BUMERANGY VŠETKÝCH KRAJÍN, VRÁŤTE SA!
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Tomáš HAVETTA,

IT špecialista, programátor
a lektor v oblasti vývoja
software

HUMORISTICKO-SATIRICKÝ DVOJTÝŽDENNÍK
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❶ Poznáte nejakú (máte ne
jakú vlastnú) definíciu humo
ru?
Som vyštudovaný matematik
a humor by som sa nikdy neodvážil definovať. To čo je pre jedného
strašne humorné, sa druhému
môže zdať smutné. Nech si každý
predstavuje pod humorom to, čo
mu vyhovuje.
❷ Stala sa vám niekedy hu
morná (veselá) príhoda, ktorá
by mohla pobaviť aj našich
čitateľov?
Väčšina príhod, ktoré sa mi dnes
zdajú vtipné, mi v danom okamžiku až tak vtipné neprišli. Raz sme
so synom vyrazili stanovať a turistikovať do Slovenského Raja.
Išli sme normálnym autobusom.
Synovi bolo zhruba 14 rokov. Keď
sme vystúpili s batohmi z autobusu, vrhla sa k synovi postaršia
rómka a oslovila ho „Šuká pán...“
Syn sa zvrtol a bleskovým tempom mizol s hrôzou v očiach smerom k lesu. A tak už ani nezačul
koniec tej otázky: „noclegu?“
❸ Ktorá oblasť spoločenské
ho života je podľa vás najväč
ším inšpirátorom humoru?
Deti a dospelí, čo sa chovajú ako
malé deti. Hlavne ak ich pristihnete pri niečom, o čom dobre vedia,
že by to nemali robiť.
❹ Ak máte - mohli by ste
nám prezradiť rebríček:
a) najveselších politikov
b) najsmiešnejších politikov?
Od roku 1992 žijem v Brne, takže
slovenskú politickú scénu sledujem zo vzdialenosti 100 km. A po
pravde, od dôb Jana Kelňu to už
nie je čo sa smiešnosti a veselosti
týka ono. Chvalabohu za to.
❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Pretože sa mi posledných 40 rokov nejak nedarí si najlepší vtip
pamätať, tak sa to neustále mení.
V poslednej dobe ma pobavil tento: Prečo nehral Bruce Willis v Titaniku? Lebo by ho zachránil!
❻ Stali ste sa niekedy objek
tom žartovania? Ako to na vás
pôsobilo?
Pravdupovediac, keď som bol
mladší, nenadchýnali ma otázky, prečo som lial ocot cez dieru
na dopisy a neotvoril dvere. (Ako
6-ročný stvárnil hlavnú postavu
Paľka v seriáli večerníčkov STV
„Nikto nie je doma“. pozn. red.)
pokračovanie na strane II...

POZDRAV
BUDÚCNOSTI
Ideálny pozdrav pre nádejnú slovenskú
totalitu: SÚDRUHOVIA, NA STRÁŽ!
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ODHALENIE
ŠKANDÁLU!
Televízna moderátorka Adela (kto
rá ešte nevečerala) Banášová pred
pár dňami zažila neopísateľnú hrôzu.
V blízkosti jej bytu sa totiž päť minút
pred dvanástou strieľalo!!!
Čítajte na strane VIII.

Kresba pre Bumerang: Konstantín KAZANČEV, Ukrajina
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Po pár rokoch sa človek obrní
a dnes ma nerozhádžu ani narážky na kockaté hlavy matematikov
a divných ajťákov... Nedávno som
dostal dokonca pochvalu, že som
prvý ajťák, s ktorým dotyčný mohol rozumne debatovať. To ma potešilo, aj keď to je hlavne zásluha

a Dikobraz. A tie som si vždy večer
zobral a pri baterke čítal. Tak som
si na to zvykol, že mám dodnes
niekoľko políc v knižnici vyhradených knihám ako je Dobrý vojak
Švejk, Jak jsem vyhrál válku, Tři
muži ve člunu, Saturnin a mnohé
ďalšie.

mojej ženy.

❽ Chcete sa sám seba na
niečo opýtať? Ak áno, dajte si
na svoju otázku aj odpoveď.

❼ Je pre vás humor nevy
hnutnou súčasťou života,
alebo sa bez humoru pokojne
zaobídete?
Nevyhnutnou súčasťou môjho života sú humorné knihy. Mal som
to šťastie, že ako malý som mal
izbu, kde som bol v jednej polovici pánom ja a v druhej otec.
A ten mal nad stolom plnú policu
kreslených vtipov, vystrihnutých
z časopisov ako bol kedysi Roháč

Otázka, čo ma občas trápi: Prečo
stále ješ nezdravo? Odpoveď: Pretože stále stretávam niekoho, kto
sa stravuje zdravo a nie je to veľmi
dobrá reklama tohoto životného
štýlu.

SLOVNÍK (TAKMER) CUDZÍCH SLOV
„Prvý hyperloop bude v Bratislave,
Viedeň príde neskôr“. Takýto titulok
sme si mohli prečítať v denníku SME
29.10. 2016.
Zaujalo ma to, pretože zasa
máme na Slovensku niečo ako prví,
aj keď som hneď nevedel o čo ide.
Ale ak už za nami pokrivkáva aj Viedeň, potreboval som si to celé ujasniť. Z dostupných prameňov som
sa dozvedel, že hyperloop je jeden
z najprogresívnejších dopravných
prostriedkov na svete (rýchlosť okolo 1100 km/hod.) a zatiaľ sa pripravujú len dva projekty - v Bratislave
a v Kalifornii.
Začalo to byť vážne. Zástupca

PRAVDEPODOBNE
Kedysi ľudia zvážali obilie
z polí. Teraz zvážajú demonštrantov z ulíc.

