BUMERANGY VŠETKÝCH KRAJÍN, VRÁŤTE SA!
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HUMORISTICKO-SATIRICKÝ DVOJTÝŽDENNÍK
ROČNÍK III, 7. OKTÓBRA 2017 / SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ

❶ Poznáte nejakú (máte nejakú
vlastnú) definíciu humoru?

tí
U tých dnešných de
ide všetko akosi hŕ
a obrátene. Poznáme
už
školákov, ktorí sa
zabozkávajú a ešte ne
čali fajčiť.

Nikdy som sa nad tým nezamýšľal,
a keďže od školských lavíc nemám rád
žiadnu definíciu, nebudem sa o definíciu humoru ani zaujímať a tobôž vymýšľať.

❷ Stala sa vám niekedy humorná (veselá) príhoda, ktorá by
mohla pobaviť aj našich čitateľov?
Každý z nás určite zažil mnoho veselých príhod. Ja nie som v tomto výnimkou. Otázkou je, či príhoda, ktorú
pokladám za veselú, pobaví aj čitateľov. Pochádzam zo Štrby, kde sme
skupinka mladých ľudí v 70. rokoch
minulého storočia verejno-ilegálne vydávali časopis Lúč. Ilegálne preto, lebo
sme na jeho vydávanie nemali žiadne
povolenie (lebo sme ani nevedeli, že
také treba), verejne preto, že sme každé
číslo iniciatívne posielali do knižníc, aby
sa tam uchoval, ale aj na najvyšší mládežnícky orgán Ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže do Prahy i do
Bratislavy, od ktorých sme chceli získať
nejakú finančnú podporu. Tá síce nikdy
neprišla, ale dostalo sa nám po rokoch
vydávania nášho časopisu osobitné
ocenenie. Keď prišiel do Československa na oficiálnu návštevu iránsky šach
Réza Páhlaví s takmer celou svojou
vládou, Praha vytipovala našu redakciu
na stretnutie s ministrom kultúry Iránskeho kráľovstva. To nám aj dali vedieť,
aby sme sa na návštevu pripravili, čo
sme aj urobili. Naša príprava spočívala v tom, že sme pre pána ministra
pripravili niekoľko cyklostylovaných
čísel nášho časopisu a občerstvenie,
na ktoré sme sa študenti-redaktori poskladali z vreckového. Za to sme kúpili
slané tyčinky, štyri litre vína – Dievčenské hrozno – a mama jedného z nás
nám ešte dala z rodinných zásob dobrú štrbskú slaninu a klobásu. Návšteva
prebehla na dôstojnej úrovni, s pánom
ministrom prišla celá delegácia jeho
sprievodcov z Iránu i československej
strany, počnúc od diplomatov až po
okresných funkcionárov z Popradu.
S ministrom sme si vymenili darčeky
– my sme mu dali naše časopisy, on
nám reprezentačné knihy o Iráne, no
keď sme jeho i členov delegácie núkali
našim skromným pohostením, nikto si
nič nezobral, neponúkol sa, čo nás aj
trochu mrzelo. Až pri odchode delegácie prišiel ku mne jeden československý diplomant a roztrpčene povedal,
či nevieme, že moslimovia alkohol,
teda ani víno, nepijú a navyše nejedia
ani bravčovinu. Vtedy sme to skutočpokračovanie na strane II...

Dušan RADOVIČ

VIETE? NEVIETE?
Ako sa po šarišsky povie „Kam blúdi
tvoj pohľad?“
Dze do rici kukaš?

VA
LEPŠIE BRUCHO OD PI
AKO HRB OD ROBOTY

Hovorí riaditeľ svojmu zamestnancovi
na firemnom večierku:
- Dúfam, pán Piršč, že si zatancujete aj
s mojou manželkou?
- Jasnačka, direktorko, šak som tu
ňeprišol ľem pre zabavu.

Ach, prečo je človek
človeku vlkom
a nie červenou
čiapočkou?
Jiří SUCHÝ

MRAZIVÉ ĽADOVÉ
ODHALENIE
Výsledky najnovšieho
výskumu sú strašné , desné až
katastrofálne. Nebojte sa však
a smelo čítajte na str. VIII

Andrej MIŠANEK

Jednu z cien na 8. ročníku medzinárodnej súťaže kresleného
humoru KÝCHANIE MOZGU na tému TICHO získal Seman
TORABY z Iránu. Výstava vybraných prác z tohto ročníka bude
11. októbra v Prešove a k súťaži sa vrátime v budúcom čísle
Bumerangu.

