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naivného divadla

❶ Poznáte nejakú (máte ne
jakú vlastnú) definíciu humo
ru?
V mojom chápaní je humor spô-
sob uvažovania. Tam, kde mysle-
nie chýba či prekáža, zaskočí za 
humor takzvaná zábava. Zabávači 
sa zabávajú, dokonca oveľa viac 
ako ich diváci, možno aj preto, 
lebo mnohých zabávačov myslieť 
bolí.

❷ Stala sa vám niekedy hu
morná (veselá) príhoda, ktorá 
by mohla pobaviť aj našich 
čitateľov?
Pred pár rokmi som narýchlo 
vyšiel z nášho petržalského pa-
neláka a cestou sa ma zmocnila 
nečakaná pýcha. Zrazu som mal 
samoľúby pocit, že som nejaký 
mužný, plecnatý. Reku, je to mož-
né – ja a zrazu plecnatý chlap... to 
je pre mňa skvelá správa! Vtom 
som s hrôzou zistil, že som si 
v roztržitosti na seba navliekol aj 
ramienko na kabát. 

❸ Ktorá oblasť spoločenské
ho života je podľa vás najväč
ším inšpirátorom humoru?
Pre mňa je roky zdrojom pozoro-
vania a písania okolitá človečina. 
Skrátim to: keď píšem o iných, pí-
šem aj o sebe. A naopak. 

❹ Ak máte  mohli by ste 
nám prezradiť rebríček:  
a) najveselších politikov  
b) najsmiešnejších politikov?
Možno robím veľkú chybu, ale 
nesledujem ich (aj keď ich denno-
denne mám pred očami). Nikdy 
neboli predmetom môjho záuj-
mu. Odjakživa som sa orientoval 
na dôležitejších a najmä čistejších 
ľudí.

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
S mužmi je to ťažké. Ale bez nich 
jednoducho veľa polôh nefunguje.
Pamela Andersonová (1967), ka-
nadská a americká filmová hereč-
ka.

❻ Stali ste sa niekedy objek
tom žartovania? Ako to na vás 
pôsobilo?
Kedysi dávno mi cestou na zájazd 
počas spánku v autobuse kolega 
Milan Markovič posunul na mojich 
hodinkách čas o hodinu dopredu. 
Hrali sme vtedy v pražskej Ypsi-
lonke a ja som potom tú posunutú 
hodinu pred predstavením v šatni 
doslova trpel, keď som videl, že 
diváci do divadla neprichádzajú. 

SEM
TÁZOK

HUMORE
DPOVEDÁ 

NA 

pokračovanie na strane II...

PREŽIJEME ROK 2050?
Ťažko povedať. Ohrozujú nás totiž dve závažné kalamity. 
V lesoch nás trápi kôrovec, na ostatnom území vláda.

Ťažko je hľadať dvere, keď máš okno / Jiří NOVÁK

OZNAM POD PAROU
Ďula J. bol pijan až za hrob. Po svojej smrti si želal byť skvapalnený.

PF 2017  želá redakcia Bumerangu

VŠADE PLNO ÚLOH. A ŽIACI NIKDE.

ZARUČENE 
NEZARUČENÁ 
VÍZIA
Trúbia do nás, že je kríza v ťahu, 
Roboty zas bude doma dosť, 
Stálo že nám za to – za námahu – 
Bankárom sa vydať na milosť.
 
Hučia do nás, že sa zvýšia platy, 
Znížia dane… Bude sveta žiť!
Pre Slovákov nastane vek zlatý, 
Nebude sa nosiť holá riť!
 
Všetko sa nám ku lepšiemu zmení.
Nebudú viac mozgy unikať. 
Po celý rok akciové ceny – 
Slováč bude eurounikát. 
 
Lepšie bude, ako bolo vlani.
Otázka sa rómska vyparí, 
Lebo budú všetci zamestnaní. 
Prestanú nás dráždiť Maďari.
 
Múdrejšie sa začnú rodiť deti – 
V žiackej knižke samé jednotky. 
Žiadne drogy, či podobné smeti!
Vratné budú fľaše od vodky.
 
Nastražíme klepec na gorilu – 
Medveďov sme vychytali dosť – 
Rozpučíme ako hrušku hnilú, 
Zahráme jej Ódu na radosť.
 
Dozvieme sa, že je sáčok vrecko. 
Ľubozvuk nám dušu pohladí. 
V megašopách dostať kúpiť “všecko”.
Internet nám rozum nahradí.
 
“Vědy slávskym potekou též žlábem…” –
Naplní sa závet Kollára.
Len kde zasial, len tam Slovan hrabe…
Básnik toho občas natára…
 
V TéVé pôjdu IQ-seriály, 
Všetky braky dáme do spamu.
Novely sa múdrym zunovali.
Odstránime každú reklamu.
 
Zmiznú z ulíc ľudia bez domova, 
Bez peňazí, piva, bez čuča.
Uľaví sa od Božieho slova – 
Každý kňaz nás o tom poúča.
 
Horúčavy budú iba v lete, 
Na Vianoce bude padať sneh.
Futbalistov vyzvú na repete – 
Dávať góly nebude už hriech.

Možno je to, milé dámy, páni, 
Pritiahnuté jemne za vlásky.
Prišla ku mne Múza na svitaní
A celá noc bola bez lásky.

