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humoristka a glosátorka
❶ Poznáte nejakú (máte nejakú vlastnú) definíciu humoru?

Humor sa podľa mňa presne definovať nedá. A ani nemá! Každý ho
nachádzame, hľadáme, cítime, vidíme zrejme úplne inde, a úplne inak!
Isté je len jedno, humor je, aspoň
teda podľa mňa, náramne potrebný
a užitočný svetonázor!

Inkaso a smrť nás zastihujú
nepripravených.

❷ Stala sa vám niekedy humorná (veselá) príhoda, ktorá
by mohla pobaviť aj našich čitateľov?
Jeeemine, takých príhod by bolo,
toľko času nemáte! Niekedy mám
pocit, že som vlastne taká „ma
šinka“ na všelijaké trapasy...svojho
času ma pán Viktor Kubal omylom
nazval „Viacvalcová“! Doteraz som
si nie istá, či omylom nie je skôr to
moje správne priezvisko?! ☺

Kresba z týždenníka Ruské aktuality

Slečna,
prosím vás!?

Milan KENDA

Len ju nechajte! Každý
má právo vykonať
volebný akt.

❸ Ktorá oblasť spoločenského

života je podľa vás najväčším
inšpirátorom humoru?
Nemám veľmi v obľube predponu
„naj“...naopak, v obľube mám milé
prekvapenia! Takže asi najúprimnejšie sa zasmejem vtedy, keď ma
výskyt akejkoľvek formy humoru
prekvapí na nečakanom mieste...
napríklad, keď som sa nedávno
v istom tatranskom hoteli pri stole opýtala mladého čašníka, čo by
nám odporúčal, odpovedal: „Iný
hotel!“ Zasmiala som sa až po chvíli,
tak ma ten jeho nečakaný zmysel
pre humor prekvapil?!☺

❹ Ak máte - mohli by ste nám
prezradiť rebríček:
a) najveselších politikov
b) najsmiešnejších politikov?

Máte vy ale smolu, ani rebríčky nemám rada! Ešte som sa vďaka nim
nikde nedostala...po obyčajnom
rebríku môžem vyliezť aspoň trochu
vyššie! Hoci len vybrať vajíčka v kurníku u priateľkinej starej mamy...!
pokračovanie na strane II...

Peter KVANKA & Milan MIHAĽKO
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❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Mám veľa obľúbených, ale najradšej mám židovské a potom tie
o zvieratách. Stále si myslím, že
vtipy by mali rozprávať len tí, čo
to vedia...a už vôbec si neviem
predstaviť, že by som teraz mala
nejaký napísať?! Ale aby ste nepovedali...tak jeden krátky, zvierací:
Pýta sa líška prasiatka: „Prasiatko,
ty ideš do lesa na jahody teraz,
v decembri, veď je zima?!“ Prasiatko odpovedá: „Nevadí, ja mám
kabátik!“

❻ Stali ste sa niekedy objek-

tom žartovania? Ako to na vás
pôsobilo?
Určite! Nikdy mi neprekážalo,
keď som sa stala obeťou dobre
vymysleného fóru! Napríklad svojho času ma takto párkrát dobehli
kolegovia pri nakrúcaní scénok
skrytou kamerou do relácie Čo dokáže ulica?! Ale úplne najčastejšie
spadnem do svojich vlastných sietí...a sama na seba predsa donášať nebudem?! ☺

SLOVNÍK (TAKMER) CUDZÍCH SLOV
Volebný boj je krutý a nemilosrdný. Každý si pomáha ako vie, takže
nemám vôbec výčitky svedomia,
keď si pomôžem vtipom. Starým,
ale k tejto téme veľmi aktuálnym.
Aký je rozdiel medzi kravou a politikom? Minimálny. Krava sa telí
a politik sa volí.
Zmyslom každej voľby je výber
toho najlepšieho. Ale vyberať sa dá
len z ponuky, to pozná každý občan zo svojho každodenného praktického života. Ponuka zeleniny
a ovocia v tržnici je taká, akú (aké)
sme si schopní dopestovať, prípadne doviezť zo zahraničia. V prípade
kandidujúcich politikov sa ponuka
zužuje len na tých, ktorých sme si
dokázali vypestovať doma. Teda

❼ Je pre vás humor nevyhnutnou súčasťou života,
alebo sa bez humoru pokojne
zaobídete?

Budem sa opakovať, ale humor
je takou súčasťou môjho života,
že ho vlastne ani nijako výnimočne nevnímam...myslím si, že neprejde ani deň, aby som sa aspoň
nepousmiala?! V mojom rodnom
Tisovci sa hovorilo: „Sranda musí
byť, aj keby ti otca vešali!“ Znie to
na prvé počutie možno dosť kruto,
ale kto má zmysel pre humor, ten
to „prežije“ a pochopí!

❽ Chcete sa sama seba na

niečo opýtať? Ak áno, dajte si
na svoju otázku aj odpoveď.
Nechcem! Viem, čo by som si odpovedala!

VOĽBY

už na prvý pohľad to vyzerá tak, že
možností je podstatne menej ako
v prípade zeleniny a ovocia v tržnici.
Ale predsa len - politik to nie je
zemiak alebo melón. Aj keď mnohí
melóny pripomínajú. (Opäť starý
vtip - zvonku zelený, vnútri červený).
Politik ako človek, ktorý znie
hrdo, má (môže mať) kvality, ktoré
u zemiaka alebo melóna nemôžete očakávať. Môže byť vtipný, sympatický, šarmantný, bystrý, inteligentný, vzdelaný, môže ovládať
aj niekoľko jazykov. Veď nakoniec
koľko jazykov taký politik ovláda,
toľkokrát je nielen politikom, ale

aj človekom. Skúsenosť nás však
varuje, pretože mnohí, rovnako
ako zemiak či melón, neovládajú
ani jeden (vrátane materinského).
A nárečie, aj keď veľmi pôvabné,
môže hocikomu pomôcť v ceste ku
kariére ľudového rozprávača, ale
čo s ľudovými rozprávačmi v parlamente.
Tak čo teda s blížiacimi sa voľbami? Mali by byť! Ale volič by nemal
ostať pasívny a mal by si dať tú
námahu, aby rozoznal zemiak od
politika.
Tí vyspelejší by mohli rozoznávať aj politika, ktorého v parlamente z toho a toho dôvodu chcú
mať, od politika, ktorý by podľa
nich v parlamente v nijakom prípade byť nemal.
No a tí najvyspelejší by mohli
mať pre svoju voľbu aj logické
a kvalifikované zdôvodnenie. Dokonca by mohli vymenovať aj niekoľkých, ktorí by v politike neboli
len v úlohe štatistov, ale ktorí do
politiky z rôznych dôvodov ísť nechcú.
Naša terajšia voľba sa v konečnom dôsledku odrazí na sortimente a cenách v úž spomínanej
tržnici.
Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

