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HUMORISTICKO-SATIRICKÝ DVOJTÝŽDENNÍKIris KOPCSAYOVÁ,
novinárka, autorka jedného 

románu a rozhovorov s Pavlom 
Brankom v ich spoločnej knihe 

Ráno sa zobudím a nie som mŕtvy

❶ Poznáte nejakú (máte ne jakú 
vlastnú) definíciu humoru?
Humor je schopnosť nevidieť veci také 
zlé, ako v skutočnosti sú, je to spôsob, 
ako zvládnuť život s pocitom, že je to 
vlastne veľmi ľahké, je to dar, bez ktoré-
ho by sme prepadli pocitu vlastnej dô-
ležitosti – a to by bolo asi to najsmut-
nejšie, čo by sa nám mohlo prihodiť. 
Hovorí sa tiež, že humor je korením ži-
vota. Alebo sa to hovorí o láske? Už ne-
viem. V každom prípade, bez humoru 
a bez lásky sa žije ťažko. Humor je teda 
tá ingrediencia, ktorá robí náš život 
stráviteľným. A napokon, práve humor 
je tá „zložka“, ktorá nás identifikuje ako 
ľudské bytosti, pretože zvieratá humor 
nepoznajú. Ale možno sa mýlim, možno 
sa na nás dobre zabávajú a rozprávajú 
si o nás vtipy.
❷ Stala sa vám niekedy humor-
ná (veselá) príhoda, ktorá by 
mohla pobaviť aj našich čitate-
ľov?
Raz som ako novinárka potrebovala 
vyjadrenie k článku, ktorý sa týkal pri-
pravovaného filmu. Zavolala som teda 
človeku, ktorého mi odporučili, preto-
že robil poradcu pri príprave scenára. 
Ten mi však odporučil zatelefonovať 
radšej producentovi a poslal mi naň-
ho esemeskou číslo. Niekoľkokrát som 
sa pokúsila producentovi dovolať, ale 
márne, stále mal obsadené. Napokon 
som mu už trochu nervózna napísala 
esemesku s prosbou, aby mi určite za-
volal, pretože sa s ním súrne potrebu-
jem rozprávať o pripravovanom filme. 
Veľmi dlho som tú esemesku písala, 
starostlivo som ju sformulovala. Odo-
slala som ju a vzápätí mi v mobile niečo 
píplo. Prišla správa. Potešila som sa, že 
producent konečne reaguje a dokonca 
tak rýchlo! Na moje veľké prekvapenie 
mi však prišla moja vlastná esemeska, 
ktorú som písala ja jemu! Vtedy som 
si uvedomila, že dotyčný mi omylom, 
v zmätku, neposlal číslo na producenta, 
ale moje vlastné, a ja som si to vôbec 
nevšimla. Celý čas som teda vyvolávala 
sama sebe a rozčuľovala som sa, že sa 
nemôžem dovolať. ☺
❸ Ktorá oblasť spoločenského 
života je podľa vás najväčším 
inšpirátorom humoru?
Všetky prostredia a oblasti života sú, 
ako zdroj humoru, inšpiratívne, ak sa 
na ne pozeráme správnymi očami. 
Vtedy je smiešne úplne všetko. Ak sme 
vnímaví, dokážeme sa zasmiať na ho-
cičom a hocikde, aj na pohrebe, ak na 
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HUMORE

DPOVEDÁ NA 
SEM
TÁZOK

pokračovanie na strane II...

NIČ NIE JE 
STRATENÉ
Stratili sa náboje
z vojenského skladu Sklené?
Tým pádom je Slovensko
až po zuby ozbrojené.

Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

IDEÁLNY MUŽ 

NEPIJE, NEFAJČÍ, 

NESTÁVKUJE, 

NEHÁDA SA 

A NEEXISTUJE.

J. VOCÁSEK

Nízke dôchodky vyjdú 

štát pekne draho. Dô-

chodcovia potom nemôžu 

ani veľa jesť, ani veľa 

piť, ani veľa fajčiť 

a to predlžuje ich život 

do nekonečna.

Dušan RADOVIČ,  

 srbský spisovateľ, aforista

S redakčným mikrofónom 
v ateliéri akad. maliara a na-
tierača Františka K. v Trnave:
- Majstre, čo znázorňuje tento 
váš najnovší obraz?
- Jar, leto jeseň, pani redak-
torka.
- A kde máte zimu?
- V ateliéri.
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Na prvý pohľad to ani neznie ako takmer 
cudzie slovo. Znie absolútne cudzo. Ale 
celé je to oveľa jednoduchšie – ruské slo-
vo „vešči“ preložíme do slovenčiny jedno-
ducho ako „veci“. 

V čase nášho reálneho socializmu som 
často chodil služobne do reálne komunis-
tického Sovietskeho zväzu a „vešči“ hrali 
svoju úlohu. Dalo by sa povedať, že som 
pašoval, vozil som svojim priateľom a ich 
deťom „vešči“.

Môžem sa k tomu pokojne hlásiť, išlo 
o drobnosti, ktoré prevážať nebolo proti-

zákonné – nejaké oblečenie pre deti, naj-
mä džínsy, malinovú šťavu, rum (nie ten 
kubánsky, ktorého mali plné obchody), 
ale ten náš „tuzemák“, ktorý všetci moji 
ruskí priatelia milovali. Ďalej to boli neja-
ké drobnosti pre výtvarníkov, verzatilky, 
mäkké tuhy, gumu so sloníkom, mentol 
v čokoláde, tik-taky. Takých a podobných 
drobností som tam vozil plno, za odme-
nu som sa dostal do ateliérov tých naj-

lepších, nielen ruských, ale aj svetových 
výtvarníkov – karikaturistov. Dopĺňal 
som si svoje zbierky špičkových karika-
túr a zdokonaľoval som sa v ruštine. Vozil 
som do Československa ich práce, ktoré 
potrebovali dostať na zahraničné súťaže. 
Z Moskvy to ako súkromné osoby urobiť 
nemohli. 

