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humoristicko-satirický dvojtýŽdenník

Prof. Phdr. iveta 
radičová, Phd, 
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Paneurópskej univerzity, profe-
sorka na Bratislavskej medziná-

rodnej škole liberálnych štúdií 
a členka Akadémie humoru 

Kremnických gagov

❶ poznáte nejakú (máte ne jakú 
vlastnú) definíciu humoru?
Humor má úžasnú schopnosť katarzie. 
Či už jeho podoba radostného smiechu, 
alebo podoba smiechu cez slzy.

❷ Stala sa vám niekedy humor-
ná (veselá) príhoda, ktorá by 
mohla pobaviť aj našich čitate-
ľov?
Lepšie je ľudí, aj keď neplánovane, 
pobaviť, než nahnevať či rozčúliť. Žila 
som 30 rokov s humoristom, takže som 
mala situácie na smiech na dennom 
poriadku. Najmä tých neplánovaných.
Stanko nás pozval s dcérkou do kina. 
Meškali sme, v sále už bola tma. Líst-
ky sme mali presne v strede sály. 
Uvádzačka nás s baterkou odviedla 
k našim sedadlám, ktoré však boli ob-
sadené. Stankov boj o miesta skončil 
rozsvietením v sále a oznamom uvád-
začky: pán Radič, vy tie lístky máte na 
tieto miesta, ale na včera!. Takže sme 
film už nemali šancu vidieť. Nemusím 
opisovať komentáre ľudí v sále ani 
moje hodnotenie Stanka. Bol hrozne na 
seba nahnevaný, a nám s Evkou bolo 
hrozne do smiechu. Ale smiali sme sa 
až keď hlavu rodiny prešiel amok.

❸ Ktorá oblasť spoločenského 
života je podľa vás najväčším 
inšpirátorom humoru?
Oblastí je veľa, tradične vzťahy muža 
a ženy, manželstvo, policajti a samo-
zrejme politici.

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

Keď mne je z politiky a politiky už dlho-
dobo iba smutno.

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Boh stvoril Adama a Evu. Vďačný Adam 
sa pýta: prečo si ju vytvoril takú krás-
nu? Aby si ju mohol milovať, Adam - re-
čie Boh. Po týždni sa opäť pýta Adam: 
ale takú prekrásnu si ju stvoril. Tá pleť, 
vlasy, tvárička… Musel si ju stvoriť až 
takú krásnu?
Vravím Adam, musel, aby si ju mohol 
milovať.
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Kritizovat ridzitela,

može enem hlúpé tela.

Na direktora mosíš ódy spívat,

v pohodze ve škole budeš zívat.

Potem sa ci zvýši plat,

v perinkách si možeš stlat.

Držat hubu a aj krok,

toto neví enem cvok.
dedo Pejo

Skutočná satira je práve to, čo 
nikdy nemalo a nikdy nebude mať 
ľahšie podmienky, ako má.
A keby náhodou vznikli, musela by 
ich skutočná satira opustiť a hľa-
dať si opäť ťažšie.

Pavel TAUSSIG

Andrej MIšANEKKresba Vasilija AlExANDROVA, o autorovi viac na str. VI
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To je to, mať nápad. Ak má človek nápad, 
všetko ostatné už ide samo. Nápadov je 
nedostatok, to nie je nič nové. „Dajte mi 
pevný bod a pohnem zemeguľou“ – alebo 
tak dajako znelo jedno zo slávnych volaní 
po nápade, len nápad je tu vtipne zastú-
pený bodom, aby sa nepovedalo.
Jiří Suchý, blahej pamäti v slávnych Gra-
motingltangloch denne rozvíjal nejakú, 
vždy inú, tému – samozrejme, ak mal ná-
pad. Čo však robil, keď prišiel do rozhlasu 
bez nápadu? Píše o tom doslova:
„Tak som sa – nakoniec dnes a denne – 
ocital znovu pred problémom, o čom sa 
budeme rozprávať. Našťastie ma však 
rozbolela hlava, možno práve z toho roz-
mýšľania a bol som zachránený. Keď sa mi 

chcelo spať, keď mi bolo horúco, rozprával 
som vám o tom, ako sa mi chce spať. Tak 
keď ma bolí hlava, nebudem vám rozprá-
vať o Jazdiarni Pražského hradu, budem 
vám rozprávať o tom, ako ma bolí hlava.“
Jedna z obligátnych otázok, ktoré ľudia 
kladú básnikom, karikaturistom, spisova-
teľom a čo ja viem komu ešte znie – „Člo-
veče, kam ty na to chodíš?“ alebo „Kde 
berieš tie nápady?“ Na také otázky sa 
zvyčajne ťažko odpovedá. Ono sa za tým 
nedá chodiť nikam a ak je človek poctivec, 
ani brať nápady by nemal. Pretože, a to mi 

mnohí určite potvrdia, nápad niekedy je 
a niekedy nie je, alebo chvíľu je a chvíľu 
nie je. Tie chvíle, kedy nie je, sú dlhšie, 
zväčša aj častejšie. No a potom je tu 
ešte druhá možnosť, že ak sa pravidelne 
striedajú chvíle bez nápadu, s podobný-
mi chvíľami nápadu bez – stále je tu ešte 
možnosť skočiť si do knižnice (tí vyspelej-
ší do vlastnej) a použiť nápady niekoho 
iného. Na Slovensku je to osvedčený pro-
striedok ako sa dostať do dejín, aj keď je 
pravda, zadným vchodom.
Nápad, na rozdiel od jedla, vzduchu, 
vody – nie je pre život nevyhnutný. Bez 
nápadu sa dá vládnuť, riadiť vládu či 
ministerstvo, bez nápadu sa dá urobiť 
kariéra umelecká i vedecká, bez nápadu 
sa dajú písať romány, scenáre televíznych 
programov, maľovať obrazy, nakrúcať 
filmy. A nebyť toho, že tu a tam niekto 
nápad dostane, ani by sme nezbadali, že 
všetok ten ostatný balast bol bez nápa-
du. Napriek tomu len vzácne počujeme to 
blahodarné uvedomenie si seba samých, 
alebo toho, čo sa okolo nás deje – „To bol 
ale hlúpy nápad.“ Ale vždy sa nájde nie-
kto, kto má dobrý nápad, taký musel mať 
aj tvorca nasledujúcej anekdoty:
Pani Uršula hovorí psychiatrovi:
„Pán doktor, keď môj manžel vypije čier-
nu kávu, tak hneď zje aj porcelánový hrn-
ček a nechá iba uško…“
„To je naozaj čudné,“ odpovedá psychia-
ter, „veď ušká sú najchutnejšie!“

Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

slovník (takmer) cudzích slov

VnáPad
Po mesiaci prichádza Adam: No dobre, 
je krásna, prekrásna, aby som ju mo-
hol milovať. Ale prečo si ju stvoril takú 
hlúpu:
Boh: aby ona mohla milovať teba, 
Adam
❻ Stali ste sa niekedy objektom 
žartovania? Ako to na vás pôso-
bilo?
Často, veľmi často. Našťastie. Jeden 
vtip za všetky: Letí Fico s Radičovou 
vládnou letkou a Radičová hovorí: vy-
hodím desať 100 euroviek a urobím 
100 ľudí šťastnými.
Fico: ja ich vyhodím 1000 a urobím 
1000 ľudí šťastnými.
Otočí sa pilot a vraví: A ja vyhodím vás 

dvoch a urobím celý národ šťastným.
❼ Je pre vás humor nevyhnut-
nou súčasťou života, alebo sa 
bez humoru pokojne zaobídete?
Ach, veď čo by to bolo za prežívanie? 
Humor je cukrom aj soľou života.
❽ Chcete sa sama seba na niečo 
opýtať ? Ak áno, dajte si na svoju 
otázku aj odpoveď.
Kde sa v nás berie toľko nenávisti a ne-
prajnosti?

skutočná historka ešte ako spomienka na 21.august 1968
Dnes svetoznámy spisovateľ Milan Kundera býval v 60. rokoch v Prahe, kde ho raz navští-
vila jeho nastávajúca z Brna. Uprostred noci sa začal ozývať buchot na bránu a neustále 
sa stupňoval. Preľaknutý spisovateľ sa obával, že je to jedna z jeho pražských ctiteliek 
a pred svojou nastávajúcou tvrdil, že je to iste len nejaký opilec. Keď o tom neskôr rozprá-
val v spoločnosti, hovorieval: „ Ani neviete, ako mi ráno odľahlo, keď som zistil, že to boli iba 
moji kamaráti, ktorí mi prišli oznámiť, že nás práve obsadzujú Rusi… „

Demokratizmus abecedy:
rovnakým hlasom
sa vyslovuje veľké
i malé „a“.

Tomáš JANOVIC

Keď nejaký politik povie, že všetci sme na jednej lodi, znamená to, že on chce byť kapitánom a my máme usilovne veslovať.

Jan TOMASCHOff

Mykola KApUSTA, (Doneck, Ukrajina)

Najnebezpečnejšie pre politika je, keď sám uverí tomu, čo hovorí.
Ludvík AšKENAZY

Peter GOSSáNYI

Ľubomír JUHáS

PolitoloGizmY milana kendu

VÝKON HODNÝ ŠAMPIÓNOV

Najrozšírenejší športový výkon politikov je od-
biehanie od nepríjemnej témy.

PILÁTOV PRÍKLAD

Ruky si možno umývať aj na klávesnici písacieho 
stroja alebo počítača.

Z POZNATKOV PRAKTIKA

Racionálne hospodáriacemu človeku vydrží jarná 
únava až do budúcej jari.

KDEJAKÁ KAČICA

Kdejaká kačica si namýšľa, že bez nej by nebola 
žurnalistika hlavného prúdu.
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PokutY za hriechY

Moja milá ufónka,

dalo mi ťa nebo.

Ťažko je žiť bez teba,

ešte ťažšie s tebou.

Pred voĽBami 
v uFÓnsku

„Len mi dajte hlasy!“

V mysli mu však blyslo:

Ukážem vám, ufóni,

až vám bude kyslo!

uFoGramY
Tomáša M A J E R N Í K A

Slovenská malá strana dôrazne pro-
testuje proti dezinformačnej kam-
pani, ktorú proti nej vedú masmédia 
v niektorých krajinách. Na základe 
našich správ, ktoré sa pravidelne 
objavujú na stránkach Bumerangu, 

nás začali v Luxembursku, Vatikáne, 
Lichtenštajnsku, San Maríne a v Mo-
naku považovať za veľkú stranu. 
Niektoré noviny dokonca uverejnili 
text tohto znenia: "V rámci malých 
krajín Európy patrí Slovenská malá 
strana medzi najväčšie malé strany 
svojho druhu a zamerania." Ešte raz 
dôrazne protestujeme a prehlasuje-
me, že Slovenská malá strana je naj-
menšia malá strana z tých, ktorých 
pôsobnosť je zaznamenateľná.

sPrávY
slovenskej 
malej 
stranY

sPrávY z domova aj Pohraničia

Piati proti piatim
Posledné kolo divácky obľúbenej súťaže prinieslo napínavú, hoci netra-
dičnú vedomostnú konfrontáciu piatich skúsených policajných psovo-
dov s piatimi ich štvornohými zverencami. Vedomostné a znalostné sú-
ťaženie nakoniec v dramatickom závere prinieslo tesný, ale prekvapivý 
výsledok 94:95 v prospech chlpáčov. O tomto výsledku rozhodlo až po-
sledné kolo, v ktorom na povel „K nohe!“ lepšie reagovali služobné psy. 
Všetky zaujali známu pozíciu, zatiaľ čo sa zmätení a zneistení policajti 
zaujímali, či do štúdia prišiel Policajný prezident!?

