
SPRÁVA O STAVE REPUBLIKY

Toľkí schopní vodcovia
striedali sa na jej správe,
až pán prezident vyhlásil,
že je práve v treťom stave.

Eva Jarábková-Chabadová

bUMEraNGY všETkýCh kraJÍN, vráťTE Sa!

ročNÍk Iv, 28. JúLa 2018 / SaMoSTaTNE NEPrEdaJNÉ

hUmORISTIcKO-SATIRIcKý dVOjTýŽdEnníK

Gabriela VRÁnOVÁ, 
česká herečka, rodáčka z Nové-
ho Mesta nad Váhom, zomrela 

16. 6. 2018 vo veku
78 rokov. Na naše otázky 

o humore odpovedala už v roku 
1997. Aj keď niektoré reálie v jej 

odpovediach sú už neaktuál-
ne, jej názor na humor je stále 

zaujímavý.

❶ Poznáte nejakú (máte ne jakú 
vlastnú) definíciu humoru?
Humor je láskavým mostem doro-
zumění mezi inteligentními lidmi.

❷ Stala sa vám niekedy humor-
ná (veselá) príhoda, ktorá by 
mohla pobaviť aj našich čitate-
ľov?
Když vysílali v televizi seriál „Všichni 
školou povinní“, kde jsem hrála učitelku 
Hajskou, volala mi jedna paní telefo-
nem, „jestli bych nemohla být na toho 
Olivu hodnejší“…

❸ ktorá oblasť spoločenského 
života je podľa vás najväčším 
inšpirátorom humoru?
Pro hodně lidí u nás to jsou asi inter-
pelace, predevším republikánských 
poslanců v našem parlamentě, pro 
mě ale to už prestává být sranda. Bib-
lické „Kdo po tobě kamenem, ty po 
něm chlebem“, které vyznávám, tady 
přestává platit a mělo by je nahradit 
přísloví „Na hrubý pytel, hrubá záplata“.

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

a/Jan Masaryk, který dokázal být vese-
lý (vtipný), i když byl moc smutný.

b/Marie Noveská, která se svého 
poslaneckého mandátu „důstojně“ ne-
vzdala.

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Pan Roubíček potká katolického 
kaplana a lituje ho pro to, že postavení 
kaplana asi moc nevynáší. „Ale mám 
naději, že dostanu faru, to už bude da-
leko lepší,“ ríká kaplan.
„No dobře, ale co dál, ani farář není 
bůhvíco,“ zajímá se Roubíček o po-
stupy v hierarchii křesťanského du-
chovenstva. Proberou to přes děkana 
a biskupa až ke kardinálovi: „No, a co 
tim papažem, moh byste se stát?“, ptá 
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vraví sa, že vo víne je pravda. No nikto nevie, v ktorej fľaši.
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Nikolaj kaPUSTa, Ukrajina. Viac o autorovi na strane 7.

TO STE nEVEdELI?
Čo je na Slovensku ťažšie? Voliť, ale-
bo byť zvolený?
Prežiť aspoň jedno volebné obdobie.
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se Roubíček. „Prosím vás, kam jsme 
se to dostali, teoreticky samozřejmě, 
ale v mím případe to nepadá v úvahu,“ 
odpovídá skromně pan kaplan. „A tím 
Ježišem Kristem?“ provokuje Roubí-
ček. „Vy jste se snad zbláznil“, vyděsí se 
mladý kněz. „Viděj – a jeden z našich to 
dokázal,“ triumfuje pan Roubíček.
❻ Stali ste sa niekedy objektom 
žartovania? ako to na vás pôso-
bilo?
I když se mě to v prvním momentě 
dotklo, byla to jen nepatrná chvilička, 
která stačila k tomu, abych se, zaplať-
pánbůh, zasmála. Člověk přece snad 
pozná, kdy to není míneno zle. Zlý hu-
mor nemám ráda – ale to už se snad 

POKROK SPOčíVA V TOm, ŽE nA VšETKO TREBA STÁLE 
mEnEj čASU A STÁLE VIAc PEňAzí. / Frank SInATRA

ani o humoru mluvit nedá.
❼ Je pre vás humor nevyhnut-
nou súčasťou života, alebo sa 
bez humoru pokojne zaobídete?
Kdychych se denně nezasmála, bylo by 
opravdu pro mě zle na světě.
❽ Chcete sa sama seba na niečo 
opýtať ? ak áno, dajte si na svoju 
otázku aj odpoveď.
Otázek mám mnoho, ale stále si nedo-
kážu na ně odpovědět.

POTOm
Keď budeme
na dne
zistíme kto
kradne!

ISTOTA
Opatrný…
Preto stále
jazdí len
na neutrále.

Ján hEINrICh

zO zdRAVOTných 
PREKÁRAčIEK, 
POPEVKOV 
A čASTUšIEK
Cesta je zarúbaná,
milá má alergiu.
Nevidel som na cestu,
stratil som dioptriu.