V ostatných dňoch roka 2015 sme si
pripomenuli 70. výročie smrti slovenského básnika, prozaika a prekladateľa Janka Jesenského (27. decembra
1945). Mnohé jeho diela sú humoristicky ladené a niektoré prerastajú
až do satirickej kresby. A že je autor
stále aktuálny, o tom svedčí aj jeho
báseň z roku 1929...

DEMOKRATICKÉ VOĽBY
V tých voľbách demokratických
je predsa čosi novô,
a to je, že hlas národ má
a vyvolený slovo.
Pred dažďom rastú oblaky,
pred voľbami zas sľuby,
po daždi rastú rýdziky,
po voľbách - prázdne huby.
Pri voľbách národ vyberie
si stranu milovanú,
po voľbách strana milovaná
ho odloží - na stranu.

Andrej MIŠANEK

A pravda pravdou zostáva
pod potmehúdskym slncom:
voliči prídu ku urnám
a vyvolení - k hrncom.

Jitka HOLEČKOVÁ
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HUDOBNÉ OKIENKO

Tomáš Janovic

DOMOV
Domov je ta
m
kde síce nev
ieš
kedy ťa pod
režú
ale zato vie
š
akým nožom

Ludwig van Beethoven kolegovi skladateľovi, ktorý
si neželá byť menovaný:
- Vaša opera sa mi páči, myslím, že ju zhudobním.

Miro VICO
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radne
–
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Pavel TAUSSIG

Jozef B
ILY

Jak řekneš sladkosti,
nalezneš v tom kosti!
Z tabatěrky svítí baterky
a ejhle, v paruce číhaj ruce!
Ve většině slova disciplína
leží scíplina.

Jan TOMASCHOFF
Lilian Amann

Miroslaw OWCZAREK

Lilian Amann

ot. Skúste to i vy!
NAŠA PORA

DNICA

Jiří KAVKA

Kanibal šel na bál.
Bezohledně nebral ohled
na led
a nejvíc mu chutnala mražená
žena.
S úsměvem od ucha k uchu,
šeptal si v duchu:
„Již dlouho sním,
jak tě sním...“
Měla však kyselou pachuť,
z čehož dostal záhy
pálení žáhy.

ČITATEĽSKÝ SERVUS
Dnes už vie čítať každý idi

Syn školák m
a vždy vytočí
, keď
ho objavím ka
ždú
čítať v polotm druhú sobotu
avej izbe. St
ále
mu vysvetľuje
m, že si kazí
oči,
občas ho do
konca postra
ším,
že môže osle
pnúť, no je to
úplne zbytočné.
Situácia sa ka
ždé
dva týždne op
akuje. Čo s ní
m?
Pamela C., M
artin
- Čo s vam
i? Vezmite
mu
Bumerang a
nesledujte h
o.
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MIKROPOVIEDKA
S UZAVRETÝM KONCOM
m slušného
Pôsobil jednoducho dojmo
ný, mal slušné
človeka. Bol slušne obleče
kufríka, ktorý si
z
vystupovanie, dokonca aj
né vykanie.
sluš
tu nechal, sa ozývalo iba
nosti nás
Celý ten obrovský nápor sluš
zo slušnosti
tali
zos
e
sm
že
o,
oľk
zmiatol nat
iš
k príl blízko
meravo stáť. Stáli sme vša
koniec tejto
na to, aby sme sa dozvedeli
poviedky.

Ján MIČUCH

KRAJNÁ

BYSTRÁ
Riešenie
nemusí
byť krajn
ale byst
é,
ré,
keď už v
ieme vše
tci iste,
že ani fa
rba, ani
lak
nepomô
žu na če ,
rvený,
na biľag
.
Eva JAR

Fero MRÁZ

Milan

KENDA

VIDEL SOM KRÁČAJÚC ŽIVOTOM
Nielen bambus je zároveň dutý i
moc
DOBRÁ RADA
Koho hot dogy ješ, toho evergree
ny

AFOROAFÉRY

ný.

spievaj!
TORNÁDO CIEN
Disidentov zahŕňajú umeleckými
cenami, ostatných
liberalizovanými.
PO SKÚMAVOM ROZHLIADNUTÍ
Najlepšie sa majú tí, čo sú na neza
slúženo

m odpočinku.
AGÓNIA FILOZOFIE
Nad tanierom plným praženice mál
okto rozmýšľa, čo
bolo skôr - sliepka či vajce.
Mikuláš SLIACKY

ÁBKOV

Á-CHAB

ADOVÁ
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SPRÁVY
SLOVENSKEJ
MALEJ
STRANY
Už je to tak - otvorím dvere a za
dverami voľby. Je to zvláštne, ale
deje sa to tak každú chvíľu a pravidelne. Bolo to len nedávno, čo boli
pred dverami Vianoce, aj Silvester bol pred dverami. No a teraz
máme pred dverami jar a voľby. Je
to celkom sympatická zhoda, že
za dverami stojí jar spoločne s voľbami. Je to akýsi prísľub, že by to
všetko mohlo dobre dopadnúť.
V prípade jari je to jednoznačné

a konzistentné - všetci chcú, aby
jar bola pohodová, príjemná, slnečná, teplá, s jarou prichádza zeleň, kvety, nový život. S voľbami
je to už horšie. Každý občan má
svoju vlastnú predstavu o tom, čo
by ho po voľbách oblažilo tak, ako
už spomínaná jar.
A keďže sme už obliehaní moratóriom - o konkrétnych veciach
súvisiacich s voľbami hovoriť
nebudeme. Aj keď naša Slovenská malá strana pod moratórium
nespadá, pretože vo voľbách nekandiduje. Veď má istotu, že prehrať nemôže, pretože malosť má
v každom národe väčšinovú podporu. Zo sveta máme veľa príkla-