Vlado KOLESÁR

II
ne nevedeli, ale na moslimskú iránsku
návštevu sme sa nakoniec nehnevali,
keďže všetko nakúpené víno i sponzorský dar slaniny a klobásy ostal pre
naše použitie.

žartovania? Ako to na vás pôsobilo?
Určite, minimálne zo strany mojich
študentov, ktorí svojich učiteľov „prelustrujú“, ale ako, to sa mi nikdy nepodarilo zistiť.

❸ Ktorá oblasť spoločenského
života je podľa vás najväčším
inšpirátorom humoru?

❼ Je pre vás humor nevyhnutnou súčasťou života, alebo sa
bez humoru pokojne zaobídete?

Všetky, v ktorých pôsobia ľudia, lebo
oni sú zdrojom nechceného i chceného
humoru. Zdá sa však, že politika, zdravotníctvo a školstvo sú tými najexponovanejšími oblasťami, ktoré inšpirujú
humoristov i nehumoristov, aby sa
k nim vyjadrili.

V

SLOVNÍK (TAKMER) CUDZÍCH SLOV
Áno, presne, prišiel, videl, zvíťazil. V tejto
chvíli nie je podstatné kto. Od čias, keď
reálne odzneli tieto tri slová, si ich už
mnohí v duchu, či nahlas, opakovali. Nikto,
samozrejme, nespochybňoval, že prišiel
(ak prišiel), raz za čas vždy niekto príde.
Ani to , že videl, keď už niekto príde, tak

V

vidí. Ale pomerne často sa nenaplnilo
to tretie – nie vždy zvíťazil. A tento fakt
mocných dráždi.
Trojka je jedno z magických čísel,
skúste zalistovať v pamäti a začnite hoci

Našťastie, je. Neraz odľahčuje ťažké
a problematické situácie v spoločenskom i osobnom živote a pomáha ich
ľahšie prekonať či sa s nimi vyrovnať.

❽ Chcete sa sám seba na niečo
opýtať? Ak áno, dajte si na svoju
otázku aj odpoveď.

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

Ani vlastne neviem, či to chcem. Veď
ako učiteľ sa stále na čosi pýtam študentov, v obchode sa pýtam či majú to,
čo chcem kúpiť a kde to majú a čo to
stojí, často sa pýtam, koľko je hodín, keďže často cestujem, pýtam sa kedy ide
autobus či vlak, a to som si na všetko
ani nespomenul. A vy chcete, aby som
s ešte pýtal na čosi aj sám seba....

a) Čo sa týka veselosti politikov, to neviem povedať. Možno že sú takí všetci.
Bolo by to asi dobre, lebo by to znamenalo, že im humor a zábava nie sú cudzie, pravda, ak sa nezabávajú na biede
svojich voličov.
b) Všetci, ktorí hovoria o veciach, ktorým nerozumejú, ale o ktorých nekompetentne rozhodujú. Pravda výsledky
takýchto „smiešnych“ rozhodnutí spravidla až také smiešne nie sú.
Keďže som historik, je to vtip postavený na historickej udalosti: Pri stanovovaní nových hraníc medzi Poľskom
a Sovietskym zväzom po druhej svetovej vojne vojaci, ktorí vytyčovali hranicu, narazili na domček staršej ženy.
Nemalo zmysel domček rozdeliť tak,
aby bola polovička v Poľsku a druhá
v ZSSR, tak sa jej veľkoryso spýtali, kde
chce žiť – v jednom či v druhom štáte.
Babka sa chvíľu zamyslela a diplomaticky navrhla: Ja, chlapci radšej v Poľsku, bo som počula, že v Rusku bývajú
tuhé zimy.

Zišli sa používatelia internetu.
Na úvod si zaspievali internacionálu.

PREČO PRÁVE MY?
Nechápem to a nech visím,
všetci majú v sýpke myši,
iba my nenažrané krysy.

Eva JARÁBKOVÁ-CHABA

Tomáš JANOVIC

DOVÁ

Že je málo masla a je drahé?
No bodaj by nie, keď ho každý z tých,
čo si to môžu dovoliť,
má na hlave čím ďalej, tým viac!