Drago MIKA

Miro VICO

Pavel TAUSSIG
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Je to neuveriteľné, ale údajne bol 
prijatý zákon o zákaze používa-
nia zábavnej pyrotechniky a delo-
buchov po celý rok. Malo by to platiť 
aj pre sviatočné dní, akými sú Štedrý 
deň a Silvester. Nuž zakázať sa dá 
čokoľvek, zarážajúce je, že súčasne 
s týmto zákazom nebol prijatý zá-
kon o zákaze predaja zábavnej py-
rotechniky. To je niečo, ako keby sa 
predávalo pivo, víno i tvrdý alkohol, 
nalievalo by sa v krčmách, baroch, 
alebo v reštauráciách, ale platil by 
zákaz, že toto všetko sa nesmie 
piť, a že by každý obyvateľ, každý 
chodec mohol byť kontrolovaný, 

či náhodou nepil. Autá by sa mohli 
predávať, ale nesmeli by vyjsť na 
cestu, nesmeli by sa používať, pre-
vádzkovať.

Toto už nie je Kocúrkovo, to je 
rea lita made in Slovakia.

Je celkom jasné, že takýto zákon 
sa nebude dodržiavať (tak ako sa ne-
dodržiava zákon o zákaze prechodu 
cez cestu na červenú, alebo jazdiť 
v uzavretej osade viac ako 50 kilo-
metrovou rýchlosťou). Ale ak by nie-
kto chcel trvať na tom, aby sa zákon 
o používaní zábavnej pyrotechniky 

dodržiaval, rád by som vedel, ako by 
v praxi kontrola dodržiavania tohto 
zákona vyzerala.

Dnes je (malo by byť) 31. decem-
bra, teda mal by byť Silvester. Ak 
dodržíme harmonogram vydávania 
Bumerangu, takýto deň dnes je. A ja 
by som sa okamžite s kýmkoľvek 
stavil, že ak nie skôr, tak o polnoci 
budú lietať rakety, a budú búchať 
petardy a delobuchy. A nikto nebu-
de za porušenie zákona stíhaný, ako 
je to bežné na Slovensku v akejkoľ-
vek oblasti. Len si predstavte taký 
výškový dom, a len z desiatich okien 
niečo vyletí. Ale domov je v Bratisla-
ve a na celom Slovensku nespočet-
né množstvo. To bude mať polícia 
pohotovosť a bude okamžite tých, 
čo porušili zákon, stíhať? V praxi si 
to neviem predstaviť. Ale ak by sa 
to podarilo, bol by to prvý úspech 
v boji za likvidáciu protizákonnosti. 
To už by bol len krok k tomu, aby 
boli zrušené Mečiarove prezident-
ské amnestie, aby boli postavení 
pred súd všetci, čo zjavne porušujú 
zákony. Ale fakt je, že treba začať od 
tých najzávažnejších prípadov poru-
šovania zákona. Nikdy som zábavnú 
pyrotechniku nemiloval, ani som ju 
nikdy nepoužíval. Teraz však mám 
veľké nutkanie to skúsiť. Bojím sa, 
že takéto nutkanie budú mať viacerí.

Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

SLOVNÍK (TAKMER) CUDZÍCH SLOV
SILVESTERBoli to vtedy pre mňa nevídané 

muky. A inak to bol Milanov vý-
borný fór.

❼ Je pre vás humor nevy
hnutnou súčasťou života, 
alebo sa bez humoru pokojne 
zaobídete?
Bez humoru sa dá žiť. Dokonca aj 
poznám takých ľudí, ktorých pán 
Boh poslal na tento svet zbave-
ných tejto možnosti. Ale s tým sa 
nedá nič robiť. Chudáci postihnutí 
s tým musia celý život žiť. Žiaľ, aj 
tí v ich blízkosti.

❽ Chcete sa sám seba na 
niečo opýtať? Ak áno, dajte si 
na svoju otázku aj odpoveď.
Zatiaľ nie. Porozmýšľam. Možno 
časom dám vedieť.

UŽ MÁME
UMELÚ INTELIGENCIU

A POMALY AJ
UMELÚ DEMOKRACIU

Tomáš Janovic

V PÁLENICI
Nevím čím člověk by měl vládnout
aby se hodil do karet 
lidem co umí v prachách stárnout 
a z života mít kabaret
Nevím čím vším bych se měl prodrat 
abych už konečně měl klid
Chtěl bych jak švestka zrát a modrat 
aby zas bylo z čeho pít

Zdeněk JANAS

Hádali sa politici,

nezhodli sa v bode spornom,

keď sa vraví holá pravda,

či to nie je dáke porno!
Ladislav BELICA

DIPLOMAT
• Diplomat pije iba oficiálne a podľa protokolu. Ak slope neoficiál-ne, potom iba zo spoľahlivých prameňov.
• Kúpil som si kalendár na nový rok a celý deň som v ňom márne hľadal krajšie zajtrajšky.
• Prečo sa budeme na Silvestra pozerať na dno pohárika? Lebo sa už chceme od nejakého dna poriadne odraziť!

Milan KENDA

MIMOZEMŠŤANIA
Ak tu raz pristanú
– počin to bude vážny –
Snáď o nás nenájdu
zmienku len v tejto básni...
 
- V obrovskom vesmíre
bola Zem len fliačik malý
Žili sme tu!
Až pokým sme to nezbabrali
 
Pýcha a nadutosť
- tie nás odrovnali -
Mysliac si, že už aj
Boh je na nás
malý...

