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HUMORISTICKO-SATIRICKÝ DVOJTÝŽDENNÍKTibor HUSZÁR,
fotograf

Tento rozhovor bol uverejnený 
v Bumerangu č. 2 z 22. januára 1996

❶ Poznáte nejakú (máte ne jakú 
vlastnú) definíciu humoru?
Humor je korením života a hrobárom 
humoristov (u nás).

❷ Stala sa vám niekedy humor-
ná (veselá) príhoda, ktorá by 
mohla pobaviť aj našich čitate-
ľov?
Raz som padol do jamy, všetci sa smiali 
(najkrajšia radosť je škodoradosť).

❸ Ktorá oblasť spoločenského 
života je podľa vás najväčším 
inšpirátorom humoru?
Politika, politika, poli, tika, tiká...

❹ Ak máte - mohli by ste nám 
prezradiť rebríček:  
a) najveselších politikov  
b) najsmiešnejších politikov?
a/ podľa najnovšieho silvestrovského 
vysielania je to Weis, Bugár a Kukan.
b/ PhDr. Ján Lopták

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Medzi dvoma svetovými vojnami We-
rich a Voskovec boli v USA, v Texase, 
v jednej dedinke, kde všetci hovorili 
po česky. Prišli do jednej krčmy a aj tu 
všetci hovorili po česky a pili pivo. We-
rich zazrel v kúte sediaceho černocha, 
pristúpil k nemu a vraví: „Je, je, pane, vy 
jste taky Čech?“ A černoch na to: „Ale 
kdepak, to je omyl, ja su Moravák.“

❻ Stali ste sa niekedy objektom 
žartovania? Ako to na vás pôso-
bilo?
Pozrite sa na mňa. Som stále obeťou 
životného žartovania, potom plačem až 
mi vyhŕknu slzy a potom už neviem či 
plačem, alebo sa smejem, a tak to ide 
stále dokola.

❼ Je pre vás humor nevyhnut-
nou súčasťou života, alebo sa 
bez humoru pokojne zaobídete?
Zaobídem sa pokojne bez humoru, ale 
potom mi niečo začína chýbať a prídem 
na to, že je to humor. Takže je predsa 
nepostrádateľnou súčasťou môjho ži-
vota.

❽ Chcete sa sám seba na niečo 
opýtať ? Ak áno, dajte si na svoju 
otázku aj odpoveď.
Súdruhovia, prečo? Preto!!!
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HUMORE

DPOVEDÁ NA 
SEM
TÁZOK

fotografia z knihy Tibora Huszára CIGÁNI

PO NEDÁVNYCH PREZIDENTSKÝCH VOĽBÁCH 
V AMERIKE MNOHÍ SPEVÁCI ZARADILI DO 

SVOJHO REPERTOÁRU TRUMPSKÉ PESNIČKYAndrej MIŠANEK

TOTÁLNY
IMPOTENT

Nedokáže v sebe 

kúsok vášne nájsť, 

nie je schopný milovať 

ani svoju vlasť.
Emília MOLČÁNIOVÁ

OČAKÁVANIE
Ak sa u nás po zrušení 
amnestií niečo zmení,
tak z toho budeme,
fakt, všetci unesení.

Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

AKTUALITA

Kto si pletie kynológiu s gynekológiou, 

dožije sa mnohých prekvapení.

Jiří ŽÁČEK

Ak nemôžete nejakú stranu zničiť, musíte do nej vstúpiť.

Bob HOPE 

Karierista je človek, ktorý to dotiahol ďalej než my.

M. HOVORKA
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Neukazujte ľuďom chrbát, zbadajú,  

že máte za ušami

N. N. 

Je zaujímavé, že po zmene režimu v roku 
1989, keď začal platiť lustračný zákon, 
pivo nechcel nikto lustrovať. A pritom je 
známe, že s úspechom preplávalo cez 
všetky zmeny režimov, chutilo Nemcom 
i Rusom, komunistom i ich odporcom. 
Len z počutia a z literatúry viem, že v ob-
dobí Slovenského štátu boli zo Slovenska 
vyháňaní Česi. Ale nikde sa neuvádza, že 
by spolu s Čechmi chcel niekto vyhnať aj 
pivo. Naopak. Z piva by sa (aspoň v rámci 
našej republiky) mohol stať diplomatic-

ký nápoj. Zľudovelo. O pive sa spievajú 
piesne, píšu divadelné hry, vznikla svojho 
času dokonca politická strana, ktorej jedi-
ným programom bolo pitie a propagácia 
piva. Bývali časy, keď ľud veril, že panov-
ník, ktorý dovolí zdražiť pivo, padne. Cez 
pivo charakterizuje Miroslav Jodl v člán-
ku „Pokus o ohlédnutí“ (Literárne listy 
14/1968) jedného z vtedajších čelných 

predstaviteľov republiky:
„Málokedy sa totiž v našich dejinách – 

zhora dole – zoskupilo v organickej zhode 
toľko neschopnosti a brutality zároveň, 
toľko diletantizmu a despotizmu, toľko 
hlúposti iniciatívnej i neiniciatívnej – ako 
za tajomníctva a vedenia Novotného. 
Tento muž bol politicky taký nepreziera-
vý, že dokonca nechal zdražiť pivo.“

Aj Nemci majú svoje skúsenosti s pi-
vom. V mníchovských krčmách, za cven-
gotu pohárov a v pivom zatemnených 
hlavách sa rodil fašizmus.

Nič však netreba preháňať. Víno, pivo 
i borovička za nič nemôžu. To by sme sa 
veľmi ľahko zbavovali zodpovednosti. Po-
minul dnes už aj dôvod, aby pri zdražení 
piva padol vládca, či dokonca vláda. Pivo 
dostanete v cene od jedného eura, hor-
nú hranicu radšej neuvádzam. Do toho 
už žiaden panovník ani vláda nemajú čo 
zasahovať.

