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❶ Poznáte nejakú (máte nejakú
vlastnú) definíciu humoru?

Bohatí ťažia z demokracie,
bezdomovci z kontajnera

Nepoznám, ale „vygúglil“ som si definíciu podľa Karla Čapka:
„Humor je soľou zeme. Kto je ním dobre presolený, vydrží dlho čerstvý.“

❷ Stala sa vám niekedy humorná (veselá) príhoda, ktorá by
mohla pobaviť aj našich čitateľov?

Na ulici v P
rešove

- Prosím vás, chce
m ísť na
stanicu. Idem do
bre?
- Nie, trochu krív
ate.

Bolo ich veľa, ale neviem, či sú vtipné
aj pre iných. Často si spomeniem, ako
som na „vojne“ počas vyhláseného
poplachu nevedel nájsť také tie malé
vojenské topánky – kanady, až kým
som sa lepšie nepozrel na zem a zistil
som, že už ich mám dávno obuté. Teraz
sa smejem, ale vtedy to už vyzeralo na
„prúser“

HĽADANIE PRAVDY
Vo víne je pravda,
tvrdia v krčme chlapi naši.
Stále ďalšiu otvárajú,
hľadajú ju v každej fľaši.

❸ Ktorá oblasť spoločenského
života je podľa vás najväčším
inšpirátorom humoru?

Emília MOLČÁNIOVÁ

Skúsenosť ukazuje, že najväčším inšpirátorom humoru je politika, aj keď
väčšinou je to tragédia.

nu,
Každý má takú že
n nieakú si zaslúži. Le
akú si
ktorí majú takú,
vzali / Guitry

❹ Ak máte - mohli by ste nám
prezradiť rebríček:
a) najveselších politikov
b) najsmiešnejších politikov?
Rebríček nemám, ale zdá sa mi, že veľakrát tí politici, ktorí chcú byť najveselší, sú najsmiešnejší.

NAŠE LESY

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Každé rokovanie parlamentu zanechá
po sebe množstvo anekdot. Poznáte
to: keď zasadá parlament, krajina je
v ohrození.

Nerastú do neba
duby a buky.
Bezhlavé výruby
sú pre les muky.
Len kdesi v teplúčku
mädlia si ruky a pijú whisky.

❻ Stali ste sa niekedy objektom
žartovania? Ako to na vás pôsobilo?

Asi pôsobím veľmi vážne, lebo často
sa mi to nestáva. A pritom som veselá
kopa, len o tom nikto nevie.

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

Tí, čo im porastú…
Závratne porastú…
Do neba zisky…

Podstatná je dobrá nálada. S ňou je život hneď jednoduchší. Nemám rád, keď
sa všetko berie smrteľne vážne, potom
máme plné ulice zachmúrených ľudí.

❽ Chcete sa sám seba na niečo
opýtať? Ak áno, dajte si na svoju
otázku aj odpoveď.
Radšej nie, lebo odpovede by nemuseli
byť pre každého veselé.

Andrej Mišanek

VOLEBNÁ HÁDANKA

VIETE? NEVIETE?

Čoho bude viac?
Na jarnej oblohe vtákov,
alebo po voľbách hlupákov.

Ako je možné, že slovenskí
penzisti nepotrebujú viagru?
Lebo ceny liekov v lekárňach
ich dokážu vzrušiť až-až.

á
Eva Jarábková-Chabadov

Milan Hodál

Niektorí naši politici by urobili pre
spoločnosť najlepšie, keby vstúpili
do seba a nikdy sa nevracali. / Bigor
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slovník (takmer) cudzích slov
Inteligent, inteligencia, tieto slová cudzieho (dokonca latinského) pôvodu,
boli vždy problematické, vždy boli trochu podozrivé. Nikto totiž nevedel, čo
to presne je, a tí čo to vedeli, radšej
do toho nerýpali, pretože dobre vedeli, alebo aspoň tušili, že body by im to
neprinieslo. Tak to bolo kedysi. Ale čo
si budeme nahovárať, aj dnes sa tieto
slová nezriedka používajú ako nadávka.
Spoločnosť sa skladá z ľudí rôzneho postavenia, veku, vzdelania, vierovyznania
i politického presvedčenia. Komunizmus si to vo svojej dobe zjednodušil
a rozdelil svojich občanov na robotníkov, roľníkov a pracujúcu inteligenciu. To

IGENCIA

INTEL

zdôraznenie „pracujúca“, malo mať zrejme nejaký význam. Veď ako by to znelo
v opačnom garde – inteligencia, pracujúci roľníci a pracujúci robotníci? Zrejme
sa automaticky predpokladalo, že ak by
robotník alebo roľník nebol pracujúci,
prevalilo by sa to okamžite. Ale ak nepracuje inteligent, nič sa nedeje. Veď by
sa to nakoniec ani nepoznalo.
Nuž skúsme si do toho rypnúť, navodiť
si tak trochu absurdnú, alebo aspoň neobvyklú situáciu. Hneď zistíme, že nie je

Pavel Taussig

Pokračujeme v publikovaní aforizmov Milana Kendu, ktoré sú v knižke s názvom Aforoaféry (predstavili sme ju v č. 2) radené podľa rokov vzniku.