Dneska som v karanténe,
zajtra idem na liečenie.
Dneska mi močiť kážu
a zajtra výsledky ukážu.

Quido Mária PIačEk

Marcel krIšToFovIč

Fero MráZ

Ľubomír JUháS

OzVEnA

Ukrýva snáď rôzne taje

prejav hodnostára?

Dokonalá ozvena je:

tára, tára, tára…
Emília MoLčáNIová

FAcEBOOK

Začal byť pre slovenčinu
veľmi silný súper,
veď už nikto nie je dobrý,
už sú všetci super.

Eva Jarábková-Chabadová

POLITOLOGIzmY mILAnA KEndU

OBED AKO STRATEGICKÝ FENOMÉN

Labužníkovi záleží na tom, čo bude obedovať, karieristovi 
zasa na tom, s kým bude obedovať.

CHCETE PATRIŤ K SMOTÁNKE?

Ak chce niekto patriť k smotánke, musí byť schopný dať sa 
vyšľahať s úsmevom na tvári.

CESTA NAHOR V MÉDIÁCH

Kto nevie písať, ľahko si trúfne škrtať.

LEN TAM

Otvorení ľudia sú bežným úkazom iba v živote chirurgov.
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Kradlo sa zrejme vždy a kradlo sa zrej-
me všade. Dokladom toho je aj skutoč-
nosť, že sa k tejto veci vyjadruje jedno 
z desiatich Božích prikázaní. Kradlo sa 
za Rakúsko-Uhorska, kradlo sa za prvej 
republiky. Kradlo sa zrejme aj za Sloven-
ského štátu – dokladom je nasledujúca 
anekdota z roku 1942:
V istej obci zasadá obecný výbor. Všetci 
výborníci sú pohromade a dišputa je v pl-
nom prúde, keď sa zjaví i obecný stráž-
nik a ponocný. Keď sa pekne rúče usadil 
k peci, hovorí mu starosta:
„Nuž, a či je to v poriadku, Ďuro? Prídeš 

sem namiesto toho, aby si strážil, či nás 
niekto neokradne.“
A Ďuro na to: „A ktože by nás mohol 
okradnúť, keď sme všetci tu tak pekne 
pohromade!“
Ale v súčasnosti by mali platiť aj nejaké 
zákony. A ak si budú príslušní politici plniť 
svoje povinnosti, tak ma hádam nikto ne-
môže obviniť ak poviem, že aj dnes sa na 
Slovensku beztrestne kradne, že sa krad-
ne v malom i vo veľkom, a že to nebude 

klasifikované ako rozvracanie republiky. 
Keď skonštatujem, že kradnú aj ústav-
ní činitelia, nebude to kvalifikované ako 
úmysel rozvrátiť ústavné zriadenie? A čo 
ak sa tento časopis dostane do zahraničia 
a aj tam sa čitatelia dozvedia, že u nás sa 
kradne na všetkých úrovniach? Nebude 
to kvalifikované ako úmyselné poškodzo-
vanie záujmov republiky?
Nijaké riziko, vážení, na Slovensku nemá-
me vreckárov ani lupičov, nemáme pod-
vodníkov, ani organizovaný zločin. Jediný 
štátny úradník, jediný ústavný činiteľ sa 
nikdy neoprávnene neobohatil ani o ko-
runu, privatizácia bola sociálne spravodli-
vá. Vláda i parlament sú čistí a priehľadní 
ako sklo. Nie je pravda, že je tu nejaký 
konflikt záujmov, každý z ústavných či-
niteľov žije výlučne z platu a z toho ešte 
väčšiu časť odovzdáva na dobročinné 
účely. Ich rodinní príslušníci im držia palce, 
preto tiež majú ruky čisté.
Preboha, ale čo ak to jedného dňa 
praskne a ukáže sa, že pravda je predsa 
len iná a inde. A našijú na mňa Paragraf 
98 – Kto ako občan Slovenskej republiky 
úmyselne rozširuje nepravdivé informá-
cie, ktoré poškodzujú záujmy republi-
ky, potresce sa odňatím slobody až na 
2 roky. Ako sa ukazuje, či tak, či onak, ri-
ziká sú priveľké.

Píše Miroslav vICo
Kreslí Fedor vICo

SLOVníK (TAKmER) cUdzích SLOVVKRÁdEŽ

SÚVAhA

V hlavnom meste Ufónie

bude pivný festival.

Fedor Vico nesie súdok,

pisár píše: má dať - dal.

mUzIKÁLnY VESmíR

Na Venuši vonia káva,

texty píše Marusja.

Na Mesiaci Dávid hráva

ako primáš na husliach.