Každá moja návšteva bola pozna-
menaná „večšami“, ktoré boli úsmevnou 
epizódou našich stretnutí, ale pozname-
nali aj dušičky detí, ktoré to vnímali ako 
samozrejmosť, že u nich niektoré veci nie 
sú, ale niekde asi sú, keď sa tak z ničoho 
nič občas objavujú.

Manželke jedného môjho známeho vý-
tvarníka sa podarilo vycestovať do Fran-
cúzska, pozval ju tam náš priateľ, ktorý 
v Paríži vyučoval ruštinu a do Moskvy ob-
čas prichádzal so svojimi študentmi. Teda 
moja známa vycestovala s tým, že okrem 
turistiky splní aj sen svojmu synovi. Tým 
snom malo byť požiarnické auto. V Paríži 
nebol problém také auto kúpiť, bolo krás-
ne, červené a svojim spôsobom veľké, aj 
s požiarnikmi, teda dnes už opäť hasičmi. 
Mala to byť bomba, veľké prekvapenie 
pre milované dieťa. Ale čo sa nestalo? 
Keď sa vrátila do Moskvy a pred svojho 
syna postavila svoj jednoznačný tromf - 
požiarnické auto – chlapec sa na auto po-
zrel, na to však skrivil ústa a takmer s pla-
čom položil logickú otázku: „A kde vešči?“

Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

SLOVNÍK (TAKMER) CUDZÍCH SLOVVVEŠČI
ňom vznikne vtipná situácia. Niežeby 
to zmenšilo náš smútok, ale môže nás 
na chvíľu rozosmiať reč farára, zamest-
nancov krematória alebo nejaké ich 
gesto. Ale vážne: najväčším zdrojom 
humoru sú vážne veci. Vážne udalosti 
a vážni ľudia. Akademické prostredie, 
prostredie kasární alebo oblasť politiky 
na každej úrovni, či už na tej najvyššej 
alebo na úrovni miestnej samosprávy. 
Aj mnohí pseudoumelci dokážu byť 
smiešni, ak veria vo vlastnú genialitu. 
Najväčšou studnicou humoru sú rôzne 
schôdze, pracovné porady a zhromaž-
denia, na ktorých sa preberajú veľmi 
seriózne veci. Ale humoru je plná aj 
obyčajná ulica so svojimi postavičkami, 
ulica, po ktorej každý deň prechádzame, 
trhovisko na Miletičke, medzimestské 
autobusy na trase Modra – Bratislava, 
vrátnice so starými vrátnikmi alebo 
kancelárie riaditeľov rôznych inštitúcií, 
len sa musíme dobre rozhliadnuť.

❹ Ak máte - mohli by ste nám 
prezradiť rebríček:  
a) najveselších politikov  
b) najsmiešnejších politikov?
a/ Najveselšími politikmi boli asi Fran-
tišek Mikloško a jeho brat Jozef Miklo-
ško, obaja sú veľmi vtipní. A ešte kedysi 
Béla Bugár. Zo zahraničných zas pred-
seda Európskej komisie Jean-Claude 
Juncker b/ Smiešnych politikov je veľa, 
ale určite si všetci dobre pamätáme 
Miloša Jakeša, Karla Urbánka, Vasila 
Biľaka, Jána Ľuptáka, Jána Slotu, Ivana 
Gašparoviča a dnes všetkých zabáva 
Andrej Danko.

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Neviem veľmi rozprávať vtipy, ale je-
den, ktorý sa mi páči, poznám v češtine. 
(Prepáčte nespisovnú češtinu.) Stretnú 
sa dvaja profesori filozofie a jeden 
druhého sa pýta. „Čím se zabýváte, 
pane kolego?“ „Již dlouhá léta bádám, 
zkoumám, abych našel odpověď na 
otázku, jak je život hluboký.“ „A k čemu 
jste přišel, pane kolego?“ „Po mnoha 
letech zkoumání a přemýšlení jsem do-
spěl k závěru, že život je hluboký jako 
studna.“ „Ale pane, kolego... To snad né!“ 
„No tak tedy né...“ Tento vtip ma vždy 
rozosmeje.

❻ Stali ste sa niekedy objektom 
žartovania? Ako to na vás pôso-
bilo?
Veľakrát som sa stala objektom žarto-
vania, dosť často naletím aj na rôzne 
žartíky na 1. apríla. Napríklad naposledy 
som sa dala nachytať na prvoaprílový 
žart, že budú predčasné voľby. Pove-
dal mi to novinár píšuci o politike, teda 
dobre informovaný človek priamo pri 
zdroji. Až keď mi začal s vážnou tvárou 
vysvetľovať dôvody, niečo mi nesede-
lo, spozornela som a uvedomila som 

si, že som sa stala obeťou žartovania. 
A či si niekto robil srandu priamo zo 
mňa, na môj účet? Veľakrát, ale te-
raz si nespomeniem. Vypustila som 
to z hlavy. Určite sa však ľudia smiali 
z mojich nevydarených kuchárskych 
či pekárskych pokusov alebo keď 
som pred niekym vyhlásila, že som 
málovravná, a potom som ho dva dni 
nepustila k slovu. Pokiaľ ide o láskavý 
humor, a nie zlomyseľné posmievanie, 
prijímam to tiež s úsmevom. Horšie je, 
keď sa vás niekto pokúša zosmiešniť, 
vtedy vám do smiechu nie je.

