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

NA SILVESTRA

Nemám, nepotrebujem, lebo ľudský život z nadhľadu je divadlo
plné humoru. Každý v ňom hráme
nejakú úlohu. A s kamarátmi na
rovnakej vlnovej dĺžke sa už dlho
zdravíme pozdravom PNB - v preklade "Pozor na bláznov", lebo po
nástupe demokracie je stále väčší
výskyt bláznov v každej oblasti života. Nemajú zábrany a to je pre
normálnych veselé.

Tak to býva na Silvestra,
politička je nám sestra
a politik vlastný brat
aj keby bol ako had.
Tramtarára, tramtarára,
v parlamente ktosi tára,
ktosi píše, ktosi čmára
háky - braky do diára.
Jozef BILY

❷ Stala sa vám niekedy hu
morná (veselá) príhoda, ktorá
by mohla pobaviť aj našich
čitateľov?
Tak tých je na hrubšiu knižku.
A vybrať jednu dve je problém.
Takmer každá životná humorná
situácia v danom čase je všetko
len nie humor. Postupne dozrieva.
Je stále veselšia. Aspoň niečo: Singapur 1990 s FC Nitra. Prvá večera
po prílete na 24. poschodí. Dvaja
hráči neprišli. Našiel som ich sedieť hladných a nahnevaných na
izbe, lebo podľa nich tam síce výťah na 24. poschodí stál ale neboli
tam dvere von, len murovaná stena. Ale boli, len na opačnej strane
výťahu ako na prízemí. A jedna
futbalová. Zápasové turné posilneného SR 21 v Južnej Amerike,
február 1996. Presun z Bolívie do
brazílskeho Porto Alegre. Presadanie v Sao Paolo. Argentínsky
manažér Carlos dal pokyn celej
výprave zostať hodinu v tranzite,
lebo tam sa nekradne a až potom
prejsť na domáce letisko, na odlet
do Porto Alegre. Stalo sa, lenže pri
čekovacom okienku nám krásna
blondína rečou tela ukázala, že
naše lietadlo je už vo vzduchu.
Príčinou bolo, že Carlos si nevšimol časový posun medzi Boliviou
a Brazíliou. Okamžite sme rozhodli aby hráči odišli prespať na
letiskový hotel a kompletný realizačný tím zostal strážiť obrovské
množstvo batožiny. Uložili sme ju
do stredu veľkej letiskovej haly tak
aby sme mohli na nej prenocovať.
Ako liek proti únave kombinovanej s veľkým hnevom sme si kúpili
domáci alkohol. Chvíľku sme si
po ležiačky medzi vakmi podávali
fľašku a za každým pripitím sme
vynadali Carlosovi. A zaspali sme.
Ráno nám náš technický vedúci
porozprával, že počas noci sme
prežili dva nálety nezletilých bez-

NOVOROČNÉ
PREDSAVZATIA

Nestačí, že si v Novom
roku
každý niečo predsavza
l,
treba priznať za minulý,
ak si niečo predsa vza
l.
PF 2017: Miro VICO

PRI KÁVE
S MILANOM LASICOM
Oháňame sa národným cítením.
A kde sa podelo národné myslenie?

Andrej MIŠANEK

SOM SKROMNÝ

Pošlite mi poštou,
môžete aj šekom,
stačí aj ozdobný papie
r
z toho, čo mali ministri
pod stromčekom.
Eva JARÁBKOVÁ-CHAB

ADOVÁ

Tomáš Janovic

pokračovanie na strane II...
Jan TOMASCHOFF
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domovcov, ktorí nás ťahali preč
aj s vakmi, na ktorých sme spali.
Potom nás až do rána chránila
miestna polícia. Kým sme nevideli fotky, neverili sme, že sme sa
ani jeden zo šiestich, nezobudili.
Ráno prišli hráči z hotela a z toho
nášho spania v letiskovej hale,
ktoré im farbisto vykladal náš
doktor, bolo v kolektíve dlho veselo.
❸ Ktorá oblasť spoločenského života je podľa vás najväčším inšpirátorom humoru?
Šport a politika majú veľa spoločné. Potlesk za klamstvo. Keď na
ihrisku hráč oklame súpera, tak
je na tribúne "standing ovation",
o tom píšu médiá. Keď mimo ihriska oklamú ľudia jeden druhého
a ešte sa s tým aj chvália, tak je
to tiež humor, poriadne čierny. Aj
o tom sa píše. Mám pocit, že v poslednej dobe si hráči s politikmi
humorné úlohy vymenili. Na ihriskách je ho menej.
❹ Ak máte - mohli by ste
nám prezradiť rebríček:
a) najveselších politikov
b) najsmiešnejších politikov?
Cez futbal, som mal možnosť
stretnúť sa osobne takmer so
všetkými, v danom čase špičkovými. Neoficiálne boli skoro všetci
veselí a aj vtipní. Teoreticky, mohli
hrať všetci za jedno mužstvo.
Lenže vtip bol v tom, že nebolo
dosť dresov jednej farby a tak si
obliekli rôzne dresy aby si všetci
mohli zahrať najvyššiu politickú
ligu. Každý aj so svojim kráľovským dvorom. A ten mal vždy
svojich šašov. Na rozdiel od tých
dnešných, to boli múdri ľudia.
A nezmenilo sa ani to, že kráľovský dvor nikdy nehladoval.
❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Mám rád situačný humor a keď už
anekdoty, tak veľmi krátke. A polstoročie poznám túto: Pán doktor
trpím na zábudlivosť. A odkedy?
Čo odkedy? Alebo: Aký problém
majú štyria futbaloví tréneri, keď
sa stretnú a dajú si po pol deci?
Nemá kto počúvať.