Milan Hodál / SĽUBOTECHN

A

Tiahne sľubotechna ako prievan z dver

Kaleráby do hláv:

í

- Len nám sa dá veriť!
Akrobati sľubov čumia na nás z telky
viacej nafúknutí
ako ozaj veľkí
Liftingové tváre Retuš ako vizáž
Nacvičené gestá

dov toho, ako niektoré malé strany dokázali prepadnúť. A boli tak
dokonalo prepadnuté, že ani dlhý
čas po voľbách ich nikto nevedel
nájsť. Na fotografii: vyhrabávanie
jednej z nemenovaných malých
strán, ktorá prepadla vo voľbách
ešte v minulom storočí.
-mv-

NECHUTNÝ INCIDENT
Pod heslom NIE JE DOLEŽITÉ
ZÚČASTNIŤ SA, ALE ZVÍŤAZIŤ
usporiadal olympijský výbor Slovenskej malej strany prvé medzinárodné majstrovstvá malého,
ale nášho Slovenska v uťahovaní
opaskov. Súťaž v disciplíne, ktorá
zapustila na našom malom Slovensku hlboké korene sa konala
na salaši rekreačného strediska
SMS. Okrem domácich oviec sa
súťaže zúčastnili i rôzni barani zo
zahraničia a vlk a sedem kozliatok z rozprávkovej krajiny. V tejto
silnej konkurencii sa nakoniec jednoznačne presadili domáce ovečky najmä vďaka svojmu trénerovi
bačovi Ondrejovi von Krajanovi,
ktorý v rámci tréningového procesu síce ráno vstával, ale ovečky na
pole nevyháňal.

Žiaľ, záver súťaže sa nezaobišiel
bez incidentu. Keď totiž víťaznú
ovečku vyťahovali usporiadatelia
za utiahnutý opasok na stupeň víťazov, vlk, ktorý medzitým požral
všetkých sedem kozliatok a musel
preto zo súťaže odstúpiť, neodolal pokušeniu a stiahol z víťaznej
ovečky kožu. Naše vedenie hneď
podalo protest a dalo tým jasne
najavo, že my svoju kožu len tak
lacno nepredáme. Vlk musel zaplatiť vysokú pokutu a keďže bol
už predtým za nešportové chovanie diskvalifikovaný, po tomto
incidente musel okamžite opustiť
dejisko hier a vrátiť sa do rozprávkovej krajiny.

Na snímke: Víťaznú ovečku vyťahujú na stupeň víťazov.
-fv-

STRATY A NÁLEZY
Koncom januára t. r. sa stratila suč
ka nemeckého špica malého, blon
d
farby, po veľmi kvalitných rodičoc
h (otec Rexo inžinier, matka Asta
dílerka). Má ukončenú osobitnú
školu a základnú vojenskú službu.
Pravdepodobne ju uniesli. Žiadam
poctivého nálezcu, aby si ju nechal
a prežil s ňou jeseň života. Hľadá
úprimnosť i dôveru a počúva na
meno Ajka. J-1234
Milan LECHAN, tajomník čohokoľv
ek

Znechutene zízaš
Sľubujú... sľubujú... aj hory... aj doly
...
Len aby zostali
len aby zas boli...
Medové motúzy ťahajú cielene

A cieľ je jediný Napchať si kešene
Rečnícka mágia:
- My vieme čo treba!
A hlavy do piesku
a vidieť len seba
Každodenný folklór tak rezko po našo

m
Zakrepčiť odzemok s Kristom aj s Judá
šom
Práve jak sa hodí...
a čo tam po mene...
Len či sa takto dá
odlepiť od zeme???

Pavol M. KUBIŠ
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VRÁSKY Z LÁSKY
Pri zdanlivo nežnej zhode
na Freuda vždy dôjde.
Požičaj si dámu v letku
- a v citovom zmätku
liečiť sa jej manžel pôjde

Mikuláš JARÁBEK

Rasťo VISOKAI

VESELÝ KAR
Vtipný mäsiar raz v roku
schystá radosť dvojakú.
U mäsiarov sa to stáva,
býva z toho veľká sláva
- sviňa visí na háku...

Veršovačka na plagáte z dôb, kedy ešte nie každá deva túžila byť právničkou,
manažérkou, či modelkou.
Mykola KAPUSTA, Ukrajina - Doneck
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KNIHA, KTORÚ SI (už) NEKÚPITE
Fero JABLONOVSKÝ:

AMERIKA ZA 500
Vydavateľstvo UNIAPRE
SS, 1992
Svoju knižočku k výročiu objavenia Ameriky si
Fero Jablonovský uviedol sám týmito slovami:
Pred 500 rokmi sa pre nás, Európanov, objavila Amerika. Objavila sa neočakávaná a neplánovaná, na západ od Európy mali byť brehy
Indie.
Do Ameriky odišli iba určité typy ľudí. Najprv
dobrodruhovia a zločinci, ktorí zničili pôvodné
kultúry. Neskôr zúfalci za prácou, politickí utečenci i vedecké kapacity a vytvorili pojem Amerika, tak ako ho poznáme dnes. Vybrať sa do
Ameriky, to bolo rozhodnutie silnej osobnosti
alebo rozhodnutie človeka, ktorý už nevidel iné
východisko. Viem to, veď som tam nebol.
My sme sa teraz vybrali do sveta. Ani nie do
Ameriky, iba toť do Európy. A skôr, než sme
stihli urobiť prvé kroky, bola tu Amerika. Presnejšie amerikanizácia. Väčšie európske národy,
ako je náš, sa vytrvalo bránili amerikanizáciia neubránili sa. Nás donedávna bránila “zlatá”
železná opona. Zo všetkého, čo bolo za ňou,
urobila vzácne zakázané ovocie. Železnej opony už niet, a tak sme tu teraz ako tie ovečky,
ktoré sa vlastne ani brániť nechcú, a keby aj
chceli, asi by to nevedeli.
Hnevá nás, keď si nás Američania mýlia s niekým iným, nevedia presne, kde leží naša krajina. Ruku na srdce: poznáme všetky americké
štáty? Veď väčšina z nás si už ťažko spomenie
na všetky bývalé sovietske republiky.
Pôvodne som chcel urobiť cyklus kresieb
o Aztékoch, Mayoch a Inkoch. Paradoxná skutočnosť, že sa teraz pre nás začína nové objavovanie Ameriky, rozhodla o tom, že som urobil
to, čo som urobil.