❼ Je pre vás humor nevyhnut-
nou súčasťou života, alebo sa 
bez humoru pokojne zaobídete?
Pred časom som si uvedomila, že ma 
baví čítať len také knihy, v ktorých je 
humor. Potom som sa nad tým zamys-
lela – veď sú aj smutné knihy, o smut-
ných veciach, a sú hodnotné, potrebné, 
nie je vždy všetko len smiešne. Hoci, 
páči sa mi, keď napríklad aj o depre-
sii a o rôznych krivdách osudu niekto 
dokáže písať s humorom. No skôr 
mám v živote opačný problém: nevi-
dieť humor všade, aj v situáciách a na 
miestach, kde to nie je žiaduce, lebo to 
často iných pohoršuje. Mám napríklad 
problém zadržať smiech na rôznych 
poradách, v tichu, keď na križovatke 
alebo v zápche zastane plný auto-
bus, často som sa smiala na hodinách 
v škole. Syn mi raz povedal: „Mama, ty 
sa zo všetkého len smeješ, zo všetké-
ho urobíš estrádu!“ Aj každú pesničku 
si vraj pospevujem v estrádnej verzii. 
Často počujem vetu: „Nesmej sa!“ ale-
bo: „Čo sa smeješ?“ Nuž, nemôžem za 
to, veľmi často mi je niečo smiešne. 
A niekedy mi je smiešne všetko, pokiaľ 
mi práve nie je do plaču.

❽ Chcete sa sama seba na niečo 
opýtať ? Ak áno, dajte si na svoju 
otázku aj odpoveď.
Často sa sama seba pýtam, prečo všet-
ko dôležité odkladám na neskôr. Ale 
na to poznám odpoveď: „Neviem.“ Čo 
by som sa tak ešte sama seba opýta-
la? Hmmm... Ťažká úloha. Malo by to 
byť niečo, čím by som samú seba pre-
kvapila, zaskočila. Ale ako sama seba 
zaskočiť? Ako si položiť neočakávanú 
otázku? Už to mám. Sama seba by som 
sa opýtala: „Akou otázkou by si vede-
la sama seba zaskočiť?“ A hneď si aj 
odpovedám: „Touto.“ :) A keďže aj nad 
touto otázkou som sa zasmiala, polo-
žila by som si ďalšiu: „Prečo sa stále 
smeješ? Čo ti je vlastne smiešne?“ „Ne-
viem... Asi sa smejem sama na sebe.“

POLITOLOGIZMY Milana KENDU
PRAVDA O CENOTVORBE
Podstatou cenotvorby je bezočivosť.

UŽ VYŠE ŠTVRŤSTOROČIA
Už vyše štvrťstoročia platí, že život je reťaz šokov zo šekov.

JEDNI TAK, DRUHÍ INAK
Jedni čakajú na druhú revolúciu, druhí na výpredajové akcie.

TAK TEDA POČKÁME
Počkáme, ako to všetko dopadne. Ale už máme pripravený čistý transparent.

POCHMÚRNE ZISTENIE
Kapitalizmus spôsobil, že mám čoraz menej času a zároveň aj peňazí.

Andrej MIŠANEK POZORUHODNÉ VÝROKY

Pre Bumerang: Mykola KAPUSTA, Doneck (Ukrajina)

Zemiaky si vážime, keď ich nemáme.
Tak ako slobodu.

Našťastie zemiaky sa dajú nahradiť.
Ale čím nahradíme slobodu?

Tomáš JANOVIC

Poslanec hlasuje podla vlast-

ňího vjědomjá a svjědomjá.

No dobre, ale co ket ho nemá?

dědo PEJO

Všeobecný súhlas nie je často ničím 
iným než všeobecným omylom.

Charlie CHAPLIN
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Andrej MIŠANEK

DIALÓG
Zničím ťa, ufonko, 
vytrhnem sťa kliešťa!
- Nuž dobre, je glasnosť, 

nemusíš však vrešťať.

PREVŔŠIA NÁS

O intímnostiach ufónov
ľudia, málo viete.
Ufónka keď povie: Uf!
- ufón je na svete.

UFOGRAMY 
Tomáša M A J E R N Í K A

Aj keď je naša strana malá, nevyhýba sa 
veľkým udalostiam, ktoré sa dejú okolo 
športových podujatí. Tak napríklad náš 
šprintér Ján Volko sa stavil o tetovanie. 
Údajne ak získa na ME do 23 rokov v poľ-
skej Bydgoszczi medailu, jeho trénerka 
sa má „ozdobiť“ tetovaním. Medailu má 
Volko v rukách a čo teraz? Nikde sa neu-
vádza, kde by si mala to tetovanie tréner-
ka umiestniť, sú nakoniec na tele miesta, 
ktoré len z času na čas vidia len tí najbližší, 
nehovorí sa ani o rozsahu tetovania. Ján 
Volko by sa mal aj tak rýchlo staviť, že ak 
získa medailu aj medzi seniormi, že na 
vlastné náklady jej dá to tetovanie od-
strániť. Alebo, že ak takú medailu získa, 

nemusela by sa dať tetovať vôbec. Nech 
to radšej zostane v oblasti humornej prí-
hody. Pretože máme už dosť športovcov, 
ktorí to vzali vážne a majú problém na 
celý život.

Chodec Matej Tóth má iný problém. Je 
údajne podozrenie, že pred nejakým ča-
som dopoval a tak by vraj mal toto tvrde-
nie vyvrátiť. Nie jemu bude niekto niečo 
dokazovať, on sa musí očistiť z niečoho 
o čom ani nevedel. Ako sa také očistenie 
robí, kde vezme nejaké argumenty, dôka-
zy, to nám laikom nie je jasné. Hádam to 
bude jasné aspoň podvodníkom a dar-
možráčom z antidopingových organizácií. 
Ale za tými sú veľké peniaze farmaceu-
tických firiem, čo tam po osude jedného 
úbohého (i keď úspešného) športovca.

A navyše Sagan. Treba sa tým ešte vô-
bec zaoberať? Aj keď dnes už každý vie, 
ako to bolo, takže v konečnom dôsledku 
už ide len o peniaze. Tie by mali prísť na 
účet Saganovi a spoločnosti Bora. Len 

kto to zaplatí? A kto odškodní divákov, 
ktorí prišli o trojtýždňovú zábavu. A nie-
len tí slovenskí.

Slovenská malá strana až v konfrontá-

cii s týmito športovými podujatiami vidí, 
že vôbec nie je malá. Že oveľa väčšie veci 
sú v podstate oveľa menšie.