Pestovateľský úspech
Vynikajúci úspech sa podarilo dosiahnuť dvojici slovenských pestova-
teľov. Ich nová odroda zeleniny s vysokou nutričnou hodnotou, ktorú 
nazvali Klobásovník slovenský (Csiposwurst slovacus) pripomína vzhľa-
dom cuketu, avšak jej plody svojou vôňou a chuťou pripomínajú čerstvú 
vyúdenú klobásu!? O osude novej odrody zeleniny sa vraj rozhoduje na 
Úrade pre štandardizáciu neštandardných produktov. Jeho zástupcovia 
totiž pri prvej kontrole kvality, zjedli celú úrodu so zdôvodnením „Úroda 
patrí úradu“!?

Stanislav VEREšVáRSKY

Písané kaligraficky
 • VÝSTRAHA PRE SLOVENSKO 
Občania, bacha na vetry od Vietnamu, 
môžu spôsobiť riadny kalimatiáš!

 • AKO SA KAlILA VODA: 
Pilne Kali vodu kalí, že vraj už má namále, 
lebo pri tom kalení bolo čosi nekalé.

 • RADOSTNÁ SPRÁVA: 
Rozvoj medzinárodnej leteckej dopravy na 
Slovensku je na najlepšej ceste. Z Bratisla-
vy cez Moskvu do Hanoja bude otvorená 
nová letecká Kalilinka.

 • OTÁZKA DŇA: 
Bolo únosné za únos únosné?

 • ŽIVOTNÁ MÚDROSŤ: 
Kto neverí, že dobre naSMERovaný politik 
dokáže jedným šmahom premeniť kalich 
horkosti čo len na kalištek radosti, je 
obyčajná protinárodná kalika!

 • KALIFOVO VAROVANIE: 
Ak sa naša republika nezmení na Kalifát, 
tak niekoho dokaličím!

Ján Grexa Ivan KOVáčIK

Fero MRáZ

v. i. lenin: učit sa, učit sa, 
učit sa!

Asi máme na dárky,
nemáme učebnice, učitelú, kuchárky…

Možeš Otčenáš odríkat,
nem budeš ten ingliš spíkat.

Gdo zabráňí temu neduhu,
nejsú SK školy na juhu.

A co místo pro nezdravých,
levých a aj pravých?

Ono je to asi tak,
já píšu to uš po stý krát.

Stracila sa úcta k rákosce,
aj k učitelom na posce.

Tak co s tým spraví Janko Ámos,
štátný pátos, odbory, ZMOS?

Ňic, po trecím septembri za pár chvíl,
vrácí sa bes kyslíka kréf ze žíl.

Dedo Pejo

Je vždy lepšie, ak na vašej manželke šéf sedí, akoby na nej ležal.   Stano RADIč

V minulých dňoch sa na bližšie neurčenom mieste uskutočnila vedecká 
konferencia o dejinách Slovenska. Organizovala ju (bližšie neurčená) miest-
na organizácia Slovenskej malej strany. Konferencia bola krátka a závery 
jasné. V hlavnom a jedinom referáte odznela požiadavka, aby za dejiny 
Slovenska boli považované len obdobia rokov 1939 - 1945 a obdobie od 
1. 1. 1993. "Malý národ potrebuje malé dejiny, aby si ich lepšie pamätal" - 
zaznelo v závere referátu. Na konferencii sa objavilo aj niekoľko výtlačkov 
novej učebnice dejepisu, ktorá bude určená pre všetky typy škôl, vrátane 
vysokých. Zo štyroch strán učebnice bude celá polovica venovaná fotogra-
fiám niektorých popredných predstaviteľov Slovenska, ktorí pôsobili v po-
litickom živote v spomínaných obdobiach. Zvyšné strany využijú sponzori, 
ktorých spoločnosti sa na vydaní učebnice podieľali.

Z absolútne neoverených prameňov 
sme sa dozvedeli, že istý poslanec 
Národnej rady Slovenskj republiky 
dostal milú pozornosť - fľašu alko-
holu nevhodne pomenovanú "Black 
and white". Proti čiernemu psíkovi 
na etikete sa však poslanec rázne 
ohradil a žiadal, aby bol tento na-
hradený niečim, čo jasnejšie symbo-

lizuje i reprezentuje Slovensko. Stalo 
sa. Čierneho psíka na etikete vyme-
nili za tenistu Mečířa, samozrejme 
v riadne upravenej, poslovenčenej 
podobe. Fľašu whisky s etiketou 
"Mečiar and white" poslanec potom 
údajne s vďakou prijal.

-mv-
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Ľubo RADENA

Text a kresba: Ladislav BElICA

Poučenie z histÓrie
Kráľovstvo za koňa raz chcel meniť kráľ,
nikoho sa nepýtal, veď on všetko smel,
a kšeft to bol výborný,až sa na tom smial.
Veď za republiku, keby dáku mal,
dostal by len starý bicykel.
 
Jedine na koňoch sa do histórie vchádza,
inak by to ani nešlo, tak nech je v tom poriadok,
veď starý bicykel na ceste ťa striasa,
a týždeň potom si nesadneš na zadok.

Jozef STORINSKý

Na tržnici
Kupujúci: - Dežo, ale tie huby nie sú jedlé.
Predávajúci: - No a co? Šak ňe su na je-
dzeňe, aľe na predaj.

Vojtěch KRUMpOlECKresba: Vladimír RENčÍN

FiGĽe z Bardejova
-Pán Ščepený kandiduje na poslan-
ca a svojej žene predčítava reč, 
s ktorou chce predstúpiť pred svo-
jich voličov. Za chvíľu sa otočí na 
manželku a vraví:
- Ale ty ma vôbec nepočúvaš!
- Ale počúvam.
- A prečo teda zívaš?
- Pretože ťa počúvam.

