
ZÁKULISIE
Nie dav,
ktorý na námestiach bľačí.
Dôležití sú vždy
našepkávači.

Ondrej NAGAJ

BUMERANGY VšETKýCH KRAJÍN, VRáťTE SA!

ROčNÍK IV, 2. JúNA 2018 / SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ

hUmorIStIcKo-SatIrIcKý dvojtýŽdEnníK

jana trUščInSKÁ-SIvÁ, 
herečka, 

bývalá dlhoročná režisérka 
Národnostno-etnického 

vysielania Slovenského rozhlasu

❶ Poznáte nejakú (máte ne jakú 
vlastnú) definíciu humoru?
Definícíí humoru poznám hneď niekoľ-
ko. Pamätám si ich ešte z čias mojej 
rozhlasovej práce, keď sa v SRo vyrá-
bali viaceré zábavníky, ktoré som reží-
rovala.
V relácií: „Smiech a slzy slávnych“ za-
znela napríklad myšlienka Wilhelma 
Raabeho- „Humor je záchranným pá-
som v prúde života.“ Pytagorovi bol pri-
pisovaný výrok „Humor je ako soľ, musí 
sa používať s mierou“. No a predstavi-
teľ absurdnej drámy Eugene Ionesco 
tvrdil, že len humor nám dáva silu, aby 
sme uniesli tragédiu jestvovania.
„Najvtipnejší bol však výrok nášho 
vedenia, ktoré jedného dňa zahlásilo: 
„Humor dnes národnosti vo vysielaní 
nepotrebujú, stačí im spravodajstvo!“ 
A tak zábavníky zrušili… Veď na sprá-
vach sa dnes ľudia nasmejú do sýtosti… 
Všakže?

❷ Stala sa vám niekedy humor-
ná (veselá) príhoda, ktorá by 
mohla pobaviť aj našich čitate-
ľov?
Veselé príhody niekedy vyzerajú ako 
malé katastrofy. A predsa na ne s od-
stupom času spomíname s úsmevom. 
V 80-tých rokoch sme mali v bývalom 
Ukrajinskom národnom divadle, kde 
som pôsobila ako herečka, vydarenú 
inscenáciu „Saška“, ktorú režíroval Pepo 
Pražmári. V úvodnej scéne na javisku 
sedela stará žena zahalená v čiernom 
plášti s čiernou šatkou na hlave. Zná-
zorňovala matku, smrť, osud… V nasle-
dujúcej scéne ju vymenili za identickú 
figurínu, ktorá ostávala na javisku do 
konca hry.
Jeden zo starších kolegov, pred za-
čiatkom každého predstavenia, pre-
chádzajúc okolo „umelej baby“, ju vždy 
s veľkou obľubou tresol po hlave. A tak 
sa stalo, že na jednom zájazde, za cho-
rú herečku, ktorá hrala starú ženu, 
robila záskok kolegyňa. Nič netušia-
ca sedela za plentou v póze figuríny 
a opakovala si text.
Dotyčný kolega v presvedčení, že ide 
okolo atrapy, jej takú privalil, že mala 
problém odohrať svoj výstup. Smiali 
sme sa ako blázni. Paradoxom bolo to, 
že kolega–bitkár bol práve tým, kto mal 
zodpovedať za bezpečnosť na praco-
visku…

hUmorE

dpovEdÁ

na
SEm
tÁZoK

pokračovanie na strane II…
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Pre Bumerang Henryk CEBUlA, Poľsko

mInIStrI vnÚtra
Kandidátov je
taká spotreba,že už zostal voľnýlen Marián Kotleba.

Eva JARáBKOVá-CHABADOVá

Krúžok na kľúče je starý vynález, 
ktorý nám umožňuje stratiť 
všetky kľúče naraz.

AKý JE ROZDIEl MEDZI 

ZáBAVOU A PRácOU?

ZáBAVA NEPOčKá.
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Naše Slovensko je jedno malé ihrisko. Kto 
chce, príde sem, pohrá sa a odíde. Pravidlá si 
každý prinesie vlastné. Príkladov z histórie by 
sa našlo dosť. Ale tá najviditeľnejšia história je 
pomerne nezaujímavá. Pretože nie je jasné. čo 
z tohto pohľadu bolo Slovensko, kto to vlast-
ne boli Slováci a aká bola ich historická úloha. 
Na čo sa tu hrali a kto všetko do hry zasaho-
val, prípadne kto rozhodoval. Príťažlivejšie sú 
novšie dejiny.
Istý teoretik, ktorý riadne preskúmal aj také 

ihriská ako je napríklad čína, prišiel k záveru, 
že „vládnuca garnitúra vojnovej Slovenskej re-
publiky sa na fašistov iba hrala.“ Škoda, že ich 
po vojne vylúčili, mohli sa chvíľu pohrať na ko-
munistov a dnes (ak by sa dožili) by sa zahrali 
aj na demokratov. Je to taká naša spoločenská 
hra, pohrať sa na tých, ktorí sú práve pri moci. 
Skúste si prelistovať zoznam terajších poslan-

