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HUMORISTICKO-SATIRICKÝ DVOJTÝŽDENNÍK

 Poznáte nejakú (máte ne jakú 
vlastnú) definíciu humoru?
Pre mňa je život humor, a naopak. Ži-
votné situácie, ktoré sledujem okolo 
seba, nútia pozrieť sa na ne z nadhľa-
du a veľakrát sa úsmev dostaví veľmi 
rýchlo. Hlavne z pódia človek vidí veci, 
o ktorých sa mu reálne ani nemôže 
snívať.

 Stala sa vám niekedy humorná 
(veselá) príhoda, ktorá by mohla po-
baviť aj našich čitateľov?
Bolo toho veľa. Malý brat išiel do ob-
chodu s CD a chcel si ako fanúšik kúpiť 
album Van Halen. Otázka znela „ Dobrý 
deň, máte Fan Hejln?“ a odpoveď pre-
davača „Čo? Patejdl?“ Samozrejme, nie 
sú to bežné anekdoty, skôr ide o situ-
ačný humor, ktorý sa dostaví okamžite 
a je neopakovateľný.
A ešte jedna z najbizarnejších príhod, 
ktorá sa nám stala na festivale blízko 
Trnavy asi v roku 2001. Pódium bolo 
urobené zo všetkého možného čo or-
ganizátori našli, od častí lešenia až po 
palety. Medzitým začalo pršať a keďže 
technici sa báli o aparatúru, tak prikryli 
aj predok pódia, takže koncert sme 
absolvovali za igelitom. Raz za čas tam 
niekto nakukol z publika a zakričal os-
tatným, že hráme naozaj my. Bol to za-
tiaľ jediný koncert, ktorý sme odohrali 
v ilegalite.

 Ktorá oblasť spoločenského živo-
ta je podľa vás najväčším inšpiráto-
rom humoru?
Každá jedna. Od politiky po šport. Pre 
mňa je inšpiráciou už to, že žijem v Pre-
šove, čo mi poskytuje obrovské mož-
nosti v rámci tvorby viet v jazyku našej 
„prešovštiny“, čo je spojenie šarištiny 
a akéhosi variantu slovenčiny.

 Ak máte - mohli by ste nám 
prezradiť rebríček: 
a) najveselších politikov 
b) najsmiešnejších politikov?
Najveselší je za posledných 20 rokov 
asi bývalý priemiér Fico, aspoň tak na 
mňa pôsobil na tlačových konferen-
ciách a ako najsmiešnejší už bývalý 
minister financií Kažimír, ktorý sa stále 
pokúšal zostaviť vyrovnaný rozpočet, 
čo by sa dalo kvalifikovať aj tak, že tým 
šíri poplašnú správu.

 Máte obľúbenú anekdotu?
Vtipy si veľmi nepamätám, ale na je-
den klasický, kde vystupuje trojica 
Američan, Rus a Slovák si spomínam: 
Tých troch zajal jeden indiánsky kmeň 
a chcel ich popraviť. Ale náčelník im 

pokračovanie na strane II…
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Martin VIŠŇOVSKÝ 
kapelník prešovskej hudobnej 

skupiny Chik liki tu-a

OZNAM NA VÝVESKE
Žiadame osoby v čakárni
chorobami ubité,
tak dlho sa slušne zdravte,
kým sa neuzdravíte.

Emília MOLČÁNIOVÁ

Teodor ŠAPIN

Jan TOMASCHOFF

KEĎ MUSÍŠ
Vybral som sa v letek moru spolu so ženou,len aby som v zimenemal more problémov.

Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

Vlado MEŠÁR

ZUZANINE NOVÉ ŠATY
Mám k tým šatám u Zemana
poznámku maličkú.
Čo tak skúsiť do kabelky
pribaliť aj žehličku?

