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HUMORISTICKO-SATIRICKÝ DVOJTÝŽDENNÍK

❶ Poznáte nejakú (máte ne jakú 
vlastnú) definíciu humoru?
Mám vlastnú. Keď vám niekto povie 
niečo také, za čo by ste mu najradšej 
jednu vlepili, ale namiesto toho sa mu
síte zasmiať, bol to spoľahlivo humor 
prvej triedy.

❷ Stala sa vám niekedy humorná 
(veselá) príhoda, ktorá by mohla po-
baviť aj našich čitateľov?
Ešte pred takými desiatimi rokmi mi 
jeden šikovný chlap pohotovo opravil 
písací stroj, hoci bol inak automecha
nik. „Najradšej by som vám dala pusu,“ 
rozplývala som sa od vďačnosti. „Rači 
né,“ povedal šikovný chlap, už tiež v ro
koch, „to by ste sa museli najprv vekove 
rozpoliť!“ Ako ste zrejme vyrozumeli, 
z tohto prípadu vyvodzujem svoju de
finíciu humoru.

❸ Ktorá oblasť spoločenského ži-
vota je podľa vás najväčším inšpirá-
torom humoru?
Politika, ako inak! Povedzte z koho si 
má obyčajný smrteľník strieľať, ak nie 
z tých, čo majú moc – hoci aj trikrát zís
kanú v slobodných voľbách?

❹ Ak máte - mohli by ste nám 
prezradiť rebríček: 
a) najveselších politikov 
b) najsmiešnejších politikov?
a) Posledný veselý politik, ktorého si 
pamätám, bol predfebruárový minister 
zahraničných vecí ČSR Jan Masaryk. 
Jeho výroky, najmä pikantné, kolovali 
ako vtipy od Ašu po Košice. A každý ho 
nežne volal Honza Masaryk.
b) Za smiešnymi politikmi netreba 
chodiť tak ďaleko: Ján Ľupták, Ivan 
Hudec, Augustín Marián Húska, Roman 
Hofbauer, Jozef Prokeš, Ján Slota, Ka
tarína Tóthová (matrioška)…

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
„Ďuro, ak mi dáš päť korún, zjem žabu,“ 
hovorí Jano, súc vo finančnej tiesni. 
„Dobre,“ pristane Ďuro. Jano zje žabu 
a inkasuje dojednaný honorár. „Vrá
tiš mi tých päť korún, keď aj ja zjem 
žabu?“ – chce napraviť svoju prená
hlenú veľkorysosť Ďuro. „Ale vrátim“, 
dobromyseľne rečie Jano. Ďuro zje 
žabu a dostane svojich päť korún. Po 
chvíli sa spýta: „Počuj Jano, načo sme 
tie žaby žrali?“
❻ Stali ste sa niekedy objektom 
žartovania? Ako to na vás pôsobilo?

pokračovanie na strane II…
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ABSURDITY
Paleta absurdít je pestrá,
napríklad nezávislý sudca,
alebo obézna diétna sestra.

Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

ZÁSADOVÝ
Dvíhať oči hore k Tatrámzo zásady nemá sklon.Neznáša ich najmä preto,že sú vyššie ako on.

Alojz ČOBEJ

Andrej MIŠANEK

Ľubomír JUHÁS

Viete, ktoré sú najčastejšie otázky 
slovenských právnikov?

1. Koľ ko máte peňazí na účte?
2. Dokážete niekde zohnať viac?
3. Máte niečo, čo by sa dalo predať ?

ODPOČUTÉ NA PREŠOVSKEJ ULICI:
- Prečo sa hrabeš v tej žumpe?
- Spadol mi tam kabát.
- Kúp si nový.
- Ale vo vrecku som mal obloženú žemľu.