Pivo sa pevne usadilo v našom 
každodennom živote, za nič nemôže 
a o ničom nerozhoduje. A my, konzumenti 
máme pocit, že rozhodujeme o jeho 
kvalite. Takže hádam, že ak by sme celú 
svoju budúcnosť prešustrovali, stále je 
nádej, že budeme môcť ovplyvniť kvalitu 
piva. A tí najväčší optimisti môžu dúfať, 
že nech sa deje, čo sa deje, sami budeme 
môcť aj naďalej rozhodovať o tom, s kým 
a v akom prostredí si to svoje dobré pivo 
vypijeme. 

Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

SLOVNÍK (TAKMER) CUDZÍCH SLOVVPIVO

POLITOLOGIZMY Milana KENDU
KRITICKÝ POHĽAD NA PARLAMENT
Politickí beduíni nachádzajú svoje oázy v parlamentnom bufete.

ZMENILO SA TAKMER VŠETKO
Od nežnej sa u nás zmenilo všetko – okrem dĺžky tehotenstva.

NAJVÄČŠIA KURIOZITA
Ako najväčšiu kuriozitu ponovembrový režim vyprodukoval bezcenné cenné 
papiere.

NAPODOBENINA
Naše úradné hodiny sú naďalej napodobeninou trenčianskych, smutne bijú.

SNÍVANIE O KARIÉRE
Sníva o ministerskom kresle ešte aj pri sedení na záchodovej mise.

Laco TVERĎÁK

Človek už nie je korunou tvorstva, je už iba jeho eurom.

Teodor ŠAPIN

Rasťo VISOKAI

PRCI,  
PRCI,  
PRCIČKY
Prci, prci, prcičky,
kauzy kauzy, kauzičky.
Gdo tu ale koho ..be,
gdo bude mňet zas po chlebjě?
Do foroty pamflety,
furt a stále si to ty.
Ňic neríkaj, hubu zavri,
búkajú len voly, krávy.

dědo PEJO

NEDOSTATOK 
LEKÁROV
Na Slovensko prídu iní 
na lepšie časy im tu svitlo, 
stačí mať pas z Ukrajiny 
a nemusia mať ani diplom. 

NIČ SA NESTALO
Atentát na prezidenta?
A ja som to prespal,
ešte šťastie, ako vždy,
že sa skutok nestal.

Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

Bruno HORECKÝ

Z NÁŠHO FOLKLÓRU
Občas v obci 
všetko sa na dobré obráti.
Aj tá sviňa, 
ktorú mäsiar utratí.

Mikuláš JARÁBEK

U nás je

chorobná poctivosť

cudzokrajná
choroba.
Tomáš JANOVIC

Existujú dva druhy smoly – jeden, čo máme 

v živote my, a šťastie, čo majú tí druhí.

VEŠTENIE O V (H)ODNÝCH STAVOCH
Príchod veľkých zrážok veští vylievanie búrli-
vých riek z koryta.
Odchod búrlivého lídra od koryta veští veľké 
zrážky.

Ján GREXA
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Jano VALTER

SKRACHOVAL

Ufovčelár, doktor viet, 
v úľoch chová sliepky.
Gazda denne točí med, 
na kočovke. Z repky.

CHUDERKY
Vesmírčania reči trúsia:
Zákony sú na vine, 
že ufónky rodiť musia 
dobrovoľne povinne. 

UFOGRAMY 
Tomáša M A J E R N Í K A

Téma nášho príspevku pre naj-
novšie číslo nám spadla rovno do 
náručia. Boli zrušené Mečiarove 
amnestie. To by nebolo až také pre-
kvapenie, že raz budú zrušené, to 
bolo jasné, aj keby to malo byť na 
poslednom súde. Zaujímavé v tejto 
súvislosti je, že nevznikla panika, 
nikto sa nebojí, nikto neuteká do 
zahraničia. Pretože všetci vedia, že 
je to len taká hra. A my, ako malá 
strana, nie sme do prípadu ani naj-
menej zainteresovaní. Ide to mimo 
nás, takže takúto hru môžeme 
prijať. Napríklad, môžeme si urobiť 
takú súťaž, akoby niečo mohlo do-
padnúť, keby sa niečo mohlo stať. 
Ale naozaj to neberte vážne.

1. Ak niekde vybuchlo auto, bolo 
to v dôsledku:
a. zle nastaveného karburátora
b. nerozhodnosti vodiča pri 

odbočovaní
c. niekto v aute uložil výbušný 

systém

2. Ak za bieleho dňa niekto 
neznámy zastaví auto pre-
zidentovho syna, unesie ho, 
opije a nechá ho v bezvedomí 
niekde v zahraničí, mohlo sa 
tak stať len preto
a. že prezidentov syn sa v noci 

veľmi zle vyspal
b. že počasie sa priam samo 

angažovalo v takejto veci
c. že to dostala Slovenská 

informačná služba ako úlohu 
od najvyšších vládnych a poli-
tických miest

3. Ak sa niekto stane zhodou ná-

hod zastupujúcim preziden-
tom, je taký rozrušený, že:
a. nevie čo robí
b. vie čo robí, ale keď si to uve-

domí, je už neskoro
c. okamžite koná, aby zabránil 

stíhaniu všetkých svojich 
kamarátov a nakoniec aj seba 
samého

4. Taký zastupujúci prezident 
musel veriť, že:
a. tu bude na večné časy
b. tu bude tak dlho, ako tu chcela 

byť tisícročná ríša
c. nikomu sa nepodarí jeho 

amnestie zrušiť

5. Optimizmus tých, ktorí mali 
niečo s únosom prezidentov-
ho syna vyplýva z toho, že:
a. nikto sa vlastne ničoho 

nedopustil
b. išlo vlastne len o taký vtip
c. vidia, ako už roky sa nedarí 

vyriešiť ani jednu poriadnu 
kauzu, takže kto by veril, že sa 
podarí vyriešiť niečo po vyše 
20-tich rokoch

Ak ste sa rozhodli vsadiť vo všet-
kých odpovediach na alternatívu 
„c“, ste rozhľadený a dobre oriento-
vaný občan s veľkou perspektívou.