cov národnej rady a nájdete hneď niekoľkých, 
ktorí prešli cez VPN do HZDS, či SNS, neskôr 
cez niektoré slaboduché, dnes už zabudnuté 
strany, až do tých dnešných, koaličných, ktoré 
sú práve pri moci. Zrejme sa to bez problémov 
dá. len treba mať dobrý žalúdok. Ale kto ide 
do tohto druhu politiky, ten nepotrebuje nie-
len žalúdok, ale zrejme ani životne dôležitejšie 
orgány.
So Slovenskom sa osud hral všelijako, ale ak 
máme byť spravodliví, musíme konštatovať, 
že pred sto rokmi nám osud prial. Zo všetkých 
možností, ktoré sa nám vtedy núkali, sme si vy-
brali takú, ktorá nás udržala nad vodou. Vďaka 
tomu sme sa mohli začať učiť plávať a ako sa 
ukázalo, naučili sme sa to. Na akejsi rulete, ako 
to už býva, bolo viac možností. A vyšli nám tie 
najvďačnejšie farby aj čísla, aj trochu toho pie-
sočku, na ktorom sme celkom obstojne celé tie 
roky fungovali.
V súčasnosti sa tvárime, že sa hráme na vlast-
nom piesočku (i keď tu a tam nám niekto naše 
ihrisko pociká, alebo pošliape bábovčičky). Že 
iný piesoček nechceme a svoj si nedáme. A ne-
chceme si pripustiť, že by sa mohlo stať to, čo 
sa už neraz stalo – že si doprostred piesko-
viska sadne veľký chlapec, ktorý si nos utiera 
zásadne do rukáva a nevie jesť príborom a my 
budeme okolo neho poskakovať a tváriť sa že 
ho milujeme a že je našim veľkým vzorom. Ne-
bola by to nová hra, ale hádam práve preto, by 
sme ju ľahšie zvládli.

Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

SLovníK (taKmEr) cUdZích SLov Vhra
❸ Ktorá oblasť spoločenského 
života je podľa vás najväčším 
inšpirátorom humoru?
Inšpiráciu pre humor nájdeme skoro 
v každej oblasti života. Veď v živote je 
tak veľa smiešneho!

❹ Ak máte - mohli by ste nám 
prezradiť rebríček: 
a) najveselších politikov 
b) najsmiešnejších politikov?
Veselých politikov nepoznám. Vese-
lí ľudia sa do politiky asi nehrnú. Tých 
smiešnych je veľa.
Smiešni sú hlavne v tom, ako nás pre-
sviedčajú, že im ide o blaho ľudí. Hrajú 
s nami takú hru a myslia si, akí sú vy-
nikajúci herci. Aj by sme sa na ich vý-
konoch zabávali, keby nám nebolo do 
plaču.
Ak by ste však položili otázku, či mám 
rebríček najarogantnejších a najbez-
ohľadnejších politikov, vedela by som 
ho zostaviť skôr.
❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Je ich viac.
Na plot pred úradom vlády vyliezol 
chlap a policajt na neho volá:
- Zlezte dolu!
- Nejdem! Som slobodný občan demo-
kratického štátu!
- Prepáčte, nevedel som, že ste cudzi-
nec.

Alebo táto:
čert ukazuje luciferovi novú časť 
pekla:
- Sú tu tri kotly, jeden pre zlodejov 
a podvodníkov, druhý pre klamárov 
a pokrytcov a tretí pre ochlastov a ne-
restníkov.
- choďte do kelu s tými zlepšovákmi. 
Teraz k nám dorazila skupina politikov. 
To mám každého z nich rozrezať na tri 
kusy?

Páči sa mi aj čierny humor…
letí vláda na výjazdové zasadnu-
tie do Košíc a niekde nad Tatra-
mi lietadlo havaruje a spadne. Za 
dva dni nájde trosky lesník a všet-
kých, ktorí v nich boli, pochová. Pri 
vyšetrovaní nehody sa ho pýtajú: 
- A to boli naozaj všetci mŕtvi? 
- Určite áno, to viem naisto. Fico síce 
hovoril, že on nie je, ale poznáte ho, kla-
mára jedného zasratého…
❻ Stali ste sa niekedy objektom 
žartovania? Ako to na vás pôso-
bilo?
áno, ako dieťa som sa rozhodla, že sa 
pôjdem sama dať ostrihať. Vošla som 
do holičstva, kde mi starý, napoly sle-
pý holič s roztrasenými rukami vyčaril 
účes v ktorom ma doma nespoznali. 
Dostala som bitku a deti v škole za 
mnou dlho pokrikovali: „Ostrihaná 
ovca- išla do Makovca“. „Sused Mišo 
ti kúpi parochňu!“… Ale prežila som to. 
Niekoľko týždňov som chodila so šat-
kou na hlave.
❼ Je pre vás humor nevyhnut-
nou súčasťou života, alebo sa 
bez humoru pokojne zaobídete?
Som pesimistka, ale humor je pre mňa 
príjemným spestrením života. Mám ho 
rada na javisku, vo filme i v knihách. Ne-
viem sa rehotať, imponuje mi smiech 
cez slzy, aký nájdeme u čechova, bavia 
ma poviedky Zoščenka či Averčenka, 
aforizny Stanislawa Jerzyho leca, ale 
aj karikatúry Fedora Vica.
❽ Chcete sa sama seba na niečo 
opýtať ? Ak áno, dajte si na svoju 
otázku aj odpoveď.
Je humor len zábavou?
Nie. Je aj zbraňou bezbranných.

Pán hlavný, veď ste mi k účtu pripočítali aj dátum!
- áno, pane, veď aj čas sú peniaze.

rUm
Nepáči sa vám zloženie,ani to, že je slabý?My tvrdíme to isté,

ale o zložení vlády.

Eva JARáBKOVá-
CHABADOVá

Najpevnejší chomút
sa dá urobiť
z nuly

Tomáš JANOVIC

POUčKA z PRÍRODY
Hríb satan neublíži iba ateistovi

Pavel TAUSSIG

Ľubomír JUHáS

poLItoLoGIZmY mILana KEndU

V čASOCH VláDY RODNEJ STRANY
Riaditeľ školy sa potešil: Bola to síce slabá školská trieda, 
zato však silná z triedneho hľadiska.
KAŽDá REVOlúCIA
Každá revolúcia dobýja nejakú bastilu, aby ju mohla napĺ-
ňať vlastnými synmi.
HISTORICKÉ PONAUčENIE
Najrýchlejšie sa stavajú popraviská.
DOPlNENÉ PRÍSlOVIE
Kam vietor, tam plášť, kam nový vietor, tam papaláš.
SKAlNÉ PRAVIDlO
človeku najlepšie rozumie udavač.
V šIAlENOM REŽIME
Koliesko, ktoré máme navyše, môže byť záchranné.