❻ Stali ste sa niekedy objektom

Ľudo MAJER

svätou trojicou. Alebo – láska, viera, nádej – tieto tri vzácne slová sa premenili na
tri ženské krstné mená. Ľubov, Ľuba, teda
láska, Viera, nádej, teda Naďa, Nadežda.
A čo také tri zlaté vlasy deda Vševeda?
Alebo traja rozprávkoví princovia, z ktorých ten najmladší bol pravidelne najmúdrejší? Môžeme spomenúť trojvršie
z nám dôverne známeho slovenského
štátneho znaku, ale aj heslo francúzskej
revolúcie – sloboda, rovnosť, bratstvo.
A tak ďalej ... Ako príklady už nepotrebujeme ani názvy mimoriadne populárnych
filmov, akými sú Tri oriešky pre Popolušku,
alebo Tri vajcia do skla. To už skôr by nás
mohla zaujať taká celkom bežná trojkoalícia, vyskytuje sa pravidelne a navodzuje rôzne asociácie. Zvyčajne tri strany, či
traja lídri prídu, vidia, ale zvíťaziť sa len
tak hneď hocikomu nepodarí. Ideálne by
bolo, keby mohol zvíťaziť niekto celkom
iný, napríklad volič, ale nič také sa bežne
nestáva. Volič zvyčajne príde, vidí, ale nezvíťazí, maximálne ak odvolí. A prakticky
už bez výnimky potom narieka, že znovu
to nevyšlo.
Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

PRI KÁVE S PAĽOM VILIKOVSKÝM

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
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POLITICKÉ A POPULISTICKÉ GRIMASY
- PRE VOLIČOV A PRE MASY
PENIAZE
Samé osebe naozaj nesmrdia, len robia strašný smrad okolo.
MALÍ DUCHOM, VEĽKÍ VÝSLEDKAMI
My sme naozaj národ holubičí. Oserieme všetko a každého.

OTVORENÉ SLOVO DO BITKY
Napriek tomu, že lanovky zvyknú havarovať nielen
v šírom svete, ale aj u nás, náš minister vnútra, náš
policajný riaditeľ a náš špeciálny prokurátor s odvahou,
rovnajúcou sa siedmim statočným, hoci boli iba traja,
riskovali život a ukázali ufrfľanému národu, že nie sú
žiadni srabi, ale muži na správnom mieste. Najprv
u
chladnokrvne v Tatranskej Lomnici nasadli na lanovk
tia.
zblbnu
do
r
takme
li
rokova
tam
a
Pleso
té
Skalna
smer
No to nebolo všetko. Potom s ešte väčšou odvahou
zlanovkovali trasu na Lomnický štít, kde pokračovali
v plodných rokovaniach a dokázali neprajníkom, čo nad
krivdou biednych ronia krokodíliu slzu, že smelo riešia
korupciu aj na najvyšších miestach!

Ján GREXA

VIDELA - ČÍTALA - POČULA

VÝKRIK Z CHLIEVA
Slobodu- rovnosť- bravstvo!
TELEVÍZNA DEBATA
Najnižšie pudy fungujú aj na najvyššej úrovni...
Stanislav VEREŠVÁRSKY

Jednu fľašu sme vypili do jednej a do tretej pol druhej.
Čo na to lingvisti?
Tomu iná národnosť nemôže rozumieť, iba žeby pili s nami.
J. KOSTITRAS

Pre Bumerang: Mykola KAPUSTA, Ukrajina

POLITOLOGIZMY Milana
KENDU

ČASY SA MENIA

Kedysi bolo treba fárať, tera

z už stačí len tárať.

POUČENIE Z POLITOLÓG

Bola raz jedna prestavba, pri

IE

ktorej sa napokon celá stavba

NASTRÁŽENÉ PREPADLIS
KO

zrútila.

Skupine so straníckym pozdra
vom „Na stráž!“ sa podarilo
nastrážiť
voličom prepadlisko do vojnov
ých čias minulého storočia.

JEDEN Z MÁLA VÝDOBY

Každá slovenská krčma má svo

TKOV

ju tieňovú vládu.
Ladislav BELICA

III
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Milan KUPECKÝ /KEDYSI
• Kedysi drôtovat, dnes dotovať.
• Kedysi sme si nahovárali dievčatá, dnes si nahovárame, že
sa máme dobre.
• Kedysi stáli ľudia v rade na banány, dnes na úradoch práce.
• Kedysi sa prebaľovali iba bábätká. Dnes aj potravinové
výrobky.
• Kedysi sme sa hrbili od práce, dnes od poklonkovania.