-mv-

SPRÁVY
SLOVENSKEJ 
MALEJ 
STRANY

Fero MRÁZ              

PORAZENÍ
Neutešujte sa, 
že pravda zvíťazí, 
keď aj to heslo 
vymysleli víťazi.

Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

VERNÍ DOBE
Dynamickej dobe verní, 
otvorene hovoria 
za zatvorenými dvermi.

Mikuláš JARÁBEK

Drago MIKA

DELENEC
Bratia sú zhavranelí,
Ostatní ssupení -
Chasa si nepodelí
Bubliny od peny.
 
Sestry sa hravo zvrania,
Ostračia, osovia...
Vylezú znenazdania
Z podkrovia bossovia.
 
Prstami hrabú dlane,
Máli sa v hrsti žmeň,
Mamona na želanie
Začadí pochodeň.
 
Mechy sú zrazu malé,
Kmotor sa odkmotrí,
Ohluchlo pastorále,
Vláčia psy aporty.
 
Mamona s pávím perím
Vykročí pred oči,
Láska sa na pranieri
Sedemkrát premočí.
 
Delenca s deliteľom
Algebra neviaže.
Neladia duše s telom
Uprostred skrumáže.
 
Nenájdúc v rieke brodu
Od Duše ku Duši,
Mamona kalí vodu -
Kalu je po uši.

NECH ŽIJE CYRIL 
A METOD
Taký príkaz dostal celý kraj,

premaľovať treba heslo: 

Nech žije 1.Máj,

potom sa vraj podarí

naSmerovať oslavy.

Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

V OBCHODE
Žiarovku, čo nesvieti 

zháňam až do úmoru.

Chcel by som si zriadiť 

vlastnú tmavú komoru.
Emília MOLČÁNIOVÁ

POLITICKÉ A POPULISTICKÉ GRIMASY- PRE VOLIČOV A PRE MASY
•	 Spravodlivosť je u nás naozaj slepá. A pritom porušenia zákonov sú tak dobre viditeľné...
•	 Najviac často kričí to, čo sa politici snažia vybaviť potichu.
•	 Lož má vraj krátke nohy a predsa človeka vždy dobehne.
•	 Kolotoč je najlepším dôkazom, že hoci všetko vyzerá byť v pohybe, v podstate sa nič nemení.
•	 Slovenský historický porevolučný prelom: Od šliapania kapusty ku šliapaniu chodníka.

Stanislav VEREŠVÁRSKY

Jiří SLIVA
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(franc. pour féliciter) je v spojení 

s letopočtom skratka blahoprajnej 

novoročnej formulky. S láskavým 

dovolením autorov pokračujeme v publikovaní 

týchto malých súkromných dielok (a donedávna 

i celkom intímnych s provokatívnym obsahom, 

ktoré autori do redakcií radšej ani neposielali), 

ktoré si od nepamäti vymieňajú medzi sebou 

známi na sklonku uplynulého roka. Odkedy však 

funguje internet, tak v poštovej obálke už iba 

zriedkavo. Ak teda máte vo svojej zbierke vtip-

né alebo inak zaujímavé novoročenky, ktoré by 

mohli zaujať aj našich čitateľov, prosíme o ich 

zaslanie do redakcie. 

PF

Policajt ulovil zlatú rybku. Tá ho prosí, aby ju hodil späť do rieky 
a núka mu za to splniť tri želania. On teda súhlasí a vraví jej:
- Tak dobre. Ukáž mi svoj vodičský, občiansky a technický pre-
ukaz!

ZO VZDUŠNÝCH ZÁPISKOV
Muž je nervózny a tak zastaví letušku a posťažuje sa:
- Viete, letím po prvýkrát a veľmi sa bojím.
- Ach, vy chlapi! Teraz mi to isté povedal pilot.

• • •
Nervózna matka privedie syna k lekárovi a ten sa jej 
pýta:
- Mladá pani a čo mu je?
Matka sa otočí k synovi a vraví mu:
- Rovno sa postav, nech doktor vidí aký si krivý. 

• • •
PRINCÍP DLHOVEKOSTI
Ženatí muži žijú dlhšie než starí mládenci, ale ženáči 
majú väčšiu chuť zomrieť.

MINITEST
1. Hovoríte zo spánku?
a. Predovšetkým (6 litrov). 
b. Neviem, lebo vtedy spím ( 13,5 cm).
c. Podľa reakcií spolupracovníkov po mojom prebudení som 
v tom až po uši (+ 26 C).

2. Čo by ste si dali?
a. Nohy pod stôl a misu obloženú hladnými rukami (5 kg).
b. Hocičo, ale musí to byť rýchlo (31 ks).
c. Ďakujem za opýtanie, ale najprv musím vrátiť spoločnosti 
to, čo do mňa investovala. (4 km 2).

VYHODNOTENIE: 
Príslušné body si vyzdvihneme v redakcii Bumerangu dnes 
od 8.00 do 8.00: 01 hod. Príďte všetci. 

Firma LEC and HAN

RAŇAJKY U TIFFANYHO I
Zniesla sliepka zlaté vajce, 
trvalo to celý rok.
Keď sme vajce otvorili, 
bol v ňom iba záprdok.

RAŇAJKY U TIFFANYHO II
Mám sliepku, čo vajcia znáša, 
kým sa do troch naráta.
Lenže z nich sa nenajete, 
pretože sú zo zlata.

Mám ju kŕmiť, 
sám byť hladný?
Povedal som, to už stačí!
Sliepočku sme oplakali.
A skončila na pekáči.

Kresba a texty: Ladislav BELICA

Stretnú sa dva psy a jeden sa pýta:
- Kam ideš?
- S blchami k veterinárovi.
- Tak to máš smolu, ja už mám blchy dva roky 
a ešte mi neochoreli.

- Čítal som vašu knižku, majstre.
- Poslednú?
- Čo sa mňa týka, určite.