Milan HODÁL



14/2019II
Pán Fleischmann príde na úrad ohlásiť, 
že mu zomrela žena.
„Ktorý lekár ju liečil?“ pýta sa úradník.
„Žiadny, prosím. Ona umrela sama.“

• • •
Kohn hovorí Pickovi:
„Viete o tom, že vaša manželka chodí 
s Roubíčkom a že to je strašne škaredý 
človek?“
Počúvajte, pán Kohn, ak moja 
manželka s niekým chodí, tak je to 
moja vec. Ak chodí s Roubíčkom, tak 
je to jej vec. A ak je Roubíček strašne 
škaredý človek, to je jeho vec.“

• • •
„Počúvajte, pán Kohn. Mám pre vás 
výborný obchod,“ vraví Roubíček.
„Vagón sviečok – a za smiešnu cenu.“
Kohn nedôverčivo pokýval hlavou nad 
cenou a išiel sa pozrieť na sviečky. 
O chvíľu sa vrátil:
„Roubíček, čo mi to núkate za 
nepodarky. Veď tie sviečky nemajú 
knôt!“
Roubíček odložil Prager Tagblatt 
a vraví:
„No ale, povedzte mi úprimne, pán 
Kohn, chcete svietiť alebo predávať?“

• • •
Lustig sedí v kaviarni a hrá taroky. 
Príde pán Maurer a šepká mu:
„Lustig, utekajte domov, ten mladý 
Lederer je u vašej pani!“
Ale Lustig sa neponáhľa, pokojne 
mieša karty, medzitým sa pozrie na 
hodinky a vraví:
„Je len deväť, tak to mám ešte kopu 
času, pán Maurer.“
„Ako to?“
„No, mladý Lederer od nás chodí 
pravidelne až po desiatej.“

• • •
Príde Kohn domov a pristihne Sáru 
s milencom, ktorý spí ako drevo. Sára 
ho upokojuje:
- Nezabíjaj ho! Od koho myslíš, že 
máme auto a otvorený účet v banke?
- Skutočne? No tak ho prikry, nech 
neprechladne.

• • •
Veštkyňa: „Čaká vás veľmi príjemná 
budúcnosť, slečna Ruth. Zoznámite sa 
s bohatým pánom, vydáte sa a budete 
mať prekrásne dieťatko. Musíte ale 
dávať pozor, aby to išlo v tom poradí, 
ako som povedala!“

• • •
„Ja by som si tú žalobu ešte rozmyslel, 
pán Mendel. Je to predsa len váš pán 
brat!“
„Ale prosím vás, brat. To je veľmi 
vzdialený brat!“
„Ako to – vzdialený!“
„No, my sme z jedenástich detí, ja 
som najstarší a on je až ten úplne 
posledný!“

• • •
Blum ide na koni a starostlivo sa ho 
drží. Stretne ho Berger.
„Kam ideš, Blum?“
„Čo sa pýtaš mňa, opýtaj sa koňa!“

•Ž I D O V S K É
A N E K D O T Y

OBRÁZOK ZO 
STAROVEKU
Starý vladár Samo I.
mal vám dcéru bujnej krvi.

Zrazu zomrel. Ona, pľuha,

bola ihneď Samo II.
Tomáš JANOVIC

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

Milan Kenda / AFOROAFÉRY 1974
 • Krásavice znesú po svojom boku prázdnu hlavu, neznesú však prázdne vrecko.
 • Bez klebiet možno vojsť do dejín, nie však do spoločnosti.
 • Najviac skúseností na študijných cestách získate so skúsenými ženami.
 • Redaktor a historik majú diametrálne odlišný postoj k zažltnutým rukopisom.
 • Spisovateľ a novinár, ako si majú porozumieť? Spisovateľ sa chce dostať do novín, 
novinár do kníh.

 • Bral si príklad z iných, nuž bral, čo videl.
 • Mladé sekretárky sa bránia kráteniu prémií krátením sukní.
 • Zvyčajne všade nachádzame otvorené dvere – lenže smerom von.
 • Oneskorené písanie vlastných pamätí môže pripomínať písanie chorobopisu.