Nemecké príslovie
NAJŤAŽŠOU BATOŽINOU JE PRÁZDNY MEŠEC
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„Tak ty si bol, Móricko dnes prvý raz 
v škole, však? A ako sa ti to tam páči?“
„Celkom by to ušlo, strýko, až na to, že 
ten pán, čo sedí pri pokladni, nás stále 
vyrušuje!“

• • •
„Vravím im, pán Stein, nevesta je krás
na, bohatá, vzdelaná, z dobrej rodiny, 
hrá na klavíri, hovorí po francúzsky 
a anglicky, je to výborná plavkyňa, hrá 
golf a tenis…“
„To je fantastické! A to nemá vôbec 
žiadnu vadu?“
„No… len takú celkom maličkú, pán 
Stein – ťažko rodí.“

• • •
Otec doktor, syn je tiež doktor, začína
júci. Syn sa chváli otcovi:
„Už traja z mojich pacientov sa 
uzdravili!“
„Dobre ti tak, ty babrák. Ja ti stále 
hovorím, že si lajdák a že sa svojim 
pacientom poriadne nevenuješ.“

• • •
„Servus, Bloch. Tak som počul, že sa ti 
znamenite darí. V čom teraz robíš?“
„Ja som si zariadil takú továrničku na 
škovránčiu paštétu. Ľudia sa idú po nej 
utĺcť, krabička za štyri koruny, to nemá 
konkurenciu.“
„Ale ako to prosím ťa, môžeš robiť? 
Veď koľko by si tých škovránkov musel 
mať? Zrejme to s niečím miešaš?“
„No to sa vie, že ti za štyri koruny 
nemôžem dať len čisté škovránčie 
mäso. Ale miešam to poctivo na 
päťdesiat percent. Vždy jeden kôň 
a jeden škovránok, jeden kôň a jeden 
škovránok.“

• • •
„Počúvajte Maier, to mi nejde do hlavy. 
Ráno ste si boli u mňa požičať peniaze 
a večer vás nájdem v bare ako sa 
napchávate krevetami!“
„Prepáčte, pán Stein, keď nemám 
peniaze, nemôžem jesť krevety 
a keď mám peniaze tak krevety jesť 
nesmiem. Tak prosím vás, kedy ja teda 
vlastne mám jesť krevety?“

• • •
„Počúvajte, bol váš pán strýko 
duševne zdravý, keď zomrel?“
„To ešte nevieme. Posledná vôľa bude 
otvorená až zajtra.“

• • •
Porges dostane neskoro večer tele
gram, že jeho pani v kúpeľoch náhle 
zomrela. Položí telegram na nočný 
stolček a povie si:
„Teraz sa nebudem rozčuľovať, pretože 
by som nemohol zaspať. Ale keď sa 
ráno zobudím, to bude šok!“

• • •
Dôstojník: „Vojak Sabalka, čo je to 
vlasť?“
Sabalka: „Poslušne hlásim, že vlasť je 
moja matka!“
Dôstojník: „Správne. Vojak Roubiček, 
čo je to vlasť?“
Roubiček: „Poslušne hlásim, že vlasť je 
toť Sabalkova matka!“

•Ž I D O V S K É
A N E K D O T Y

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 1975

 • Absolútny milovník zvierat odkáže svoje kosti vlastnému ovčiakovi.
 • Škótske deti už tradične dostávajú na Vianoce od rodičov slovné hračky.
 • Z humoristov možno vychovať ľudí s úzkostlivým zmyslom pre zodpovednosť. Stra

tia pri tom iba zmysel pre humor.
 • Budúcnosť na našich cestách bude zrejme taká, že sa odvážime sadnúť si za volant 

iba pod vplyvom alkoholu.
 • Mládeži odporúčaná literatúra by mala byť zviazaná do rifľoviny.
 • Ženy sa učia písať kvôli kuchynským receptom, čítať kvôli ľúbostným románom a rá

tať kvôli veku svojich priateliek.
 • Ach, aká je pôvabná! Čo na tom, že nerozlišuje marsejézu od majonézy?
 • Je krásna ako antická bohyňa a pracuje tak, ako keby aj ona mala odlomené ruky.
 • Život napokon človeka naučí naparovať sa už len nad harmančekom.

