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Jaroslav REZNÍK,
generálny riaditeľ TASR

❶ Poznáte nejakú (máte neja-
kú vlastnú) definíciu humoru?
Je zrejmé, že neexistuje jedna 
univerzálna a všeobecne platná 
definícia humoru, rovnako ako ne-
existuje univerzálny a všeobecne 
platný typ humoru, pretože krása 
humoru spočíva aj v tom, že je vní-
maný výsostne individuálne aj na 
podujatiach estrádneho typu. Hu-
mor je pre mňa soľou života a ako 
vieme, soľ je nad zlato, aj keď ob-
čas zhoršuje hladinu cholesterolu. 
Život bez humoru by bol ako jedlo 
bez soli: zdravý, ale mdlý.

❷ Stala sa vám niekedy hu-
morná (veselá) príhoda, ktorá 
by mohla pobaviť aj našich 
čitateľov?
Každému z nás sa buď stala, alebo 
bol svedkom nejakej veselej prího-
dy. Väčšina z nich je totiž založená 
na civilizovanom va riante škodo-
radosti: smejeme sa na tom, že sa 
buď nám, alebo niekomu inému 
stalo niečo, čo vybočuje z bežných 
spoločenských konvencií. Spomí-
nam si, že keď som pracoval ako 
generálny riaditeľ Slovenského 
rozhlasu, jedného dňa som sa vra-
cal, šoférujúc sám, z akéhosi roko-
vania. Hneď ma čakalo ďalšie, na 
ktoré mi pani sekretárka mala pri-
niesť do podzemných garáží ak-
tuálne podklady. Vošiel som teda 
s autom do podzemných garáží 
rozhlasovej pyramídy, takzvanej 
mínus jednotky, zastal som a ča-
kám na sekretárku s podkladmi. 
Odrazu sa otvoria veľké kovové 
dvere, z nich ráznym krokom vy-
behne mladý, začínajúci redaktor, 
zbadá čakajúce auto, otvorí dvere 
na strane spolujazdca, nasadne 
a hovorí: „Dobrý deň, ja som tu 
nový, rýchlo potrebujem odviezť 
na riaditeľstvo železníc, toto je 
moja prvá tlačovka!“

❸ Ktorá oblasť spoločenské-
ho života je podľa vás najväč-
ším inšpirátorom humoru?
Pre koho ako. Ak ste napríklad 
učiteľ, nasmejete sa na žiakoch 
(a oni občas na vás), ak ste vojak, 
novinár, sudca, zubár, právnik, 
obchodník, hasič, alebo hocičo 
iné, vždy sa vám zdá úsmevné 
a čudné, aké pravidlá dokážu ľudia 
povymýšľať, aby ich potom buď 
nedodržiavali, alebo dodržiavali 
až úzkostlivo presne. Obidva spô-
soby sú zdrojom nekonečného 
množstva úsmevných situácií.
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Ľudia sú rôzni, rôznym spôsobom 
nazerajú na svet, rôznym spô-
sobom reagujú na dianie okolo 
seba, na ľudí i udalosti. Ale každý 
sa môže čas od času dostať do 
úzkych, do krízy, do slepej ulič-
ky. Niekedy dokonca do takej, že 
je nútený vyhľadať psychológa, 
psychiatra, či dokonca psycho-
analytika, alebo nejakého iného 
odborníka. A ten, veď to poznáte, 

sa na vás vrhne, vytiahne farebné 
papieriky - povedzte, čo vám pri-
pomína tento obrázok, a čo tento, 
a čo tamten! Čo sa vám vybaví, 
keď poviem napríklad oko? Vy sa 
potíte, aj keď otázka nie je ťaž-
ká, teda odpoviete - orgán zraku. 
Alebo mastnota na polievke. Taký 

prešibanejší vidí oko na pančuche. 
Ešte prešibanejší pytliacke oko. 
No a ten najprešibanejší si spome-
nie na nejaký odborný kontrolný 
orgán. 

Ale ako sa dá aj prižmúriť. Sa-
mozrejme nie to na polievke, ani 
to pytliacke, to už skôr to kontrol-
né. Aj keď na čo by niekto prižmu-
roval nejaké kontrolné OKO, veľmi 
dobre zo skúsenosti vieme, že vra-
na vrane oko nevykole. Prižmúre-
né či neprižmúrené. 

No a je tu potom ešte oko, ako 
bratia Česi hovoria jednadvacet. Je 
to oko hazardné, aj keď ide o taký 
smiešne malý hazard, na rozdiel 
od toho, ktorý by také kontrolné 
oko mohol rozkrútiť, keby čo len 
trochu chce. Lebo každá spoloč-
nosť funguje tak, že v určitých ob-
lastiach je kompetentná, a keď ide 
o peniaze, je nezničiteľná.

No a na toto všetko sa musí po-
zerať oko Božie. Ktohovie, možno 
je tiež súčasťou nejakého mimo-
zemského kontrolného úradu a 
jedného pekného dňa nám všet-
ko, čo sme tu na zemi nastvárali, 
zráta.

Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

SLOVNÍK (TAKMER) CUDZÍCH SLOV

OKO

MOBILNÉ ZÁTARASY
Na hraniciach s Rakúskom bude veľká tlačenica bude veľký zhon, 
migranti chcú na SlovenskoSlováci zas von.
Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

❹ Ak máte - mohli by ste 
nám prezradiť rebríček: 
a) najveselších politikov 
b) najsmiešnejších politikov?
Rebríček nemám, lebo všetci po-
litici sú občas aj veselí, aj smiešni, 
len oni to o sebe netušia. Ale ob-
zerajúc sa do predchádzajúceho 
storočia pripomínam, že najob-
ludnejšie zverstvá napáchali poli-
tici, ktorí sa spočiatku zdali ľuďom 
smiešni.