UFOGRAmY
Tomáša M a J E r N Í k a

Príslušník tvrdého jadra 
miestnej organizácie Slo-
venskej malej strany K. Ch. 
z Rázovitej nad Potokom na 
rokovaní strany vystúpil so 
zásadným prejavom, v kto-
rom nielenže nekompro-
misne a otvorene pomeno-
val problémy nášho malého 
Slovenska, ale najmä na-
značil spôsoby ich riešenia.
V tejto časti medzi iným 
zdôraznil, že bude potrebné 
tvrdo postihovať nepraj-
níkov a rôznych pochy-
bovačov a kritikov nášho 
prozápadného smerovania, 
euroskeptikov, protikorupč-

ných aktivistov, rôznych 
nespokojencov, ktorým vadí 
stav nášho súdnictva, zdra-
votníctva, školstva a mno-
hých iných rezortov, ktoré 
tu pre malý priestor ani ne-
môžeme vymenovať, ale aj 
ďalších, ktorí spochybňujú 
pozitívny vývoj našej mladej 
demokracie, jeho nespor-
né ekonomické úspechy 
a majú výhrady k migračnej 
politike, ktorú tak preziera-
vo riadia úradníci z Bruselu, 
a tak ďalej a tomu podobne.
Tento tvrdý prejav meno-
vaný člen SMS predniesol 
s takým zanietením, že v zá-
vere došlo k prehriatu jeho 
hlavy a celkovému kolapsu. 
Zasahujúci zdravotník po-
mocou prostredníka pravej 
ruky sa dostal dosť hlboko 
pod plešinu dotyčného (na 
snímke) a vyslovil podozre-

nie, že môže ísť o mäknutie 
mozgu, čo je u príslušníkov 
strán dosť obvyklá diagnó-
za. Avšak len za predpokla-
du, že politik vôbec nejaký 
mozog má. Ale to ukážu až 
ďalšie odborné vyšetrenia.

–tš-

SPRÁVY
SLOVEnSKEj 
mALEj 
STRAnY

PO nAšOm
Trhové hospodárstvo
po našom –
správame sa
ako na trhu

Tomáš JaNovIC

Miro vICo

Jozef STorINSký

BOŽIE mLYnY
Vraj, tie mleli pomaly, ale isto.
Pamätáme si ich už len hmlisto.
Možno už len ako ozvenu.
Také mlyny u nás dávno nemelú…

Milan hodáL

dÚchOTcOVE SmUTné 
BLÚS

Já bych kradel, nemám co,
zebral bych aj ledaco.

Sem dúchotca bes svojpráva,
ostala mi jeseň hravá.

Stará mama na eMDéŽet,
mňe zostane v šenku sedzet.

V politice, tam je plno,
tam aj slépky zobú zrno.

Ket dúchodek mi docházá,
jedno pivo, s ňím extáza.

Potem ale integrál,
či na rožek sem vyhrál.

Tak si spívám moje blús,
cez deň, v noci mor a hrúz.
S bolescama aj v chorobje,

ťeším sa, že budu ležat v hrobje.

dedo Pejo

Pavel TaUSSIG

nEVIETE SA ROzhOdnÚŤ
KdE POKRAčOVAŤ V šTÚdIU?
Možnosť štúdia ponúka sa v plnom lesku.
Na základe výsledkov, čo potvrdil prieskum,
otvoríme v každom kraji na Slovensku
učňovskú školu prezidentskú.

Roky štúdia nebudú stratou.
Ministerstvo skríklo: Huráááá!
Vyučíme množstvo kandidátov
na prezidentský úrad.

Laco bEdNár

jASné AKO FAcKA
Keď fackovacieho panáka prestanú fackovať, úplne stratí sebavedomie.

-ôy-

RéTORIKA POLITIKA
Kto vie sľúbiť zlaté prasa,k vlastným svinstvám

neprizná sa.
Mikuláš JarábEk.



15/2018IV

Vlado MEšárTATRANSKá GALéRIA POPRAD

Marie PLoTENá

Fedor vICo

mARIÁn PALKO / OzVEnY
 • Niektorí politici by už mali svoju prácu dokončiť, končiť, končiť, 
končiť…

 • Spoločenský kontakt? Takt! Takt! Takt!
 • V manželstve j ponížená, žena, žena, žena…
 • Čo je pre básnikov katastrofa? Strofa! Strofa! Strofa!
 • Podnikateľov prínos? Nos! Nos! Nos!
 • Mal by si svoju milovanú vyobjímať, mať, mať, mať…

FIGĽE z BARdEjOVA
- V ZOO sa pýta známa politička 
ošetrovateľa:
- A kedy budete kŕmiť opice?
- A čo, vari ste veľmi hladná?

•••
Pýta sa nadriadený svojho zamest-
nanca:
-Počúvajte, to vy ste o mne povedali, 
že som prasa?
- áno.
- A to ste mysleli žartom, alebo na-
ozaj?
Úplne vážne.
- No tak to máte šťastie, lebo žarty 
podobného druhu neznášam!