Na pravde sa nikto
s nikým nezhodne
ešte aj to počasie
je len pravde podobné

dedo Pejo

Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

ál narodil 14. marca.
Žid Einstein sa naschv
prvý štát.
Aby relativizoval náš

OP

ERLO
HYP

americkej spoločnosti Hyperloop
Transportation Technilogies DIRK
ALHBORN poskytol denníku SME
rozhovor, v ktorom všetky tieto vízie potvrdil. Slovenská vláda projekt
podporuje a s výstavbou by sa malo
začať už v roku 2017. Ide o dopravný
systém, akési metro, ktoré nepremáva pod zemou, ale v tubách, ktoré sú postavené nad zemou. Peniaze
už do projektu tečú, to znamená, aspoň na prvý pohľad, že ide o reálny
a celkom konkrétny projekt, napriek
tomu, že zatiaľ neexistujú technológie okrem návrhov na tabletoch

a pár experimentov, ktoré by dopravu založenú na myšlienke hyperloopov umožňovali.
Ale poddajme sa ilúzii a verme,
že v Bratislave Američania hyperloop postavia. Neviem odkiaľ a kam
by mala viesť trasa takéhoto super
rýchleho dopravného prostriedku.
Mesto by mohla spojiť z jedného
konca na druhý za niekoľko minút.
Ale kto potrebuje v Bratislave lietať
z jedného konca na druhý, tu aj niektoré zastávky mestskej hromadnej
dopravy sú od seba vzdialené len
niekoľko desiatok, alebo stoviek
metrov. Uvažuje sa o spojení centra
mesta s letiskom, ale aj to je smiešna vzdialenosť. Do Viedne by údajne
cesta trvala len 4 minúty. Ale koľko
cestujúcich takáto doprava priláka.
Pretože určite bude veľmi drahá.
Otázok by bola celá kopa, pán
Dirk Ahlborn sa už dávno vrátil do
USA, takže nemá kto odpovedať.
Ale pre istotu sa každé ráno pozriem
z okna, aby som sa presvedčil, či
sa náhodou niečo nedeje. Na jar sa
zatiaľ pripravujem chodiť do mesta
peši, prípadne na bicykli, sem tam
električkou alebo autobusom. Ale
len čo postavia hyperloop, určite sa
naň pôjdem pozrieť. Ale neviem si
predstaviť, kam by som sa ním viezol.
Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

Tomáš JANOVIC

MOTTO DVOJTÝŽDŇA

NA MARGO MDŽ

• Zásluha o vynález hovoriaceho
stroja neprislúcha mne, ale
Bohu, ktorý stvoril ženu. Ja som
vynašiel iba prvý hovoriaci stroj,
ktorý je možné zastaviť.

(8. marec - Medzinárodný
deň žien)
Každá žena...
nikdy nemá:
a/ čas
b/ peniaze
c/ čo na seba

Thomas Alva EDISON,
americký vynálezca a podnikateľ

vždy má:
a/ pravdu
b/ najkrajšie deti
c/ muža bordelára

• Nehovorím, že ženy nemajú
charakter, skôr ho majú každý
deň iný.
Heinrich HEINE,
nemecký básnik,
publicista a esejista
• Napriek tomu. Že som tridsať rokov
skúmal ženskú psychiku, nie som
schopný odpovedať na veľkú, dosiaľ
nezodpovedanú otázku: Čo vlastne
ženy chcú?
Sigmund FREUD,
lekár, zakladateľ psychoanalýzy

DVAJA POD P
AR
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Robert MALLASCHITZ

z ničoho nič dokáže urobiť:
a/ šalát
b/ flirt
c/ domácu scénu

- Nie sme my až
taký bezvýznam
ný štát, ako to
niekedy vyzerá
, - medituje Miro
v krčme.
- Prečo si to m
yslíš?
- Nuž minulý
štvrtok ležal st
red tlakovej vý
nad Slovenskom
še
a ovplyvňoval
počasie v celej
Európe.

Po bankovke v hodnote 20 eur, ktorá je v obehu, príde na rad ďalšia bankovka s motívom zo Slovenska a to v hodnote 50 eur. Vynikajúcou správou pre Slovensko je skutočnosť, že tentoraz ide o motív,
vyjadrujúci pravdivý obraz Slovenska. Je na nej použitá ilustrácie z knihy Fraňa Kráľa Čenkovej deti.

Pavel TAUSSIG
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Dve možné alternatívy diplomatických stavieb pre naše konzuláty.

