BUMERANGY VŠETKÝCH KRAJÍN, VRÁŤTE SA!
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Lenka LOUBALOVÁ,

herečka na dôchodku,
stále hrajúca
v Klicperovom divadle
v Hradci Králové

HUMORISTICKO-SATIRICKÝ MESAČNÍK
ROČNÍK VII, 30. JANUÁR 2021 / SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ
RÚŠKO

Sedemdesiat rúšok mala,
a predsa sa nevydala.
Ja som iba s jedným bola
s mojím Janom na káve,
predtým si ma nevšímal,
dnes je ruka v rukáve.

❶ Poznáte nejakú (máte ne
jakú
vlastnú) definíciu humoru?
Definici neznám, ale pro mne je humor
něco, bez čeho nelze přežít, hlavně
v mizerných dobách. Alespoň u nás,
v naší zemi, se vyrojí nejvíce vtipů, když
je nám mizerně. Právě teď se anekdoty
rojí velmi hojně.

Ľudo MAJER

❷ Stala sa vám niekedy humorná
(veselá) príhoda, ktorá by mohla
pobaviť aj našich čitateľov?

OČÍ
EŠTE SA T

či
a Nový rok o
Pretrime si n
avovať,
a môžeme osl
e točí.
že Zem sa ešt

Humorné příhody se mi dějí odjakživa,
a jak jdu do let, je to čím dál častější.
Říkám, že se mi dějou divné věci. Např.
chodím na zkoušku do divadla v podivných termínech. Někdy třeba o dvě
hodiny dřív, což je pro mě tragédie,
protože jsem sova a nejlépe spím ráno.
Dokonce jsem jednou přišla dřív o celý
den. Ale ještě na tom nejsem tak, jak
jedna moje mnohem mladší kolegyně,
která vytáhla z lednice máslo a umyla
ho pod tekoucí vodou.

DOVÁ
OVÁ-CHABA
Eva JARÁBK

❸ Ktorá oblasť spoločenského života je podľa vás najväčším inšpirátorom humoru?
Samozřejmě se nabízí politika, ale pro
mne jsem většinou velkou inspirací
já sama, případně moje rodina. Když
jsem řekla svým vnoučatům, že až budou velcí, budou mne nosit do schodů,
odvětil můj vnuk Jonáš, že až oni budou velcí, budu já mrtvá. Omluvně při
tom krčil rameny. Vnučka Róza takhle
o Vánocích na mne s úsměvem, který
ji provází neustále, povídá: „Babičko,
ty jsi tlustá, viď?“ A já na to: „Ano jsem,
a vadí ti to? “ nasadila ještě milejší
úsměv a odvětila: „Ano, vadí!“
❹ Ak máte - mohli by ste nám
prezradiť rebríček:
a) najveselších politikov
b) najsmiešnejších politikov?
(v obidvoch prípadoch môžu byť aj
zahraniční)
Nejveselejší se mi zdál svého času
Boris Jelcin. Ale jelikož byl zjevně pod
vlivem, nevím, jestli se to počítá. Nejsměšnější se mi politici zdají tehdy,
když politickou situaci vykládají úplně
jinak, než jak ji vnímám já. Po prohraných volbách své strany například
tvrdí, že je to vlastně moc dobrý výsledek… Nebo že jim rostou preference…
ha ha ha.
❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Miluju anekdoty židovské. Jejich zdrojem je nejen přítel Arnošt G., ale i knížky, které si s oblibou kupuji, a dokonce
pokračovanie na strane II…

Marie PLOTĚNÁ

Mali sme uverejniť už v minulom čísle:

KALENDÁRNA ČASŤ NA PRAŠIVÝ ROK 1935
Predpoveď na január:
Keď vraj na Tri krále hmly sa na nás ženú,
Mečiar tučnú Češku vezme si za ženu,
a keď začne padať sneh v deň sv. Prísky,
poslanci otvárať začnú svoje pysky.
Humoristický časopis KOCÚR, december 1934
Fero MRÁZ

II
si je beru do nemocnice, když mne
potká nějaký zdravotní karambol. Líbí
se mi tahle. Bombardování Tel Avivu.
Khon a Roubíček běží do krytu, když
Roubíček vykřikne: „Můj Bože, zapomněl jsem si falešný zuby!“ A Khon
odpoví: „A co, myslej, že bude padat?
Obložený chlebíčky?“
❻ Stali ste sa niekedy objektom
žartovania? Ako to na vás pôsobilo?
Objektem žertování jsem vždy a všude. V rodině i v divadle. Když si ze mne
mladí kolegové utahovali už trošku
přes míru, protože vědí, že hodně
vydržím, měla jsem k nim proslov na
téma „Počkejte, až tu nebudu! To budete sténat a plakat! A z koho si pak
budete dělat srandu?“ A mnohem,
mnohem mladší kolega mi odpověděl:
„Je mi líto, Leničko, ale furt z Tebe!“
Nezabili byste ho? Ale zase to napovídá, že na mne budou vzpomínat vesele, což není tak špatná prognóza.
❼ Je pre vás humor nevyhnutnou
súčasťou života, alebo sa bez humoru pokojne zaobídete?

šetření se snažím prokládat veselými
historkami z divadla či ze života, tedy
pokud nejsem v narkóze. Kdysi jsem
se léčila z deprese, tedy ambulantně,
a moje dr. psycho, jak jsem jí říkala, se
mi přiznala, že si mne vždycky zve až
jako posledního pacienta toho dne.
Prý jsem jediný depresivní pacient,
s kterým je sranda. Paní doktorka, bohužel, již není mezi námi, a jako přítelkyně, kterou se pro mne časem stala,
mi velice chybí.
❽ Chcete sa sama seba na niečo
opýtať? Ak áno, dajte si na svoju
otázku aj odpoveď.

V

SLOVNÍK (takmer) CUDZÍCH SLOV
Sme smrteľní, to s určitosťou vieme,
a preto je pre nás táto téma taká zaujímavá a príťažlivá. Či to vedia aj zvieratá,
a vôbec celá živá príroda, o tom zatiaľ nevieme nič. A tak budeme trochu uvažovať
o opaku, o tej našej ľudskej nesmrteľnosti.
Každé náboženstvo o niečom takom
uvažuje a zároveň akúsi formu nesmrteľnosti sľubuje. Len komunisti boli zdržanlivejší a za nesmrteľných pre istotu
považovali, (alebo hádam dodnes mnohí
považujú) dvoch diktátorov – Lenina
a Stalina. Hitler bol opatrnejší, možno veľ-
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korysejší, ten sľuboval všetkým Nemcom
tisícročnú ríšu.
Ale vráťme sa na zem a skúsme sa
tejto téme venovať ako ľudia, ktorí sú
schopní prijímať len vedecké teórie. Alebo
teórie, ktoré sa aspoň tvária ako vedecké.
Svetoznámi vedci Stuart Hameroff
a Roger Penrose, autori kvantovej teórie
vedomia, prišli s prelomovým objavom.
Súčasťou našich mozgových buniek sú

Rády bych se zeptala sama sebe,
nebo možná spíš osudu, zda budu
tak silná, aby mi humor vydržel až do
smutných konců. A sama sobě musím
odpovědět, že se budu snažit. Ale kdo
ví, protože odcházet z tohoto světa
budu velmi nerada…

Bez humoru bych nepřežila, považuji
ho za naprostou nutnost, mohli by to
potvrdit i moji lékaři. I nepříjemná vy-
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tzv. m i k r o t o b u l y. V okamihu, keď
umierame, strácajú mikrotobuly kvantový
stav, ale nie informácie, ktoré sú v nich
uložené.
„Tak v okamžiku, keď srdce prestane
pracovať, pacient umiera. Ale kvantové
informácie v mirotobulách nebudú zničené. Tie sa rozptýlia vo vesmíre“, tak to opísal Stuart Hameroff jav, ktorý náboženstvo považuje za vystúpenie duše z tela.
Hameroff nám dáva nádej. Čo ak naozaj tieto kvantové informácie sa z celého
vesmíru grupujú a poháňajú všetko, čo
poznáme i nepoznáme vo vesmíre. A ak je
pravdivá iná teória, že takých obývaných
planét ako je naša, sú nekonečné množstvá, je celkom možné, že naše spoločné
mikrotobuly (duše) sú tou pohonnou látkou, ktorá tie nekonečné priestory vesmíru poháňa a udržiava v akomsi zákonitom
poriadku.
Bolo by teda možné, že aj tie naše mirotobuly (duše) budú spolu s tými ostatnými v akomsi súlade. Či tam potom bude
existovať aj nejaké vedomie, k tomu sa už
vedci nevyjadrujú. Ale my tomu môžeme
veriť. Keď tisícky rokov veríme v posmrtný
život, prečo by nemohol vyzerať tak trochu, ako nám predpovedajú vedci. A hneď
sa nám bude už tu na zemi žiť o niečo
lepšie a ľahšie.
Píše: Miroslav VICO
Kreslí: Fedor VICO

SLOVENČINA JE PRESNÁ
„ALE SME SI Z NEHO VYSTRELILI!“
U nás aj humor je streľ ba.

