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humoristicko-satirický dvojtýŽdenník
jaro majerčík, 
Slovák žijúci v Brne,

podnikateľ, celoživotný fanúšik 
divadla Semafor a predseda 

jeho dozornej rady

❶ Poznáte nejakú (máte ne jakú 
vlastnú) definíciu humoru?
Odpoveď trochu otočím. Milujem struč-
né humorné definície a sentencie. Au-
tormi sú väčšinou osobnosti, ktoré ma 
svojím humorom odkojili a ovplyvnili na 
celý život. Napríklad Jiří Suchý: „Sklony 
k workoholizmu léčim usilovnou prací“. 
Alebo: „Až když všichni začali tvrdit, že 
všechno je v prdeli, pochopil jsem, že 
nic není ztracený“.

❷ Stala sa vám niekedy humor-
ná (veselá) príhoda, ktorá by 
mohla pobaviť aj našich čitate-
ľov?
Pred časom som ležal v žilinskej ne-
mocnici po náročnej operácii. Jedného 
letného dňa vyvolali v našej izbe vše-
obecnú veselosť neobvyklé až humor-
né zvuky, pripomínajúce tiahle melódie 
vydávané muezínmi na mešitách zvo-
lávajúcich súvercov k modlitbám. Dlhé 
minúty sa k nám niesli otvorenými 
oknami. Nahrnuli sme sa do okien, ale 
žiadna mešita ani muezínovia v dohľa-
de neboli. Až neskôr sme sa dozvedeli, 
že išlo o prejavy emócií pacienta, ktoré-
mu vo vzdialenom krídle budovy ope-
rovali koleno. Ja som vtedy pochopil 
dve veci, po a/ význam ľudového prí-
slovia o človeku, ktorý by si za korunu 
nechal koleno vŕtať, po b/ fakt, že niečo, 
čo je pre niekoho veselé, až smiešne, 
pre iného také byť nemusí.

❸ Ktorá oblasť spoločenského 
života je podľa vás najväčším 
inšpirátorom humoru?
Každá oblasť spoločenského života, 
ktorá sa snaží sama seba brať príliš 
vážne. Bez akéhokoľvek nadhľadu, bez 
akejkoľvek sebareflexie.

❹ Ak máte - mohli by ste nám 
prezradiť rebríček: 
a) najveselších politikov 
b) najsmiešnejších politikov?

Na toto si naozaj netrúfam. Nesle-
dujem politiku tak detailne, aby som 
dokázal posúdiť, ktorý politik v snahe 
súťažiť o titul politika najveselšieho 
emigroval do kategórie druhej a patrí 
k najsmiešnejším. Je však humorné 
sledovať, ako sa politici v snahe pôso-
biť veselo a vtipne menia na komikov 
a šašov, častokrát až trápnych. Napadá 
mi ešte aforizmus so všeobecnou plat-
nosťou: „Neberte život príliš vážne, aj 
tak sa z neho živí nedostanete.“
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pokračovanie na strane II…
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Prečo kohút kikirí-
ka tak skoro ráno?
Lebo keď sa pre-
budia sliepky, už 
musí držať zobák.
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pracant
Trpaslík vždy
takto vraví:
Furt mám práce
vyše hlavy!

naivný?
Peniažkami
v dobrej viere
pláta diery
v charaktere.

Ján HEINRICH
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❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Rázovitou slovenskou dedinkou kráča 
skupinka turistov. Odrazu zo šopy na 
konci dediny počujú hlučné rany a ne-
ľudské výkriky. Vydesení vbehnú dnu 
a vidia, že kováč drží svoj penis na ná-
kove a trieska po ňom kladivom.
„Preboha, človeče, čo to robíte, veď vás 
to musí strašne bolieť.“
„To síce máte pravdu, ale tá rozkoš, keď 
netrafím!“
Táto anekdota patrí do skupiny „zo ži-
vota“. Napadne mi vždy, keď vidím, ako 
často tie naše milé národy vyťahujú 
kladivá a ja si vrúcne želám, aby tých 
netrafení bolo čo najviac.
❻ Stali ste sa niekedy objektom 
žartovania? Ako to na vás pôso-
bilo?
Som dlhodobým objektom žartovania 
navigácie vo svojom aute, ktorá ma 
rada vodí kde chce ona a nie ja. Tak na-
príklad, v istom mestečku som sa oci-
tol na okraji lesa, kde sa cesta končila. 
Pôsobilo to na mňa pozitívne. Zásluhou 
navigácie sa stávam objaviteľom neo-
čakávaných miest, do ktorých by som 
sa bez nej nikdy nedostal. Dá sa pove-
dať, že i moja navigácia má zmysel pre 
humor.
❼ Je pre vás humor nevyhnut-
nou súčasťou života, alebo sa 
bez humoru pokojne zaobídete?
Bez humoru by som nedokázal žiť ani 
sekundu. Humor je svetonázor, spôsob 
vnímania sveta. Obidve naše krajiny 
majú dlhú tradíciu múdreho humoru, 
ktorý očisťuje, povznáša, ale hlavne 
rozosmieva a uvoľňuje emócie. Mojimi 
najväčšími favoritmi sú predovšetkým 
Lasica a Satinský alebo Radošinci, na 
strane jednej, Voskovec a Werich, či 
Suchý a Šlitr (ktorého už 40 rokov na 
doskách divadla Semafor geniálne na-
hradzuje Jitka Molavcová) na strane 
druhej. Títo ma asi ovplyvnili v mojom 
živote najviac, pričom mottom nášho 
života by mohla byť veta z piesne dvo-
jice Suchý a Šlitr Proti všem z hry Jonáš 
a doktor Matrace: „Víme, že smích ten 
dělá z lidí obry a z malejch detí staví 
armády, on totiž smích je neskonale 
dobrý, není však dobrý mít ho za zády.“
❽ Chcete sa sám seba na niečo 
opýtať ? Ak áno, dajte si na svoju 
otázku aj odpoveď.
“Kedy už konečne dostaneš rozum?“
„Nejaká jednoduchšia by tam nebola?“

TEST SLOVENSKEJ MALEJ 
STRANY

Majstrovstvá sveta vo futbale sa 
pomaly chýlia k záveru a my by 
sme zábavnou formou chceli po-
môcť tým fanúšikom, ktorí sa nie 
celkom presne v tejto populárnej 
hre orientujú. Skúste si pozrieť 
náš test, možno sa kadečo do-
zviete.