Pavel TAUSSIG

Ľubomír JUHÁS

LAKOMEC
Po smrti sa
v hrobe bojím…
Dajte pokoj
prachom mojim!

Ján HEINRICH

ešte dal šancu na záchranu života. Dal 
každému z nich po dve guľôčky, poslal 
ich do osobitných stanov s tým, aby si 
pomocou nich pripravili nejaké číslo, 
ktoré by ho zaujalo. Američana, kto-
rý žongloval, aj Rusa, ktorý tiež ničím 
zvláštnym nezaujal, popravili. Keď vošli 
do stanu k Slovákovi, zistili, že ten jednu 
guľôčku stratil a druhú rozbil, čo náčel-
níka tak šokovalo, že mu daroval život.
To veľa napovedá o tom, prečo našinec 
všetko prežil a dožil sa v relatívnom 
zdraví dnešných dní…
❻ Stali ste sa niekedy objektom žar-
tovania? Ako to na vás pôsobilo?
Viackrát a viac-menej som si o to ko-
ledoval svojím prevlekom na koncer-
toch. Nikdy to však, chválabohu, ne-
malo vážne následky, aj keď sa k tomu 
často schyľovalo. Inak, byť objektom 

žartovania mi nevadí, nemalo by ale ísť 
o zlomyselnosť.
❼ Je pre vás humor nevyhnutnou 
súčasťou života, alebo sa bez humo-
ru pokojne zaobídete?
Humor ku mne prichádza denne na 
návštevu, takže sa nad tým ani ne-
zamýšľam. Veľmi obdivujem dar reči 
niektorých rozprávačov. Ale to sa na-
učiť nedá, je to dar, s ktorým sa treba 
narodiť.
❽ Chcete sa sám seba na niečo opý-
tať ? Ak áno, dajte si na svoju otázku 
aj odpoveď.
Chcel by som sám seba opýtať, kedy už 
dostanem konečne rozum. Predpokla-
dám, kedy to môže byť, ale odpoveď si 
ponechám sám pre seba.

NIEKOĽKO VIET O HUMORE
Humor, to sú predovšetkým anekdoty. Niektoré sú vhodné, vtipné, ale sú aj anekdoty 
nevhodné, nevkusné, a teda aj málo vtipné. Sú anekdoty v jednej situácii aj vhodné, 
aj vtipné, v inej, samozrejme, naopak. Pretože anekdota je vlastne reakcia, svojrázna 
odpoveď na dianie okolo nás. To znamená, že vie aj pohoršiť, tak ako vie pohoršiť neje-
den skutok ľudí v každodennom behu života. Uvediem anekdotu, ktorá vznikla v čase 
tvrdej normalizácie a v tom čase bola aj celkom vtipná:

Zomrel Husák a Česi a Slováci sa hádali kto ho pochová. Česi vravia:
„Pochovajte ho vy, bol to Slovák, narodil sa v Bratislave.“ Slováci na to: „Pochovajte 

ho vy, veď žil v Prahe, aj po česky hovoril.“ Počul to Žid a vraví im: „Ja ho pochovám!“ 
a myslí si, bude aj kšeft aj reklama. Dohodli sa, ale Žid ho ešte nestačil pochovať, keď tu 
pribehnú Česi aj Slováci a svorne protestujú, nechcú, aby ho pochovával.

„Ale, ako to,“ namieta Žid, „veď sme sa dohodli.“
„Poznáme vás,“ odpovedajú mu svorne Česi aj Slováci, „Krista ste pochovali a o nie-

koľko dni vstal z mŕtvych.“
Priznajme si, že v novej situácii, keď sa všeličo zmenilo a uzavrelo, mení sa aj vzťah 

k predmetnej anekdote i jej vyznenie. Po nie veľmi veľkom čase sa Husák dostal medzi 
desiatich najväčších Slovákov.

