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BUMERANGY VŠETKÝCH KRAJÍN, VRÁŤTE SA!
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Peter BILAK,

významný dizajnér
pôvodom so Slovenska,
žijúci v holandskom Haagu

HUMORISTICKO-SATIRICKÝ DVOJTÝŽDENNÍK
ROČNÍK II, 3. DECEMBRA 2016 / SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ

❶ Poznáte nejakú (máte ne
jakú vlastnú) definíciu humo
ru?

N E H O R Á Z N A B E Z O Č IVO SŤ

BEZDOMOVEC TIBOR P. CHCE
ZBÚRAŤ VYSOKÉ TATRY.

Základom humoru je asi moment
prekvapenia, a preto sa len ťažko
to prekvapenie definuje. Humor
popiera logiku, a to je zasa dôvod,
prečo sa vtipy tak ťažko dajú zapamätať. Ja patrím medzi ľudí, ktorí
si vedia vychutnať humor, ale nepoznám žiadne vtipy. Fakt žiadne.

Čítajte na strane IX

VÝVOJ

❷ Stala sa vám niekedy hu
morná (veselá) príhoda, ktorá
by mohla pobaviť aj našich
čitateľov?
Najvtipnejšie príbehy sú asi tie,
kde sa humor neočakáva, mám
veselé/strašidelne príbehy, keď
som raz uviazol na sýrsko-libanonských hraniciach na území nikoho, a nemohol som odtiaľ odísť.
Čím vážnejšia situácia, tým väčšia
šanca na humor. Napríklad, raz
som bol pozvaný na večeru s holandskou kráľovnou Beatrix, a tam
prichádza každý autom, ktoré im
pri vstupe do kráľovského paláca
zaparkujú. Ja som prišiel na bicykli, a slávnostne som si nechal zaparkovať bicykel lokajom v livreji.
Ale nastala dilema - je potrebné
zamknúť bicykel, opretý o kráľovský palác? Asi 10 minút som si to
vyjasňoval s ochrankou.

Náš vývoj je revolučný,
hodný aureoly.
Už sme opäť tam,
kde sme vlastne boli
Marcel KRIŠTOFOVIČ
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To je v poriadku, že naša demokracia je ete stále iba v plienkach, len keby ju nebolo treba
tak často prebaľovať.
Milan SCHILLER

Ján PETRÍK

VPN - NPV
ADVOKÁT MUSÍ KLAMAŤ
V ZÁUJME SVOJHO KLIENTA,
POLITIK V ZÁUJME SVOJOM.
Pejo VIDLÁR

Vyprchali emócie skrátka,
zostali len reči plné zlosti
a obrátená skratka
násilie proti verejnosti.
Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

❸ Ktorá oblasť spoločenské
ho života je podľa vás najväč
ším inšpirátorom humoru?
Asi neexistuje oblasť života, ktorej
by sa nezišiel humor. Často si všímam, že ľudia, čo robia svoju prácu dobre, ľudia, ktorí svoju prácu
milujú, k nej majú iný vzťah, a sú
často vtipnejší, ako tí, ktorí to robia pre peniaze. Vidím to denne,
keď idem s dcérou do školy, kde sa
vtipkuje, v nemocnici, kde aj vážne veci sú brané s humorom alebo
sprievodca vo vlaku využíva každú
možnosť na to, aby urobil svoju
prácu zábavnejšou.
❹ Ak máte - mohli by ste
nám prezradiť rebríček:
a) najveselších politikov
b) najsmiešnejších politikov?
Posledný rok oceňujem vystúpenia Donalda Trumpa pri jeho každodennom verejnom predstavení.
Už pred americkými voľbami bolo
jasné, že celá jeho kampaň bola
skvelým pokusom pobaviť verejnosť. Ako dobrý komik, Trump
urazil vlastne každého, bielych,
čiernych, Židov, moslimov, ženy,
pokračovanie na strane II...

Jan TOMASCHOFF
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invalidov, chudobných aj bohatých. Ako správny komik, Trump
dokáže povedať čokoľvek, len
aby dosiahol žiadanú reakciu od
svojho publika. Niektoré jeho
kúsky boli skutočne do popuku,
ako keď po obvinení zo znásilnenia pokojne povie do televízie,
že nikto nemá viac úcty k ženám
ako on. To dokážu len tí najlepší
komici, pripomína mi tým Charlie
Kaufmanna. Škoda, že ten nikdy nekandidoval na prezidenta.
A dúfam, že Trump dostane za
svoju prezidentskú kampaň nejakú hollywoodsku cenu za prínos
pre spoločnosť.
❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Mám, ale samozrejme, že som ju
zabudol.
❻ Stali ste sa niekedy objek
tom žartovania? Ako to na
vás pôsobilo?

viskom to ani inak asi nešlo. Dnes
už to nie je kvôli menu, ale napríklad kvôli tomu, ako píšem po slovensky (poznámka pre čitateľov,
redakcia hádam opraví moje pravopisné chyby).
❼ Je pre vás humor nevy
hnutnou súčasťou života,
alebo sa bez humoru pokojne
zaobídete?
Ako som spomínal, tí, čo berú svoju prácu vážne, sú väčšinou vtipní.
A humor im umožní urobiť oveľa
viac, ako je vôbec nutné. Humor
mení profesiu na pasiu.
❽ Chcete sa sám seba na
niečo opýtať? Ak áno, dajte si
na svoju otázku aj odpoveď.
Q: Peter, ty vymýšľaš nové písma,
ale všetky písmená už boli predsa
vymyslené, nie?
A: Do frasa... dúfal som, že na to
nikto nepríde.