V NAŠOM
HUMNE

Zákon je pre nás svätý,
bolo počuť v našom humne.
Po rokoch sa ukázalo,
že mysleli zákon džungle…

Tomáš JANOVIC

Dnes tak mrzne, že aj
bankomat ukazuje mínus / XY

GYMNASTA

Rád si to s ním vymením.
On je stále na koni.
Milan HODÁL
Peter GOSSÁNYI

HALUZ
Žana še pita muža:
- Ta zos kim tu hutoriš?
.
- Aľe, ľem tak, sam zo sebu
- Ta ti še furt daš do reči
z každim somarom.
PÄTOLÍZAČ RADÍ

- Chce to mať charakter!
A príde odmena.
Len musíš pevne stáť
na vlastných kolenách…
pre Bumerang: Henryk CEBULA

Milan HODÁL

VLÁDA PLAGIÁTOROV

V tejto, pre nemocnice
veľmi ťažkej chvíli,
môžu pracovať aj lekári,
čo si diplom iba odfotili.
STÁLE ŽIJE

Nesmrteľnosť je dokázaná,
stačí len pevná viera,
naša ekonomika roky krváca
a ešte stále neumrela.
Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ
Marcel KRIŠTOFOVIČ

Pavel TAUSSIG
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LIETADLÁ
Ako uviedli všetky svetové agentúry, v Rusku aj v USA skonštruovali
lietadlá pre prezidentov, ktoré ich
majú zachrániť v prípade nukleárnej
katastrofy. (Túto správu priniesla i naša tlač v polovici decembra
v roku 2020) Jediným problémom
týchto strojov je, že sú ťažké, a preto
potrebujú mimoriadne dlhú štar-

tovaciu aj pristávaciu dráhu. Tento
problém sme my vyriešili hneď na
našej prvej redakčnej porade. Aký
problém môžu tie lietadlá mať, keď
všetko na našej planéte bude zrovnané so zemou.
Správa neuvádza dolet takýchto
lietadiel. Pravdepodobne je to jedno, keďže po nukleárnej katastrofe
život na zemi nebude možný. Ale
ako veľkú výhodu uvádzajú, že stroje môžu byť za letu doplňované pohonnými hmotami. Kto tie pohonné
hmoty bude dopravovať k lietadlám,
nie je známe, keďže na zemi bude
všetko zničené.

Prototyp lietadiel – virníkov, ktoré budú k dispozícii všetkým ostatným obyvateľom
planéty Zem vo chvíli, ktorí práve nebudú prezidentmi Ruska ani USA.

ŠPORT
Nás divákov potešilo, že MS v hokeji hráčov do 20 rokov komentovali konečne vzdelaní komentátori. A tak sme sa mohli dozvedieť, že keď slovenské mužstvo hralo proti Švajčiarsku, hrali vlastne proti Helvétom. Švajčiarski
komentátori sú tiež vzdelaní a určite konštatovali, že Švajčiari hrajú proti
chlapcom z Horného Uhorska.
A ak budú takto vzdelaní komentátori aj na jarných MS v hokeji, kde bude
hrať aj Maďarsko – je možné, že naši mládenci z Horného Uhorska budú
hrať proti Hungárom.
-mv-

(od nášho stáleho spravodajcu) Keď sa netopier (na snímke),
ktorý prebýva na pôjde kancelárie
Slovenskej malej strany dozvedel,
že je jeho druh obviňovaný zo šírenia vírusu COVID-19, zišiel dole
a posťažoval sa rovno predsedovi

Fero
FeroMRÁZ
MRÁZ

Z AGENTÚRNYCH SPRÁV
Traktorista F.R. z okresu Rimavská Sobota vyjadril vážne znepokojenie
zo šírenia afrického moru prasiat po tom, ako mu na poli znenazdajky
skapal motor…
-stave-

UFO GRAMY

PRIATEĽKY V DIALÓGU
- Bula ši už dakedy v agoniji?
- Ňe, ja na cestovaňe ňemam čas aňi peňeži.

Tom áša MA JE RN ÍKA

V trolejbuse MHD hovorí slečna:
- Pane, prestaňte mi hladkať zadok!
- Ja nehladkam, ja ľem sebe po langošu ruki uciram.

LYŽIARSKY KURZ BUDE
V Ufotatrách nieto snehu.
e!
Školník radí: Kolieskové lyž
Mamy deťom prídu variť
pirohy a slíže.
KEĎ NAPADNE SNEH
Ufóni sú optimisti.
Každý zháňa bežky.
Kvôli šťastným zajtrajškom
predbehnúť chcú dnešky.

strany. Ubezpečil ho, že je hrdým
príslušníkom tohto štátu a nemá
nič spoločné s čínskymi netopiermi, čoho dôkazom je aj to, že je inej
farby pleti a nemá šikmé oči. A aj tie,
ktoré má, nevidia dôvod, aby šírili
taký nebezpečný vírus. Predseda
netopiera vypočul, jeho argumenty
zobral do úvahy, ale pre istotu si nasadil rúško, umyl si ruky a nešťastného netopiera poslal späť na pôjd
do desaťdňovej karantény. Čo bude
s netopierom ďalej, o tom rozhodne
až najbližšia schôdza vedenia SMS.
-mv-

Deti a hodinky nemôžeme stále
naťahovať, musíme ich nechať
niekedy aj bežať.

J. PAUL

ROZHĽADNÍK

Ľubomír JUHÁS

RUSHKUS

Ako nás uvádza do rozpakov gynekologický mesačník Venušin pahorok, vychádzajúci v hlavnom meste Talianska
v Bruseli, veda vrátane techniky dosiahne do konca tohto
roku takú dokonalosť, že sa človek bude môcť zaobísť aj sám
bez seba.

IV
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THE HARD COVID BATTLE

Vyhlášky od Mikasa,
obrázky od Picassa.
Nevíš de je líc, de rub,
či borovica a či dub.
Nevíš de je ruka, huava,
jakej barvy vjejár páva.
Dynamika formule,
scíháš, ket máš dva gule.
Počtári, ich modely,
vynásobíš, podelíš…
Samé piky, smjery, trendy,
s Covidem sú very frendly.
Predikcije, cuzí slova,
porozumí stará vdova.
Ale já su enem čovjek,
vírus nemá u mňa zavďek.
Tak modlím sa, pro Boha,
zňičme teho rároha!
dedo PEJO

Viačeslav ŠILOV, Rusko

Vlado MEŠÁR

Hovorí Fero kamarátovi:
- Moja manželka má mim
oriadne hudobné
nadanie.
- Skutočne?
- Naozaj. Dokáže vytrúbiť
aj to, čo nie je
pravda.