Demokracia: slobodne si myslieť, no nepovedať čo / Berco TRNAVEC

Sloboda tlače? Máme toľko zákonov na ochranu slobody tlače a ani jeden 
trochu spoľahlivý zákon na ochranu ľudí pred tlačou

Mark TwAIN a.h.
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aKo na ZEmI

Prišiel ufón z vesmíru,

dal si vodku, pivo.

Potom sadol do TIR-u,

nech je v kozme živo!

S KLEpEtamI

Hovoria mu spiatočník.

Pravda je však taká:

Ufón prišiel vraj na Zem

zo súhvezdia Raka.

UFoGramY
Tomáša M A J E R N Í K A

Fero MRáz

SlOVENSKá MAlá STRANA 
NESPÍ

Ako sa ukázalo, ani Slovenská malá 
strana nespí a už vôbec nesedí so 
založenými malými rúčkami. Po in-
tenzívnych rokovaniach na najvyšších 
zo všetkých možných i nemožných 
malých úrovní konečne zatrúbila na 
vstup do riešenia vnútropolitických 
problémov, ktoré v poslednom čase 
trápia túto malú, ale krásnu krajinu 
takmer uprostred Európy. (na snímke)

Výsledkom rokovaní bolo jednoznač-
né odhodlanie, že strana razantne 
vstúpi do politického diania, kde je roz-
hodnutá hrať prvé husle (na snímke).

O použití iných hudobných nástrojov 
(napr. basa, fujara a pod.) sa bude in-
tenzívne rokovať v nasledujúcich ho-
dinách, dňoch, týždňoch, mesiacoch 
a možno aj rokoch. Nie je vylúčené, 

že sa bude uvažovať aj o konštrukcii 
malého zmiešaného orchestra s di-
rigentom, ktorý by postupne mohol 
dirigovať aj celú politickú scénu na 
Slovensku.
Je teda zrejmé, že Slovenská malá 
strana chce poriadne zamiešať kar-
ty na politickej scéne, čo ilustruje 
i snímka (nižšie), ktorú sa podarilo na 

spomínaných rokovaniach Slovenskej 
malej strany získať nášmu investiga-
tívnemu novinárovi, na ktorej je jasne 
vidno, že karty sú už rozdané.
Aj keď je Slovenská malá strana malá, 
jej odhodlanie riešiť nahromadené 
problémy je veľké. A ako povedal 
nemenovaný a jeden z najmenších 
vedúcich členov, verejnosť sa už teraz 
má na čo tešiť, pretože napriek svoj-
mu názvu je SMS odhodlaná demon-
štrovať svoju silu. Ako vidno na ďalšej 
snímke, svaly na malých rúčkach sú už 
napnuté do prasknutia.

Bude preto veľmi napínavé sledovať, 
ako sa situácia vyvinie a nám už ne-
ostáva, než členom Slovenskej malej 
strany držať nielen (svoje) palce, ale aj 
ich drobné palčeky, najmä ukazovák, 
ktorý nám možno už v krátkom čase 
bude ukazovať smerovanie Slovenska 
na ceste ku krajším zajtrajškom.

-tš-

SprÁvY
SLovEnSKEj 
maLEj 
StranY

pohovor U rIadItEĽa
čakala som dotazníky,
skúšku testom nejakým.
Stačí, keď sa pre začiatok
vyzlečiem vraj do bikín.

Emília MOlčáNIOVá

šKoLa ZÁKLad ŽIvota
Na to, ako likvidovať drzé otázky novinárov, ponúka návod renomovaný, 
momentálne nemenovaný docent práv. Začať treba od školy, najneskoršie 
vysokej. čiže konkrétne: aby sa skúška nepodobala inkvizičnému výsluchu 
z dôb temného stredoveku a nepriniesla defekt, ale pozitívny efekt, skúšaný 
študent má sväté právo na nepríjemnú otázku slobodne neodpovedať, pre-
tože máme slobodu slova a vyžiadať si inú otázku. Pokiaľ ani tá nie je pri-
jateľná, študent ju naďalej ignoruje so zaužívaným výrokom „ďalšia otázka.“ 
Otázky ignoruje až dovtedy, kým nedostane takú, na ktorú chce odpovedať. 
Renomovaný, momentálne nemenovaný docent práv pripravuje aj ďalší 
prevratný návrh, aby si študentská časť akademickej obce mohla navrhovať 
len takých novinárov, pardon, skúšajúcich, ktorí budú klásť očakávané otáz-
ky a je otázkou krátkeho času, kedy návrh nadobudne všeobecnú platnosť.

mY nIE SmE taLIanI
Raz darmo, kam sa na nás Taliani hrabú, keď robia všetko naopak! Veď ich 
renesančný vedec Galileo Galilei (*1564 - †1642) svoje názory radšej od-
volal ako by padol, lebo mu ukázali mučiarenské nástroje, zato náš veľmi 
dočasný minister vnútra (*1978) aj bez mučenia radšej padol, než by (nie-
koho) odvolal!

Ján GRExA

črIEpKY

 •To najhoršie máme za sebou. Je nám stále v pätách. •Radšej klamať do očí, ako vravieť pravdu poza chrbát. •Zlomyseľnosť je darovať zajakavému dieťaťu slovnú hračku.
 •Ako nezostať mladým na krku? Zaveste sa na vlastný! •Skúsené majú slzičku vždy na správnom krajíčku. •Paragraf je symbol rovnosti pred zákonom.