SLOVNÍK (TAKMER) CUDZÍCH SLOV
Ako to už z rozprávok vieme, kráľ
mal zvyčajne tri dcéry. Nikde som
však nepočul, že by niekto uviedol
svoj prejav tým, že prezident mal
tri dcéry, aj keď vylúčené to nie je.
Prezident zrejme nie je vhodný ako
rozprávková postava. Dokonca ani
vtedy, keď je rozhľadený a múdry.
Prezidentov nedokážeme akosi brať
s humorom.
Osudy prezidentov, rovnako ako
osudy obyčajných ľudí podliehajú
všetkému ľudskému, každodennému, normálnemu, podliehajú
čaru náhody, zhode okolností i čaru
nechceného. A od toho všetkého sa
potom odratúva ich hodnota. Prezidentom sa dosť často stáva náhodná osoba, ktorá nijako neprevyšuje
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priemerne inteligentného občana,
ale v rozhodujúcej chvíli sa nachádza v takej pozícii, že jednoducho sa
nemôže vyhnúť funkcii prezidenta.
A historici si potom po desaťročia
lámu hlavy i hroty ceruziek, aby
zdôvodnili to i ono, čo prezident
urobil, alebo to i ono, čo neurobil,
ale čo by určite urobil keby...
Prezidentov je na svete nespočetné množstvo. Len koľko ich už vo
svojej histórii mala Amerika. Myslím Ameriku od Kanady, cez USA až
po Latinskú Ameriku. A čo ostatný
svet. Aj my už môžeme spomínať na
pár prezidentov. A nebola to vždy

Keď som ešte žil na Slovensku,
a to hlavne pred rokom 1989, sa
to stávalo často. S mojím priez-

nuda. Boli prezidenti, na ktorých
spomíname do dnešných dní. A na
druhej strane mali sme prezidentov, na ktorých dodnes spomíname.
Hlavne preto, že naše končiny predstavili svetu ako plné folklóru, aj keď
to bol folklór trochu drsný.
Prezidenti umierajú prirodzenou
smrťou, alebo výnimočne na niektorého spáchajú atentát. Dôvodov je vždy celá kopa. Ale hlavne
preto, že prezident je symbol. A na
symboly sú kladené veľké nároky.
Sú na očiach, reprezentujú, podľa
nich svet hľadí často na celý národ,
a pritom možno ten národ je v tom
nevinne. Ale takým, či onakým spôsobom si ho zvolil.
Amerika si pri voľbe najnovšieho
prezidenta užila svoje. Nakoniec
nielen Amerika, celý svet sledoval
dramatickú kampaň i voľbu ako veľmi atraktívny športový zápas. Výsledok síce je už známy, ale nič podstatné sme sa nedozvedeli, a ešte
dlho sa nedozvieme.
A aj Rusko si onedlho bude voliť
svojho prezidenta. Výsledok je už
tiež známy, ale nič podstatné sa ani
po voľbe dlho nedozvieme.
Preto je dobre, že máme nejaký hokej a futbal, že máme nejaké
majstrovstvá a olympiády. Tam to
aspoň chvíľu vyzerá tak, že výsledky i rekordy sú aspoň chvíľu platné
a definitívne.
Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

skúpa,
Príroda je občas
álo
jabĺk bolo teraz m
dilo,
len hadov sa uro
o.
až konáre ohýbal
Juraj CAJCHAN

DÔCHODCOVIA
NA PIVE
(obrázok zo slovenskej krčmy)
Pomaly sa im to kráti
tak začali rátať straty
Viacej vážni
Menej usmiati
Občas ich dal život do laty
Schytali aj riadne zauchá
haluze nedali si nakukať
Ctili slová...
Svoje ÁNO...
Na pravde im záležalo

Ladislav BELICA

POLITICKÉ OFRFĽANCE / Stano VEREŠVÁRSKY
OBMEDZENIE

Chudáci, niektorí naši aktívni politici si nemôžu dovoliť
napísať ani životopis, lebo by skončili vo väzení!
MINISTERSKÁ ÚVAHA
Najťažšie sa zavádza vnútorná efektivita v rezorte vnútra. Lebo nejakí idiotskí policajti by snáď začali aj vyšetrovať a to by sa už nedalo
vôbec zavádzať...