1. čo to znamená, keď je lopta v aute?
a) hráč ju kopol tak prudko, že prerazila 
okno na vystavenom reklamnom aute
b) lopta je za postrannou čiarou
c) loptu niekto ukradol a schoval si ju 
vo svojom aute

2. Pokutový kop je
a) ak sa hráč previní proti pravidlám 
a rozhodca ho za to kopne
b) ak niekto inému jamu kope
c) trest za porušenie pravidiel v poku-
tovom území

3. Voľný kop priamy či nepriamy je
a) druh kopu za priestupok
b) priamy, keď protihráč kopne hráča 
na ihrisku
c) nepriamy, ak hráča kopne fanúšik po 
zápase v krčme

4. Volej je
a) ak hráči prestanú hrať futbal a začnú 
hrať volejbal
b) pokrik českého diváka na hráča 
s tým, že má okamžite volať žene
c) kop do lopty vo fáze letu

5. Plánička je
a) chýrny český brankár
b) spôsob chytania v bráne štýlom toh-
to futbalistu
c) kus laty vytrhnutý z plotu

6. Nožničky
a) nástroj na prestrihnutie gumy na sú-
perových trenírkach
b) kop z voleja ponad hlavu
c) zábavná vložka, keď si hráči na ihris-
ku navzájom strihajú vlasy
 
7. Tetovanie je
a) zvláštny druh výšivky
b) ozdoba, ktorá zdanlivo s futbalom 
nemá nič spoločné
c) vpichmi farbivo nanesené na kožu, 
pomáha najmä chovateľom dobytka 
odlíšiť od seba jednotlivé kusy

8. Nohejbal je
a) hra zlučujúca prvky futbalu a tenisu
b) opuchnutá noha po kopnutí od sú-
pera
c) spoločenská zábava, kde nohy sú 
v jednom kole

9. Rusko je
a) bývalý politik, ktorý nemá s futbalom 
nič spoločné
b) druh škodlivého hmyzu
c) krajina, kde sa odohrávajú tohtoroč-
né majstrovstvá sveta vo futbale

10. FIFA je
a) mimoriadne pomaľovaná diváčka 
v hľadisku
b) medzinárodná futbalová organizácia
c) nevlastný brat populárneho herca 
Karla Effu

11. Hlavička
a) prezývka hráča, ktorý v zápase viac 
mudruje, než hrá
b) Hra hlavou
c) Hlava futbalistu žiackeho mužstva

12. Ofsajd
a) postavenie mimo hry
b) situácia, keď sa politická strana 
nedostane do parlamentu
c) druh ofsetovej tlače

13. červená karta
a) vyjadrenie názoru rozhodcu hráčovi, 
že by sa mal za svoj výkon červenať
b) vytiahne ju rozhodca hráčovi, ktoré-
ho vylučuje z hry

c) rozhodca ňou chce dať na vedomie, 
že je členom komunistickej strany a že 
jeho strana je stále pánom na ihrisku

14. Panenka
a) primadona v kolektíve futbalového 
mužstva.
b) futbalista, ktorý tzv. „vršovickým 
dloubákom“ v penaltovom rozstrele 
rozhodol o zisku titulu majstrov Eu-
rópy pre Československo v Belehrade 
v roku 1976
c) Česká bábika

15. Malá domov
a) výzva hlásateľa po vulgárnych na-
dávkach fanúšikov, aby deti išli domov
b) Prihrávka hráča vlastnému branká-
rovi
c) výplata hráča nesolventného futba-
lového klubu

16. šestnástka
a) mladá dievčina pod zákonom
b) vyznačené pokutové územie
c) viacstupňové pivo

17. Vysoká noha
a) Nebezpečná hra nohou
b) noha, na ktorej žije futbalová hviezda
c) situácia, keď si hráč natiahne nielen 
sval, ale aj celú nohu

Tak asi toľ ko náš príspevok 
k majstrovstvám sveta vo futba-
le. Z odpovedí na otázky si vyber-
te tú, ktorá sa vám najviac páči. 
Želáme vám veľa zážitkov pri 
sledovaní futbalu. Veď nakoniec, 
zajtra sa hrá finále.