všetky národnostné menšiny
ZSSR od Rusov v neruských
SPRÁVY
SLOVENSKEJ oblastiach, až po najmenšie
sibírske kmene Oročov, TofalaMALEJ
rov, Koriakov a ďalších, získali
STRANY
určitú formu národno-územnej
Podľa vyhlásenia kompetent- organizácie. (Dejiny Ruska r.
ných predstaviteľov Ruskej 2014, I.diel)
federácie, Krym nebol anektoKoľko štátov, či štátikov by
vaný. Len na základe referenda mohlo vzniknúť? A premietnibola splnená túžba obyvate- me si to do praktickej roviny.
ľov Krymu, stať sa obyvateľmi Slovenská republika by asi tieRuska. Z toho vyplýva, že ak to malé štátiky uznala. Museli
by sa v referende opýtali, či by by sme teda v rýchlosti založiť
Krym nechcel byť suverénnym školu, kde by sa vzdelávali stovštátom, Rusko, ako vzor de- ky diplomatov, museli by sme
mokracie, by mu to umožnilo. zabezpečiť množstvo odborníTak si teraz skúste predstaviť, kov na stavbu našich diplomačo by sa asi stalo, keby všetky tických úradov.
republiky, oblasti a akékoľvek
My, ako Slovenská malá straúzemné celky na štvrtine sve- na varujeme a rovno prehlata začali vyhlasovať referendá sujeme, že ak by nás aj niekto
a vytvárali by si samostatné, prosil, nebudeme reflektovať
nezávislé štátiky - Ingušsko, na diplomatické posty v takto
Kabardinsko, Čerkezsko, Agi- vzniknutých štátikoch a už
dejsko a k tomu by sa pridala teraz navrhujeme poslať tam
kopa ďalších, túžiacich po ne- prednostne
sympatizantov
závislosti. V roku 1932 sa dalo ĽSNS (majú na to ľudí fyzicnapríklad narátať v Sovietskom ky zdatných) a hlavne členov
zväze 19 autonómnych repub- strany Sme rodina. Tí majú dolík, 17 autonómnych oblastí, 10 statok šálov a tie by prišli veľmi
národnostných okruhov, 250 vhod prípadne aj ako darčeky
národnostných okresov a 5000 pre domorodých obyvateľov.
národnostných obecných rád.
Aj takéto úskalia môže mať
Päť rokov po komunistickom demokracia.
prevrate, v roku 1917, takmer
-mv-
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MARCOVÝ INFOSERVUS

BEZ ČIAPOK

Keď si muž, resp. chlap v marci nahovorí alebo (ak chcete) nabalí učiteľku, a ak
je to žena, ktorá má kladný až pozitívny pomer vulgo vzťah ku knihám, zabil tri
muchy jednou vranou. Niekto z vás by mohol namietať, že emdežet je od Nežnej
revolúcie neaktuálne a že Deň učiteľov sa prekladá na dobu, keď budú mať učitelia vyšší príjem na oslavu. Kritike možno podrobiť aj predmetný Mesiac knihy,
pretože čitatelia teraz už iba stláčajú diaľkový ovládač či sa naháňajú s počítačovou myšou od vidím do počutia, resp. do počatia. Mimochodom, v marci prichádza na rad aj okúňavá jar, zvedavá, čo tu po sebe zanechala zima. No žena je ešte
zvedavejšia než nejaká jar (pur nevynímajúc), nepýta sa ťa, čo si robil v uplynulej
zime, ale dnes večer.
A tak zasa a opätovne zájdete k nepriateľovi číslo jedna, ktorý je metlou ľudstva,
opijete sa, pohádate sa s manželkou, vytiahnete (prepytujem) gumipušku a aj
keď ju vidíte minimálne dvojmo, ani jednu netrafíte.
Naozajstný džentlmen však ženy, žienky, ženičky aj ženušky chráni - najmä pred
sebou samým. Lebo nedá sa nič robiť, no za úspešným mužom stojí vždy žena,
ktorá nemá čo na seba. Kým dvojica je základom rodiny, trojica je základom až
fundamentom literatúry. A knihy obsahujú veľa poučenia, zábavy a papiera a ich
čítanie je s prepáčením dobrou školou do života. Ale aj škola ako taká je podľa
mienky nejedného pedagoga aj väčšiny školákov celkom dobrá vec - až na to, že
im pokazí najmenej pol dňa.

V Ufotatrách sneh je hebký,
lyže hladké od Ramy.
Voslep letia „holé lebky“,
prudko brzdia ušami.

VYDAVATEĽSTVO V KOZME
Riaditeľ a úradníci, typografi zlatí,
Arma.
pracujú aj v kaviarničke, hovoria jej
platy.
je
Upratovačky tam taktiež majú svo
rma.
Autori? Šťastní ľudia! Píšu knihy zda

Po lese chodí nasrdený medveď. Všade naokolo
sneh, mrzne až praská. Maco tu kopne do jedlič
ky, tam do zajaca a pri tom si mrmle:
- Prečo som ja, blbec, v septembri pil tú kávu?!

Juraj CAJCHAN

Jackie LE-CHAN
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Obchodný cestujúci posiela telegrafom správu z cesty: „Navštívil
štyri firmy, v troch prípadoch sme
uspeli. Presúvam sa do Kyjeva.
S úctou Šnejerson.“
Poštový úradník, vidiac kaftan
a pajesy, radí: „Ak vám do toho
môžem hovoriť, to „s úctou“ môžete pokojne vynechať.“
„Počúvajte, odkiaľ poznáte Rabinoviča?“ - žasne Šnejerson.
„Vieš ako by to vyzeralo, keby sa
na neobývanom ostrove ocitli
dvaja muži a jedna žena?
Francúzi by si to rozdávali na
švédsku trojku, Nemka by urobila rozvrh: pondelok - Hans,
utorok - Fritz, streda - Hans, štvrtok - Fritz, piatok - Hans, sobota
- Fritz (a v nedeľu voľno na štopkanie ponožiek), pre Angličanov
by všetko zhaslo hneď v zárodku,
pretože páni neboli predstavení ani dáme, ani sebe navzájom,
Ruska by milovala jedného, ale
spávala s druhým a všetci by boli
nešťastní.“
„A to je všetko? Ako môžeš rozprávať takú antisemitskú anekdotu?“
„Prečo antisemitskú? O Židoch sa
tam predsa vôbec nehovorí.“
„No práve!“
„Kto ako chodí na návštevu?“
„Francúz - s novou milenkou,
Angličan - s novým vtipom, Rus
- s fľašou vodky a Žid s dvoma
bratrancami.“
„A kto s kým odchádza?“
„Francúz s novou milenkou, Angličan s novým vtipom, Rus s monoklom pod okom a Žid s kúskom
torty pre tetu Katku.“
Iserul Kagan píše bratovi do Ameriky: „Počasie tu v Odese stojí za
prd, ako vôbec všetko. Nebo je
stále zamračené a ľudia nakoniec
tiež. Na Deribasovskej celkom
zdochol pes a za jedno unavené
kura musíš dať celých šesť rubľov.
Srdečne - Srul.“
List si bohužiaľ prečítali aj povolanejší než adresát, a tak si občana
Kogana zavolali na koberček.
„Čo ste to za občana, občan Srul,
pre vás je zdá sa vlastenectvo
a zdravý patriotizmus pojem celkom neznámy! Takto píše na Západ sovietsky človek? Prepísať!
Okamžite!“
Prečo nie? Srul si sadol a píše: „Tu
v Odese je nádherne. A nielen počasie. Všetko je tu také akési rozžiarené.
Na Deribasovskej je toľko ľudí, že
by ani špendlík nepadol na zem.
Všetci tu totiž po dobre vykonanej práci doslova tancujeme v uliciach. A predstav si, jeden slon tu
u nás stojí len desať rubľov. Ale čo
by som robil s takou horou mäsa.
Tak som si kúpil mrazené kura za
šesť!“