Ale iná anekdota z toho istého obdobia nezostarla.
V škole vysvetľuje učiteľka rozdiel medzi pojmami „nešťastie“ a „katastrofa“. Použije 

názorný príklad.
„Tak, deti, keby vám doma zdochla koza, to by bolo nešťastie, ale nebola by to až 

taká katastrofa. Katastrofa by bola, keby napríklad spadlo lietadlo s vládnou a stra-
níckou delegáciou.“

Na druhý deň si overuje, či si to žiaci pamätajú. Vyvolá Janka a ten spustí:
„Keby sa lietadlo so straníckou a štátnou delegáciou zrútilo, to by bola katastrofa, 

ale nešťastie by to nebolo, nešťastie by bolo, keby nám zdochla koza.“
Nuž, asi sa budeme musieť zmieriť s tým, že s jednou etapou vývoja našej spoločnosti 
odpláva do nenávratna aj časť anekdot, ktoré nám pomáhali ľahšie znášať absurdné 
situácie absurdného systému. A pre potreby dnešných dní si môžeme upraviť výrok 
šéfredaktora ruského satirického časopisu Krokodíl, z roku 1968 „Što vam smešno, 
nám ne smešno“ na „Što bylo smešno, už ne smešno“.

Miro VICO

Marcel KRIŠTOFOVIČ

ZO SVETA ŠPORTU
Vychýrený bežec Steve Bin o’Hara tesne pred finálo-
vým behom skromne, ako mu je to vlastné, zarapoval, 
že bez de-ba-ty on zv-ťa-zí, lebo je super súper. Na-
vonok sa síce zdalo, že dobehol tretí, ale náš Steve sa, 
samozrejme nedal dobehnúť. So skromnosťou jemu 
vlastnou sa po zásluhe vyhlásil za ví-ťa-za, nakoľko si 
je istý, že jeho súperi zmanipulovali cieľovú fotografiu 
a tým činom dôkazové bremeno musí niesť samotná 
cieľová fotografia, inak si už ani necvakne!

Ján GREXA

AKTIVISTI
Sedí diviak za stolom
s bukvicou za klobúkom.Číta výzvu, či už hne sa
aktivita na ochranu lesa.

Lišiak vraví: vec je istá,
je to zas ten aktivista,
nech si ďateľ ďalej drísta.Náš program je predsa iný,pre noviny máme činy!

Mikuláš JARÁBEK

PAROHÁČ
Stará moja
netrúchli,
strč parohy
do truhly!
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NIKOTÍNOVÝ KÚTIK
Pasívny fajčiar je človek, ktorý fajčí za peniaze iných.

Fero MRÁZ

• Najväčšie množstvo zrážok je 
v Nízkych Tatrách, pretože tam 
najviac prší.

•

• Bystriny v Tatrách sú ešte čisté 
a pení sa v nich rosa a vodopády.

•

• Tatry majú meno od toho, že sa 
v nich dobre lyžuje.

• -

• Na Štrbskom plese sú metalur-
govia, ktorí sa živia predpove-
daním počasia.

•

• Vysoké Tatry sú veľhory preto, že 
tam svištia svište.

•

Perličky
zo školy a okol

ia

Jozef 

KOMÁR ZE 
ZÁHORÁ
Já su komár na Záhorí,
žádny postrek mňa nezborí.
Létám si já kady tady,
bzučím, ščípu, saju všady.
 
Sú nás húfy, kŕdle, davy,
čovíček s tým ňic nespraví.
My sme jeho predátor,
taký malý diktátor.
 
Ty, co čítáš tyto suova,
nečum na mňa jak tá sova.
Báseň neňi o politikoch,
o nadvládze a její zvykoch.