 Milan HODÁL

Oleg DERGAČOV

Je aj našou zásluhou, že bezdomovci vzorne dodržiavajú životosprávu a jedia pravidelne - kapustnicu na Štedrý večer.
Milan KUPECKÝ

GORILA
Až mi nad ním srdce zviera!
Tak dlho ho vyšetrujú,
až im zdochne samo
to nebezpečne choré zviera.

SOCIALISTICKÍ 
HRDINOVIA PRÁCE
Na vine sú tie päťročné plány,
že sme všetko porobili
a sme na úrade práce, 
miesto v zamestnaní.

SEZÓNNY PROBLÉM
Ozval sa poslanec, ten pravý.
Nič neriešia, porazí ma,
stále len kosenie trávy 
a za oknom dávno zima. 

Eva JARÁBKOVÁ- 
CHABADOVÁ

Andrej MIŠANEK

Andrej MIŠANEK



III26/2016  

Ako sme boli informovaní, 
pri príležitosti VOSR (Veľkej ok-
tóbrovej socialistickej revolúcie) 
pracujúci nemenovaného ruské-
ho závodu majú pripravený dar 
pre vládu Slovenskej republiky 
(v menšom prevedení aj pre Slo-
venskú malú stranu). Teraz už 
len čakajú, kedy budú zrušené 
sankcie na dovoz ruského tova-
ru do krajín Európskej únie. 

Ako sme sa dozvedeli z nezá-
vislých zdrojov, miestny náro-
dovec Ľudevít Košut-Vajanský 
z obce Hôrne Feldvidiekovo 
v Dunajskostredskej župe, si vo 
včerajších večerných hodinách 
odrezal svoj vlastný materinský 
jazyk, o ktorom sa už niekoľ-
ko dní domnieval, že napriek 
všetkému svojmu úsiliu nie je 
príkladne slovenský a štátny, 
a s pokrikom „Marha!“ ho za-
hodil do žumpy pred budovou, 
v ktorej sídli miestny odbor Ma-
tice slovenskej.
Ako potom na tlačovej besede 
informoval všetkých novinárov 
z blízkeho okolia, verí, že jeho 
čin budú nasledovať všetci ob-
čania, ktorí sa viac ako trikrát 

evidentne prehrešia proti svoj-
mu jazyku, a to či už v úradnom 
alebo inde praktizovanom po-
hlavnom orálnom styku.
Či mal na mysli len občanov 
obce, alebo aj ostatných oby-
vateľov republiky, to nám už 
z nepochopiteľných dôvodov 
nebol schopný povedať ani on, 
ani členky miestneho spolku 
žien Živena, ktoré proti jeho 
činu protestovali.

Cestou na výročnú schôdzu 
Slovenskej malej strany sa niž-
ší, ba jedni z najnižších dôstoj-
níkov SIS (Samostatnej indis-
krétnej sleziny) posťažovali na 
psie počasie, ktoré je doposiaľ 

(napriek výsledkom volieb) 
v rukách bývalého predsedu 
kolegiálnej SNS (Slovenskej 
národnej strany), aj keď táto je 
už pod novým vedením súčas-
ťou parlamentnej väčšiny a vlá-
dy Slovenskej republiky. 

- Nebude to však už dlho tr-
vať, - ako povedali spomenutí 
nižší dôstojníci neskôr, keď si 
drgli niekoľko tuzemských ru-
mov (podľa európskych smer-
níc správne UMOV, resp. R 
40, česky „tuzemákov“), a na 
Slovensku bude najkrajšie po-
časie zo všetkých posttotalit-
ných štátov, aj keby cigančatá 
(správne „rómčatá“) z neba 
padali.

SKROMNÁ

- Si najkrajšia z ufóniek.
- Hanbím sa ísť k oknu.
- Máš nádherný účes.
- Ach, len takú lokňu.

LIEK NA VYTRIEZVENIE

Med vesmírnej značky: 
Veni, vidi, vici! 
Dáš si zopár lyžíc, 
a si po opici.

UFOGRAMY 
Tomáša MAJERNÍKA

SPRÁVY 
SLOVENSKEJ 
MALEJ 
STRANY

Fero MRÁZ 

HRANICE HUMORU
Čím sme všetci denne obklopovaní? V prvom rade vzduchom, kto-
rý obsahuje také prvky, ktoré nám umožňujú prežívať. Niekedy 
je to lepšie, niekedy horšie, ale kým neprevládne v povetrí jedna 
z jeho zložiek, nič sa nedeje. A keby aj prevládla, treba vydržať, to 
niekedy pomáha, aj keď sa prechodne nemusíme cítiť najlepšie. 

No a čím sme ešte obklopovaní? Ak nežijeme utiahnutí niekde 
na póle, alebo niekde v hlbokom lese, či vo vyľudnenej osade, sme 
obklopovaní istým fluidom, ktoré vyžarujú iné ľudské bytosti, naši 
spoluľudia, naši spoluobčania. Niekedy prevažuje ľahostajnosť, 
inokedy dobrá nálada, ale nezriedka aj hlúposť. Tu tiež platí tá istá 
zásada. Treba vydržať, aj v takýchto prípadoch to pomáha. 

Keď hlúposť prekročí určitú hranicu, na prvý pohľad to niekedy 
vyzerá, že vzniká humor. Ak by to malo platiť, bolo by to tragické 
predovšetkým pre humor. Preto považujem za nutné rýchlo túto 
definíciu obrátiť, alebo aspoň upraviť - zaplať Pánboh, že keď sa 
hlupáci absolútne zdiskreditujú - sú smiešni. Ale smiešnosť ešte 
nie je humor.