SPRÁVY
SLOVENSKEJ 
MALEJ 
STRANY

POZORUHODNÉ VÝROKY

Fero MRÁZ 

Pilný brusič diamantov 
pozerá do krabice, 
keď sa minú diamanty,
bude brúsiť brusnice.

Rozšíriť chce svoje kšefty, 
má aj ďalšie škatule. 
Ak sa minú diamanty, 
bude brúsiť korčule.

Ladilav BELICA

-mv-

PRIŠLO NÁM POŠTOU
Satira z Bumerangu reže ako pilka / Meky ŽBIRKA
Počas letov do Popradu a naspäť rád čítam váš časopis, lebo satira je mi blízka / Prezi-
dent Slovenskej republiky Andrej KISKA
Bumerang považujem vo svojom živote za svetlý bod / Karel GOTT
Ak by bolo predčasné voľ by, s volebnými lístkami a Bumerangom vojdem za plentu / 
Andrej DANKO, predseda parlamentu
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A ešte pár mojich osobných spomienok 
na Tibora Huszára, ktorého som osob-
ne spoz nal v čase vzniku pôvodného 
Bumerangu, ktorého vydavateľom bol 
v rokoch 1994-1997 Pivovar Šariš.

Jeho priateľom bol vtedajší majiteľ 
pivovaru Rudolf Y. Mosný, s ktorým ako 
autor spolupracoval a Tibor bol veľkým 
priaznivcom časopisu a všemožne jeho 
existenciu podporoval.

Tibor bol svetobežník a o. i. mal 

v New Yorku svoj ateliér. A niekedy 
v tom čase bol na návšteve u sve-
toznámeho maliara a grafika Kolomana 
Sokola, o ktorom chcel urobiť publiká-
ciu. Vedel, že som kedysi po roku 1968 
dostal od Kolomana Sokola dopis, lebo 
sa o mne z nejakého časopisu dozve-
del, že žijem v Prešove. V liste ma po-
prosil, aby som teda v Prešove pozdra-
voval jeho dávneho dobrého priateľa 
Mikuláša Beňa a jeho manželku a do 

listu priložil lisovaný kvietok, aby som 
ho položil na ich hrob v prípade, že už 
nežijú. Mikuláš Beňo ešte žil a ako som 
sa dozvedel, bol posledným komisárom 
SRR (Slovenskej republiky Rád, ktorá 
bola v roku 1919 maďarskými boľševik-
mi vyhlásená v Prešove). Aký paradox - 
ak vieme, za akých okolnosti a z akých 
príčin odišiel Koloman Sokol z tohto 
kraja... 

Určite aj to mohol byť podnet, aby 
mi Tibor Huszár počas pobytu u Ko-
lomana Sokola napísal obsiahly list, 
z ktorého čas vidíte na reprodukcii. 
Ale keďže jeho rukopis je dosť ťažko 
čitateľný, pasáž, kde sa vyjadruje o Ko-
lomanovi Sokolovi, prepisujem: ...lebo 
sa rozhodol žiť v chudobe ale ako 
slobodný človek bez akéhokoľ vek 
občianstva, a teraz na konci jeho ži-
vota sa mu pchajú do zadku a robia 
z neho veľ kého Slováka. Sokol je 
čechoslovakista tak ako ty alebo ja, 
no patrí celému svetu. Ja som taký 
šťastný, že ma prijal on a celá jeho 
rodina za priateľa. Každý deň je mi 
oslavou byť v jeho blízkosti. No viac 
ti porozprávam doma...

A keďže Bumerang je časopis hu-
moristicko-satirický, tak pridávam ešte 

jednu príhodu z našej spoločnej cesty 
autom z Prešova do Bratislavy:

Tibor, ako to mal vo zvyku, medzi 
čiernymi brčkavými vlasmi a bradou 
v kútiku úst zavesené nezapálené cigá-
ro a jeho statná figúra (mnohým pripo-
mínal dobrého čerta a Cigáni ho oslo-
vovali “foťák”) bola zakliesnená pred 
volantom jeho Mitsubishi. Niekde za 
Braniskom sme zabočili na benzínovú 
pumpu natankovať. Bolo leto a prav-
depodobne brigádujúce študentky 
pricupitali k autu, aby poumývali sklá. 
Tibor bol vždy pre každú srandu a tak 
mu hovorím:

- Tibor, ty s nimi hovor len po anglic-
ky a sleduj, čo urobím.

Tibor teda smerom ku mne aj k diev-
čatám hovoril len po anglicky, a keď 
bolo natankované a sklá umyté, Tibor 
sa posadil za volant a než som nasadol 
do auta aj ja, pýtam sa dievčat:

- Viete, komu ste umývali sklá? Mož-
no sa budete diviť, ale to je Bud Spen-
cer, ten zo špageti-westernov!

Nastúpil som a dievčatá s údivom 
sledovali vzďaľujúce sa Mitsubishi a ur-
čite ešte dodnes spomínajú na toto 

stretnutie so slávnym hercom.
Fedor VICO

Tibor Huszár bol veľký človek. Veľký nielen svojim na-
daním. Bol veľký zároveň len tak, pretože taký narástol. 
Ako všetci veľkí ľudia bol dobrák. To sa akosi celkom 
mimovoľne zoraďuje vedľa seba. Bol síce veľký, ale auto 
mal malé. O to väčšie prekvapenie to bolo pre každého, 
kto chcel na ceste vyvolať konflikt. Nebránil sa dialógu, 
pomaly sa vysúkal zo svojho malého auta a nervózny 
protivník, keď videl, čo sa z malého auta vynára, zvy-
čajne zacúval a začal sa ospravedlňovať. A Tibor sa iba 
usmieval. On sa vlastne stále usmieval, pretože taký 
bol jeho životný postoj, takto so svetom komunikoval. 
Svojim úsmevom a veľkou postavou si všade získaval 
sympatie aj úctu. A premietal to celé do svojej tvorby.