TERAZ UŽ V

Laco TVERĎÁK

Štefan OĽHA

Karol KARLÍK

PF

Jaroslav DOSTÁL

SVETOVÝ REKORD
HUMOTERAPIE V PREŠOVE
Originálny svetový rekord v počte vernisáží kresleného humoru
je prezentovaný v Prešove od 8. - 14 marca 2017 v rámci projektu
Humoroterapia. Na piatich miestach sa predstavujú svetoví autori kresleného humoru so svojimi výstavnými kolekciami.
Humoterapia má viacero príčin vzniku - tou prvou je možnosť
sprístupniť výstavu v bezbariérových priestoroch pre ľudí,ktorí
sú dlhodobo, alebo krátkodobo pohybovo limitovaní a druhou
je príležitosť využiť depozit niekoľkých tisíc prác kresleného humoru, ktoré sa nazhromaždili počas 7. ročníkov medzinárodnej
súťaže Kýchanie mozgu - od kalokagathie k hypochondrii a späť.
Séria výstav je súčasťou iniciatívy Alternatíva 770 vytvorená pri
príležitosti 770 výročia prvej písomnej zmienky o Prešove.
Od 8. do 14. marca budú postupne otvorené výstavy domácich a zahraničných autorov kresleného humoru: Maurício PARA
(Kolumbia), Fadi Abou HASSAN (Sýria), Mileta MILORADOVIC
(Srbsko), Pawel KUCZYNSKI (Poľsko), O. SEKOER (Belgicko),
Ľubomír KOTRHA (Slovensko), István KELEMEN (Maďarsko),
Miroslav BARTÁK (Česká republika) a Vladimír KAZANEVSKY
(Ukrajina).

VÝSTAVA V PRAHE
V pražskej Malostranskej Besede je od 7. marca otvorená výstava Josefa Kučeru, všeobecne nazývaným
KOBRA.
Výstava sa koná dva roky po jeho úmrtí. Tento neprehliadnuteľný zjav i osobnosť veľkého formátu i širokého intelektuálneho záberu bol o.i. zakladajúcou osobou ČUK (Českej únie karikaturistov), zakladal a viedol
humoristický časopis ŠKRT, neúnavne organizoval
SALÓNY kresleného humoru, na ktorých sa často
prezentovali členovia Slovenskej únie karikaturistov,
ale i ďalší autori zo Slovenska. Ale bol aj spolupracovníkom ešte pôvodného Bumerangu (1994-1997), kde
pravidelne publikoval svoje fejtóny s vlastnoručne vyrobenou hlavičkou pod názvom Co se povídá v Praze
u piva. Tie dopĺňal aktuálnym, vertikálne komponovaným “fuseklíkom” (ukážka vpravo).
Tie sú k videniu na stenách Malostranskej Besedy
i v katalógu k výstave.

Ak nás žena ľúbi, odpúšťa aj naše nedostatky. Keď nie, neprepáči ani naše
prednosti.
N.N.
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Klaustrofóbia je strach z uza
vretého priestoru. Napríklad: Idem do obchodu
s alkoholom a bojím sa,
že je zavreté.

V DIVADLE

Mauricio PARA, Kolumbia

- Ako sa vám páči dnešná premiéra?
- No, hra je to celkom slušná, ale na premiéru sa
vôbec nehodí.
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VÝUKA MATEMATIKY
1. V 50-tych rokoch:
Drevorubač predá náklad dreva za sto dolárov. Náklady na
produkciu predstavujú 4/5
ceny.
Aký dosiahne zisk?
2. V 70-tych rokoch:
Drevorubač predá náklad dreva za sto dolárov. Náklady na
produkciu ho stoja 4/5 ceny,
alebo 80 dolárov. Aký dosiahne zisk?
3. V 80-tych rokoch:
Drevorubač predá náklad dreva za sto dolárov. Náklady na
produkciu má 80 dolárov. Docieli zisk? Áno, alebo nie?
4. V 90-tych rokoch:
Drevorubač predá náklad dreva za sto dolárov. Náklady
na produkciu má vo výške 80
dolárov, takže jeho zisk je 20
dolárov. Úloha - podčiarknite
číslo 20.
5. Na začiatku roka 2000:
Drevorubač vyrúbe pekný les.
Pretože je sebecký, bezohľadný a nezaujíma ho ochrana
životného prostredia, nezaujíma ho zver ani príroda. Všetko
je ochotný urobiť pre to, aby
dosiahol zisk 20 dolárov. Čo si
myslíte o tomto spôsobe obživy?
Námet na celotriednu diskusiu
po odpovedi na túto otázku:
Ako sa cítia vtáky a veveričky,
keď drevorubač ničí ich domovy? (Žiadna odpoveď nie je
zlá. Slobodne vyjadrite svoje
pocity, rozhorčenie, možno aj
pocit bezmocnosti.)
6. Výučba matematiky v roku
2050:
هاتشيرو تبيع كارلواد من نهاب
 كيف.ً دولارا80  تكلفة الإنتاج هو.دولار
100
الكثيرمن المال ولم؟

