pr
írodné javy,
tým skôr sa ten dô
vod
na reptanie zjaví.

Profesora Alberta EINSTEINA po
zverejnení princípu jeho teórie relativity neustále žiadali o vysvetlenie tohto nového objavu. Jeho
sekretárka bola tým neustálym
podávaním informácií tak zaneprázdnená a fyzicky vyčerpaná, že
sa profesor Einstein jedného dňa
rozhodol urobiť v tom jednoznačný poriadok.
„Ja vám poradím,“ povedal sekretárke, „ako budete všetkým tým
dotieravcom vysvetľovať teóriu
relativity. Budete to robiť jasne
a krátko, aby tomu každý rozumel.“
Svoj nový objav takto definoval:
„Nech zavolá ktokoľvek, povedzte
mu toto... Ak sedíte dve hodiny
s krásnou dievčinou, zdá sa vám,
že s ňou sedíte jednu minútu. Ak
si však sadnete na rozpálenú piecku čo len na minútu, bude sa vám
táto minúta zdať dlhá ako dve hodiny. A to je tá relativita.“
Profesor Albert EINSTEIN prednášal niekoľko rokov na americkej
univerzite, kde veľká časť jeho žiakov boli exkluzívne hlúpi milionárski synkovia.
Raz, keď mu už dochádzala trpezlivosť a prestávalo ho baviť dávať
im tak beznádejne svoje rozumy,
napadlo mu, že by si z mladých
pánov mohol vystreliť. Obrátil sa
teda na jedného z nich s takouto
otázkou:
„Prečo sa zemeguľa krúti?“
Prekvapený poslucháč začal koktať. Nakoniec, aby sa z toho dostal, vyhŕkol:
„Ešte pred chvíľkou som to vedel,
pán profesor, ale práve teraz som
to zabudol...“
Albert Einstein spľasol rukami.
„Nešťastný človeče! Ste jediný na
svete, kto to vedel, a vy to musíte
zabudnúť.“

VIDELA / POČULA / ČÍTALA
• Už ani tá budúcnosť nie je ako bývala.
• Človek je obyčajne vybavený vlastnosťami, ktoré
nepotrebuje
• Dosť bolo starých chýb - robme už konečne nové!
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• Za čo poslanci berú až také vysoké platy, keď od volieb už len pohodlne ležia ľuďom v žalúdku?
• Bez lásky na prvý pohľad by neexistovala ani široká členská základňa
politických strán.
• O koľko krásnych snov prichádzame, keď ich konečne zrealizujeme...
• Sme hornatá krajina: kam sa len pozrieš,- samé hory sľubov.
• Ži čestne, aby po tvojej smrti nemusel byť vyhlásený štátny smútok!
Kresba: RICHTER

ZO SPRÁV AGENTÚRY JÉPÉPÉ
• Každý myslí na seba, len ja myslím na mňa. (Príslovie z neskorého kapitalizmu)
• Dvojča prichádza na svet zriedka samo. (Alemanské
úslovie)
• Zíde z postele, zíde z mysle. (Povrávka prostitútok)

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU

VIII
DVOJTÝŽDEŇ

RECEPT

Mozog si chránime
čiapkou a leňošením.

NA TENTO
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CHLIEB S LEKVÁROM

la Taussiga

Suroviny: Chlieb, lekvár, nôž.

...a Dereš Pa
v

Príprava: Do jednej ruky vezmeme chlieb, do druhej nôž (ľavičiari naopak). Odkrojíme krajec
(môžeme aj skyvu) a rovnomerne, najlepšie z vrchnej strany, ho
natierame lekvárom. S hotovým
chlebom urobíme krátky proces.
Faktická poznámka: Lekvár môžeme vymeniť za marmeládu
alebo džem (čítaj jam), chlieb za
rožok (Česi za housku), nôž za
britvu, žiletku, prípadne sekeru,
pretože chlieb sa pečie často z príliš tvrdej múky.
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Dobrú chuť vám naháňam!
Milan LECHAN

ZOOKÚTIK
Bicykluje sa had po Gottwaldovej ulici v Prešove
na bicykli Ukrajina a oproti nemu sa ponáhľa korytnačka František. Korytnačka sa ho po chvíľke
hudby pýta:
- Soudruh plaz, jak to, že sa bicykluješ, když
nemáš nohy?
Had pokrčí plecami a ide ďalej.
Letí slon Leonid nad púšťou a stretne ťavu Saddámu. Ťava sa ho pýta:
- Slon, koľko je hodín?
Slon spadne na zem a povie:
- Ja zdochnem, mluvící velbloud.
- Kam sa tak ponáhľaš?
- Ále, na Figarovu svadbu.
- Vykašli sa na to, pošli mu telegram a poď radšej
do krčmy.
Milan LECHAN