•••
–Viete, čo je totálna korupcia na 
Slovensku?
Keď sudca podplatí obžalovaného, 
aby sa priznal.

Poslal nám: Milan MARGICIN

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

blahoprajnej novoročnej formulky. S láskavým dovole-

ním autorov pokračujeme v publikovaní týchto malých 

súkromných dielok (a donedávna i celkom intímnych s provokatív-

nym obsahom, ktoré autori do redakcií radšej ani neposielali), ktoré 

si od nepamäti vymieňajú medzi sebou známi na sklonku uplynulé-

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

zriedkavo. Ak teda máte vo svojej zbierke vtipné alebo inak zaují-

mavé novoročenky, ktoré by mohli zaujať aj našich čitateľov, prosí-

me o ich zaslanie do redakcie.

PF

jak sme ajťákovali
Teda sou vjeci na tom svjětě, kerý na první po-
hled vypadaj děsně složitě, ale f podstatě sou 
úplně jednoduchý. Třeba jako ty zpíčený počí-
tače.
Je teda pravda, že vo nich vůbec nic nevíme, 
ale to může bejt každýmu u prdele, páč tomu 
stejně nigdo nerozumí, teda až na toho Márova 
kámoše Bóďu, kerej nás to toho fšeho vlastně 
uvrtal.
Celý to začalo, dyž Mára f bufetu v Brodu na 
nádraží potkal Mára toho Bóďu a vymysle-
li bezvadnou vjec. Totiž, že si jako votevřeme 
tady u nás ajťáckou firmu, což prej znamená, 
že budeme vopravovat počítače a lidi nám za 
to budou solit jako divý. Říkal Mára. Honza Pa-
roh poznamenal, že jako nápad to nezní blbě, až 
na to, že vůbec neumíme vopravovat počítače, 
ale Mára to měl fšecinko vymyšlený. Že prej dyž 
nebudeme vědět co a jak, tak dycky zavoláme 
Bóďovi a ten nám po telefonu řekne, co máme 
dělat. Brnkačka.
Takže sme zašli k Bikšitovi do hospy, dali si lit-
ránek fernýtka a jen tak mezi řečí sme utrou-
sili, že jako máme novou firmu a že sme teď ty 
ajťáci. Reakce byla téměř vokažmitá. Jako první 
se k našemu stolu přiřítil předseda Kiki a že by 
nás tůze moc potřeboval, páč by chtěl změnit na 
svym počítači tapetu. Jak řek, tak se stalo a ani 
sme k tomu Bóďu nepotřebovali. Šlo jen vo to 
najít ňáký dobrý lepidlo a pak už to bylo raz dva. 
A že sme mu místo tapety nalepili na vobrazof-
ku dechťák, to už je jeho vjec.
Druhej náš zákazník byl farář Mates, kerej na 
nás čekal hned před Kikiho kanclem, a že mu-

síme štandopéde na faru, že se mu prej kousnul 
počítač. To nás zaujalo, páč sme si nedokázali 
představit, jak ňáká zajebaná mašina může 
kousnout sama sebe, ale to už byla práce pro 
Bóďu. Mára s nim mluvil asi deset minut a šli 
sme na vjec. Prej, že musíme najít ňákou nejv-
ječí složku a hodit jí do koše. Což vo to, tu složku 
sme našli, menovalo se to ňejak tak jako že Ru-
munské fekální dětské porno, ale jak to hodit do 
koše? Tak sme nakonec vrzli do konťasu před 
farou celej ten krám a bylo.
Naše ajťácký úspěchy měly velkej vohlas, takže 
nás vůbec nepřekvapilo, dyž se na nás vobrátil 
Bikšit, jestli prej by sme mu nepomohli s tou 
éété pokladnou, že von f tom prej děsně plave. 
Za pět lahví ferneta, proč ne. Mára prohlásil, že 
na tohle Bóďu nepotřebujeme, chvíli se f tom 
vrtal a pak prohlásil, že je to f cajku. Bikšit byl 
spokojenej a nosil flanděry jako zjednanej.
Jenže fšecko hezký musí jednou skončit. Asi tři 
dny na to, našla servírka Marie Bikšita ve skla-
du, gde se chtěl vobjesit, páč prej mu přišla z fi-
nančáku zpráva, že vodeslal tržbu za osm a půl 
míče a že z toho bude platit daně. Takže teď je 
Silvestr, Bikšit je ve cvokárně, hospoda zavře-
ná a my mrzneme na lavičce před konzumem 
a přemejšlíme, jak najít Bóďu a rozbít mu držku.

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

Konstantin KAZANCHEV

ŠtíPance

O kope šťastia
Aj z najväčšej kopy šťastia sa ľahko sta-
ne kôpka kremačného popola.

O paradoxe klímy
Ani v časoch globálneho otepľovania 
nemožno vylúčiť studenú vojnu.

O zásadovosti
Bol taký zásadový, že aj v pekle ustano-
vil vykurovaciu sezónu.

O korune tvorstva
Človek má zo všetkých tvorov najdoko-
nalejšie vyvinutý zmysel pre nezmysly.

O nadaní
Aj keď nikdy necestoval mestskou do-
pravou, vyznal sa v každej tlačenici.

Ján GREšáK

hutoracki 
sonG
Ňepi, parobok, vodu, 
bo vona ňečista, 
napadalo do ňej, 
zos stromoch ľisca.

Koňare, Vraňare, 
Hurkare, 
dze sce statok pašľi?
Stracila ja Bumerang, 
či sce ho ňenašľi?

Ta ně, šumna dzivko.
Kec ho prečitame 
a budze nam hej, 
dame sepe šarišske 
pivko, 
abi nam bulo šmišno 
až do zaverečnej.