Veľkoobchodník
Seligman
hovorí
účtovníkovi:
„Ostali nám na sklade ležať vyše dve
stovky nohavíc. Čo s nimi?“
„Pán šéf, ja mám nápad. Pošlime ich na
vidiek.“
„Teraz po sezóne? Veď ich nikto nebude
kupovať!“
„Prečo by nekupovali, len ich treba
vhodne ponúknuť. Pošleme našim starým
zákazníkom balíky vzoriek po desiatich
kusoch, ale účtovať budeme len osem.
Budeme sa tváriť, že sme sa pomýlili, ale
ceny vykalkulujeme tak, že ešte zarobíme.
Zákazníci budú potešení, že nás oklamali
a balíky si nechajú.“
„To je geniálny nápad, pán účtovník!“
Ešte v ten deň vyexpedovali nohavice
aj s faktúrami, ale o týždeň si predvolal
Seligman účtovníka:
„Vy idiot, pozrite sa, čo ste spôsobili!“
a brunátny od hnevu ukázal na hromadu
otvorených balíkov.
„Ani jeden zákazník si zásielku nenechal,
ale všetci mi teraz vracajú v balíkoch len
osem kusov.“

•••
Pán učiteľ zadáva v škole slohovú úlohu
na tému: „Čo by som robil, keby som bol
majiteľom veľkej firmy.“
Všetci sa pustili do práce, len Móricko nič.
Učiteľ: „Prečo nič nepíšeš?“
Móricko: „Čakám na sekretárku.“

•••
Učiteľ: „Móricko, vyskloňuj nám slovo
chlieb!“
Móricko: „Kto, čo? – Chlieb.“
„S kým, s čím? – So salámou.“
„Komu, čomu? – Mne.“

U GYNEKOLÓGA
Slečna: „Pán doktor, mne
na ohanbí nerastú
žiadne chĺpky, prečo?“
Doktor: „Koľ ko máte rok
ov, prosím?“
Slečna: „Dvadsaťštyri.“
Doktor: „To je čudné, a ako
často máte
pohlavný styk?“
Slečna: „Tak pätnásť až dv
adsať krát
denne.“
Doktor: „No to viete, na dia
ľnici tiež
nerastie tráva.“

•••
Učiteľ: „Tak čo, Móricko, kde si bol cez
prázdniny?“
Móricko: „S mamkou a jej novým
priateľom pri mori.“
Učiteľ: „A ako si sa mal s novým otcom?“
Móricko: „Výborne, vždy ráno ma
odviezol ďaleko od brehu a ja som plával
späť.“
Učiteľ: „A ty si to zvládol?“
Móricko: „V pohode, len občas som mal
problém dostať sa z toho zaviazaného
vreca.“

POUČENÍ OTCOVSKÉ

•••

Mlčeti zlato, říkalo se kdysi,
jak o tom svědčí staré letopisy.
Kdo uměl mlčet, vládl bystrou myslí,
byl na hloupostech zcela nezávislý.
Takoví byli odedávna ctění,
ale jak známo, svět se rychle mění.

Jan TOMASCHOFF

BÁJKA O KAMARÁTSTVE

Dnes je to jinak – tenhle nebo tamten,
chceš-li mít úspěch, musíš mlátit pantem!
Jiří ŽÁČEK

•
SKÉ
ŽIDOV
DOTY
ANEK

Keď kamarát kamarátov
v politike presadí,
za odmenu voličovi
osliu hlavu nasadí.

Mikuláš JARÁBEK

Ján GREŠÁK / ŠTÍPANCE
•• Aj čert chce mať niekedy svätý pokoj.
•• Každý brankár má na konte radšej milióny ako nulu.
•• Len čo sa dočítal o škodlivosti fajčenia, prestal čítať.
•• Z každej poľovačky sa vracal s opicou.

PREVÁDZKAR V SAUNE

Nechodí do putík
ani do barov.
Celé dni je aj tak
pod parou.

Diskutujú dvaja cestovatelia, Roubíček
a Blumenfeld:
„Počúvajte, Blumenfeld, čo by ste robili,
keby vás na púšti prepadol lev?“
„To je jednoduché. Chytil by som pušku
a zastrelil by som ho.“
„Ale čo keby ste pušku nemali?“
„Tak by som použil revolver.“
„Ale ak by ste ani revolver nemali?“
„Tak by som vytiahol nôž a prebodol by
som ho.“
„No ale, keby ste nemali ani ten nôž.“
„Tak by som vyzliekol kožuch a napchal
by som mu ho do tlamy!“
„To sa mi akosi nezdá, Blumenfeld, na
púšti – a kožuch?“
„Počúvajte, Roubíček, komu vlastne
fandíte? Mne alebo tej beštii?“

•••
Stretne sa Eiseschimmel s Grabowom.
„Počul som, Grabow, že si chcete vziať
Poľku?“
„No áno.“
„A prečo nie Židovku?“
„Židovky bývajú často choré.“
„Veď aj Poľky, nie?“
„To áno, ale Poliek nie je človeku tak ľúto.“

O PLEŠATÝCH

Tých len tak žiaden horor
nevystraší.
Od hrôzy nepostavia sa im
dupkom vlasy.

•••

ZROD BYROKRACIE

Všetko sa začalo
na samom začiatku.
Boh stvoril Adama
a ten zas pečiatku.

Milan HODÁL

Pre Bumerang: Arkadzi GURSKI, Bielorusko

Židovský nihilista je odsúdený za svoje
skutky na trest smrti. Tesne pred popravou
príde za ním do cely rabín.
„Ty nešťastník, prichádzam za tebou, aby
som ti na tvoju najťažšiu cestu zvestoval
slovo Božie.“
„Prečo?“ pýta sa odsúdenec, „O pár minút
budem hovoriť s vaším šéfom osobne.“

V
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Ľubomír LICHY

Roman SIKA

Predrag SRBLJANIN, Srbsko

Vlado KOLESÁR
Steffen JAHSNOWSKI-HERSCHEL

Mirek BARTÁK

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 1995

Ivan POPOVIČ

Fedor VICO

Ten, kto o ničom dôležitom nerozhoduje, sa domnieva, že to,
o čom rozhoduje, dôležité je.
Cyril Northcote PARKINSON, britský ekonóm, historik, novinár a spisovateľ

•• Správny transparent je taký, ktorý chvíľu nesiete a potom vás nesie nahor
už sám.
•• Zachráni topiacu sa loď krútenie kormidlom doprava?
•• Že si na teba už nik nespomenie? A čo tie desiatky upomienok?
•• Ak chcete v živote vyriešiť všetko, dajte sa na krížovky!
•• Človek, ktorý nestráca zmysel pre humor, nestratí všetko, aj keď stratí všetko.
•• Dobre prečítaných nás môžu mať aj negramotní.
•• Iný kraj, iná letora! Vo Francúzsku je vojenská prehliadka akoby prehliadka
módy a v Nemecku je prehliadka módy akoby vojenská prehliadka.
•• Rozprával tak obšírne, že sám sa už nevedel dočkať pointy.
•• Po zistení, aká je pod loďou obrovská hĺbka, neplavec zbledne a lodivod si
vydýchne.
•• Život od nás žiada logické riešenia absurdných situácií.

Cristian TOPAN, Rumunsko

Miroslav MOTYČÍK

Ladislav BELICA
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DŽOB
Na biede
chudobe
kde - kto
sa zazobe!
BALÍK
„Peňazovod“
z Bruselu
ešte riadne
premelú!
SILA MODLITBY
Stretol farár Aničku a pýta sa jej:
„Tak čo, Anička, ako sa máš?“
„Celkom dobre, pán farár,“
odpovie Anička.
„A manžela už máš?“
„Áno, mám.“
„A čo deti, máte?“
„No to je to, čo nás trápi, pán
farár. Akosi sa nám to nedarí!“
„Tak sa netráp, ja idem zajtra
do Vatikánu, zapálim tam za vás
sviečku a pomodlím sa za vás.“
Po piatich rokoch sa znovu
stretnú a farár vidí Aničku
obklopenú deťmi.
„Tak ako vidím, Pán Boh vám
požehnal. A koľ ko tej drobotiny
máte?“
„Spolu desať. Dvakrát trojčatá,
raz dvojčatá a potom ešte dve.“
„A kde máš manžela?“
„Ten išiel do Vatikánu zhasnúť tú
blbú sviečku.“