Smiešni sú všetci, ktorí sa riadia straníckou disciplínou na úkor 
zdravého rozumu.

Smiešni sú tí, čo uverili vlastnej dôležitosti - či už ide o poslan-
cov, podnikateľov, moderátorov, hovorcov či straníckych lídrov. 

Smiešni sú tí, čo veria, že z titulu funkcie budú môcť nekontrolo-
vane a beztrestne rozhodovať o osudoch ľudí.

Smiešni sú všetci, čo kedysi uverili v tisícročnú ríšu, priateľstvo 
na večné časy, ale aj tí, ktorí by si dnes to tisícročie a večnosť chceli 
nakloniť na svoju stranu a rozhodovať o nich.

Smiešni sú tí, ktorí čo len na chvíľu pripustili opodstatnenosť da-
bovania alebo titulkovania českých filmov.

Smiešni sú tí, ktorí ešte nepochopili, že národné strany patria 
do ďalekej minulosti, a ak do prítomnosti, tak len do tej tragickej. 

Ale aby sme si nezamieňali smiešnosť s humorom - úlohou hu-
moru je v maximálne možnej miere eliminovať smiešnosť.

Miro VICO

Voliči už začínajú mlieť z posledného. Nečudo, keď politici stále mlátia iba prázdnu slamu.

Milan SCHILLER

Jan TOMASCHOFF

jp

-tš-

mv
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Židovský filozof sa práve chystal 
jesť kugel (puding v tvare gule), 
keď sa ho jeden zo žiakov opýtal, 
prečo sa kugel volá kugel.
„Ale to je jasné“, odpovedal filo-
zof. „Ako inak by sa mal volať? 
Má predsa tvar gule, je hladký 
ako guľa, je nafúknutý ako guľa 
a chutí tiež ako guľa!“
 
„Prečo ty vždy na otázku odpo-
vedáš otázkou?“
„A prečo by som neodpovedal 
otázkou?“

Varšava, železničná stanica. 
Vlak sa pomaly rozbieha. Paje-
satý študentík sa ho síce snaží 
dobehnúť, ale naskočiť sa mu už 
nepodarí. Týmto vláčikom sa už 
neodvezie. Vo svojom zúfalstve 
sa obráti na najbližšiu ľudskú 
bytosť. Zhodou okolností tiež 
v kaftane.
„No môžete mi povedať, prečo 
sa niečo takéto musí stať ausge-
rechnet práve mne?“
„Tak to nemôžem, ale povedal 
by som, že máte tak asi hodinu 
a pol na to, aby ste o tom mohli 
uvažovať...“

Príde Rabinovič k rabínovi. 
„Rabi, myslím si, že sa stal zá-
zrak. Predstav si, čakáme dieťa. 
A to ja už mám 77 rokov. A Sára 
má len 25. No uznaj sám, nie je to 
zázrak?“
„No áno, ak si otcom toho dieťa-
ťa ty, je to zázrak, ale ak nie, tak 
nie je.“

Mecenáši zo zámoria poslali rabí-
novi svojej rodnej obce pomerne 
tučný šek. Ale čo sa v gete utají? 
Na druhý deň sa u rabína ohlási-
la delegácia členov Pohrebného 
bratstva. 
„Rabi, ideme za tebou vo vážnej 
veci. Múrik okolo židovského 
cintorína sa rozpadáva, kadejaký 
uličník tam môže vliezť a zhano-
biť spánok našich predkov, a čo 
je ešte horšie, môžu sa tam za-
túlať aj svine a psiská. Potrebo-
vali by sme aspoň pár stoviek na 
opravu. Nemáš náhodou nejaký 
tip?“
„Ale áno,“ odpovedá rabi, „mám 
nielen tip, ale dokonca aj pro-
striedky. Len neviem pochopiť, 
ako sa tie psy a svine o tých pe-
niazoch tak rýchlo dozvedeli.“

Dvaja Židia viedli medzi sebou 
spor. Prišli k rabínovi, aby ich roz-
súdil, kto z nich má pravdu. Ra-
bín vypočul jedného a povedal: 
„Pravda je na tvojej strane.“
Potom vypočul druhého a vraví:
„Aj na tvojej strane je pravda.“
Šames, ktorý bol pri tom, zvolal:
„Rabi, ako môže byť pravda na 
jednej aj na druhej strane?“
„Aj na tvojej strane je pravda...“

„Sjoma, počul si to? Rachel 
Krausová zomrela. Pôjdeš jej na 
pohreb?“
„Prečo, pôjde snáď ona na môj?“

(franc. pour féliciter) je v spojení s le-

topočtom skratka blahoprajnej novo-

ročnej formulky. S láskavým dovolením 

autorov pokračujeme v publikovaní týchto malých 

súkromných dielok (a donedávna i celkom intímnych 

s provokatívnym obsahom, ktoré autori do redakcií 

radšej ani neposielali), ktoré si od nepamäti vymie-

ňajú medzi sebou známi na sklonku uplynulého roka. 

Odkedy však funguje internet, tak v poštovej obálke 

už iba zriedkavo. Ak teda máte vo svojej zbierke vtip-

né alebo inak zaujímavé novoročenky, ktoré by mohli 

zaujať aj našich čitateľov, prosíme o ich zaslanie do 

redakcie. 