HÁDAJTE KTO TO JE
Na Slovensku klamal, táral, v Luxemburgu chce mať talár.
Ľudo MAJER

enie je na mojej
namovaní povie: "Poteš
Keď vám niekto pri zoz
jeho strana?
ta
je
e opýtať, ktorá
strane", treba sa preventívn

František GUBÁŠ

Netreba vstupovať dvakrát do tej istej rieky, ak vieme
vyrobiť pravé politické bahno.
Emil POLÁČIK

S KONTAMI V DAŇOVÝCH RAJOCH

Na Slovensku niektorí politici po odchode z aktívnej
politiky zapadnú prachmi...
POZITÍVNY TREND
Ministri slovenskej vlády majú toľkých poradcov, že nečudo, že nezamestnanosť klesá.
PARLAMENTNÁ
Slovo dalo zasa iba slovo, takže nečakajte, prosím, žiadne činy...

Priority v akčnom pláne:
- Stáť vždy na tej správnej strane!
Ako všetci
bomboví chalani
hrávali len s čistými kartami
Práčka mozgov… Verklík doby…
Vkus určujú nóbl snobi
Lacné klišé...
Trápna šou...
Im stačí pár chlapských slov
Už odžité chlípu pomaly…
Hádam sa mi život vydaril
Žiadna sláva
nebývali staaar
Ale zato mali svoju tvár...
Milan HODÁL

Radek STESKA

Andrej MIŠANEK
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REDAKČNÁ RADA
BUMERANGU SA ZIŠLA
VO VRÚTKACH
V minulých dňoch sa na svojom tradičnom mieste, v nádražnom bufete vo Vrútkach, stretla samozvaná trojčlenná rada
Bumerangu v zložení: Miro Vico (vlak z Bratislavy zdarma),
Fedor Vico (vlak z Prešova zdarma) a Milan Lechan (autobus
MHD z Martina zdarma). To, čo ušetrili na cestovnom, prepili
v bufete. Napriek tomu si každý z účastníkov aj na druhý deň
pamätal, o čom bola reč. Vie to aj naša hovorkyňa z výčapu,
ktorá sa však k obsahu rokovania rady odmietla vyjadriť.
Fedor VICO

Aspoň niečo zo svojich dojmov však prezradili ďalší členovia:
Miro Vico: Cestovanie, to sú obyčajne zážitky, niekedy celkom nečakané. Ani vo vlaku do Vrútok to nebolo inak. Do
kupé si prisadol starší pán s vnukom. Na moje veľké prekvapenie si asi 7- ročný chlapec nevytiahol mobil ani nejaký iný
elektronický zázrak, ale knihu, niekoľko štvrtiek papiera a farbičky. Celú cestu čítal a kreslil. A keď som vystupoval, jednu
kresbičku (ktorú publikujeme) mi venoval.

A nakoniec sa vyjadril aj tretí člen rady Milan Lechan: Rokovanie rady bolo búrlivé až vášnivé. Či bolo aj plodné, to sa
čitatelia Bumerangu dozvedia zhruba o 9 mesiacov.

Fero MRÁZ

UFO GRAMY
Tomáša MAJERNÍKA

SLOBODA NÁZORU
Nechám vás v tom, ufóni,
zotrvajte v klame,
že na humor, satiru
pomaly nemáme.
VYDRŽÍM
Vyťala mi spakruky,
až mi z nosa tieklo.
Veru, život s ufónkou
je hotové peklo.

SPRÁVY

SLOVENSKEJ
MALEJ
STRANY

Ako bolo zistené a vedecky
dokázané, každé šieste slovo
v slovenčine má cudzí pôvod.
Hneď po tomto zistení sa jazykovedná úderka Slovenskej
malej strany pustila do Krátkeho slovníka slovenského
jazyka. V záujme čistoty nášho jazyka vyškrtla príslušné
slová, presnejšie každé šieste
slovo. Nie všetky slová, ktoré
majú cudzí pôvod sú pre slovenčinu stratené. Na obrázku
vidíme prístroj na uspôsobe-

nie takýchto slov pre základnú slovnú zásobu. Do lievika
(č.2) sa zhora vložia nevhodné slová, ktoré postupne prejdú cez filter 3, 5, 6, aby sa po
dôkladnom prepraní dostali
až k ventilu. (č.4) Do priloženej nádobky vypustíme tie
slová, ktoré sa môžu postupne a veľmi opatrne vracať do
základnej slovnej zásoby.
Po drobnej úprave a nastavení niektorých komponentov sa dá prístroj
použiť aj na skloňovanie niektorých
mien(peňažných),
takže v Rusku už nebudú počítať - jeden rubeľ, dva rubeľ,
desať rubeľ, v Amerike - jeden dolár, dva dolár, tri dolár,

Bruno HORECKÝ

desať dolár a v Európe jedno
euro, dve euro, päť euro, desať euro - ale správne - jeden
rubeľ, dva ruble, desať rubľov,
jeden dolár, dva doláre, tri
doláre, desať dolárov a jedno
euro, dve eurá, päť eur, desať
eur atď.
Takýto prístroj si môžete
objednať u nás na sekretariáte Slovenskej malej strany,
alebo podľa návodu, ktorý
vám radi pošleme si ho môžete vyrobiť sami z pokazenej
naparovacej žehličky, vyradenej mikrovlnky, aj z vyradeného televízora novšej generácie. Takýto prístroj potom
môže fungovať na diaľkové
ovládanie.