ZO ŽIVOČÍŠNYCH DRUHOV, KAMOŠOV A DOBRODRUHOV

HOMO RATYAFAKUS
Špecifický druh, ktorý sa pravdepodobne vyvinul z pôvodného druhu Homo rushkus. Ľahko
ho spoznáme podľa typického doplnku cez ústa, spod ktorého mu ale výrazne vytŕča časť,
ktorú sa ľudovo označuje ako raťafák. Je to bežný nos, ktorý však býva zväčša dominantný,
väčších rozmerov a je zvýraznený aj tým, že v tvári vizuálne dominuje. Vedci zistili, že jeho
dominantným správaním je najmä také, keď túto svoju dominantnú ozdobu nielen vystrkuje
spod rúška, ale aj pchá všade, kam príde. Zvlášť nebezpečné sú areosoly, ktoré z neho rozprašuje, v neskoršom vývojovom štádiu mu z neho zvykne kvapkať aj slizovitá tekutina. Ak očakávate, že by sa v takej situácii zdržiaval v nejakom úkryte, tak sa mýlite, lebo práve vtedy má
neodolateľnú potrebu rečniť, kričať a zdržiavať sa medzi ostatnými vlastnými aj príbuznými
druhmi, napriek tomu, že sa prejavuje tak, že nepozná ani vlastného brata. Práve z tohto dôvodu často končí v uzavretých infekčných oddeleniach nemocníc, krematóriách a kafilériách.
Stanislav VEREŠVÁRSKY

MIMIKRI
Smoking?
Žaket?
Tak, či tak
všade dostáva
na frak!
PROGNÓZY
Trendy
krivky
prognózy
ježia vlasy
od hrôzy!
Ján HEINRICH

nekdoty
podľa
becedy

na

W

Známy autor detektívok EDGAR
WALLACE napísal vždy len kostru svojho
románu a ďalšiu prácu prenechal svojim
spolupracovníkom.
„Už ste čítali môj najnovší román?“ –
spýtal sa raz Wallace svojho známeho.
„Nie. A vy?“

•••
Slávny autor detektívok EDGAR
WALLACE sa v mladosti živil predajom
novín. Raz kupoval od kamelota stojaceho
pred istým klubom noviny a povedal:
„Pred dvadsiatimi rokmi som na tomto
mieste ja predával noviny.“
A chlapec na to:
„Ako ste mohli odtiaľto odísť? Je to
predsa najlepšie miesto v Londýne.“

•••
EDGAR WALLACE bol adoptívnym
dieťaťom. V čase, keď chodil do školy,
posmieval sa mu synček z „nóbl“ rodiny.
„Ty nemáš takú cenu ako ja, lebo nemáš
vlastných rodičov!“
„Naopak,“ ohradil sa budúci autor
detektívok. Ja som cennejší, mňa si totiž
moji rodičia vybrali, kým teba museli zobrať
takého, aký si prišiel.“

•••
Herečka CLAIRE WALDOFFOVÁ bola
známa svojou úprimnosťou. V pokročilom
veku ju jedného hmlistého rána zastavil
vyobliekaný švihák, ktorý umelkyňu
nepoznal:
„Babička, ako sa dostane človek čo
najrýchlejšie do mestskej nemocnice?“
Claire odpovedal sucho:
„Stačí, keď mi ešte raz poviete babička,
a odvezú vás tam dokonca autom.“

ĽUDOŽRÚTSKA
SVADBA

•••

Predstavujú svojský pár:
Kanibalka, kanibal
Hostina bola pestrá:
Mozgy, svaly, rebrá
Trvalo to zopár dní
pojedlo sa všetko
Vo vzduchu visel otáznik:
Aké bude ďalšie dejstvo?
Ženích však bol gavalier
ponúkol sa na tanier!

Počas americkej vojny za nezávislosť
skupina vojakov vyťahovala z priekopy ťažké
delo. Kaprál, vedomý si svojej dôležitosti,
stál na okraji cesty a iba dával príkazy. Zrazu
sa pri skupine zastavil akýsi civilista a spýtal
sa kaprála:
„Prečo nepomáhate svojim vojakom?“
„Čo nevidíte, že ja som kaprál?“
„Naozaj?“ – poznamenal cudzinec,
zostúpil z koňa, vyhrnul si rukávy a bez
ďalších rečí pomohol vojakom delo
vytiahnuť. Potom sa uklonil kaprálovi
a povedal:
„Ak zas niekedy budete mať pri podobnej
príležitosti málo mužov, pokojne sa obráťte
na mňa. Stačí zavolať do hlavného stanu.
Volám sa Washington!“

Jaroslav CIBIČEK

•••
Anglický spisovateľ EVELYN WAUGH
prezradil, že najväčšiu poklonu dostal od
jedného Škóta. Povedal mu:
„Vaša posledná knižka sa mi natoľko
páčila, že som si ju skoro kúpil.“

Stretli sa dvaja drevorubači
a jeden vraví:
- Poď so mnou do lesa na
drevo.
- Nemôžem, nemám sekeru.
- Tak poď do krčmy na pivo.
- Nemôžem, tam sekeru mám.

•••
Dvaja anglickí spisovatelia H. G. WELLS
a HENLEY založili kedysi časopis, ktorému
pre stále sa zmenšujúci počet predplatiteľov
hrozil úpadok. Raz sa pozerali z okna, práve
vo chvíli, keď vôkol prechádzal pohrebný
sprievod. A Wells vraví:
„Dúfajme, že to nie je niektorý z našich
predplatiteľov.“

EXEMPLA TRAHUNT
(pro Záhorákú: príklady priťahujú)

•••
Keď sa ORSON WELLES, známy režisér
a herec oženil s peknou Taliankou Paulou
MORI, spýtal sa ho istý novinár:
„Čo má vaša európska žena a čo nemajú
americké ženy?“
„Mňa,“ odvetil Welles.

Na lockdown uš Slovák prďí,
nejsu na to, nejsu hrdý.
Šak jaký príklad celkom hore,
hádek, sporú, intrig more.
Ket neňi hore autorita,
enem vojna o koryta,
podrazák a sabotér,
cirkusant eskamotér.

IEŠENIE
KONEČNÉ R
ŠKOLSTVA

ôcť titul kúpiť
Každý si bude m
ane hlúpy,
a tak nikto nezost
ori
všetci budú dokt
orí.
kt
a inžinieri iba da

Začnite vjeru od sebja,
do reality z bezsebja.
To help and to save,
né volovi, aňi krave.
dedo PEJO

Fero MRÁZ

ÁEva JARÁBKOV

CHABADOVÁ
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Perličky

VERŠÍČKY

ŠKOLSKÉ
PERLIČKY

ao

• Máme takú rovnoprávnosť, že sa
muži takmer vyrovnajú ženám.
• V Rusku majú národný smrek jedličku.
• Na rieke Volge znášajú jesetery
ikry. Tomu sa hovorí kaviár.
• Hlavným mestom Estónska je Talian.
• V Rusku je podzemná železnica
nazývaná meter.
• Tatry sú také vysoké, že ich je veľa aj
v Poľsku.
• Ľudia, ktorí žijú pri severnom póle
sa nazývajú severní Poliaci.
• Majú tu tiež podzemné mesto, ktoré
sa volá Zakopané.
• V Rumunsku sa pestuje na poliach
ropa, ktorá sa odtiaľ vyváža.
• Dunaj je špinavý, pretože pramení
v Čiernom lese a tečie do Čierneho
mora.
• So zdravím Európy je to všelijaké.
Niekedy má tlak vysoký a inokedy
nízky.
• V Škandinávii je mnoho zálivov
a ďalších vrtochov mora.

NA

zo školy

kolia

Vo Švédsku husi sa
volajú Husgvarny.
Parný stroj bez pary
bude len nepárny.
Vo všetkých halách znie
prekrásne halali.
Roboty umelé
dýchanie dávali.
Na rančoch saranče
nájdete určite.
Človeka vytočia
aj schody točité.
Dedko rád predpoveď
počatia pozerá.
Zápasník na lopár
položil súpera.
Tlmočník vytvára
kmitanie tlmené.
Bez ceny boli by
tovary bezcenné.
Pre tortu ľudia aj
tortúru zažijú.
viac fúzov mohlo by
vytvoriť fúziu.
Pestovať z lepidla
lepok je umenie.
Z rožného statku sú
najkrajšie jelene.
Jozef BILY

pravda/lož
Rasťo VISOKAI

Celé dny dlí v pohodlí
ve svém milém obydlí.
Ani nevychází z pokoje
a je naprosto spokojen.
Čistě shodou okolností,
žije si prostě bez starostí.
Zatáhnul na oknech závěsy
a karanténa ho už neděsí.
Bydlí s líbezným duchem,
co poletuje vzduchem.
Hrají spolu karty
a líbají se na rty.