í deň? Kú

viny!
p si dnešné no

Hľadáš včerajš

Dušan ŠKROVINA

POÉZIE

SLOVENSKÝ
DONCHUAN

Básnikov je habadej!

Kašlem na Vás, milé dámy,

Chýba už len čitateľ....

bozkávam sa s výložkami.

STAV SLOVENSKEJ

Milan HODÁL

Zaťukala jar
lom,
na dvere baranid
nadišiel čas,
aby som sa
umyl mydlom.

P. BZDÚCH

Ján GREXA

Z POLICAJNEJ
ZÁPISNICE
Zasiahli ho do hlavy,
päť rán mal i na tele,
no našťastie iba dve
z toho boli smrteľné

Rasťo VISOKAI

PERLIČKY ZO
ŠKOLY A OKOLIA
• Tu máš dve päťky, štvorku a trojku. Myslím, že ti dvojku nedám,
to by som nesmela vedieť počítať.

Major v zálohe sa
majordomus volá.

• Ty si veľký športovec, preskakuješ celé stránky.

Keď zapíska zvonec
žiakom končí škola.

• Toto nemusíte vedieť, ale hovorím vám to preto, aby ste to
vedeli.
• Včera sme dobrali našu republiku a na budúci rok si preberieme
ten zvyšok sveta.
• Keď začne horieť škola, potlačte
radosť a začnite hasiť.

Emília MOLČÁNIOVÁ

• Tu vidíte lebku gorily. Je to vzácna vec. V našom meste sú len
dve. Jednu máme v školskej
zbierke a druhú mám ja.
• Viete čo pred dvadsiatimi rokmi
neexistovalo? Tak napríklad vy.
• Pozor! Jedna, dve, tri... desať.
V ktorých triedach táto skúška
rozhlasu nie je počuť, nech to
príde oznámiť do riaditeľne.
• Pre mňa je práca najlepšou zábavou. Ale nemôžem sa stále len
zabávať.
• Včera som poslal Ferka, aby sa
bežal z vyučovania domov umyť.
Vidím, že dnes prišli špinaví všetci
chlapci.
• Uložte zošity podľa abecedy
a dajte ich do zberu.

Jiří HIRŠL

VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY

Horúčku nám znížia
obkladačky chladné.

Zeman je pán, ktorý
v krčme na zem padne.

Obyvateľ Barmy
barmanom byť musí.
Pochutnali sme si
na kačacej husi.
Otras mozgu nemá
nikto z hlúpych ľudí.

Na udici rybár
slané ryby údi.

Pacient uzemní sa
po úraze prúdom.
V kolkárni má miesto
predaj kolkov ľuďom.

Legionár každý
lega majiteľ je.

Sliepka na tele má
kohúta a perie.
Túlavé psy žijú
zo sponzorských darov.

v zime klzké cesty
posolíme škvárov.

Jozef BILY
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PLÍŠKOVÁ JE OPĚT SINGL?
Michale, to je ale ptákovina x Třese se i advokát Sokol a herec Ilja Racek
Po neúspěšném české tenistky Karoliny Plíškové na nedávném Australian
Open se před momentálně nejlepší Češkou objevuje další problém. Podle
zjištění Fámyzdatu se totiž přítel dlouhonohé sportovkyně Michal Hrdlička
odmítl se svou milou odmítl vrátit zpátky do Čech. Důvodem tohoto jeho
rozhodnutí však údajně není partnerská krize, ale Hrdličkova obava o vlastní život. Podle dobře informovaného zdroje z nejbližšího okruhu Plíškové
má totiž Hrdlička strach, aby nebyl po návratu do vlasti utracen v souvislosti s výskytem ptačí chřipky na našem území.
ÚSTÍ JAKO ÚSTÍ
Možná zásadní obrat ve vyšetřování nedávného případu zmizelé dívenky
ze severních Čech přinese zjištění reportérů našeho listu. Ti se totiž vypravili přímo do epicentra dění a podařilo se jim zjistit poměrně zajímavé informace. Klíčovým svědectvím se v tomto směru zdá být výpověď jedné
z tamních žen, která policejním vyšetřovatelům již v minulosti sdělila, že
pohřešovanou dívenku viděla v ústí nad Labem, ale přitom prý opomněla
mužům zákona zdůraznit, že se nejedná o město pod hradem Střekov, ale
o ústí kanalizační roury těsně nad hladinou výše zmiňované řeky.
ANO, MÁ SE RÁD

Eja KULOVANÝ

HÁRÁ CELÁ KUBA
Po nedávné smrti legendárního vůdce Fidela se podle našeho kubánského zpravodaje dostávají do velmi svízelné situace obyvatelé všech větších
měst na tomto karibském ostrově. Důvodem je totiž obrovský a nekontrolovatelný nárůst počtu nejrůznějších domácích zvířecích mazlíčků. Důvod
této populační exploze je přitom zcela jasný. Stojí za ním rozhodnutí tamní vlády, která s ohledem na památku legendárního revolucionáře, vydala
přísný zákaz jakékoliv kubánské zvíře kastrovat.