❻ Stali ste sa niekedy objektom žartovania? Ako to na
vás pôsobilo?
Dodnes je veselo a s pribúdajúcim vekom je to stále smiešnejšie.
Aspoň jednu situáciu: hokejový
pravek, keď ešte nitrianski bránkoví rozhodcovia boli naši najlepší
hráči, rok 1965, 2. slovenská liga,
zápas Štart Nitra - Slovan B. Otvorený plný štadión v Nitre. Husté
sneženie. Počas hry sa vždy odhrabávala len útočná tretina pre
domácich. Lenže vyhodený puk
uviazol v našej tretine pod snehom. Dolovali sme ho pri mantineli viacerí a zrazu z klbka hráčov vyletel s pukom na hokejke
Bratislavčan Jardo Michl. A sám
na brankára. Dal gól a po dlhej
hádke aj platil. Bol to však puk,
ktorý mal Jardo schovaný v rukavici. No a potom pri každom
našom stretnutí až do jeho smrti, mi Jardo s veľkým smiechom
pripomínal či som už ten stratený puk našiel. A pokračuje v tom
môj dlhoročný sused v Bratislave
Tibor Ágh, ktorý bol v tom klbku
pri mantineli tiež. A o nitrianskom
hokeji z tej doby, by sa dalo veľa
humorného napísať.

SLOVNÍK (TAKMER) CUDZÍCH SLOV
Keby viac ľudí tušilo, že dejiny, to
nie sú iba stránky v učebnici, či v encyklopédii, ale že to je i táto chvíľa,
táto minúta, tento deň, hádam by
sa usilovali nerobiť toľko hlúpostí,
ako dennodenne robia. Mali by to
vedieť, najmä tí hore a najmä vo
chvíľach, keď sa vyslovujú v mene
národa, v mene spoločenstva, pretože spoločenstvo či národ sa k ich
rozhodnutiam vyjadrujú až ex post.
Teda dodatočne.
Dejinný moment, historická chvíľa nemá stabilné miesto, to miesto
určuje až čas - bol významnejší deň
vzniku Republiky po rozpade Rakúsko-Uhorska, alebo dva dátumy

NY
DEJI

jej rozpadu? Je významnejší 17. november 1989, alebo deň vstupu
Vladimíra Mečiara do slovenskej
politiky.
Sú veľké dejiny, ktoré sa týkajú
celého sveta, celých ľudských spoločenstiev, súbežne s nimi sa odvíjajú
dejiny malých skupín ľudí, dokonca
dejiny jednotlivcov. Ale ktoré sú teraz tie významnejšie, dôležitejšie?
To vždy závisí od toho, kto ich hodnotí. Treba si predovšetkým uvedomiť, že o tých veľkých dejinách často
mnohí ľudia ani nevedia. To súvisí so
vzdelanosťou, s ochotou dozvedieť

❼ Je pre vás humor nevyhnutnou súčasťou života,
alebo sa bez humoru pokojne
zaobídete?
Áno, ale to by museli napísať moji
bývalí zverenci všetkých generácii. Humor v každej situácii mi
zostal dodnes. Šport ale aj život
je predsa zábava. A športovci
by mali hlavne zabávať. Seba aj
iných.
❽ Chcete sa sám seba na
niečo opýtať? Ak áno, dajte si
na svoju otázku aj odpoveď.
Kedy ma tie srandičky prejdú?
Nikdy…

sa, čo sa stalo mimo nášho dvora, čo
sa stalo za chotárom našej dediny,
za hranicami našej vlasti včera, pred
rokom, pred sto či desaťtisíc rokmi.
Znalosť a pochopenie dejín vedie
k najrôznejším rozhodnutiam, v najrôznejších každodenných činnostiach, až po tie významnejšie, kedy
si volíme poslancov či prezidentov,
kedy rozhodujeme o osudoch obce,
okresu či celej krajiny.
Andrej Platonovič Platonov v knihe „Utajený človek“ (v slovenčine
vyšla v roku 1966) uvažuje aj o dejinách. Nuž áno. Každý uvažuje tak,
ako mu to život nalinkuje, ako ho
jeho životné okolnosti motivujú.
Také sú potom jeho závery o všetkom, teda nakoniec aj o dejinách.
„Biely dôstojník Leonid Majevskij
bol mladý a inteligentný, pred vojnou písal básne a študoval dejiny
náboženstiev. Vojny už mal po krk
a neveril v ľudskú spoločnosť - túžil
po knižniciach.“
„A čo ak majú pravdu?“ - pýtal sa
seba i mŕtvych.
„Nie, pravdu nemá nik: ľudstvu
ostala iba opustenosť. Už stáročia sa
navzájom týrame - takže je načase
sa rozísť a skoncovať s dejinami.“
Do konca svojho posledného dňa
Majevskij nepochopil, že skoncovať
so sebou je omnoho ľahšie ako skoncovať s dejinami.
Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

RODENÝ ŠÉF

Čo na tom, že robí ch

OBRAZ SA MENÍ

yby? Ale nemá pochyb

nosti!

