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HUMORISTICKO-SATIRICKÝ DVOJTÝŽDENNÍK
MUDr. Pavel MALOVIČ,
telovýchovný lekár a publicista

❶ Poznáte nejakú (máte ne jakú 
vlastnú) definíciu humoru?
Humor je pre mňa pudlík sebazáchovy. 
Jeho vytie ideálne prezentuje Woody 
Allen vo svojich poviedkach, filmoch aj 
živote. Keď mi je smutno, stlačím špe-
ciálny „gombík“ na svojej hlave a ide to. 
Najmä, keď sa na mňa valí zmes idiocie 
a intolerancie.

❷ Stala sa vám niekedy humor-
ná (veselá) príhoda, ktorá by 
mohla pobaviť aj našich čitate-
ľov?
V roku 1995 hrala naša futbalová re-
prezentácia kvalifikačný zápas s Izrae-
lom v Tel Avive. Nervy boli našponova-
né a ja som pár minút pred ukončením 
prvého polčasu videl po nepríjemnej 
skrumáži spadnutého hráča v súpe-
rovej šestnástke. Vzhľadom na po-
dobnosť dresov som sa domnieval, že 
ide o nášho reprezentanta, a tak som 
nečakal na pokyn od rozhodcu, ale 
okamžite som vyštartoval na pomoc. 
No ... bol to hráč súpera a ja som zožal 
ovácie vypredaného štadióna. Bol som 
totiž pri ňom skôr ako situáciu vyhod-
notil kolega z izraelskej reprezentácie.

❸ Ktorá oblasť spoločenského 
života je podľa vás najväčším 
inšpirátorom humoru?
Konanie nadriadených a domáca aj 
zahraničná politická scéna, čo sa dnes 
pomaly ale iste zlieva do jednej „poliev-
ky“, ale knedličky sú od „starých otcov“.

❹ Ak máte - mohli by ste nám 
prezradiť rebríček:  
a) najveselších politikov  
b) najsmiešnejších politikov?
Momentálne ide naozaj o čierny hu-
mor, ktorý mrazí a v tomto rebríčku je 
unikátna dvojička od našich susedov :
 a/ knieža Karel Schwarzenberg
 b/ český prezident Miloš Zeman

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Je to bonmot skvelého, ale žiaľ už ne-
bohého bratislavského muzikanta, hrá-
ča na ústnu harmoniku „Doďáka“ Ha-
náka : Nie je všetko zlato, čo sa vyští ...

❻ Stali ste sa niekedy objektom 
žartovania? Ako to na vás pôso-
bilo?
Myslím, že utajene si robia zo mňa žarty 
moji podriadení, ale „mám to v paži“.

❼ Je pre vás humor nevyhnut-
nou súčasťou života, alebo sa 
bez humoru pokojne zaobídete?
Bez humoru neexistuje žiadna hodina 
dňa. Je to kyslík pre súkromné aj verej-
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pokračovanie na strane II... Andrej MIŠANEK
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Kremnica, 1. - 3. septembra
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Filozofia zlodeja:  
ako sa to vezme...

Štefan MORAVČÍK

Vydávať časopis Bumerang sme chceli 
už skôr, ale prvé číslo nakoniec vyšlo až 
v roku 1994 s dátumom 21. august. Bol to 
zámer, ktorým sme si chceli pripomenúť 
udalosť, ktorá o. i. oddialila náš zámer na 
dlhšiu dobu, ale v tom čase už to malo 
skôr náboj komiky, než vážneho histo-
rického faktu. Aj keď história to všetko 
nakoniec zosúladila, ale hlavne pocho-
vala. Veď komu už dnes spomienka na 21. 
august pripadá dôležitá, alebo nebodaj, 
komu sa zdá byť komická či smiešna.

Ale veselá bola pesnička, ktorá v tom 
čase vznikla a jej textom si môžeme toto 
výročie pripomenúť:

Běž domú, Ivane,
čeká tě Nataša,
běž domú, Ivane, 
tady tě holky nemilujou.
Běž domú, Ivane,
A už se nevracej!

Česi majú pre tento mesiac iné po-
menovanie – srpen. Ale ja som vďačný 
jazykovedcom, že nám zachovali august. 
Viac inklinuje k humoru a vyvoláva viac 
asociácií, aj keď v auguste sa zdanlivo nič 
mimoriadne nedeje. Ľudia dovolenkujú, 

cestujú,či len tak odpočívajú – s výnim-
kou histórie. Tá nevie, čo je to dovolenka 
a tak vďaka pracovitej histórii máme špe-
cifické asociácie pri vyslovení názvu tohto 
mesiaca.

A ešte,len tak pre poriadok pripomeň-
me tým, ktorí nemajú už dnes tušenie, 
o čom to vlastne hovoríme: 21.augus-
ta 1968 vstúpili na územie vtedajšieho 
Československa vojská vtedajšieho vo-
jenského zoskupenia Varšavskej zmlu-
vy, teda Sovietskeho zväzu, Maďarska, 
Nemeckej demokratickej republiky, Bul-
harska a Poľska, s výnimkou Rumunska.. 
Chceli u nás zabrániť pádu režimu, ktorý 
po 2. svetovej vojne diktoval imperiál-
ny Sovietsky zväz. Ten sa však nakoniec 
tiež dočkal toho, čo bolo nevyhnutné. Ale 
nenašla sa armáda, ktorá by ho utekala 
zachraňovať. 