•••
Rozčuľuje sa otec:
- Tak to vy ste zbavili moju dcéru 
panenstva? Čo mi k tomu môžete 
povedať?
- Že už to viackrát neurobím.

•••
- Predstav si Marienka, že ten Milan 
rozprával u nás pre našimi deťmi 
také vulgárne vtipy, že som ho mu-
sela vyhodiť.
-A deti sú kde?
- No tí išli s ním, aby počuli aj tie 
ďalšie.

•••
Milanko si u dedka klepol kladivom 
po palci a strašne jačí a ten mu vraví:
- Daj si palec do úst a cucaj.
- A to pomôže?
- Nie, ale nebudeš kričať.

Poslal nám: Milan MarGICIN

George bernard Shaw 
(1856-1950) – anglický dramatik, 
kritik a prozaik írskeho pôvodu

Raz prišiel za SHAWOM začínajúci 
autor a vraví:
„Majstre, mám v hlave celé úžasné 
romány. Ťažkosti mi robí len 
maličkosť: ako začať.“
Bernard Shaw sa zhovievavo usmial 
a odvetil:
„To je ľahké, milý priateľu. Začnite 
v ľavom rohu hore.“

• • •
G. B. SHAW sa raz zúčastnil na 
večierku, ktorého program bol 
rýchlo vyčerpaný a prítomní 
vytvorili malé skupinky, v ktorých 
sa rozprávali vtipy. G. B.Shaw práve 
jeden dorozprával. Len čo stíchol 
smiech, pristúpil k jeho skupinke 
s rukami vo vreckách známy 
londýnsky právnik a hovorí:
„Dámy a páni, nie je vám to čudné, 
že profesionálny vtipkár je celkom 
vtipný?“
Shaw sa naňho obrátil a povedal:
„Dámy a páni, nie je vám to čudné, 
že advokát má ruky vo vlastných 
vreckách?“

• • •
Tučný a guľatučký spisovateľ 
Chesterton stretol SHAWA. 
Posmešne doňho rypol:
„Keď sa tak na vás pozerám, mám 
dojem, že vypukol hladomor.“
Shaw mu neostal dlžný odpoveď:
„Správne, a ja, keď sa na vás 
pozerám, tak mám dojem, že vy ste 
toho príčinou!“

• • •
„Vravia o mne, že som majster 
irónie. Ale postaviť v newyorskom 
prístave Sochu slobody, to by mi 
nikdy nenapadlo – povedal G. B. 
SHAW po svojej prvej ceste
do Ameriky.

• • •
G. B. SHAWA sa spýtali, prečo sa 
niektoré veľmi krásne ženy nemôžu 
vydať. Zamyslel sa a odpovedal:
„Dôvody môžu byť dva. Buď príliš 
často hovorili nie, alebo veľmi často 
áno.“

• • •
Raz sa zhováral G. B. SHAW 
s americkými novinármi.
„Angličan“, prehlásil Shaw, „je 
šťastný, keď má svoj vlastný dom.“
„A čo Američania?“ spýtal sa jeden 
zo zámorských reportérov.
„Ale samozrejme,“ odvetil Shaw, „aj 
medzi Američanmi sa nájde človek, 
ktorý si rád postaví nejaký príbytok 
vedľa svojej garáže.“

• • •
Keď o Bernardovi SHAWOVI prvý 
raz napísali, že získal svetovú slávu, 
istý kritik mu povedal:
„Ale veď jednu z vašich hier 
vypískali v Londýne, Paríži, v New 
Yorku, v Berlíne aj v Ríme…“
„Súhlasím s vami!“ povedal Shaw.“ 
Ako sami vidíte, máloktorí z autorov 
sa môže pochváliť takým svetovým 
ohlasom.“

bEZděkovSký

(franc. pour féliciter) je v spo-

jení 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, kto-

ré autori do redakcií radšej ani neposiela-

li), ktoré si od nepamäti vymieňajú medzi 

sebou známi na sklonku uplynulého roka. 

Odkedy však funguje internet, tak v pošto-

vej 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

Juraj CaJChaN

Ivan kováčIk

SLOVEnSKé OFRFĽAncE
 • Pojem dotýkať sa hviezd si predstavuje inak kozmo-
naut a inak profesionálny vojak.

 • V slovenskom poľnohospodárstve sú koneční užívate-
lia výhod niekedy skutočne v koncoch.

 • Veľký farmár má výhodu, že ho vidno aj z ministerstva.
 • Parkoviská sú tiež poľnohospodárske plochy. Chvíľu ich 
necháte tak, a všade sa vám zjaví burina.

 • Niektorí politici sa dokážu najviac nabaliť na sociálnych 
balíčkoch.

 • Niektorí pracovníci drevospracujúceho priemyslu nie 
sú žiadne polená.