-mv-

správY
sLovenskej 
maLej 
stranY

Fedor VICO

Andrej MIšANEK

Konstantin KAZANCHEV, Ukrajina
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Je to téma veľmi ošemetná. Strachov je 
veľa. Človek môže mať strach z budúc-
nosti, zo smrti, môže sa báť ísť k zubárovi, 
môže mať strach uzavrieť manželstvo, 
pretože každý človek môže síce mať 
šťastie, ale na druhej strane každý počin, 
každý skutok, každé rozhodnutie môže 
v konečnom dôsledku dopadnúť zle. Tak 
napríklad, mladí futbalisti z Thajska určite 
nemali strach, keď sa rozhodli ísť si po-
zrieť jaskyňu. A aká dráma sa z toho vy-
vinula. Aj keď v tomto prípade, malo celé 

toto dobrodružstvo šťastný koniec.
Stiesnený duševný stav vyvolaný očaká-
vaním niečoho nebezpečného, zlého, sa 
volá strach. Je o ňom známe, že má veľké 
oči, teda logicky, všetci čo sa boja, vidia 
viac a lepšie. Treba sa dostávať do takých 
situácií, aby sme mali šancu vidieť veľký-
mi očami všetko lepšie. Tým by sa dala 

vlastne ospravedlniť kadejaká činnosť, 
ktorá je v rozpore so zákonom, morálkou 
i svedomím.
Ale ako to hovoril „tatíček“ Masaryk – „ne-
bát se a nekrást“? No, za prvej republiky 
mu to mohlo prejsť, ale dnes by s takým 
heslom vyzeral príliš exoticky, aspoň na 
Slovensku. S tým „nebát se“ by ešte ako 
tak prešiel. Väčšina poslancov a vládnych 
úradníkov sa predbežne nebojí, sú ešte 
z predchádzajúceho režimu zvyknutí (je 
to neuveriteľné, že to ešte stále funguje), 
že ak sú pri moci, ničoho sa báť nemusia. 
Aj keď sa generácie pomaly obmieňajú, 
tá nová je mimoriadne zdatná. A keďže sa 
neboja, nemajú ani problémy s občasným 
prisvojovaním si niečoho, čo im nepatrí. 
Keby však dostali strach, mali by veľké oči 
a aj seba by videli v inom svetle. Ak by sa 
na seba pozreli. No pritom, akú máme na 
Slovensku smolu, by mohli mať veľké oči 
hádam len na peniaze, na majetok a tak 
by sa všetko míňalo účinkom.
Vo svojej podstate však nebáť sa je vlast-
ne z hľadiska celospoločenského veľmi 
nebezpečné. Ako hovoril Jan Werich: 
„Slušnej člověk se musí občas bát. To by 
se mohl dostat do maléru. Strach, to je 
jako cit v prstech. Nemáš cit, šaháš do vo-
hně a uhoří ti ruka, jen to fikne.“

Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

sLovník (takmer) cudzích sLovVstrach

uFÓnskY BLahoBYt

Žijú si na veľkej nohe,

líca ako bobule.
Dospelí aj malé deti

denne nosia chodule.

na saturne uŽ to 
vrie
Odstránime korupciu,

to je pravda pravdivá,

keby mali z mrakov padať

kosáky aj kladivá.

uFoGramY
Tomáša M A J E R N Í K A

poLitoLoGizmY miLana kendu

NENAPRAVITEĽNÝ

Politický intrigán ešte aj z ostrova uprostred mora 
posiela vo fľašiach udania.
KDE VZNIKOL ŽIVOT?

Život pravdepodobne vznikol tam, kde sa rodí 
takmer všetko: v kuloároch
KARIÉRNY TYP

Už v útlom detstve sa v ňom rozsvietilo modrasté 
svetlo televízneho poznania.

Pavel TAUSSIG

Rasťo VISOKAI

Demokracia je ako parkovisko, za ktoré platíš, aj keď 
nemáš auto / Julo Ondrej
človek sa neprestajne učí v škole života, až zistí, že 
chodil do nesprávneho vzdelávacieho zariadenia / 
Berco Trnavec

väzeŇ

Sedí za spreneveru,
v base dušu hojí,
tak, veru, mať peniaze
veľmi veľa stojí.

Emília MOLčáNIOVá

východná

Ešte ani hrať nezačal

na ľudovú nôtu,

už mu stroja šibenicu

len tak, pre istotu.

Eva JARáBKOVá-CHABADOVá

Ľubomír JUHáS

História je sériou depresívnych opakovaní
Georges Benjamin CLEMENCEAU, francúzsky politik a publicista

Vlado MEšáR

zLočin a trest
Nuž, pán Dostojevskij,ten najväčší zločin

je, že sme si zvykli
pred ním zavrieť oči…

Milan HODáL

pLece

Kde sa všetko
prehadzuje
z pleca na plece
vážia si len náplecníky
Tomáš JANOVIC

Aj najlepšia kaša je nanič, keď sa do 
nej dostanete. / J. Cug
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Ivan POPOVIč

Jozef KOBRA - KUčERAJan PILLVEIN

Kornel FÖLDVARI
depka

Na poli kvitne repka
a mňa chytá depka.

Je máj a všady žicá zrod,
plazím sa jak leňochod.

Nebaví mňa svjet,
v duši zlosc a jed.

Hledám dutú smutnú vŕbu,
de hodzil bych náladu blbú.

Čím to asi bude tak,
že stracil péro ten múj fták?

Že v živoce samý krach,
okolo mňa enem tlach.
Co urobím, de sa hnu,

blížim sa já k temu dnu.
Nech to šecko trefí šlak,
tak má to byt, vjeru tak.

Nádzej kape, drsné konce,
ze mňa enem sú franforce.
Úsmjef zmrzel, v očách súl,

cícím sa jak starý vúl.
Ňic to, ket já skončím, skončí depka,

šak f tem poli uš dozrála repka…

Dedo Pejo

Aleš VYJÍDAK

J. W. PALKOVá

(franc. pour féliciter) je v spojení s leto-počtom skratka blahoprajnej novoročnej formulky. S láskavým dovolením autorov pokračujeme v publikovaní týchto malých súkromných dielok (a donedávna i celkom intímnych s provokatív-nym obsahom, ktoré autori do redakcií radšej ani ne-posielali), ktoré si od nepamäti vymieňajú medzi sebou známi na sklonku uplynulého roka. Odkedy však fun-guje internet, tak v poštovej obálke už iba zriedkavo. Ak teda máte vo svojej zbierke vtipné alebo inak zaujímavé novoročenky, ktoré by mohli zaujať aj našich čitateľov, prosíme o ich zaslanie do redakcie.