Ján HEINRICH

mUSímE SI počKaŤ

Na takú funkciu
sa iba málokto hodí

a dobrý policajný prezident

sa možno ešte ani nenarodil.
Eva JARáBKOVá-CHABADOVá

joZEF BILY: oZvEnY
 • Na tribúne chcú lídri stáť…drístať…drístať…drístať.
 • Poslanec sa v parlamente bude správať nevkusne…usne…usne…usne.
 • Podľa podvodníkov v politike si treba život rôzne užívať…zneužívať…zneužívať…zneuží-
vať.

 • Ľudia majú strach z rokov…okov…okov…okov.
 • čo poradia politici občanovi, ktorý nesie svoj kríž dnes?nes…nes…nes.
 • Korupcia neabsentuje…tu je…tu je…tu je.
 • čo nikto neplatí oddane?dane…dane…dane.
 • čo je nebezpečnejšie ako psiská?SISKA…SISKA…SISKA.
 • čo majú dať občania politikovi, ktorý chce byť raz Bohom?zbohom…zbohom…zbohom.
 • čo padá občanom z výšky?zvyšky…zvyšky…zvyšky.
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Štatistika ukázala, že 10 % všetkých dopravných nehôd je spôsobených pod 
vplyvom alkoholu. Z toho teda logicky vyplýva, že riadenie vozidla v triezvom 
stave je oveľa nebezpečnejšie.

PSYCHOHYGIENA
Keď ruka ruku umýva,
lepšie si to s korupciou
aj svedomie užíva.

Mikuláš JARáBEK

Karel KlOS-MIKl

Jan BURIAN

(franc. pour féliciter) je v spojení s letopočtom 

skratka blahoprajnej novoročnej formulky. S lás-

kavým dovolením autorov pokračujeme v publi-

kovaní týchto malých súkromných dielok (a donedávna i celkom 

intímnych s provokatívnym obsahom, ktoré autori do redakcií 

radšej ani neposielali), ktoré si od nepamäti vymieňajú medzi 

sebou známi na sklonku uplynulého roka. Odkedy však funguje 

internet, tak v poštovej obálke už iba zriedkavo. Ak teda máte 

vo svojej zbierke vtipné alebo inak zaujímavé novoročenky, kto-

ré by mohli zaujať aj našich čitateľov, prosíme o ich zaslanie do 

redakcie.

Ľubomír KOTRHA

PF

Pavol M. KUBIš

Jan wERICH

•	 Matematika je najdôležitejšia veda, 
pretože v nej sa počítajú len čísla. 
Potrebujeme ju preto, aby sme si 
vedeli zarobiť a zároveň si to spočí-
tať. Delíme ju na algenu, geometriu 
a množiny.

•	 znamienkom plus označujeme 
kladnú postavu.

•	 Deficit je to, čo máme, keď nič ne-
máme.

•	 Deciliter je deci vody, alebo lá-
tok, ktoré tečú.

•	 Známe vety sú Pythagorova, alebo 
iných mužov, ktorí ich vyslovili.

•	 Jedna tretina z jednej šestiny 
bude asi dosť málo.

•	 Nekonečno je napríklad od nás 
k babičke, alebo k tete na Východné 
Slovensko.

•	 Mince sú čísla, ktoré zvonia.

•	 Desať bez jednotky je nula.

•	 Každý príklad sa dá vypočítať 
dvoma spôsobmi. Vypočítať sám, 
alebo opísať.

•	 Nuly sa dajú anulovať vymazaním.

•	 Hľadali sme spoločného meno-
vateľa, ale nijakého sme nenašli.

Perličky
zo školy a okol

ia
vEršíčKY
na šKoLSKÉ
pErLIčKY
Sennú nádchu v zime 
môžu dostať sená. 
Vodná priehrada je 
z vody postavená. 
človek bude chromý 
po užití chrómu. 
Nájomníčkami sa 
živí vlastník domu. 
Jedináčik býva 
súrodencom seba. 
Kde sú zakopnutí 
o psoch vedieť treba. 
Pandúri sú v dnešných 
časoch samci pandy. 
Bandážovať údy 
ľuďom môžu bandy. 
V meste pakostnica 
bol Hus upálený. 
Starým ľuďom treba 
pomôcť pri fajčení. 
len keď uštipne nás 
had jedovatý je. 
Cez povodne človek 
pod vodou si žije. 
Trus nájdeme len tam
kde sa niečo trúsi.
Vo vírusoch majú
predkov všetci Rusi.

Jozef BIlY

Bruno HORECKý

Andrej MIšANEK

Muž príde nečakane domov a v izbe vidí cudzieho chlapa. Ten mu však vraví:
- Neznepokojujte sa, pane, som lekár. Vaša pani mala žlčníkový zá-chvat, tak som jej dal injekciu.
- Vidím, ešte máte rozopnutú lekárničku.

Stĺp poézie Ivana KOVáčIKA



V11/2018

Keď raz SOlÓN, aténsky 
zákonodarca, ktorého zaraďovali 
medzi siedmich mudrcov,
počas celej hostiny mlčal, spýtal sa 
ho Perlander, korintský panovník:
„Mlčíš preto, lebo ti chýbajú slová, 
a či svoju hlúposť mlčaním zakryť sa 
snažíš?“
„Keby som bol hlúpy, nemlčal by 
som,“ odpovedal Solón.

•	•	•
Ten istý SOlÓN bol na návšteve 
u lýdskeho kráľa Kroisa, povestného 
svojím bohatstvom. Kroisos prijal 
hosťa v honosnom rúchu s otázkou:
„Videl si už niečo krajšie?“
„Kohúty, bažanty a pávy – tie sa ale 
honosia svojou prirodzenou farbou 
a krásou,“ znela odpoveď.