Šej – hoj, tili, tili, tili, 
ta sme še pobaviľi! 

Šaňo Papundekeľ and his 
melodyboys
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Námořník dnes na moři
svou loď nově namoří.

Minule ho vzteklo,
že mu do ní teklo.

(Namok mu i tlumok.)
Ucpal teda díry, škvíry,

z kterých vinil vodní víry.
Čekat pak bude zrána,

kdy zjeví se mořská panna.

Faktor
Som iba živý ľudský Faktor,

Pramalý Faktor bez RH.
Nie som už Človek, iba Dakto.

Ťahá ma láva bezbrehá.

Vlečený rojom dát a čísel,
Na scéne Žitia štatista.

Človiečik skočí na nezmysel,
Ktorý mu blázon nadrísta.

Malebnosť slov sa mení v skratky,
Brakuje Dušu veľký brat.
Ohúria Faktor taľafatky -

Ohlúpiť, obrať, nedať, zmiasť.!

Hravo sa Faktor v čísle skrýva,
Hravo sa vsadí do kódu.

Na poli horkne chleba skyva,
Psie hlasy nikam nedôjdu.

Zmocnil sa Zeus Európy,
Pretvoril pannu na ženu.
Necudne panna oči klopí,

Do stáda býka poženú.

Voľačo je tu do hviezd skryté,
Voľačo Faktor vysnorí.

Hrdzavá rybka pri koryte
Vmutuje medzi netvory.

Drago MIKA

Rasťo VISOKAI

Slovenská dovolenka: prišiel som, videl som, vypil som
M. MIRčEV

Juraj CAJCHAN

•	 Keď si dvaja futbalisti nadávajú, tak 
to je príklad dialógu.

•	 Náš okres je priemyslový. To zna-
mená, že je tu veľa tovární a fut-
balových ihrísk.

•	 Môj brat je futbalista, ale len tak 
trochu, pretože hrá dobrovoľne 
a zadarmo.

•	 lopta je „míč“ slovenskej národ-
nosti.

•	 Ideálne by bolo chytať v bráne so 
sieťou pred sebou.

•	 Mali sme víťazstvo na dosah 
ruky, ale keď sme museli kopať 
nohami.

•	 Ja by som dal gólov, len keby tam 
nebol ten brankár.

•	 Hviezda je taký hráč, ktorý žiari 
a padá.

•	 Lavičky okolo ihriska sú pre divákov 
a vylúčených.

•	 prírodu delíme na neživú a živú. 
Bez tej živej by nemohol byť ži-
vot ani na tej neživej a naopak. 
príroda je všetko, čo máme okolo 
seba a v sebe. Najlepšie je to vi-
dieť v lese.

Perličky
zo školy a okol

ia

verŠíčkY
na ŠkolskÉ
PerličkY
polárka je hviezda, 
ktorá má dva póly. 
Vo vysokých horách 
horory vždy boli. 
po daždi to v suchu 
majú záhradkári. 
Chlípať vodu všetkým 
chlipníkom sa darí. 
Všetky zvieratká sú 
nemanželské deti. 
pralesy sú lesy, 
v ktorých nie sú smeti. 
Ryby v zime trením 
pomôžu si v núdzi. 
Cudzopasníci sú 
ľudia s pasom cudzím. 
pekné dni len v noci 
majú sovy všetky. 
Do oka mi padli 
spolužiak a smietky. 
lúpež banková je 
ukradnutie banky. 
Umývať len purom 
riad chcú puritánky. 
V Afrike sa topí 
snehuliak aj v zime. 
V genitáliach vždy 
gény objavíme.

Jozef BIlY

Kde hľadať prírodu?
Skúste sa pozrieť pod pneumatiky svojho auta / Ringo

menŠie zlo
Nerobíme u nás rozdiel,tomu áno, tomu nie,v našej obci solidárnepatrí sviniam šrotovné.

Mikuláš JARáBEK

Jiří HIRšl

Pravda o snP

Skutočnú pravdu
už nikto nepovie ti,
gardisti aj partizáni,

všetci mali deti.

Poučenie na večnÉ 
časY

Poučili sme sa skrátka,

aj pred bratom radšej,

na večné časy
zatváraj vrátka.

Eva JARáBKOVá-CHABADOVá
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Pár Perličiek z náŠho vidieka:
Sedemnásteho, tohto mesiaca, sa bude robiť súpis prasiat, dostavte sa všetci včas!
Predseda telefonuje zootechnikovi: „Zdochol nám vôl, máme kúpiť nového alebo počkáme 
na teba?“
V otázke predaja so ženou súhlasím, môžete si po tú sviňu prísť kedykoľvek.
Žiadam vás o povolenie na prestavbu stodoly a to tak, že predok ostane bez zmien a hýbať 
budem len zadkom.
Upozorňujeme občanov, že už tretí deň je uprostred obce kopa hnoja. Ak nebude okamžite 
odstránená, vloží sa do toho obecný úrad.
Prosím, aby som bola vo svojej veci uspokojená, inak sa obrátim na verejnosť.
Exekúcia sa nemohla uskutočniť. Dlžníčka má len dve kozy a na tie si nedá siahnuť.

Rozprávajú sa dvaja po 
rozvodovom konaní:
- A ty si sa prečo rozviedol?
- Manželka veľa pila.
- Ale veď aj ty piješ.
- No práve. Pre dvoch pe-
niaze na pijatiku nestačili.

V živote niekedy aj nuly treba. Najmä tie dve vedľa seba / W.Y.