Pavel TAUSSIG

Pozri otázku č.2.
❼ Je pre vás humor nevyhnutnou 
súčasťou života, alebo sa bez humo-
ru pokojne zaobídete?
Zdá sa, že bez humoru sa nezaobídu 
nielen jednotlivci, ale celé národy. Jed
ným z najstarších spoločenstiev (nedá 
sa, myslím, povedať národov) sú bez 
debaty židia, tvrdo v dejinách skúšaní. 
Hovorí sa, že im k prežitiu pomáha ich 
viera, ale keďže nie všetci židia sú ve
riaci, dám na to krk, že to bol ich humor, 
povedzte, kto si ešte vie zo seba tak vy
streliť? Milujem židovské anekdoty, ale 
ešte radšej mám slovenské. Dávajú mi 
totiž určitú nádej, že Slovensko prežije 
všetky pohromy, ešte aj vlastnú samo
statnosť.

❽ Chcete sa sama seba na niečo 
opýtať ? Ak áno, dajte si na svoju 
otázku aj odpoveď.
Áno – či mám najmilšieho humoristu. 
Mám – je ním Milan Lasica. (Vidíte – 
Slováčisko, nie dáky snobský cudzinec!) 
Predpokladám, že aj touto voľbou po
tvrdzujem, že som roduverná Sloven
ska, hoci sa volám Soňa Čechová.

Rozhovor bol pôvodne uverejnený 
v Bumerangu číslo 18 – 2. 9. 1996

NIEKOĽKO VIET O HUMORE
Z pohľadu humoru by sa štyridsať rokov totality dalo rozdeliť do období, pre ktoré 
boli charakteristické určité anekdoty. Boli to vtipy rádioaktívne, potom odpovede 
Rádia Jerevan, o zlatú mrežu z najrôznejších oblastí a jedna z najpočetnejších 
skupín sa zameriavala na policajtov (príslušníkov, esenbákov a atď.). Nedá sa 
povedať, že by sme v tomto ohľade boli dajakým spôsobom výnimoční, anekdoty 
o policajtoch sa vyskytujú na celom svete, zrejme pre charakter ich práce 
a všadeprítomnosť (?), ktorá môže vyvolávať zdanie dotieravosti i akýsi pocit 
bezmocnosti bežného občana v styku s týmito ľuďmi. A práve tento spomínaný 
pocit bezmocnosti zohráva v policajnom štáte rozhodujúcu úlohu. Nuž ako si mal 
občan schladiť záhu? Stavať sa na odpor nemalo zmysel, argumenty sa zväčša 
do úvahy nebrali – a tak sa humor (ako je to už jeho dobrým zvykom v dlhej 
histórii ľudstva) stával ventilom.

Sťažuje sa jeden policajt druhému:
„Uštipol ma had!“
Ten druhý vytiahol pištoľ a vystrelil do vzduchu. Prvý sa pýta:
„Čo blázniš, mňa uštipol had a ty si tu strieľaš!“
„Viem, čo robím. Čítal som odbornú príručku a tam je napísané, že ak niekoho 

uštipne had, treba vypáliť ranu.“
Alebo:
Ide policajt a oproti nemu kráča chlap s kozou. Policajt si v duchu hovorí: „To 

je ten, čo rozširuje vtipy o policajtoch, no počkaj, teraz ťa vypečiem.“ Medzitým sa 
už aj stretli a policajt sa ozve:

„Tak čo, susedko, vyšli ste si s manželkou na prechádzku?“
A sused na to:
„Čerta starého na prechádzku, idem sa s ňou dať rozviesť. Policajti mi za ňou 

chodia.“
Tak to boli dva o policajtoch, a treba povedať, z kategórie nežných, nevinných 

ba až prajných. Vzťahy medzi políciou a medzi obyvateľstvom sú však zo dňa na 
deň menej kontroverzné, preto treba rátať s tým, že určitá časť z tejto kategórie 
anekdot zanikne. Stratí svoje opodstatnenie. Prestane byť zrozumiteľná a teda 
aj vtipná. Len aby to už bolo čo najskôr.