PF

(S) POLITICI (nejsme v ri...)
Demokrat, ten doma krad,liberál, téš by vzal...
Oligarcha, najprf sponzor, potem ťarcha.Pravičák - socanovi dal by hák.Levičák - cuzím zebrat, vjěru tak.Zeleným vylést na komín sa neleňí.Strana romú, postafte nám vela domú!Nacionalista enem proci druhým drístá.Socialista - hospodárstvo „Hasta la vista!“Komunista: „pomodlí“ sa v Pána Krista.Extrémistu trápí, jak zvalit každú bistu.Radikál - len ňičit, šecko zmněňit na výkal.Anarchista - v každém vrecku bomba istá.Opozičňík - dobrý jě mu každý trik,koaličňík, co ten myslí neví ňik.

No a šeci v méně Boha, v méně lududo radu robjá ludu ostudu...
Pejo VIDLÁR 

NEUVERITEĽNÁ SPRÁVA
Mám kamoša – bielu vranu:Nezakladá žiadnu stranu!

Milan KENDA

ŠTEDRODENNÝ 
HOROR
Pri vianočnej borovičke
kati sa tešia.
Vtedy celé popoludnie
každý z nich - vešia! 

Milan KENDA

Bruno HORECKÝ

Viliam ŽIVICKYDom humoru a satiry, Gabrovo (Bulharsko)

• S myšlienkami je to ako so ženami. Niektorí si vystačia 
s vlastnými, iní stále lezú za cudzími.

• Kto do teba kameňom, ty do neho chlebom - aspoň 
dvojtýždňovým.

• Niektoré ženy pletú mužom pulóvre, iné hlavy.
• Vo víne je pravda – aj dosť vody.
• Každý poriadny vôl chce byť korunovaným.
• Keď ho pristihli v kukurici, nevedel kam z konopí.
• Dnes sa iba blázon odvoláva na zdravý rozum. 

Stano VEREŠVÁRSKY  

Ž I D O V S K É A N E K D O T Y

Karel HVÍŽĎALA
Kresba: Vladimír JIRÁNEK

Javad ALIZADEH, Irán

NOVOROČNÉ 
PREDSAVZATIA
Po Silvestri moja hlava
s olovom si tyká.
Nedotknem sa, prisámbohu,
viacej pohárika.

V pľúcach píska, zadúša ma
marska, petra, marlboro.
S fajčením tiež razom skončím,
pokým nie je neskoro.

V žalúdku mi búrka zúri,
bruchu hnačka dlží nájom.
Stravovať sa začnem zdravo,
sója bude mojím kráľom.

A to všetko so mi deje
v tele obrastenom tukom.
Už je koniec s leňošením,
cvičiť budem s vnukom.

Ťažké biť sa s neresťami,
keď nástrahy tvoria gangy.
Predsavzatia preto plním
rok, čo rok len po fašiangy.

Ľubo MAJER

Bruno HORECKÝ

Josef KOBRA-KUČERA
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VERŠÍČKY  
NA ŠKOLSKÉ  
PERLIČKY
Pridávaním sadry
tvrdá voda vzniká.
Vešiak z parohov je
trofej poľovníka.
Žiabrami sa ryby
rozmnožujú v riekach.
Očko si chcel spraviť
očkovaním lekár.
Močovka a kompót
hnoja pôdu v zhode.
Otužilec pláva
v zamrznutej vode.
Kutáčom časť ľudí
kutá v kontajneri.
Do pušiek si pytliak
namontoval diery.
Tma je, keď vidíme,
že nič nevidíme.
Na dve časti kráľa
rozštvrtili v Ríme.
V manufaktúrach bol
na faktúry predaj.
Rudy železné sa
pušným prachom triedia.
Atóm s atómom má
pomer v molekule.
Žongléri si v rukách
prehadzujú gule.

Jozef BILY

Rasťo VISOKAI

Dobre je, keď máte v aute natankovanú plnú nádrž. 
Ale na Silvestra nemusíte tankovať doplna.

Milan SCHILLER

DIGITÁLNA ANALÝZA
Keď sa každý s každým hryzie, s Angelikou pri repríze,
dá sa vďaka analýze
predísť aj manželskej kríze.

Mikuláš JARÁBEK

PERLIČKY ZO 
ŠKOLY A OKOLIA
• Napíšeš stokrát: „Som najväčší 

leňoch!“ - a dáš to otcovi podpí-
sať.

• Chlapče, ty si sa naučil zo zooló-
gie len nadávky. 

• Ako to, že je tu taký krik? Za trest 
budete päť minút stáť. Sadnite 
si!

• Ja si ťa chlapče dobre pamätám, 
ale pre istotu si ťa poznačím. 

• Rozdiel medzi pojmami čas 
a večnosť sa dá vysvetliť naprí-
klad tak, že keby som mala čas 
všetko vám to podrobne vysvet-
liť, potrebovali by niektorí z vás 
večnosť na to, aby to pochopili. 

• Neklam mi drzo za chrbtom do 
očí.

• Ak ti to všetko pôjde tak pomaly 
ako doteraz, tak to nepôjde. 

• Si neporiadny a drzý, Kováčik, 
keď stretnem tvojho otca, po-
viem mu to isté.

• Tadiaľto vedie nekonečné množ-
stvo rôznych priamok. Ale len 
jedna sa prechádza v bode A.

• Ty nevieš, čo je štvorec? Predsa 
hranatá kružnica.

• Pretože ste pôvodne mali mať 
namiesto matematiky telocvik, 
budem skúšať skákavo. 