Tak si na záver jednou anekdotou pri-
pomeňme strojcu celej smutnej udalosti, 
1.tajomníka Komunistickej strany Soviet-
skeho zväzu:

Leonida Iljiča Brežneva po smrti posie-
lajú do pekla. Bráni sa: „Veď ja som toľko 
pre ľudstvo urobil, bojoval som za mier.“ 

„Ale znásilnil si Československo.“
„To áno, znásilnil, ale chcel som si ho 

zobrať.“

Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

SLOVNÍK (TAKMER) CUDZÍCH SLOV

VAUGUST
né bunky môjho mozgu a srdca. Vďaka 
nemu idem dopredu a necúvam ani 
z diplomatických dôvodov.

❽ Chcete sa sám seba na niečo 
opýtať ? Ak áno, dajte si na svoju 
otázku aj odpoveď.
Otázka : Ako to všetko vydržíš ? Od-
poveď: Úplne normálne – zvedavosť, 
humor, láska, vášeň a slasť z poznania 
ma držia nad vodou.

POZORUHODNÉ VÝROKY

KAVIARNIK JAJKELE SA ROZPRÁVA 

S BOHOM

„Pane, vieš, prečo som sa nikdy neusiloval, 

aby si zbankrotoval ?“

„ Som stvoriteľom neba i zeme.“

„ Nie, lebo nemáš kaviareň vedľa mojej kaviarne.“ 

Tomáš JANOVIC

Pavel TAUSSIG

21. AUGUST
Prišli k nám akurát 
keď mala Jana meniny, 
keby ju videli dnes, 
zostanú konča dediny.

Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

MÁRNE
Nehovor 

o odplate

keď máš hlavu

na kláte.
Ján HEINRICH

Dedo Pejo

VJĚDEC
Já su vjědec, do dá víc,

nedostal sem z fondu ňic.
Prohrál sem já ze silným sokem,

fčil bádat budu volným okem.
 

Bes prístrojú, enem s múdrem kňih,
čítat budu doma z ňich.

Tam napíšu kompilát
snát ho čítat bude ňegdo rád.

 
Tak prispjěju na rozvoj vjědy,

nevím, nač to bude ludzom, aňi kedy.
Šak ket štát aj fondy nescú puacit,

lepší do doby kamennej sa mi vrácit.

POLITOLOGIZMY Milana KENDU
SLOBODA CESTOVAŤ
Nežná nám priniesla slobodu slobodne cestovať prstom po mape sveta.

BÁJKA O KANDIDÁTOCH
Ak si vlk založí čepiec a okuliare, nestane sa automaticky neškodným 
vegetariánom.

POSUN ZÁUJMU
Dnešní capi sa už nezaujímajú o záhradníctva, ale o členstvo v správnych 
radách.

TAKTO BY NÁM POMOHLA
Sociálna sieť by nám pomohla, keby sme do nej chytili zlatú rybku 
a uplatnili tri želania.

Oleg DERGAČOV

Bobo PERNECKÝ

Ján HEINRICH / ČRIEPKY

•	 Najvyššie rúbu takí, ktorí sa pre brucho nevládzu zohnúť.

•	 Aj hajzelbaba špekuluje s cennými papiermi.

•	 Predpíšte mi niečo, pán doktor! Som alergický na manželku.

•	 Ak vás tlačí svedomie, kúpte si o číslo väčšie!

•	 Byť pri vesle nemusí byť vždy výhoda. Napríklad u takých galejníkov.

•	 S peniazmi je to naopak, ako s bielizňou – najskôr sa žmýkajú a potom sa až perú.

•	 Politici sa delia na dve skupiny : Jedni skáču a druhí kričia hop!

•	 Sloboda vyznania neznamená, že všetci sa vyznajú do všetkého.

•	 Podvodník u psychiatra : „Prestávam si veriť, pán doktor...“

Pavel MALOVIČ
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V RAKETE

Už som si v tom celkom istá,

hľaďte deti, sem:
Hľa, planéta krásna,

čistá, skoro ako Zem.

REKLAMA

UFO je na predaj,
palivo – atómy!
Keď si ho kúpite,
budete ako my.

UFOGRAMY 
Tomáša M A J E R N Í K A

Od neznámeho priaznivca našej 
strany sme dostali anonymnú sprá-
vu, z ktorej vyplýva, že predseda 
parlamentnej Slovenskej národnej 
strany Andrej Danko dostal ponuku 
na prestup do inej strany za 222 mi-
liónov eur. Z toho údajne vyplynula 
aj vládna kríza. Ostatní dvaja koaliční 
partneri boli totiž právom pohoršení, 
že ponuky na ich prestupy do iných 
strán neboli natoľko veľkorysé.