Ako to, že lovíte zver na vlaňajší lístok?- pý-
tajú sa prichyteného poľovníka.
- No a čo? Veď ja strieľam len to, čo mi vlani 
ušlo.

Čo máš v hlave, 

to ti nikto ne-

zoberie, ale vždy 

sa nájdu takí, čo 

ti to z nej budú 

chcieť vytĺcť.

Ľudo MAJER

FUTBAL
Samí silní 

súperi!
Na slovenské 

pomery...
Ján HEINRICH

Laco TVERĎÁK

PRIŠLO K NÁM Z INÉHO BREHU
•	 Na tom východniarskom Bumerangu sa toľko nasmejem, že som vždy mokrý ako 

myš / Egon Ervin KISCH
•	 Bumerang čte i moja snacha / Karel Hynek MÁCHA
•	 Poesie Bumerangu je návrat z beznávratna, to je Manon a ne mamon. Jsou to prsty 

deště a proto říkam ještě: Bumerang je bezva / Víťa NEZVAL
•	 Bumerang Fedor, pozdravujem Ťa už z druhého brehu rieky poézie a z iného sveta. 

Pozdrav aj Mira, svojho bráchu a spomínajte ticho na Jána STACHU
•	 Z vyšitých Bumerangov ma lyricky zakrýva teplá a smiešna, snová perina / Cveta-

jevová Marína

Adolf BORN

Ondrej ZIMKA

Miro VICO J. W. PALKOVÁMiloš ŠČEPKA, kresba Fero GULDAN

Marcel KRIŠTOFOVIČ

JAZYKOVADNÝ KÚTIK
ICH BITTE je po nemecky BITE ICH!

V HUMENNOM
- Nazdar, Fedor! Dze še tak ponahľaš? Jak še maš? 
Co ci robi žena? Jak dopadnul hoke,
- Ahoj, domu, dobre, vari, štiri dva.

V MARTINSKEJ CUKRÁRNI
- Prosím vás, ktorý zákusok má najmenej kalórii?
- Tento punčový.
- Výborne. Tak mi ich dajte na tanierik päť.

NAŠA PORADŇA
Prečo muži chodia do krčmy?
Lebo sú ženatí. Alebo ešte nie sú.

HUM – SAT
Správna skratka má byť krátka:
Hum – sat našiel v Športe azyl...
Malý hum – sat v športe Veľkom!
No ak by doň šprtať začal, 
svoj azyl si môže skaziť.
Možno na čas, možno celkom... 

Ján BEŇO
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„Kohn, predám ženu. Koľko dáte?“
„Nič.“
„Platí.“

• • •
V kupé vlaku sa s rabínom už dlhšie 
hádajú cestujúci o slávnych osobách 
v dejinách. 
„Schopenhauer,“ pokračuje muž. „To bol 
Žid,“ odvetil rabín. 
„Freud!“ „To bol tiež Žid.“
„Marx!“ „No áno, veľmi známy Žid.“
„Einstein!“ „Samozrejme, Žid.“
„Ježišmaria,“ vybuchne muž. 
„Tiež Židia,“ znie suchá odpoveď.

• • •
Do mäsiarstva v Jeruzaleme vojde 
Arab a niečo zamrmle. Predávajúci Žid 
povytiahne obočie a pýta sa: „Salám 
a čo?“

• • •
Katolícky kňaz sedí so svojim pria-
teľom, rabínom Silbersteinom v par-
ku a až príliš okato si pochutnáva 
na plátku šunky. Provokatívne sa ho 
pýta: „A budete vlastne môcť niekedy 
ochutnať takú výbornú šunku, rabi?“
A rabín pohotovo odpovie: „Ale to vie-
te, drahý priateľu – s chuťou si ju dám 
na vašej svadbe.“

• • • 
Háda sa Kohn s Roubíčkom. Kohn ar-
gumentuje:
„Ale veď vám vravím, že čierna farba je 
taká istá farba ako každá iná!“
Roubíček: „Nie, čierna nie je žiadna 
farba!“
Asi po hodine neúprosnej hádky idú 
za vrchným rabínom, aby ich rozsúdil. 
Vrchný rabín im sľúbi, že celú vec pre-
študuje do druhého dňa, zatiaľ nech 
idú domov.
Na druhý deň sa obaja vrátia a vrchný 
rabín im povie: „Čítal som v tóre, ale nič 
tam nie je, čo by dokazovalo, že čierna 
nie je farba, takže dá sa povedať, že 
čierna naozaj farbou je...“
„Vidíš,“ povie Kohn Roubíčkovi víťazne 
a idú preč.
Ale už na druhý deň zasa stoja pred 
vrchným rabínom, pretože sa nevedia 
dohodnúť, či biela je tiež farba. Kohn 
tvrdí, že áno, Roubíček, že nie. Rabín 
zasa sľúbil otázku prekonzultovať 
s tórou a na druhý deň im potvrdil, že 
aj biela je s najväčšou pravdepodob-
nosťou farba. V tej chvíli zvolá Kohn so 
zopnutými rukami:
„No tak vidíte, Roubíček, že som vám 
predal farebný televízor!“

• • •
Šesť Židov zmenilo svoj názor na svet:
Mojžiš povedal: „Všetko je zákon.“
Ježiš povedal: „Všetko je láska.“
Marx povedal: „Všetko je boj.“
Rotschild povedal: „Všetko je na pre-
daj.“
Freud povedal: „Všetko je o sexe.“
Einstein povedal: „Všetko je relatívne.“

•Ž I D O V S K É
A N E K D O T Y

ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU

Žena po zvadi hvaryť mužovi:
 ... na tvojim misci bym sja zastrilyla!
- Voz pištoľ, postav sja na moje miscei 
i striľaj!

• • •
Kačmar u Labirci sa chotiv vyhnuty 
trapasu jakyj zaživ v prošlim roku /ne-
bylo dostatok palinki chto što chvotiv/ 
a tak dav anketu, že chto što bude na 
Silvestra pity. Vysledky ankety:

borovičku 100 percent
vodku 100 percent
slivovicu 100 percent
šampanske 100 percent
šitko ostatne što ostalo 100 percent

• • •
Odvaha, energičnosť, čestnosť... holov-
ny pryznaky pjanoho Rusnaka!