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Mám. Je to tridsať rokov stará ka-
rikatúra z Roháča, prerozprávam 
ju, hoci to trochu stratí šťavu: sedí 
muž na stoličke oproti prázdnej 
záchodovej mise, ruku drží na 
konci splachovacej retiazky a za-
dumane sleduje, čo sa v nej deje, 
keď spláchne. Vedľa neho stojí 
manželka v zástere a hovorí mu: 
„Ak nemáš čo robiť, môžeš narú-
bať drevo.“

❻ Stali ste sa niekedy objek-
tom žartovania? Ako to na 
vás pôsobilo?
Samozrejme. Na to treba byť pyš-
ný a vážiť si to. Z človeka v dospe-
losti (nie v detstve a v puberte) si 
strieľajú len vtedy, keď ho majú 
radi. Pred časom som si kúpil novú 
gitaru aj s combom, tešil som sa 

z toho ako malý chlapec. Doniesol 
som ju po prvý krát na stretnutie, 
kde si občas zahráme staré dobré 
pecky. A kamarát hovorí: „Páni, 
práve sme prišli o skvelého kuchá-
ra a získali slabého gitaristu.

❼ Je pre vás humor nevy-
hnutnou súčasťou života, 
alebo sa bez humoru pokojne 
zaobídete?
Platí odpoveď číslo jeden. Zaobí-
dete, ale život potom nemá chuť. 
A bez chuti život nežijete, len pa-
sívne prežívate.

❽ Chcete sa sám seba na 
niečo opýtať? Ak áno, dajte si 
na svoju otázku aj odpoveď.
Kto je autorom najkrajšieho vý-
roku, ktorý visí na prednej strane 
stola v sobášnej sieni pred kto-
rým stoja novomanželia: „Čo raz 
MsNV spojí, to ani Boh nerozdvo-
jí!“ Odpoveď: Fedor Vico, vzácny 
a statočný človek.

Pavel TAUSSIG

CHLIEB A HRY
Deň za dňom uteká
každý ako jeden
V tom pekelnom zhone
budujeme Eden

Hľadáme logiku
vo svojom poslaní
Ktosi sa s nami hrá
jak mačka s myšami

Len ráčte: - Chlieb a hry!
...veď nie sme barbari...
A dávku cynizmu
šplechne nám do tvárí

Deň čo deň sa musíš
pretĺkať chaosom
Skúšaš sa nadýchnuť 
pod zhubným nánosom

A smútok pregĺgaš 
za tamtými brehmi...

Keď večer zajedáš
horký CHLIEB a preHRY...

Milan HODÁL

Ľudia si už navzájom podrážajú nielen 
nohy, ale aj protézy.

Milan KENDA

LUCIE BÍLÁ ŠOKUJE
Náš spolupracovník z pražského Václavského námestia zistil, že 

zlatá slávica okrem spievania chce svojich fanúšikov prekvapiť aj 

úplne inak: túži stať sa dopisovateľkou Bumerangu. Lucka, pošli, 

prečítame, uvidíme. Tě pic!

-nn-

Juraj CAJCHAN

CENZORSKÁ

Ak nemáte správnu auru, 
istotne vám ústa zavrú.

Emil POLÁČIK

NA NEUVERENIE

Človeku sa veriť nechce, 

rozum sa mu z toho čistí.

Tí najväčší demokrati, 

sú bývalí komunisti.

Ľudovít MAJER

Ivan KOVÁČIK

PRETVÁRKA

Lumpi stále horekujú
pritom pikle v hore kujú.

Ervín LAZAR
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DRAŽBA
Sú aj v kozme rozbroje,
odkedy sú dražby.
Len keď nejde o „moje“,
dražiť by chcel každý.

UFOVČELY
Reformy by trúdi chceli.
Problém býva totiž v tom, že ich v úľoch pustia včelyiba k prázdnym rámikom.

UFOGRAMY 
Tomáša MAJERNÍKA

OKOLO PARLAMENTU
Slovensku pridelili kus Sahary. Vláda a parlament tam hneď vy-
slali odborníkov na jej obhospodarovanie. O tri mesiace prišiel do 
Bratislavy telegram: „Pošlite piesok.“

Žaluje sa sliepka kohútovi:
- Ak neznesiem každý deň vajíčko, tak ma gazdiná zabije!
- Nemusíš zniesť. Stačí len, keď budeš sedieť na vajciach v teplom 
miestečku, občas zakotkodákaš a bude to.
- Fíha, ty si akýsi múdry! A ako si na to prišiel?
Sledujem predsa televízne prenosy z parlamentu.

Po jednom zasadaní koaličnej rady sa vracia nemenovaný 
poslanec domov a chce vojsť do telefónnej búdky, ktorá je však 
obsadená. Telefonujúci zacíti pach slivovice a tak sa na poslanca 
oborí:
- Nevidíte, že je obsadené?
- Ako to, pane, že obsadené? Výťah je predsa pre troch! 

-PMK-

Fero MRÁZ 

Song naslovovzatý
Duje vitor, duje 
po prešovskej doliňe,
povic ti mi, muj najmilši,
či me ľubiš, či ňe.
Kebi ši bul tedi prišol,
kedz Bumerang prave višol,
bul bi ši še naľuboval, 
aj do domu prišol.
Aľe kec ti tedi prišol,
jak zornička višla,
kedi moja stara macer
kravu dojit išla.

Skus ščesce o šternac dňi, 
kedi še zaš na Slovensku
od Bumerangu rozvidňi.
Haťa-paťa-bums!

Milania LECHAŇOVÁ

Marcel KRIŠTOFOVIČ

Miro VICOJ. W. PALKOVÁ

INFOSERVUS a.h.
Viete, že Steve Mc Queen sa pôvodne volal Štefan Ihnát a jeho ro-dičia pochádzali z obce Jastrabie pri Michalovciach? Pišta odišiel za prácou do Ameriky a prijal tam meno, ktoré ho preslávilo, že až no. Za tento kúsok mu chcel jeho otec dolámať i hnáty. Lenže on nelenil a stal sa nezabudnuteľným najmä vďaka fi lmu Sedem nedostatočných, ku ktorému hudbu napísal Toedor Amadeus Vi-coff , ktorý sa ako skladateľ preslávil už operou Bumerang, v ktorej zaspieval trojčiarkové céééééé.