Stanislav vErEšvárSkY
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Profese se mění, nic na tom není.
Třeba řezník byl kdysi úředník
a politik s diagnózou paralytik

je dnes známý analytik.
Jindy je zas kuchař bývalý bachař

a šatnářka rozená kapsářka.
Akorát nepoddajnej hajnej

bejval a zůstal tajnej.

Rasťo vISokaI

čO SA PATRí A čO nIE zÁhRAdKÁROm V AUGUSTE
Predslov
Zákazník kupuje semená trávy a pýta sa:
- Sú kvalitné?
- Taňe? Kec vam ňevirošnu, možece ni jich priňisc nazad a ja vam vracim peňeži.
August podľa Berna Williamsa je mesiac, keď si príroda na chvíľku zdriemne. Dokonale 
sa preberie iba 21., kedy v tichosti oslávi 50. výročie bratskej sovietskoruskej pomoci, 
ktorá sa u nás rozliezla ako burina na dlhé roky. Ak ste začiatočníkmi a máte ťažkosti 
rozpoznať zeleninu od buriny vulgo chamradiny, nebojte sa plieť. Najlepšie bude všet-
ko vytrhať, a to, čo znova vzíde, je burina. Tak či onak, semeno hrachu bez pardonu 
vyžiera zrniarka hrachová, semeno fazule zrniarka fazuľová a semeno vzbury manžel-
stvo, resp. apetít. Keď sa vložia či dostanú za 48 hodín do frigidnej chladničky, ukončia 
svoju životnú púť a začnú fungovať v spievankach spolu s dievčinami, ktoré sú krásne 
ako kvetiny, no nesmie na nich sadať každý motýľ. Výnimkou je práve záhradkár, kto-
rému jež, žaba a sýkorka pomáhajú požierať komáre, lebo trpezlivosť ruže prináša.
Poďme však ďalej. Neviem ako vy, ale ja osobne mám momentálne obľúbenú flóru, 
do ktorej som takpovediac zaľúbený ako kôň a ide konkrétne o chmeľ, hrozno, slivky 
a tabak. Vy si však z toho nič nerobte, upokojte sa a čo po júlovom skrátení vyhnalo, 
znova skráťte a zažehlite – nechajte iba jeden (pozývací) list, ktorý nikto nepodpísal. 
Už je raz darmo
- bez práce nie je zelenina, ani ovocie. Everybody azapád!

Piťo CUšPaJZ, 
zelinár macher a sadár fachman

Text a kresba: Ladislav bELICa

mEnU PRE 
FAjšmEKROV
 
Bez lokší a bez kapusty,
bez príboru, lyžice.
Žalúdok ti nenasýtia,
novinárske kačice.
A že sú len z papiera,
tak žalúdok po nich bolí,
pochutnať si na nich môžu,
Len ozajstní knihomoli.

Vlado MEšár

KVALIFIKÁcIA

V remesle je
podkutá.
Volajú ju po nemecky

zákruta.
Ján hEINrICh

SOKRATOVI
Málo je Miesta pod hviezdami
Chýba ho dosť aj pod Slnkom
Tvorcovi tvor sa nevydaril
Život je plný výtlkov

Málo je Svetla, Tmy je málo
Málo je Zeme, živých Vôd…
Sotva to takto v Písme stálo -
Vyzrelo Slovo na podvod

Neba je málo, tichej Trávy
Málo je Vzduchu pre ľudí
Málo je dravý Rozum zdravý
V žabe sa panna nebudí

Do vravy otrok neprevraví
Vytŕča dravec pazúry
Mazané hlavy riadia mravy
Čierna je Duša v glamúri

Málo je Krvi, Ohňa málo
Málo je svetu peňazí
Myslenie sa nám pomotalo
Blažený, kto sa neskazil

Predá sa, čo sa predať nedá
Za grajciar hriech sa vykúpi
Pamäť je iba povybledlá
Zdal sa byť Človek nehlúpy…

Reklama klame… Mnohý verí…
Hlupota zuby vycerí
Škeria sa slová na papieri
Uhára Múdrosť v pranieri

Poľnica trúbi… Ešte svitá…
Ešte je Slnko nad nami
Dokiaľ je čaša nevypitá,
Bolehlav vlejme do jamy.!

Drago MIka

Pavel kaNTorEk

Stretnú sa dvaja a jeden 
hovorí:
- Na dedičnosť sa vôbec 
nedá spoliehať.
- A to už prečo?
- No, myslel som si, že 
moja žena bude variť ako 
jej matka, ale ona pije ako 
jej otec.

•••
- Prosím vás, na čo chytáte 
ryby? Na červíky alebo na 
cesto?
- Na vyprážanie.

•••
Mladík šeptá slečne:
- Urobím pre teba všetko.
- Tak mi zožeň bohatého 
ženícha.