-mv-
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Traja synovia sa rozutekali do
sveta, patrične zbohatli a rozhodli sa pri jednom spoločnom
stretnutí, že pošlú svojej mame
nejaké darčeky, z vďačnosti, čo
pre nich urobila. Abraham sa rozhodol, že jej postaví dom. Moše
jej kúpil novučičký mercedes, no
a David, najmladší, sa rozhodol,
že jej pošle hovoriaceho papagája, ktorý vie recitovať akýkoľvek
úryvok z Tóry, pretože ju mama
rada čítala, ale už dobre nevidí,
tak aspoň takto si bude môcť vypočuť svoje obľúbené state. Po
pár mesiacoch prišiel každému
ďakovný list:
Abrahámovi - „Ďakujem za krásny dom, len je veľký a ja bývam
len v jednej izbe, ale musím ho
celý upratovať.“
Mošemu - „Ďakujem za krásne
auto, len ja už toho veľa nenacestujem, akurát na ňom musím
stále utierať prach.“
Dávidovi - „Ďakujem, to kurča
bolo výborné.“

HROBÁR
Kto druhému jamu
kope,
zarobí a potom
slope.
OTÁZKA
Kto je za to
vinovatý,
keď príde kat
domov sťatý?
Emília MOLČÁNIOVÁ

POZNANIE
Obchodníci,
konečne to viem,
neznížia sa
k znižovaniu cien.
Jozef BILY

KNIHA,
KTORÚ SI MÔŽTE
KÚPIŤ
Ý:
Dušan KRIVSK

PU

BLB NOVÉHO TY

Náš čitateľ Dušan Krivský je zároveň
autor. A život ho dotlačil až do situácie, že sa rozhodol pre ľudstvo niečo
urobiť. Napísal knižku a napísal ju
ako rázovitú úvahu vo svojom záhoráckom nárečí. A aby bolo jasné o čo
mu ide, obsah knihy vyjadril rovno
v názve - „Blb nového typu“.
JUDr. Dušan Krivský sa narodil
v roku 1949 v Skalici. Vyštudoval
právo na FFUK v Bratislave, od roku
1973 pracuje ako advokát v Skalici.
Svoju knihu uvádza nasledujúcimi

Pre Bumerang: Konstantin KAZANČEV, Ukrajina

slovami:
Motto: Človjek má údajne bojovať
enom proti takému zlu, proti kerému
bojovat stačí. Nekedy ale musí bojovat aj proti zlu, proti kerému bojovat
nestačí. To túto knihú delám.

vestičního fondu prispjelo na úhradu
nákladú spojených s vydaním tejto
knihy.

Vjenuju:
1. šeckým tým, kerí sa ešte nestali
blbama nového typu
2. blbom nového typu ze želáním,
aby sa vrátili k človječenstvu.
Srdečné díky:
1. každému, kerý mi svojim chováním, činem, slovem lebo nečinnosťú poskytel námjet a inšpiroval
mja k napísaňú jednotlivých kapitol.
2. sestrám Lence a Martince Vízdalovým za prenos mojého písma na
kolečko zvané DVD.
3. Veronice Chovancovej za obálku.
4. Veronice Michálkovej za korekciu
a také Mjestu Skalica, keré z Nein-

-mv-

ZÁHORÁCKE VTIPY

Pýtajú sa Francka:
- Francku, na jaká je tá tvo
ja
stará.
- Šak ste hu vidzeli, blondí
nka,
celkem fešna ženská.
- Ale my sceme vedzet jaká
je
v posteli.
- Na co já vím, šak každý
hovorí ináč!
Idú si tak dvaja muži do neb
a a jeden sa pýta druhého:
- Prečo si zomrel?
- Vieš, prišiel som o deň sko
rej zo
služobnej cesty a chcel som
nachytať moju nevernú man
želku.
Pozriem do spálne-nič.
Pozriem
do
kuchyne-nič. Do komorynič. Do
kúpeľne-nič. Tak som z tej
veľkej
radosti dostal porážku.
- Vidíš ty idiot, keby si sa poz
rel do
chladničky, mohli sme oba
ja žiť!