Milan, t.č. LECHAN
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Ako nám napísali členovia DO 
(dedinskej organizácie) SMS 
z Malého Oného, nielen osob-
nosti na výslní slovenskej poli-
tickej scény, ale aj naši radoví 
občania majú veľké problémy 
vyrovnať sa s výsledkami ne-
dávnych parlamentných volieb. 
Napríklad naša dedinská, teda 
miestna polícia za pomoci Po-
hotovostného oddielu SMS (PO 
SMS) už dlhšiu dobu pátrala po 
nezvestnej Jolane P., už štyri-
krát nie vlastnou vinou rozve-
denej a večne nerozhodnutej 
voličke. Menovaná bola napo-
sledy videná vo volebnej miest-

nosti, odkiaľ po dlhom váhaní 
odišla silne rozrušená bez toho, 
aby odovzdala svoj hlas do vo-
lebnej urny. 

Až v týchto dňoch dotyčnú 
našli náhodní občania na opus-
tenom dvore bývalého JRD 
(jednotného roľníckeho druž-
stva). Jolana P. už na prvý po-
hľad javila známky opitosti a na 
druhý pohľad bolo jasné, že je 
opitá ako sviňa. Ako prítomným 
povedala, či priam zachrochta-
la, príčinou toho, že sa tak do-
riadila bolo to, že vo volebnej 
miestnosti nevedela rozlúsknuť 
tento tvrdý oriešok. Nepoda-
rilo sa to napokon ani veverič-
ke Riške (na obrázku vpravo 
hore), ktorú na družstevný dvor 
narýchlo delegovala naša DO 
SMS, no žiaľ, dávno po uzavretí 
volebnej miestnosti.

12/2016  

SPRÁVY 
SLOVENSKEJ 
MALEJ 
STRANY

PROFIL

poľský grafi k, karikaturista a ilustrátor sa na rodil 
v roku 1951. Je absolventom Vysokej školy výtvar-
ných umení vo Varšave. Publikovať začal v poľských 
časopisoch Szpilki, Karuzela, Politika a postupne 
získal veľkú popularitu vo Francúzsku. Publikoval 
a publikuje prakticky po celom svete, samozrejme 
aj v Českej republike a na Slovensku.

V roku 1992 založil spoločnosť Podulka studio, 
v rámci ktorej vydáva aj humoristicko-satirické ča-
sopisy a publikácie. 

Svojho času si veľkú popularitu získali jeho „Malé 
domčeky na dedine“. Pravidelne sa objavovali 
v týždenníku Szpilki a my vám máme možnosť uká-
zať aspoň pár týchto domčekov, ktorých poetická 
krása je živá dodnes.

Miro VICO

sledy videná vo volebnej miest- volebnej miestnosti.

KLEBETÁRIUM alebo 
ADA MÁ BUMERANG 
RADA
Keď bývalú televíznu hlásateľku Adu Strakovú (67) 
začali pobolievať kolená, vedela, že sa niečo deje. 
Smelo a ľahostajne hodila volebné lístky do urny 
v Slávičom údolí a zverila sa do rúk lekárovi z ne-
mocnice na okraji mesta. Dnes už po boilestiach 
niet ani chýru, ani sluchu a ona sa môže raz za dva 
týždne bezstarostne usmievať pri sobotňajšom Bu-
merangu, na ktorý nedá dopustiť. Ada chce byť stále 
mladá a tak koketuje s myšlienkou prispievať doň 
zážitkami z RTVS.

M. HUMENSKÝ, CSc.

Do redakcie sme dostali list od nášho čitateľa z malej dedinky pri 
Svidníku s priloženou fotografi ou. Keďže v ich regióne nie je železnica 
a nemôže tak ušetriť využívaním bezplatnej prepravy vlakom, kúpil 
si zo svojich skromných prostriedkov aspoň bicykel, aby ušetril na 
cestovnom pri zháňaní zamestnania v blízkom i vzdialenejšom oko-
lí. Ako píše na záver, táto fotografi a vyjadruje holú realitu občanov 
tohto kraja, čo potvrdzuje aj jeho prípad. Lebo odvtedy, čo si kúpil 
bicykel, chodí tiež s holým zadkom.

Niektoré regionálne noviny uviedli, ako sa neskôr ukázalo, neove-
renú správu, že na našu vládnu delegáciu sa pri jej výjazde na stred-
né Slovensko z ničoho nič zosypali kamene.

Ide o evidentne šírenie poplašnej a navyše nepravdivej správy. 
Podobný incident sa síce odohral, ale nebolo to na Slovensku ale 
v Austrálii, nešlo o padajúce kamene ale o skupinu Rolling Stones 
a nešlo o našu vládnu delegáciu, ale o istého člena pôvodného 
kmeňa, ktorý sa zaoberá výrobou bumerangov. Kamene sa na ni-
koho nezosypali, ale Rolling Stones sa s dotyčným drobným podni-
kateľom stretli na priateľskom posedení.

-jpp- 

ČO-TO 
ZO ŽIVOTA KYSUČANA
A.Z. bol taký lenivec, že si ne-
dokázal spôsobiť ani pracovný 
úraz.

Na mňa netreba kričať, stačí mi 
to povedať desaťkrát.

Aký je najlacnejší prostriedok 
na farbenie nechtov?
Kladivo.

INOVOVANÉ PRÍSLOVIE ZO 
ŽILINY
Koľko rečí vieš, toľkokrát si 
čokoľvek.

ARPI S FERIM
- Sebe myšľiš, že som taky 
glupi, jak viziraš?

BOMBAFÓR, s.r.o.
- Oci, kto je to stará panna
- Vdova po slobodnom mlá-
dencovi

POČULI SME OD SPOLOČEN-
SKY UNAVENÉHO VÝCHOD-
NIARA
- Pijem ľem dva razi za rok: 
kedz mam narodzenini a kedz 
ňe.

POUČKA Z POPRADU
Najzdravšia vec na svete sú 
narodeniny. Čím viac ich človek 
má, tým dlhšie žije.