POZNÁTE MA?
V jednom malom meste predvolali k súdu
ako svedka jednu starú dámu. Keď zložila
prísahu, pýta sa jej sudca:
„Pani Čermáková, poznáte ma?“
„Ale áno, samozrejme. Poznám vás od
plienok. A aby som povedala pravdu, ste pre
mňa veľkým sklamaním. Klamete svoju ženu,
manipulujete ľuďmi, ohovárate ich. Myslíte si,
že ste veľké zviera a pritom ste taký hlúpy, že
vám ani nedôjde, že z vás nikdy nič nebude.
Skončíte ako mizerný malomestský právnik“.
Predseda poroty vypúlil oči. Keď sa
spamätal z prvého šoku, rýchlo sa pýta:
„Pani Čermáková, poznáte obhajcu
obžalovaného?“
„Áno, poznám pána Orlíčka ešte z čias, keď
sa učil chodiť. Občas mi ho rodičia priniesli,
aby som sa oňho starala. A aj v ňom som sa
sklamala. Je to leňoch, udavač a alkoholik.
Nedokáže s nikým slušne vychádzať a jeho
právnické znalosti sú také mizerné, že bez
úplatku nikdy nič neurobí.“
V tej chvíli sudca zaťukal kladivkom
a vyžiadal si ticho v súdnej sieni. Zavolal si
obidvoch právnikov a potichu im vraví:
„Páni, ak sa jeden z vás opýta tej dámy,
či ma pozná, dám vás okamžite zavrieť za
pohŕdanie súdom!“

Pre Bumerang: Konstantín KAZANČEV, Ukrajina

Ak chcete, aby žena mlčala, musíte jej buď vyznávať lásku,
alebo sa jej opýtať na jej vek.

Oldřich FIŠER

pre Bumerang: Henryk CEBULA
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V minulom roku sa uskutočnil už
26. ročník medzinárodnej súťaže
na tému PIVO - Zlatý súdok
2020. Jeho výsledky sme v Bumerangu uverejnili v aprílovom
čísle a o. i. sme skonštatovali, že
síce všetko bolo pripravené na
to, aby sme v Prešove už tradične
1. apríla uzavreli súťaž vernisážou
vybraných súťažných prác, vyhlásením výsledkov a slávnostným odovzdaním cien úspešným
autorom, no bolo to už v období,
keď práve začal zúriť koronavírus, a tak sa všetko muselo odložiť na neurčito. K dispozícii bola
akurát nainštalovaná výstava
v Šarišskej galérii…
Neurčito
však
pretrváva
a COVID-19 neustupuje. Nikto
nevie, dokedy to potrvá a ako
to bude vyzerať na jar, napr.
toho tradičného 1. apríla. Vieme
akurát to, že bude štvrtok pred
veľkonočnými sviatkami…
Napriek tomu sme sa rozhodli
vyhlásiť ďalší, v poradí 27. ročník
Zlatého súdka s nádejou, že sa
v Prešove stretneme na výstave
a slávnostnom ceremoniáli, kde
by sme úspešným autorom odovzdali ceny nielen za tento, ale aj
za minulý ročník. A že nám nebude zavadzať rúško, keď si k tomu
budeme chcieť vypiť pivo:
A ešte najdôležitejšie údaje
z propozícií súťaže pre autorov
kresleného humoru:
1. Každý autor môže poslať do
súťaže najviac 5 prác v ľubo-

POKUS O ĎALŠÍ ZLATÝ SÚDOK (S PROPOZÍCIAMI 27. ROČNÍKA SÚŤAŽE)

KARIERISTA

Vysedával denne v krčmách
vyznal sa i v trmách-vrmách
Chcel však zrobiť do sveta dieru
rozhodol sa pre kariéru
A tak miesto do putiky
zablúdil do politiky
Jaroslav CIBIČEK

OZVENA

Fero MRÁZ, cena časopisu Bumerang za kolekciu kresieb
voľnej technike.
2. Formát príspevku by nemal
presahovať formát A4.
3. Každý príspevok je potrebné
označiť plným menom, poštovou a e-mailovou adresou.
4. Úspešní autori dostanú okrem
ocenenia aj diplom, katalóg
a finančnú odmenu.
5. Príspevky posielajte na adresu.

S bumerangom som sa nerozlúčil
Vracia sa mi ako verný psík
Na svojich sa chybách človek mučí
Kvôli cudzím bude robiť krik
Podstatné sa mená ohýbajú
Nepodstatným človek nepohne
Čvirikajú vrabce strechy skraju
Holuby vždy mierumilovne
Pečiatkujú velikánov z neba
Fortúna si sadá na voly
Na somáre dávať pozor treba
Íáčia, ak im nie je po vôli

Šarišská galéria (p. Fedor Vico)
ul. Hlavná 51, 080 01 Prešov
a obálku označte heslom
„PIVO“.

Odvážnemu šťastie iba hrozí
Pred rozumným slepo uhýba
Mekotajú nenásytné kozy
V záhrade cap vždy je galiba

6. Uzávierka súťaže je 26. februára, ale porota bude akceptovať aj tie príspevky, ktoré
budú doručené do zasadnutia
poroty, ktoré sa bude konať
v pondelok 1. marca v Šarišskej
galérii.

Milenko KOSANOVIĆ, Srbsko

Zavážia jak kozie bobky reči
Podľa ktorých poznáš mamľasa
Zdravým ušiam počúvať sa prieči
Ako hlúposť chmuľa nadnáša
A keby tak ešte kvitnúť chcela
Bola Zem by jak ružový sad
Inkarnoval démon do anjela
Preto vanie medzi ľuďmi chlad
Bumerang je vyrieknuté slovo
Od steny sa jak puk odrazí
Raz sa teší Moloch na olovo
Inokedy súka pov(d)razy
Bumerangy majú vlastný zákon
Každý ťulpas z radu vyčnieva
S bumerangom treba vedieť ako
Lebo schytáš ranu do čela

Heino PARTANEN, Fínsko

Slawomir MAKAL, Poľsko

FÓRY „HLUCHÉHO DÍDŽEJA“
ELEKTRÁREŇ
Východniari na výlete pozerajú na
elektráreň.
- Kukaj, Mochovce. Majú štyri komíny
a vyrábajú trojfázový prúd.
- Ten štvrtý komín bude asi nulák…
NARODENINOVÁ TORTA
Žobrák klope na dvere domu:
- Prosím vás, nemáte kúsok torty?
- A chlieb by vám nestačil?
- Stačil, ale dnes mám narodeniny.
NA SÚDE
Po prehratom súdnom spore sa pýta
obžalovaný svojho obhajcu:
- A čo budeme teraz robiť?
-No čo? Ty pôjdeš do basy a ja na
obed.
(Zo sociálneho zariadenia OÁZA nám
poslal Norbert Fenďa)

NEVESELÉ ROZPRÁVOČKY
O PRINCEZNÁCH
DLHÝ NOS
Postihol princeznú nepríjemný lós,
po figách jej ostal velikánsky nos.
Preto aj poddaní figu dostanú,
takže s dlhým nosom opäť ostanú
PRINCEZNÁ NA HRÁŠKU
Bola jedna princezna, čo vždy dostala šok,
keď ju pod perinami tlačil čo len hrášok.
Tuná radiť dotyčnej nie je vôbec ťažko,
keď sa už dať pritlačiť, radšej Jankom Hraškom.
O DRAKOVI A PRINCEZNEJ
Nebojoval princ s drakom, radšej sa šiel flákať
A tak život princezny zas bude na draka.
POPOLUŠKA
Polobosej Popoluške nádej rýchlo zhasla,
bo neprišla o črievičku, iba jednu našla.
SNEHULIENKA
Ukryla sa Snehulienka pod vysokou hruškou,
keď do hrušky udrel blesk, už je Popoluškou.
Ján GREXA

ZALIEVANIE

Yang XIANG YU, čestné uzanie, Čína

Drago MIKA
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AFORISTI A FÓR ISTÝ
V roku 2020 vydal PETRUS
Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Reprezentatívny výber z toho najlepšieho, čo sa na
Slovensku v oblasti humoru a satiry (aforizmy a epigramy) napísalo a nakreslilo 25 párov slovenských osobností
žijúcich aj tých, ktorí žijú už len v našich spomienkach a vo
svojom diele. Z literárnej časti prinášame ukážky každého z autorov.