Miro VICO

ODPOVEĎ NA LIST
Dostal som list z Ufónie:

„Napíšte o horúčave!“

„Dusno je tu, až pes vyje,

myšlienky sa potia v hlave.“

UFOGRAM
Tomáša M A J E R N Í K A

Vlado MEŠÁR

Ladislav BELICA

Pavel TAUSSIG

Dve moslimky si prezerajú 
fotoalbum:
- Pozri, to je môj Ahme. Ten 
vyrástol, čo? A onedlho už 
vyrazí so svojou prvou bom-
bou pripevnenou na tele. To 
je hrozné, ako rýchlo sa nám 
tie deti rozletia do sveta… Chyby sú bránou k novým objavom / Joyce

VÝVOJ
Kedysi: „Je mi to fuk!“Dnes: „ Je mi to fuck!“

Tomáš JANOVIC

Ide chlap v električke a v tlačenici je pritisnutý na ženu.
Muž: „Prepáčte, pani, to nie je to, čo si myslíte. Ja mám malú 
výplatu a dávajú mi ju v minciach zabalených do valčeka. A ten 
som si dal do vrecka.“
Na ďalšej stanici sa žena obráti na muža a prehlási: „Vážený 
pane, že máte malú výplatu, to vám verím. Že ju dostávate 
v minciach, tomu tiež verím. Ale to, že vám medzi Manderlákom 
a Obchodnou ulicou zvýšili plat – to vám teda nezožeriem!“

RADA
Peniažkami
v dobrej viere
látaj diery
v charaktere!

Ján HEINRICH
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NIKOTÍNOVÝ KÚTIK
Pasívny fajčiar je človek, ktorý fajčí za peniaze iných.

Fero MRÁZ

 • Najlepšie je mlieko podta
tranských pastierov, ktorému sa 
spisovne hovorí žinčica.

 • Na slovenských horách sa 
pestuje vo veľ kom vlna na 
ovciach. Tá sa spracováva na 
svetre a niekedy aj na mäso.

 • Soľ dobývame v soľných baniach 
tak, že ju kupujeme.

 • Banská Bystrica leží po oboch 
stranách Hronova.

 • Horolezci vystupujú na tatranské 
štíty, aby videli ako je dole 
krásne.

 • Sanatória pre katary pľúc 
sa stavajú v slovenských 
veľ horách preto, pretože 
pomáhajú zlepšovať horské 
cesty dýchacie.

 • Chov koní na Slovensku sa 
vyváža do mnohých štátov.

 • Slovenské mestá ležia väčši-
nou v kotolni medzi horami.

 • V Nízkych Tatrách je veľmi 
krásne. To budete pozerať, keď 
uvidíte ten vzduch.

Perličky
zo školy a okol

ia
VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY
Zubačku chce zubár 
zubnou pastou čistiť. 
V kultúre vždy robia 
dáki kulturisti. 
Svetlo po zákrutách 
vie sa šíriť priamo. 
zlodej ukradol nám 
bezpečnostný zámok. 
Obrnený tank bol 
na obrnu chorý. 
Majáky byť majú 
viditeľné v mori. 
Snehuliak je vždy top, 
keď sa začne topiť. 
Pacho hybský zbojník 
pachové mal stopy. 
Dobrý hormonogram 
práce firma mala. 
Jednohubkou môže 
byť aj huba malá. 
Po obéznej dráhe 
kozmická loď letí. 
Kto ti kladie odpor 
ten odporný je ti. 
Každá tácka v sebe 
tackanie mať musí. 
Transfúziou muži 
vymenia si fúzy.

Jozef BILY

JEMNE ODPAĽOVANÝ KORČULIAR
Suroviny:
• Cyklotrasa, chodník alebo betónová plocha, na začiatku hladká, v druhej 

časti drsnejšia s jamami a posypaná drobným štrkom
• Mierne začiatočnícky korčuliar na kolieskových korčuliach bez spiatočníc

kych názorov
• Odhodlanie, alebo iná povzbudzujúca látka s 40%,
• Záverečný výkrik
• Kamienky na posýpanie

Postup:
Odhodlaný, ale ešte nie ohlodaný, korčuliar na kolieskových korčuliach zač
ne svoju jazdu zrezka. Na hladkej časti trasy naberie rýchlosť, prípadne aj 
nejaké kilá navyše. Akonáhle dorazí na hrboľatý úsek, spomenie si na Hr
báča od Matky Božej a skríkne v radostnom očakávaní. Pre správne odpa
ľovanie je dôležité, aby v tomto momente zmenil polohu zo stojatej na sklz 
po ploche s čo najväčšou plochou tela alebo tváre. Odpaľovanie zabezpečia 
kamienky a nerovnosti, ak prebieha v dostatočnej rýchlosti, s výsledkom 
budete vy, aj ošetrujúci lekár, naozaj prekvapení (!?)