Nedávno vstúpil do platnosti nový zákon o ochrane osobných údajov podľa nariadenia EU 
(skratka GDPR), ktorý robí dnes vrásky zodpovedným vo väčšine firiem.
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Mladík s dievčinou sa túlia v bare. Ona sa ho pýta:- Drahý, čo by si urobil, keby teraz zhaslo svetlo?- Zmizol by som bez zaplatenia.
• • •Vedúci predajne vystríha novoprijatého pracovníka:- A nech vám ani nenapadne okrádať našich zákazníkov!- Nebojte sa, šéfko. Do toho sa vám miešať nebudem.

• • •V NEMOCNICI
Na vizite vraví lekár pacientovi:- Tak čo, budeme vás operovať, alebo zomriete sám?

dAňOVé PRIznAnIE
Čo je daňové priznanie?
Hovorím to raz a navždy –
Že ho musí podať každý,
Samozrejme ja nie
a nie je v tom žiadny trik,
Veď som vládny politik!!!

VRchOL KARIéRY
Som už staršia akvaBéLA,
nezmútim viac vody veľa.
Spásny nápad prišiel zrazu –
budem prezidentom zväzu!
Nebudem tak viacej smútiť,
že nemôžem vodu mútiť!

Ján GrExa

Andrej MIšaNEk

nEBOjmE 
SE BABIšE!

Premiér Babiš, ať už v demisi, nebo ne, 
rozmetává českou policii jedna radost.
Sedím v kavárně Kabinet, Roosevelto-
va 24, přemýšlím o tom.
A chtělo by se mi říct – jak to kdysi 
dělali pánové Gottwald (bytem před 
rokem 1930 Rooseveltova 32) a ministr 
vnitra Václav Nosek (bytem Roosevel-
tova 14).
Ale to bych mu moc fandil.
Gottwald a ta jeho pakáž měli před se-
bou a za sebou bolševickou ideologii 
a sovětský vzor.
Babiš nemá žádnou ideologii a akorát 
se bojí, že půjde do tepláků.
Celá jeho partaj nestojí na ničem, jen na 
přáních pana předsedy.
Ale on nemá ideu, on má akorát prachy 
a koblihy. Až zmizí z téhle scény, jedno 
jestli ho trefí mrtvice nebo něco sofis-
tikovanějšího, rozsype se ta jeho partaj 
jak domeček z karet.
Nebojme se Andreje Babiše.
Bojme se, co bude po něm.

f

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

Radek STESka

Laco TorMa

V kupé rýchlika sedel starý pán. Vlak 
zastavil na stanici a keď sa znovu 
pohol, otvorili sa dvere a do kupé 
sa vrútilo asi štvorročné dievčatko, 
ktoré kričalo ako pominuté, a hneď 
za ňou vtrhol asi päťročný chlapec, 
ktorý reval ešte silnejšie. Za nimi 
vstúpil starý Žid, ktorý si zanadával 
a potom si viditeľne nahnevaný 
sadol. Starý pán vyskočil a hovorí:
„Pane, som veľmi nervózny!“
„A čo je mňa do toho, že vy ste 
nervózny? – odsekol starý Žid.
„Hovorím vám, že som strašne 
nervózny a keď okamžite neodídete 
s tými nevychovanými deťmi, 
narobím vám riadne nepríjemnosti!“
„Nepríjemnosti? Cha-cha-cha! 
Mojej starej sa narodili dvojčatá,“ 
hovorí Žid pokojne, „mal som za ňou 
pricestovať do Košíc, ale sadol som 
si do vlaku do Bystrice. Jedno decko 
sa mi posralo, chlapec prehltol 
cestovné lístky, tak aké mi vy ešte 
môžete narobiť nepríjemnosti?“

V New Yorku príde Abeles na 
návštevu ku Kohnovi a vidí, že 
Kohn má na stene zavesený portrét 
Adolfa Hitlera. Je šokovaný.
„Prečo tu máš Hitlerov portrét – 
ty Žid?!“ pýta sa. Kohn vecne 
odpovedá:
„To mám proti túžbe po domove.“

• • •
Prečo majú Židia veľké nosy?
„Pretože vzduch je zadarmo.“

• • •
Kohn príde k rabínovi:
„Rabín, vysvetli mi slovo dilema.“
„To je jednoduché - bravčové 
zadarmo.“

• • •
Kohn príde do mäsiarstva a ukáže 
na šunku:
„Táto čo stojí?“
Zrazu silno zahrmí, zablýska sa, 
zdvihne sa veľký víchor, načo Kohn 
pokojne povie:
„Opýtať sa môžem, nie?“

• • •
U chudobného Žida zazvoní 
podomový predavač:
„Môžem vám ponúknuť veľmi pekné 
cestovné tašky.“
„Načo by mi boli?“
„Napríklad, keď cestujete, môžete si 
do nich uložiť šaty.“
„áno? A to mám sedieť holý na 
stanici?“

• • •
„Už si počul, aké nesťastie sa stalo 
Meierovi?“
„Preboha, čo sa mu stalo?“
„Moja žena s ním ušla.“