-mv- 

VELKÁ SOUTĚŽ 
O MALÉHO ČÁPA
Tak nám zavřeli Míru Peltu. To 
bylo asi na fotbalovém svazu 
velké divení, když pro všemoc-
ného bosse FAČR přijela zása-
hovka a "velkej čáp", jak se jab-
loneckému šíbrovi přezdívalo, 
putoval za katr. Inu, tak dlouho 
se chodí se džbánem na minis-
terstvo, až se ucho utrhne. Celá 
kauza týkající se machinací s do-
tacemi do českého fotbalu je 
stále ve fázi vyšetřování a tudíž 
příliš informací se na veřejnost 
zatím ještě nedostalo, a proto se 
mnozí v celém případu stále ješ-
tě neorientují. Proto je tady náš 
test, který by vám mohl částěčně 
otevřít oči.

1. Pelta fotbalovou asociaci, 
potažmo celé fotbalové 
hnutí:
a) řídil
b) vedl
c) podvedl

2. Z pohledu FAČR je Pelta 
stále:
a) ve funkci

b) v čele
c) v cele

3. Pelta a další obvinění dělali 
dlouhodobě:
a) suverény
b) machry
c) čachry

4. Pelta to má ve vyšetřovací 
vazbě:
a) na háku
b) v paži
c) v řiti

5. Pelta bude nově řídit klub:
a) FK Bory
b) Slavoj Pankrác
b) Dynamo Ruzyně

Správné odpovědi spolu s hla-
sovacími lístky pro soudruha 
Berbra zasílejte na adresu fot-
balové asociace, případně je 
hoďte kamkoliv do odpadkové-
ho koše.

Redaktor a humorista Ivan Ha-
nousek, který se podílí na přípra-
vě této rubriky, oslavil 14. května 
75. narozeniny. Podvolil se přijít 
na blahopřejné vítání 75-letých 
občánků do věku bab a kmetů. 
Důvod? Chtěl vidět místo činu, 
kde se kdysi oženil s holkou z Tel-
če – v Praze 6 ve Skleňáku!

Známy obchodník Stern prijal nového 
predavača Kohna, ktorý mal vynikajú-
ce odporúčanie. Nechá ho na skúšku 
v kšefte a odíde. Keď sa vráti, v obcho-
de stojí elegantne oblečený zákazník 
a práve si prezerá rybársky prút. Kohn 
je v plnom nasadení: 

„... samozrejme jeden prút by nesta-
čil, tento je od Steinenberga, najlepší 
kúsok. Pán pochopiteľne nebude chy-
tať len na jeden. Každý odborník im od-
poručí aspoň tri prúty, takže to máme 
ešte jedného Steinenberga a k tomu 
si vezmite tento špeciálny kúsok, to je 
zákazková výroba od Fish and Fish, tie 
si kupujú len naozajstní majstri. Chy-
táte len tak alebo na blyskáč? No ja 
viem, tým sa teraz nebudete zaťažovať. 
Záleží na situácii. Raz idete na pstruhy, 
inokedy chytáte v rybníku. Môžem vám 
niečo odporučiť. Pri Zbraslavi je také 
fajnové miestečko, sekčný šéf Meinling 
to tu nedávno rozprával, tam je krás-
ne, tam si výborne odpočiniete. Takže 
to máme kompletnú sadu na kapre, 
liene a karasy a je to v nádhernom 
balení. Vidíte ako je to zabalené? To sa 
hneď pozná kvalita. Blyskáč tu máte na 
šťuky a zubáče, a samozrejme mušky! 
Mušky, pane, to tu máme jedninečnú 
súpravičku – tie sa robia až v Oriente, 
ručná práca, kvôli každej ošklbú jedné-
ho páva, také nekúpite ani vo Viedni. 
Ja, naturlich, stolička, predsa nebudete 
sedieť na zemi. Ale medzi nami, takto 
k vode asi nepôjdete, všakže? Ako vi-
dím, šijete u Lipperta, nicht war – to by 
ste ten šik oblek zničili, keby ste ťahali 
toho obrovského sumca. Ale neboj-
te sa. Máme vynikajúci nepremokavý 
overal, vidíte tú módnu fazónu? To sa 
pozná aj pri vode, že nie ste nijaký ný-
mand. Ten sa vám nepremočí, ani keby 
ste za tým sumcom skočili doprostred 
rybníka. A vezmite si hneď dva, keby sa 
vám ten jeden predsa len premočil. No 
áno, na ryby sa musí chodiť hneď zrána. 
Určite si viete predstaviť, aký je krásny 
východ slnka pri vode. Skoro vám to 
závidím. Ale aký máte budík, aby ste to 
nezaspali. To by ste prišli o to najkrajšie.