Nakoniec sa však ukázalo, že túto 
finančnú ponuku dostal v skutoč-
nosti nie Andrej Danko, ale futbalista 
Neymar, ktorý sa však na slovenskej 
politickej scéne vôbec nepohybuje. 
Keďže si to môže dovoliť, len si na 

Slovensko odskočil, lepšie poveda-
né priletel vlastným lietadlom, na 
jedno pivo. Bolo mu nepríjemné, že 
toto nedorozumenie bolo príčinou 
nedorozumenia medzi slovenskou 
politickou špičkou. Keď sa však všet-
ko vysvetlí a kríza na našej politickej 
scéne sa upokojí, príde rád nielen na 
jedno, ale aj na 2-3 pivá, ako sa sám 
Neymar vyjadril na schodíkoch svoj-
ho lietadla pred odletom do Paríža, 
kde za spomínanú závratnú sumu 
prestúpil z barcelonského FC.

SPRÁVY

SLOVENSKEJ 
MALEJ 
STRANY

Drago MIKA

NEPOZVANÁ 
NÁVŠTEVA

Hodila kotvu v suchu mucha
Promenáduje po móle

Mucha má povesť vydriducha
Zazerá telo na holé

 
Zátišie hľadá na plešine
Na ruke, nose, na tvári

Nervy si mucha nevyšinie
Pred muchou háv ma nehalí

 
Voľ teda byť jak nebyť s muchou

Volím byť s muchou zadobre
Lozí mi mucha za pazuchou

O azyl mucha nežobre
 

Nehľadí mucha na móresy
Nedáva mucha na mravy

Mŕtveho mucha v hrobe vzkriesi
Ak si to vezme do hlavy

 
Nechápe mucha čo sa sluší

Nechápe ani čo sa nie

Schytal by človek poza uši
Vejárom muchu ovaniem

 
Vo vetre lovím márna sláva

Nevletí mucha do rany
Nalieta sprava potom zľava

Nemáva žiadne zábrany
 

Mušací jazyk neovládam
Netuším jak sa povie: -Heš!!!

Zdá sa byť mucha večne mladá
Pred mušou láskou neujdeš

 
Nájde ma mucha bez kompasu

Nájde si ma aj bez mapy
Spamäti pozná ku mne trasu

Do klepca muchu nelapím
 

Nadarmo vešiam mucholapky
Márne je stavať osídla

Šteklia mi hlavu mušie labky
Vznáša sa mucha na krídlach

 
Hodila kotvu v byte mucha
Doniesla od Múz muší rým
Človeka mucha neposlúcha

Rýmu sa ale podvolím

Fero MRÁZ 

NAŠA RADA

Lepšie sa týždeň na pláži hanbiť než sa rok trápiť diétami a cvičením.

Dovolenka je čas, ktorý pracovníkom pripomenie,  
že podnik pokojne môže fungovať aj bez nich.

 E. WILSON

Ko m e n t á ra j  s . r.o .
Najviac optimistov nájdete medzi pesimistami.

Ján GREXA NEHYNÚCE ODKAZY
OD KOALÍCIE OPOZÍCII:
Len o to vám musí ísť, trošku štekať, no nie hrýzť!
A jak vraví vládna nóta, štekať iba spoza plota!
OD VLÁDY ĽUDU:

Nehrozí vám nedostatok vody, môžete ju slopať. 
Predsa všetci dobre vieme, že po nás potopa! 
OD BÉLU:
Ja robím len také kompromisy, čo mi zabezpečia plné 
misy.
OD FATRANSKÉHO KRIVÁŇA:
Hej pod Kriváňom, tam je krásny svet, naň šliapu chlapci 
s IQ dvadsaťpäť...
OD PREMIÉRA:
Kto nepreskakuje vatru zvrchovanosti, ten si to 
zvrchovane odskáče. 
No pre našich verných poskokov máme samozrejme 
koláče.
EŠTE RAZ:
Vážte si šľachetnosť mojej rodnej strany, že som ako 
neverec smel byť birmovaný!
A EŠTE RAZ:
Nahláste mi korupciu a smery jej tokov, odmena vás 
neminie: tri až osem rokov!

Slovenská malá strana, po vzore veľkých krajín 
s dlhoročnou demokratickou tradíciou, usporiadali 
voľby, tzv. primárky, na kandidáta SMS do volieb na 
predsedu VÚC vo svojom rodnom kraji, teda na post 
župana. Mladá a neskúsená členka strany Amália P. 
však na verejnom hlasovaní zodvihla svoju pravicu proti 
predsedovi strany, ktorý sa o kandidatúru uchádzal.
Na snímke: Fixovaná pravá končatina nešťastnej 
Amálie P. po fraktúre, ktorú jej spôsobili priaznivci 
predsedu SMS.

-mv-

Pavel TAUSSIG
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Tak si představte, že Pan-
teři z Floridy už nemají 
zájem o služby českého 
hokejového důchodce 
Jaromíra Jágra. V době 
uzávěrky tohoto vydání 
Sorry se stále nad další 
kariérou populární „68“ 
vznášely otazníky, a pro-
to jsme se rozhodli vnésti 
do toho problému trochu 
světla. Pokud si důklad-
ně pročtete následující 
soutěž, budete mít zcela 
jasno.