Stanislav VEREŠVÁRSKÝ

RECEPTY NA LETNÉ ŠPECIALITY

Pokaždé když šla podchodem,
prošla se podzemním obchodem.

Nechtěla nic koupit.
Přišla tam totiž loupit!

Vrhala se po kase skokem,
snímaná kamery okem.

POUČENIE Z KRÍŽOVÉHO VÝVOJA
To bolo zlomyseľných rečí, že naši koaliční poslanci už vyše pol roka nevedia 

zvoliť ústavných sudcov, lebo pri vypĺňaní volebných lístkov nevedia pri 

označovaní kandidátov rozoznať krúžok od krížika. Drzo sa pritom zabúda na 

realizáciu vyslovene ušľachtilého zámeru, že opakovanie je matka múdrosti. 

Takže v rámci opakovaní volieb dochádza k evidentnému pokroku, pretože 

poslanci naposledy už takmer jasne rozoznali krúžok od krížika. Týmto činom 

sa javí reálna nádej, že možno do roka a do dňa zvolení zas tupci zástupci ľudu 

správne označia zhora určeného kandidáta. Je nádej, že rozlišovanie raz úplne 

zvládnu a budú môcť pokračovať v poslaneckej činnosti.
Ján GREXA

CENZÚRA NA FB

Nevystavjáš zámky, hrady,
FB jaksi stracil grády.

Klikli asi cenzúru,
málo teče ces rúru.

Komu vaďí volná mysl,
plné gamby má uš sysl.

Prostý čovjek netuší,
jak sa dočká retuší.

Málo, málo, bude méň,
aj to málo fčil oceň.

Samizdatu vráť sa doba,
slobode zatučená uš je skoba.

dedo Pejo

KAMEŇÁK v uniforme
Náčelník príde ku svojej jednotke a hovorí:
 Chlapi, zajtra ideme na Figarovu svadbu.
Na druhý deň prídu všetci v oblekoch 
a s kyticami. Náčelník reve:
 Preboha, načo ste, vy debili, doniesli 
kytice, nejdeme na ozajstnú svadbu, to je 
opera.
Z davu sa ozve nesmelý hlas:
 Ale, ale, a kto to minule prišiel na Labutie 
jazero s udicou?

SLOVENSKÉ PRÍSLOVIE
Chudobnému veľa chýba, ale lakomému všetko.
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Najbližšie číslo 

časopisu Bumerang 

nájdete vložené v denníku 

Šport

v sobotu 

10.augusta

Mozog si 
treba chrániť 
čiapkou 
a leňošením.

BAČIKOVA MUDROSC
Ja scem zmeňic švet, 
moja stara mňe.

s
JEDINÁ OTÁZKA

ALEBO

VY SA PÝTATE, 
MY ODPOVEDÁME

Zuzana T. z Martina, ktorá by sa chcela rozveseliť, priamo u Milana Lechana vyzvedá:
- Pán Lechan, je s vami toto leto veselo? Napíšte mi niečo milé, aby aj mne bolo.

 Áno. Pivo.

EURODEREŠ FEDORA VICA

HUMOR Z INTERNETU

SNINSKÝ PODLISNÍK
Suroviny:
 • 1 slaná ančovička
 • 2 tégliky
 • grilované bravčové krídelko
 • 3 litre balzamikového octu
 • príbor podľa chuti

Ako na to?
Cesto rozdeľte na malé kusy a upleťte 
z nich vrkoč.
V miske zmiešajte všetky ingrediencie, 
pridajte parmezán nastrúhaný na hoblin
ky, cibuľu speňte na oleji alebo na panvici, 
ozdobte podľa fantázie a podávajte.
Ham a mňam!