Máme tu unikátny kúsok zo Švajcu, 
to je orloj, vážený pane. To si k nám 
chodia podľa neho nastavovať hodin-
ky aj náši radní. Ale že ste taký dobrý 
kunšaft, tak sa ho vo váš prospech 
vzdáme. Ako vidím, pred obchodom 
stojí pragovka. To je určite vaša, však? 
Je to fajnový voz. Ale sám uznáte, že 
nie je až taký rýchly. Musíte preto vstá-
vať veľmi skoro, aby ste neprešvihli ten 
krásny východ slnka. Ja vám urobím 
kóšer cenu - máme na sklade elegant-
ný sedanček, mercedes. Áno, presne 
tak, Mercedes – Benz. S tým budete pri 
vode ako blesk. A to je také elegantné 
auto, že v nedeľu na ňom môžete ísť do 
divadla a sluhovia sa budú predbiehať, 
každý by vám ho chcel zaparkovať. 
A nebudete s tým mať žiadne starosti, 
vážený. Voz vám pristavíme rovno pred 
barák a všetko ostatné vám dopravíme 
rovno do domu. A zajtra môžete ísť na 
ryby.“

Konsternovaný zákazník vyplní 
šek a odíde. Stern podíde ku Kohnovi 
a vraví: „Teda Kohn, vy ste fakt trieda, 
to sa musí nechať. Kunšaft príde kúpiť 
prút a vy s ním urobíte takýto kšeft. Aj 
auto ste mu predali! To sa musí ne-
chať, Kohn, v kšefte je pre vás to pravé 
miesto.“

Kohn sa začervená a hovorí: „Viete, 
pán šéf, on sa tu ten pán pôvodne za-
stavil len pre balíček prezervatívov a ja 
mu hovorím, aby sa vykašľal na ženské 
a išiel radšej na ryby...“

•Ž I D O V S K Á 
A N E K D O T A

V týchto dňoch si pripomíname jeho nedožité 65. narodeniny.

Boris PRALOVSZKÝ

Tibor 
HUSZÁR

Koloman Sokol na fotografii Tibora Huszára.

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

Redakcia Bumerangu sa pri-
pája ku gratulantom k Ivanov-
mu úctihodnému životnému 
jubileju.
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DOPLŇTE BIOLÓGIU

Spavú nemoc spôsobuje 

nielen mucha tse-tse, 

no i naši futbalisti, 

keď sa im hrať nechce. 
Emília MOLČÁNIOVÁ

Rasťo VISOKAI

Pavel TAUSSIG

 • Otec je optimista. Keď ho omrzí roz-
hlas, pustí si televíziu.

 • Mama vraví, že rozhlas máme na 
príjem, ale televíziu len na vý-
davky.

 • Rodičia sa desať mesiacov boja, že 
dostanem zasa päťku. A dva mesia-
ce, že sa utopím.

 • Hostia sa majú vyprevádzať až 
k dverám, aby bola istota, že už 
odišli.

 • Byt musíme udržiavať v úplnom 
poriadku a čistote, pretože nikdy 
nevieme, kedy môže prísť návšteva.

 • Máme rádio aj televízor, takže je 
u nás dosť hluku. Telefón nemá-
me, nám stačí, keď sa vidíme.

 • Svojich rodičov dostávame už do-
spelých, takže im nemôžeme všte-
povať svoje názory.

 • Doma sme traja. Otec, mama a ja. 
Ja som najmladší. Všetci máme 
všetko, len mama nemá stále čo 
na seba.

 • Sever poznáme podľa toho, odkiaľ 
fúka v zime vietor. 

 • Juh určíme, keď vytiahneme ho-
dinky, pozrieme sa na Slnko a ob-
rátime sa o uhol.

VERŠÍČKY  
NA ŠKOLSKÉ  
PERLIČKY
Človek sa vyvinul
z cvičenej opice.
Na nebi žiariace
hviezdy sú stolice.
Z matky a otcov je
zložená rodina.
Človek má studený 
ľad v svojich ľadvinách.
Tribúnom nazveme
z tribúny rečníka.
Džús z vody plodovej
vyrába fabrika.
Koňovu manželku
voláme kobyla.
Sklodowská s manželom
pokusy robila.
Chudobu najľahšie
znášajú bohatí.
Talian z jedál má
najradšej špagáty.
Ľuďom sa hladovkou
zlepšuje výživa.
S Xantipou šťastne si
Svokrates nažíval.
Suchár je potrava,
ktorá má suchoty.
Môj priateľ pochádza
z Romovskej Soboty.

Jozef BILY

AFORIZMY Milana KUPECKÉHO
•	 Najťažšie je národné zmierenie. Slováka so Slovákom.•	 Na niektorých pracoviskách pri „ upratovaní“ prepustia ako prvé upratovačky.
•	 Najlepšou medicínou na staré kolená sú mladé kolienka•	 Aj keď vyhynú kone, úradný šimel bude žiť naďalej.•	 Sú ateisti, ktorí sa cítia a správajú ako bohovia.•	 Niektoré prostitútky chcú byť rýchlo odbavené aj na colnici.

Kto je byrokrat?

Ten, ktorý má viac rozumu v aktovke 
ako v hlave.

Juraj CAJCHAN

Perličky
so školy a okol

ia

Ak ti 
topánky 
sadnú sú 
škaredé

PERSONIFIKÁCIE
CUDNOSŤ:
Hanbila sa holá veta v kalendári,
zabudla si obliecť slová zapísané v šlabikári.

DÔVERNOSTI:
Dlaň s dlaňou sa jemne hladili,
po Nivea kréme tajne túžili.

SĽUBY:
Po poľných cestách báseň blúdila.
Vraj sa stane svetová, 
múza básni svätosväte sľúbila.

PRAVDA:
Smutná tvár v zrkadle na seba hľadela.
Pribudli ti vrásky, do očí si pravdu vravela.

STARÝ VIETOR:
Tajne dvíham sukne mladým devám.
Mám už svoje roky, na viacej už nemám.

NOTA:
Nie som nota celá, len tá krátka osminová.
Nerobím si z toho ťažkú hlavu.
Veď nechýbam ani v symfónii, známej ako Osudová. 

VLAJKA:
Na oslavách vždy slávne plápolám.
Keď ma stiahnu na pol žrde,
smútok všetkým ľuďom privolám.