Milan Kenda / AFOROAFÉRY 1970
••Je celkom pochopiteľné, že analfabeti sa usilujú čítať medzi riadkami.
••Anonymné listy sa vyznačujú veľmi presnou adresou.
••Nakoniec ju predsa len požiadali o ruku - aby jej sňali odtlačky prstov.
••Optimista sa dnes už vyjadruje skepticky, skeptik pesimisticky, pesimista
nihilisticky, nihilista ironicky a ironik optimisticky.
••Krysa si nájde miesto aj v preplnenom záchrannom člne.
••Logika výberu vhodných ľudí spočíva v tom, že závozníka rozvážajúceho
mlieko poveria vedením výskumu Mliečnej dráhy.
••Väčšina našincov zabehne stovku iba ak za tisícovku.
••Je celkom prirodzené, že človek, ktorý sa prebíja do Mekky, zanecháva za
sebou púšť.
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ani absurdná, ani neobvyklá.
Robotník Ján Ľupták sa svojho času
dostal do parlamentu. Bol dokonca
lídrom strany Združenie robotníkov Slovenska. Stal sa podpredsedom Slovenskej národnej rady. Ako politik a poslanec prestal byť robotníkom, teda aspoň
manuálne pracujúcim. Stal sa inteligentom, teda duševne pracujúcim. Alebo sa
hádam stal inteligentom robotníckeho
pôvodu? Alebo inteligentným robotníkom?
Delenie na robotníkov, roľníkov a pracujúcu inteligenciu prestáva byť stále
menej aktuálne. Vlastne nikdy aktuálne
nebolo, bolo zneužívané. Veď robotník
aj roľník nielenže môžu, ale dokonca
musia byť inteligentní, ak majú vytvárať
nejaké hodnoty, ak majú dosahovať určité výsledky vo svojom odbore. Tak na
čo potom treba zdôrazňovať, že inteligencia by mala byť pracujúca? Občas
to potom u nás vyzeralo tak, akoby inteligencia bola nepracujúca a robotníci
neinteligentní.
Je to určite klamlivý dojem, pretože
nikto už dnes nevie nič presne definovať. Častokrát už nie je ani jasné, čo
je ústava alebo zákon, čo je tolerancia,
pravdovravnosť, úcta, pokora, schopnosť i neschopnosť. Podstatné však je,
že napriek akej-takej nezamestnanosti,
je tu stále roboty vyše hlavy. Pre inteligentných robotníkov i pre pracujúcu
inteligenciu.
Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

KĽÚČ

JOZEF BILY: OZVENY

Ja som mal kľúč
v detskej izbe zvonka.
Moje deti už znútra.

••Čo plnia ľuďom kompromisy?misy… misy…misy…
••Akú plochu majú formuláre?áre…áre…áre…
••Čo je horšie ako teroristická nálož?lož…lož…lož…
••Ako získal zlodej všetko, čo si predsavzal?vzal…vzal…vzal…
••Vegetariánov neláka klobása…basa…basa…basa

Tomáš Janovic

Televízia nikdy nenahradí noviny, lebo televízorom
sa nedá zabiť mucha.

SENTENCIE
SUPER KVALI

/ Ján Grex

a

TA

Právo

Zaručuje to vraj
naša ústava:
Hŕstke prachy…
Nám len hrubý
produkt zostáva!

Poniektorí poslanci sú
ako herci. Robia jednu
scénu za druhou / Ringo

Jediný výrobok
čo sa nekazí: pr
áčka
špinavých peňazí
.

ŽIVOTNÁ MÚ

DROSŤ

Keď si vládny, nie

si hladný.

Ján Heinrich

Čo je to TV?
Táradlo vizuálne
Miro Vico

BÝVALÉ 1.MÁJE

Nestačilo vyzdobiť traktory,
lebo ľudia nie sú stroje,
niesli sme v rukách heslá,
no mysleli sme si svoje.

á
Eva Jarábková-Chabadov

Ľudo MAJER

Facebook

Protože nemám PC, tak se snažím získat přátele obdobným způsobem jako na Facebooku!
•• Každý den chodím ven a vyprávím kolemjdoucí m, co jsem jedl, jak
se cítím, co jsem dělal předchozí noc a co budu dělat zítra večer
•• Pak jim rozdávám fotky mé rodiny, mého psa a moje fotky, jak
pracuji na zahradě a trávím čas v bazénu
•• Také poslouchám jejich rozhovory a říkám jim, že je miluju!
A funguje to… Už mám tři přátele:
Dva policisty a psychiatra.

Ľubomír Juhás

III
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Strana strane nepoddá sa
Hnutie hnutím ponatriasa
Naletí na sľuby hlúpy
Potajme aj hlas sa kúpi

Drago Mika

Kortešačka

UFO GRAMY
Tom áša Majerníka

Keď niekto pomáha zločincovi kľučkovať medzi paragrafmi,
alebo klamať pred zatknutím, nazýva sa komplicom.
Keď niekto pomáha zločincovi kľučkovať medzi paragrafmi
alebo klamať po zatknutí, nazývame ho obhajcom.

DVA SMUTNÉ PRÍBEHY

Na stene čert mení výzor
Účel svätí televízor
Aj rádio aj tlačivá
Oponent sa vyobšíva

Škeria sa nám ksichty známe
Suchý rožok zas sa láme
Omrvinky vietor sfúkne
Babičkám pod mnisukne

Les sa rúbe, štiepky letia
Z oplana sa stáva beťár
Kombajnom žne víťaz slávu
Od Čiernej po Bratislavu

Prízrak volieb zo sna budí
Ponúka nám múdrych ľudí
Ktorí všetkým chcú len dobre
O každý hlas korteš žobre

Až sa hory červenajú
Jedni druhým nedoprajú
Dokričali z urny hlasy
Blyslo sa, no či na časy?