1. Vedení Floridy 
poslalo Jardu:

a) do šatny
b) k ledu
c) k vodě

2. Jágr čeká na:
a) smlouvu

b) formu
c) farmu

3. Jágr by chtěl:
a) hrát v první lajně
b) hrát v druhý lajně
c) dát si lajnu

4. Jágr má:
a) doma pětadvacítku
b) na dresu osmašede-
sátku
c) na krku padesátku

5. Jardovým momen-
tálně nejoblíbeněj-
ším TV pořadem je:

a) Studio Buly
b) Sama doma
c) Chcete mě

Správné odpovědi spo-
lu s pukem a hokejkou 
zasílejte do Hnidouz, 
případně kamkoli na 
Floridu.

Keď bol český básnik Josef Svatopluk 
MACHAR ešte vysokým vojenským 
hodnostárom, prišiel na inšpekciu do 
istého mestečka. Hoteliér, u ktorého 
sa ubytoval, mu pripravil reprezentač-
nú izbu, u kníhkupca si požičal všetky 
knižky tohto uniformovaného básnika 
a umiestnil ich v izbe vo vitríne. Keď 
Machar odcestoval, prišiel hotelier za 
kníhkupcom a sťažoval sa.
„Žiaľ, knihy vám nemôžem vrátiť. Pred-
stavte si, on mi v noci do každej napísal 
venovanie.“

• • •
Hviezda talianskeho filmu Giulietta 
MASINA povedala raz o svojom man-
želovi, svetoznámom režisérovi Frede-
ricovi Fellinim:
„Ten tak klame, že sa červená len vtedy, 
keď hovorí pravdu!“ O chvíľu so smie-
chom dodala: “Aby som bola úprimná, 
nikdy som nevidela, že by sa červenal.“

• • •
Istý skladateľ modernej hudby pove-
dal v spoločnosti skladateľovi Pietrovi 
MASCAGNIMU:
„Čo poviete, majstre, že som sa narodil 
práve v deň Verdiho smrti?“
„Bohužiaľ, je to tak,“ – povedal 
Mascagni, - „nešťastie nechodí samo.“

• • •
Na jednej besede položili ruskému 
básnikovi Vladimírovi MAJAKOVSKÉ-
MU otázku:
„Aký ste to vy proletársky básnik, ko-
lektivista, keď stále píšete ja, ja, ja...?“
Majakovskij pohotovo odvetil: 
„A vy si myslíte, že kolektivistom bol cár 
Mikuláš II., keď stále hovoril „my“?“

• • •
Priatelia vyčítali MAJAKOVSKÉMU, že 
nemá rád matematiku.
„Chápem, že to je jedna zo základných 
vied,“ – bránil sa, - „ale keď to máte 
samé: Keď máš desať jabĺk a tri dáš Vo-

loďovi, koľko ti zostane... Pritom u nás 
na Kaukaze je toľko jabĺk, že nikomu ani 
na um nezíde, aby ich rátal.“

• • •
Slávny anglický spisovateľ Somerset 
MAUGHAM, známy svojou roztržitos-
ťou, cestoval raz vlakom. Na to do od-
delenia vošiel sprievodca.
„Kontrola cestovných lístkov.“
Maugham siahol do vrecka, ale cestov-
ný lístok tam nenašiel. V tom momente 
sprievodca spoznal známeho spisova-
teľa.
„Och, to je v poriadku, pane.“
Maugham, ale aj naďalej nervózne hľa-
dal svoj cestovný lístok.
„Naozaj, pane, vôbec si nerobte starosti 
a cestovný lístok nehľadajte.“
„Akože nemám hľadať cestovný lístok. 
A ako budem vedieť, kde mám vystú-
piť?“

• • •
Bývalý člen Českej filharmónie Vilém 
MLEJNEK:
Každý rok som chodil do Juhoslávie, 
hlavne na Bašku. Objavili ju moji ro-
dičia. Raz takto v Prahe som cestoval 
električkou a oproti mne sedelo pekné 
dievča, ktoré si ma so záujmom preze-
ralo. Bol som vtedy štíhly mladý muž, 
ale aj tak ma to dostalo do rozpakov 
a skúmal som, či hádam jej záujem 
nevyprovokoval nejaký nedostatok 
na mojom zovňajšku. Rátam gombíky, 
upravujem si kravatu, skúmam ponož-
ky, topánky, ale dievča sa na mňa stále 
tak pekne pozerá. Vzbudilo to záujem 
všetkých cestujúcich. Keď sa vedľa mňa 
uvoľnilo miesto, prisadla si ku mne. To 
som bol už celý červený. Určite si ma 
s niekým mýli. A tu zrazu zašveholila na 
celú električku:
„Majstre, vy sa už na mňa nepamätáte? 
Videla sme sa vlani na Baške.“
Zrazu mi svitlo a hovorím:
„Prepáčte, slečna, ja som vás oblečenú 
hneď nespoznal.“
Celá električka sa začala smiať, dievča 
sa začervenalo a vystúpilo na najbližšej 
zastávke a ja hneď za ňou.

anekdoty
podľa
becedy

m

(franc. pour féliciter) je v spojení s letopočtom skratka blahoprajnej 

novoročnej formulky. S láskavým dovolením autorov pokračuje-

me 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 uply-

nulého roka. Odkedy však funguje internet, tak v poštovej obálke už iba zriedkavo. 