POČULI SME V MODRE 
(ALEBO VO SVITE?)
Lož má krátke nohy, ale na 
pedále dočiahne.

-tš- -fv-
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RANDE

PERLIČKY ZO 
ŠKOLY A OKOLIA
• Môj otec je vokoholik, stále je 

ožratý.

• Medveď je mačkovitá šelma.

• Rastliny dýchajú puchormi.

• Kobylka má chlpaté nohy.

• Zemetrasenie sa meria telesko-
pom.

• Plody delíme na šušule a hla-
vice.

• Pandémia je taká malá epidé-
mia.

• Krava je žúvavec.

• Potravinový reťazec je, keď 
kvetina zožerie mravca.

• Deratizácia je prístroj čo sa 
stríka hlodavec.

• Sviňa je vysoká zver.

• Holub má taký žalúdok, že 
dokáže niečo vyvrátiť.

• Rastliny majú vonkajšie oplod-
nenie. „Šak keď odletí semáčko“

• Keď nám zaočkujú oslabené 
baktérie získame impotenciu.

• Mozog patrí do rozmnožovacej 
sústavy.

perličky zozbierala 
Mgr. Jana OPÁTHOVÁ
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ŠKOLSKÉ PERLIČKY 
Z OBLASTI 
ZDRAVOTNÍCTVA
• Mikróby sú menšie ako mamuty, 

preto nevyhynuli.

• Prvá pomoc sa dáva kdekoľvek, 
kedykoľvek a komukoľvek.

• Keď človek ohluchne počuje iba 
ticho.

• Do školy chodím preto, aby som 
nebol momentálne retardovaný.

• Sťahovavé vtáky majú v krvi 
vracanie.

• Jednou z teórií vzniku života je 
samooplodnenie.

• Moja teta nemôže veľa chodiť, 
lebo má krčivé žily.

• V horúčavách nesmiem behať, 
aby som nedostal svalovú 
horúčku.

• Umelé dýchanie môžeme 
postihnutému dávať pomocou 
dychového nástroja.

• Naše telo sa skladá z kostí, 
svalov a modrín.

• Dnes sme boli očkovaní proti 
PWC.

• Smog je vzduch, ktorý nie je 
umytý.

• Pitvať sa môže iba mŕtvy, ktorý 
dá k pitve súhlas.

• Cyankáli je taký silný jed, že 
niekedy umrieme skôr ako ho 
užijeme.

• Človek, ktorý má astmu sa volá 
astmatematik.

• Zamrznutého človeka nikdy ne-
rozmrazujeme vo vriacej vode.

• Alkohol škodí zdraviu a navyše 
môžeme vidieť učiteľa dvojmo.

• Operácie sa robia v narkóze 
alebo za živa.

• Najľahšie sa robia transplantá-
cie protézy.

• Neumyl som sa preto, lebo som 
chcel, aby odo mňa ochoreli 
bacily.

perličky zozbieral
Jozef BILY

V utorok 31. mája 2016 bola v 
budove Rakúskeho kultúrneho 
fóra na Hodžovom námestí v 
Bratislave slávnostne otvore-
ná výnimočná medzinárodná 
výstava karikatúr „Facing the 
Climate“, ktorá je súčasťou vý-
znamného projektu iniciované-
ho Švédskym inštitútom v Stoc-
kholme a v Bratislave predstaví 
práce 5 švédskych, 5 rakúskych 
a 5 slovenských karikaturistov 
(Karol Čizmazia, Vojtech Krum-
polec, Laco Torma, Kazo Kanala, 
Bobo Pernecký) na tému klima-
tických zmien. Výstava „Facing 
the Climate“ už od roku 2009 
putuje po celom svete - doteraz 
bola predstavená v 33 krajinách 
na 5 kontinentoch, pričom v 
každej z krajín sa k nej svojimi 
prácami pripojili miestni výtvar-
níci (doteraz 115 autorov).

Výstava potrvá 30. júna.

Karol ČIZMAZIA

TRI KOSTOLY
Paľovi Vilikövskému
 
Možno sa rabbi Lowy
dožije
ekumenického sviatku
evanjelický kostol
zaklope
na bránu katolíckeho
alebo naopak
katolícky kostol zaklope
na bránu evanjelického
kostol vojde
do kostola
a potom
pred oltárom
oba kostoly si nasadia
čierne klobúky
a odoberú sa zaklopať
na bránu synagógy
alebo naopak
synagóga si nasadí
čierny klobúk
a odoberie sa zaklopať
najprv na jednu bránu
potom na druhú bránu
evanjelický zvon a katolícky zvon
odzvonia poludnie
synagóga sa spýta
V ktorom uchu mi zvoní
a všetky tri kostoly
zájdu
do miestnej krčmy
na pohár
nekrsteného vína
a budú si rozprávať
anekdoty
ktorý kostol povie
smutnejšiu
môže zaplatiť
ďalšiu rundu

Tomáš JANOVIC

 Kto zostal stáť na polceste, rád sa chváli, 
že už má polovicu cesty za sebou.

Jiří NOVÁK

www.si.se/facing theclimate

Facing  
the Climate 

Trvanie výstavy v Rakúskom kultúrnom fóre: 1. jún až 30.  jún 2016 | Miesto: Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A, Bratislava 
Otváracie hodiny: po-pi od 09.00 – 17.00 (pracovné dni)  

Výstava diel rakúskych, švédskych a slovenských karikaturistov 
a karikaturistiek v Rakúskom kultúrnom fóre Bratislava 

 

VÝSTAVA v Rakúskom kultúrnom fóre 
Bratislava 1. 6. – 30. 6. 2016 

 
 

Medzinárodná ochrana klímy 
je jednou z najväčších výziev 
21. storočia, jednou z osudových 
otázok našich čias. Životné 
prostredie sa dá v súčasnosti 
aj budúcnosti chrániť len 
prostredníctvom globálnej  
spolupráce. Švédsky 
inštitút inicioval výstavu 

Facing the Climate, aby 
ilustroval angažovanosť Švédska 
v otázkach klímy a životného 
prostredia. Výstava od roku 2009 
putuje po svete a doteraz bola 
prezentovaná v Číne, Rusku, 
Angole a Srbsku.  
Brať niečo veľmi vážne neznamená 
nebrať  túto záležitosť s humorom. 