V škole mali deti besedu o tom, ako
je
nevyhnutné čistiť si pred spaním zuby
.
Na druhý deň si pani učiteľka chce overiť, čo si deti zapamätali, tak vyvolá
Ľuboša a pýta sa ho:
-Tak Ľubko, čo treba urobiť pred
spaním?
Ľuboš mlčí.
- No tak napoviem ti. Čo robia pred
spaním tvoji rodičia?
- Pani učiteľka, vy to viete, ja to viem
.
Tak povedzte, je to vhodná téma
pre
prvákov?
Katolícky kňaz, pravoslávny pop a rabí
n
sa dohadujú, kedy sa začína život. Kňa
z
tvrdí, že po počatí, pop že po narodení
a rabín na to odpovie:
- Život sa začína, keď deti doštuduj
ú
a odídu z domu.

SOBOTA IDZE
Žiaci, čo znamenajú za menom básnika tieto čísla:
1873 – 1935?
- Číslo mobilného telefónu?

Slečna chodí na hodiny spevu. Pýta
sa učiteľa:
- Čo si myslíte o mojom hlase?
Uplatní sa niekedy
v budúcnosti?
- Ale to určite, najmä ak vás niekto
prepadne.

- Prečo stále v tej kúpeľni nadávaš?
- Ále, britva nechce holiť.
- Chceš mi hádam nahovoriť, že tvoje chlpy sú tvrdšie
ako linoleum, ktoré som rezala?

Náš poslanec je obetavý človek.
- To máte šťastie.
- Ani nie. Všetkých nás obetoval
pre svoju kariéru.

Hoci herec Jozef Abrhám už dávno zavesil
divadlo na klinec, snaží sa však, až usiluje
aj naďalej rozosmievať ľudí. Miluje komédiu, ktorú považuje až pokladá za najťažší
žáner vôbec, pretože rozradostniť ľudí,
to je kumšt. Je to skrátka šťastný človek
- Pepa totiž číta Bumerang. Nasledujte ho
a uvidíte, že...
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Kec ce zaľivaju,
ta še pouciraj,
kup sebe Bumerang
a žaľu zbohom daj
Lajoš OČIPUČI

KNIHA,
KTORÚ SI (už)
NEKÚPITE

Šport bol vždy inšpirátorom humoru,
svojho času sa podarilo dokonca zostaviť
útlu knižočku s kresbami na túto tému.
V úvode Achille Gregor konštatuje, „že
autori povedali všetko, čo chceli povedať, a hovoria to často bez slov. Kniha má
spád a každá jej stránka prináša doslova
niečo iné. Nekladie si veľké ciele, okrem
toho najväčšieho, dobre pobaviť čitateľa.“ (Zbierka obsahuje kresby J. Kalouska,
J. Maláka, Jelínka a Borna, O. Štemberu,
R. Madera, J. Žemličku, V. Kabrleho a J.
Fischera.)
Určite ste postrehli, že dnes by sa už
tento druh humoru v takej podobe neuživil (on živorí aj tak), ale zámerne sme
siahli do archívu, aby sme si zaspomínali
na doby dosť dávne. Tematicky by obstál
aj teraz, len keby ho niekto chcel a dokázal kvalifikovane niekde umiestniť. Nuž
nám sa podaril husársky kúsok, keď každé dva týždne umiestňujeme v denníku
Šport humor, aj keď zväčša sa nevenuje
športu. Dokazujeme aj napriek tomu známy fakt, že humor a šport majú k sebe
veľmi blízko.

Vijdzi, mila, vijdzi
zos panelakovej chiži,
bo me pod oblačkom
zaľivaju slizy.

Uč iť sa !
Le ni n, Le ni n, Le ni n
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JEDINÁ OTÁZKA,
alebo

Vy sa pýtate,
sexuológ (už)
neodpovedá:

?

Náš precitlivelý čitateľ
Víťazoslav Láska z mesta
N
sa pýta známeho sexuológa
MUDr. Miroslava Plzáka:
Pán Plzák, nech robím, čo rob
ím,
stále bezhranične a vrú
cne
milujem Sovietsky zväz. Milu
jem
ho pritom tak nezištne a
bez
zábran, že pri tom nepoužívam
žiadne ochranné prostrie
dky.
Myslíte, že mi za týchto okolnos
tí
môže hroziť nákaza AIDS?
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