• Baviť sa môžu len tí, čo majú prí-
klad vyriešený. To znamená, že 
tu bude absolútne ticho.
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PIŠINGR S KOMUNISTICKOU
PŘÍCHUTÍ
Nedávná smrt někdejšího kubán-
ského diktátora Castra vyvolala 
celosvětově velmi rozporuplné re-
akce. Zatímco představitelé většiny 
evropských zemí jsou ve svých ko-
mentářích lehce zdrženliví, z úst ně-
kterých latinskoamerických politiků 
zní obdivné ódy. Samotní Kubánci 
však v drtivé většině truchlí a hodlají 
památku někdejšího revolučního 
vůdce uctít nejrůznějšími způsoby. 
Jedním z nejoriginálnějších je pak 
nápad vedení jednoho potravinář-
ského podniku z Havany, který chce 
začít po vzoru populární české kula-
té dobroty vyrábět na Kubě oplatky 
Fidelky. 

CINTÁT MĚSÍCE
Kdo rychle udává, dvakrát udává…
Andrej Babiš

QUÍZ FÁMYZDATU
Jaký je rozdíl mezi Donaldem Trum-
pem a vítězem cyklistické Tour de 
France Froomem?
Žádný, oba mají úžasnou přehazo-
vačku.

TISKOVÁ OPRAVA
V minulém čísle Fámyzdatu jsme 
nesprávně uvedli, že někdejší ku-
bánský diktátor Fidel Castro zesnul 
v Havaně. Správně mělo být uvede-
no, že zesnul ve vaně. Omlouváme 
se a děkuji za poslední vykoupání.

Na základe dohody o reciprocite 
publikujeme niektoré materiály 
z českého humoristického časopi-
su SORRY.

Josef
BIDLO

OBČAN
Nejedáva koláče, 

príjem má len zopár stovák.

Vždy si všetko odskáče, 

nemôže však vyskakovať.
Jozef BILY

OLYMPIÁDA
Olympijský výbor 
už má návrh nový: 
Do súťaží posielajme Rómov,
pozbierajú všetky kovy.

Emília MOLČÁNIOVÁ

MINIANKETA
Máte radi Bumerang?
• Marta F., Vrútky: Ešte som ho neochutnala. Je sladký alebo slaný?
• Ďoďo B., Humenné: Šak to Vico. Kukaj, ženo, jaki je šmišni.
• Soňa G., Trenčín: A ako! Nepoznám lepšieho sexuálneho spoločníka 

do postele. Keď je po všetkom, vyhodím ho z bytu. Ale on, pašák, sa 
vždy vráti.

• Jiří T., Ostrava: Tady nevozí slovenské zboží. Je to něco jako bryndzo-
vé halušky? Nebo je to pivo?

• Francek K., Myjava: Jasné, né? Keré mjesto ho vysíla? Ružomberek? 
Či Prešporek?

• Helga D., Leizig: Nichthinauslehnen!

Konstantín KAZANČEV, Ukrajina

John O'BRIAN

Eja KULOVANÝ

AFORIZMY MILANA KUPECKÉHO
• Pacifistami sa stávame od okamihu, keď bojujeme s vlastnými 

neduhmi.
• Hladinu verejnej mienky čeria vysokopostavení podvodníci.
• Chcete sa dostať medzi vyššie kruhy? Stačí si zájsť do telocvične. 
• Občas sa podarí zjednotiť koalíciu a opozíciu. Proti sebe.
• Čo by náš parlament najviac potreboval? Vychovávateľa.
• Našťastie v našom parlamente zatiaľ prebiehajú iba slovné 

prestrelky.

Tlmočník

Je už len málo pamätníkov, ktorým 
toto meno niečo hovorí. Ale je pravda, 
že v povojnovom období kreslil pre 
Roháč aj pre Dikobraz. Je to klasik 
českej karikatúry a nadväzuje na také 
osobnosti ako boli jeho menovec Fran-
tišek Bidlo, Josef Lada, Josef Čapek 
a mnohí ďalší. Námety jeho obrázkov 
sú veľmi rôznorodé, jednoduché, pre-
vzaté z každodenného života. Ich linka 
je pravidelná a čistá, kreslil väčšinou 
obrázky bez slov, ale nevyhýbal sa ani 
textu. Tak ako si vyžadovali situácie, 
ktoré ho zaujali. A zaujalo ho všetko, 
čo sa okolo neho dialo.

Žil v Hradci Králové, kde aj 2. 7. 1968 
vo veku 60 rokov zomrel. 

mv

Prvý suspenzor pre hokejistov bol vyrobený už v roku 1874, ale prvá 

helma až v roku 1974. Trvalo sto rokov, kým ľudstvo pochopilo, že aj 

mozog je dôležitý.

Policajti zatkli podvodníka, ktorý predával pilulky na večnú mladosť. 
Išlo o recidivistu, ktorý bol už za to trestaný v rokoch 1721, 1845 
a 1926.

„Vegetarián“ je starý indiánsky výraz pre slovné spojenie „neschopný 
lovec“.

„Podľa môjho názoru nie je pravda, že na Mesiaci nie je život. Jedna 

známa odišla na mesiac na dovolenku a vrátila sa tehotná.“

Prečo ženy vždy vedia, kde čo je? Pretože to tam preložili z miesta, kde 
to bolo.
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ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU

„Zoznámila som 
sa s perfektným 
chlapom. On mal 
peniaze a ja skúse-
nosti.“
„A ako to dopad-
lo?“
„Teraz mám ja pe-
niaze a on skúse-
nosti.“

• • •
Najlepší spôsob, 
ako si zapamätať 
narodeniny svojej 
ženy, je raz na ne 
zabudnúť.