• • •
Sudca: „Rozmyslite si celú vec ešte 
raz, pán Stein. Myslím si, že človek 
sa ťažko rozchádza so ženou, ktorá 
mu darovala sedem detí.“
Stein: „To je práve to. Ja nechcem 
prijímať od nikoho žiadne dary.“

• • •
Zhovárajú sa dvaja obchodníci:
„Ako idú kšefty?“
„Ani sa nepýtaj! Do môjho obchodu 
už nezájdu ani tí, čo nič nekúpia.“

•Ž I d O V S K é
A n E K d O T Y

nIKOTínOVý KÚTIK
Pasívny fajčiar je človek, ktorý fajčí za peniaze iných.

Tomáš SoUčEk

BÁSnIK, chOdIAcI dO ÚRAdU
Básnik, chodiaci do úradu, vysedávajúci v porotách, na schôdzach, 
školeniach, výboroch, kde všade striehne, aby sa mu dostalo uzna-
nia, cien, titulov, vysokých nákladov, druhých vydaní, nominova-
nia na zahraničné cesty a do exportných antológií, takýto básnik 
(preboha, nie som to ja?) tiež máva chvíľu, keď mu preletí mysľou 
báseň.
Podobá sa vtedy rybárovi, ktorému brnkla o háčik a on balí náradie 
a rúti sa na ďalší výbor s radostnou myšlienkou: zajtra ju chytím.

Ľubomír FELdEk, NOVé SLOVO, 1982
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čERTOVSKé OBRÁzKY ĽUBA RAdEnU

Kým
Kým odzbrojí Kim,snát bude stát ešče Rím.Snát tu bude vječná víra,né po bombje v zemi dzíra.

dedo Pejo

- Vy ste zachránili 
môjho syna pred 
utopením?
- áno.
- A kde má čiapku?

• • •
V pohostinstve v Ma-
lom príp. vo Veľkom 
Šariši.
- Tak čo to bude, pane?
- Prosím si čaj.
- Obyčajný alebo bez 
rumu?

Prvý: - Moja žena je ako sopka: žeravá a výbušná.
Druhý: - Moja je zasa ako Grónsko: chladná a ľadová.
Tretí: - A tá moja je ako Malorka: každý už na nej bol.

Ni
ko
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US
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nIKOLAj 
nIKOLAjEVIč 
KAPUSTA

Narodil sa v obci Makev-
ka v Doneckej oblasti na 
Ukrajine v poslednom dni 
júla v roku 1938, čo zname-
ná, že práve oslavuje svoje 
80-te narodeniny. Žije 
v meste Doneck. Keďže vie-
me, aká je v tomto regióne 
situácia, musí mať vo svojej 
výbave veľkú dávku humo-
ru a životného optimizmu. 
Je vždy poruke, keď niekto 
potrebuje jeho pomoc. Má 
celý rad úspešných žiakov 
a nekonečné množstvo fa-
núšikov.
Prvé jeho kresby sa objavili 
v oblastných doneckých no-
vinách „Komsomolec Don-
basu“ už v roku 1953. Vzápätí 
začal publikovať aj v celom 
rade ďalších novín a časo-
pisov doma aj v zahraničí 
a jeho kresby sa rozbehli aj 
za hranice do najrôznejších 
súťaží a prehliadok kresle-
ného humoru v mnohých 
krajinách sveta (Rusko, Bul-
harsko, Kuba, Poľsko, Turec-
ko, Srbsko, Čína a ďalších), 
kde získal množstvo ocenení. 
Zúčastňuje sa aj na súťaž-
ných prehliadkach kresle-
ného humoru na tému PIVO 
s názvom Zlatý súdok, ktoré 
sa každoročne konajú v Pre-
šove. V rokoch 2005 a 2006 
tu získal ocenenia.
Je aj autorom niekoľkých 
knižných publikácií.
Nášmu spolupracovníkovi 
a priateľovi k životnému ju-
bileu srdečne gratulujeme.

Anglické príslovie: Čím má človek menej rozumu, tým menej cíti, že mu chýba.

Čestné uznanie na 18. ročníku súťaže kresleného humoru na tému pivo, Zlatý súdok 2012.

Kr
es

ba
, z

a 
kt

or
ú 

do
st

al
 V

la
di

m
ír 

Pa
vl

ík 
Če

st
né

 u
zn

an
ie

 v 
ho

la
nd

sk
om

 
m

es
te

 F
lu

sh
in

g 
v 

m
ed

zin
ár

od
ne

j s
úť

až
i k

re
sle

né
ho

 h
um

or
u 

na
 té

m
u 

Bo
j k

ar
ika

tu
ro

v 
ce

ru
zk

ou



15/2018VIII

:
humoristicko-satirický dvojtýždenník, príloha 
denníka Šport. Redakcia Fedor a Miroslav 
Vico. Grafická úprava: Fedor Vico. Počitačové 
spracovanie: Jakub a Bohdan Vico. Príspevky 

posielajte na tieto kontakty: e-mail: fedorvico@gmail.com, poštová adresa: 
Fedor Vico, Weberova 2, 080 01 Prešov. Informácie na pevnej linke: 051/77 31 474, 
mobil: 0904 225 701.