Karavána šteká a vyľak

aní psi zaliezajú do bú

d.

VÝHODA ZÁKLADNÉ

HO

VZDELANIA
Ak chceš uzavrieť zm
luvu s diablom, musíš
sa vedieť podpísať.
Milan KENDA

• Kto je zvyknutý na slivovicu, ten sa opiť rožkom len tak ľahko
nedá.
• Láska musí dávať človeku krídla, veď mu berie pôdu pod nohami.
Ľudo MAJER

Mikuláš SLIACKY

ZIMA
Jáj, to boli zimy tuhé,
zaspomínal bača,
veď aj kone v januári
museli roztláčať.

POSLANEC
Poslanec má asistenta,
nie je iba pózou,
keď politik kradne,
tak on dáva pozor.
Ladislav BELICA

Emília MOLČÁNIOVÁ

NAŠE „NAJ“

VŠETKY CESTY
VEDÚ DO RÍMA

Ja mám o tom
inú mienku.
Na Slovensku
vedú k šenku...

Milan HODÁL

• Najväčšieho chrapúňa nepoznáte podľa intenzity, ale podľa frekvencie jeho
chrapúnstiev.
• Najvyššie vám latku postavia tí, čo cez ňu nemusia preskakovať.
• Najpresvedčivejšia je tá lož, ktorej radi uveríme.
• Najlepšie fungujúcu koalíciu by mohli vytvoriť nemocnice s pohrebnými
ústavmi.
• Najviac omylov napáchajú ti najneomylnejší.
• Najjemnejšia látka je pavučina intríg.
• Najvyhľadávanejšími pamätníkmi sú tí, ktorí dobre vedia, kedy na čo zabudnúť.
• Najbezzubejšia satira je satira v plienkach.
Anita TEŠOVIČOVÁ

Pavel TAUSSIG
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Táto koláž Pavla Taussiga bola publikovaná v predošlom, 26. čísle Bumerangu. Kým vo vydaní, ktoré tlačia v Košiciach (a náklad
je distribuovaný na územie vých. Slovenska) vyšla koláž zreteľne,
v “bratislavskom” vydaní, ktorého náklad pokrýva západné a časť
stredného Slovenska, mohol čitateľ týchto regiónov vidieť na
mieste koláže len jednu čiernu škvrnu s viditeľným textom v bubline. Čitateľov v spomenutých regiónoch sa ospravedlňujeme.
Redakcia

OFRFĽANCE / Stano VEREŠVÁRSKY
TRPKÉ ZISTENIE

Niektoré osobné skúsenosti s nebankovými spoločnosťami
sú aj po rokoch na nezaplatenie...

MY SUCHOZEMCI

Žeby sme investičné vlny na Slovensku nepociťovali len
preto, že sme vnútrozemskou krajinou?

DEĽBA

Podnikatelia zachytávajú rozvojové trendy, nezamestnaných
sociálna sieť

?
Fero MRÁZ
Alexander JEVTUŠENKO

UFO GRAMY
Tomáša MAJERNÍKA

CHVÁLA ZRUČNOSTI
Zruční sú tí zákazníci,
rád som, keď sú pri mne!
Nestačíš si ani všimnúť
- vo vrecku mám všimné.
VEČIERKA
- Poď si ľahnúť, ufón náš.
- Len dočítam stránku.
- Povedzže nám, čo čítaš?
- Tiráž v Bumerangu.

SPRÁVY

SLOVENSKEJ
MALEJ
STRANY

SLOVENSKÁ MALÁ STRANA by
si takúto fabuláciu nemohla dovoliť. Ale poslal nám čitateľ A.B. z C.
zaujímavú fotografiu z roku 2000
s otázkou, koho na fotografii poznáte a čo o ňom viete:

Jeden z aktérov bol:
a/ čelným predstaviteľom KSČ
b/ čelným predstaviteľom HZDS
c/ čelným predstaviteľom SDKÚ
Jediná žena na obrázku mala
niečo:
a/ so Slovenskou národnou stranou
b/ s HZDS
c/ s jedným z mužov na obrázku
Medzi politikov sa priplietol aj
jeden muž z úplne iných sfér:
a/ bol to spevák
b/ karikaturista
c/ svetový rekordér v skoku do
výšky a zároveň do diaľky
Posledný z mužov na obrázku

patrí medzi vytrvalcov, aj keď
máloktorý fanúšik športu by ho
poznal. Bol to:
a/ člen HZDS
b/ člen SNS
c/ je členom Smeru
d/ možná je výnimočne aj alternatíva (typická pre vytrvalcov),
že bol členom všetkých týchto
strán, aj keď nie v jednom volebnom období
Pre SMS spracoval
-mv-
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PERLIČKY ZO
ŠKOLY A OKOLIA