PreraG 
vYhlasuje 
medzinárodnú súťaŽ 
kreslenÉho humoru
Téma 2018 : SALTO MORTALE

Z propozícií súťaže:
1. Každý autor môže súťaž oboslať 
najviac piatimi pôvodnými prácami.
2. Odporúčaný formát A4
3. Do súťaže budú zaradené práce, 
ktoré budú prijaté prostredníctvom 
elektronického formulára, resp. 
budú doručené poštou na adresu:
pRERAG
Dubová 5, 080 01 prešov
4. Pre každý príspevok je potrebné 
vyplniť elektronickú prihlášku podľa 
pokynov. Ak budete práce posie-
lať poštou, označte každé dielo na 
zadnej strane kompletnou adresou 
autora.
5. Prijaté príspevky sa stávajú ma-
jetkom organizátora.
Uzávierka: 20. 11. 2018

Registrácia: 
http://www.cartooneast.com/
Svoje práce a kontaktnú adresu po-
sielajte e mailom na adresu:
info@cartooneast.com
Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 
27. 11. 2018 a víťazným autorom 
budú udelené nasledujúce ceny:
1. cena 500.00 EUR
2. cena 300.00 EUR
3. cena 200.00 EUR

Autor súhlasí s tým, že jeho výtvarné 
diela sa stávajú majetkom organizá-
tora, súhlasí s možnosťou vyrobenia 
kópie diela, s využitím na reinšta-
lácii výstavy v ďalších priestoroch 
a s bezplatným uverejnením svojho 
diela na propagáciu výstavy.
Medzinárodnú súťaž a výstavu 
"Kýchanie mozgu & Salto mortale. 
Finančne podporil Medzinárodný 
vyšehradsky fond

G.B. SHAW si sám robil žarty na 
svoju postavu. Odmietol prísť 
na hostinu usporiadanú k jeho 
narodeninám takto:
„Som už taký vetchý a tenký, 
že moju neprítomnosť si ani 
nevšimnete.“

•	•	•
Raz sa spýtali SHAWA aký je rozdiel 
medzi zvykom a roztržitosťou. Shaw 
poznamenal:
„Roztržitosť je, keď dá muž žene po 
svadobnej noci libru. Zvyk – keď ju 
žena prijme.“

•	•	•
Jeden z londýnskych kritikov 
nenávidel Bernarda SHAWA. Stretli 
sa na recepcii a kritik, aby podráždil 
slávneho spisovateľa sa ho pred 
celou spoločnosťou provokatívnym 
tónom opýtal:
„Povedzte mi, kde je tu WC?“
Bernard SHAW sa nedal vyrušiť 
a pokojne mu odpovedal:
„Pôjdete po tejto chodbe, potom 
zahnete doprava a tam uvidíte 
na dverách napísané FOR 
GENTLEMAN. Tým nápisom sa 
nedajte pomýliť a pokojne tam 
vojdite.“

•	•	•
G.B.SHAW raz poznamenal:
„Teraz, keď sme sa naučili lietať 
vo vzduchu ako vtáci a plávať pod 
vodou ako ryby, chýba nám iba 
jedno: aby sme sa naučili žiť na zemi 
ako ľudia.“

•	•	•
Bernard SHAW oslávil svoje 90. 
narodeniny prechádzkou po 
Zoologickej záhrade v Londýne. 
Riaditeľ ZOO spozoroval, že 
najväčšiu pozornosť venuje slávny 
dramatik a satirik korytnačkám.
„Dovoľte, majstre, aby sme vám 
jednu korytnačku darovali. Je to 
druh, ktorý sa dožíva až 150 rokov.“
„Och, v tom prípade nemôžem vašu 
ponuku prijať. To viete, človek si 
také zviera obľúbi a potom by sa 
cítil opustený, keby mu skonala.“

•	•	•
Bernard SHAW požiadal raz 
v pekárstve o bochník chleba. Vážil 
ho v ruke a zistil:
„Je akýsi ľahký.“
„To nič,“ povedal pekár, „ľahšie sa 
ponesie.“
Spisovateľ mlčky položil na pult 
šiling a zamieril k východu.
„Pane, pane, dali ste mi o dve pence 
menej.“
„No a?“ premeral si ho Shaw. „Ľahšie 
to spočítate.“
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Kde sa tu vzalo 
toľko prázdnych 
fliaš?
- Ako to mám ve-
dieť? V živote som 
nekúpil prázdnu 
fľašu.

chudák milionár
Kúpil chudák milionár
zlatú palicu.
Plné vrecká totiž, bratku,
krivia chrbticu.

Vlado MACH

Vasilij Alexandrov sa narodil v roku 1950 
v Leningrade. Je absolventom Lenigradské-
ho strojárenského inštitútu. Pracoval ako 
inžinier – konštruktér, neskôr dizajnér a ilu-
strátor, ale jeho prioritou je karikatúra. A ke-
ďže svet sa vďaka internetu veľmi zmenšil, 

dozvedel sa od nášho priateľa Michaila Zlat-
kovského o Bumerangu, sám sa nám ozval 
a jeho želaním je publikovať v tomto humo-
ristickom magazíne, čo sme veľmi radi prijali.
Publikovať začal v roku 1973 v novinách „Ve-
černý Leningrad“. Od roku 1983 je členom 

Leningradského klubu karikaturistov. Vyšiel 
mu autorský album v sérii „Galéria majstrov 
karikatúry“. Je moderátorom (koordináto-
rom) Medzinárodného klubu karikaturistov 
CARTOONION. Zúčastnil sa na vyše 500 
súťažiach a výstavách karikatúry v 45 kraji-
nách. Je držiteľom 50-tich medzinárodných 
ocenení a diplomov (Varšava, Londýn, Hon-
gkong, Berlín, Jalta, Moskva) a v mnohých 
ďalších mestách sveta.