ŽIDOVSKÉ
ANEKDOTY
Móric navštívil rabína s prosbou
o radu pri pomenovaní svojej novonarodenej dcéry. Nevie vybrať
to správne meno, a tak nahlas
rozmýšľa:
„Mohol by som dať meno mojej dcére po niektorej z príbuzných?“
„Samozrejme, je to dokonca
zvykom dávať meno dcére po zosnulej mame, starej mame alebo
tete,“ navrhuje rabín.
„Problém je, že všetky príbuzné,
ktoré ste spomenuli, stále ešte
žijú.“
„Á, tak to mi je ľúto.“
„Móric Goldstein“
„Vek?“
„Devätnásť rokov.“
„Chcete slúžiť pri námorníctve?“
„Áno.“
„Viete plávať?“
„Prečo, nemáme lode?“

PF

Bohuš JUHÁS

Jaroslav DOSTÁL

Břetislav KOVAŘÍK

Roman JURKAS
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Ivan POPOVIČ
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PERLIČKY ZO
ŠKOLY A OKOLIA

VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY

• Zážitky z prázdnin nemám, pretože som musel byť stále doma.
• Živelné pohromy sú požiar, víchrica, povodeň, prietrž mračien,
učenie a skúšanie.
• Čo sa v mladosti naučíme, to
v starobe pre samé dôležitejšie
veci zabudneme.
• Bicykel za vysvedčenie asi
nedostanem, ale to nevadí. Aj
tak sa teraz viac propaguje pešia
turistika.
• Keď som vyvolaný odpovedám
nahlas, aby ma všetci počuli
a nebolo počuť našepkávanie.
• Pokiaľ chodím do školy, starajú
sa o mňa rodičia. Keď vyrastiem,
budem mať manželku.
• Učenie mu asi príliš nešlo, keď je
slaboprúdový inžinier.
• Dnes som ako jediný dokázal odpovedať našej pani učiteľke. Pýtala sa, kto nemá domácu úlohu.
• Šetrím školský majetok. Učebníc
sa ani nedotknem.
• Fero je tichý chlapec. Pred tabuľou nepovie ani jedno slovo.
• Či som pri vyučovaní váhavý?
Áno aj nie.
• Prázdniny sú pred dverami sa
hovorí vtedy, keď sú už za dverami.
• Na vychádzke sme zvieratká nevideli, len ich bobky.

Spojenci sú muž a
žena, čo sa spoja.
Svetlo vychádzalo
z protivného zdroja.
V pralese sú stromy
v dôchodkovom veku.
Penicilín je druh
plesnivého lieku.
Lekár dáva dlahu
na popáleniny.
Zemiak obsahuje
škrob a liehoviny.
V zbrojovkách si ľudia
vyrábajú šable.
Česi veľkých pánov
nazývali hrable.
Orloj u nás patrí
medzi vtáky dravé.
Hráči hrali futbal
v hrboľatej tráve.
Spisovateľ v knižke
opísal smrť živo.
Barbar je chlap, ktorý
pije v baroch pivo.
Slzy vznikajú tým,
že sa potia oči.
Do močiara človek
a aj zviera močí.

Jozef BILY

• Slnko vôbec nevie o tom, že hádže čierny tieň. / Literaturnaja gazeta
• Ak má povraz protekciu, môže sa stať slučkou. / Milan LECHAN
• Kto druhému jamu klope, sám do nej vojde. / -tš• Aforizmus dokazuje, že hlúposti možno písať i stručne. / Milan RUŽIČKA
• Krava má knihu, stádo knižnicu. / Koráb
• Lož má krátke nohy, ale šikovné. / MIŠU
Rasťo VISOKAI

Nech si štrajkujú zdravotníci. Nám stačí, keď tu budú operovať mafie.

Nielen písaním je človek živý. Aj jesť treba! / E. MOKRÁŇ

Marián PALKO

NEŽNÉ KLAMSTVÁ
Nech sa každý s každým hryzie
s Angelikou pri Markíze
oživia nám ilúzie
aj stiahnuté žalúzie.
OHLASY Z BRUSELU
Kupovať som musel,
čo prikázal Brusel.
Dnes, kto nechce, nemusí,
direktívy okúsi.
Mikuláš JARÁBEK

IE

KONŠTATOVAN

u
Nevystačia človek
y,
dnes ani štyri plat
kŕmiť
na
e
ak chce denn
y
hracie automat

Jozef DZURJAK

Henryk CEBULA

VI

24/2016
Naši reportéři, kteří se vypravili za
„Velkou louži“ mapovat aktuální
dění ve Spojených státech oslovili
hned několik renomovaných politologů a položili jim otázku, co je
podle jejich názoru na blížícím se
souboji Clintonová - Trump naprosto
ojedinělé. Většina dotazovaných se
pak shodla, že asi nejzásadnějším
přelomemovým faktem je to, že
vůbec poprvé v novodobé historii
USA se bílý miliardář tak vehementně uchází o státní byt po černošské
rodině.

AFORIZMY o humore Milana KUPECKÉHO
•
•
•
•

Dobré vtipy sú ako minisukne. Čo najkratšie.
Nie je každý humorista, komu sa smejú.
Vtip je ako história. Opakuje sa.
Je zaujímavé, že práve tie ženy, ktoré nemajú zmysel pre humor,
robia fóry.
• Aforisti sú ako malé deti. Často sa hrajú so slovnými hračkami.