Alexander SCHOLZ

Plazia sa dvaja po púšti s hrozným
 suchom

 v ústach. Tu jeden povie:
- Zakrič niečo protištátne, m

ožno sem
 pritiahnu vodné delá.
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BOMBUROVA 
ŠABĽA MALA UŽ 
22 ROKOV

Koncom mája t. r. sa v Brezne uskutočnil už 
22. ročník medzinárodnej súťaže kresleného 
humoru a satiry o BOMBUROVU ŠABĽU, ten-
toraz na tému Počasie a človek.

Súťaž mala dve kategórie. Je zaujímavé, že 
v tej pre účastníkov do 15 rokov bolo podstatne 
viac autorov (94 ), ako v tej hlavnej kategórii, 
teda nad 15 rokov (32 autorov, okrem domácich 
aj z Českej republiky a Nemecka).

Medzi tými mladšími získala 1. cenu Barba-
ra Šofránková z Prešova. Druhú a tretiu cenu 
udelila porota Laure Vojtkovej a Andrejovi 
Prasličkovi. Čestné uznanie sa ušlo pre Má-
riu Babinčákovú, Martina Babinčáka a Mareka 
Škrinára.

V hlavnej kategórii rozdelila porota ceny 
takto:

1. cena: Jiří NOVÁK (Česká republika)
2. cena: Peter SEDLÁK (Slovensko)
3. cena: Miroslav BARVIRČÁK (Slovensko)

Čestné uznania: František Bojničan (Sloven-

sko), Jiří Srna (Česká republika), Jan Tomaschoff 
(Nemecko) a Ladislav Talčík (Slovensko)

V rámci DNÍ HUMORU, ktoré 
sa konali v Spišskej Novej Vsi 
zač. júna, bola v kaviarni eLA-
ra vernisáž výstavy architekta 
a zároveň známeho karikatu-
ristu Boba Perneckého. Výstava 
bola už v poradí 22. Spišským 
salónom kresleného humoru, 
ktorý v tomto meste organizujú 
od roku 1988, kedy sa na úvod-
nom SALÓNE predstavil rodený 
"Špišak“ Ivan Popovič. Ten bol 
osobne prítomný aj na tomto 
podujatí, lebo okrem vernisáže 
výstavy sa tu uskutočnil aj krst 
knižôčky miestneho autora, 
ktorú Ivan Popovič ilustroval.
Po spomínanom prvom Salóne 
sa tieto potom konali každoroč-
ne (Vico, Jiránek, Kubal, Slíva...) 
až do roku 1996, kedy nastala 
niekoľkoročná pauza, po ktorej 
Salóny pokračovali zasa od roku 
2007 do roku 2011. Po retro-

spektívnej inštalácii v roku 2015 
sa dvojica organizátorov Emil 
Labaj a Ferdinand Majerech 
opäť snažia dodržiavať ročnú 
periodicitu a tým udržiavať tra-
díciu Spišských salónov.

Mirek BARTÁK

Dušan PÁLKAOldřich DVOŘÁK

Mustafa RAMEZANI

Drago MIKA

NA SALAŠI
Pokapalo čosi na salaši -
Slanina to isto nebola.
Na salaši v dnešnej dobe straší
Pizza, whisky, steak či kofola.

Halušky aj škvarky s pirohami
Na salaši dávno nevedú.
Po stenách tam visia origami -
Náhrada za kožu medvediu. 

Žinčica je pojem celkom cudzí,
Ovčí syr sa robí z tvarohu.
Rybie suši vždy je naporúdzi,
V záchode si zaplať zálohu. 

Pod Tatrami žije národ v mieri,
Klokany si skáču po lúke -
Lepšie by nám bodli Kordillery -
Reklama je stále ponuke. 

Ak zatúžiš zablatené nohy
Na salaši vyzuť z bagančí -
Kobyla, býk učarili mnohým -
Ródeo sa koná na ranči. 

Ak pokape na salaši čosi,
Určite to nájdeš na webe.
Čmajznúť čosi - to sa u nás nosí,
A nikto ťa za to nez...

...nevešajte ma na duby, ojojóóój...

TOMÁŠ JANOVIC
v máji tohto roku oslávil svoju 80-tku. 
Nebol som pri tom, nepatrím do najuž-
šieho kruhu jeho priateľov, ale viem si 
predstaviť, že to nebola nejaká bezuzd-
ná a bujará oslava. A ak na tej oslave 
zazneli nejaké prejavy, gratulácie, boli 
určite v duchu Tomášových aforizmov, 
alebo epigramov. Pretože sú miesta, 
kde je, a musí byť len to, čo tam patrí 
a ani o trochu viac. 

Tak aspoň malá spomienka na prí-
hodu, ktorá by sa mala vryť do pamäte 
minimálne môjmu synovi. Vychádzali 
sme z divadla a medzi odchádzajúcimi 
som zbadal Tomáša Janovica. Zastavili 
sme, pozdravili sme sa a ja hovorím: 
„Prepáč Tomáš, rád by som ťa pred-
viedol svojmu synovi, pozri sa Jurko, 
toto je naozajstný živý spisovateľ.“ A na 
adresu Tomáša som ešte dodal: „On sa 
totiž o tebe učí v škole.“

A Tomáš na to lakonicky pozname-
nal: „Len dúfam, že nie na hodine ché-
mie.“

Miro VICO

Martin BABINČÁK, Prešov,  
čestné uznanie kat. do 15 rokov

Miroslav BARVIRČÁK, Svidník,  
3. cena

Barbora ŠOFRÁNKOVÁ, Prešov,  
1. miesto kat. do 15 rokov

Tomáš JANOVIC

RÝCHLO
Ak treba
rýchlo prešiť zástavy 
ak treba 
rýchlo vyprať 
rýchlo prešité zástavy 
ak treba 
rýchlo vyžehliť
rýchlo prešité
rýchlo vypraté 
zástavy
ak treba
rýchlo mávať
rýchlo prešitými 
rýchlo vypratými
rýchlo vyžehlenými
zástavami
najrýchlejšie to vždy spravia
handry
ktoré sa nedajú
ani prešiť
ani vyprať
ani vyžehliť

(franc. pour féliciter) je v spo-

jení s letopočtom skratka bla-

hoprajnej novoročnej formulky. 