Humor môže otvoriť možnosti 
pre dialóg. A práve žáner karikatúry 
umožňuje rýchlo, flexibilne a jasne
reagovať na akútne výzvy doby. 
Výstava v Rakúskom kultúrnom 
fóre v Bratislave je výsledkom 
spolupráce Švédskeho inštitútu 
a Švédskeho veľvyslanectva Viedeň 
so Slovenským inštitútom vo Viedni, 
 
 

Rakúskym kultúrnym fórom
Bratislava, Múzeom karikatúry 
Krems a Univerzitou úžitkového 
umenia. Okrem prác piatich 
etablovaných švédskych a piatich 
rakúskych ilustrátorov 
a ilustrátoriek prezentuje aj 
práce piatich slovenských 
karikaturistov. 

Otvorenie výstavy: 31. mája 2016 o 17.30 hod. 

ČO SOM SI VYSLÚŽIL
(Variácia na slovenské rečňo-
vanky)

Slúžil som, slúžil jedno leto, 
vyslúžil som si kura za to.
Slúžil som strane druhé leto,
bola hus, kačka za to.
Za tretí rok prasa, teľa
a eurofondy pre 
agropodnikateľa. 

Marián BRUNOVSKÝ 
Kresba: Kazo KANALA
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VELKÁ SOUTĚŽ 
O MALÉ EURO
Česká fotbalová reprezentace se 
chystá na evropský šampionát ve 
Francii a fotbaloví fanoušci jsou 
ve velkém očekávaní. Fotbalo-
ví experti Fámyzdatu (příloha 
Sorry, pozn. red.) Fefík a jeho 
maminka však provedli hloubko-
vou analýzu šancí našeho výběru 
a na základě tohoto materiálu 
je jasné, že v zásadě největším 
úspěchem svěřenců trenéra Vrby 
bude, když do Francie vůbec od-
cestují. Ne každý se však v této 
problematice vyzná, proto jsme 
se rozhodli sestavit následující 
test, který by vám měl pomoci 
se zorientovat. Takže směle do 
toho...

1. Český nároďák chystá pro 
své fanoušky:
a) vlajky
b) dresy
c) stresy
 
2. Příznivci českého týmu bu-
dou české hráče povzbuzovat 
pokřikem:
a) Kdo nechytá, není Čech
b) Kdo neskáče, není Čech
c) Kdo nepláče, není Čech
 
3. Ofi ciální hymnou české 
reprezentace bude píseň:
a) Zelená je tráva
b) Rosa na kolejích
c) Rosa na marodce

„Ako sa vám darí?“ pýta sa Mede-
la Faxa jeho známy. 
„Ako by sa mi malo dariť?“ odpo-
vedá Fax.
„Čo robí vaša žena?“
„A čo by mala robiť?“
„Vaše deti sú zdravé?“
„A prečo by nemali byť zdravé?“
„Povedzte mi, pán Fax, prečo vy 
Židia odpovedáte otázkou?“
„A prečo by sme nemali odpove-
dať otázkou?“

Kohn sa pokúša o pani Sternovú, 
ale márne. „Nech by to stálo aj 
päť tisíc korún,“ vyloží posledný 
tromf, „keby som si mohol s vami 
aspoň chvíľu pošpásovať!“
„Vy ste strašný zvodca, pán Kohn, 
kto by vám odolal? Pozrite sa. 
Zajtra hrá môj muž v Unionke od 
piatej do siedmej karty. Príďte 
k nám po piatej, do tri štvrte na 
sedem máme času dosť.“
Kohn príde, a pošpásuje si s pani 
Sternovou. Odchádza na minútu 
presne. 
O siedmej vbehne do izby Stern. 
„Bol tu Kohn?“ pýta sa dôrazne.
„Bol...“ zašepká s hrôzou pani 
Sternová.
„Kohn je poriadny človek,“ usme-
je sa spokojne Stern. Ráno si odo 
mňa požičal päť tisíc s tým, že mi 
ich do večera vráti. A slovo dodr-
žal!“

K rabínovi pribehne Žid a strašne 
lamentuje:
„Rabi, ja sa musím dať so ženou 
rozviesť!“
„A čo sa stalo?“
„Ona ma okráda!“
„Máš nejaké dôkazy?“
„Mám, rabi! Našiel som jej vo vý-
strihu svoje hodinky!“
Rabín chvíľu uvažuje a potom sa 
pýta:
„A aké to boli hodinky? Vreckové 
alebo nástenné?“

„Moricko, koľko zaplatí mamič-
ka za dve kilá jabĺk, keď kilo stojí 
desať korún?“

„Neviem, pán učiteľ. Ona sa vie 
veľmi dobre jednať.“

Uväznili tri osoby. Katolíckeho štu-
denta, čo na jeseň strážil vinohrady 
a kohosi zastrelil a mešťana prijaté-
ho uhorského luteránskeho kolára 
spolu s istou vydatou ženou, s kto-
rou sa dopustil cudzoložstva. Po 
skončenom procese mali všetkých 
troch v ten istý deň sťať. Študent išiel 
ako prvý, za ním išla tá nevernica bez 
duchovného, pretože bola kalvínka. 
Nakoniec ako posledný prišiel na 
popravisko aj mešťan, pobozkal ne-
vernicu a povedal, že nie je mu ľúto 
umrieť spolu s takou krásnou ženou. 
A nebolo nikoho, kto by bol dal za 
pravdu katovi či zločincovi.