SPRÁVY

SLOVENSKEJ
MALEJ
STRANY
Všetky orgány Slovenskej malej
strany sú v pohotovosti. Máme celkom
dosť orgánov, aby sme mali čo mať
v pohotovosti. My však našťastie
nemáme starosti s tým, s kým vládnuť,
ani starosti, proti komu máme byť

v opozícii. My máme také všedné
starosti. A pretože sa blížia komunálne
voľby, sme vo veľkých rozpakoch,
pretože sa nedokážeme akosi
orientovať. Na bilboardoch sa usmievajú
kandidáti na županov, ale župy nemáme.
Nikde sme nezaznamenali kandidátov
na predsedov samosprávnych krajov.
Tak sme pre začiatok začali tým, že pre
všetkých našich členov sme nakúpili
župany. To sa dá. Samosprávu by sme
kúpiť nedokázali. Ani by sme nevedeli

ako vyzerá a ako sa samospravuje.
Ako to teda funguje? To je otázka, nie
vysvetlenie.
Predpokladáme, že ak niekto bude
zvolený za župana, nebude sa môcť
ujať funkcie, pretože župy neexistujú
a v prípade, že sa bude voliť do niečoho
čo neexistuje, môžu vzniknúť veľké
zmätky, voliči podľahnú schizofrénii
a mohli by sa začať správať veľmi
nepredvídateľne. V kronikách sme
našli prípady, že voľby si ľudia pomýlili
s hodami, zabudli na dobré mravy

a niektorých kandidátov, ktorí sa na nič
nehodili a neboli a ani mastní ani slaní, si
namastili, osolili a opekali si ich na ohni.
Na obrázku z archívu vidíte ako
sa nezriedka župné voľby (a to ešte
župy existovali) zmenili na župné
orgie. Pretože voliči skonštatovali, že
kandidátov je veľa a funkcií málo, tak sa
teda aspoň dobre najedli a mohli sa tešiť
na ďalšie voľby.
(mv)

Fero MRÁZ

UFO GRAMY
KA
To m áš a M AJ ER NÍ
NEROZHODNÝ

UFÓN

tíviť?
Navštíviť ju? Nenavš
.
dy
ho
Strmé sú k nej sc
u
Býva sama v ufoblok
dí.
na siedmom poscho
MIMOZEMSKÝ

Pre prípad narušovania verejného poriadku, demonštrácií, rôznych protikorupčných pochodov a iných provokačných akcií sa Slovenská malá strana
rozhodla vytvoriť úderné jednotky, ktoré by v takých prípadoch pomohli
zjednať poriadok. Na nedávnom sústredení členovia tejto jednotky v retrouniformách precvičovali možný zásah v priestoroch ZO SMS. Aby ich prípadný zásah nevzbudzoval pohoršenie či nebodaj nevôľu a protesty medzi
pokojným obyvateľstvom, nacvičovali zásah proti nespratníkom rafinovane
tak, že dotyčného by vyzvali do tanca a nenápadné chvaty a hmaty by skôr
mali znaky spoločenského tanca , ako napr. valčík alebo mazurka- ako vidno na snímke. Nápad sa pozdával aj vedeniu SMS a teraz sa ešte uvažuje
o tom, či pri príp. ostrom zásahu by mala hrať z miestneho rozhlasu aj tanečná hudba.

PÔVOD

záleží!
Nuž tak je, na pravde
avdivo:
pr
Vraj mužík povedal
ži
To ufón upevnil na ve
divo.
kla
a
k
sá
symboly – ko
Andrej MIŠANEK

-tš-
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BARÓN PRÁŠIL

DOPING

Konstantín KAZANČEV,
(mimo súťaž)

Náš priateľ a spolupracovník Bumerangu Konstantin Kazančev bol opäť u zrodu jednej z mnohých súťaží
kresleného humoru na Ukrajine. Ako predseda Asociácie
karikaturistov bol otcom myšlienky a hlavným organizátorom súťažnej prehliadky s názvom „Barón Münchhausen“ ktorá sa konala v roku 2015. Súťaže sa okrem domácich autorov zúčastnili aj autori z Cypru, Rumunska,
Srbska, Českej republiky, Ruska a Bulharska.
Pre zaujímavosť - porota súťaže zasadala v meste Chmeľnickyj, kde v roku 1970 odhalili plastiku tohto
nemeckého baróna a literárneho hrdinu a hlavnú cenu
(Grand Prix) udelila domácemu autorovi Olexijovi Kustovskému.