Najbližšie číslo 

časopisu Bumerang 

nájdete vložené v denníku 

šport

v sobotu 

11. augusta

Mladý muž hovorí len 
o srdci, pravý muž o pečeni

B A č I K O V A
m U d R O S c
Ľepši še spolupracuje zos 
opitim profesijonalom jak 
zos trižvim idijotom.

s

jEdInÁ OTÁzKA
ALEBO

Vy SA pÝTATE, 
My ODPOVEDÁME

otázku nám poslal bezdomovec Jožo b. z Mosta nad Torysou:- Ešte donedávna som býval v jednej králikárni (ako ich nazý-val bývalý prezident V. Havel), ale odkedy som stratil zamestnanie, nevedel som platiť nájom a te-raz žijem na ulici. Nevedeli by ste o nejakých zajacoch (česky králi-koch), ktorí by ma pritúlili vo svojej klietke?
- Pokúsime sa, len nevieme, či už aj ich králikárne nie sú spri-vatizované a koľ ko by pýtali za nájom…

ParadaJková dISkrIMINáCIa

Potrebujeme štyri paradajky, pravítko 
a niekoho, kto sa pozerá. Paradajky naj-
prv odmeriame, príp. sa na nich pozeráme 
odmerane, a potom ich asi štvrťhodinku 
diskriminujeme tak, že pred nimi hlad-
káme inú zeleninu. Odporúčame hladkať 
uhorky, reďkovky a kalerábik.
Dobrú chuť a tomu podobne.

ALFA a BETA
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Bruno horECký

KOPAncE milana KUPEcKéhO
 • bol to skúsený futbalista. vedel komu nastaviť nohu, komu 
dlaň.

 • Tak dlho opíjal súpera kľučkami, až sa sám ocitol na protial-
koholickom oddelení.

 • Najviac sa platí za lacné góly.
 • Najderavejšie múry stavajú futbalisti.
 • Nie je dôležité víťaziť, ale nájsť sponzora.
 • Niekedy je futbalová lopta kvalitnejšia, než samotná hra.

KELLAn LUTz
Vždy, keď sa v Hol-
lywoode dvaja vezmú 
z lásky, nevychádzam 
z úžasu.

• Pri návšteve hutného závodu 
sme videli, čo všetko sa dá vy-
robiť zo železa, ktoré sa už nedá 
udržať v rukách.

• Cvičím rád. Najradšej pri hudbe, 
alebo keď nemusím.

• Lyžovanie je zimný šport, preto-
že na jar ležím v nemocnici.

• Najrýchlejšia z nás je Vierka, ktorej 
nikto nestačí aj keď len rozpráva.

• činku som pustil Petrovi na 
nohu neúmyselne, pretože včas 
neuhol.

• Plávať viem dobre. Už sama po-
znám, kedy sa začínam topiť.

• atlét je športovec, ktorý veľa 
dokáže skôr, ako spadne za cie-
ľovou páskou.

• Aktívny šport sa dá hrať aj pasívne.

• Lyžovaniu sa hovorí biely šport, 
pretože sneh je biely, ale kombi-
nézy nie.

• Na krasokorčuľovaní sú pekné naj-
mä figúry.

• v grécko-rímskom zápase zví-
ťazili Gréci alebo rimania.

• V histórii žiadneho športu nee-
xistuje toľko veľkých postáv ako 
v basketbale.

Perličky
zo školy a okol

ia
VERšíčKY
nA šKOLSKé
PERLIčKY
barometer v každom 
bare vie tlak zmerať. 
Chameleóni sú 
semaformi zvierat. 
Túry vo frakoch sa 
menia na fraktúry. 
všetci žurnalisti 
navštevujú žúry. 
Marihuana je 
Sládkoviča dielo. 
krematórium vraj 
krémy robiť chcelo. 
Zo šľachticov každý 
pevné šľachy vlastní. 
hájnikovu ženu 
v háji písal básnik. 
Z premnoženia tresky 
treskúci mráz vzniká. 
keď ležím, tak už sa 
neponáhľam nikam. 
Po natretí farbou 
farebný kov vznikol. 
diafilm je filmom 
pre diabetikov. 
Trenie vzniká vtedy, 
keď ľudia trú biedu. 
Na pláži si rybár 
vyrába med z medúz.

Jozef bILY

Vlado JavorSký

dEj nA TRÁVnIKU

Góly už nepadali, hoci hráči padali 
viac než ochotne.

Stanislav VEREŠVáRSKY