Ak teda máte vo svojej zbierke vtipné alebo inak zaujímavé novoročenky, ktoré by 

mohli zaujať aj našich čitateľov, prosíme o ich zaslanie do redakcie. 

PF

Eja KULOVANÝ

Na základe dohody o reciprocite 

publikujeme niektoré materiály 

z českého humoristického časopisu 

SORRY.

Karol ČIZMAZIAPavel TAUSSIGJozef STORINSKÝ

Jaroslav DOSTÁL
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Svetozár MYDLO

U NÁS TAKÁ OBYČAJ I.

Buďme, bratia, jeden prápor, 

nech je ako je, 

nezdolá nás žiadny nápor 

abstinencie.

U NÁS TAKÁ OBYČAJ II.

Koho u nás 
dačia zvrhlosť nazlostí, 

pomôže si borovičkou 

od tráviacich ťažkostí.
Mikuláš JARÁBEK

Karol MÍČEK (El-Cato)
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ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU

VERŠÍČKY 
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY
Národ sa narodil
s jazykom rovnakým.
Z lietadla bez strachu
Skáču len padáky.
Vo väzbe zavretý
chemický prvok je.
V peci sa pestuje 
sušené ovocie.
Ústavný činiteľ
žije si v ústave.
Jánošík pochádzal
z dediny Ťarchavej.
V škole sme videli
modelky atómov.
Romboid môže byť
chatrčou pre Rómov.
Venušin ohorok
nájdeme na dlani.
Dychovou skúškou sa
topiaci zachráni.
Učiteľ skúšaním
dobytka začína.
Fínsko je rodiskom
každého delfína.
Pes mačke bezhlavo
po hlave poskákal.
Martinko vystrelil
kráľovi do vtáka.

Jozef BILY

•	 Podľa	geologického	vývoja	je	kraji-
na	v	období	mladosti	alebo	v	obdo-
bí	starosti.

•	 Keď	sa	hory	pomelú,	vznikne	hro-
mada	piesku.

•	 Lavína	je	miesto,	kde	je	rozliaty	sneh	
alebo	láva.

•	 Horská	oblasť	 je	 typická	tým,	že	
tam	nič	nerastie.

•	 Skaly	 ničia	 zvieratká	 s	kopýtkami,	
ako	sú	kamzíky	alebo	turisti.

•	 Horské	 potoky	 majú	 čistú	 vodu	
preto,	že	sa	väčšinou	skladajú	zo	
pstruhov,	plechoviek	a	kamenia.

•	 Plesá	sú	ľadovcové	jazerá	rozpuste-
né	na	vodu.

•	 Hlboké	 a	stupňovité	 údolie	 sa	
volá	kanón.

•	 Vodopád	je	voda,	založená	na	páde.

•	 V	minulosti	bola	riečna	voda	taká	
čistá,	 že	 ju	 naši	 predkovia	pili	 aj	
dobrovoľne.	

•	 Rieky	v	minulosti	prekračovali	ľudia	
v	miestach,	kde	boli	brody	alebo	iné	
nedostatky	vody.

•	 Slepé	rameno	v	potoku	alebo	rie-
ke	 vznikne,	 keď	 voda	 nezvládne	
zatáčku.

Perličky
so	školy a okolia

- Vasyľu, borovičku budeš?
- Moja narodnosť mi ne dozvoľuje 
povisty - ŇI !

• • •
Debata u labirski korčmi:
Benzyn podorožal, potravyny 
podoražyly, elektroenergija ide hori, 
lem jachty potuňaly.
Radisť ku nam pryšla z takoho boku, 
de sme to dočista ne čekaly...

• • •
Stojiť Vasyľ na ulici v Labirci. Nykde sja 
neponahľať. Tu ku ňomu prychodyť 
paňi - prodavačka kvitkiv i mu hvaryť:
- Kupte kvitky...
- Mi ne treba...
- No lem kupte, pro ženu - naisto sja 
poraduje...
- Ne mam ženu, utekla od mene...
- Kupte, verne sja...
- Ideš satane, nepokušaj...!

•R U S N Á C K E
O K I E N K O

•	 Nejedna dievčina dostáva v osemnástich komplimenty, podaktoré už aj alimenty.
•	 Manželka a svokra občas tiahnu proti jednému mužovi ako jeden muž.
•	 Hladí ťa žena po hlave? Možno si iba obhliada tvoj skalp...
•	 Je zaujímavé, že nová metla najlepšie metie v rukách starej upratovačky.
•	 Nového pracovníka by sme si mali najprv oťukať a nie ho hneď otĺkať.
•	 Netresol síce nikomu po papuli, ale dokázal zo všetkého niečo vytrieskať. 

Jiří NOVÁK

Jan TOMASCHOFF

Peter GOSSÁNYI

Sám sa len tak nezmením, 
nepôjde to, veru, hneď, 
keď sa nad tým zamyslím, 
ľahšie bude zmeniť svet!.