(Uhorský Simplicissimus, SVKL 
Bratislava 1964, str.119)

Vernosť, nevera, trest. Toto osudo-
vé poradie sa vyvŕšilo, máme také 
podozrenie že takmer vždy v deji-
nách, na tých najnevinnejších. Lebo 
kto už skúmal u tých, čo majú moc, 
ich stupeň vernosti a nevery a to 
už na hocijkej úrovni a vo všetkých 

sférach ľudského života. A keď sa aj 
našiel taký odvážlivec, hneď vzápätí 
ho na to prešla chuť, alebo dopadol 
podobne ako spomínaná nevernica 
s mešťanom. A najpodozrivejšie je 
to, ak o nevernosti a morálke kričí 
ten, kto má moc. Ak ten, ktorého 
odhalia u milenky a odetého len 
v spodnom prádle (či bielizni?) ho 
vyhodia na ulicu, vzápätí obviní svo-
ju ženu z nevery, hoci si len uplatňo-
vala to isté právo ako jej všemocný 
muž. A vôbec, bez tohto vzdoru voči 
nespravedlnosti, bez nevernosti 
predchádzajúcej zvrhlosti by na sve-
te nebolo žiadneho pokroku. Už fi -
lozof Seneca kedysi povedal: „Podľa 
vyššieho princípu mravného vražda 
na tyranovi nie je zločinom!“ Je pre-
to priam povinnosťou byť neverný 
tým, ktorí si nectia zákon a svojvoľ-
ne si ho vykladajú vo svoj prospech.

Interview s nevernicou 
(neverníkom)
Ja: Milí a vážení naši neverníci. Čože 

vás to napadlo pchať svoje rozkoš-
né hlavičky do sľučky, respektíve na 
klát?
NN (nevernica, neverník): A vy ne-
poznáte Puškinovu Kalmyckú roz-
právku?
Ja: Kalmyckú? To je tá, kerá myka?
NN: Nie, to je tá, čo dáva!
Ja: A to už ako?

NN: Nuž tak: Pýtal sa raz orol vrany, 
prečo ona žije tristo rokov a on len 
deväťdesiat. Neďaleko bol zdochnu-
tý kôň a vrana hovorí: „Všetko záleží 
od stravy-pozeraj!“ A začala sa hl-
tavo napchávať zdochlinou, takmer 
do prasknutia. Orol stál, pozeral, 
rozmýšľal a potom hovorí: „Vieš čo, 
vrana? Ak by som mal celý život žrať 
zdochlinu, to sa radšej raz napijem 
čerstvej krvi - a potom už ako Pán-
boh dá.“
Ešte treba dodať, že táto rozpráv-
ka bola vyrozprávaná Pugačovovi, 
ktorý, ako viete, bol tiež taký malý 
neverník. Tak čo poviete na tú roz-
právku?
Ja: Pýtať by som sa mal vlastne ja, 
ale tentoraz odpoviem: Tá teda ozaj 
dáva! Ale ako tomu treba rozumieť?
NN: Viete, o nás neverníkoch si už 
všetci dopredu myslia, že ich skla-
meme. Ako keby sme to mali napí-
sané v knihe osudu. A tým, že ich 
sklameme, ich vlastne nesklameme. 
Už rozumiete?

Z HISTÓRIE NÁŠHO REGIÓNU

po slovensky po česky po šarišsky po nevernícky

neverník důvěrník muj zlaty obojživelník

cudzoložstvo zcizená soulož ofsajtsystem
kozmický 
orgazmus

sťať oddelení ľabac do nemoty
úplne stratiť 
hlavu

popravisko nápravní ústav
karčma 
(še popravic)

cesta k slobode

kat
mistr vysokých 
úrod

kategorický 
parobek

rozľubiteľ

Malý príručný slovník pre väčšinové národy

Vasiľ TUROK-HETEŠ

Jozef BILY / OZVENY
• Aj poslanec parlamentu občas ochorie...orie...orie...orie.

• Čo robili mocní na piedestáli?...stáli...stáli...stáli.

• Si v politike psom?...som...som...som.

• Čo vzniká na cestách kde celebrita riadi svoj mercedes?...des...des...des.

• Čo pre mnohých pacientov znamená lekár?...kar...kar...kar.

• Čo sa operatérovi páči na dievčati preberajúcom sa z narkózy?...kozy...
kozy...kozy.

• Ľudí mrzia záplaty...platy...platy...platy.

• Čo vzniká, ak je politik smelý?...mely...mely...mely.

• Aká bola žena, ktorá tlačila kočík?...ako čík...ako čík...ako čík.

• Čo zabezpečilo dobrý posudok?...súdok...súdok...súdok.

Ž I D O V S K É A N E K D O T Y

Andrej MIŠANEK

 4. Trenér Vrba dostane po 
EURU:
a) prémie
b) míče
c) kopačky
 
5. Tomáš Rosický bude ve Fran-
cii nosit:
a) kapitánské céčko
b) kapitánskou pásku
c) manažera Pasku

 
Správné odpovědi společně se 
sázkovými tikety na prohry čes-
kého týmu posílejte na adresu 
Fotbalové asociace na Strahově, 
případně předsedovi Peltovi do 
Jablonce.

Na základe dohody o reciprocite 
publikujeme niektoré materiály 
z českého humoristického časopi-
su SORRY.

Jiří KOŠTÝŘ
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ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU

DANTE ALIGHIERI sa raz opýtal 
istého občana vo Florencii koľko 
je hodín. Ten mu dal nezdvorilú 
odpoveď: 

„Práve je čas keď sa napája do-
bytok.“

„Ale nevravte,“ odpovedal Dan-
te, „a vy tu stále ešte stojíte?“

Najslávnejší taliansky básnik 
DANTE ALIGHIERI mal vraj vý-
bornú pamäť. Raz ho chcel jeden 
známy vyskúšať a spýtal sa ho:

„Majstre, ktoré jedlo máte naj-
radšej?“

„Vajíčko,“ odvetil básnik.
Asi o rok sa znova stretli a ten 

zvedavec sa pýta:
„A s čím?“
„Len tak natvrdo a osolené,“ 

usmial sa Dante.