PF

koLáče

Koláčov bude u nás veľa,

zjem ich vždy toľko ako slon.

Susedky som počul šepkať:

Mama to pečie s poštárom.

Emília MOLčáNIOVá

Nič nové vo svetovej politike, kresba: Miro STEPANOVIć, bývalá Juhoslávia

FoLkLÓrnY kútik
Aka fuka funda luka,
funda kava kevenduka,
ak fuk funda luk,
funda kava kevenduk.
Chto ňema frajirku,
ta naj sebe najdze.
A komu chibi sranda,
ta naj každu druhu sobotu
do peenesky za Bumerangom
vof novinkoch Šport zajdze.
Endegom- bendegom, turusy,
isi- masy fundusy.
Ites- gutes, kamiň- džmurtes.

Deži ščUKA, penzista karatista, CSc.

FiGĽe z Bardejova
Príde chlapček domov a plače. Mamka 
sa ho pýta:
- Čo sa ti stalo?
- Pobil som sa s kamarátom, udrel ma 
do hlavy.
- A vrátil si mu to?
- Samozrejme, ešte predtým.

•••
Pýta sa začínajúci šofér učiteľa autoško-
ly:
- Dá sa ísť do tejto zákruty 130 km rých-
losťou?
- Dá, ale len raz.

Rozprávajú sa dvaja:
- Tak aký bol víkend na chate?
- Celkom slušný. Až na to, že som si chcel 
večer urobiť čaj s mliekom, ale manželka 
mi skryla rum.

•••
Z VOJNY
- Jožo, pamätáš sa, že v 50-tych rokoch 
za generála Čepičku dávali na vojne do 
kávy brom, aby sme neboli takí bujní?
- Pamätám, ale až teraz na staré kolená 
mi to začalo účinkovať.

Milan MARGICIN

Pani Bubáková sa vráti z kúpeľov 
perfektne oblečená, ovešaná zlatom 
a s troma kuframi namiesto jedného 
a muž sa jej pýta:
- Ruženka, kde si na to zobrala?
- Podala som Športku.
- Aha.
- Napustíš mi vaňu, drahý?
- Samozrejme.
- Čo to tam robíš?
- Chladím vodu, aby si si neobarila 
tiket.

verejnÉ oBstarávanie
Oznamujem národu verejne:
obstarávanie je preto verejné,
(neviďte v tom slovný chyták)
aby verejnosť doň nestrkala rypák.

Ján GRExA

U LEKáRA:
- Tak čo vás trápi, pane?
- Zápchy na cestách, pán doktor.

Texty a kresba: Ladislav BELICA

nájomník 
sokrates 
- tajný denník filozofa

Mám chrobáka v hlave,
darí sa mu náramne,
byt má celý zadarmo,
dokonca aj potravu.
nahlas si tam recituje,
a cibrí si zmysly.
A že je tak sčítaný,
myšlienky má parádne,
ja som za ním pozadu,
A keď je tak pracovitý,
Tak za mňa aj myslí.

nepravdivá správa
Riaditeľ spoločnosti TisztaPénz, s.r.o., Árpád Szentivány, ktorá prevádzkuje známy 
okruh SlovakiaRing podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ktorý je auto-
rom správy, že po podpísaní zmluvy o reklame s výrobcom destilátov Špiš Grog Delíria 
plánujú premenovať okruh na SlovakiaDrink (!?)

Stanislav VEREšVáRSKY
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Manžel prý opět slyší
mluvit ve spíži myši.

Hned bych mu naplácala
po zadku holém,
(šel právě kolem)

je zase cítit alkoholem.
Má pořád skvělou náladu:

Prý nastražil hlodavcům návnadu.
(Kdo chce o tom vědět více:

Dal tam láhev slivovice.)

Rasťo VISOKAI

horoskopinGponG 
(od 23. júla do 23. augusta, teda Lev)
Leví podiel na tejto astroinštruktáži ani zďaleka nemá jednotka bul-
harskej meny, ale sám život. A tak najrentabilnejšie uplatnenie levov 
je funkcia skladníka, výčapníčky alebo profesia zvárača na pracovis-
ku s kvitnúcim rodinkárstvom a žeruchou siatou. Odvážnejší z vás sa 
hneď a zaraz vrhnú za teplom s výnimkou ukrajinsko- slovenského 
kaderníka Paviela Rochnyaka, ktorý je v tom so závideniahodnými 
prejavmi až po uši. Tak či onak, nebráňte sa užívaniu nárečia a flirtu, 
hoci vašimi citlivými miestami až do odvolania sú pečeň (na cibuľke), 
peňažienka, stehenná kosť s knedľou a staré rytiny, mladé nevyní-
majúc. Levice sú ťuťmácke a klamú z nedostatku iných príležitostí, 
no musia sa stoj čo stoj vyvarovať pytliakov a házedeesákov, ktorí im 
chcú ukázať kosodrevinu a hraboša poľného. Ak sa v mladosti o ich 
ruku zaujíma nejaký fešný chirurg, nech odmietnu a dobre urobia – 
ruka sa im potom sama zahojí. Nejeden z nositeľov vulgo nosičov toh-
to odvážneho znamenia je lev salónov, z ktorých najznámejším stále 
je Lev Nikolajevič Tolstoj. Ozaj, 17. augusta má meniny levica Milica – 
a Milica je ľudské. A čo sa týka programu, na zajtra a na ďalšie večery 
si radšej neplánujte nič mimo spoločnej spálne a chladničky a od 50. 
výročia bratskej okupácie sa vyhýbajte balalajke, matrioškam a vod-
ke. Teda ako? Nuž tak.