PÁN MINISTER
Pomôžte mi - pán minister - veď ste členom vlády,
veď Vy máte pod palcom všetky možné rady!
Štrngali sme na námestiach nech sme šťastní.
Nech aj v našom humne je továreň na sny...
Dneska nám to - pán minister osolili v práci:
- Komu sa to nepozdáva,
prosím - nech sa páči...
Oddnes makám - pán minister pekne na tri zmeny
Stereotyp ktorý rýchlo
otupuje vnemy
Kráčam odovzdane
so silami na dne
poklesol môj status
a zdvihli mi mandle
Celkom ako zbité psisko
domov som sa vliekol
Horkú pachuť reality
spláchnem kyslým mliekom

• Opakujem ešte raz. Jedna polovica celku je rovnaká, ako druhá
polovica celku. A zasa sa tá väčšia polovica baví a nedáva pozor.

Máte pravdu, súdruh riaditeľ.
Ten kruh je červený.
STALO SA
Bezdomovkyňa Verona Y. po prevzatí almužny pred
prešovskou Pivnou galériou:
- Mala som život nanič. Nikto mi nič nedaroval, všetko som si musela ukradnúťsama, - riekla a vytiahla zo
svojho záňadria sobotňajšie číslo denníka Šport s prílohou Bumerang a dala ho prizerajúcemu spoluobčanovi, ktorá akoby Fedorovi Vicovi z oka vypadol.
(%§!)

Pomôžte mi - pán minister - veď ste členom vlády
veď Vy máte pod palcom všetky možné rady!
Štrngali sme na námestiach nech sme šťastní
Nech aj v našom humne je továreň na sny…

• Choď do kabinetu po príložník.
Teraz tam nikto nie je, tak si vezmi kľúče. A nezabudni zaklopať.
• Alfa, beta a gama sú písmená
z gréckej abecedy, aby si niekto
nemyslel, že tu píšem nejaké
nemravnosti.
• Polointeligent je inteligent v čitateli a v menovateli je dvojka.
• Narysuj na tabuľu pravý uhol,
ale najprv zisti koľko má stupňov.
• Ty máš taký krásny sýty hlas,
že by si mohla spievať aj pred
sultánom. Ale musel by som ho
priviazať.
• Keď ti z toho, čo ti tu vytýkam,
v tej tvojej hlave neostane nič
a stále to nehráš správne, tak si
rob do tých nôt poznámky. Ja to
tiež tak robím.

Hučí do mňa kamarát: - Nebuď decko!
Pán minister nemá čas... Riadi všetko...
Nemá čas na teba! Na červíka...
Pochop už konečne a nefňukaj!

• Dnes je výročie skladateľa Antonína Dvořáka. Z úcty k tomuto
veľkému majstrovi nebudeme
dnes hrať ani jednu jeho skladbu.

Štrngali sme kľúčmi nech sme všetci šťastní.
Nech aj v našom humne je továreň na sny…

• Povedz mi, či mi to chceš zahrať
ty alebo niekto iný a ja ti poviem,
či si to vypočujem.

A dnes sa nám sníva, že sa máme radi
Že nám pomáhajú aj ministri z vlády...

• Pamätaj si, že klasická hudba je
hudba, ktorá sa ti musí páčiť, či
sa ti páči alebo nie.

Milan HODÁL
Peter GOSSÁNYI
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Bitúnok je miesto,
kde dobytok bijú.
Ľudia v spánku hľadia
na televíziu.
Protéza sa občas
transplantovať musí.
Húsenice na svet
privádzajú husi.
Do blízkosti vlasov
nakladieme vatry.
Maľovanie medzi
ručné práce patrí.
Cudzinci sú ľudia
z okolitých svetov.
Žalobaby majú
žalobabie leto.
Mama v podnikovom
mamažmente robí.
Slimák je vždy doma,
preto nemá mobil.
Pri oddychu ryba
hore bruchom pláva.
Keď sa sopka vzruší
vyteká z nej láva.
Kvôli okuliarom
sme nič nepočuli.
O planétach vieme,
že majú tvar gulí.
Jozef BILY

Bruno HORECKÝ

PF

Ľubomír KOTRHA
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Bobo PERNECKÝ

VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY

Fero JABLONOVSKÝ

Jacek FRACKIEWICZ

Pavel MATUŠKA
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DOTAZNÍK, ktorý vás ochráni pred
zlodejmi, zvieratami a podsvetím

Sledujete pravidelne náš dvojtýždenník?
a) Nie, pretože má málo kanálov (1 bod)
b) Vždy si ho beriem do postele (107 bodov)
c) To by som si nikdy nedovolil /-a (3 body)
Čo ste si v našom časopise obľúbili?
d) Potravinové články (6 bodov)
e) Monočlánky, stereo nevynímajúc (300
bodov)

f) Článkonožce (0 bodov)
Ste za alebo proti?
g) Svoju odpoveď vykričím iba do bútľavej
lampárne (9 bodov)
h) Keď nič nečítam, som za, ak si niečo prečítam, som proti (274 bodov)
ch) Čort adin, kak bystro ty meňa ugavaril!
(1235 bodov)

Vyhodnotenie:
Stávate sa pravidelnými čitateľmi, propagátormi a náborármi Bumerangu, pretože má
lahodnú chuť, je ľahko roztierateľný, zdravý,
obohatený dôležitými vitamínmi.
Pripravil: Milech

Marcel KRIŠTOFOVIČ

Rasťo VISOKAI

SATIRICKÉ ECHO

ŽIDOVS
KÉ
ANEKDO
TY

• Na slávnostiach v Terchovej sa po prvý raz porušili tradície.
V zbojníckych ukážkach sa nehádzal pod nohy hrach, ale
polená.