Salvador DALI si raz vykračoval 
po Paríži so špagátikom, priviaza-
ným na prste. Keď sa ho istý zná-
my spýtal, čo to znamená, slávny 
maliar odpovedal:

„To je obyčajná mnemotech-
nická pomôcka. Špagátik mi pri-
pomína povraz, povraz ring, ring 
boxera, boxer úder, úder stratu 
vedomia, strata vedomia alkohol, 
alkohol fľašu a fľaša jeden bar na 
Saint Germain de Pres, kde sa 
mám stretnúť s Marcelom Achar-
dom.

„Je to pravda, že sa osobne po-
znáte s naším kráľom?!“ - spýtali 
sa raz DARWINA.

„Ako ste na to prišli?“
„Sám kráľ vraj o tom hovoril.“
„Ale ba! To sa kráľ iba vyťaho-

val.“

DARWIN sa pri istej spoločen-
skej udalosti ocitol pri stole, vedľa 
okúzľujúcej dámy.

„Mister Darvin,“ oslovila ho, „vy 
tvrdíte, že človek pochádza z opi-
ce. Mám toto konštatovanie vzťa-
hovať aj na seba?“

„Samozrejme,“ odpovedal, 
„lenže vy pochádzate z tej naj-
krajšej“.

anekdoty
podľa
becedy d

Túto pôvabnú knižku zostavil Arsén 
Pohribný z textov a obrázkov, ktoré 
veľmi prácne zozbieral u ľudí o ktorých 
vedel, že sa takejto činnosti venujú. Nie-
ktoré texty boli dostupnejšie pretože 
boli v rôznych perio dikách v minulosti 
publikované. Otázka, či ide o skutočnú 
literárnu tvorbu je druhoradá, pretože 
textami sa nikto ďalej nemusí zaobe-
rať. Dôležité je, že takéto texty vznikli, 
že ich tvorcovia úprimne skladali slovo 
k slovu, aby sa vyslovili k svetu okolo 
seba, aby vyjadrili svoj názor tak, ako im 
to ich schopnosti dovoľovali. Bez ohľa-
du na to, že do veľkej literatúry sa nikdy 
nedostanú.

-mv-

Petr Pavel FIALA - MYŠLÉNKA

Myšlénka je myšlénka, - někdy lehká - 
těžká, - ku příkladu asi tak, - jak když těž-
káš ježka.
Musíš býti opatrný, - jak za konec vzíti, - 
aby - jsi se nepopíchal, - neuvázl v síti.

Myšlénka je myšlénka, - někdy lehká - 
těžká, - bývá to vždy asi tak, - jak - když 
mačkáš ježka.

AŤ SE NIKDO NEZLOBÍ!

Piloval jsem piluju, - ty moje veršíky, - ať 
se nikdo nezlobí, - vždyť jsou to žertíky.

Že si někde zašťourám, - tepu lidskou 
cnost, - nemusí být proto zle, - nemusí být 
zlost.

Marie FILIPIOVÁ

Umělci jsou lidé výjimečné povahy. Častá 
vichřice jeho nitrem zmítá, kde jarý netvor 
jeho uši utahá, zdupá až se vše přežene, 
zasvitne slunko všechno zlo odstoupí 
a tady jest prosím dílo umělce.

VERŠE K 85. NAROZENINÁM VE-
LIKÉHO GÉNIA NÁRODNÍHO UMĚL-
CE MAESTRA ŠVABINSKÉHO (úryvok)

Dělníku pokorný Národa Českého
Ty veliký mythu tvúrce.
Tvoje „Žně“ radostné práce naši Země, 
i v Tvorbě našich Dějin zlaté Tvoje ruce.

Jubileum je Tvých 85. jar
Proto Ti přeji dlouho Zdraví a Zdar!
Národa díky patří Tobě!
Tvúj upřímný jsem provždycky

Joža MRÁZEK-HOŘICKÝ 

VYSOCE VÁŽENÝ
SERGEJI VASILJEVIČI
(úryvok)

Dne 4. ledna 1958 jsem četl v Rudém 
Právu zprávu, že Vám byla zadána stav-
ba pomníku Tvúrce Socialismu Vladimíra 

Iljiče Lenina. Blahopřeji Vám k tak vysoké 
poctě a přeji 100/procentní Zdar Vašemu 
Dílu! Hlavní příčinou proč Vám píši je toto: 
Jsem úředně uznaný akademický model 
umělec Č.S.R. tudíž pokud vím v žádném 
státě na celém světě v tomto oboru nic 
takového není! Proto jsem podle toho 
první a jediný na světě v tomto oboru.

Já když stojím na dílo tak nejméně 
o třetinu času je dřív hotovo! Stát model 
na Vladimíra Ijiče Lenina Tvúrce Socializ-
mu je moje veliká touha! Neboť by to byl 
v mé tvorbě vrcholný bod.

Joža MRÁZEK-HOŘICKÝ,úředně uznaný 
akad. Model Č.S.R.

VYSOCE VÁŽENÝ
SERGEJI VASILJEVIČI
(úryvok)

Dne 4. ledna 1958 jsem četl v Rudém 
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Jsem úředně uznaný akademický model 
umělec Č.S.R. tudíž pokud vím v žádném 
státě na celém světě v tomto oboru nic 
takového není! Proto jsem podle toho 
první a jediný na světě v tomto oboru.

Já když stojím na dílo tak nejméně 
o třetinu času je dřív hotovo! Stát model 
na Vladimíra Ijiče Lenina Tvúrce Socializ-
mu je moje veliká touha! Neboť by to byl 
v mé tvorbě vrcholný bod.

Joža MRÁZEK-HOŘICKÝ,úředně uznaný 
akad. Model Č.S.R.

KNIHA,
KTORÚ SI (už) 
NEKÚPITE

BOSÉ NOŽKY
poézie a próza českých 

naivistú
Mladá fronta, Praha 1969

CEOSVETOVÝ 
SKRAT
Padol kosák 
na kladivo, 
až sa z toho
zaiskrilo. 

DEFINÍCIA

Nemusíš na to

ísť silnou lupou.

Čo je náš režim?