• • •
Dochtor Vasyľovi:
- Rosne u vas žyvot...
- Ale ja jem chlop, pane dochtore...!
- Hlystam je to jedno...

•R U S N Á C K E
O K I E N K O

Mladý bocian priletí po západe slnka naspäť do 
hniezda a rodičia sa do neho pustia:
- Kde si bol, ty nezbedník?
- Ále... no len som bol strašiť študentov na internáte.

• • •
Stretnú sa dvaja kamaráti a jeden hovorí:
- Predstav si, včera som mohol mať perfektný sex.
- A prečo si nemal?
- Nebolo s kým.

NA KUS REČI
Slečna Drahomíra sa pýta pána Dobroslava:
- Dobruša, dokázali by ste žiť bez ženy?
Dobroslav po chvíľke hudby a vysmrkaní sa do vreckovky odpovedá:
- Samozrejme, Drahuša. Ja som dokonca vydržal žiť aj so ženou. 

 -ň-

PÄŤ DÔLEŽITÝCH RÁD PRE BLONDÍNY
1. Nikdy nekupuj kozmetiku v železiarstve!
2. Nemaľuj si uši!
3. Nepoužívaj krém, ktorý je v konzerve!
4. Nupudruj si jazyk!
5. Nezapletaj si mihalnice do vrkočov!

Viktor KUBAL

Lekár sa pýta ošetrovateľky:
- Ako je tomu pacientovi z izby číslo 13?

- Už lepšie. Dnes ráno konečne prehovoril.

- A čo povedal?
- Že sa cíti horšie.

• • •
TELEFONÁT
- Haló, volám ohľadne strážneho psa, čo sme 

od vás kúpili. Čo máme robiť, aby nás pustil 

domov?
• • •

Na hodine hudobnej výchovy
- Janko, aké bicie nástroje poznáš?- Varechu 

a remeň.
• • •

V reštaurácii U ŠAPINA
- Pani hlavná, na ten vyprážaný syr čakám už 

dve hodiny!
- Veď máme otvorené až do rána.

Dušan POLAKOVIČ

Juraj CAJCHAN

Marián PALKO / OZVENY
•	 Bez cenzúry informovali, formovali, formovali, formovali...

•	 Charakteristika významného predstaviteľa ? Teľa, Teľa, 
Teľa...

•	 Slovensko- krajina zázrakov! Rakov! Rakov! Rakov!
•	 Slováci potrebujú povzbudiť, budiť, budiť, budiť...
•	 Politici sú bohatí. A ty? A ty? A ty?
•	 Vysvetlili si to stručne, ručne, ručne, ručne...
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VÁM ČEST A SLÁVU!
Je takové povolání, 
které neberou mnozí 
vážně. Skoro každý si 
váží zdravotních se-
střiček nebo hasičů, 
vědců a herců Dej-
vického dividla... Ale 
ruku na srdce – vážíte 

si taky hospodských, barmanů a servírek?
Jak známo – jsou to někdy lidé, kterým se 
svěříte se svými nejtajnějšími radostmi 
i trably, poslechnete si jejich názor anebo 
sprostěji – vykecáte se, vygumujete si 
hlavu chlastem, zkrátka se vám na chvíli 
uleví. Sám jsem na pár dní okusil zálud-
nosti tohoto nelehkého povolání. Třeba 
v 98. roce, když SORRY odešlo od Pacov-
ských, jsem tři dny pomáhal Hadrákovi 
v Olinu.
Bylo těžké až nemožné konverzovat, být 
společenský a přitom se neožrat! Na tom 
mé angažmá ztroskotalo. 
Také jsme měli s Doušou pár dní ve Vel-
kém Šenově v garáži jeho domu bar. 
První den přišel jeden host a byl tam než 
spadl ze židle. Za to odpoledne a večer 
dověděl jsem se o historii Šenova a jeho 
obyvatel tolik, jako bych byl místní ro-
dák a ještě kronikář k tomu. Mé nadšení 
poněkud opadlo, když ten člověk přišel 
druhý den znovu a začal to celé říkat od 
začátku. A zcela mne z té barmanské ini-
ciativy vyléčilo, když třetí den bouchaly 
na garáž nějaký děti, že chtějí limonádu, 
v deset ráno, považte!
Ano, vážím si svých hospodských a bar-
manek! A mám je rád. 
Vždyť pomyslete co je to za úděl, když 
vám úřady stále ztěžují práci, vymýšlejí 
hlášení, sesílají na vás kontroly, odháně-

jí zákazníky zákazy, jako by nestačilo, že 
Bůh sesílá špatné počasí, které hosty od-
loudí. Takový hostinský to má tak nejisté, 
že příměr s loterií je jistě na místě. Přijdou 
nějací lidé? Nepřijde jich moc? Nedojde 
mi pivo? Nezkazí se mi? 
Za každý špatný tip tratíte peníze. 
Kdyby to byly jen ty stejné řeči dokola, 
co musí hospodský či barmanka vyslech-
nout! Kolika hostovské sprostoty a oplz-
losti, plebejství, pitomosti, kreténství, 
domýšlivosti, ubohosti a demence já byl 
svědkem! 
Vám, čest a slávu, hrdinové píp a soudků! 
Nic si z toho nedělejte, že vám někdo laje 
do zlodějů a podvodníků. Ono, kdo nejvíc 
křičí...

f.

QUÍZ FÁMYZDATU
Jaká je nejvýznamnější architektonická 
stavba Brna?