ZO ZÁKULISIA REDAKCIE, RESP. TO TU EŠTE NEBOLO!

Koncom roka sme zaznamenali šokujúcu skutočnosť. Jeho Excelencia, vicoprezident 

Bumerangu Fedor Vico sa stal nečakaným objavom na umeleckej scéne. Svojim úžas-

ným hlasovým reprofondom, ľahkosťou, úžasným citom, a bravúrnym prejavom po 

vypití 13 svetlých, 15 tmavých a 17 rezaných šarišských dvanástok (o borovičkách ani 

nehovoriac) spieval v divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove Rusalku ako o život. 

V sále bolo počas jeho vystúpenia hrobové ticho a po skončení a nespočetnom množ-

stve klaňačiek jedna z novinárok prosto nevydržala a hlasito zašepkala: - A predstavte 

si, že ho nechceli prijať na VŠMU!

Neutíchajúci potlesk, ktorý trval takmer hodinu, výkriky „bravó, maestro“, hysterické 

jačanie i mdloby ctiteliek a delobuchy i šrapnely fanúšikov - to všetko umocnilo ne-

opakovateľnú atmosféru umelcovho výkonu, nemajúcu páru v histórii opery, pohoto-

vo nasnímali kamery RTL, EUROSPORT a CNN. A na dôvažok delegácie pracujúcich, 

dôchodcov aj bezdomovcov dokotúľali na javisko 79 kvetinových košov a vencov.

Sólistovi však v tej chvíli zamrzol úsmev na tvári. Nečudo, kúpil si ich 90. Mnogaja 

ljeta, živio!
Milan LECHAN, uhlobarón a kapitán nášho priemyslu

GASTROFÓRUM
• Sýty hladnému neverí. Prečo by mal hladný veriť sýtemu?
• Keď je obsluha v reštaurácii perfektná, od radosti podupávam rukami, ak zlá, tak si od zlosti obhrýzam nechty na nohách.• To vám povie každý hubár, že najviac kozákov je okolo Donu.

• Arabi sa pozdravujú: Salam alejkum! – čo v slovenčine znamená: Alejkum, dávaj salá-mu!
• Viete, že vo Švajčiarsku štatisticky zisťovali ementalitu obyvateľstva?• Zo slovenskej kuchyne mi chutí najviac knedlovepřozelo.

• Muži sa v láske často správajú ako v reštaurá-cii: Objednajú si jedlo podľa jedálneho lístka a potom zazerajú na susedov stôl.
Milan VISSARIONOVIČ PLECHANOV

aby tomu rozumel každý hlupák.“
„Ja to pokojne prerobím, - pove-

dal Hamsun - ktorú pasáž ste ne-
pochopili?“

Keď sa opýtali írskeho fyziológa 
Dana HALLEREYHO, čo hovorí 
o budúcnosti zemegule, odpove-

dal:
„Asi tak o milión rokov bude svet 

obývaný bytosťami, ktoré budú 
popierať teóriu, že pochádzajú 
z človeka.“

Americký spisovateľ Bret HARTE 
sedel raz pri ohni v tábore zlatoko-
pov. Zapáčila sa mu jedna práčka, 
nuž sa spýtal vedľa sediaceho zla-
tokopa:
„Ako sa volá tá miss?“
„Ona sa už vydala“ - znela odpo-

veď.
„Tak ako sa volá tá missis?“
„Nepochopili ste ma. Pochovala 

už troch manželov a teraz sa vy-
dáva už po štvrtý raz.“
„Výborne! Tým skôr by ma zaují-

malo, ako sa volá tá mississipi!“

Francúzska speváčka Francoise 
HARDYOVÁ prekvapila Londýn 
svojim zistením:
„Povedali mi, že nedeľa je v Lon-

dýne smutným dňom. To nie je 
pravda, v nedeľu sa Londýnčania 
smejú žartom, ktoré počuli v so-
botu.“

Herec HUGO HAAS sa raz vy-
bral s KARLOM POLÁČKOM na 
nedeľný výlet. Len čo vystúpili 
z auta, ukázal Haas na Poláčka 
a povedal: 
„To je spisovateľ Karel Poláček.“ 
Potom ukázal veľkým gestom 

okolo seba a dodal:
„A toto je Príroda. Ráčte sa lás-

kavo zoznámiť.“

K.H. Frank prišiel ráno do svojho 
úradu v Černínskom paláci. Chce 
vstúpiť dnu a na dverách zbadá 
nápis: „Frank je zločinec!“
Rozčúli sa, zavolá pretektorátne-

ho prezidenta HÁCHU, ukáže na 
dvere a zreve: „Čo vy na to?“
Hácha si nasadí okuliare a ospra-

vedlňuje sa:
„Vidíte, pán štátny tajomník 

a pritom v jednom kuse vtĺkam 
tým Čechom do hlavy, že všetko 
musí byť najprv napísané 
po nemecky.“

Nórsky spisovateľ Knut HAM-
SUN v začiatkoch svojej tvorby 
priniesol do redakcie článok.
„Je to celkom dobré, - pochválil 

ho redaktor, - ale píšete trocha 
neprístupne. Musíte písať tak, 

anekdoty
podľa
becedy h

Juraj CAJCHAN

Fedor VICO
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DEREŠ FEDORA VICA

VARÍME ZO 
SILVESTROVSKÉHO 
KONTAJNERA
Osoby a obsadenie:

Bezdomovec W. Q. v. r. v. v.