OVČÁČEK PROSAZOVAL
OVČÍN
Michal HRDÝ

DIVOKÝ NEMUSÍ BÝT JEN
ZÁPAD

Jakkub SUCHÝ

Dvaja Záhoráci prvý raz v živote vidia vodné lyžovanie a jeden z nich
sa začudovane pýta:
- Prečo ten čln tak uháňa?
- Čo nevidíš, že ho ten na lyžiach prenasleduje?
Pýtajú sa záchranára na kúpalisku:
- Čo je najnepríjemnejšie na vašej práci?
- Keď sa topí chlap. Ak ho nezachránim, tak sa utopí. Keď mu dám
dýchanie z úst do úst, tak mi dá po papuli.
Môjmu mužovi som odsúhlasila, že si môže nechať všetky drobné
z výplaty. Žiaľ, nevedela som, že všetky peniaze rozmenil / E. Durná
ODPOČUTÉ V SABINOVE
Žiť zo sociálnych dávok je určitá výhoda. Teraz, keď mám prázdnu špajzu,
zbavil som sa aj poslednej myši.

Zeman potřeboval dubléra, ten
Klause odmítli, že není politik
Zajímavý projekt vzniká v těchto
dnech v České televizi. Podle informací našich reportérů se jedná
o časosběrný dokument mapující
činnost našich předních českých
politiků a to v horizontu přibližně
jednoho roku. Tvůrci oslovili prezidenta republiky Miloše Zemana,
předsedu vlády Bohuslava Sobotku,
ministra financí Andreje Babiše, komunistické poslance Vojtěcha Filipa a Miroslava Grebeníčka, socana
Zdeňka Škromacha a někdejšího
šéfa Úsvitu Tomia Okamuru. Podle
samotných autorů má být smyslem tohoto unikátního dokumentu
v první řadě přiblížení politických
osobností běžnému občanovi. Na

obrazovkách veřejnoprávní televize
by se pak svěží dílko mělo objevit
v závěru letošního roku pod názvem
Sedm zbytečných!
JEDEN ŠKOPEK NA VYLITÍ
Dobré zprávy přivezli před časem
z Brna naši reportéři, kteří zde
mapovali situaci po rozsáhlé kontaminaci pitné vody. Na základě jejich
vlastních šetření a s odkazem na
vyjádření oficiálních míst, dospěli
k názoru, že voda v jihomoravské
metropoli se už dá pít. Starobrno ale
stále ne!

Zdá se, že obliba pojmenovávat po
hlavách státu nejrůznější objekty
a instituce je v tuzemsku stále silnější a silnější. Po knihovně a Letišti Václava Havla a Nadaci Václava
Klause se můžeme v tomto směru
velmi brzy těšit na další prezidentský „pomníček“. Podle zjištění
reportérů Fámyzdatu přišli před
časem zemědělci z Vysočiny s nápadem pojmenovat jeden z tamních
zemědělských provozů po současném prvním muži republiky. Otázkou však zůstává, kde by měl Vepřín
Miloše Zemana stát.

DEKRET NA BÍLÝ DŮM
Blížící se souboj o křeslo amerického prezidenta s sebou přináší celou
řadu mimořádných a v rámci americké historie ojedinělých událostí.

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

NIE LENIN,
lež reči lživé
sú večne živé!
Jozef KALAFUS

Sú dva druhy ľudí. Prví
delia ľudí na dva typy.
Druhí nie.

Andrzej PODULKA

NAJZAUJÍMAVEJŠIA
SPRÁVA
Minimálna mzda
je už všeobecne známa,
zaujímavé by bolo vedieť
aká je tá maximálna.
Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

TAK POTOM NEK

ŇUČ

NIE
A
H
T R B OV
ZU

Ak nemáš v sebe
hrdosti dosť,
ak sa vieš plaziť
pre prázdnu kosť
,
predstieraj, že si
hrdina
a že tá kosť je sla
nina,
čo si vlastnou ruko
u
ukoristil vlkom.

ZEM, PLANÉTA

DIER

Ozónovou veľkou
dierou
povestná je plan
éta,
kde chce
každý človek spra
viť
svoju dieru do sv
eta.

Milan KENDA
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Pýta sa kamarát kamaráta:
- Kde si sa zoznámil so svojou manželkou?
- V parku. Zapískal som na psa a ona bola
rýchlejšia.
- Drahá, teraz vystúpim
e na Ďumbier. Je to 20
43
metrov nad morom.
- Prepánajána, len aby
sme do toho mora z tak
ej
výšky nespadli!

Ráno vojde strážca do cely a oznamuje väzňovi:
- Vojto, tvoj sused dnes v noci utiekol.
- No konečne! Už by som aj tak dlhšie nevydržal
to jeho vrzúkanie pilníkom.