-mv-

VASIlIJ AlExANDROV

Marcel KRIšTOfOVIč

- Pán doktor, čo mám robiť, 
ak chcem žiť sto rokov?
- Aký život vediete? Pijete? 
Fajčíte? Chodíte za ženami?
- Vôbec nie.
- Tak teda na kieho čerta 
potom chcete žiť sto rokov?
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čertovskÉ oBrázkY ĽuBa radenu

ŽelezničnÉ uzlY laca tormu

Počula/čítala/ videla

Mesiac je dôležitejší ako Slnko. Svieti, keď je tma.

Rozprávajú sa dve priateľky:
- Môj snúbenec mi povedal, že som najkrajšie 
dievča na svete.
- To je ale číslo, ešte nie ste ani svoji a už ťa klame.

Mladý muž požiada pána Bluma 
o ruku jeho dcéry.
„Nie, nie, priateľ môj,“ povedal Blum, 
„skôr ako sa rozhodnem, musím 
vám niečo povedať. Sedel som päť 
rokov pre falšovanie a moja žena 
bola prostitútka. Moja dcéra má 
nemanželské dieťa. Ešte aj teraz si 
ju chcete vziať?“
„Áno…“
„Tak dobre. Teraz ale hovorte o sebe. 
Kto ste?“
„Čo vám mám povedať?“ odpovedal 
pytač. „Keď si chcem vziať vašu 
dcéru aj po tom, čo ste mi povedali, 
môžete si predstaviť, kto asi som.“

Ruský cár sa rozhodol navštíviť 
svoje vojská. Oslovil chudého 
vojačika:
„Ako sa voláš?“
„Móric Hirsch.“
„A si šťastný?“
„Nie som šťastný, Veličenstvo. Ako 
Žid nemám na nič právo. Nemôžem 
ísť do Petrohradu, nemôžem 
študovať, nemôžem byť dôstojník, 
neviem zabezpečiť rodinu…“
„Pozri,“ povedal cár, „ani ja to 
nemám jednoduché. Ministri ma 
podvádzajú, radcovia ma okrádajú, 
organizujú proti mne sprisahania, 
rodina ma využíva, taký je môj 
život!“
„Viete čo, Veličenstvo?“ – vyhŕkol 
Hirsch. „Vysťahujme sa my obaja do 
Ameriky.“

•	•	•
Rabín mal veľmi obľúbeného žiaka, 
ktorý mu dával tie najťažšie otázky. 
Raz sa ho opýtal:
„Povedz, rabín, myšlienky vnikajú do 
hlavy zvonku, alebo práve naopak, 
vyžarujú z našej hlavy von?“
Rabín si pohladil bradu, dlho 
rozmýšľal a nakoniec povedal:
„Áno.“

•	•	•
Bohatý pán Blumenfeld pozval 

•Ž i d o v s k É
a n e k d o t Y

 • Jazyky plameňov sú často najvýrečnejšie.
 • Závisť je spomienka na vlastné sny.
 • Kto nechce byť v rohu, nech skúsi žiť v bludnom kruhu.
 • Ak stojíte zoči-voči šťastiu, je možné, že mu bránite 
v ceste.

 • Bez gravitácie by ani alkohol netiekol.
 • Jediný, kto lieči aj bez úplatkov, je čas.
 • Merať krásu je ako krájať vodu.
 • Človek je suchozemský tvor a predsa dokáže byť slizký 
ako ryba.

Juraj JANKECH

dva dialógy po dovolenke
- Kúpil si si na dovolenke nejaké suveníry?
- Samozrejme, ale na spiatočnej ceste sme všetky vypili.

- Vidím, že na dovolenke ste pribrali, máte tučné lica. Bola tam taká 
dobrá strava?
- Ale čoby, každý deň som nafukoval matrace.

na večeru svojho chudobného 
príbuzného Lévyho.
„Čakáme ťa večer o siedmej. Ale 
obleč si, prosím ťa, slušnejšie šaty, 
pretože k nám prídu vznešení 
hostia…“
Lévy sa veľmi dôkladne vyoblieka. 
Keď gazdiná servíruje polievku, 
Lévy namočí rukáv saka do polievky 
a povie:
„Najedz sa, sako, veď na večeru 
pozvali teba, nie mňa…“

„Aký je rozdiel medzi Pánom 
a našim rabínom?“
„Pán vie všetko. A náš rabín vie 
všetko lepšie.“

•	•	•
Pýta sa Móricko rabína:
„Prečo krúti pes chvostom?“
„Pretože pes je oveľa silnejší ako 
chvost. Keby to tak nebolo, krútil by 
chvost psom.“

•	•	•
Dvaja páni sa stretnú na ulici.
„Prosím vás, pán Kohn, kde je tu 
Jungmannove námestie?“
„A ako viete, že sa volám Kohn?“
„Ja som to, s prepáčením, uhádol.“
„Ale, tak si ráčte uhádnuť aj kde je 
to námestie,“ odsekne Kohn.

•	•	•
Bohatý Kohn rozposlal pozvánky na 
oslavu svojej striebornej svadby. Na 
pozvánke bola aj takáto poznámka: 
„Kto nepríde na slávnostnú večeru, 
od toho dary neprijímame a ihneď 
ich vrátime.“
Pozvánku dostane aj Schwarz, ktorý 
sa rozhodne, že Kohnovu striebornú 
svadbu odbaví lacno. U klenotníka 
si požičal na týždeň strieborný 
svietnik, pošle ho Kohnovi, pričom 
na svadbu nejde, a čaká, že mu 
urazený Kohn svietnik vráti…
Prejdú tri dni, štyri, týždeň… no Kohn 
svietnik nevracia. Na ôsmy deň to 
už Schwarz nevydrží a vyberie sa za 
Kohnom.
Keď Kohn zazrie Schwarza, radostne 
ho objíma, milo pozdraví a potom 
mu vyčítavo hovorí:
„Práve som povedal manželke, keď 
ten Schwarz sa ani dnes neukáže, 
zajtra mu ten svietnik vrátim…“

Peter ZIfčáK

J. W. pAlKOVá

sedavý sPosoB 
Života

Lekár mu odporučil

rýchlu chôdzu, beh a kroky.