Hostina supov

Milan KENDA

Miroslav HORNÍČEK 
(10.11.1918 – 15.2. 2003)

• Múdrosť neprichádza vždy s vekom. Niekedy vek pri-

chádza sám.
• Dobrá žena buď pije, alebo nalieva.

• Keď je vám vaša milovaná neverná a vy sa chystáte 

skočiť z okna, uvedomte si, že vám nasadila parohy, 

a nie krídla.
• Je ťažké byť debilom, pretože konkurencia je veľká.

• Život sa začína, keď zdochne pes a deti vypadnú 

z domu.
• Je odsúdeniahodné, keď sa športovci opíjajú. Na 

druhej strane je dobré a chvályhodné, keď opilci 

športujú.
• Sex je pre niekoho zápas, pre niekoho poézia.

Roman JURKAS
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JEDINÁ OTÁZKA
K blížiacim sa prezidentským 
voľbách v Česku isté kruhy sa 
tam zaoberajú hľadaním „an-
tizemana“ a pritom dosť často 
spomínajú nášho prezidenta 
Kisku, ktorého nám vraj Česi 
závidia.
Nemohli by sme teda my, voliči 
SR našim bratom Čechom pomôcť 
a zvoliť im nejakého takého prezi-
denta, alebo im rovno Kisku poži-
čať, prípadne aj darovať? 

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 

2. júla

DEREŠ FEDORA VICA

Nech už máte zdravie akékoľvek, 
do konca života vám vydrží.

IGELITOVÉ PLACKY
Ide o mimoriadne jednoduché 
a chutné jedlo, ktoré si dokáže 
pripraviť takmer každý, vysoko-
školáka s večernou maturitou ne-
vynímajúc.

Postup:
Z dvoch igelitových tašiek odstrá-
nime držiaky, prípadne „ušká“. Dr-
žiaky nahádžeme do hrnca a duší-
me na vypnutom sporáku. Keď sa 
rozpustia, pridáme perie, prípadne 
celého papagája.

Zo získanej zmesi vytvarujeme 
placky, ktoré prudko a celkom 
nečakane opečieme zo všetkých 
troch strán.

Hotové placky zrolujeme a na-
plníme plnkou z mletého Bume-
rangu. Podávame chladne ba 
až odmerane raz za dva týždne 
a tvárime sa pritom tak, akoby sa 
nechumelilo.

Želáme vám ničím nerušenú 
dobrú chuť a nikdy inak!

-atak-

D
VO

JT
ÝŽ

D
EŇ

N
A 

TE
N

TO

R
EC

EP
T

BAČIKOVA MUDROSC

Kedz pijeme „Na 
zdrave“, ta bi ňemala 
paľenku zaplacic 
zdravotna poiscovňa?

AFORIZMY
• Niektorí ľudia sú ako kvety. Nevedia sa sami presadiť.
• Aj nejedna ľudská duša máva defekty.
• Sú dovolenky, ktoré nám okrem susedov nepraje ani po-

časie.
• Každý začiatok je ťažký. Najmä ak sme na konci.
• Lož má vďaka krátkym nohám dobrú stabilitu.
• Aj mnohí učni vedia majstrovsky klamať.

Milan KUPECKÝ 

PRIŠLA JAR

Prišla k nám jar, 

buď si istý: 
Ožili nám futbalisti.

Rozohrali obrovskú hru, 

svoju záľubu.
Sťa kengury preskakujú 

z klubu do klubu.

Milan KENDA

(franc. pour féliciter) je v spojení s letopočtom skrat-

ka blahoprajnej novoročnej formulky. S láskavým 

dovolením autorov pokračujeme v publikovaní týchto malých súk-

romných 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 zaují-

mavé novoročenky, ktoré by mohli zaujať aj našich čitateľov, prosí-

me o ich zaslanie do redakcie. 

PF
Jiří HIRŠL

PF 1987 
Ondřej SUCHÝKarel HVÍŽDALA

Divadelný spolok, Brno

Z REPERTOÁRU
SPEVÁČKY KRISTÍNY
Spojme dlane, ta ňe, ta ňe,Bumerang nech sa stane, ta ňe, ta ňe.Budzeme ho čitac, ta ňe, ta ňe, mocne jak dva duby, ta ňe, ta ňe.

VIRTUÓZ
Vždy, keď mužstvo dolu padne,
ocitne sa celkom na dne,
na chvoste sa poneviera…
Výbor hľadá kanoniera.

Kanoniera takej značky,
čo vie trafiť poslepiačky…

Zlanárili teda Joža,
streleckého virtuóza.
Keď je lopta v jeho moci, 
radosťou nám žiaria oči.
S takým sa hneď 
mužstvo vschopí,
forsíruje umné kopy.
Majú faľš 
a všetkých klamú,
vždy naisto 
trafí bránu.

Je to borec!
Na sto hromov!!!

Skvelé kope malé domov… 
Milan HODÁL

M e t a m o r f ó z a
Mali sme my vedúceho, 
stále iba vodku pil,
každý z nás zo strachu zlého 
ledva ústa otvoril.
Odkedy je na cmiteri, 
odrazu sme chlapi smelí.

Milan ZELINKA

DO ZJEDENIA!
• Hlad je vraj najlepší kuchár. Ale nenavarí, ako je 

rok dlhý.
• Vegetariáni su ľudia, ktorí znesú mäso iba 

v chúlostivých anekdotách.
• Žena, ktorá nevie variť, je tragédiou 

domácnosti. Ale úplnou katastrófou je muž, 
ktorý sa domnieva, že on vie.

• Všetci v reštaurácii nadávali na tupé nože. Iba ja 
nie. Krájal som obráteným.

-ch-

OZDRAVNÁ TERAPIA

Podľa lekárskeho posudku

pomôže reflexná vesta

aj pri nedostatku úsudku.

Mikuláš JARÁBEK

TANEČNÁ
VERŠOVANKA

No, na mojo sumeňe, 
taňec je umeňe, 

kotre zvladňe i glupi, 
no vera, no hej.

Treba ľem dzvihnuc 
nohu skorej

jak vam toten glupi
na ňu stupi.

Milan LECHAN