Drago MIKA

FLINTA V ŽITE
Hodil som flintu do žita Aj tak nebola nabitá.
Teraz leží flinta v žite,
Ja mám pivo nedopité...ach, jaj, jaj!
A celú noc sa mi sníva,
Že mám flintu plnú piva.
Mal som počkať na nedeľu
A flintu hodiť do chmeľu... ach, jaj, jaj!

V souvislosti
s neustále
přetřásaným zákonem o střetu
zájmů, který se dotýká především
šéfa Hnutí ANO Andreje Babiše, se
zpravodajům Fámyzdatu podařilo
vypátrat zajímavou informaci.
Šéf rezortu financí a někdejší
spolupracovník KGB se podle
ní rozhodl zásadním způsobem
změnit
majetkovou
strukturu
svého stávající podnikatelského
impéria a de facto se tím vyhnout
možnému dalšímu popotahování
ve sněmovně. Jeho agrární moloch
by měl být rozdělen na několik
menších firem, přičemž sám Babiš
chce založit novou vlastní firmu
s příznačným názvem EGOfert.
S TRUMPEM AŽ DO MRAKŮ
Zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem zásadním způso-

Nájdete to aj na webe Enkiho už smäd... netrápi...ach, jaj, jaj!
P.S. Podľa mýtov údajne boh Enki naozaj
holdoval pivu.

Jaký animovaný film je momentálně
nejpopulárnější v Mexiku?
Ivana Trumpová, Amerika
Za plotem
Na základe dohody o reciprocite
publikujeme niektoré materiály
z českého humoristického časopisu SORRY.

DYNAMICKÉ OSOBNOSTI
Ľudia, ktorí sa ešte včera podpisovali krížikmi, sú schopní zajtra za vaše priezvisko
pripísať otáznik.
POVSTALCI
Boli to povstalci – povstali, keď do krčmy vkročil obergruppenfuhrer SS.
KONEČNE
Konečne zadul dobrý vietor do plachiet. Lenže plachty práve dožierali more.

Mixujem myšlienky - lienky:
Spomínam si, že boh Enki
V Mezopotámii čaká
Na pivo a na panáka... ach, jaj, jaj!

Rozprávať raz budem deťom,
Jak som pivo internetom
Poslal kamsi ku Eufratu,
Čo mi potom stiahli z platu... ach, jaj, jaj!

VY SE PTÁTE, MY
ODPOVÍDÁME

POLITOLOGIZMY Milana KENDU

Abo radšej do jačmeňa,
Lebo v žite flinta stená.
Z piva sa mi tratí pena...
Hlava moja unavená... ach, jaj, jaj!

Nenechám ho týrať smädom,
Veď od hanby by som zbledol.
Že sme s Enkim kamaráti,
Pintu piva mu zaplatím... ach, jaj, jaj!

bem rozděluje populaci nejmocnější země světa. Na jedné straně stojí
jeho zapřisáhlí kritici a na druhé
pak bezmezní obdivovatelé. K těm
se podle všeho řadí i majitelé jednoho z nejslavnějších newyorských
mrakodrapů, kteří se u příležitosti
nástupu kontroverzního politika do
Bílého domu rozhodli přejmenovat
svoji budovu. Ta se napříště bude
nazývat Trumpire State Building.

Z

NÁRE

Bruno HORECKÝ

Ve východní Ev

ropě
stropě
voda teče do
kopce
a upír živ je ve
hrobce
chodí lidé po

Lída CHÁBOVÁ

Naspäť sa už nevrátim,
zbytočné sú náreky,
ušiel som hrobárovi z lopaty
a budem žiť naveky!
Ladislav BELICA

TEÓRIA
RELATIVITY
Všetko je dnes relatívne,
čiže málo isté.
Aspoň že sa politikom
všetko zdá byť čisté.
Mikuláš JARÁBEK

NAŠI AKROBATI
Aj keď zletia dolu aká rarita.
Vždy dopadnú presne
na dno KORYTA...
Milan HODÁL

KONIEC HUMORU
Smola tak dlho visí nad nami,
že nás už nepobaví ani Škót
v sukni hore nohami
Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ
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Za starých dobrých čias, keď ešte
v novinách nebola inzercia, robila
sa reklama vyvesovaním plagátov.
Jedna americká továreň na klobúky prišla na geniálny nápad. Rozhodla sa, že bude popularizovať
svoje výrobky pomocou Charlieho
Chaplina. A tak sa o niekoľko dní
objavili na newyorských nárožiach
veľké plagáty, ktoré hlásali:
„Naše klobúky nosí aj Charlie
Chaplin.“
Na druhý deň boli plagáty prelepené úzkym prúžkom papiera, na
ktorom konkurenčná firma konštatovala:
„Preto sa mu celý svet smeje!“
Opýtali sa raz novinári Charlieho
Chaplina aký má názor na problémy čiernych a bielych obyvateľov
Ameriky. Chaplin odpovedal:
„Keď chcete zahrať na klavíri národnú hymnu, potrebujete na to
okrem bielych aj čierne klávesy...
Škoda, že sa nad tým pán prezident hlbšie nezamyslí.“
Keď bol raz Chaplin v ženevskom
hoteli „Pod troma korunami“, dal
vrátnikovi prepitné 20 frankov.
„Minule ste mi dali, pán Chaplin,
štyridsať frankov, aby som si vypil
na vaše zdravie!“
„To je pravda,“ odvetil veľký herec,
- „ale teraz sa cítim oveľa lepšie.“
O CHURCHILLOVI sa rozpráva