Skočil Turčín do jelšiny
Pozahládzať svoje viny
Z bilboardu ksicht sa škľabí
Myšie vojny vedú žaby

Po troch dňoch sa úsmev tratí
Okašlú sa kamaráti
Prášnici sa práši z huby
Zabudne sa na prísľuby

Na slaninku muchy (b)erú
S koláčom si delím dieru
Volí Jano, volí Jana
Kresťan dá hlas za pohana

Kade - tade zvony zvonia
Pred voľbami exkrém’ vonia
Na hlasy je korteš hrdý
Hneď po voľbách exkrém’ smrdí

Jajže, Bože, jak to bolí
Keď má človek zadok holý
Už sa blížia vlčie časy
Keď sa trúba o hlas hlási

Zvoliť by sa mohol Yeti
Je bez detí, je bez tety
Nevie, čo je korupcia
Himaláje neprepíja

Ak sa pozriete pozornejšie na fotografiu, na sediacej postave môžete nájsť
až osem (ale to nie je konečné číslo) chýb. Ak by ste tie chyby nemohli nájsť,
pozrite si stĺpec vpravo nižšie, vysádzaný dole hlavou, kde nájdete čiastočné
riešenie.

Evrópské volby
Išel by sem volit,
jaksi nevím pro čeho.
V Bruseli mám keho skolit,
nemajú tam Dučeho…
Vidzím já tých istých bardú,
je Šniclovič, je Monika,
Čujem reči od retardú,
aš mňa chytá panika.

chu,
V Ufónsku si radi recitujú Má
Máj.
spamäti vraj vedia celý jeho
iž hrachu,
Aj náš Jurko žil by, nebyť tot
vrchy, háj!
pošmykol sa, chudák, plačte

Je to hlavňe o ich prachoch,
na piadestáli byrokrat,
né o prostých ludzí krachoch,
príživňík je demokrad.

UFÓNKY NA NÁKUPOCH

Terne…
Zvolenský jogurt, tlačenka v
žky.
Ufónky nákupmi plnia si dro
…
rne
Sklamané zašli si aj do he
rožky?
Kdeže si Dubček, kde tvoje

Tak proto taká suabá účast,
Slovák rozum zdravý má,
jeho názor, jeho podcast,
snát to s ňima zatrímá.
Vlado Mešár

Dedo Pejo

1. Muž na obrázku nie je Slovák.
2. Nikdy nebol členom KSČ ani HZDS.
3. Nevolil Smer, SNS, ani Most – Híd.
4. Číta Bumerang, Sme a Denník N.
5. Počúva štvavé reči proti Slovensku zo
zahraničia a podporuje tretí sektor a nezávislé organizácie.
6. Chodí na demonštrácie za slušné Slovensko.
7. Jeho spoločník (pes) nie je čisto slovenské plemeno.
8. Sedí na nejakej bezvýznamnej skale, aj
keď k dispozícii má Kriváň aj Gerlach
(predtým niekoľko rokov aj Stalinov štít).

Fero MRÁZ

Na tom hornom na salaši
Kandidátka ľudí straší
Na salaši na tom dolnom
Kto kameňom - ty doň pornom

Čo je to zjavenie a čo zázrak?
Zjavenie – keby sa na zasadnutí
vlády objavil Duch svätý a povedal im, že to nerobia dobre.
Zázrak – keby na to prišli sami.

IV
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Jano Valter

(franc. pour féliciter)
je v spojení s letopočtom skratka
novoročnej forjnej
opra
blah
ím
mulky. S láskavým dovolen
autorov pokračujeme v publikovaní týchto malých súkromných
om
dielok (a donedávna i celk
obm
ívny
okat
prov
s
nych
intím
kcií
sahom, ktoré autori do reda
si
radšej ani neposielali), ktoré
zi
med
jú
ieňa
vym
ti
amä
od nep
sebou známi na sklonku uplynuuje
lého roka. Odkedy však fung
lke
internet, tak v poštovej obá
e
už iba zriedkavo. Ak teda mát
o
aleb
né
vtip
rke
zbie
ej
vo svoj
y,
inak zaujímavé novoročenk
ch
naši
aj
ať
zauj
li
moh
by
é
ktor
čitateľov, prosíme o ich zaslanie
do redakcie.
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Bohuš JUHÁS

V minulém čísle Fámyzdatu jsme nesprávně uvedli, že za
neúměrně vysokými cenami datových tarifů v České republice stojí mobilní operátoři. Správně mělo být uvedeno debilní
operátoři. Omlouváme se a děkujeme za ministryni Novákovou.
Džegr je všechny přečůral!
Možná mohl být o kapku lepší. X Dá zobnout i Plekancovi?
Věk se zastavit nedá a své o tom ví i česká hokejová superstar Jaromír Jágr. Prakticky rok trval jeho návrat na hokejová
kolbiště, a přestože v současné době už fenomenální „Džegr“
opět táhne na ledě své kladenské rytíře, reportéři Fámyzdatu
až nyní vypátrali pravý důvod tolikrát odkládaného návratu legendární šedesát osmičky. Kladenská ikona totiž podle
důvěryhodných zdrojů trpí samovolným uvolňování moči, což
je vzhledem k jeho věku vcelku pochopitelné a právě tento problém stál za jeho dlouhou herní absencí. Teprve poté,
co šéf kladenského klubu obdržel speciální lék ze Spojených
států, který jeho problémy vyřešil, mohl s klidem nazout brusle.
Jakkoliv se tento důvod, může zdát na první pohled nepochopitelný, v kuloárech kladenského klubu se hovoří o tom, že se
hvězdný Jaromír obával, aby mu rozhodčí v průběhu utkání