Pravda musí zvíťaziť, 
to je jasné ako nebo.
Ja za ňu aj život dám, 
za tú pravdu – silnejšieho.

Kresba a texty: Ladislav BELICA

• Lož je najčastejším prostriedkom dorozumenia sa človeka 
s človekom.

• Každý človek má svoju cenu. Iba niektorí jedinci majú zľavu.
• Niekedy aj úspora administratívy sa rieši byrokratickými 

metódami.
• Paradoxom je, ak je diétna sestra obézna.A
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OKIENKO

Vraví Rudo Pištovi:

- Hádaj, čo mám 

v pravom vrecku?

- Neviem.
- Začína sa to na p.

- Peniaze?
- Nie, pollitrovku.

- A teraz hádaj, čo mám 

v ľavom vrecku?

- Neviem.
- Začína sa to na e.

- Naozaj neviem.

- Ešte jednu.

Zídu sa tri židovské matky pri čaji a za-
čnú sa rozprávať: 
„Aj, aj ,aj, aj, aj“ – narieka prvá matka.
„Oj, oj, oj, oj, oj“ – narieka druhá.
„Uj, uj, uj, uj, uj“ – pridá sa tretia.
Po chvíli sa jedna z nich zastaví a ho-
vorí tým dvom ostatným: „Tak o našich 
deťoch sme sa už naklebetili až dosť, 
nie?“

V jednej židovskej obci mali taký zvyk, 
že nepochovajú nebožtíka, pokiaľ 
o ňom niekto nepovie niečo pekné. Až 
jedného dňa obesili lumpa, násilníka 
a vraha. Lump visel, ale čo s ním? Po-
chovať ho chceli, ale nikto o ňom nič 
pekného nepovedal a tradíciu porušiť 
sa im tiež nechcelo. Až nakoniec rabín 
našiel riešenie. Prišiel k šibenici, pozrel 
sa na obeseného a povedal: „Pekne 
visí!“

Malý Móricko má v škole problémy 
s matematikou. Keď mu to otec vyčíta, 
bráni sa: „Učiteľ je antisemita a preto 
mám také zlé známky.“
Dajú ho pokrstiť a najbližšie vysvedče-
nie je ešte horšie, ako tie predtým. 
Otec: „Tak sme ťa dali pokrstiť a ty si sa 
v matematike vôbec nezlepšil!“
Móricko: „To vieš, my kresťania nemá-
me na matematiku hlavu.“

Rabín a katolícky kňaz cestujú spolu 
vlakom. Po chvíli sa kňaz osmelí a ho-
vorí:
„Prepáčte, rabi, ale je to pravda, že 
ľudia vašej viery majú zakázané jesť 
bravčové?“
„Áno, otče, je to pravda.“
„A povedzte mi - ako kňaz kňazovi – 
ochutnali ste ho niekedy?“
„No to áno, raz som zjedol kúsok sla-
niny.“ 
„A chutnala vám?“
„Nuž, musím sa priznať, že chutnala.“
Po chvíli sa pre zmenu obráti rabín na 
kňaza:
„Prepáčte, ale je to pravda, že vy máte 
zakázané telesne obcovať so ženou?“
„Áno, je to presne tak, ako hovoríte.“
„A povedzte, ako kňaz kňazovi – skúsili 
ste to niekedy?“
„Poviem vám pravdu, nie.“
„Hmmm, škoda,“ vraví na to rabín, „je to 
oveľa lepšie ako bravčové.“

„Mojse, ten náš rabín, to je svätý muž, 
celý týždeň sa postí a potom cez šábes 
sa zavrie v izbe a rozpráva sa so Vše-
mohúcim. To je, čo?“
„No neviem, len či...“
„Len či čo?“
„Len či je to pravda.“
„Samozrejme, že je to pravda, povedal 
mi to sám rabín.“
„No len či je všetko tak, ako hovorí ra-
bín.“
„Samozrejme, že je to tak, Všemohúci 
by sa predsa nebavil s klamárom.“

•Ž I D O V S K É
A N E K D O T Y

Štefan RYCHTÁRIK

Narodil sa v Olomouci 17.5.1942, 
študoval v Brne. Už počas štúdia kreslil 
a v humoristických i iných periodikách 
uverejňoval svoje vtipy,  na tému 
zvierat, ktoré boli veľmi populárne. Po 
roku 1968 publikoval v zahraničí, najmä 
vo Švajčiarsku, Nemecku a v Kanade, 

kde si rozšíril vzdelanie na Torontskej 
univerzite. Neskôr bol profesorom 
na Ryerson univerzite v Totonte na 
Fakulte inžinierstva a aplikovaných vied. 
V Toronte aj 3.8.2017 zomrel.