Parník narazil na ľadovec. Panika,
krik a nárek. Zo všetkých najhlasnejšie jačí akýsi židáčik. Primoce
sa k nemu iný pasažier, očividne
spoluverec a len tak medzi rečou
povie:
„Čo tak reveš, je to hádam tvoja
loď?“

• Jedným z hlavných dôvodov odchodu do predčasného
dôchodku je ten, že jeho poberatelia majú dôchodok istý a včas
vyplatený, kým o mzde zamestnancov sa to nedá povedať.
• Naši ekonómovia sa budú musieť rekvalifikovať na krajčírske
remeslo. Bude totiž potrebné plátať nielen ozónovú dieru, ale
i diery v legislatíve a v rozpočte.
• Počas tohtoročných žatevných prác sa v blízkosti
poľnohospodárskeho podniku ozvala streľba. Po predbežnom
pátraní sa zistilo, že sa strieľalo z flinty, ktorú ktosi hodil do žita.
• Pri jesennom zbere zemiakov dolapil službukonajúci policajt
občana tmavšej pleti s plným vrecom na chrbte. Dotyčný občan
sa bránil tým, že vo vreci si neodnáša zemiaky, ale skúsenosti.
• Na Slovensku sa v ostatných rokoch podarilo rapídne ozdraviť
životné prostredie znížením hlučnosti a množstva emisii. Nie
je to však dôsledok ochrany životného prostredia, ale krachu
výrobných podnikov.
• Ministerstvo výstavby sa vraj v najbližšom období sústredí na
výstavbu vzdušných zámkov. Je to najlacnejší rozvojový projekt,
ktorý navyše nezaťaží štátny rozpočet.
Milan KUPECKÝ

Trafená hus stále gága,
tak ti treba! na ňu kričím
so strelou už musíš rátať,
keď máš hniezdo na strelnici!

sa
Nie je všetko zlato, čo

Fero MRÁZ

ť strieborných.

blyští. Napríklad tridsa

Peter GOSSÁNYI

Ladislav BELICA

RODINNÉ ZLATO
Doma vravia nie je ufón,
veď rozumie všetkým blufom.
V škole bol za outsidera,
teraz bude veľké zviera.
Mikuláš JARÁBEK

Juraj CAJCHAN

K rabínovi vtrhnú dve rozhádané
susedky.
„Rabi, to je tragédia, tu susedkina mačka mi práve zožrala mäso
pripravené na šábes. Jeden a pol
libry fajnovej baraniny!“
„Rabi,“ bráni sa druhá, „nech som
dlho živá, akože je nebo nado
mnou, naša Micka to určite nebola.“
Takmer si skočili do vlasov. Rabi
nechal priniesť váhu. Položil mačku na váhu a konštatuje: „Tak jeden a pol libry
kóšer baraniny by sme už mali, ale
kam sa nám podela mačka?“
Do Odesy príde svätý berdičevský
občan. Pre židovskú obec je to nesmierna pocta, ale tiež aj obrovská zodpovednosť. Rada starších
starostlivo vyberá miesto, kde
bude rabi obedovať. V najprísnejšej kóšer reštaurácii je všetko
hore nohami, ale nakoniec je všetko starostlivo pripravené. Prinesú
polievku. Rabi sa pomodlí, všetci
sa usadia a čakajú na to, kedy sa
svätý muž pustí do jedla. Ten sa
ale neponáhľa. Nakoniec si nechá
zavolať vedúceho podniku.
„Ochutnajte tú polievku!“