VII
ŽIDOVSKÉ ANEKDOTY
Pri spovedi:
„Dôstojný pane, mám už sedemdesiat rokov, mám ženu a štyri
deti, celý život som žil mravne
a cnostne, ale pred týždňom, čo
čert nechcel, mal som milostný
románik s dvoma osemnásťročnými dievčatami, s obidvoma
som sa vyspal.“
„No nič, synu. Všemohúci je milostivý. Pomodlíš sa deväťkrát
Otčenáš...“
„Ale to nepôjde, dôstojnosť,“
skočí mu do reči hriešnik, „ja
som totiž Žid!“
„Tak čo mi to tu vykladáte, človeče!“
„Nehnevajte sa, ale ja to vykladám každému!“
Novicky skladajú rehoľný sľub.
Je to veľká sláva a pre väčšinu
príbuzných vlastne posledná
možnosť vidieť sa s dievčatami,
než ich zavrú v kláštore. A pretože je neviest Kristových pomerne veľa, je veľký aj počet hostí.
V dave natlačenom pred kostolom sa akousi náhodou ocitli aj
dvaja Židia. Ceremoniár sa ich
úctivo pýta: „Páni sú príbuzní
niektorej z neviest?“
„Nie, my sme zo ženíchovej strany,“ odpovedá Žid.
Do školy prišiel inšpektor. Pán
učiteľ sa chce predviesť a preto
začne hodinu netradične. „Milé
deti, dnes budeme súťažiť. Kto
z vás uhádne najvýznamnejšiu
osobnosť v dejinách ľudstva, dostane päť rubľov.“
V tom momente sa v triede objaví les detských rúk.
„Prosím, Katarína Veľká,“ hlási
sa malá Irinka, „pretože upevnila
postavenie Ruska.“
„Nie, nie,“ odporuje Griša, „bol
to Edison, pretože vynašiel žiarovku!“
„Bol to Ježiš!“ prehlásil lakonicky
Icik Rabinovič. V triede na okamih zavládne ohromné ticho,
každopádne päť rubľov putuje
k malému Židovi.
Po vyučovaní si ho pán učiteľ
vezme bokom: “Veľmi si ma
prekvapil, Icik, myslel som, že
vy doma Ježiša príliš doma neuznávate.“
„No, ak mám byť úprimný, pán
učiteľ, ja osobne si myslím, že
najväčšou osobnosťou v dejinách bol Mojžiš, ale to viete,
kšeft je kšeft.“
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Georgui ARAPCHEV, Bulharsko

PIATOK 13-HO
Vo svete bolo a v súčasnosti aj je veľké množstvo
prehliadok kresleného humoru na rôzne témy,
z ktorých väčšina je súťažných. Slovensko nie
je výnimkou, ale ako to už chodí, niektoré z nich
vydržali v nasadení a buď každoročne, alebo formou bienále udržiavajú takéto podujatie pri živote dlhodobo (Novomestský OSTEŇ, Zlatý súdok,
Bumburová šabľa a pod.) iné sa objavili a po nejakom čase skončili. Pravdepodobne sa to týka aj
Medzinárodnej súťaže karikatúr “PIATOK 13”, ktorá sa konala v Piešťanoch. My tu predstavíme ročník z ktorého síce nevyšiel katalóg, ale kalendár
s vybranými kresbami na rok 2001 (nie je tu však
uvedené, ktorý ročník v poradí to je) s názvom súťaže a témou, ktorou boli VZLETY A PÁDY.

Józef
BENDZIECHA,
Poľsko

Obálka kalendára s kresbami vybraných autorov.

Porota sa však konala už v októbri predošlého roka a ako organizátor je uvádzaná skratka
PMDD a priznám sa, že už si nepamätám, čo znamená, aj keď som bol vtedy jedným z porotcov.
Tá bola 9-členná a jej predsedom bol kultúrny
atašé Rakúska Walter Persche, a z ďalších členov
spomeniem aspoň Mira Cipára a Ivana Popoviča.
Súťažilo celkom 43 autorov, okrem domácich
ešte autori z Bulharska, Českej republiky, Maďarska a Poľska.
Tri prvé ceny získali: Ireneusz PARSZYSZEK
(Poľsko), Ladislav BELICA a Michal JEDINÁK
(obaja zo Slovenska) a v súlade s témou bolo ešte
určené poradie ďalších prác do 13. miesta, kde sa
ešte z domácich autorov dostali Ľubomír Kotrha,
Andrej Mišanek a Františk Bojničan.
Neviem, koľko ročníkov táto súťaž vydržala, len
viem, že po tomto bol ešte minimálne jeden v nasledujúcom roku a organizátor v úvodnom slove
v kalendári spomína organizátor predošlé ročníky, no bez uvedenia ich počtu.
Ako sa však uvádza v profesnom životopise Ladislava Belicu (jeho PROFIL v tomto čísle na str.
12), ten získal Zlatý ihlan, teda hlavnú cenu na tejto súťaži už v roku 1997...