Dedo Pejo

POMALY VARENÝ MOTORKÁR VO VLASTNEJ ŠŤAVE

• Jeden alebo viac (ak pripravujete špecialitu pre väčšiu skupinu) dobre 
prerastených motorkárov

• Jedna motorka (na jedného motorkára), najlepšie chopperka,
• Motorový olej na dochutenie
• Kožené motorkárske oblečenie, odporúčame, aby bolo vybíjané nejakými 

cvokmi, alebo svojpomocne
• Rozpálená cesta,
• Horúci letný deň
• Trochu soli – môže byť aj z vlastného potu

Dobre prerasteného motorkára dôkladne oblečieme do motorkárskeho 
koženého oblečenia, najlepšie v klimatizovanej miestnosti. Na hlavu mu 
nasadíme prilbu a na nohy vysoké kožené čižmy. Takto ho necháme od-
sedieť aspoň desať minút a potom ho posadíme na motorku a vyšleme na 
dobre rozpálenú cestu. Počas radosti z jazdy dohliadame, aby vonku bolo 
aspoň 35°C a pri tejto teplote motorkára pomaly varíme niekoľko hodín 
vo vlastnej šťave. Pozor! Počas jazdy nepodlievame pivom, najmä ak sa na 
ceste vyskytujú policajné hliadky. Podávame so zapnutým klaksónom, a ak 
máme, aj blikajúcim majákom záchrannej služby.

Stanislav 

Je prý hasič vzorný,
přímo ohněvzdorný.

Často se v hospodě chlubil,
že plameny čepicí ubil.

Ale pak se lek
i krabičky zápalek.

Z RECEPTOV NA LETNÉ ŠPECIALITY

Bruno 

AKTUÁLNY VTIP
- Mama, upečieš nám na večeru zemiaky v šupke?Dáme si ich len tak s maslom a kyslou kapustou, ako voľakedy.- Zemiaky, zemiaky, zemiaky! Dojete banány odvčera!Či si myslíte, že sme milionári?!

Ľudo 

VŠETCI ĽUDIA BUDÚ BRATIA

Jedného dňa sa stalo, že zmĺkli zbrane na 

celom svete. Nikde nezneli výstrely, nebolo 

počuť výbuchy, utíchol nárek ranených, stony 

umierajúcich.
Vzácny okamih, jedinečný, doteraz v dejinách 

nepoznaný.
V ten deň sa minula munícia…

Ján 

(v minulom čísle sme pod týmto textom 

uviedli omylom iného autora)
anželk  mám najrad ej v lete, retože je 

ve mi hladná / Ja
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Najbližšie číslo 

časopisu Bumerang 

nájdete vložené v denníku 

Šport

v sobotu 

27. júla

Proti hnačke 
sa chránime 
zápchou.

BAČIKOVA
MUDROSC
Čľovek pochadza 
zos šľ ivki, bo z nej je 
šľ ivovica, zo šľ ivovici je 
opica a zos opici čľovek.

s

JEDINÁ OTÁZKA
ALEBO

VY SA PÝTATE, 
MY ODPOVEDÁME

Naša čitateľka Ria Č. z Kysaku sa pýta nášho dlhoročného redakčného eléva:
- Pán Lechan, ako sa chystáte stráviť leto? Kto vám bude natie-rať chrbát opaľovacím krémom?- Na horúce ročné obdobie, vulgo tretí kvartál, sa vždy teším najmä kvôli kremácii (natieraniu krémom), ktorú nespisovne, ale úprimne budú prevádzkovať (to dúfam!) čitateľky nášho dvojtýždenníka. Tentoraz ne-pôjdem nikam. Nemám dosť peňazí ani na to, aby som mohol zostať doma.

DEREŠ FEDORA VICA

HUMOR Z INTERNETU

RÝCHLA RUMOVÁ 
PRALINKA
Suroviny:
suchohríby • masliaky • kuriatka • 
dubáky • podpňovky • čírovky • rýdziky

Postup:
Vezmeme bez okolkov dutú čokoládo-
vú figúrku, chamtivo jej odhryzneme 
hlavu a dolejeme až po okraj rumom. 
Neskladujeme, ale okamžite, najneskôr 
ihneď ju skonzumujeme.
Dobrú chuť a na zdravie vám naháňam!

Milivoj CHACHAN, 
hlavný kuchár
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MARK TWAIN (1835 – 1910)
americký prozaik – humorista

Školské roky… To bol ten krásny čas, 
na ktorý neskôr Mark Twain rád spo-
mínal.