Milan LECHAN, 
predvídač, predpovedač a osudový manipulátor

Rabín mal syna, a keď prišiel čas 
rozhodnúť sa, čo z neho vychová, 
vymyslel skúšku. Na stôl v izbe 
postavil tri predmety. Syn sa mal 
rozhodnúť pre jeden z nich. Keď si 
vezme bibliu, bude rabín ako jeho 
otec, keď si vyberie peňaženku 
plnú peňazí, bude z neho bankár, 
a keď si vyberie fľašu rumu, bude 
krčmár. Keď rabín všetko pripravil, 
dal zavolať syna. Ten chvíľu 
uvažoval, potom vzal všetky tri 
predmety. Rabín po krátkom šoku 
skonštatoval:
„Nikdy by mi nenapadlo, že môj syn 
bude katolícky farár.“

• • •
Opýtali sa Kohna, ako mu ide 
obchod.
„Hrozne,“ posťažoval sa starec, 
„každý deň doplácam tisíc korún…“
„A z čoho potom žijete?“
„Z toho, že vždy v sobotu a v nedeľu 
mám zatvorené.“

Hovorí Stein Kohnovi:
„Počujte, viete o tom, že vaša 
žena sa stretáva s tým otrasným 
Silbersteinom?“
„Pozrite sa, Stein, keď moja stará sa 
s niekým stretáva, tak je to moja vec. 
Keď sa stretáva so Silbersteinom, 
tak je to jej vec a keď je Silberstein 
slepý, tak to je zasa jeho vec. Tak 
o čo vám vlastne ide?“

• • •
Izákovi zomrela žena a na ceste 
domov z krematória ho sprevádza 
švagor Jakub, ktorý nesie urnu 
s popolom drahej nebohej. Išli mlčky, 
ponorení do chmúrnych myšlienok. 
Zrazu začalo veľmi husto snežiť. Izák 
hovorí:
„Pieta sem, pieta tam! Syp ten 
popol, aby sme nespadli.“

• • •
„Rabinovič, prečo nevstúpiš do 
strany?“
„Lebo by odo mňa chceli výsledky 
ako od komunistu a platili by ma aj 
tak len ako Žida.“

• • •
Dvaja mladíci vášnivo diskutovali 
o tom, či možno pri štúdiu Talmudu 
fajčiť. Nevedeli sa dohodnúť, preto 
zašli za rabínom a opýtali sa ho:
„Rabín, možno pri štúdiu Talmudu 
fajčiť?“
„No, to teda nie…“
„A možno pri fajčení študovať 
Talmud?“
„Samozrejme! Talmud predsa možno 
študovať vždy…“

•Ž i d o v s k É
a n e k d o t Y

Vlado MEšáR

Marcel KRIšTOFOVIč

zvoLiLi si sami

Vzdali sa Američania

ďalších márnych pokusov,

prehodiť voľbu Trumpa

zo svojich pliec na Rusov.

Eva JARáBKOVá-CHABADOVá

Každý má takú ženu, akú si zaslúži. Len niektorí majú takú, akú si vzali / A. Nonym

roztopaŠný vaLach

Okolo košiara
i kolo salaša
nad dnešným pôdojom
horekuje bača:
- Málo nadojili
dnes tie ovce naše! -,
netušiac, že valach
len tak z roztopaše
zohnal ich skôr z paše.

Ľudo MAJER

Vlado KOLESáR
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na paLici

Nemyslím si o sobě, že jsem nacionalis-
ta, ale možná bych měl tak trochu změ-
nit názor. Jde mi momentálně o češství. 
Nevím, jestli tenhle výraz je vůbec spi-
sovný, nicméně ho používám. Češství 
v tom smyslu, že bychom si o našich 
věcech, důležitých a tradičních, měli 
rozhodovat my… Češi.
Nejde mi vůbec o nějakou Evropskou 
unii, jak by se někdo mohl domnívat. 
Nejsem z těch, kteří by tuto instituci 
chtěli zrušit. Jsem realista a vím, že to 
prostě nejde, i když mám výhrady. Ale ty 
mám občas i k počínání mé ženy a taky 
ji nechci zrušit. Mám na mysli věci mno-
hem menší, ale možná tím více emotiv-
nější než jsou nějaké bruselské regule, 
předpisy a normy.
Mám být konkrétní? Dobrá. Tak na-
příklad demontáž ruského kola a hor-
ské dráhy ve „Fučíkárně“. Kdo o tom 
rozhodl? Paní primátorka Krnáčová, 
zjednodušeně řečeno. Slovenská dáma 
v čele hlavního města České republiky. 
Už to samo osobě zní tak trochu ab-

surdně, nemyslíte?. Prý by své děti na 
tyto dvě atrakce, na kterých jsme se 
roky a roky bavili, nepustila. Dobrá, proč 
ne, jako matka na to má plné právo. 
Proč ale podobné právo na rozhod-
nutí, bere ostatním českým rodičům? 
Proč má Slovenka rozhodovat o zrušení 

kultovních míst hlavního města České 
republiky. To je podobné, jako kdyby 
nějaký Čech rozhodl o zbourání Jánoší-
kova pomníku v Těrchové. Přirovnání asi 
trochu přitažené za vlasy, ale lepší mě 
nenapadlo. Omlouvám se.
Jenomže to není jen o paní Krnáčové. 