„Ale rabi,“ dušuje sa majiteľ, „nemusíte mať nijaké obavy, všetko
je v absolútnom poriadku. Osobne som dozeral, aby sa postupovalo podľa rituálnych predpisov.“
„Ochutnajte tú polievku, prosím,“
trvá na svojom rabi. To sa už do
veci zamiešali aj zástupcovia
odeskej obce.
„Rabi, ver nám, môžeš pokojne
jesť. Všetko je určite v poriadku.“
„Želám si, aby ten muž, tú polievku ochutnal!“
Majiteľ reštaurácie, červený až za
ušami, prevŕtava viacznačnými
pohľadmi predstavenstvo židovskej obce, nakoniec si vzdychne
a sadne si k stolu, aby polievku
ochutnal.
„Prepáčte, rabi, ale kde je lyžica?“
„No práve!“ odpovie svätý berdičevský.
„Prosím vás, nie som tunajší, ide
táto električka
na stanicu?“
„Áno.“
„Takže idem správne.“
„Áno. Lenže práve teraz ide
opačným smerom.“
Nedeľa v Odese. Nemecký podnikateľ stojí pred stanicou a chce
si prečítať v novinách burzové
správy. Všade je zavreté. Čo sa
dá robiť. Bude si ich musieť kúpiť
u Žida.
„Jedny noviny!“
„Prosím, dva ruble.“
„Zbláznil si sa? Myslíš si, že neviem čítať? Veď tu je jasne napísané, že noviny stoja 50 kopejok!“
„Ale prosím vás, tiež nemusíte
veriť všetkému, čo sa v tých novinách píše...“
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TO NEMÁ CHYBU!!!
Chlapík prišiel do Lidlu a chce dve
plechovky kŕmenia pre psa.
„Máte psa, pane?“ pýta sa predavač.
„Samozrejme, že mám!“
„Prepáčte, pane, ale podľa nového nariadenia EU budete musieť
dokázať, že máte psa, než vám
predám psie žrádlo.“
Chlapík s frustrovaným výrazom
na tvári zmizol a o pol hodiny neskôr sa objavil znovu a na vodítku
priviedol svojho psa:
„Nech sa páči, tu je!“
„Ďakujem pekne, tu máte tie dve
plechovky.“
O niekoľko dní neskôr ten istý
chlapík príde opäť a chce dve plechovky kŕmenia pre mačky.
„A máte mačku, pane?“
„Samozrejme, že mám!“
„Prepáčte, ale podľa nového nariadenia EU musíte mi ju ukázať,
než vám pre ňu predám kŕmenie.“
Chlapík vybehne z obchodu.
O chvíľu je späť a pred predavačom za chvost zdvihne mačku.
„Ďakujem vám, tu je to kŕmenie.“
Na ďalší deň sa chlapík opäť objaví v obchode a postaví pred predavača škatuľu od topánok s malou dierou navrchu.
Predavač sa ho pýta: „Dobrý deň,
čo pre vás môžem urobiť?“
„Strčte prst do tej dierky!“
Predavač opatrne strčí prst do
dierky.
„Teraz ho vytiahnite a povedzte,
čo by tam asi mohlo byť!“
Predavač vytiahol prst a znechutene si ho prezerá. „Nuž, vyzerá
to, že to je hovno...“
„Veľmi správne! Tak by ste mi
mohli dať dva kotúče toaletného
papiera.“

Jiří KOŠTÝŘ

poranění ruky, přičemž útočník si
údajně slavnou rodačku z Fulneku
vybral náhodou. Týmu našich investigativců se však podařilo zjistit,
že se útočník s největší pravděpodobností s elitní tenistkou znal již
z minulosti. Podle dobře informovaného zdroje, který si nepřeje být
jmenován, totiž agresor, poté, co
Kvitové prakticky uřízl několik prstů, při odchodu z jejího bytu prohlásil: „A teď jsme si kvit…“

nalo o teroristický čin, ale pouze
o nevydařenou reklamní kampaň.
Nejmenovaná americká společnost
vyrábějící sladký nealkoholický nápoj, totiž chtěla v rámci své tradiční předvánoční kampaně spojené
s kamiony opravdu zabodovat, bohužel řidič onoho nákladního vozu
si mylně vyložil slova hlavního marketingového manažera společnosti,
který prohlásil, že touhle reklamou
musíme všechny přejet.

KDO V TOM MÁ PRSTY?

VÁNOCE JSOU TADY,
VÁNOCE JSOU TADY…

JÁ NIC, JÁ RUSÁK

Kvitová pachatele znala X Není
nad vyrovnané účty

Pepsi je v klidu X Byl to TIRoristický čin

Velmi zajímavé informace přinesli
před časem reportéři Fámyzdatu,
kteří se obšírně zajímali o případ
nedávného napadení tenistky Petry
Kvitové. Podle policejních zdrojů se
tenistka stala obětí násilného přepadení, při kterém utrpěla vážné

Nové světlo do případu teroristického útoku na berlínském náměstí
Breitscheidplatz vnesli zpravodajci
Fámyzdatu. Zatímco se celý svět
domnívá, že masakr v německé metropoli má politický kontext, naši
spolupracovníci zjistili, že se nejed-

Eja KULOVANÝ

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

Zásadní zvrat v kauze dopujících
ruských sportovců, přinesla zpráva zvláštního vyšetřovacího týmu
Fámyzdatu, který přezkoumával
inkriminované vzorky. Odborníci
Fámyzdatu totiž přišli se zajímavým
zjištěním, že totiž sportovci v barvách východního kolosu vlastně
za nic nemohou, protože to prostě
a jednoduše mají v krvi.

- Pán doktor, veď včera ste mi
povedali úplne inú diagnózu.
- Aspoň vidíte, ako rýchlo
napreduje lekárska veda!

ť ma môžete,
Sestrička, pichnú
m sa umyl.
so
kam chcete. Ja

SEX

Stretnú sa dve kolegyne:
- Včera som bola u lekára
a povedal mi, že som tehotná.
- A kto je otec?
- To mi nepovedal.