Nemám rád samotu,
ešte aj ten sex je občas lepší vo dvojici...
Ondrej KALAMÁR

KOSTI
JEDNOTKY DLHOVE

ti?
Vieš ako ďaleko je do večnos
bolo pred hodinou.
Presne o hodinu menej, ako
Rudolf DILONG

TREBA VEĽA TMY,
KÝM ĽUĎOM ZAČNE SVITAŤ.

Obvinili ho zo zoofílie.
Chodil spávať so sliepkami.

Tomáš JANOVIC

Emil BABIN

KEBY

Obyčajný Slovák nevie, kde sa mu strácajú peniaze.
Slovenský politik nevie, odkiaľ sa uňho zobrali.
Daniel HEVIER

Dedko depku zasadil,
na medzu sa usadil.
„Babka,“ dedko zrazu kričí,
„pozri, už nám debka klíči.“
Šťastná babka skáče: „Hijá,
bude čerstvá depresia.“
Daniela KAPITÁŇOVÁ

ANTIHUMOR

DEDLAJN

JEDNOTKY DLHOVEKOSTI

„Ako žil si,“ hovorí sa,
„tak raz budeš umierať.“
To dodáva mi silu,
že raz smrtka bude mňa
ako ja prácu
odkladať:
na poslednú chvíľu.

Mačka má deväť životov.
Kocúrkovo je nesmrteľné.
Alexander BROSTL

Tomáš ULEJ

Než prišiel na to, že všetko je ináč,
všetko už zase bolo ináč.
Pavel VILIKOVSKÝ

Krásnej žene sme schopní odpustiť aj to, že je inteligentná.

František ROJČEK

Nikdy nie sú slová dobre použité.
Aj Boh začal Slovom, ale dnes
mlčí – už len to sa mu zdá dôležité.

Stano RADIČ

SKEPTICKÉ HAIKU
Po nás potopa?
To by sa nám hodilo,
je však pred nami.
Ján ŠTRASSER

Ľubomír FELDEK

STRAKA A SLÁVIK

Odliv mozgov býva dvojaký:
ie.
do zahraničia a do demenc

Peter GREGOR

Bolo sa na čo pozerať.
Počúvať, pravda, nebolo čo...

Kradla straka... Bezočivo,
hodna svojho mena.
Kradne, berie, ani sa len
pritom nečervená!
„Či ty nemáš kúska hanby?!“
slávik sa jej pýta.
„Akoby nie?!“ riekne straka.
„Počkaj, až ma chytia!“

Stano ŠTEPKA

Peter PETIŠKA

PO ŽIVOTE
A nakoniec sa po živote na smrť s červami skamarátim.
Ale dovtedy vás ešte všetkých parádne okabátim!

Pavol STRAUSS

KEBY
Politika by bola oveľa čistejšia,
keby do nej nevstupovalo
toľko ľudí s úmyslom očistiť ju,
ale s úmyslom neušpiniť sa.
Marián HATALA
Lekár mi síce odporúčal pohyb,
ale nepredpísal, ktorým smerom.
Milan LECHAN

1. Vakcína proti covidu-19
nám:
a) nepomůže
b) pomůže
c) píchne

Vlado KOLESÁR

Soňa HORŇÁKOVÁ

Dnes môže byť hocikto hocičím.
Čakám dobu, až bude každý každým.

MLÁDEŽ
Pýtame sa, plní zmätkov, ako rýchlo zmeniť tento svet.
Ale iba
Boh
vie všetko
a Slovenská akadémia vied.
Vlado JANČEK
Autori zhruba 150-tich ilustrácií – karikatúr sú títo autori:
Jozef Babušek, Marek Cina, Juraj Cajchan, Jozef Cincík, Miro Cipár,
Fero Guldan, Fero Jablonovský, Pavel Jakubec, Jaro Jelenek, Kazo
Kanala, Viktor Kubal, Fero Lipták, Juraj Martiška, Svetozár Mydlo,
Bobo Pernecký, Dušan Polakovič, Ivan Popovič, Shooty, Peter
Stankovič, Marián Vanek, Fedor Vico, Viliam Weisskopf, Dana
Zacharová

DON JUAN
Jedného dňa pred mnohý
mi rokmi zomrel
Svätý Otec a Don Juan. Tam
hore ale mali
neporiadok v písomnostia
ch a tak omylom
poslali pápeža do pekla a
Dona Juana do
neba. Keď si to po týždni
Svätý Peter všimol,
okamžite poslal dolu po páp
eža. Ten sa cestou
k nebeskej bráne stretol
s Donom Juanom,
ktorý smeroval do pekla:
„Škoda, že sa stal takýto
omyl. Už sa
nemôžem dočkať, aby som
tam už bol. Celý
život som trpezlivo čakal,
že uvidím Pannu
Máriu!“
A Don Juan len poznamená
: „Už len Máriu.“

PUBERTA NENÍ ŽÁDNÁ PRDEL

c) prd Blatný

Tak jsme nakažený, no a có.
Ten pitomej virus tady prostě lítá a podle všeho lítat ještě nějakej čas bude. Svět se
brání a tak vymyslel vakcínu,
která nás má spasit. Třeba je
to pravda, třeba je to opravdu všelék na naše současné
problémy. Jenže problém je,
že o tom očkování, o té vakcíně, my normální smrtelníci,
nic moc nevíme. A kdo nám
o tom něco víc řekne? Kdo
jiný než Sorry, a proto jsme
pro vás připravili následující
test.

Krúti sa len vietor.
Žena iba zahne.

Vlastenec je človek, ktorý miluje celý národ bez toho, aby poznal jednotlivcov.
Rasťo PIŠKO

TO UŽ NIE JE HUMOR, BISŤU,

NEHOVORTE O ŽIVOTE,
RADŠEJ ŽITE.

Že na ženy vôbec
nieto spoľahnutia?
Že sa ako vietor
stále inak krútia?
Takto krivdiť ženám
môže len muž na dne!

Erik ONDREJIČKA

TAKMER JUSTIČNÝ OMYL

KEĎ SA SMEJÚ Z HUMORISTU!

EPIGRAM NA
OBRANU ŽIEN

Do velkých problémů se dostal před časem Kühnův dětský sbor. Světoznámé hudební těleso muselo totiž být hromadně uzavřeno do nejpřísnější
karantény. Opatření vydala sama hlavní hygienička
České republiky Jarmila Rážová, aniž by tento svůj
krok nějak podrobněji vysvětlila. Zareagovala teprve až na opakované dotazy Fámyzdatu, proč se
tak stalo, přičemž z jejího vyjádření vyplynulo, že
důvodem brutálního lockdownu pěveckého tělesa
byl fakt, že několik dospívajících zpěváků souboru
začalo mutovat.