Ladislav BELICA

Michal JEDINÁK

Fedor VICO

Ireneusz PARSZYSZEK, Poľsko

František BOJNIČAN

Ľubomír KOTRHA
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Ondrej ZIMKA

Janko MELKOVIČ

Jiří HIRŠL

Vít ILEK

MARGINÁLKA k roku 2010
Nádej ma dvíha ako hybná páka,
už viem, že skvelá budúcnosť ma
čaká.
Bude raz sviatok nielen v našej ulici
,
keď v Európe sa usadíme na špic
i.
A ak nie na špici (či niekto neverí
mi?)
tak medzi najlepšími desiatimi
na radosť našich synov, našich dcér
.
vyhlásil to sám pán premiér.

Roman JURKAS

Upozorňujeme našich čitateľov a najmä autorov kresleného humoru,
že uzávierka 22. ročníka medzinárodnej súťaže kresleného humoru
na témou PIVO - Zlatý súdok 2016 je v piatok 4. marca 2016. Každý
autor môže poslať do súťaže max. 5 kresieb na adresu: Šarišská
galéria (p. Fedor Vi c o), ul. Hlavná 51, 080 01 Prešov. Obálku označte
heslom „PIVO“. Podrobne sme o tom informovali vo vyhlásení súťaže
v Bumerangu č.5 / 2015.
Na prípadné ďalšie otázky ohľadne súťaže zodpovieme, ak použijete kontakty,
uvedené v tiráži na poslednej strane Bumerangu.

Milan VAVRO, red. ROHÁČ

ZLAT
Ý

SÚDOK
2016

22nd Intern
ati
Competi onal Cartoon Hu
tion on the
mour
BEER Topic of

GOLDEN

KEG 2016

Kedy už tento národ začne plesať?
Bude to v roku 2000 plus 10,
ak veľký Mág nebude príliš zodratý
a udrží si v rukách vládne opraty.
Ej len sa dožiť tých skvelých časo
v.
aby už kuvičí hlas celkom spľasol.
I ja sa zbavím trápení a chmúr,
budem mať dôvod usporiadať žúr.
Pretože nefajčím a hýrim bez cukr
ovky
niekedy potom dožijem sa stovky
a pani ministerka vyrazí mi dych,
keď pošle mi 400 korún slovensk
ých.
Ruky bozkávam za všetkých.
(publikované v pôvodnom Bumerangu

18. mája 1997)

Aleksandr ZUDIN, Rusko
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Marián KOVÁČIK

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

Radek STESKA

SUCHOJ A MRTVOJ
Nedávny incident na turecko-syrské hranici,
při které byl tureckými stíhačkami sestřelen
ruský bombardér Suchoj a následně zahynul
jeden z jeho pilotu, rozvířil bezprecedentním způsobem mezinárodně-politickou
situaci. Vyšetřování incidentu je neustále
v plném proudu, nicméně naši investigativci
objevili zajímavý fakt, který naznačuje, že
ruští vojáci něco podobného mohli předpovídat. Podle dobře informovaných zdrojů
z vedení ruských ozbrojených sil, se totiž již
několik měsíců mezi vojáky šušká, že sloužit u ruského letectva v rámci operací v Sýrii
není žádný turecký med.
Jiří KOŠTÝŘ

ADAM
A EVA

Sliepka s vajcom
vedie spor
čo bolo na svete skôr
Uruguajci Portugalci Havajci
aj Navajci
samozrejme dohodli sa
na sliepke
nie na vajci
A čo rodáci
bratia Slováci?
Rozhodli sa –
zavolajme vajcu
obhajcu
Povedal nám obhajca Pozrime sa do vajca
Vajcom ťukli
Dnu sa kukli
naši šuhajci
A hneď bolo po spore
Aj po vajci
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nekdoty
podľa
becedy
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Tristana BERNARDA sa raz spýtal
jeho obuvník:
„Dodržiavate v živote všetky zásady, ktoré hlásate vo svojich knihách?“
A Bernard pokojne odpovedal:
„A vy nosíte všetky topánky, ktoré
ušijete?“
Tristan BERNARD sedel raz pri večeri medzi dvoma veľmi rečnými
dámami.
„Predstavte si, majstre,“ - povedala jedna z nich - „že my dve sa telefonicky nikdy nevieme dohovoriť,
pretože si nerozumieme.“
„A skúšali ste už“ - opýtal sa humorista s vážnou tvárou „hovoriť do aparátu striedavo?“

ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU
Zdeněk JANÁS / VLÁDA „CHOCH
OLOUŠKŮ“

Odkud Češi ty nápady kradou?
Prý říkat pravdu národu je vlastizr

adou.

Kancelár BISMARCK
vyznamenal istého vojaka
Železným krížom I. triedy.
„Nechcel by si radšej sto
toliarov?“ - spýtal sa ho
žartom.
„Koľko je hoden tento kríž?“ nedal sa vyviesť z miery vojak.
„Najviac tri toliare.“
„Tak mi dajte 97 toliarov a kríž
k tomu.“
Keď slávny nemecký

zoológ Alfred BREHM písal
Život zvierat, zastavil sa
u nakladateľa a ten sa ho hneď
opýtal:
„Tak čo, pán Brehm, ako ste
ďaleko?“
Brehm pohotovo odpovedal:
„Teraz som práve pri
somárovi.“
Alexander Porfirievič
BORODIN býval okrem iného
aj súdnym znalcom. V tejto
funkcii ho raz predvolali, aby
sa osobne vyjadril k sporu
dvoch mladších skladateľov,
ktorí sa navzájom obviňovali,
že jeden druhému ukradli
melódiu.
Keď si Borodin vypočul obidve
sporné skladby, opýtal sa ho
predseda petrohradského
súdu:
„No, pán profesor Borodin,
kto je podľa vášho názoru
poškodený?“
A tu súdny znalec A.P.Borodin
s úsmevom povedal:
„Ani ten, ani onen, ale môj
priateľ Musorgskij.“
Herca Vlastu BURIANA sa
raz spýtali, aký má názor na
kúpeľnú liečbu.
„To je fantastická vec,“ odvetil. „Moja manželka je už
14 dní v Karlových Varoch a ja
sa skutočne cítim zo dňa na
deň lepšie.“