•
Ž IDOVSKé
ANEKDOTy

Andrej Mišanek

Tisková oprava

Beží pán Roubiček okolo newyorskej
banky, a čo nevidí. Pán Kohn predáva
pred tou bankou párky. Roubiček
k nemu pribehne a hovorí:
„Vidím, že ste sa zasa trochu zmohli,
to by ste mi mohli niečo požičať!“
„To nepôjde,“ hovorí Kohn. „Ja mám tu
s touto bankou podpísaný kontrakt.“
Roubiček sa zasmeje:
„Aký by ste vy mohli mať kontrakt
s newyorskou bankou?“
„No aký! Že ja nebudem požičiavať
peniaze a oni že nebudú predávať
párky.“
•••
Príde Samuel Pick do cudziny, a čo
nevidí? Na jednom nenápadnom
obchodíku vidí nápis:
ROUBIČEK – VÝBORNÁ TALIANSKA
ZMRZLINA.
A hneď pod tým visí ceduľka:
ŽIDOM NEPREDÁVAME.
Pán Pick sa strašne rozčúli. Vtrhne
dnu a kričí:
„To ste sa, Roubiček, vyfarbili!
Dofrasa! Ako to, že nám nechcete
predávať?“
„Len sa nerozčuľujte,“ hovorí pokojne
Roubiček, „ochutnali ste už našu
zmrzlinu?“

Kornel Földvári

neustále nepískali zakázané uvolnění.
A zkuste propadnout…
Přestože stále více zemí světa tlačí na odstoupení venezuelského samozvaného vládce Nicolase Madura, ten nejenže odmítá opustit prezidentskou funkci, ale stále více upevňuje svoji
moc. Posledním důkazem budiž nové nařízení venezuelského
ministerstva školství, podle kterého budou tamní středoškoláci na závěr svého studia skládat maduritu.
Tož soráč, borče!
Velké diskuze v rámci hokejového hnutí vyvolal nedávný brutální zákrok na karlovarského útočníka Havránka ze strany
brněnského Martina Erata. Ikona Komety vyfasovala šestizápasovou stopku a to i s ohledem na to, že hvězdný forvard neprojevil náležitou lítost nad svým zákrokem. Částečně se to za
něj snažilo napravit vedení brněnského klubu, které ve svém
oficiálním prohlášení doslova uvedlo, že opravdu to jejich hráč
udělal erat.

Miroslav Motyčík

POZOR NA NICH!

A je ich dosť v každom meste,
čo svoj rozum zmestia
do zovretej päste.

Pán Kohn chodí po parku so psíkom.
Uvidí známeho a pekne ho pozdraví:
„Dobrý deň, pán Wassermann.“
„Volám sa Vodička,“ hovorí známy
a pán Kohn sa len s pochopením
usmeje. O týždeň sa opäť stretnú
na prechádzke, pán Kohn pekne
pozdraví:
„Dobrý deň, pán Vodička,“ a počuje
nahnevanú odpoveď: „Volám sa
Potočný, dofrasa!“
To sa už pán Kohn nahnevá:
„Nerobte zo mňa blázna. Poznal som
vás ako…“
„Len sa zbytočne nerozčuľujte, pán
Kohn. Ono to lepšie znie, keď je
človek Potočný, predtým Vodička, než
Vodička a predtým Wassermann!“
•••
„Prečo vy, židia, vždy odpovedáte na
otázku zas len otázkou?“
„A prečo by sme tak nemohli
odpovedať?“
•••
Pán Roubiček pristihne svoju ženu,
ako sa bozkáva s Kohnom. Hneď jej to
začne vyčítať:
„Ty, Sára, tak toto mám teda za všetku
svoju dobrotu? Ako sa o teba starám!
Kožuch som ti kúpil, na dovolenke si
bola pri mori, byt máš ako Karlštejn,
žiješ si ako grófka – dočerta,
prestaňte aspoň na chvíľu vy dvaja,
keď hovorím!“

Ľudo Majer

Radek Steska

Nebezpečná pramička
Nedávná hanojská schůzka amerického prezidenta se severokorejským vůdcem se podle všeho minula účinkem. Severní
Korea totiž místo dalších aktivit v oblasti demilitarizace přišla
s novou zbraní. Jedná se o malé plavidlo určené především
k rychlým diversním akcím na území svého jižního souseda
a podle informací Fámyzdatu ponese název Kim Čong-člun.
Na základe dohody o reciprocite publikujeme niektoré
materiály z českého humoristického časopisu SORRY.

Bruno Horecký

V

10/2019

Perličky
zo školy

kolia

ao

• Malé deti nesmú sedieť vedľa
otca preto, aby sa nenaučili nadávať. Môžu, ale až od dvanástich
rokov, pretože už majú väčší rozum a veľmi nepočúvajú.
• Snehové fujavice obmedzujú
celú dopravu sem, tam a späť.
• Blato lietajúce od áut zanecháva na čiernych nohaviciach také
svetlé škvrny a na svetlých zasa
tmavé.
• Unikát je napríklad auto, ktorému neuniká z výfuku nič,
pretože je to elektromobil.
• Keď sa pozeráme z okna auta do
prírody, tak vidíme, že okolo cesty
je plno papierov a plastových
fliaš.
• Diaľnice majú len mierne zatáčky, a tak nám umožňujú
bezpečnejšie havárie.
• Parkovať sa nesmie v parku.
• Značka “Pozor, deti!“ znamená, aby sme nejako neublížili
autám.
• Vodič nemusí rešpektovať značku Stop!, keď ide peši.

VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY

Spojením bodov sa
spojnica vytvorí.
Chóry sú v kostoloch
pre chorých priestory.
Častá hra na trombón
trombózu vytvára.
Bacilmi zdravými
potešte lekára.
Pomalé bociany
nosia len dôchodcov.
Stojaca motorka
vrazila do chodcov.
Držať sa musí vždy
polievka držková.
Boxer je pes, ktorý
dokáže boxovať.
Máriu Sklodowskú
preslávil objav skla.
Havel nám zanechal
strihanie na havla.
Bez centa všade by
chýbali percentá.
B – komplex vylieči
komplexy pacienta.
Trafená hus, keď je
mŕtva už negága.
Veľmi ma pobavil
film Sváko uragán.

Jozef BILY

Laco Tverďak

Rasťo Visokai

Opravené úslovie: Kto neskoro
ti.
chodí… vyhne sa zodpovednos

Musíme si pomáhať

Dnes mi priateľ vrátil tisíc korún,
na ktoré som dávno zabudol.
Potešilo ma, že aspoň on nezabudol!

Převládaly v něm emoce,
že na něj útočí nemoce.
Rozpoutal se v něm vzdor,
že má papuščí mor.
Lékař pořád tvrdí, že mu není nic,
přitom má symptomy příušunic!
(Kdo chce o tom vědět více:
do zad ho ranila mrtvice.)
Zásadně však tajil raději,
že v sobě přechovává naději,
že ho bez jediného důvodu,
pošlou do invalidního důchodu.

Neskôr som sa hneval sám na seba:
Vidíš, mal si mu požičať viac.
Teraz sa však utešujem:
Ešteže čo – on by zabudol, a ty nie.
Marián Hatala

Ladislav Belica

Bavia sa tri manželky:
- Ten môj hrá futbal a je tak
ý
rýchly, že ho nikto nedobehne
!–
chváli sa prvá.
Druhá sa nedá zahanbiť a hov
orí:
- Môj manžel je tiež futbalista
,
a ten zakaždým vypáli takú
šupu,
že brankár v t momente lež
í!
Tretia sa len usmeje a mávne
rukou:
- Ach, ženy! Keď vypáli môj
muž,
tak leží celé mužstvo, aj cel
ý
štadión.
- Čože? A za koho kope?
- On nekope, on páli slivovi
cu.