4. Mezi prvními naočkovanými byl i premiér Babiš, a to
proto, že nejohroženější
skupinou obyvatelstva jsou:
a) lékaři
b) senioři
c) informátoři
5. Průběh očkování může
zkomplikovat
nedostatek:
a) peněz
b) kaček
c) stříkaček

DONALD DĚLÁ PROBLÉMY

Správné odpovědi spolu
s výtěry ze všech možných
i nemožných tělních otvorů
zasílejte
na
nejbližší
hygienickou stanici, nebo
přímo k Blatným domů.
Eja KULOVANÝ

Nově zvolený americký prezident Joe Biden si
opakovaně stěžuje, že mu jeho předchůdce ve
funkci neustále komplikuje faktické převzetí moci.
Redakce Fámyzdatu se v souvislosti s tím obrátila
na několik renomovaných politologů, které požádala o podrobnou analýzu celého problému. Jak
vyplynulo z jejich závěrečné zprávy, jsou Bidenovy stížnosti oprávněné a jak doslova uvedl jeden
z oslovených expertů, čekají nového šéfa Bílého
domu velké trumpoty.
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3. Bez přirozené imunity je
vám očkování:
a) k ničemu
b) na nic

Tomáš SOUČEK

2. V rámci prevence proti
pandemii
nejvíce pomáhá:
a) očkování
b) PES
c) kočkování

Michal HRDÝ

X
AZO KANALA…
KNIHA O PIVE
Napriek tomu, že z dôvodu pandémie
koronavírusu je zákaz vychádzania,
knihám sa akosi darí. Koncom minulého roka vyšla aj táto, s názvom
HISTORKY K POLLITRU.
Kniha je výlučne venovaná pivu ako nápoju, ktorý nás sprevádza celou našou
kultúrnou históriou a ktorá prostredníctvom dvadsiatich príbehov mapuje históriu piva od jeho počiatku po súčasnosť.
Zostavil ju Vladimír Marko a jednotlivé
kapitoly doplnil svojimi kresbami na túto
tému Fedor Vico. Autorkou obálky je
Vladimíra Pčolová. Vydalo vydavateľstvo
W PRESS, a. s., v Bratislave v roku 2020.
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ZOMREL KARIKATURISTA KAZO KANALA
Kazo KANALA sa narodil 15. augusta 1946 v Šahách. Študoval na Fakulte architektúry
Technickej univerzity v Bratislave. Počas svojho života pracoval v rôznych povolaniach,
neskôr pôsobil ako výtvarník v slobodnom povolaní. Venoval sa karikatúre, knižnej i časopiseckej ilustrácii, animovanému filmu, ako aj tvorbe reklamných spotov. Jeho práce
boli ocenené významnými cenami na popredných domácich a zahraničných súťažiach.
Mimoriadny význam pre slovenskú karikatúru mala jeho organizátorská činnosť - bol
zakladateľom a dlhoročným prezidentom Slovenskej únie karikaturistov ako aj prezidentom FECO Slovakia. Zorganizoval mnohé výstavné podujatia na Slovensku (napríklad
niekoľko ročníkov „Salónov európskej karikatúry“) a veľa prezentácií slovenskej a vyšegrádskej karikatúry v mnohých krajinách Európy a sveta. Zvlášť je potrebné spomenúť
viaceré výstavné prezentácie členov Slovenskej únie karikaturistov v spolupráci s Českou
úniou karikaturistov v Prahe. Je autorom viacerých knižných titulov. Povestnými sa stali jeho pravidelné kresliarske popoludnia pre deti s onkologickými ochoreniami. Zomrel
22. decembra 2020.

ROZLÚČKA S PRIATEĽOM

KAZO KANALA…

KONZULTÁCIA
Do mäsiarstva vbehne pes, ukradne niekoľ ko špekáčikov a ujde. Rozčúlený
mäsiar však psa pozná. Je to pes jedného zo stálych zákazníkov – miestneho
právnika. Poobede zájde mäsiar k právnikovi a pýta sa ho:
„Keď mi vbehne pes do obchodu a ukradne zväzok špekáčikov, mám nárok
na finančnú náhradu od majiteľa psa?“
„Áno, samozrejme,“ odpovie právnik.
„V tom príde mi dlhujete 120 korún,“ hovorí mäsiar, „bol to totiž váš pes.“
Právnik si vzdychne, vytiahne šekovú knižku a napíše sumu 120 korún. Keď
už mäsiar chcel odísť, právnik ho zadrží:
„Ešte moment! Tu máte účet na 500 korún za konzultáciu.“
•••
MINÚTKA
Žena volá svojho muža do kuchyne a požiada ho o okamžitý sex. Stalo sa.
A muž sa potom pýta:
„Čo ti to tak zrazu napadlo?“
„Ale, varím vajíčka, minútky sa mi pokazili a potrebovala som si odstopovať
presne tri minúty.“
NAJMENŠIA GALÉRIA NA SVETE
Vystavuje sa kadečo a kadekde. Medzi tie populárnejšie patria výstavy karikatúr.
Konajú sa monotematické, výstavy reprezentujúce niektorú krajinu, a samozrejme
výstavy jednotlivých tvorcov, karikaturistov. Svojho času padla nám do oka nevyužitá vitrína na Michalskej ulici v Bratislave. Bola prázdna a tak sme sa rozhodli využiť
ju ako priestor na miniatúrnu výstavnú plochu. Jej životnosť však nebola dlhá. Svoje
práce v nej vystavil v tom čase karikaturista Ondro Zimka (mimochodom akademický
maliar). Po dvoch či troch týždňoch ju zaplnil amatérsky tvorca Miroslav Vico svojimi
kolážami. Ako menovku vložil do skrinky francúzsku rybaciu konzervu, ktorej značka bola VICO. Pripadalo nám to vtipné, ale bolo nám to osudné. Nejaký hladný divák
skrinku násilne otvoril a ukradol z nej celý obsah – konzervu aj koláže. A to bol koniec
najmenšej výstavnej plochy, ktorá bola v tom čase v Bratislave a možno aj na svete.
-tš-

Na fotografii autor Miro Vico pri vernisáži výstavy v roku 1971.

Za Kanalovým ironickým kresliarskym gestom sa skrýva
senzitívny človek s výrazným humanistickým cítením.
Patrí medzi karikaturistov, ktorí sa uprostred noci spotení
budia z ťažkých snov o osudoch ľudstva v neláskavej pretechnizovanej civilizácii. mov", ktorí sú priateľskí len k tým,
ktorí im môžu byť prospešní.
V kresbách neúnavne hl'adá zázračnú formulku harmónie, ktorou by presvedčivo vyjadril disharmóniu sveta.
Nádej do nich nebadane vstupuje v komickej postavičke
klauna, ktorý sa svojou nezaraditeľnosťou stáva posledným slobodným človekom, využívajúcim odveké právo
bláznov a detí hovoriť pravdu.
časť textu z knižky Kornela Földváriho "Päťadvadsať"

To by ste ho museli poznať…
Avšak - je veľmi pravdepodobné, že ste ho aj naozaj osobne
poznali. Pretože Kazo Kanala - lebo o ňom je reč - poznal úplne
každého. A každý poznal jeho. Ak ste s ním niekedy išli po meste,
potom viete, že to bol skutočne nezabudnuteľný zážitok. Takmer
každý okoloidúci ho zdravil, podchvíľou sa pri niekom zastavil,
aby prehodili spolu zopár srdečných viet. Či už vošiel do knižnice, galérie, obchodu, kaviarne či pivárne, všade bol niekto, kto ho
poznal a s kým sa kamarátil. Neboli to len umelci či intelektuáli,
diplomati, novinári či vrcholoví manažéri rôznych inštitúcií, dobre
sa poznal aj s bežnými ľuďmi, robotníkmi, pouličnými predavačmi,
či dokonca s bezdomovcami. Jeho sociabilita bola jednoducho
ohromujúca. Bol prirodzene a nefalšovane srdečný a priateľský.
Svojou charizmou, rozhľadom, skvelým rozprávačským umením
a zmyslom pre humor si rýchlo dokázal získavať ďalších a ďalších
priaznivcov.
Je nevyhnutné vyzdvihnúť jeden zásadný rys jeho povahy:
Akákoľvek vypočítavosť či zištnosť mu bola bytostne cudzia. Nepatril k tomu dobre známemu a dnes značne rozšírenému typu
„sociálnych ekonómov", ktorí sú priateľskí len k tým, ktorí im môžu
byť prospešní. Kazo netúžil brať, profitovať na iných, naopak programovo vyhľadával práve tých, ktorým on sám mohol niečo
poskytnúť, takých ktorí jeho pomoc potrebovali.
Karol ČIZMAZIA
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TAM TO JE!
Teraz, keď sme
na dne
vieme
kto to kradne…
POUČKA
Najrýchlejšie
do sveta
šíri sa vraj
klebeta!
ORTIEĽ
Z plodov chcel žiť
svojho ducha
umrieť hladom
mu prislúcha…
IMIDŽ
Stará múdrosť
tak nám vraví
aká doba – také
mravy!
Preto patrí
ku cnosti
používať hrubosti
ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU
MINISNÁR PRE ZAČÍNAJÚCICH I POKROČILÝCH
SEDMOSPÁČOV

Ján HEINRICH

Milan KUPECKÝ / AFORIZMY

Najprv líškavá, zaliečavá, lichotivá otázka, eventuálne dopyt: Čo urobí Slovák prv ako
vstane? Viete? Neviete? No predsa: zobudí sa. Tak či onak, na posteli sme si všetci vodo-rovní. A keď vstaneme, robíme si dobrý deň z okololežiacich, okolosediacich
i okolostojacich, najmä ak sme mali optimistické sny opradené hrdinskými skutkami.
No ani pesimisti by si nemali zúfať, to prejde, fakt, pokiaľ sa neopýtajú z mosta do
sprosta kominára po kom nosí smútok. Ale poďme k veci!