•	•	•
Ktosi povedal SOlÓNOVI, ktorý 
oplakával mŕtveho syna:
„Neplač, veď si tým vôbec 
nepomôžeš.“
„Práve preto plačem, že si vôbec 
nedokážem pomôcť,“ povedal Solón.

•	•	•
Keď Alberto SORDI išiel po prvý raz 
do USA, musel ako všetci cestujúci 
vyplniť nekonečný dotazník. Jedna 
otázka znela: „Boli ste niekedy vo 
väzení?“
Sordi odpovedal: „Nie.“ A pretože 
ďalšia otázka znela „Prečo?“ napísal: 
„Pretože ma nechytili.“

•	•	•
čím sa líši človek od zvierat? 
Na túto otázku dal odpoveď 
známy americký spisovateľ John 
STEINBEcK takto:
„Zo všetkých tvorov jedine človek 
pije, keď nie je smädný, je, keď nie 
je hladný a hovorí, aj keď nemá čo 
povedať.“

•	•	•
Švédsky spisovateľ August 
STRINDBERG sedel vo vinárni 
s istým nemeckým básnikom. Pri 
rozprávaní vypili niekoľko fliaš 
vína. Naraz Strindberg vytiahol 
peňaženku a začal preratúvať jej 
obsah.
„čo robíš?“ pýta sa priateľ.
„Pozerám sa, či máme ešte smäd.“

•	•	•
Ruský skladateľ a dirigent Igor 
STRAVINSKIJ si raz v New Yorku 
všimol, že na taxíku, ktorým sa 
viezol, je napísané jeho meno.
„Vy ste príbuzný známeho 
skladateľa Stravinského?“ opýtal sa 
šoféra.
„Ja ani neviem, že nejaký skladateľ 
Stravinskij existuje,“ začudoval sa 
šofér. „Nikdy v živote som o nikom 
takom nepočul. Stravinskij je 
môj šéf. Ja nemám s hudbou nič 
spoločné. Volám sa Puccini.“

Škubala housky na kousky
a mluvila plynule rakousky.

Má prý nadání na řeči,
(pochytí hned i nářečí).

Ted’ však dala na vědomí,
že má vše na svědomí

ten blond’atý ušák,
původem Rakušák.

Rasťo VISOKAI

ExpErImEnt Za cEnt

 
Genetika sa nás týka,
skrížiť psíka s mačkou,
to je ľudstva dávny sen,
istotne to pochopíš.
Vznikne niečo impozantné,
že na zadok každý sadne,
možno sa len zrodí myš.

Texty a kresba: ladislav BElICA

anekdoty
podľa
becedy S

Žena sa pýta muža, keď idú 
spať:
- A bránu ši zavrel?
- Hej.
- A špajzu ši zavrel?
- No.
- A dzvere na chladničke ši 
zavrel?
- Dorici, Maňo! Zavrel som 
šicko okrem tvojej papuľi!

Z našIch LUhov a StrÁní

Zuza kráča s obrovským košom na 

chrbte a pri lese stretne Ďura, ktorý 

jej vraví:
- Odprevadím ťa cez les.

- Radšej nie, ešte by si si dovoľoval.

- Prosím ťa, s takým košiskom na 

chrbte?
- Prečo, veď ja ho môžem aj zložiť.

Juraj CAJCHAN

EpIGram Z BUtIKU

 
Bližšia košeľa než kabát,
stará pravda overená,
čo dá občas riadne zabrať,
a nekrčím nad ňou čelo.
Ja si ale viacej chránim,
moje sako od Versačeho.

Ľubomír KOTRHA
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Po nočnej ulici kráča stará pani. Zrazu sa pred ňou objaví exhibicionalista 
a odhalí sa. Ona začne rýchlo kutrať v kabelke a vyberie akési podozrivé 
puzdro.
- Nie, nestrieľajte!- prosíka muž.
- len pokojne, synak, hľadám okuliare.

Rasťo VISOKAI

pivo 12°, cena: 1€ NOVINKA pivo 12° pre 
ľavákov, cena: 1,5€
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Tak ona nám Gábinka nepa-
pá… Řeč je o někdejší biatlo-
nové superstar Gabriele Ko-
ukalové, která se před časem 
svěřila sportovnímu světu se 
svými problémy s příjmem 
potravin. Ty podle všeho stá-
ly za předčasným koncem 
její slibně rozjeté kariéry. 
Bum! Žádná bolavá lýtka, 
žádné jiné zdravotní problé-
my. Prostě jenom měla pocit, 
že je tlustá jako kráva a tak 
nežrala.
co na tom, že pak v noci 
zpráskala vše, co mohla 
a zvracela. Dokonce jednou 
spolkla i lžičku. Auuu, jak to 
asi muselo při ležce tlačit… 
Nicméně jakkoli je celá biat-
lonová kauza provařená, je 
i tady ještě několik otazníků, 
které se pokusíme rozkrýt 
v našem následujícím testu.

1. Podle Gábiny Koukalové 
byla nálada v biatlonové re-
prezentaci:
a) vzrušená
b) hektická
c) anorektická

2. Na střelnici dokázala Kou-
kalová téměř
vždy:
a) zamířit
b) nabít
c) nablít

3. Ze všeho nejvíc chtěla vy-
hrát:
a) mistrovství světa
b) světový pohár
c) zmrzlinový pohár

4. Její manžel na to vše, co se 
kolem ní dělo:
a) kašlal
b) zíral
c) Koukal

5. Šéfem nového týmu Gabrie-
ly Koukalové bude:
a) Rybář
b) Krčmář
c) primář

Správné odpovědi spolu 
s pytlíky na zvracení a vato-
vými tampony posílejte na 
adresu českého biatlonového 
svazu, případně kamkoli jinam, 
kde vám to sežerou…

Na základe dohody o re-
ciprocite publikujeme nie-
ktoré materiály z českého 
humoristického časopisu 
SORRY.