VI

Jak sem dnes podával
žádost
Na starobu čas trávím s ozajstnýma zvírencama
na našej malej farmje, kerú neamericky voláme, že
Humno u Pejka. Uš né u mňa deda Peja, protože já
sem si svoje chlapské povinnosci uš dávno splňil,
ale u našeho kanca, kerý s tým nemá žádné problémy a kerý sa pravidelňe v tejto činosci osvjedčuje
a kerého sem proto po mňe pomenoval Pejo. Nejaký
ten objem aj jadro si jak krmivo pro tyto zvjerky na
humňe dopjestuju aj sám. Výroba tehoto typu neňi
vúbec na zbohatnúcí a tak hrdosc, nehrdosc, úcta či
neúcta k byrokratom, aj já jal sem sa požádat náš
štát o ty nechvalňe známé agrodotácije (ale né na
parkovisko, leťišče, betónovú plochu, cestu…)
Žádosť sa po mnohých peripétijách s nabjehnucím tehoto systému, konečňe jak u nás ze šeckú
elektronizácijú, podává nelachko v zásadze troma
spúsobama:
1. Ručne (teda písemňe na dodaném a na úradze
enem osobňe prevzatém formulári)
2. Digitálne (teda vícej méňe ces počítače, keré ňekedy idú a ňekedy aj né)
3. Ináč
Já dúchotca, emeritňí docent, zaplaťíc a absolvujíc
príslušné školeňá kurzy, naivňe sem si trúfel prekonat ty, jak sa ukázalo, pro mňa asi nerezultatívňí
programy, keré spoluvytvorili šeci kamarádzi príslušňího ministerstva, de jednoťícím prvkem pravďepodobňe nebyla kvalita a jednoduchosť aplikácije
pro obyčajňího sedláka, ale pjeknučký výďelek ze
štátňí kasy. Táto naivita mňa chválabohu velice skoro opuscila a urýchleňe sem pristúpil k spúsobu č.
3. To znamená nájít na príslušňím úradze sprízňeňú
dušičku, kerá spleti týchto algoritmú a jejich kompatibiliťe aspoň částečne vládne a dálej normálňím
štandardňím „klasickým“ spúsobem sa jí vetrít do
pozornosci a vjerit ve zdárný konec tehoto dúležitého administratívňího kroku. I tak še stalo, ale bes
vjedomjá aktivistú Slušňího Slovenska.
Mňe počítačem pridzelená nová súdruška v rámci
tzv. technickej pomoci úradu deďinskému „trúbelovi“
(tú zabjehanú predtým mi zebrali, asi proto aby cirkulovali nélen klienťi, kádre ale aj malé pozornosci)
byla milá rečná dáma v létech, furt pohledňí aj ket ze
Špačinec, bes urášky úfam aj v stredňím dúchotkovém vjeku. „Vy ste z kerej to firmy?“ VIDLÁR & SONS,
s.r.o. Co to je to SONS? Synové, ríkám. A kolik ich
máte? Troch… K mojému velikému sklamáňú, počítače a aplikácije z oblasci polnosektora ju oslovili
ešče méňej jak mňa, 3x v Nitri školeného gazdu.
Naprík mojim hlubokým teoretickým poznatkom
z príslušnej oblasci a dobre míňeňým radám o LPIS
(Land Parcel Identifikation System alebo tak ňejak),
katastri, výmjeroch, ploďinách, charakteristikách
púdy etc., aňi po vícerých opakovaných pokusoch
sa í definovat a premítnút do mapy žádosci moje
skromné požadafky jaksi nezdarilo. Uťešoval sem
ju, že mňe to zas tak žily netrhá, že nech to zakreslí
približňe, lebo či já dostanu dotáciju o pár euro vyšší
alebo menší, moje výnosy to ňejak hrubo neofplyvňí. Tu zbystrila, že já sa asi neživým iba sedlačeňím,
ket mám taký laxný postoj k tým pár šupom, co nám
štát poskytuje. Z kerej ste to firmy, opýtala sa znova.
VIDLÁR a synové. A cože to robia tí synové, vy sa asi
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neživíte enem gazdováňím… Hmm, ano, chválabohu
darí sa im celkom dobre. Se skúmavým pohledem
v tvári, po tejto lustráciji pristúpila in médijas res do
mojej poteniálňí žádosci a nakonec privolaná mladá špecialistka po istej prodlevje, kedy nás takých
neščasňíkú bylo vícej a kedy na mňa uš došel rad,
problém bravúrňe zvládla za pár sekúnd. Fajn, prešli
sme teda od mapovej časci žádosci na tabulkovú.
„Uveďte číslo účtu v tvari IBAN!“ Ríkám, já si pamatám enem ty koncové čísla, keré používám, to ostatňí nájdeme preca v žádosci z minulého roka, lebo
číslo účtu aňi banka sa mi nezmňeňili. Nenájdeme,
lebo vyšší uvedenú zmňeňú úradňíčky sa zároveň
ešče nezmňeňilo uskladňeňí mojeho spisu, kerý furt
zetrvával v inej skriňi inej kancelárije. Pochopil sem
a po promptňím telefonáte s mojú starú mamú sa
mi podarilo tento zásadňí problém odstráňit a hrozící nepodáňí žádosci ten deň úspješňe odvrácit.
Boj však pokračoval dálej. Nestačilo opísat obsah
kolónek žádosci z minulého roka (hmm, ešče lepší
v PC prenést formálňe do tej istej tabulky z minulého roka), ale ich dúkladňí kontrola vznášaňím zvídavých otázek na moju polno(ne)činnosť, na keré sem
asi nezvládal dostatečne uspokojivo a dúvjerihodňe
odpovidat, spúsobila rečňíckýma otázkama jejich
spochybňeňí, aby nakonec púvodňí dáta zostali na
svojich místach v stavje a tvari púvodňím. Ňekolikrát
sem téš mosel skontrolovat súčet výmjer roliček na
erárňí kalkulačke, kerá odmítala spolehlivo počítat,
lebo venku bylo pod mrakem. Táto funkcia evidentňe úspješnému štátňímu programu v danej tabulke
chýbala. Nebudu vás dálej nuďit a další drobné epizódky, napr. o výpisi z Obchodňího registra, proč tu
mám číslo farmy, ket na zvírence dotáciju nežádám,
a pod., radši preskočím, aby sme sa nakonec dopracovali k závjeru a k vícerým podpisom mojej vytúženej žádosci. Proč ste to sem podpísali, kde byl žádatel a podpis??? Šak vy ste firma, tam patrí pečátka.
Hmm, ríkám, pokát já vím, firma sa podpísat jaksi
neumí a podla obchodňího registra já konatel (méno
a priezvisko) pečátku používat nemosím, stačí podpis, firma je v hlavičke žádosci. Tak dobre, ale na tej
pečátke je to trochu rozmazané, prepíšte čitatelňe
ten název firmy ešče pod ňú! OK.

KNIHA, KTORÚ SI
NEKÚPITE

NEPOLEPŠITELNÝ
OPTIMISTA

a to najmä z toho dôvodu, lebo
vyšla ako nepredajná. Vydal ju
JONÁŠ klub v Prahe v roku 1990
ako svoje PF 1991. Autorom útlej
knižôčky epigramov s názvom
PÍRKA je Jan SZTAUDYNGER,
ktoré z poľštiny preložil Jaromír
NOHAVICA.

Dřív než se projeví
to, co jsem zvoral,
zapěju hlasitě
vítězný chorál.
MUDRC

Byl to pro něj šok a úlek,
Zjistiv, že má zadek z púlek.
VĚDÍ LÉPE

Sousedi líp než ty vědí,
co máš říkat při zpovědi.
RENTABILITA

Já chválím hlasy beranú,
Vlnu-li za to dostanu.
MLČENÍ

Mlčenti zlato. Ovšem,
když už je po všem.
NAVZÁJEM
HLOUPÝ ŽERT

Ať už nás stvořil
pánbú či čert,
na každý pád to
byl blbý žert.
JAK ZABÍJET

Fígl politiky je,
jak zabíjet bez kyje.

My zabíjíme čas
a on zabíjí nás.