Je tady taky pan Babiš, další emisar od 
našich východních sousedů, který za-
mířil do nejvyšších pater ČESKÉ politiky. 
A bohužel došel opravdu hodně daleko, 
protože stojí v čele ČESKÉ vlády. Slo-
vák a estébák je ČESKÝM premiérem. 
Báječné… V kontextu tohoto je pocho-
pitelně rozebrání stárnoucí horské drá-
hy, která má být mimochodem podle 
určitých zdrojů převezena a znovu 
instalována v Bratislavě (jak symbo-
lické), vlastně úplnou prkotinou. A tak 
se konečně dostávám k té mé úplně 
prvotní myšlence, jestli by nebylo lep-
ší, abychom si o českých záležitostech 
rozhodovali sami, tedy tím myslím my 
jako Češi. Zatím jsme přišli o ruské kolo 
a horskou dráhu, příště pod taktovkou 
pana Babiše to už může něco mnohem 
podstatnějšího. A to mi, prepáčtě, přijde 
hodně na palici.

Vářka

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

Karel HOHL

Na otázku, čo si myslí o šľachte, 
anglický satirik SWIFT povedal:
„Tí, čo vo svoj prospech nemajú 
uviesť nič iného len svoj pôvod, 
podobajú sa zemiakom, ktorých 
najlepšia časť je pod zemou.“

• • •
Jonathanovi SWIFTOVI sa chválil 
istý básnik, že ho zasypali kvetmi, 
keď čítal svoje verše.
„Boli v kvetináčoch?“ spýtal sa Swift.

• • •
Anglický spisovateľ Jonathan 
SWIFT sa raz ubytoval v hostinci so 
svojím sluhom. Ráno sluha priniesol 
Swiftove čižmy do izby nevyčistené.
„Čo to má znamenať, Tom? 
Nevyčistil si mi čižmy?“
„Nie, sir,“ odpovedal Tom. „Pretože 
sa práve chystáte na prechádzku, 
myslel som si, že si ich aj tak 
zašpiníte.“
„V poriadku,“ odpovedal Swift. 
„Priprav sa, pôjdeš so mnou.“
„Veď som ešte neraňajkoval!“
„To nič, veď aj tak zasa vyhladneš.“

• • •
Paraguajský diktátor STROESSNER 
sa raz vybral inkognito do kina. Pri 
premietaní filmového týždenníka 
sa objavila na plátne jeho postava. 
V sále sa rozľahol potlesk. Diktátor 
sa skromne schúlil do kresla. Vtom 
sa k nemu naklonil sused:
„Prepáčte, ja tiež neznášam toho 
lumpa, ale bude pre vás lepšie, keď 
začnete tlieskať!“

• • •
Keď Dr. Karel SCHEINPFLUG 
pracoval ako právnik 
v nakladateľstve Československý 
spisovatel, zrazil sa raz vo dverách 
so spisovateľom Norbertom 
Frýdom. Navzájom si dávali 
prednosť.
- Ja som mladší, až po vás- klaňal 
sa Frýdl.
- Ale ja tu vychádzam každý deň, 
kým vy len raz do roka- usmial sa 
Dr. Scheinpflug.

• • •
Na jednom literárnom večierku 
v Paríži predstavili spisovateľke 
Gertrúde STEINOVEJ mladučký 
manželský pár. Blahoželala im 
k svadbe a pritom si povzdychla:
- Bože, aké to musí byť krásne, 
takto pekne spolu dospievať…

• • •
Lawrence STERNE, autor slávneho 
románu Tristan Shandy, sa 
nesprával k svojej manželke veľmi 
ohľaduplne a v spoločnosti rád 
moralizoval. Raz, keď večeral so 
spisovateľom Garrickom, rozhovoril 
sa o tom, aké je dôležité, aby 
manželia boli k sebe zdvorilí.
- Manžel, ktorý týra svoju ženu, by 
si zaslúžil, aby mu zhorela strecha 
nad hlavou!
- Ale svoj dom si si dal pre istotu 
poistiť, však?

• • •
Keď sa Frank SINATRA ženil 
s takmer o štyridsať rokov mladšou 
Miou Farrowovou, jeden zlomyselník 
poznamenal:
- Frankov smoking je starší ako jeho 
budúca žena

anekdoty
podľa
becedy S

LudovÉ zBojstvo
Kolik kauz je na svjece,

gdo ich asi vyšetrí,
zlodzejina v rozkvjece,

drancuje sa - nešetrí.

čovjek si uš nepamatá,
gdo co kedy ukoriscil,

žandár ten nekričí rata,
sudca akta drží v hrsci.

Cože robit, do to ví,
ná začat kradnút téš,

nech to zbojstvo zludoví
a slonem bude veš.

Chudáci aj politici,
zeberem si svorňe,

šeci budem komplici,
hrát budem jak v zbornej.

A f tej bande zbojňíkú,
vedúcí je kapitán,

pro vodu rota četňíkú,
dokedy sa pukne džbán.

Dedo Pejo

J. W. PALKOVá

Ľeto tu
Jar už vičerpana -
Ľeto pri kormaňu.
Od skoroho rana
Dzeci jesc pitaju.

Pripika slunočko,
Čľoveka až mloji.
Idze koňik kročkom,
Studňa ho napoji.

Scika znoj po ceľe,
Košuľa še ľepi.
Mladi še ňebere
Z motiku do repi.

Ľepši kolo vodi,
I u chladku ľepši.
Smačňejši jahodi
Jak kurče na tepši.

Pozahaňac nudu,
Skočic do bazenu
Furt ľepši zos cudzu,
Jak zo svoju ženu.