veľa anekdot. Jedna z nich vznikla v čase zasadania veľkej trojky
a znie:
Americký prezident Roosevelt
vstúpil náhle k Churchillovi do
izby. Ten práve vychádzal z kúpeľne nahý. Roosevelt sa veľmi
ospravedlňoval, ale dostal túto
odpoveď:
„Prosím, len poďte ďalej, Anglicko
nemá čo skrývať!“
CHURCHILLOV šofér raz zablúdil
v neznámom kraji. Winston Churchill sa spýtal náhodného chodca:
„Prosím vás, nemohli by ste mi povedať, kde som?“
„V aute,“ - odvetil lakonicky muž
a kráčal ďalej.
„Nuž, toto bola odpoveď hodná
našej dolnej snemovne,“ konštatoval Churchill.
Keď videl začudovanú tvár svojho
vodiča, vysvetlil mu to:
Po prvé - bola krátka a drzá, po
druhé - bola celkom zbytočná a po
tretie - neobsahovala nič, čo by
som už predtým nevedel.
CHESTERTON uvidel u obchodníka s umeleckými predmetmi
krásnu olejomaľbu, predstavujúcu
šľachtica v stredovekom odeve.
Cena obrazu však bola príliš vysoká, a preto ho nekúpil. O týždeň
uvidel obraz v salóne lorda Greena.
„Jeden z mojich predkov,“ - povedal lord Green.
Chesterton prikývol a povedal:
„Keby bol o dve libry lacnejší, bol
by to jeden z mojich predkov!“

CKÉHO

AFORIZMY Milana KUPE

Hoci aj
ojne slobodne nadýchnuť.
• V demokracii sa môžeš pok
toluénu.
to však nie sú
y niekto vyhrá voľby. Nikdy
• Z minulosti vieme, že vžd
voliči.
e nikto neumrel.
• Na zlyhanie svedomia ešt
ať.
viac, ako občania dokážu žiad
• Politici sú schopní sľúbiť

KNIHA,
KTORÚ SI (UŽ)
NEKÚPITE

Miloslav ŠIMEK, Luděk SOBOTA:

JAK VYROBIT BUMERANG
Ilustrácie: Václav Kabát, Albatros 1987

Nasledujúca poviedka Jak si vyrobit
bumerang je iba jednou z rovnomennej knižky dvojice českých humoristov
Luďka Sobotu a už nežijúceho Miroslava
Šimka.
Prečo práve bumerang? Z obyčajnej pohodlnosti. Ak niekam niečo hodíte, ono
to tam väčšinou zostane. Ale ak hodíte
niekam bumerang, ten sa vám väčšinou
vráti. My teda môžeme stáť na mieste
a len dvíhať a hádzať. Ale povedzme si niečo o histórii tejto prastarej zbrane. Ľahký
lovecký bumerang vznikol v Austrálii asi
tak, že domorodý lovec Bum-Erang, inak
prezývaný samouk, zabudol pred svojou
hlinenou chatrčou pravítko, ktorým vymeriaval chlievik pre kenguru. Pravítko cez
noc navlhlo, pretože naň spadla austrálska rosa. A ohlo sa do tvaru akéhosi rožka.
Keď lovec Bum-Erang ráno takto upravené
pravítko našiel, chcel ho ako nepotrebné
odhodiť. Ale také jednoduché to nebolo.

ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU
Pravítko sa k nemu vrátilo a ešte ho cvrnklo do hlavy. Bum-Erang znovu odhodil
celou silou pravítko - nepravítko. Nestihol
sa ani otočiť a dostal ďalšiu ranu do hlavy.
A tak to pokračovalo celý deň. Večer našli
domorodci svojho priateľa Bum-Eranga
celého dobitého pred chatrčou. Keď sa
od jeho ženy dozvedeli na čo zomrel, pochovali ho s veľkou slávou ako vynálezcu
novej zbrane, ktorú nazvali podľa neho bumerang. O tom sa však už Bum-Erang
nikdy nedozvedel.
A teraz si povedzme niečo o výrobe bumerangu. Kúpime si krásny kus dreva, dlhý
asi 50 centimetrov, močíme ho v slanej
vode a pomaly a trpezlivo ho ohýbame...
Počkajte. Ono by vlastne mohlo byť jednoduchšie, ako už vieme z histórie, nechať
cez noc na tráve pravítko. Rosa zapracuje
za nás a ráno budeme mať bumerang hotový.

METEOROLOGICKÉ OKIENKO
Existuje seriózna dlhodobá predpoveď počasia?
Zaiste. Tento rok, budúci nevynímajúc a ďalší a ďalší vrátane má byť zasa, opäť a znova jar, leto, jeseň a zima.

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU

VIII

KUK DO HISTÓ
RIE

DEREŠ FEDORA VICA

3 POČTÁRSKE ORIEŠKY PRE
ŽIAKOV ZŠ
• Z budovy, ktorá mala výšku
50 m, spustili 2 guličky. Jedna
mala hmotnosť 10 gramov,
druhá 15 gramov. Určite farby
guličiek.
• Z miesta A vyrazil traktor rýchlosťou 15 m / sek. V tom istom
čase vyštartoval druhý traktor
z miesta B rýchlosťou 10 m/
sek. Ako sa volali traktoristi?

Lepšie raz vidieť, ako 5 krát počať.