Za rána - za rosy si vyhliadneme 
príjemný, milý a vkusný preprav-
ný prostriedok na odhodky, ne-
dojedky a odpadky, bez pardonu 
ho otvoríme a mrazeného odpad-
líka z tohto útulku za každú cenu, 
všemožne či silou mocou vybe-
rieme. Okamžite alebo zaraz ho 
ostriháme na ježka, odblaníme, 
vylúpneme volské aj kurie oko, 
posypeme rascou, pretiahneme 
mu motúziky popod nos a dusíme 
vo vlastnej šťave domäkka. Keď 
je úplne namol, resp. gragy, a ak 
v slabej chvíľke vyhlási, že žerie 
literatúru, necháme všetko tak 
ako je a pustíme sa hlava-nehlava 
do najnovšieho čísla Bumerangu 
a schuti sa zasmejeme, aby sme 
sa raz a navždy stali jeho pôžitkár-
mi až nenásytníkmi.

Ičo EŇOŇUŇO,  
kurizant varenia a páčenia a. h.

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

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

Najbližšie 

číslo časopisu 

Bumerang nájdete 

vložené v denníku Šport

v sobotu 

14. januára  

2017

Ak máte akné, volajte Prešov: 
051/ 77 314 74. Šéfredaktor 
Bumerangu vám akné vyme
ní, alebo čestne vráti.

?
JEDINÁ OTÁZKA

Pýta sa nás čitateľ Koloman K. z Hornej Onej:
Myslíte, že zabijem jednou ranou 
dve muchy, ak budem na Silvestra 
oslavovať aj vznik Slovenskej re-
publiky?

Môžete, ale muchy nechajte na pokoji, tie za nič nemôžu.
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BAČIKOVA
MUDROSC
Najvekšim 
ňedostatkom alkoholu 
je jeho ňedostatok.

BUMERANGOVINY
• Správca Saharskej púšte zrušil pohotovostné služby 

desiatim bernardínom, ktorí chodili po púšti so súd-
kom rumu na krku pre smädných zablúdilcov. Dôvo-
dom ich prepustenia bolo, že od smädu umierajúci 
pútnici odmietali piť teplý rum.

• Z KRONIKY ZLEPŠOVATEĽSKÉHO HNUTIA 
Dlho utajovaní ďalejsúložiaci dôstojníci spoločen-
stva štátov závislých na alkohole zhotovili tank 
„Nataša“ pre 82 osôb. Jedna osoba ho riadi, druhá 
strieľa a osemdesiati tlačia.

PRÍLEŽITOSŤ PRE 
PODNIKATEĽOV

Ak vezmeme do úvahy, že zemia-
ky sú americká plodina, je čudné, 
že v Amerike nepoznajú zemia-
kové placky a bryndzové halušky. 
Jediné vysvetlenie, ktoré mi na-
padá je, že zatiaľ tam nikto nevy-
našiel strúhadlo. A to je šanca pre 
slovenských podnikateľov. Treba 
investovať v Amerike do výroby 
strúhadiel a následne založiť sieť 
McSalašov, kde by sa podávali len 
halušky a placky a časom by sme 
vytlačili z trhu (a nielen v Amerike) 
všetky McDonaldy.

mv

VIETE? NEVIETE?
Prečo sú na vyhľadávanie 

a oplodnenie jedného vajíčka 

potrebné štyri milióny spermií?

ŽIADNA SA NECHCE SPÝTAŤ 

NA CESTU.

Kec sebe zašpivam 
každú druhu sobotu 
na va- nava- na valaľe,
nejedna dzivočka z posciločky staňe.Z posciločky stane še šmejuci bo jej ľubi frajer idze
Bumerang čitajuci.

H. UMENČAN

SONG

Premiér na mítingu vraví občanom:
- My chceme len vaše dobro!

Občania:
- Ale my si ho nedáme!

- Pani, povedzte svojmu 
synovi, nech ma presta-
ne napodobňovať!- Peťko, nerob zo seba 

hlupáka.

- Miro, príď večer ku 
mne, dáme si do nosa.
- A čo, máš? Slivovicu, 
rum, či koňak?
- Nové boxerské 
rukavice.

VYVEDIEME VÁS Z OMYLU
Nie je pravda, že tradičné slovenské jedlá sú pretučnené, 
nezdravé, obsahujúce ukrutne veľa cholesterolu, teda že 
sú vysokokalorické. Podľa slov profesora Róberta Cucfleka, 
ktoré v slabej chvíli poskytol našej kancelárii „Lechan a syno-
via“, napríklad zemiaková baba, dievčenským menom placka 
a umeleckým menom haruľa, obsahuje iba 10 dioptríí.

Fedor VICO

Miro VICO

J. W. PALKOVÁ

Yuang-sheng Xian, Čína

Říkají o něm, že spí se slepicemi

PREDPOVEĎ POČASIA
NA NAJBLIŽŠIE DVA TÝŽDNE
Na východe a v streda Slovenska (niekde vo štvrtok) prevažne váž-ne zamračené i zachmúrené a na-mosúrené, miestami prehánky až šikanovanie. Na divokom západe výdatné cencúle a zrážky z platu a tiež konflikty v doprave ako vý-sledok kondenzácie vodných pár. Večer mráz, sneh a severné vetry, plynatosť nevynímajúc vrátane. Obloha sa bude nehorázne chmú-riť, zaoblačovať a kaboniť. Naj-vyššie nočné teploty sa vyskytnú hlavne u pohlavne naklonených k osobám, zvieratám a veciam toho istého pohlavia.
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