Čvirča ftački krašňe,
Ňetreba jim noti.
Ket hušinka praskňe,
Viľeci z ňej motiľ.

Priroda ňe hlucha,
Priroda ňe ňema.
Chto ma ucha, slucha,
Jak še hlasi meňa.

Podajedni idu
Lapac brondz gu moru,
Zabudnuc na bidu,
Politiku choru…

Blukaju še doma
Po Tatroch dachtori.
Po ňemecki še tam
Každi dohutori.

Ket dluho ňepada,
Visicha žem, praska.
Ňerodzi zahrada,
Rodzi še ľem laska.

Na to dovoľenki,
Na to i prazňini.
Zahriznuc še treba
Do hrižacej dziňi.

Bikini i mini -
Toto ľetu treba!
Ľecime bez vini
Do šedzmoho ňeba.

Vitričok ochladzi,
Slunočko opaľi…
Šak ľudze ňe hadzi,
Žebi še kusaľi.

Had vimeňi skuru,
Čľovek tričko zmeňi.
Neľechko utrimac
Grajcarik v kešeňi,

Dze zmaržľinu ľižu,
Dze pivo čapuju.
Z bidnoho čľoveka
Zodru hadzi skuru.

I tak ľepši v ľece -
Ňetreba kožuchi…
Tam, dze ľeži šmece,
Nakoca še muchi.

Pokusac nas možu
Kľišči i komari.
Co še ňevipije,
Skoro še vipari.

Dze oko dovidzi,
Fšadzi kvitkoch polno.
A dze ňedovidzi,
Najdze še i h…

(Radšej ňeisc rovno…)

Malý slovník veľkoozorovčiny
Mlojic - unaviť, vyšťaviť
Hušinka - húsenica
Blukac še - túlať sa,
Hadzi - hady
Skura - koža
Šmece - smeti
Hrižaca dziňa - červený 
melón
Zmaržľina - zmrzlina

Drago MIKA

aForizmY petra GossánYiho
 • Mnohí majú srdce zapálené až pri kremácii.
 • Naši ľudia vraj majú zlaté roky. Najmä tí, čo roz-
kradli štátny majetok.

 • S duchom doby by mali kráčať aj tí, čo neveria na 
duchov.

 • Kto močí proti vetru, ľahko sa ocitne na suchu.
 • Najlepšie si žijú niektoré politické mŕtvoly.
 • Dovtedy si vyhadzoval z kopýtka, kým ho veritelia 
nerozniesli na kopytách.

 • Najviac vetrolamov stavajú do cesty novým vet-
rom.

 • Načo potrebujú služobné autá šéfovia, ktorí sa 
vozia na podriadených?Dáma v strednom veku si chce kúpiť 

papagája. Jedného si vyhliadla a pýta 

sa ho:
- Tak čo, ty malý hlupáčik, vieš hovoriť?

A papagáj na to:

- A čo, ty stará čarodejnica, vieš lietať?

• • •

Angličan sa pýta Slováka:

- Po ktorej strane cesty jazdíte?

- Pomedzi jamy, kamarát.

Jan TOMASCHOFF
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čertovskÉ oBrázkY ĽuBa radenu

ŽeLezničnÉ uzLY Laca tormu

Chuck Norris /HORúCE NOVINKY 
O SUPERHRDINOVI

 • Vyhral v hokejovom zápase nad sebou 5:3
 • Prejde popri knižnici a pritom prečíta všetky knihy.
 • Naučil Maďarov vyslovovať hlásku ch.
 • Vie zjesť polievku vidličkou.
 • Pokrájal vodu na kúsky a potom ich zjedol.
 • P.S. Chucka Norrisa zdolal len Jára Cimrman. Howgh!

•	 Po zápase mám ako materské 
znamienko na hlave hrču.

• Šachisti nie sú galantní. Keď 
je zle, tak za jazdca obetujú aj 
dámu.

•	 Boxer pozná či boxoval dobre, 
keď sa pozrie do zrkadla.

• Ku krasokorčuľovaniu patria do 
voľnej jazdy skoky, piruety, kro-
kové variácie a voľný pád.

•	 Strieľali sme z luku. Išlo mi to 
celkom dobre vedľa.

• Bobista sa musí držať svojho 
koryta.

•	 Korčule vymysleli ľudia, ktorí 
sa pošmykli a spadli.

• Amatér potrebuje peniaze, aby 
mohol športovať. Profesionál 
naopak.

•	 Doping je napríklad bič na 
koňa.

• Skokani na lyžiach by mali jesť 
veľa hydiny.

•	 Zemská os je matematická 
čiara, ktorá prechádza stre-
dom Zeme a na obidvoch kon-
coch trochu prečnieva.

Perličky
zo školy a okol

ia
verŠíčkY
na ŠkoLskÉ
perLičkY
Prúdu elektrickému sa 
v kovoch veľmi dobre vodí. 
Výťah používam vtedy, 
keď sú pokazené schody. 
Krasokorčuľovanie je 
veľmi častý jav krasový. 
Na námestiach možno občas 
vidieť Svedkov Liehovových. 
Bez vody by nemohli byť 
človek zviera ani vodník. 
Ľudia v púšti pokojne si 
nažívajú bez povodní. 
Dinosaurus dozaista 
prapredkom bol Rusov všetkých. 
Masťami nám celé telo 
namazali mažoretky. 
Dedko má strach, keď sa z bytu 
vyhadzujú veci staré. 
Neviem zistiť kedy majú 
záverečnú v nonstop bare. 
Celibát je, keď sa kňazi 
aj keď musia nesmú ženiť. 
Príliš chladné nápoje piť 
máme v teplom oblečení. 
Pred očnými problémami 
zatvára si pacient oči. 
Premočenú obuv máva 
človek, ktorý do nej močí.