Pawel
KUCZYNSKI
vystavuje
v Prešove
Výstavu poľského autora Pawla
Kuczynskeho môžete navštíviť od
1.marca 2016 v kluve Wave, Hlavná
121, Prešov. Podujatie organizuje
Prešovská rozvojová agentúra
s finančnou podporou Poľského
inštitútu v Bratislave.
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PROFIL

Ladislav BELICA
Jedného dňa, niekedy v r. 1995 (pôvodný
Bumerang vychádzal druhým rokom) mi volal z Trenčína skromne a úctivo znejúci hlas
a informoval sa, či by mohol poslať kresby do
časopisu.
Bol to hlas Ladislava Belicu, ktorého som
dovtedy nepoznal a preto som mu odpovedal, že budem rád, ak to budú dobré kresby
vhodné na publikovanie. Kresby boli výborné
a Belica potom v Bumerangu publikoval až
do zániku časopisu v roku 1997. Až medzitým
som sa dozvedel, že L. Belica už v niektorých

periodikách publikoval (Smena na nedeľu
a iné), že mal v Trenčíne v rokoch 1987 a 1989
samostatné výstavy, že v r. 1991 získal na
súťaži kresleného humoru bronzový Novomestský osteň a na medzinárodnej súťažnej
prehliadke v Piešťanoch “ V piatok trinásteho” získal hlavnú cenu Zlatý ihlan a potom
aj 2. cenu v roku 2000, že sa stal členom SUK
(Slovenskej únie karikaturistov) a Európskej
federácie karikaturistov (FECO). Obosielal
výstavy doma aj v zahraničí, (mimochodom
bol aj účastníkom výstav autorov Bumerangu
v bratislavskom Štúdiu S, v Trenčíne a v rumunskej Constante), že ilustroval niekoľko
kníh a priebežne publikoval najmä v časopise
OS a týždenníku Domino fórum.
Výtvarný teoretik a špecialista na kreslený
humor Kornel Földvári sa v Národnej obrode
v roku 1996 zaoberal profilom Ladislava Belicu v článku Výstavy proti srsti a medzi iným sa
vyjadril aj takto:
“Ladislav Belica nie je povrchný vtipkár podenkových tém a lacnej komickej deformácie.
Je civilne umiernený, bystrý pozorovateľ, ktorý pátra skôr pod hladinou a všíma si námety
so širším záberom. Úhľadné a vizuálne uspokojujúce kresby poskytujú priestor na zamyslenie o nástrahách psychického ustrojenia
v nás či o drobných filozofických paradoxoch
okolo nás.”
Ladislav Belica sa narodil 12. novembra
1959 v Prostějove a je absolventom Strednej
hotelovej školy v Piešťanoch, istý čas pracoval ako čašník na Slovensku a v Rakúsku a tiež
ako účtovník...
Ladislav Belica je teda autorom-samoukom. Nakoniec žiadna škola nenaučí človeka
uvažovať v rovine, ktorá je predpokladom
vzniku dobrého a osobitého humorného či
satirizujúceho dielka, ktorému sa hovorí aj
karikatúra.
Všetky potrebné danosti Ladislav Belica
mal a stále má. Lenže už dlhšiu dobu nemôže svoje predstavy realizovať. Bráni mu v tom
diagnóza s názvom skleróza multiplex...
Fedor VICO
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Z HISTÓRIE NÁŠHO REGIÓNU
To byla ta velká bitva na hoře Garvan,
o které v Praze vykládal Klimeš, vojvoda
makedonský, že jsme tam pobili 2580 Turku.
(Z knihy Jaroslav Hašek: Dějiny mírného pokroku v mezích zákona, Československý spisovatel,
Praha, 1963, str. 17-19)

„Dejte nám pušky, bratři“, zvolal, když se napil rakije. A pak jsme přísahali na prapor svobody. Přiznávám se, že do té doby jsem střílel zajíce, a teď jsem měl střílet Turky. Bylo to
něco neobyčejného, ale teprve druhá, třetí,
čtvrtá a pátá rakije dodala mně odvahy.
A tak nás postavili do prvé řady, abychom
u Turku budili hrůzu. Já, poněvadž jsem měl
evropský šat, a Klimeš, poněvadž vypadal
jako Goliáš.
A my utekli k Turkům. Znal jsem z turečtiny několik vět a z těch jsem si sestavil: „Páni
Turci, nás ženou komiti, my utíkáme!“
Zajali nás zcela formálně a usnesli se, že
dřív, než nás pověsí, že nás předvedou důstojníkovi. A když nás předvedli, shledali jsme, že
důstojník byl velice roztomilý člověk. Tázal se
mne francouzsky, proč nás komiti hnali, a já
řekl, poněvadž mysleli, že jsme Turci, a tu on
se dal do smíchu a pohostil nás a ráno vlakem
dal nás odvézt z čestným průvodem na hranice.

V ukážke z tvorby Jaroslava Haška ste iste
postrehli neobvyklé hrdinstvo a preveľké morálne aj fyzické nasadenie hrdinov poviedky,
ktorými nebol nik iný ako sám autor a jeho
priateľ čalúnnik Klimeš. To, že sa zapojili do
veľkej osloboditeľskej misie na Balkáne, ako
aj to, že ako prví túto misiu opustili a prebehli
k Turkom, čo je naprosto obvyklé všade na
svete preto, lebo najlepším spôsobom ako
bojovať za mier je okamžite prehrať vojnu
a to už v tom momente, keď ju vyhlásia, čo
je známe už od najstarších čias až po dnešok
a už len primitívi tomuto akosi vzdorujú. Tým
sa totiž predíde rôznym nedorozumeniam,
ničeniu celých miest a historických pamiatok
a zbytočným obetiam na ľudských životoch
atď.
Je hlúposťou brániť sa proti nepriateľom,
lebo len čo nepriateľ prevalcuje vaše územie
a zavedie na ňom svoje poriadky - a ajhľa na vedúcich miestach v novej administratíve
a najväčšími horlivcami nových poriadkov sa
stanú práve tí, ktorí vás vyzývali ba priamo
hnali proti tomu nepriateľovi, ktorému teraz
horlivo slúžia. Z internacionalistu sa razom
stane nacionalistický vlastenec, z bojovníka
za socialistické idey zase prívrženec trhového hospodárstva s prvkami arogancie, povýšenectva, primitivizmu a akejsi neidentifikovateľnej výlučnosti.
V nie tak dávnej minulosti sme sa dali ošmeknúť v roku 1938, ale aj v rokoch 1948,