- Pani hlavná, máte vynikajúcu hovädzinu, ale je
to nejaká malá porcia.
- Nečudujte sa, pripravili sme ju z pánbožkových
kravičiek.

eď tvoja
na balkón, k
y
žd
v
š
e
id
- Prečo
žena spieva?
ju bijem.
nemyslel, že
to
k
ie
n
si
y
- Ab
Príde blondína do tetovacieho salónu
a vraví:
- Vytetujte mi na chrbát papagája, ale
aby hovoril.

ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU

Čo je maximálna obetavosť?
Dať si urobiť hrb, aby vám naň mohli
druhí vyliezť.

a

nekdoty
podľa
becedy

f

Slávny francúzsky komik FERNANDEL sledoval televíznu reportáž o automobilových nehodách.
„Kto má peniaze kupuje si dnes
auto, kto ich nemá, umiera tradične,“ povedal len tak pre seba.
A po chvíli dodal: „Lepšie je jazdiť štyridsiatkou a dožiť sa stovky než naopak.“ A po chvíli ešte
k tomu dodal:
„A všetko to spôsobuje fakt, že
autá budúcnosti šoférujú dnešní
šoféri po včerajších cestách.“
„Predstavte si,“ sťažoval sa priateľom, „zasa ma vykradli!“
„Kto, prosím ťa?“ pýtali sa všetci
s účasťou.
„No kto, zlodeji! Vlúpali sa do
môjho domu v Marseille a vzali
všetko na čo narazili. Aj rozčítanú detektívku, ktorú som mal na
nočnom stolíku!“
Jeho starý priateľ Jean Gabin sa
naňho prekvapene pozrel.
„Ale, ale,“ povedal. „Pokiaľ viem,
máš predsa pod vankúšom pištoľ?“
„To áno, mám,“ priznával FERNANDEL, „ale tú našťastie nenašli!“
Raz hral FERNANDEL v akomsi filme úlohu kňaza. A tu počas
prestávky medzi nakrúcaním,
keď len tak odpočíval v kňazskom
habite, primotal sa k nemu nejaký opilec.
„Dôstojný pane, dôstojný pane,
ja tu celkom neďaleko bývam,
neboli by ste taký láskavý a neodviedli ma domov?“
Fernandel, zdvorilý ako vždy, mu
vyhovel.
Ale cestou ho opilec ešte o niečo
poprosil:
„Dôstojný pane, prosím vás, poďte so mnou až k nám, ja by som
chcel žene ukázať, že vždy popíjam len v dobrej spoločnosti...“

ŠKROB SA NEZAPRu IE
refe-
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Milan LECHAN

Ľubomír JUHÁS

VÝSLEDOK PREVÝŠIL
OČAKÁVANIA
Parlament banánovej republiky Costra
Trica uskutočnil neverejné zasadanie vo
verejnom dome hlavného mesta. Cieľom
originálneho zámeru bolo zabezpečiť
stopercentnú účasť poslancov. Výsledok
prevýšil všetky očakávania. Účasť bola
stopäťdesiatpercentná, lebo ku skutočným, teda legálne zvoleným poslancom,
sa pridali aj rôzne indivíduá, ktoré sa za
poslancov iba vydávali. Všetky pracovníčky exkluzívneho zábavného ústavu sa
pokúšali dojednať sobáš s prítomnými
poslancami, ale bez zrušenia pracovných
zmlúv s touto prosperujúcou sexuálnou
inštitúciou.
Rasťo VISOKAI

-mik-

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU
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INFO
Navonok krehká moderátorka jojkárskeho spravodajstva Lucia Barmošová (33) sa nenechala zlomiť nečakaným rozvodom po deviatich rokoch manželstva. Našla
si novú lásku, aj novú záľubu- berie lekcie hry na nástroji, na ktorý kedysi hrali valasi. Jaj, veď je to fujara!
- Ste známa svojou záľubou v cestovaní. Kam by ste
sa ešte chceli pozrieť, Lucka?
- Som vďačná za to, že som mala možnosť precestovať kus sveta a už je len málo destinácií, kam by som
chcela ísť. V prvom rade by som chcela navštíviť Prešov, kde sa varí a pečie Bumerang, ktorému fandím.
Joj! Právo na humor má predsa každý. Dovidzeňa,
Feďo, Miro, Kubo i Bohdan Vicovci!

DEREŠ FEDORA VICA

SLOVANÉ
Fčilkaj, ket sa bratáme
a do rici sa furt pcháme,
ket nám Frantík, Klaus aj Džony
cisknú, tuačá makaróny,
ket si naša suoboda,
teče járkem jak voda,
ket hmlá sa bríle ba aj rozum
ket válcuje nás jějich konzum,
ket gde sa vzali, tu sa vzali,

HA-HA-HADANKA

ket šecko ide ces Brusel,
aj co nesceš, to´s musel.