(Uplynulo už 304 ro
kov od popravy Juraja Jánošík
a)
Juraj Jánošík - m
eno, ktoré
bez pardonu patrí
skúsenému
podnikateľovi
v zbojníčení,
proste slovenske
j národnej
legende. Boss dr
užiny jedenástich chlapov, hr
dinov, dubov a str
ojov, rodák z Terchovej (okres Slota
pri Žiline) sa po zla
paní pandúrmi
dožil iba 25 rokov,
keď ho po dlhšom
mučení na Dereši Fedora Vica
popravili 17. marca
1713 zavesením
za rebro na bumer
angu. Ako sa príbe
hy a mýty šírili,
bol tento vodca vu
lgo šéf obdarený
zázračnou silou
a vyznačoval sa od
vážnymi činmi a he
slom: Bohatým
brať preferenčné
hlasy a chudobný
m rozdávať ilúzie
ktorými oplýva aj
,
náš dvojtýždenník.
Povestný výrok
nášho ľudového hr
dinu spod šibenice
: - Keď ste si ma
upiekli, tak si ma
aj čítajte! je nielen
žrebovateľný, ale
aj... veď viete ako.
Nalim NACHEL

Po prehratom zápase
vraví hokejista:
- Najprv sme nemali
šťastie a potom sme
mali smolu.

Y ŠPORT
REGIONÁLN
hráčoch sa
O niektorých
ť, že hrajú,
nedá poveda
mujú.
fil
oni priamo

ODHALENIE ŠKANDÁLU!
(Pokračovanie z 1. strany)
Celebrita Mandela Banášová mala nakoniec
šťastie. To si iba imitátor Rasťo Piško strieľal za
bieleho dňa zo speváčky Evy Mázikovej v holých i rozvitých vetách, ale aj imitáciami jej
evrgrínov, ktorých obľuba pretrváva od vidím
do nepočujem. Ty kokso!

DVOJTÝŽDEŇ

NA TENTO

Mám niečo
s ischiasom. Prestal ma
bolieť / J.Sekera

RECEPT
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BENGÁLSKE REBIERKO
NA SPOSÔB HARAKIRI
V zoologickej, prípadne v botanickej záhrade sa usadíme pri výbehu
Bengálskeho tigra. Pozorujeme
ho a čakáme, kým sa nenavečeria. Keď potom zaspí, vojdeme do
klietky a presvedčíme, či naozaj
spí, alebo to na nás iba hrá. Najlepšie sa o tom presvedčíme, ak
mu zahryzneme do chvosta.. Ak
sa zobudí, urobí nám taký bengál,
že sa nielen nám, ale aj jemu začnú zbiehať slinky. Ak by sa však
na naše uhryznutie nezobudil,
ukradneme mu z misky nedojedené rebierko, ktoré mu ostalo
z večere.
Pri východe zo ZOO sa zamaskujeme za klokana, aby sme sa
mohli nepozorovane dostať von
cez vrátnicu.
Doma vložíme rebierko do šuflíka, polejeme surovým benzínom
a zapálime. Ešte horiace podávame v blízkosti senníka za asistencie členov Dobrovoľného hasičského zboru.
Rebierko na spôsob HARAKIRI
prichádza do úvahy aj v prípade,
ak sme omylom zahryzli do chvosta levovi.
Želáme vám ničím nerušenú
dobrú chuť!

Ervín PAPARACO v.r.

-atak-

ŠPORTOVÉ OFRFĽANCE
/ Stano VEREŠVÁRSKY

BÝVAVALO
Armádne mužstvá ešte v nedávnej
minulosti vychovávali celý rad kanonierov.
DILEMA
HUMOR Z INTERNETU

To je nefér – ako majú hrať naši futbalisti dopredu, keď dopredu nevedia.
Ako bude hrať súper?

Každá žena ti môže ležať pri noh

ách. Stačí dobre trafiť bradu.

ZEMPLÍNSKY SONG
Noľem povic, Kata,
čom ši taka piskata?
Co proci mňe furt maš?
Ti me ľubiš, ľem kec je viplata...
Tag vipada vsťach naš.
Popaď, ras šnich, druhi ras dišč
a treci ras murar pada,
a ti me ňamaš rada.
Uš še mi z toho robi druha brada.
Druha žana svojomu mužoj
kupuje pivo i Bumerang
a lakocinki vari a vari,
šutemeňe vipika a vipika
a nuka: Na, jic, jic, stari!
A ti? Škoda hutorec,
zlosna ši jak humenski Laborec,
ňevažiš sebe, že maš doma basňika.
Kec ňezmeniš svojo citi gu mňe,
ta vežňem štrank a utopim še v humňe,
to mi ver,
abo nabijem revolver
a otravim še jak tota zver.
A kec už toto ňepomože našej laske,
ta še obešim na viplatnej paske.
Cingi lingi bom.
Milaň LECHAŇ

Peter GOSSÁNYI

Mike TYSON

BAČIKOVA
MUDROSC
Kec pri košeňu travi
stracace rovnovahu,
friško vof ňej začňice
hľedac jednu nohu.
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EM ANCIPÁC IA

JEDINÁ OTÁZKA,

?
ALEBO

VY SA PÝTATE, MY
ODPOVEDÁME:
V čom vidíte rozdiel medzi
socializmom a kapitalizmom?
- pýta sa nás nezorientova
ný
čitateľ Emanuel Q.
Odpovedá náš externý
po
radca Drago M. z Poprad
u:
V socializme kradol každý
a zo
svojho. V tzv. kapitalizme okr
áda kvalifikovaná menšina
nekvalifikovanú väčšinu.
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