Jozef BILY

Konstantin KAZANCHEV (Ukrajina)

miLan kupecký / aForizmY

 • Rada predavačom: Vážiť si treba aj zákazníkov.
 • Menšie porcie vyvážia servírky s väčšími proporciami.
 • Príslovie „ Z každého rožka troška“ vystihuje veľkosť niektorých 

pekárenských výrobkov.

MODLITBA
Pane,
to spravodlivé z nás
si vezmi,
no ochraňuj nás
pred riťolezmi.

Ondrej NAGAJ

hit
Zabíjačka
to je hit -
Od válovov
do korýt!

Ján HEINRICH

trhák
Tak toto bude tutovka, toto bude trhák, úžasná správa, famóz-
ne! Náš bulvárny časopis prinesie ohromnú senzáciu. Pôjde na 
dračku. Vysoký štátny činiteľ, dosiaľ slobodný a bezúhonný, pri-
stihnutý s príťažlivou blondínou. Akú krásnu kyticu jej venoval…
Sledujem párik dôkladne, nespúšťam ho z očú ani na tisícin-
ku sekundy. Palcové titulky ozdobia zajtrajšie vydanie, šéf mi 
dá odmenu ako hrom. Takáto senzácia! Dnes mám teda super 
deň. Všetko zaznamenávam, tajne fotografujem, nakrúcam na 
video. Ako sa k sebe túlia, držia za ručičky, ako sadajú do lesklej 
limuzíny, štartujú… Som im v pätách, len ich, preboha, nestratiť 
z dohľadu.
Panebože, kam si to mieria?! Veď zastali pred radnicou. Držiac 
sa pod pazuchy kráčajú po schodoch. Strácam dych. Preboha, 
veď vchádzajú do sobášnej siene! Svadba? Dofrasa, to je čaj, 
nič famózne, žiaden veľký trhák. Dočerta, ušli mi z lopaty! Koho 
dnes zaujíma nejaká poctivo uzavretá svadba?!

Ján GREšáK
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Najbližšie číslo 

časopisu Bumerang 

nájdete vložené v denníku 

šport

v sobotu 

28. júla

Skleróza je skvelá 
choroba: nič nebolí a každý 
deň kopa nových zážitkov

B a č i k o v a
m u d r o s c
Kec ma vychodňar delí-
rium tremens, idze uňho 
v podstate o deľ irijum 
trimše.

s
jediná otázka

ALeBO

Vy sA PÝTATE, 
MY ODPOveDáMe

Otázku nám poslal Aladár K.V tejto chvíli ešte nie je jasné, kto sa stane majstrom sveta vo fut-bale. Ja som sa stavil, že vyhrá Slovensko. Myslíte, že môžem stávku vyhrať?
Tentoraz to určite prehráte. Ale skúste sa staviť, že Slovensko bude majstrom sveta o štyri roky a potom nám dajte vedieť, či ste stávku vyhrali.

- SLEčNA, VY SI MYSLÍTE, ŽE SOM SOMáR, 
VšAK?
- NIE, ALE MOŽNO SA MýLIM.

DOMáCE SKYSNUTÉ KOLáčE

Ingrediencie:
 • pomarančová kôra z dvoch citrónov
 • 100 gramov šalotiek
 • 5 lyžíc sušenej posekanej komonice
 • 1 kg tvrdého syra (ementál alebo mu-
chotrávka)

 • tĺčik na mäso

Príprava:
Dáme variť vodu, a kým zovrie, nalejeme 
si čistého vína. Na panvicu vložíme cher-
ry paradajky, a keď pustia šťavu a tá sa 
skamaráti s maslom, odtrhneme si od úst 
piva, šupneme ho tam a pískame si. Hla-
vičky ružičkového kelu očistíme, nožičky 
necháme tak, ale dávame pozor, aby sa 
cícer nerozvaril. Podávame kade ľahšie 
s papierovým obrúskom.
Dobrú chuť vám naháňam!

Zbyšek LECH, šéf poľnej kuchyne
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…a dereŠ andreja miŠanka

EX LIBRIS AD PERSONAM
a Vlastivedné múzeum v Hlohovci vyhla-
sujú
12. ročník medzinárodnej súťaže kreslené-
ho humoru FREŠTÁCKY TŔŇ

Téma tohto ročníka je OBEZITA, druhá 
téma je voľná.
Autori majú poslať minimálne 2 kresby na 
každú tému v origináli v doporučenom for-
máte A4 a na zadnej strane kresby treba 
uviesť svoje kontakty a adresu. Práce môžu 
byť použité na propagačné účely a ocene-
né práce sa stanú majetkom usporiadateľa.
Súťažné práce zašlite do 27. augusta 2018 
na adresu:
EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC
Námestie sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec
Víťazné práce budú ocenené aj finančne 
v hodnote 200, 100 a 50 €.
Vyhlásenie výsledkov a vernisáž výstavy 
súťažných prác sa uskutoční 5. októbra 
2018 vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci.

dereŠ Fedora vica

(ne) výhodY sLedovanosti
Vďaka televízii mnohé sitkomy
privádzajú divákov smiechom
až do kómy.

Mikuláš JARáBEK.

Silácke vtipy Bruna HORECKÉHO

nemci pod moskou (na snímke hore), a nemci v moskve (na snímke dole)

Juraj CAJCHAN

Športová poradŇa

Ako bežať maratón?
Vyrazíš naplno a potom stále 
zrýchľuješ.