2

o malou anorektičku

Tak ona nám Gábinka nepapá… Řeč je 
o  někdejší biatlonové superstar Gabriele 
Koukalové, která se před časem svěřila 
sportovnímu světu se svými problémy 
s příjmem potravin. Ty podle všeho stály 
za předčasným koncem její slibně rozjeté 
kariéry. Bum! Žádná bolavá lýtka, žádné 
jiné zdravotní problémy. Prostě jenom 
měla pocit, že je tlustá jako kráva a tak ne-
žrala. Co na tom, že pak v noci zpráskala 
vše, co mohla a zvracela. Dokonce jednou 
spolkla i  lžičku. Auuu, jak to asi muselo 
při ležce tlačit… Nicméně jakkoli je celá 
biatlonová kauza provařená, je i tady ješ-
tě několik otazníků, které se pokusíme 
rozkrýt v našem následujícím testu.

1. Podle Gábiny Koukalové byla nálada 
v biatlonové reprezentaci:
a) vzrušená
b) hektická
c) anorektická

2. Na střelnici dokázala Koukalová téměř 
vždy:
a) zamířit
b) nabít
c) nablít

3. Ze všeho nejvíc chtěla vyhrát:
a) mistrovství světa
b) světový pohár
c) zmrzlinový pohár

4. Její manžel na to vše, co se kolem ní 
dělo:
a) kašlal
b) zíral
c) Koukal

5. Šéfem nového týmu Gabriely Kouka-
lové bude:
a) Rybář
b) Krčmář
c) primář

Správné odpovědi spolu s pytlíky na zvracení 
a vatovými tampony posílejte na adresu Čes-
kého biatlonového svazu, případně kamkoli 
jinam, kde vám to sežerou…

KAREL HOHL

ULRIKE

UlRIKE

Zo ZÁKULISIa rEdaKcIE

Vicoprezident Bumerangu sa v súťaži European Women’s Pro Ivi-
tational v Bratislave predstavil vo svojej životnej forme i obsahu. 
Mal pri sebe 37 kíl tvrdo vypestovanej svalovej hmoty s prúžko-
vanými detailmi i polocelkami na mohutných tricepsoch a nádher-
ných glutensoch. Jeho esteticky prepracované lýtka, bokombrady 
a Venušin pahorok aj hlboko rozčlenené kvadricepsy vzbudzovali 
u nejedného gaya silné búšenie srdca. Na fantasticky rozvinutú 
vrchnú časť sme už u Fedora zvyknutí (nosí č. 5). O jeho výnimoč-
ných tricepsoch sa v Amerike vyjadrujú s nadšením a spájajú ich 
s absolútnou ojedinelosťou a tvarovou exkluzivitou. Pre kulturis-
tických fajnšmekrov bola lahôdkou najmä póza „ trojitý rottberger 
s crawlom“, kde Fedor na hlbočizných, detailmi hýriacich latissi-
moch rozohral kulturistickú symfóniu harmonizujúcu s Arnoldov-
sky tvarovanými bicepsami. Vari aj preto výrazne zvíťazil vo svalo-
vom rozvoji pred vynikajúcou Zorou czoborovou.
Fedor Vico je v ženskej kulturistike uznávaným estétom s nádher-
nými ženskými, oku lahodiacimi tvarmi, čím sa výrazne odlišuje od 
krajne muskulárnych typov. Za týmto úspechom stojí sponzor, kto-
rý nechce byť menovaný.
Prajeme mu jeho víťazstvo z celého srdca, lebo tomu, kto je naj-
lepší, právom patrí a zaslúži si, aby bol oslavovaný od vidím do 
nepočujem.

–nn-

novInÁr v nEmocňIcI
Novinár nám vješá na nos,

že v nemocňici máme chaos.
Víš novinár, co je takt,
píšeš ftip a žádný fakt.

Nabudúce píš len dobré,
jak léčís sa ty, hombre!
Jak sme zdraví, veselí,
na chodbje aj v posteli.

dedo Pejo Jano SCHUSTER

dva Z moKrEj štvrtE
Dvaja chlapi cestujú vlakom v jedálnom vozni. Objednajú si po poháriku slivovice a pripijú si na zdravie. Vtom vojde vlak do tunela a jeden z nich vykríkne:

- Fero, nepi to, oslepol som!
•••

Policajti opäť pristihli Deža ako ide domov opi-tý na mol. Zastavia ho a dohovárajú mu:- Dezider, prečo to robíš? Kto ťa núti piť?- Ňichto, ja som dobrovoľňik.

-Do takého počasia by človek ani psa 
nevyhnal
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čErtovSKÉ oBrÁZKY ĽUBa radEnU

ŽELEZnIčnÉ UZLY Laca tormU

poĽovnícKE FIGĽE Z BardEjova
Dvaja poľovníci prechádzajú lúkou a na jej konci sa objaví zajac. Jeden z nich hovorí:

- Pozri, teraz vystrelím a zajko si môže písať testament.
Zaznie výstrel, ale zajac pokojne beží ďalej. Ten druhý poľovník hovorí:- Ako vidím, už sa ponáhľa k notárovi.

•	•	•
Rozprávajú sa dvaja poľovníci:- Prečo si strieľal na nášho kolegu?- Ja som si myslel, že je to jeleň.- A kedy si zistil, že to nie je jeleň?-Keď on začal strieľať na mňa.