MOBIL

bil
Protože jsem zlo
koupili mi mobil
teplé sluji
Jako drak v své
obiluji
čučím doma – m

Zdeněk JANAS

ROUHALA SE STAŘENKA
(už ji život sral)
proč jí Pánbu furt jen dává
už aby si vzal!
Lída CHÁBOVÁ
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Ľubomír KOTRHA

ĽUBOMÍR KOTRHA VYSTAVUJE V PREŠOVE
Od stredy 11. januára vystavuje karikaturista Ľubomír Kotrha svoje práce v Galérii
Kýchania mozgu - klub Wave na Hlavnej ul. v Prešove.

Z REDAKČNEJ POŠTY
Zasa si nedáte pokoj a provokujete? Už za ten starý Bumerang som vám mal polámať
hnáty, že by vás musel dávať dohromady felčiar! / Vladimír MEČIAR
To od čítania Bumerangu mám taký ľahký sláčik a kypré líca / Peter MICHALICA
Ak okamžite nezačnete v tom Bumerangu robiť proslovenský humor, tak na vás zoberiem
latu z plota / Ján SLOTA
Bez Bumerangu by tu bola nuda / János BÁN a Marián LABUDA
Ten Bumerang je proste nádhera / Paľo HABERA
Obávám se, že co se týče slovenské politické scény, je Bumerang původcem všech kauz /
Václav KLAUS

My s tým Bumerangom čoskoro zatočíme! Už máme zistené, že ho robí v Prešove nejaký
Vico / Róbert FICO
Bumerang mi v kombinaci s časopisem Sorry nahradí spoustu koček / Ladislav SMOČEK

ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU

a

nekdoty
podľa
becedy

h

Keď českého spisovateľa Jaroslava
HAŠKA v čase 1. svetovej vojny
predvolali na odvod, spýtal sa ho
vojenský lekár:
„Čo vám chýba:“
„Nič. Práve naopak. Niekoľko vecí
mám navyše. Žalúdočné kŕče, reu
mu, srdcovú vadu a slepé črevo.
Nemôžu ma operovať, lebo mám
cukrovku.
Vojenský lekár na to bez prehliadky konštatoval:
„Schopný, bez vady!“
„Ako to?“ - ohradzoval sa Hašek.
„Pri vašom zdravotnom stave
bude pre vás smrť na bojisku vykúpením!“
Raz v spoločnosti rozprával HAŠEK zaujímavé historky zo svojho života. Vtom niekto poznamenal:
„Vy ste toho ale zažili! Škoda, že
si nepíšete denník...“
„To sa nedá,“ - povedal Hašek, „ja som to všetko zažil v noci.“
Jaroslav HAŠEK zabával spoločnosť svojich priateľov v hostinci

Školník vie,
, a tak má
čo ho zviditeľní
pravdu všade
aditeľni.
na chodbe i v ri

L. ECHAN

tak dlho, až prítomný pán Jakubička rezolútne vyhlásil:
„Teda vy zrejme viete všetko. Ale
teraz nám povedzte, čo neviete,
a ja to za vás urobím.“
Hašek pohotovo odpovedal:
„Dnes napríklad nebudem vedieť
zaplatiť účet.“ A tak musel pán
Jakubička siahnuť do svojej peňaženky.
Jaroslav HAŠEK nikdy nežil v blahobyte a často nemal peniaze ani
na to najnutnejšie. Takže chodil
v jedných topánkach tak dlho, že
sa na topánky ani nepodobali. Na
nové nemal a tak sa rozhodol, že
si ich dá opraviť. Prišiel k známemu šustrovi, položil topánky na
stoličku a vraví:
„Počujte, pán majster. Nemohli
by ste mi tie topánky hneď opraviť? Vidíte, šnúrky sú ešte celkom
dobré.“
Nemecký básnik Heinrich HEINE
mal raz súboj. Vystrelil prvý, ale
netrafil. Potom strieľal jeho protivník, ktorý ho trafil do hrude,
ale strela sa odrazila od náprsnej
tašky a básnik vyviazol bez zranenia. Pokojne vytiahol náprsnú
tašku a prehlásil:
„Tomuto sa hovorí dobre uložené
peniaze.“

HUMOR Z INTERNETU
Putin a Obama sa dohodli
o jadrovom odzbrojení.
Všetky hlavice boli zničené
v kozme.
Za týždeň zvoní telefón v Kremli:
- Haló Vladimir, nám zostalo
ešte 7 hlavíc, takže ber na vedomie, že Rusko sa stalo kolóniou
USA.
Putin sa zamyslí, nezmôže sa na
odpoveď veď dohoda je dohoda a má sa splniť.
Vtom k nemu vtrhne minister
obrany a hovorí:
- Vladimir Vladimirovič, stala sa
hrozná vec. Pri Saratove jeden
opitý poručík zabudol odovzdať
na zničenie celý sklad jadrových
hlavíc. Čo budeme robiť?
Putin:
- Po prvé, nie poručík, ale generál-poručík a po druhé, kým
Rusko pije, je neporaziteľné!

Kresba pre Bumerang: Konstantín KAZANČEV, Ukrajina

VYVEDIEME VÁS Z OMYLU
Coca-cola nie je vôbec americkým vynálezom,
pohotovo oznámila agentúra ROBOTNICA.
Podľa archeologických dôkazov ju už v dobe
ľadovej vyrábali z rastliny koka obyvatelia poloostrova Kola. Da zdravstvujet koka-koľa!