S láskavým dovolením autorov 

pokračujeme v publikovaní 

týchto malých súkromných 

dielok (a donedávna i celkom 

intímnych s provokatívnym ob-

sahom, ktoré autori do redakcií 

radšej ani neposielali), ktoré si 

od nepamäti vymieňajú me-

dzi 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 novoro-

čenky, ktoré by mohli zaujať aj 

našich čitateľov, prosíme o ich 

zaslanie do redakcie. 

PF
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Náš spolupracovník ing. Ján HEINRICH (1943) sa naro-
dil v Žiline a je povolaním lesník.

Svoje mikropoviedky a neskôr aj epigramy a afo-
rizmy publikoval už v časopise Roháč, ale aj v ďalších 
periodikách. (Roľnícke noviny a iné). Neskôr prispieval 
pravidelne v časopise LES v rubrike s názvom LESOVI-
NY, ktorý autor použil pre prvé vydanie knižky už v roku 
2001. 

Toto vydanie je teda druhým pod týmto názvom.
Tak ako v prvom, aj v tomto vydaní vtipné autoro-

ve sentencie Jána Heinricha doplnil kreslenými vtipmi 
Ľubomír Juhás, známy ešte zo spomínaného Roháča 
- a povolaním tiež lesník. Obidve vydania graficky upra-
vila Mária Gálová.

Knižočku si bude možné zakúpiť v Žiline v predajni 
Lesník v budove Lesov SR na nám. M.R. Štefánika.

ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU

Zháňali sa raz v bohémskej spoločnosti 
po spisovateľovi Františkovi LANGE-
ROVI. Vysvitlo, že je na lyžovačke. Všet-
kých to ohromilo. 
„Lyže a Langer?!“
„Že sa mu to chce!“
„Čo na tých horách hľadá?“
Nakoniec korunu celej debate nasadil 
František Halas:
„A ešte k tomu v zime!“

• •	•
Keď zomrel lord Bessborough, v redak-
cii Times siahli do archívu, aby mohli 
o ňom napísať nekrológ. Ale omylom 
niekto nezaregistroval presne meno 
a uverejnili nekrológ niekoho iného 
s podobným priezviskom.
Na druhý deň dostali do redakcie roz-
horčený telefonát. John LAWRENCE, 
ktorý už bol v robote zdvihol slúchadlo. 
Došlo k tomuto dialógu:
„Tu je lord Dessborough... Rád by som 
vedel, ako sa mohlo stať, že ste dnes 
uverejnili správu o mojej smrti?!“
„Prepáčte, mylord... ale odkiaľ voláte?“

• •	•
Operný skladateľ Franz LEHÁR dostal 
raz od autora šlágrových textov list 
tohto znenia: „Zhudobnite mi, prosím, 
priložený text a zašlite mi noty obra-
tom. Ak mi hudba vyhovie, okamžite 
vám pošlem šek.“
Lehár odpovedal takto: „Zašlite mi, pro-
sím, obratom šek. Ak mi vyhovie, okam-
žite text zhudobním.“
Keď raz Einstein skončil poldruhahodi-
novú prednášku, počas neutíchajúceho 
potlesku sa naklonil sused k susedovi:
„Hovoril trochu pridlho.“
Tým susedom, ktorý si musel poznám-
ku vypočuť, bol fyzik Max von LAUE. 
Bez váhania odpovedal: 
„Ale nie, prednáška nebola pridlhá, len 
vy ste na ňu prikrátky.“

• •	•
Slávnemu básnikovi, dramatikovi a kri-
tikovi Gottholdovi Ephraimovi LESSIN-
GOVI poslal raz ktosi do redakcie bá-
seň s nadpisom: „Prečo žijem?“ Báseň 
nestála za nič. Lessing autorovi stručne 
odpovedal: 
„Žijete preto, lebo ste svoju báseň ne-
priniesli osobne.“

anekdoty
podľa
becedy L

ČRIEPKY
•	 Najmenej nápadné je krívať na obe nohy.
•	 Hovorí sliepka sliepke: Nevieš si predstaviť, ako ne-

znášam vajcia!
•	 Z nadštandardných vzťahov nejedna otehotnela.
•	 Nebyť pokušenia, na figu by nám bola pevná vôľa,
•	 Vrátila sa z púte v požehnanom stave.
•	 Charita je pokus o kapitalizmus s ľudskou tvárou.
•	 Obráťte paragraf naopak a nikto si toho ani nevšim-

ne.
•	 Snažia sa nás presvedčiť, že slnko vychádza na zá-

pade.

ČASTUŠKY
Sen
Trúnok, víno
piva more...
Slovenský sen
o folklóre.

ŽATEVNÁ
Zapálil si jeden
známy
cigaretu v stohu
slamy.
Pýtate sa
čo potom?
Už je v háji...
Urnovom!

TRÁVNICA
Lichôtkami
unesená
našla sa 
na kope sena...

TMEL
Každý s každým
slope
to nás drží
v kope.

PRIORITA
Hlavný problém
koalície?
Rozdeliť sa
o pozície.

DRUHÉ 
LESOVINY 
LESNÍKA 
JÁNA 
HENRYCHA

Marcel KRIŠTOFOVIČ

Po dobrej party sa pýta manželka:

- Miláčik, nevieš, kde mám nohavičky?