Milivoj CHACHAN, promovaný kuchár

DV
O

JT
ÝŽ

DE
Ň

N
A

 T
EN

TO

RE
C

EP
T

MARK TWAIN (1835 – 1910)
americký prozaik – humorista

Marka Twaina navštívil raz mladý 
spisovateľ, ktorý sa po chvíli zveril 
slávnemu humoristovi:

„Moje diela sa budú čítať, až svet 
zabudne na Stendhala, Dostojev
ského a Voltaira!“

„Určite, drahý pane,“ odvetil Mark 
Twain, „ale skôr nie, skôr nie!“

Mark Twain sa vo svojom literárnom 
diele často vracal k rodnej Mississippi. 
Bola to rieka jeho mladosti, a tak aj 
rieka Toma Sawyera aj Huckleberryho 
Finna. A tak sa niekedy v rozhovoroch 
s priateľmi alebo v spoločnosti Mark 
Twain vracal k Mississippi a umiestňo
val dej svojich historiek – samozrejme, 
že takmer vždy vymyslených – do po
vodia tejto matky amerických riek.

„Ako iste viete,“ začal raz rozprá
vať, „náš dom stál neďaleko od brehu. 
A zrazu prišla veľká voda. Povodeň. 
Všetci sme museli utiecť na pôjd. Lenže 
voda stále stúpala a už hrozilo nebez
pečenstvo, že sa náš dom zrúti. A tu 
vzal môj nebohý otec posteľ, ustlal si ju 
a plavil sa na nej dolu riekou.

„A čo vy,“ vyhŕkla hudbymilovná 
dáma, „ako ste sa zachránili vy?“

„Ako?“ smutne prikyvoval hlavou 
Mark Twain. „Ja som vtedy v tých mút
nych vodách Mississippi sprevádzal 
otca na klavíri.“

„Z času na čas navštívim lekára, 
nechám sa vyšetriť. Veď aj lekár chce 
(z niečoho) žiť. Potom idem do lekárne 
a vyberiem si lieky, veď aj lekárnik chce 
žiť. Vzápätí vylejem lieky do kanála – 
lebo aj ja chcem žiť.“

anekdoty
podľa
becedy

na T

NA AKTUÁLNU TÉMU
 Už náš kamoš Ján Amos Komenský v slabej chvíľke vyhlásil, že cestovať znamená 

obohacovať telo i ducha.
Aj my sme podľahli tomuto neodolateľnému hlasu leta a tu máte výsledok 

nášho horúceho snaženia, eventuálne smaženia.

Som vášnivý milovník vody, ale moju spoločníčku zaujímajú horské terény 

a staviteľské pamiatky, inak je zdravá.

Mňa však výlučne ťahá po kúpaliskách, vodných nádržiach, priehradách a teplých 

mlákach. A tak keď počas pauzy v istom okresnom sídle si chcela pozrieť múzeum, 

porobil som taký krik, že ho ani pri najlepšej vôli nedokázala z bezpečnostných 

dôvodov simulovať, a prinútil som ju, aby sme si išli znova zaplávať, pretože toľko 

teplej vody som ešte pokope nevidel.

Nuž sme tam spolu vyvádzali, ja zo skalopevného presvedčenia a ona 

z dobrovoľného donútenia, až kým neprišiel vytúžený autokar.

Z ciest sme sa vrátili unavení, špinaví a namosúrení a tak nečudo, že sme 

si v redakčnej kuchyni hodili šlofíka a odvtedy preklíname slovom i písmom 

dovolenky každého kalibru.
Z toho okrem iného vyplýva toto mravné posolstvo, ktoré rešpektuje aj… prosto 

rešpektuje. Dovolenka má trvať tak dlho, aby vedúci videl i počul, ako mu chýbate. 

Nie však tak dlho, aby poznal, že sa bez vás môže zaobísť.
Milan LECHAN

Keď nemám čo robiť, pracujem / Karel Čapek

Pozvánka k výstave nášho spolupracovníka (autora pravidelných ŽELEZNIČNÝCH UZLOV) Laca 
Tormu. Ak by ste sa v čase výstavy pohybovali po Českej republike, mestečko Rataje je necelých 50 
km od Prahy, blízko trasy D1 smerom od Brna.

Mal toľko známych, že niektorých ani 

nepotreboval / R. Nakladal

Čo sa za mladi naučíš, na starosť aby si zamlčal 

v životopise. / Rudolf Machovič