DVOJTÝŽDEŇ

Ak z niektorého kusa nábytku
počujeme hryzavovŕzgavé zvuky,
môžeme sa tešiť na hostinu, pretože tam máme chutného červotoča.
Kus nábytku s červotočom opatrne popílime, počas pílenia však
neustále spievame baladu Pro
Elišku, aby sme červotoče učičíkali a aby nám neušiel, lebo hlad je
veľmi zlý. Kto nezažil, neuverí.
Popílené kusy nábytku položíme do stredu obývačky, polejeme
benzínom, prípadne vodou a zapálime.
Do mäkka oflambované drevo
s červotočovou plnkou konzumujeme s kompótom zo slivkových
kôstok.

-atak-

40 ľudí myslí na chľast a dva
ja na
sex?
Svadba.

OBDOBIE DANÍ
Moja malá nehnuteľnosť
moja chatka prázdna
zdaňujú ťa ako cennosť
i keď nie si vzácna.

42 ľudí myslí len na chlast?
Zlatá svadba.

...a Dereš P
avla Taussig

a

Ibrahim, Ahmed a aj Ali,

FLAMBOVANÉ
ČERVOTOČE

Želáme vám ničím nerušenú
dobrú chuť.

Čo to je?

42 ľudí myslí len na sex?
Firemný večierok.

NA TENTO

Pred každou lyžovačkou
si predovšetkým treba
precvičiť zaobchádzanie
s barlami.

RECEPT
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Bleskovému prechodu z obrany do útoku
by sa naši futbalisti mali učiť od svojich manželiek.

Platiť dane vyrúbené
to je moje hobby
aj to, čo je nezdanené
ešte zdaniť šlo by.
Eva KASARDOVÁ

Tak pýtám sa vás Slovani,
aňi trošku vám to nevaďí?

ČESKÍ AUTORI, OCENENÍ
V SÚŤAŽI ZLATÝ SÚDOK,
SI PREVZALI CENY V PRAHE.

Že Perún, jeho druška matka Veles,
nechali Vám hory, lúky, réky, les,
co posvjacili obživu aj remeslá
kaděkomu fčil nechá Sláv?
Že tisíc rokú za Boha,
žere cuzí mátoha?
Že to co robí národ národem
len děnglavým maródem.
Že za peňíze česť sa trací
a pocťivosc odlétá jak ťažňí vtáci?
Že kamarád a bratr tvúj,
skrz majetky smrad a hnúj?
Že bijě f koncoch hodzina

V minulých dňoch sa Fedor Vico (na snímke hore vpravo)
zúčastnil Valnej hromady Českej únie karikaturistov, kde
odovzdal ocenenia (vrátane finančných odmien), ktoré
českí autori získali na medzinárodnej súťaži na tému PIVO
Zlatý súdok a neprišli si ich prevziať do Prešova osobne.
Na snímke vpravo si od konateľa súťaže preberá ocenenie
Radek STESKA (vpravo).
Foto: Roman KELBICH

a mizne nám rodzina?
Snát dzeci bude rodzit chuap,
a z manželstva enem zdrap?
Moheu bych tu puakat víc,
zapálit aj tisíc svíc,
či otŕčat jedem rit,
zuoscit sa aj hrubo klít.
Toto šecko márnosc svjěta
asi zase puací vjěta:
„Pomož si čovjěče
aj Pán Boch ťi pomože!“
„Zeber rozum do hrsci
a vydaj sa za ščescím!“
Tak Vás pjěkně prosím, Slované,
nech nerobí s Vama co a kedy gdo
si zamane!
Pejo VIDLÁR

orí žene:
a ako posledné prianie hov
Muž je na smrteľnej posteli
kej strany.
stic
prijatý za člena komuni
- Ilonka, chcem, aby som bol
manželka.
ená
uslz
sa
a
ti to bude? – pýt
- Prosím ťa, Šanikám, načo
, keď zomrel nejaký
osť
rad
y
vžd
la
ma
si
Veď vieš, akú
- Nechcem, aby si plakala.
komunista.

Nora Beňačková a Ada Straková hýrili dobrou náladou, keď ich oslovil
šéfredaktor s otázkou, čo si myslia o jeho Bumerangu.

BAČIKOVA
MUDROSC
Na kvaľice a množstve
ňezaleži, ľem naj je
toho veľo a dobre.
íslo
žšie č
Najbli umerang
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JEDINÁ OTÁZKA

neveriaceho Tomáša Mli
eča
zo Slovenského Podhra
dia
slovenskej politickej špičke
:

?

Chceli by sme vás úprimne ube
zpečiť, že v nás, teda v pospoli
tom
ľude, nie je ani len štipka závisti
ba
naopak, držíme vám (svoje) palc
e,
aby ste sa dostali ešte aj k tom
u
poslednému, čo bolo našim
spoločným majetkom. Len by
sme
chceli vedieť, či vás potom má
me
oslovovať páni veľkomožní, aleb
o
aj naďalej vážení súdruhovia...?
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