HOIDNOCENÍ JISTÉHO
FUNKCIONÁŘE

Jednoho určitě v životědosáhne:
bačkory natáhne.

Odešel sem z úradu paňi Zmatečnej v kožuchu
spocený, otrtúlený, duševňe vyčerpaný, ale ťešivý
s viďinú štátnych peňes, keré nám velkoryso jak
dycky priďelá v zímje nakonec roka aš po ubjehnuťí
šeckých agrotechnických termínú. Abych sa spamatal, po takémto heroickém výkoňe to obyčajňe
robím tak, že ket su uš v TT, odskočím si do místňího
Aqua relaxu tak na dvje hoďky zregenerovat ťelo aj
ubolenú dušičku vodňíma masážama z trysek a aj
platonickým pohledem na ňekeré pjekné mladé
mamičky a téš dúchotkyňe.
Vráťif sa do auta v pohoďe uš se zapomenutýma
byrokratickýma peripétijama, kuknúc na telefón,
viďím 13! volaňí od milej paňi úradňíčky. Po a prióri sprdnucí, proč neberu telefón, ket ona potrebuje
ešťe ňeco opravit v mojej žádosci, nepodarilo sa mi
ju presvjedčit o správnosci myšlenky, že já si válám
šunky v teplém bazéňe, ket ona musí tvrdo v roboce
makat na mojém zjavňe nezaslúženem blahu…
dedo Pejo

V Trnavje, 23. 4. 2019

Rozprávajú sa dvaja čerství právnici po štátniciach:
„Ty, Jano, počúvaj, keď si uvedomím ako sme my vyštudovali, normálne
sa bojím ísť k lekárovi.“

Oleg DERGAČOV

a

nekdoty
podľa
becedy

na

T

MARK TWAIN (1835 – 1910)
americký prozaik – humorista
Stalo sa raz, že sa Mark Twain nechal raz prevážať na loďke cez rozvodnenú rieku. Keď bol s mladým
prievozníkom asi v polovici cesty,
práve uprostred najdravšieho prúdu, kde bola hĺbka vyše desať metrov a divoké vlny prudko zmietali
plavidlom, lodivod rozpačito povedal:
„Ja neviem, pane, či sa dostaneme
na druhú stranu. Neručím za to…“
„Ako to?“ začudoval sa Twain.
„To máte tak,“ dodal bezmocný
chlapec. „Môj strýko prievozník išiel
do mesta… A ja dnes zastupujem
prvý raz… tak sa nehnevajte, že mi
to celkom nejde. Jednoducho neviem s tým plavidlom narábať.“
Twainovi nezostávalo nič iné, len
toho mladého ustrašeného chlapca
utešovať.
„Z toho si nič nerobte,“ povedal mu
povzbudivo, „každý z nás má nejakú
chybičku. Vy neviete ovládať loďku
a ja zasa neviem plávať!“
•••
Na jednej z hardfordských ulíc oslovil raz Marka Twaina starý žobrák.
„Pane, pekne vás prosím, aspoň zopár centov…“
Práve prechádzali popri hostinci.
„Poďte, priateľu,“ vraví slávny spisovateľ, „pozývam vás na pohárik,
aby ste zabudli na svoju chudobu
aspoň na chvíľku…“
„Ale pane, ja nepijem…“
„No a čo by sa stalo, keby som vám
kúpil škatuľku cigár?“
„Nikdy v živote som nefajčil…“
Medzitým sa dostali do blízkosti stávkovej kancelárie, v ktorej sa
prijímali stávky na dostihy.
„A čo by ste povedali na to,“ spýtal
sa Twain, „keby som vo vašom mene
vyplnil jeden tiket? Mám výborný tip!“
Žobrák sa ohradil:
„Nerobte to prosím, v živote som ešte
nehral.“
Mark sa zamyslel a po chvíli povedal:
„Dostanete päť dolárov, ale musíte ísť
so mnou, chcel by som vás predstaviť
svojej žene.“
„Ale prosím vás,“ vykríkol žobrák,“ mňa
ženy nezaujímajú!
„Nepochopili ste ma, priateľu,“ odvetil
Twain s úsmevom. „Svojej manželke
vás chcem ukázať len preto, aby videla, kam sa dopracuje človek, ktorý
nepije, nefajčí, netipuje a ktorého ani
len ženy nezaujímajú…“

VII
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Peter GossányI / AforizmY

••Na silikónových prsiach možno odkojiť len silikónové deti.
••Nejeden vôl robí v politike koniny.
••Milovník literatúry sa na Knižnú žatvu nevyberie na kombajne.
••Za psie časy môžu vždy nejakí sukini synovia.
••Raz možno budeme mať plastové okná aj po opici.
••Tí, ktorým je do skoku, pod kolesá vlakov neskáču.