AKÚTNA SPRÁVA Z GALÉRIE SLÁVNYCH
Naozaj iba malý krôčik ku svetovej sláve, pompéznosti a orgazmu chýba našej najznámejšej kúzelníčke, iluzionistke a masérke Rozálii Pupiakovej. Chce podľa svojho vzoru mága Dejvida
Koprfilda, pred zrakmi všetkých televíznych kanálov a ušami
všetkých rozhlasových reproduktorov usporiadať veľkolepú
atrakciu: keď bude veľká hmla, nechá zmiznúť Vysoké Tatry.

STALO SA

potom v roku 1968 a keď sa dáme ošmeknúť
aj v najbližších voľbách, tak si zasa necháme
vyliezť na krk takých istých (a sem-tam aj
rovno tých istých) chytrákov ako v spomínaných rokoch 1938, 1948 aj 1968, ale aj tých
z roku 1989 - lebo to sú tí istí, čo nás neustále
vyzývajú k zápasu za slobodu a demokraciu,
aby si nás vzápätí pekne osedlali a cválali na
našom chrbte v ústrety, samozrejme svojej,
prosperite.
Interview s nepriateľom
Ja: Ach, ty strašný nepriateľu, ty zámorská obluda, ty európsky požierač sebaurčení
malých národov, ty moloch, mlok, ty válka
s mloky, povedz že nám, strašný nepriateľu,
jak vyzerá čas?
Nepriateľ: Hoci som ja strašný nepriateľ,
predsa-len som veľký dejateľ...
Ja: Nešlo by to bez tých veršovaniek?
Nepriateľ: Šlo. Tak teda budem stručný.
Najlepší priateľ človeka nie je, ako by sa zdalo, kniha alebo pes. Skutočnosť je taká, že
najlepším priateľom človeka je vlastne jeho
nepriateľ. Taký krásny, viditeľný, priam vyšitý nepriateľ - toť vec k nezaplateniu, či lepšie
k nezapleteniu. Veru tak. A nejlepšie je, že
obaja sú aj priateľom aj nepriateľom v jednej
osobe naraz - jeden voči druhému. No nie je
to tá, oná - symbióza?
Ja: A čo teraz s tým spletencom - priateľ je
nepriateľ, nepriateľ priateľ, je to také neprehľadné. A čo tak brat s bratom, há?
Nepriateľ: Tak to je zo všetkého najhoršie.
Trepne Kain Ábela po kotrbe a je po bratovi.
Pri takom bratstve prestávajú všetky fígle. Aj
vám sa to už tuším stalo... To ani ja, nepriateľ,
by som na také niečo neprišiel ako váš brat
v roku 1968, keď vás tresol kyjakom pomedzi
oči. Ej, priateľu, nie je veru nič lepšie ako porozumenie medzi priateľom a nepriateľom!
Vasiľ TUROK-HETEŠ

Slušne vychovaná sopka S sa obracia k susednej hore H so
- Dúfam, že vám neprekáža, že fajčím?

slovami:

Mejloval Milan LECHAN. (elektro, voda, plyn)

SRDEČNÝ POZDRAV Z LEČENIA OSOBNE
Manželka Edera sa nečakane vracia z liečenia v Bardejovských
kúpeľoch skôr a nachádza svojho zákonitého manžela Tarzana in flagranti s istou mladou dievčinou (Y.Z. z MTC). Tarzan
nestráca duchaprítomnosť a hovorí dievčine:
- Rob sa, že ma nepoznáš!
-ch-

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU
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PERLIČKY ZO ŠKOLY
A OKOLIA
• Výhybky sú na koľajniciach preto, aby sa
vlaky radšej vyhli.
• Z tunela vychádza v lete aj v zime tma.
• Tunely sa razia tam, kde by vlak normálne
neprerazil.
• Nákladný vlak slúži tak, že preváža
náklady, ktoré sa nedajú poslať poštou.
Vo vagónoch môžu byť kravy, ľudia a iné
zvieratá.
• Expres je vlak, ktorý jazdí tak rýchlo, že ho
najprv počujeme a keď sa naň pozrieme už
je preč.
• Naskakovať počas jazdy sa nesmie, aby
sme neprevrátili vlak.
• Lodiam sa dávajú ženské mená, pretože sú
veľmi drahé a nedajú sa dobre ovládať.

DEREŠ FEDORA VICA

NIČ S OMAMNÝMI JEDMI

INFOBLOK

Bratislava - Jednota, ľudové spotrebné družstva, touto cestou energicky protestuje proti ohováračským
správam, ktoré sa vyskytli na verejnosti, že by ich skratka ĽSD mala niečo spoločné so známou omamnou
drogou LSD. Zákazníkov Jednoty i celú verejnosť nemá
vraj mýliť ani mäkčeň na L. Nejde dokonca ani o slovenský ľudový variant tohto omamného prostriedku.

KÚPA
Kúpim nočník s uchom
dovnútra. Zn. Malý by
t
PREDAJ NEHNUTEĽN

OSTÍ
Predám včely. Zn. Aj jed
notlivo

• Keď sa loď potápa, tak jedna polovička
parníka stúpa hore, aby ako potopená
neprekážala v plavbe iným, musí sa
odstreliť.
• Keď sa loď potopí, stane sa z nej ponorka.
• Podmorskej lodi sa hovorí vrak. Ponorka sú
ľudia v konzerve.
• Skafander je prístroj, ktorý na seba berú
podvodníci.
• A keby som na mori havaroval ako
stroskotanec, tak budem zháňať dosky,
ktoré znamenajú svet.
• Glóbus znázorňuje našu zemeguľu, ale bez
nás, pretože by sme spadli.