Milan MARGICIN

Soudní proces s bestiálním vrahem komentoval XY slovy: „lidská práva vrahů jsou 
nám svatá – na rozdíl od práv zavražděných…“

„Už jsme si zvykli, že Země je přelidněná,“ zabručel XY při debatě o stavu planety. „Ale 
pořád si nemůžeme zvyknout, že zrovna my jsme ti přebyteční.“

„Pro feministky to musí být rána,“ podotkl XY v kroužku přátel zdravého rozumu, 
„vidět, že tolik žen si nechalo zvětšit poprsí, ale žádná si nenechala zvýšit IQ.“

Jiří ŽáčEK – Basta fidli, neboli Tak pravil XY

mILan KUpEcKý / aForIZmY
 • Hoci viacerí kričali hop, ale iba on sám si to odskákal.
 • Niektorí ľudia vidia iba seba, aj keď sa nepozerajú do zrkadla.
 • Do niekoho sme až po uši, iného máme po krk.
 • Niekedy je ťažko rozoznať, či ide o držanie palcov, alebo o zvieranie pästí.
 • Spoločnú reč sa nám nedarí nájsť ani pomocou esperanta.
 • človek má obyčajne viac prenasledovateľov, ako nasledovateľov

Pán Rosenbaum zakričí z kancelárie 
do predajne:
„V kase chýba 100 guldenov. Kto ich 
vzal?“
Kohn v predajni sa tváril, ako by 
nič nepočul., márne Rosenbaum 
zopakoval otázku. Rosenbaum 
vyskočí a vbehne do predajne.
„Prečo mi neodpovedáš na otázku?“
„Tu nič nepočuť. Keď neveríš, poď si 
to vyskúšať.“
Rosenbaum tam zostane a Kohn ide 
do kancelárie, odkiaľ zakričí:
„Kto mi zviedol ženu?“
Rosenbaum mu odpovedá:
„Tu naozaj nič nepočuť.“

•	•	•
Pribehne Kohn dok kaviarne 
a zvestuje Geršovi, ktorý tam hrá 
karty:
„Ak sa budeš ponáhľať domov, 
nájdeš tam Rosenbauma so svojou 
manželkou.“
Gerš pokojne pokračuje v hre.
„Načo sa budem ponáhľať? Ako ja 
poznám Rosenbauma, ten tam bude 
do rána.“

Pán Rosenbaum najal domáceho 
učiteľa pre svojho ťažko chápavého 
syna. Raz prekvapene počul 
z vedľajšej miestnosti, ako učiteľ učí 
svojho syna modlitbu za zosnulého 
otca. Vbehol do miestnosti:
„čo to učíte môjho Móricka?! Veď ja 
som živý a zdravý ako buk!“
„Teraz áno… ale kým sa toto váš syn 
naučí…!“

•	•	•
Kresťan a Žid sa pustia do 
náboženskej debaty.
„Mne sa na vašej viere nepáčia 
tri veci,“ povedal kresťan. 
„Predovšetkým to, že sa modlíte 
s klobúkom na hlave, potom to, že 
pri modlitbách veľmi kričíte a tiež 
to, že židovský pohreb je veľmi 
škaredý.“
„Tak ja vám to hneď vysvetlím,“ 
odpovedal Žid. „Preto sa modlíme 
s klobúkom na hlave, lebo u nás 
je hlava to najcennejšie, čo máme, 
a bojíme sa, aby neprechladla.“
„To je pekné, prijímam.“
„A prečo pri modlitbách kričíme? 
Viete, náš Jehova je už veľmi starý 
tak musíme veľmi kričať, aby nás 
počul.“
„V poriadku. Ale prečo máte také 
škaredé pohreby?“
„Škaredé? No vidíte. Máte pravdu, 
ja si veru radšej pozriem desať 
kresťanských ako jeden židovský.“

•Ž I d o v S K É
a n E K d o t Y

Marcel KRIšTOfOVIč

vYtrčIL Som

Nevytŕčaj hlavu z davu,
lebo dav ťa zadaví.
Prejdú mnohí bez pozdravu,
Nikto nie je zvedavý,

Odkiaľ že som, kto som, čo som,
čo ma trápi, čo ma nie,
Prečo chodím s dlhým nosom…
Zľahka ván ma ovanie.

Darmo tápem, márne blúdim,
Hľadám v meste blahú tvár…
chodníkom roj ľudí prúdi…
Usadím sa pred oltár -

Otvorím sa Héliovi,
Diona ma ťahá späť.
Dovidenia je dnes dovi-
Mesto je sťa veľká sieť.

Uloví ťa ani rybu,
Vykostí ťa, vysmaží…
Veľké ryby davom hýbu,
Zlatých nieto na pláži.

Zahráme sa na pytliaka,
Nastokneme červíka.
Na Víly ma leto láka,
Zlatý kľúč mi odmyká

Zlatú bránu, zlaté zore -
More vĺn ma pohltí.
Biela plachta na obzore
Prichodí mi po chuti.

Biely peplos kňažka skladá,
Seje purpur Eóna,
Eva v Raji večne mladá
červená sa z melóna.

Deň sa ťahá, deň sa plazí,
Na horách sa večerí.
Vlezie večer do oázy
V hviezdno-nočnej košeli.

Vytrčil som hlavu z davu
V snahe zvedieť čosi viac.
Náladu mám popolavú,
Nalepím ju na Mesiac.

Drago MIKA
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- Poznáte môjho nového suseda? Každý druhý deň 
vybehne poobede na dvor, skočí do studne, potom 
vylezie zo studne, zasa tam skočí, vylezie… a toto robí 
až do večera.
- A čo, vari zošalel?
- Vôbec nie. On je potápač a nosí si prácu domov.

Milan MARGICIN

Nechápem, prečo niektorým zápasom hovoríme maj-
strovské, keď v nich hráči pobehujú ako učni?

Milan KUPECKý

Rozprávajú sa dvaja športovci:
- Zažil si už niekedy čierny humor v športe?
- áno, raz, keď maratóncom na štyridsiatom kilometri 
oznámili, že štart sa bude pre technickú chybu opakovať.