Dálnice na Prahu 

KAJÍNEK NA SVOBODĚ
Bacha, ať jim taky nezdrhne
Poměrně zajímavou informaci se před 
časem podařilo zjistit reportérům Fámy-
zdatu. Podle jejich dobře informovaných 
zdrojů se jeden z mediálně nejznáměj-
ších českých vězňů Jiří Kajínek chystá na 
vstup do politiky. Zatím není jasné, jak 
vysoké jsou jeho ambice, nicméně naši 
investigativci vypátrali alespoň politické 
uskupení, které ho získalo do svých řad. 
Pro mnohé to možná bude překvapení, 
ale jedná se o Stranu svobodných ob-
čanů. 

Raz sa francúzsky kráľ ĽUDOVÍT XIV. 
spýtal jedného svojho dvorana, či vie 
po španielsky.
„Neviem, sir,“ odvetil dvoran.
„To je škoda,“ povedal kráľ.
A tak sa dvoran usilovne začal učiť po 
španielsky, lebo dúfal, že ho kráľ vy-
menuje za vyslanca v Španielsku. O tri 
mesiace hlási kráľovi, že už vie po špa-
nielsky.
„Výborne!“ – zvolal kráľ. „Teraz si môže-
te prečítať dona Quijota v origináli.“

• • •
LUDVÍK XIV. presvedčený o svojom 
historickom poslaní, vyjadril sa raz 
takto pred svojimi dvoranmi:
„Králi dostali moc od Boha, a preto, ak 
niekomu z vás rozkážem skočiť hoci aj 
do vody, musí to bez váhania urobiť.“
Princ de Gruisse na to vstáva a odchá-
dza. 
„Kamže?“ – volá sa ním kráľ.
„Idem sa učiť plávať, Vaša kráľovská 
milosť.

• • •
Anatolij Vasilievič LUNAČARSKIJ raz 
prednášal komsomolcom na Sverdlov-
skej univerzite a medzi rečou uviedol 
jeden Leninov výrok. Hneď na to sa pri-
hlásil jeden z poslucháčov, ktorý Lenina 
dôkladne študoval a vyhlásil:
„Anatolij Vasilievič, toto Lenin nepove-
dal.“
„Vám možno nie,“ usmial sa rečník, „ale 
mne áno.“

• • •
Výročná súťaž viedenského konzerva-
tória sa práve skončila a udeľovali ceny. 
Niekto sa obrátil na skladateľa a diri-
genta Gustava MAHLERA, ktorý bol 
v rokoch 1897 až 1907 riaditeľom Vie-
denskej opery, so zvedavou otázkou:
„Je to pravda, majstre, že jednej mladej 
adeptke v súťaži spevu chýbal len je-
den hlas, aby dostala prvú cenu?“
„Áno, to súhlasí,“ potvrdil Gustav Mah-
ler, „dáme naozaj chýbal len jeden 
hlas... ten jej.“

• • •
Známy prírodovedec, profesor MARZIN 
si chcel doplniť svoju zbierku chrobá-
kov a motýľov, a preto sa vydal do Číny. 
Tam v zapadlých oblastiach zbieral 
rôzne zaujímavé exempláre. Podľa do-
hovoru posielal korisť každý týždeň do 
Pekingu, kde mal známeho vysokého 
čínskeho hodnostára. Celé tri mesiace 
posielal profesor Marzin do Pekingu 
drahocenné zásielky, až jedného dňa 
dostal urgentný telegram:
„Už nám ich viac neposielajte, prejedli 
sa nám!“

anekdoty
podľa
becedy

Chuck Norris /HORÚCE NOVINKY O SUPERHRDINOVI

• Chuck Norris bol na detektore lži. Tá mašina sa ku všetkému priznala.

• Pamätá si budúcnosť.
• Vie čokoľ vek rozdeliť na tri polovice.

• Nakreslil hranatý kruh.
• Dokázal zo sedmičky urobiť párne číslo.

• Raz prišiel dvakrát.
• Keď príde do izby, nezapne svetlo, ale vypne tmu.

VEČERNÁ 
KONVERZÁCIA
Naštvaná manželka vyčíta mužovi:

- Ako môžeš prísť domov tak 

neskoro a ešte napoly opitý?

- Ja za to nemôžem. Došli mi 

peniaze.

- Kamarát, čo si robil včera večer? 
- Čítal som.
- Čo? Ty máš pokazený televízor?

OTÁZKY ZÁKAZNÍKOV
Máte...
- chrobáky do vlasov? 
- plnky do baterky?
- pinzety na vešanie bielizne?
- ľudský teplomer?
- koleso na zadný bicykel?
- slúchadlo na tekvičnú kapustu?
- herbáre na známky?
- ponožky na ploché nohy?

J. W. PALKOVÁ

Bruno HORECKÝ
Karel HOHL

l-m

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

William TELL
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Rasťo VISOKAI

VERŠÍČKY  
NA ŠKOLSKÉ  
PERLIČKY
Parkoviskom býva
plocha v parku skrytá.
Žena z Afriky sa
volá Afrodita.
V minulosti Golem
strieľal veľa gólov.
Mím je herec, ktorý
bez slov spieva sólo.
Hladujúci pes mal
vychudnuté kosti.
Guľou prechádzala
osa súmernosti.
Opravovať treba
stromy po víchrici.
Len na kočkách svetom
jazdia kočovníci.
V mrazničke ľad teplý
vzniká z teplej vody.
Nížiny sú miesta,
kde sa dobre rodí.
Na tele sa v teple
potí ľuďom odev.
Pôdorys žiak robí
rysovaním v pôde.
Eutanázia je
svetadielom Zeme.
Vetry máme vtedy,
keď plyn nevypneme.

Jozef BILY

Toľko som sa nenasmiala odvtedy, čo zomrel môj 

manžel / N.N

Princípy sa udržujú pri živote tým, že sa poru-

šujú / N.N.

Bozk je klopanie na poschodí, či je voľno na prí-

zemí. / N.N.

Deň má 24 hodín a ešte celú noc / NN

Ako sa najlepšie zbaviť komára?
Treba ho zahnať na povalu a zobrať mu rebrík.