- U susedov. Včera sme sa s nimi hrali na 

slepú babu.
•	•	•

Manželka manželovi:
- Prečo si taký?! Prečo nemáš rád moju 

rodinu?
- To nie je pravda, napríklad tvoju svokru 

mám radšej ako tú moju
•	•	•

- Žiaci, kto je kladný a kto záporný hrdina?

- Prosím, policajt je kladný a zlodej 

záporný.
- Správne. A prečo?
- Pretože policajt kladie otázky a zlodej 

zapiera.

KUKULIENKA
Zakukaj mi kukulienka

nádej vráť...
Ako dlho budem ešte

šéfovať?

Ľudo MAJER / ZASTRÚHANÉ MYŠLIENKY
•	 Keď mi niekto povie, že už má všetkého dosť, nikdy 

neviem, či už má všetko, čo k životu potrebuje, alebo 
chce skončiť so životom.

•	 Pijanovo rozhorčenie: Že platím štátu v cene chľastu 
aj spotrebnú daň, to beriem. Ale že musím platiť aj 
odvody, hoci so vodu pil naposledy ako desaťročný, 
to považujem za obyčajnú zlodejinu!

•	 Čím vyššie si nad vecou, tým slabšie dovidíš na jej 
detaily.

•	 Už som sa neraz popálil. Síce zakaždým na inom 
mieste, ale vždy na tom istom sporáku.
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...a DEREŠ Štefana Rychtárika

•
:

KENGURIE ĽADVINKY 
PLNENÉ BAMBUSOVÝMI 
VÝHONKAMI
Táto pravá slovenská špecialita pochá-
dza z Liptova.

V stepiach Liptova si chytíme tri ken-
gury. Každej z nich porozprávame o pr-
vom, druhom a treťom dôchodkovom 
pilieri, čo ich úplne položí na lopatky. Po 
takto vykonanej narkóze im bezbolest-
ne odmontujeme ľadvinky, ktoré majú 
prišróbované zvnútra vaku alebo ruk-
saku. Odmontované ľadvinky umyjeme 
v augustovom snehu. Následne ich na-
plníme bambusovými výhonkami, ktoré 
si natrháme uprostred Sahary a pečie-
me podľa vlastného uváženia´prípadne 
aj bez neho.

Podávame chladené.

Prajeme vám ničím nerušenú dobrú 
chuť !

-atak-

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.
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Kedi trime politik 
hubu? Kedz ju naj-
dze v ľeše.

DEREŠ FEDORA VICA

Najbližšie číslo 

časopisu Bumerang 

nájdete vložené v denníku 

Šport

v sobotu 

1. júla

Topánky sú zdraviu škodlivé. 
Vždy, keď sa ráno zobudím 
obutý, tak ma strašne bolí 
hlava.

s

  MILA 
  KUNIS (33) 
  herečka 

VÝROKY SLÁVNYCH

"Keď som bola 
tehotná, moja 
dcéra si myslela, 
že každý má 
v brušku 
bábätko. 
Len o ockovi 
vedela, že 
tam má 
pivo!"

Viac ako polhodinu som sa z nich snažil vytiahnuť niečo o ich kultúre, 
pokiaľ mi barman nepovedal, že sú to slnečníky.

JEDINÁ OTÁZKA
ALEBO

VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME:
Na redakciu sa obrátil žiak základne školy Teodor Š. z Bardejova s touto otázkou:

- Bumerang, počúvaj, prečo my, školopovinné deti, nesmieme piť pivo?

- Žiak Fedor, je štatisticky dokázané, že od piva, okrem toho šarišského, sa hlúpne, čo už dospelým neprekáža.

...ešte k nedávnym MS v hokeji

•	 Reprezentačný	výber	bol	jasným	dôkazom,	že	si	niekedy	ani	
tréner	nevyberie.

•	 Naše	mužstvo	dokázalo	dostať	pod	tlak	skôr	samo	seba	
a	trénera,	než	súpera.

•	 Najsmutnejšie	je,	ak	hru	telom	predvádzajú	v	hokeji	len	
funkcionári.

Stano VEREŠVÁRSKY

Bruno HORECKÝ

REČOVANKA
Kukulienka, kde si bola, 
keď tá tuhá zima bola?

Hajaja, kukuku 
sedela som na drúku 
i na notebooku.

A čo si tam robila, Kuku?

Čítala som Bumerang
dopopuku. 

Work Shop v. r.

VIETE? NEVIETE?
Čím chce byť kocka ľadu, keď vyrastie? Ľadovcom.

- Ak sú góly korením futbalu, tak ponúkame 

divákom diétny futbal.
Ján HEINRICH

Keď neprichádzal očakávaný tlak 
domáceho mužstva, fanúšikom sa 
postupne zvyšoval krvný tlak.

Peter GOSSÁNYI

ZOPÁR ZO ZÁHORIA 

Letaduo je ťesňe pred pádem. Motore 

nefungujú. Neščascí je neodvratné. Marka 

v panice vyskočí ze sedadua a zakričí:

„Ked mám umrít, tak sa scem pri tem cíťit 

jak skutečná žena.“ Strháva ze sebja šaty 

a pokračuje: „Je tu ňejaký muž, který mi to 

dá pocíťit?“
Muž v radze pred ňú ze sebja strhne košelu 

a zakričí:
„Vyžehlite mi ju!“

•	•	•
„Anko, móžem sa dzívat na televízor?“

„Móžeš, Jane, ale nezapínaj ho!“
 •	•	•

„Ríká Štela kamarádovi:

„Tot, minule idem ze šenku a jeden ožraua 

mi stúpeu na ruku!“
•	•	•

Žena má v hádce dycky posledňí suovo. Ale 

existuje výňimka – ked muž poví: „Kup si to.“

•	•	•
Mara vysáva, Fero kuká televízu.

„Fero, móžeš zdvihnút ty nohy!?“

„Ešče aj pri vysávaňí ťi mosím pomáhat!“