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

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

Najbližšie číslo 

časopisu Bumerang 

nájdete vložené v denníku 

šport

v sobotu 

16. júna

Veselosť je tá najlepšia 
lekáreň

B a č I K o v a
m U d r o S c
Zos jakim problemom še 
Slovak najčastejši stretňe 
vof cudzim mesce? Vijdze 
zos žeľezňičjej staňici 
a ňezna najsc karčmu. 
Vijdze zos karčmi a ňezna 
najsc staňicu.

s

jEdInÁ otÁZKa
alebo

Vy sa pýtate, 
my odpoVedáme

Pýta sa nás Aladár Ž. z Krása-vice nad Dunajom:
Som bezdomovec a tak popíjam svoje ovocné vínko (čučo) na rôz-nych verejných miestach. Mestskí policajti sa mi vyhrážajú, že keď s tým neprestanem, vyženú ma z týchto priestorov aj s použitím donucovacích prostriedkov. čo mám robiť?

- Popíjajte čučo smelo ďalej, spoluobčania sa vás určite za-stanú. Veď verejnosť je proti násiliu.

VEDECKý POKROK
lekárska veda veľmi pokročila. Keď som bola mladšia, 
pri každom vyšetrení som sa musela vyzliecť celkom 
donaha. Dnes úplne stačí, keď vyplazím jazyk. / Erža f.

mUrphYho ZÁKon
Sobáš patrí medzi najčastejšie príčiny 
rozvodov.

KAPUSTOVá DEzINfORMáCIA

Na prípravu tejto obľúbenej pochúťky 
potrebujeme jednu nie príliš sčítanú 
a rozhľadenú kapustovú hlavu. Ne-
vzdelanú kapustovú hlavu vezmeme 
na týždeň na odľahlé miesto vášho 
bytu, ktoré je bez akéhokoľvek spojenia 
s vonkajším svetom. Niekoľkokrát za 
deň ju chodíme navštevovať a zámerne 
ju dezinformujeme o stave vonkajšieho 
sveta. Medzi najpopulárnejšie dezin-
formácie tejto sezóny patria: vypuk-
nutie tretej svetovej vojny či víťazstvo 
Slovenska nad českom v akomkoľvek 
športe. Takto dezinformovaná kapusta 
chutí naozaj vynikajúco.

Prajeme vám dobrú chuť!

ADElA + SEJFA
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šLÁGEr Zo SnInY
Frajir ši mi, frajir,
aľe ši ňestali,
uš dva tižňe chodziš,
a pešničok mali.

Kebi ja gu tebe
ľem tri dňi chodzila,
zos Bumerangami bim ci
pešňik visadzila.

Arana ch.

čo Sa patrí a čo nIE ZÁhradKÁrom 
v jÚnI
Toto je bez pardonu mesiac ošetrovania dorastov porastov 
a termínom na úpravu a tvarovanie koruny (vlastne eura) 
mladých stromov. Niektorí záhradkári pestujú uhorky a od 
nich je iba na skok k cuketám a rajčiakom, ktoré sú v kolektíve 
obľúbené. Najlepšie úrody paradajok získame, ak ich vedie-
me na jeden výhoník. Viac výrastkov na jednej ulici na jednej 
rastline nie je zárukou ani zánohou hojnosti pretlaku, preto 
nezabúdame včas rajčiaky vulgo paradajky kastrovať. Zeleni-
na ako taká patrí každý deň na náš alebo na vedľajší stôl. Na-
príklad hrach, čiže zelenina v pilulkách alebo trebárs taká su-
rová až bezcitná cibuľa, ktorá odpudzuje bacily i spoločnosť. 
A prvá pomoc pre labužníkov? Nepríjemný cibuľový zápach 
z ústneho otvoru najlepšie odstránite požitím troch hlávok 
cesnaku. Ja osobne zo zeleniny milujem mrkvu s mäsom, ale 
mrkvu vyhadzujem. Mám v láske aj melón, čo je viacúčelová 
zelenina alias ovocie – zjem ho a zároveň sa umyjem. A keď je 
reč o milovaní, štýlovo čistý je práve záhradkár, keďže vyzná-
va lásku kvetnato. Nečudo, veď nám vládne sezóna ruží. Na 
ružové margo Francúzi podotýkajú, že ak tŕň nepichá, kým 
je mladý, sotva už bude niekedy pichať. Nechcem zbytočne 
podpichovať, ale kvety zalievame vtedy, keď sú suché. Ak 
sú mokré, treba ich pochopiteľne prebaliť, zapudrovať a tak. 
Kvetom povieš všetko, zeleninou detto. Tak dovi, ale aj dopo, 
záhradkári!

MUDr. čoro MORO, cSc., 
odborník v pestovaní a chovaní rastlín

…a dErEš petra ZIFčÁKa

dErEš FEdora vIca

Povedz človeku, že na nebi je 978301246569987 
hviezd, a uverí ti. Ale napíš na lístok, čerstvo natreté 
a každý vyskúša, aby sa presvedčil

J. Tuwim

S poctivosťou najďalej zájdete. Aspoň budete mať dobre vytré-
nované nohy /M. Žolobanič
Voľakedy šaty robili človeka, dneska človeka robia známosti

Bruno HORECKý

hUmor Z IntErnEtU

Rozália číta z novín priateľke: - Polícia 

hľadá mladého, asi 25-ročného mladíka, 

výška meter osemdesiat, modré oči…

- Presne takého hľadám aj ja.

SophIa LorEn
Súmerné črty ani dokonalé proporcie z nikoho krásav-
ca neurobia. Musíte mať iskru, oheň a určité sebavedo-
mie. Za všetko ostatné, čo vidíte, vďačím špagetám.