•• Politici by si mali brať príklad z hubárov. Občas sa predkloniť a držať sa pri
zemi.
•• Skôr, ako si niekoho začnete vážiť, tak si ho najskôr premerajte.
•• Dnešné ženy dávajú skôr prednosť vedeniu auta než vedeniu domácnosti.
•• Hodnotiaca komisia vraj zasadá. Môžeme dúfať, že nám ozaj niečo zasa dá?
•• Je otázne, čo by politikom zostalo v hlave, ak by zobrali rozum do hrsti…

Pokiaľ ste v lese vyrúbali brezu, na ktorú díleri nepolezú a postavili ste ju pred
dom slobodného alebo šťastne rozvedeného mládenca – nežeňte sa v pondelok,
začal by sa vám zle týždeň. A ešte dlhodobá predpoveď: trpezlivosť vám prinesie ruže
a konexie to ostatné.

DVAJA POLICAJTI
Niekto zabúcha na
dvere.
„Kto je to?“
„Polícia.“
„A čo chcete?“
„Pohovoriť si s vami!“
„A koľko vás je?“
„Dvaja.“
„Tak sa rozprávajte
medzi sebou.“

Ak ste spánok strávili v zoologických či nelogických záhradách – prebudíte svoju
fantáziu a zamotáte sa do diskusií, ktoré nemajú konca-kraja, ba ani okresu. No aj
tak neodkladajte na zajtra, čo sa dá urobiť pozajtra – nádherné dva dni voľna. Jupíííí!
Vo sne hladko, ale i obratko zápasiť zoči-voči s korunavírusom (eurovírusom) a robiť si srandu, huncútstvo, pestvo z politikov pri padaní listov a v neposlednom rade
poihľadníc z drevnatých rastlín s kmeňom i korunou – náladu si zlepšíte tak, že ju
pokazíte iným. A ráno po vypití väčšieho množstva piva sa budete cítiť podpivničení.
Máte rád /rada iba seba, ale o to úprimnejšie. Cmuk.
V premoknutej obuvi celú noc nôtiť východniarske špivanky – hoci patríte k novozbohatlíkom, urýchlene vypnite zvonec budíka a zmerajte si teplotu (okrem gayov).
A keď trpíte nedostatkom jódu, začnite okamžite, najneskôr ihneď jódlovať. Práca vám
nevonia, preto smrdíte grošom, no intimsprej vám v tomto smere pri zlepšení nálady
stopro nepomôže - ale vždy jedine a zaručene čítanie Bumerangu.
P. S.
A ešte žrebovateľná rada pre všetkých: Zdravý spánok predlžuje život(taňe?) a skracuje pracovný čas. Hej rup, haťapaťa… a ešte raz a opakovane pffff…2021, lebo aj tento
rok ešte bude dlhý, široký a krátkozraký!
Takže hajaja a snívajte!
Milan Sibyla (n) LECHAN, chronický spáč a akútny buditeľ

KAM ZA ŠPORTOM
Trénuje môj milý
od pondelka do soboty,
(ten sa má, duša má),
že už ani nevie, ani ja,
kde vlastne chodí do práce,
či do zamestnania
abo do roboty.
Čím sa mu, ja opustená,
zavďačím, no čím?
Tým, že s ním
poriadne zacvičím,
až bude mať kruhy pod očami,
nie však v telocvični,
ale medzi perinami.
Jupííí!
Milania CHACHANOVÁ

Andrej MIŠANEK

ĽUDIA
Žiadal som Človeka o ruku. Pomocnú.
„Človeče, veď ju mám od prstov nemocnú!“
Vravel som: „Človeče, tak zdravú podaj mi.“
„Človeče, neblázni! Vraj zdravú, bodaj by!
Toto je to naozaj úbohá zámena,
pomoc máš na konci vlastného ramena.“
Rukáv si vyhŕňam a vzdychám ach, ach, ach.
Ten Človek odchádza. Ruky má vo vreckách…

Jarda KODÝTEK

Marián HATALA

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU

XII
MESIAC

RECEPT

Trápi vás blúdiaci
nerv?
Prehltnite kompas
eventálne aj buzolu.

NA TENTO
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DYCHBERÚCI ŠPÍZ

ˇ
extra chutovka
Komponenty:

• Na hrot noža cukru • 4 litre sójovej
omáčky • 7 lastúr • nasekané pistácie
• 3 antikoncepčné tabletky • 1 odistené
granátové jablko

Ako ďalej:

Z reďkovky, papriky a uhorky vypracujte
cesto, vzápätí pokvapkajte rumom
rezné strany korpusov a po chvíľke
ticha marinujte pri izbovej teplote. Hus
je upečená, keď jej roztiahnete nohy
a tie sa nevrátia do pôvodnej polohy.
K tomu treba servírovať borovičku
a obed je na svete.
Dobrú chuť vám naháňam!

Ičo CMUNDA, kapitán gastronómie v. r.

…a DEREŠ Vlada ME

DEREŠ FEDORA VICA

SIMULANT
To je už vrchol drzosti,
v pretvárke nemá soka,
sestričku hádže od zlosti.
Tak on si zomrie pokojne
a bez mihnutia oka.

VÁŽNA DIAGNÓZA
Sexuológ smutne dumá
nad kolegovým hrobom.
Má pomník v tvare srdiečka,
lebo bol kardiológom…
Emília MOLČÁNIOVÁ

ŠÁRA

Mišo sa pýta
kamaráta:
- Fero, to kto ťa tak
dohrýzol?
- Môj pes.
- A ako sa to stalo?
- Ále, prišiel som
domov triezvy
a nespoznal ma.

Z KALENDÁRA
NA LEPŠIE ČASY
15. február - Pravoslav
Strava Pravoslava
nie je zdravá.
Je ako vôl chutí mu tráva.

Prišla som domov
a videla som všade
ležať prach, tak som si
povedala, že si ľahnem
tiež.

Autor rubriky sa vyhráža ďalším receptom.

19. február – Vlasta
Vlasta sa vždy chvastá
a roznáša drby.
Je proste jak chrasta svrbí.

22. február - Etela
Ján SCHINKO

OTCOVSKÁ RADA
ktorá
- Syn môj, hľadaj si ty len takú dievku,
iba
ujde
ti
sa
y
Vted
ov.
denc
súro
veľa
ma
neveľ ká časť svokry.

Pýta sa Fero svojej manželky:
- Máš niečo rýchle na večeru?
- Mlieko. Už dva razy mi utieklo.

Donekonečna opakovala
Etela,
že by raz rada letela.
Šéf chcel splniť tie jej priania
a tak letí zo zamestnania.
Marek BALÁŽ

Peter GOSSÁNYI

Najdlhší rad je vždy ten, do ktorého sa práve postavíš.

BAČ I K OVA
M U D R O S C
Ľepši jeden
štamperľ ik rano jak
celi dzeň nič.

JEDINÁ OTÁZKA
ALEBO

:
šie číslo
Najbliž umerang
uB
časopis e vložené
e
nájd t
ort
íku Š p
n
n
e
d
v

botu
v so
ára
ebru
f
.
7
2

HUMOR Z INTERNETU

VY SA PÝTATE,
A Milan LECHAN ZA
REDAKCIU ODPOVEDÁ

s

Otázku nám do redakc
Ivan F. z Humenného: ie poslal

- Pán Lechan, viem, že poc
zate
z Humenného a že svoj rodhád
ný kraj
obľ ubujete. Ale mohli by ste
prezradiť, či máte aj svoje nám
iné
obľ úbené miesto?
- Mám, a to na WC a pri volebnej
urne.
V ostatnom čase však akosi nev
iem
postrehnúť, aký je medzi nimi rozd
iel.
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