• • •
Sudca vraví obžalovanému:
- Chcete uviesť nejaké poľahčujúce okolnosti? 
- Áno, už trikrát som bol trestaný a ani trochu to nepo-
mohlo.

• • •
- Včera som našla svoj prvý šedivý vlas, čo mám robiť ?
- Blahoželať si. Ja som nedávno našiel svoj posledný 
čierny.

- Oci, kto je to transvestita? 
- Neviem, spýtaj sa tety Henricha, on by to mal vedieť.

•	 Keď má vzduch viac než 30 stupňov 
Celzia, má horúčku.

•	 Rosa pochádza zo vzduchu. Keď 
je vzduch veľmi mokrý, nemôže 
to už vydržať a pustí ju na Zem. 

•	 Mraky sa zrážajú na blesk, hrom 
a vodu.

•	 Vietor pred sebou a pred búrkou 
ženie zvírený prach, pavučiny 
a lastovičky, ktoré znášajú pri 
zemi muchy.

•	 Voda je farby priehľadnej a bezfa-
rebnej.

•	 Voda sa topí pri 0 stupňoch Celzia 
a hučí pri bode varu. Aj keď je 
voda bezfarebná, po umytí rúk 
zčernie.

•	 Zlúčenina kyslíka a vodíka je rieka.

•	 Voda je priehľadná kvapalina 
bez vône a zápachu, ktorú ak po-
užívame opatrne po kvapkách, 
nemusí byť pre ľudský život ne-
bezpečná.

•	 Ak ponoríme teplomer do horúcej 
vody, ortuť stúpa, pretože dole je jej 
horúco.

•	 Prístroj na váženie vody sa volá 
vodováha.

Perličky
so školy a okol

ia

Ivan POPOVIČ

Ján GĽONDA
Vlado KOLESÁR
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To je ten správny tip!
Ide o hit sezóny:

ČEREŠŇOVÁ 
BUBLANINA
Vezmite za hrsť umytých a vykôstko-
vaných guľatých červených kôstkoVi-
cových plodov, vložte si ich do otvoru 
medzi nosom a bradou, alias chlebárne 
a hneď upíjajte z pohára vodu (H2O) 
a v ústach s čerešňami, aby ste sa udr-
žali fit, zabublajte.

J u p í í í !

PO (NA) UČKA:
O pár minútby mal byť váš centrálny 
orgán nervovej sústavy uložený v leb-
ke naštartovaný na ďalší odpočinok so 
silným lyrickým akcentom.

P.S.
Kvalita je najlepší recept.

Dobru chuť vám naháňam!

Bc. Fero CUŠPAJZ
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B A Č I K O VA
M U D R O S C
Na dvoch stoličkoch še 
šedzec ňeda, zato na 
troch še uš da calkom 
pohodlňe ľežec.

DEREŠ FEDORA VICA

Najbližšie číslo 

časopisu Bumerang 

nájdete vložené v denníku 

Šport

v sobotu 

12. augusta

Prvá pomoc pri zlomeni-
nách: Končatinu znehyb-
níme kladivom, sadrou či 
priateľským dohovorom.

s

Peter GOSSÁNYI

JEDINÁ OTÁZKA
ALEBO

VY SA PÝTATE, A HNEĎ SI AJ ODPOVEDÁTE:
Keďže na všetky otázky sme už odpovedali v rôznych parlamentných a iných voľbách, skúsme obrátiť našu pozornosť viac na východ s otázkou, ktorú nám poslal do redakcie náš neúnavný čitateľ M.L. z Vrútok:

Dotyčný sa pýta: Viete, kedy naposledy videl pes na Ukrajine kosť ?
A čitateľ si sám (a teda aj vám) aj odpovedá:
- Keď mal otvorenú zlomeninu.

Práca ešte nikomu neuškodila, 

ale odpočinok takisto nie.

BREFORD

Riaditeľ si zavolá zamestnanca a pýta sa ho:
- Činčara, máte rád teplé pivo?
- Nie.
- Máte rád spotených ľudí?
- Nie.
- Tak pôjdete na dovolenku v zime!

Hej, vtedy sa mi, vtedy 
srdce rozveselí, 
keď ten môj útočník 
do vinkla vystrelí.

• • •
Tri-ti-ti li-ti-ti, 
nemau si sa biti, 
veď bolo hneď jasné, 
že sme favoriti.

Q.M.P

Vďaka manželke Jiřího Wintera - NEPRAKTU 
je frekvencia výstav tohoto klasika českej ka-
rikatúry obdivuhodná. Tentoraz ide o kresby so 
športovou tématikou inštalované v galérii Palá-
ca YMCA v Prahe.

SRDCOVÁ ZÁLEŽITOSŤ
Blondína píše list z nemocnice: 
- Milý darca, ďakujem ti za tvoje 
srdce a dúfam, že sa uzdravíš skoro 
ako ja.

"Niekedy 
mi moje 
deti tak 
lezú na 
nervy, že sa 
pred nimi 
ukrývam 
za gauč!"

V Ý R O K Y  S L ÁV N Y C H

  KATE
  HUDSON (38) 
  herečka 

...a DEREŠ Štefana Rychtárika

Dedo Pejo

PO PICÍ O PICÍ
(Aneb veršíky o opici po opici)

Po nezríděném chlastě, picí,
druhú rečú - po opici,
v hubjě enem tak jak v .ici,
tvoje suová každý cící.

Jaký na to nájít lék,
starý, muadý ket máš vjěk?
Opovjěď je taká prostá,
ví to enem jeden ze sta.

Nepomože vjěru ňic,
len to cíško rozchodzit.
Chodzit snaš sa pjěkně rovno
dokát vynde s picím .ovno.

Aš potem bude svjěta žit,
ket ulaví si ctěná .it.
A úsmjěf vrácí na líčka
 Marka, Hela, Aňička.

Marka, Hela, Aňička.

MEDICÍNA
Čo pomôže slovenskému 

futbalu?
Futbalistom rýchle nohy 

k tomu loptu pomalú...
Ján HEINRICH