Chlap pozerá v
tele
ňom a číta si Bu vízii box. Žena sedí pri
merang. On zr
azu vstane
a rozčuľuje sa
:
- To hádam ni
e je možné! N
eprešli ani
štyri minúty a
už je koniec.
- Miláčik, dobr
e viem ako sa
cítiš.

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU
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DOMÁCI
VAJEČNÝ LIKÉR

Výroky Jiřího Suchého:

K výrobe vaječného likéru potrebujeme jednu sliepku a liter preháňadla.
Pomocou lievika preháňadlo vlejeme sliepke do zobáka. Pod sliepku podložíme košík, do ktorého
nám behom desiatich minút sliepka znesie osem až desať vajíčok.
Pripravíme si dvojdecový demižón, do ktorého vložíme
pomleté vajíčka. Celé to zalejeme
neriedenou vodou a začneme odpočítavať. Hneď, ako sme sa odpočítali, pridáme ježka, ktorého
sme oholili strojčekom na krájanie
salámy. Potom to necháme odležať na bruchu. Takmer hotový
likér zjemníme krokodílími slzami,
ak nemáme, môžu byť aj vlastné,
ktoré získame pohľadom na výplatnú pásku.

• Skutečný rozdíl mezi kapitalismem a socialismem je ten,
že v socialismu zloději kradli toaletní papír, mýdlo, tužky.
V kapitalismu zloději kradou fabriky vyrábějící toaletní
papír, mýdla, tužky.
• V socialismu dělníci dostávali přebytky. V kapitalismu jsou
dělníci přebytkem.

VNYCH
ÝROKY SLÁ

V

• V socialismu kradlo hodně lidí, ale málo. V kapitalismu
krade málo lidí, ale hodně.
• V socialismu se o zlodějích psalo v černé kronice a seděli
v base. V kapitalismu se o zlodějích píše jako o celebritách
a sedí v daňovém ráji.

"Ženy nie sú
slabšie pohlavie. Ako inak
by dokázali
uniesť toľko
nákupných
tašiek?!"

A ešte bonus ako životná múdrosť:
• Sračka a alzheimer je velmi nepříjemná kombinace. Utíkáš, a nevíš kam...

Roman JURKAS

DVOJTÝŽDEŇ

Všetci vieme, že je to tak, ale Jiří Suchý to vyjadril v skratke veľmi výstižne.

• Kapitalizmus je lepší než socialismus, ale horší, než jsem
si myslel.

DEREŠ FEDORA VICA

NA TENTO

Prvá pomoc pri omrzlinách:
Mäso rozmrazíme, pokrájame na cimpr-campr, obalíme
v múke, rozšľahaných výklepkoch i strúhanke a vypražíme.
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Želáme vám ničím nerušenú
dobrú chuť a neskôr aj príjemný
pobyt na záchytke, pokiaľ ešte
vo vašom bydlisku existuje. No
a hlavne na zdravie!
-atak-

Čečina,
čečina,
zelená č
ečina,
preštud
uj si
Bumera
ng,
dievčina
,
nebudeš
v
ani v po práci
steli
nečinná
.
-ml-

TOM
HANKS (60)
herec

NA SLOVENSKEJ
POLITICKEJ SCÉNE

Bruno HORECKÝ

je stály a živý pohyb. Objavujú
sa indivíduá a subjekty, ktorých
správne osloviť nebýva vždy jednoduché. Pri nejednom politikovi
sa nám môže zdať zaužívané oslovenie - Vaša Excelencia, vaša Eminencia a pod. nie dosť výstižné.
Aby sme nevyzerali staromódne,
ponúkame niekoľko návrhov na
výstižné oslovenia:

BAČIKOVA
MUDROSC
Ňeznam, čom še tak
ponahľame stanuc
furt, kec spadňeme.
Šak bi zme mohľi zostac ľežec a odychnuc
sebe.

Vaša Vehemencia
Vaša Demencia
Vaša Rekonvalescencia
Vaša Hlasnosť
Vaša Nejasnosť
Vaša Všežravosť
Vaša Absolútna Sebestačnosť
Vaša Konkrétna Nekonkrétnosť
Vaša Permanentná Mentálna Nekompetencia
Vaša Prasačia Neokrôchanosť
Vaša Obštrukcia
Vaša Dosadeniachtivá Posadnutosť
Vaša Impotentná Kompetencia
Vaša Morálna Nezávislosť
Vaša Miliardárska Hravosť
Vaša Sociálna Ignorancia... a podobne a podobne, podľa situácie
a vlastného uváženia.
M. J. REPKA
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Andrej MIŠANEK

Zmeškaný pozdrav z pláže
Obraz morských panien dnes:
Dolu nič
A hore bez.
D. WÁGNEROVÁ

?

JEDINÁ OTÁZKA,

Masový vrah Breivik, kto
rý
v roku 2011 zavraždil v Nó
rsku 77 mladých ľudí,
sedí
síce vo väzení, ale presad
il
si, aby jeho ľudské prá
va
boli dodržiavané. Napríkla
d
môže slobodne hajlov
ať
pred súdom. Nemohol
by
ešte požiadať, aby mu
dali
na mieru ušiť aj nacisti
ckú
uniformu?
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