Veľmi rád vždy spomínal na istého 
spolužiaka, ktorý bol raz vyvolaný na 
hodine náboženstva a mal porozprá-
vať príbeh proroka Eliáša. A ten dobrý 
chlapec to vraj vykladal týmto zaujíma-
vým spôsobom:

„Bol jeden prorok a ten sa volal Eli-
áš. Keď raz tento Eliáš vystúpil na horu, 
hádzali po ňom nejakí šarvanci kamene 
a prorok im povedal:

„Keď po mne budete hádzať kame-
ne, poštvem na vás medvede a tie vás 
všetkých zožerú! A oni to urobili a on to 
urobil a medvede to urobili.“

Málokto vie, že práve meno Marka 
Twaina znie vlastne Samuel Langhorne 
Clemens. A tu sa núka otázka, ako sláv-
ny americký humorista prišiel k svojmu 
pseudonymu.

Keď bol Samuel Langhorne Clemens 
kedysi vo svojej mladosti lodivodom 
na riečnych parníkoch plaviacich sa po 
rieke Mississippi, vykrikoval muž, ktorý 
z paluby meral hĺbku:

„Mark, twain!“
Bola to vlastne skomolenina vety 

„Mark twe“, čo znamenalo „označ dve“, 
alebo „zaznamenaj dve!“

Keď neskôr písal Samuel Langhorne 
Clemens správy a prvé humoristické 
poviedky pre americkú tlač, spomenul 
si na nezabudnuteľné skomolenie toho 
„zaznamenaj dve!“ a začal sa tak pod-
pisovať. Tak sa neznámy muž z parníka 
Mississippi zaslúžil o meno, ktoré pre-
trvá veky.

BRĎO
Prebýva Brďo bez adresy.
Raz tu sa, raz tam vynára.
Ryba sa na strom nezavesí,
Nenáčim čuču pohára.

Majú sa s fľašou na rováši.
Mlynské sa kolo zlámalo.
Bradatý úškrn povyraší -
Almužna smrdí za málom.

Ku vrane vrana… Kto už iný.?
U vrán sa oko nekole.
Jazykmi tlčú vínne mlyny.
Narástli pípťom mozole.

Velebia leto, bor ich tieni,
Brečtany v plote kostola…
Za nič by Brďo nevymenil…
Vyzlieka fľašu dohola…

Držia sa krídla svojho bidla,
Preniká chmúra pod kožu…
Na zem sa prázdna fľaša skydla…
Charitou chodci primôžu…

Nemyslí hlava na diétu,
Brďo je na PET upätý.
Sadajú vrany na lafetu.
Nažltlý Anjel preletí…

Dragoj MIKA

Manžel vraví svojej polovičke:
- Kvôli tebe som nechal pijatiku aj fajče-
nie, tak si myslím, že teraz si na rade ty.

Nechudnem do plaviek, priberám do 

kolesa, aby mi nespadlo / Evita

Ťažká dilema silného fajčiara na WC: 

nevie, či má tlačiť alebo ťahať   / Ja

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU

VEDIEME AJ 
VEDIEŤ BUDEME

Čo sa týka

teplotného priemeru,

stále vedie

Juh proti Severu.

Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

ROVNOPRÁVNOSŤ
Muži majú putiky,  
ženy zasa butiky

D. WAGNEROVA

anekdoty
podľa
becedy

na T

Rasťo VISOKAI

Andrej MIŠANEK

Ján GREŠÁK / ŠTÍPANCE
 • Bol mimoriadne poverčivý na číslo trinásť. 
Okrem trinásteho platu.

 • Na ministra nemal hlavu. Iba pečeň.
 • Veľké zviera dokáže uchrániť iba gorila.
 • Obdivoval exkluzívne štvorkolesové vozidlá, ale 
sám bol iba piatym kolesom na voze.

 • Nikdy nebude také sucho, aby vyschli minister-
ské korytá.