Nesedáva až tak veľa,

naposledy len dva roky.
Emília MOlčáNIOVá

PríťaŽlivý
Ten náš Fero
pýchou rastie
u dievčat má
z pekla šťastie
má ich kŕdeľ
na tri hony
lákajú ich
Fero – money!

Ján HEINRICH

čo to je?

Do kopca ťa to brzdí, 
z kopca tlačí?
Obezita.
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Najbližšie číslo 

časopisu Bumerang 

nájdete vložené v denníku 

šport

v sobotu 

6. októbra

Umývaním sa v studenej 
vode otužujeme telo 
a choroby.

B a č i k o v a
m u d r o s c
Rozum hutori: nepic! 
Hardlo: pic! Aľe 
nakoňec mudrejši 
ustupi. Na zdravje!

s

jediná otázka
ALebO

Vy sA PÝTATe, 
My ODPOVeDÁMe

- Už lenin kedysi zdôrazňoval, že je potrebné učiť sa, učiť sa, učiť sa. Ale povedzte, kde mám na to zobrať peniaze, peníze, peňeži, keď mám mnohopočet-nú rodinu a niekoľ ko školopo-vinných detí?
- Ťažko povedať. Ale skúste sa spýtať priamo súdruha Vladimíra Iljiča. Nájdete ho balzamovaného, ale večne živého, v mauzóleu na Červenom námestí v Moskve.

HUMENSKI ščIpAK
Počet porcií: 9 a 1/5

Ingrediencie:
 • Laborecká klobása (100g)
 • práškové čili (1 kg)
 • tekuté mydlo
 • štipka prášku do pečiva
 • krowky mleczne (3)
 • hliva ustricová s klepetami (300 g)

Postup:
Kapra zbavte peria a obe jeho politické 
strany prepečte na masti. Žĺtky vyšľahaj-
te korbáčom na cimpr - campr a pridaj-
te ľubovoľné ovocie (napríklad papriku 
s bazalkou) nakrájané na štvrtky, piatky 
a soboty a dajte schladiť na 3 hodiny, ide-
álne však na noc. Nechcem sa chváliť, ale 
táto dobrota vám bude v bruchu tancovať 
s ľahkosťou baletky.

P. S. Nepoužité skratky: ČL - čajová lyžič-
ka, PL – polievková lyžica.
Dobrú chuť vám naháňam!

Ing. Emoke lECHA, gastrodiva v. r.
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(od 24. 9. do 23. 9, teda váhY)
Kto chce Váhy potešiť, nech im zaobstará pred-
vojnovú brošňu vulgo brazoletňu po starom ot-
covi a bojové i pracovné vyznamenania po starej 
matke, ktorá počas nežnej revolúcie prekonala zá-
pal švindľov, keď utvorila koridor štrngajúc kľúčmi 
a zubnými protézami. Tak či onak, Váhy sú zvláštne 
jedince – úsmevom a sexom povzbudia nejedného 
zúfalca, ktorý sa príde vyplakať na ich plece či vý-
ložky, keď ho budú prenasledovať komáre, hnačka 
a libido. Nuž, v každej situácii je treba zaujať nejaký 
postoj – mnohým Váham sa vžil pohov. Potia sa pri 
jedle a mrznú pri práci, veľmi však dbajú na svo-
je veci a správne aj často si ich ošetrujú. No keby 
mohli dať pár poriadnych kopancov človeku, ktorý 
je strojcom ich neúspechov, týždeň by si nemohli 
sadnúť. Ich stromom je borievka, keďže má mo-
čopudnú povahu a čistí pečeň i peňaženku úplne 
dočista. Ženy vo zvieratníku Váh, najmä pri vodnom 
toku Váh, sú veľmi romantické až sentimentálne, ale 
najmä nijakú báseň im nečítajte – po treťom dec-
ku sú opatrné. Dobrodružstvám vo filatelii, nevere 
a politike mimoriadne žičí čas od 24. októbra do 
3. decembra. Hoci sa v znamení predmetnej ťažkej 
váhy narodili okrem vás aj Ferenc Liszt, čiže Ferenc 
Dopis, pertner Yoko Onô – Len On a sexysymbol 
Brižit Bardodedeteová, peniaze si požičiavajte zá-
sadne od pesimistov. Tí ani nepočítajte s tým, že im 
ich vrátite. Howgh!

Milan lECHAN, 
nezávislý astrológ, meditátor a jogin

…a dereŠ andreja miŠanka

dereŠ Fedora vica

keĎ sa slovák vráti z dovolenkY

Pár zo záhoria

Ako šetria Záhoráci elektrinu?
Natrú polovicu žiarovky načierno.

Inzerát záhoráka

Darujem studňu na odvoz. Zn. Strý-
co Marcin

Záhorák na margo

S hríbami je to tak, keď rostnú, tak 
rostnú aj tam, kde nerotnú. A keď 
nerostnú, tak nerostnú ani tam, kde 
rostnú.

- Dežo, prečo si neprišiel do ro-
boty?
- Pokažilo še mi avto.
- Mohol si prísť autobusom.
- Ja ňemam avtobus.

- Prečo si sa oženil so sestrou svojej 
bývalej ženy?
- Aby som si nemusel zvykať na inú 
svokru.

•	•	•
- Ešte nikdy som nevidel toľko húb ako 
v nedeľu.
- Nehovor. Ty si bol v lese?
- Nie, ale v krčme došlo pivo.

aForizmY milana kuPeckÉho

•	 Niektoré prázdne hlavy myslia iba na plné vrecká.
•	 politici, ktorí nám ležia v žalúdku, sú ťažko stráviteľní.
•	 Niektorí politici sa zapíšu do análov, iní ani do análnych otvorov.
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