Mykola Kapusta, Ukrajina

Milan KUPECKÝ / Aforizmy
•• Do každého privatizovaného objektu pasuje stranícky koalično - opozičný kľúč.
•• Po voľbách zvyknú mnohým politikom odchádzať argumenty a prichádzať trestné oznámenia.
•• Sú ženy, ktoré najkrajšie dni svojho života prežijú v noci.
•• Je lepšie si prehrešok odskákať, ako odsedieť.
•• Vrcholom neinformovanosti je pýtať sa na Nový rok, čo je nového.
•• Niektorí ľudia sa dostanú do popredia iba tak, že ich nastrčia ako návnadu.
•• Nečudujte sa, že humoristi sa bavia na cudzí účet, keď majú také mizerné honoráre.

dve výstavy
karikatúr
V Prešove je možné od 8. mája pozrieť si dve výstavy kresleného humoru. Jedna je kolektívna s názvom
Karikatúra a jazz (jedna z kresieb
je od Boba Perneckého, vpravo).
A druhá je samostatná výstava
ukrajinského karikaturistu Igora
Lukjančenka (kresba dole).
Organizátor výstav Peter Rázus, kalokagathický hypochodner, dodáva:
„Oslobodzovanie humorom patrí
v historických i nehistorických obdobiach - od paleolitu až po súčasné
telenovelové ekonomicko spoločenské zriadenie - k efektívnym guerillovým formám boja za čokoľvek súvisiace so slobodou prejavu. Niekto
jazzom, niekto jazzykom. Expozícia
je inštalovaná v sieni revolučných

ŽelezniČné uzly laca tormu

a kontrarevolučných tradícií Wave
- centrum nezávislej kultúry do
19. 06. 2019… Radšej 1x vidieť než
100x čítať.”

Veci, o ktorých viete pomerne málo

BLONDKÚTIK

•• Nadmorská výška Maďarska neustále klesá. Slovensku
hrozí, že bude susediť s veľkou jamou, za ktorou bude
Rumunsko.
•• Kozľa dokáže za deň vyprodukovať okolo 2400 bobkov,
čo je len o trochu menej bobkov ako rakiet dlhého doletu,
ktoré vyprodukuje za deň Severná Kórea.
•• Podľa výpočtov NASA narazí do našej planéty o 24 rokov
obrovský sekretár veľkosti 200× 200 kilometrov a spadne
na Poľsko. Cestou stratí v atmosfére 3 veľké zásuvky, ktoré
zrovnajú so zemou Paríž, New York a Humenné.

Hovorili mi: rob, čo ťa baví a peniaze prídu. Tak som si
otvorila víno, zjedla čokoládu a čakám.
Evita

Adela & Sajfa

(pokračovanie nabudúce)

HOKEJIZMY
•• Súpera často uzamkli v jeho tretine, ale kľúč na prekonanie
jeho brankára nenašli.
•• V prvej tretine to vyzeralo na výhru, v druhej na remízu,
a v tretej sa na to už nedalo pozerať.
•• V závere zápasu tréner odvolal brankára a po zápase
funkcionári trénera.
•• Hrali na na tri útoky… V zápase len trikrát zaútočili.
•• V prvých dvoch tretinách poriadne nakúpili, a v tretej to
zabalili.
•• Ich streľba bola taká úbohá, že brankár súpera by mohol
pokojne požiadať o podporu v nezamestnanosti.
Ľudo Majer

Čertovské obrázky Ľuba RADENU

VIII
DVOJTÝždeň

NA TENTO

Horúci čaj s citrónom nám
niekedy pomôže zahnať
chorobu i s lekárom.

RECEPT
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FEDOROVE FÁNKY
Rozpis:

•• 50 gramov syra s modrou plesňou
•• 1 citrodeko
•• 2 vidličky dijonskej horčice
•• 4 kg suchej fazule alebo mokrého
hrachu
•• lepiaca páska
Postup:

…a Dereš

DereŠ fedora vica

Z VOJENSKEJ

Marcela K

UŽBY

ZÁKLADNEJ SL

iča

Psychiater sa pýta pacienta:
- Chodíte s dievčaťom?
- Nie.
- A chceli by ste?
- Áno a veľmi.
- A kto vám v tom bráni?
- Manželka.

cel
piť nováčikov a ch
Veliteľ si dal nastú
u v kuchyni.
nájsť niekoho na prác
y
ch kotloch, dva krok
-Kto vie variť vo veľký
vpred!
Vystúpi jedine Dežo.
dy, súdruhu vojíne?
- A čo si varil naposle
án.
- Asfalt, súdruh kapit
Poslal nám Milan Marg

rištofov

Zo šampiňónov odstránime nožičky
aj ručičky a privedieme do pomykova a vzápätí do virvaru. Zemiaky
očistíme od blán a krvavých stôp, nakrájame na rezne a spolu s ančovičkami spracujeme v mažiari. Halušky
vykôstkujeme a varíme, kým tieto
krauliarskym štýlom nevyplávajú na
hladinu.
Podávame s knedľou alebo s príborom.
Dobrú chuť vám naháňam!
Béla ECHO, Dr. H. c., šéfkuchár v.r.

VIETE? NEVIETE?

Aký je rozdiel medzi šampónom
a debilom?
Žiadny. Oba sú na hlavu.

icin z Bardejova

Peter Kvanka & Milan Mihaľko
Roman Jurkas
Bruno Horecký

B A Č IKOVA
M u DROS c

Koho ňeščesce prenasleduje, ten sebe ešči
aji v nosnej džurke
paľec zlame.

JEDINÁ OTÁZKA
alebo

Vy sa pýtate,
my odpovedám
e

Náš čitateľ Emil R. z
Terchovej nám
píše, že jeho svokra nap
riek tomu, že
už má svoje roky a ma
la by mať rozum, si stále myslí, že
pravda a láska
raz zvíťazia nad lžou
a nenávisťou.
A keď ma pristihne pri
klamstve, tvrdí,
že mi rastie nos.
Zároveň sa pýta priam
o Milana Lechana:
- Pán Lechan, aj vám
rastie nos,
keď klamete?
- A ako! Keď to zistí ma
nželka, všetko
mi vešia na nos, dok
onca aj vypratú
bielizeň.
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