BLONDÍNY
(ČO-TO Z BULVÁRNEJ TLAČE)
Dve blondíny hrajú dámu.
- Góóóól!
- To nie je tenis, ty hlupaňa!
Čo robí blondína, keď mešká?
Hľadá východ z bytu.
Ako spoznáte fax, ktorý poslala blondína?
Je na ňom nalepená známka.
Ako blondína zistí svoje meno?
Zavolá si na mobil a opýta sa, kto volá.
Kde je blondína, ak nie je pred zrkadlom?
Za zrkadlom.

Karol ČIZMAZIA

Čo to znamená, keď má blondína pramienok tmavých vlasov?
- Nádej
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ČO ROBIŤ V ZÁHRADE
Ešte vydržať!
AEROPRIESKUM
Podľa expertov medzinárodnej organizácie IAPA najbezpečnejšie sa
lieta so Šariš Airlines, najveselšie
s Bumerang Airwais.
ODKAZY
Ivan Č., Bratislava: Nie
Anna K., Poprad: Áno

KRÁTKO ZO ŠPORTU
Stretnutia sa nehrali pre nespôsobilosť terénu, hráčov i autora tejto
poznámky.

MEDOVÉ REZY Z BÔČIKA
Včeliu kráľovnú alebo včelieho
kráľa mlátime tak dlho, až nám
prezradí, kde majú ukryté zásoby
medi. Meď odnesieme do zberu
a za získané peniaze si kúpime
dve stredne veľké hlávky medu.
Med pokrájame na rezance. Pridáme dve polievkové lyžice bôčika, jeden liter lavórovice. Ak nemáme, môže byť aj voda z lavóra
po umytí nôh. Celé to zabalíme
do citrónovej šťavy a pečieme do
ružovo-zeleno-modra.

SLOVO O SLOVENČINE
Prúser - nesprávne, je to čechizmus až bohemizmus. Správne je
- prieser, slušnejšie: priekak.
POČASIE
Až naprší a uschne.

NA POMOC TIPUJÚCIM
Nikto nevyhrá.

DVOJTÝŽDEŇ

KAM DNES VEČER
Konečne domov zo silvestrovskej
zábavy.

ČO NOVÉHO V REGIÓNE
Návšteva v redakcii Bumerang
v Prešove. Búšili sme na otvorené
dvere, ale zbytočne.

RECEPT

INFORMATÓRIUM
od A do kloZET

NA TENTO

4/2016

LEXANEX electronics,
Dcérska spoločnosť veľkošarišského
koncernu Bumerang eperješi, vrátane
DPH.

Podávame s nedopečeným
chlebom a dividendami.
-atakAndrej MIŠANEK

muža, ktorý by
Hľadám staršieho čiperného
vyliečeného
ou
mn
hu
úlo
ť
bol ochotný hra
pacienta. Zn. WC-1.3.14

Ján GĽONDA

JEDINÁ OTÁZKA,
Naši otcovia (dedovia) kedysi svoj
vstup do KS (Komunistickej strany)
vysvetľovali,
zdôvodňovali
či
ospravedlňovali, starosťou o osud
svojich detí... Ako budú zdôvodňovať ich
deti (vnuci), svoje terajšie účinkovanie
v rôznych rozhlasových a televíznych
programoch, vrátane neskutočného
šaškovania v primitívnych reklamných
vstupoch,
v ktorých
nadšenie
a nasadenie
vysoko
prekonáva
niekdajšie reportáže v prvomájových
sprievodov?

?

NA SKOK V POĽSKU
(RÝCHLOKURZ)
Blcha = turysta košulowy
Električka = cin cin fuč
Kamzík = koza turystyčna
Kocúr = žeromyš bajuzowy
Myš = revizor komorowy
Potkan = gangster kanalowy

Ján MIČUCH

TRAKY BLUES
Praskli mi dnes traky,
to preto som taký.

To preto som taký,
taký všelijaký.

Pred tebou tu stojí
rytier v prázdnej zbroji.

Ako mám byť krásny,
keď mi traky praskli?

Mohol som ťa, láska,
dávno v rukách láskať.
Miesto toho v chvate
držím v rukách gate.
Praskli mi dnes traky,
To preto som taký.

To, že som dnes iný,
z toho traky viním.

Vlado KOLESÁR

XVI
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SMIECH JE

.

M DUŠE
ŠPORTO
LDA
ŠA
X.
/ F.

J. W. PALKOVÁ

FUTBALOVÁ

HVIEZDA

Jeden divák sp
adol z nôh
druhý zhíkol.
Viaže na seba
až troch
pokladníkov.

TAK AKOSI SME DODPADLI V 48 - mom. A PELETÓN IŠIEL ĎALEJ...

Jozef BILY

Miro VICO

• V závere zápasu odvolali brankára a po zápase trénera.
• V ich tretine bolo často tak horúco, že kvalita ľadu značne utrpela.
• V prvej tretine to vyzeralo na výhru, v druhej na remízu a v tretej sa už na to nedalo
pozerať.
• Súpera často uzamkli v jeho tretine, ale kľúč na prekonanie jeho brankára nenašli.
• Hrali na tri útoky. V zápase len trikrát zaútočili.
Ľudo MAJER

Andrej MIŠANEK

rtoval,
sti nešpo
V mlado
en
z robí jed
zato tera a druhým.
cz
kotrmele
TINA
Ě

Jožka ŠT

• Vy neveríte, že aj múry ma
jú uši? Choďte sa pozrieť na
futbal,
keď sa zahráva priamy kop
.
• Aj dobrému basketbalové
mu trénerovi často jeho zve
renci prerastú cez hlavu.
Stanislav VEREŠVÁRSKY

mä po odchode do kabín po
-- Hráčom nechýbala rýchlosť. Naj
prehratom zápase.
svet, no na ihrisku sa dostal sotva
-- S futbalom prešiel takmer celý
po šestnástku.
Milan Kupecký

• Súperom by to natreli, keby neboli namazaní.
• Doplnkovým športom mnohých atlétov je
doping pong.
• Spálili čisté šance za špinavé peniaze.
Ján GREXA
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