-mv-

Pavel KANTOREK

SEPTEMBROVÝ INFOSERVUS
Vážení a milé, škola je dostatočný dôvod, aby sme sa jej venovali v plnej šírke, dĺžke, 
výške i hĺbke tohto pojednania, keďže sme v deviatom mesiaci. Na slovo si však 
neodbytne nárokuje aj obligátna jeseň a jej hmatateľné výsledky: Ovocie z Lenina, 
pardón, ovocie a zelenina. No a s tými urobíme krátky proces. Po prvé: zakázané 
ovocie je stále čerstvé, po druhé: kritika a zelenina sú zdravé, ale väčšina z nás dáva 
prednosť mrkve, hoci je to neraz iba nadávka rozhodcovi, ktorý... veď viete ako. No a od 
takej karotky je už iba na krok k výchove detí, pri ktorej je jediným problémom dostať 
svoje ratolesti tam, kam samy nechcú. Lebo je naozaj šokujúce, keď vlastný potomok 
začne mať vlastné názory. Tak či onak, učitelia sa boja riaditeľa, ten inšpektora, on svojej 
ženy, tá svojich detí, iba žiaci sa neboja nikoho a ničoho. Nad ich prefíkanými kúskami 
aby občan jedno oko prižmúril a druhé radšej neotváral. Ak sa však pozrieme na veci 
z matematického aspektu a v neposlednom rade zo zorného uhla či hľadiska, javia sa 
v inom svetle, farbe i zvuku. Tak napríklad, keď PSČ Prešova delím rokom vzniku tohto 
dvojtýždenníka, k tomu nekompromisne pripočítam telefónne číslo rapera Rytmusa, 
odrátam čas odchodu rýchlika do krásavice na Dunaji a násobím dnešným dátumom, 
dostanem žrebovateľné číslo domu šéfredaktora Bumerangu. Však, Fedor?
Príklady sa dávajú aj priťahujú a karavána ide ďalej a tak ďalej. Ale školopovinné deti 
by si mali vziať vzor nielen z učiteľov, ale aj z rodičov. Avšak niektoré si berú podnet, 
impulz, príklad iba z matky, lebo otec je príklad s jednou neznámou.
Keď si tak čítam, čo som tu nastváral a povyvádzal, sám so sebou vonkoncom 
nesúhlasím a do príhovoru sa mi nástojčivo tlačí otázka: Vážení a milí, máte k tomu 
niečo? Máte. Ďakujem a rozchod!

Jackie LE-CHAN

NÁPĚV MORAVSKÉ 
LIDOVÉ 

(ze současnosti)

Nalej mě vínečka nalej 
do tamtej sklénečky malej
Jak ten svět na dně zhlédnu 
hned si dám ještě jednu...

TALENT

Diskotéky párty hrátky
Míň zaplatit víc chtít zpátky
Rozhazovat ruce nohy
K tomu máme skvělé vlohy

Zdeněk JANAS

Dievča vraví svojmu chalanovi: 

- Príď zajtra, nikto nebude 
doma. Chalan prišiel, zvoní - 

a nikto nie je doma.

Miroslav MOTYČÍK
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Rasťo VISOKAI

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU

Zuza vraví Bete:
- Ja keď sa vydám, vezmem si iba absti-
nenta a nefajčiara.
- Ale, Zuzi, dvoch si naraz vziať nemô-
žeš.

• • •
Čo je to časopriestor?
Keď majster povie robotníkom:
- Chlapi, budete kopať kanál odtiaľ to až 
do zajtra.

• • •
Manžel sa predčasne vrátil zo služobnej 
cesty a v spálni našiel v skrini zatvore-
ného suseda Gejzu.
Ten nestratil duchaprítomnosť a zvolal:
- Výborne... Našli ste ma! A teraz sa 
schovajte vy...

František KRATOCHVÍL

Vlado KOLESÁR

ČEŠTINA A CHLAST
O tom, že čeština je nejkrásnější a nejbohatší jazyk na světě, netřeba 
polemizovat. Zvláště dá-li se dohromady s největším koníčkem Čechů – 
alkoholem. A tak – jak říkáme hezky česky těm, kdo si poněkud více přihnul?

 
Elektrikář může být nadrátovanej a soudce jak zákon káže. Klempíř byl na šrot. Metař 
byl nametenej a sládek nachmelenej. Akademický malíř byl pod obraz a malíř pokojů 
zmalovanej. Loutkoherec byl zpumprlíkovanej. Zpěvák, a že jich bylo, byl zhulákanej. 
Letec byl jako bomba, pyrotechnik jako puma a kanonýr jako dělo. Pracovník 
pneuservisu byl gumovej.

Truhlář byl jako prkno. Kněz byl jako slovo boží, funebrák tuhej. Meteorologa nebylo 
potřeba, ale byl by na mraky. Veterináře potřeba bylo, a když se vracel z akce, byl jako 
zvíře.

Boxer byl ztřískanej, kropič zlitej. Zemědělci ji měli jako vidle. Zootechnik v JZD byl 
jako dobytek, řezník jako prase. Kovář byl zbušenej, kuchař na kaši a myslivec piclej. 
Písmomalíř byl často zlinkovanej, lakyrník zlakovanej. Kominík byl zčazenej. Sklenář 
měl okno. Koukám teď na televizní zprávy. Je tam nějaký poslanec. 

Ten kdyby přijel do Vísky, tak by byl odhlasovanej.
Uklízečka bude na prach. Zaměstnanec autobazaru je jetej, dopravář má špičku 

a pumpař je total. Zahrádkář by mohl být nakropenej, dřevorubec zrubanej.
Karbaník je zkárovanej. Ortopéd bude zlámanej, dermatolog koženej a anesteziolog 

v bezvědomí. Pedagog bývá vyškolenej. Hudebník na moll a entomolog na mol. 
Chmelař je jako žok. Ajznboňák i tramvaják je vykolejenej. A výhybkář namazanej. 
Zoolog má opici. Logicky. Kynolog je jako doga. Zákazník má nakoupeno. Řidič je 
zřízenej a ocelář zkalenej. Flétnista zhvízdanej.

Profesím, které se ve výčtu neobjevily, se srdečně omlouváme.
No řekněte, není ta čeština dokonalá?!!!

Česi pozorujú zatmenie slnka!Bruno HORECKÝ

PLATOVÉ PRÁZDNINY

Rokovania s ministrom 
sú momentálne patové, 
chce predĺžiť prázdniny, 
ale učiteľom iba platové.

Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

DIOGENES
Ani Diogenov nápad bývať v sude nebol zlý, nemal inej možnosti, kontajnery neboli.

Emília MOLČÁNIOVÁ
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DEREŠ FEDORA VICA

Najbližšie číslo 

časopisu Bumerang 

nájdete vložené v denníku 

Šport

v sobotu 

9. septembra

Ako sa správať 
v stomatologickej 
ambulancii : Zatnite 
zuby a otvorte ústa

s
JEDINÁ OTÁZKA

ČITATEĽOM BUMERANGU:
Viete, kde nájdete najviac 
optimistov?
Medzi pesimistami.

Otec a dcéra
- Evka , ty si sa na streche opaľovala cel-
kom nahá?
- Nie oci, mala som slnečné okuliare.

MŇAM EŇOŇUŇO
Motto: Hlad je preoblečený smäd.

Priamy prenos pre kolektív jedákov 
s bumerangovým efektom

Osoby a obsadenie kuchyne:

Muž – aktívny varič
Žena – pasívny pozeráč

PRÍPRAVA:
M: Do hrnca dáte kolo mäsa, zalejete 
vínom, potom ešte pridáte pivo, podle-
jete borovičkou a zasmažíte rumom.
Ž: A aké to bude mäso?
M: Čo tam po mäse, ale tá omáčka!

Nechajte si chutnať, 
bumerangovníci.

Pišta BÁČI
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Stanislav VEREŠVÁRSKY Z DROBNEJ INZERCIE
Agentúra Dríst Servis zabezpečí profesionálne ohovorenie vami zvolenej osoby. 
Zn. Môže byť aj svokra, ak nám ona nezaplatí lepšie

Bezplatne popletiem hlavu každej dobre situovanej kočke v predpenzijnom veku. 
Zn. Dežo Džakomodoro Kassanova

Vymením sedavé zamestnanie za niečo výnosnejšie.
Zn. Trinásťkrát trestaný a dosť!

Šikovný zubný technik hľadá pracovné uplatnenie s adekvátnym príjmom aj servisom
Zn. Zvládnem aj nefunkčnú zubačku

Vášnivý zberateľ, bývalý príslušník 4. ukrajinského frontu, hľadá do svojej rozsiahlej 
zbierky „Davajčasy - Uméňa puľimjot!“ hodinky značky GutenTag Heuer, Rolex-Na 
zdaróvje a Tissot-Fašist.
Zn. Platím v pohotovosti

SVIDNÍCKA 
JÓDLOVAČKA

Ňeznam jak ti, 
no ja ňescem chlopa 

zos podňikateľskej fajti.
Ja sebe, prisamvačku, 

naj- nak- najdzem 
fešaka rusnaka, 

co čita Bumerang 
a vipije mľ ika 

pol druha mľ ičaka. 
Ej-hoj, tili, tili, tili... 

Berta PIJANÁ, PhD.

Viete, ktorý výbuch ešte nikomu neublížil?
No predsa výbuch smiechu.

VIETE, 
že autori fantastických románov sa najviac obávajú choroby sci-filis?

Milan LECHAN

ZO SPRÁV AGENTÚRY JÉPÉPÉ

Viete, že česká herečka Lída Baarová za-
čala svoju kariéru vo filme už ako 17- roč-
ná? Po prvých úspechoch sa presťaho-
vala do Berlína, kde sa o.i. stala milenkou 
nacistického ministra propagandy Joža 
Goebbelsa. Ich pomer ukončil až Dolfi 
Hitler. Jej príbeh sa dostal tento rok aj na 
plátna kín s názvom Bumerang- natáčal 
sa v Prahe a nakrúcal v Prešove. Hlavnú 
ženskú postavu sugestívne stvárnil ru-
sínsky herec Teodor šapin (dievčenské meno šéfredaktora Bumerangu).

Papa RACO

Jitka HOLEČKOVÁ

Marcel KRIŠTOFOVIČ

Matematicke množini vymišľeli Slovaci. Dze-
šectišic jich bojovalo vof SNP, pejctišic bulo 
raňenich a dvacectišic jich dostalo metaľe.

BAČIKOVA
MUDROSC

...a DEREŠ Oldřicha DVOŘÁKA