Ja mám jednu otázku
ku kontrolným faktom.
Je to doping, keď pobežím
s nasoleným zadkom?
Emília MOLČÁNIOVÁ

ZÁHRDEĽ

Hrkoce vám niečo slečna...
Ona na to vraví
Nič vážneho, milý pane
Uvoľnené mravy.

-fv-

Ján HEINRICH

Grand Prix: Oleg KUSTOVSKY

Titulná strana katalógu k súťaži.

Podivuhodné cesty a dobrodružstvá baróna von Münchhausena (v češtine premenovaného na baróna Prášila) je kniha nemeckého preromantického spisovateľa
Gottfrieda Augusta Burgera, v ktorej jej hrdina rozpráva
o svojich neuveriteľných až fantastických príhodách, kde
je často zjavná autorova inšpirácia ľudovými rozprávkami
a knihami ľudového čítania. Kniha je jedným z vrcholov
žánru fantastických cestopisov a podivuhodných ciest.
Ide o prúd nápadov, založených na neustálom porušovaní biologických a fyzikálnych zákonov, ktoré v rozprávaní
baróna Prášila vyzerajú celkom normálne a pravdivo.
V roku 1962 na námet tejto knihy nakrútil režisér Karel
Zeman pozoruhodný film plný veľmi originálnych trikov.
Na scenári spolupracovali popri režisérovi aj Jiří Brdečka
a Josef Kajnar. Účinkovali v ňom také herecké osobnosti ako bol Jan Werich, Miloš Kopecký, Rudolf Hrušinský,
Jana Brejchová, Karel Höger a ďalší.

Ruslan DOLŽENEC, Ukrajina

•
ŽIDOVSKÉ
ANEKDOTY

-mv-

Nikola OTAŠ, Srbsko

Fero JABLONOVSKÝ

J. W. PALKOVÁ

Igor VARČENKO, Cyprus

Kohnovcom odišla slúžka, lebo bola
nespokojná s platom. Dali do novín
inzerát a čoskoro sa prihlásila prvá
kandidátka. Domáca pani si dôkladne
prezerá jej pracovnú knižku a potom
sa jej pýta:
„Povedzte mi dievča, prečo ste všade
boli tak krátko?“
„Mám neuveriteľnú smolu, milostivá
pani. Všade, kde som doteraz nastúpila,
domáca pani čoskoro zomrela...“
Kohnovi zasvietili oči:
„Len ju prijmi, Ráchel, bude to určite
skvelá slúžka.“
•••
Dohadzovač ponúka Braunovi veľmi
škaredú ženu, a tak Braun naozaj nemá
z ponuky radosť.
„A čo, že je škaredá?“ – presviedča ho
dohadzovač. „Vy ste aj tak celý deň
v obchode, ani ju neuvidíte. A pri večeri
sa nanajvýš začítate do novín, aby ste
ju nevideli. V noci to tiež nebude problém, v tme sú všetky ženy rovnaké...“
„To áno, ale... Čo budem robiť v sobotu
popoludní?!“
•••

Ferdinand MAJERECH

Jiří SLIVA, Česká republika

Oldřich DWOŘÁK

PF

(franc. pour fé
liciter) je
v spojení s le
topočtom
skratka blah
oprajnej
novoročnej
formulky. S
láskavým
dovolením
autorov po
kračujeme
v publikovan
í týchto malýc
h súkromných dielok
(a donedávn
a i celkom
intímnych s
provokatívny
m obsahom, ktoré au
tori do redakc
ií radšej
ani neposiela
li), ktoré si od
nepamäti
vymieňajú m
edzi sebou
známi na
sklonku uply
nulého roka
. Odkedy
však funguje
internet, tak
v poštovej obálke už
iba zriedkavo.
Ak teda
máte vo svoj
ej zbierke vt
ipné alebo
inak zaujímav
é novoročenk
y, ktoré
by mohli za
ujať aj našic
h čitateľov,
prosíme o ich
zaslanie do re
dakcie.

Redakcia Mladý svět, kresba: Vladimír JIRÁNEK

„Keby môj chudák manžel nepadol vo
vojne, nikdy by som sa za teba nevydala,“ hovorí pani Kohnova manželovi.
„Veru, veru,“ – povzdychne si Kohn, „vojna, to je veľké nešťastie.“
•••
„Moja žena je veľmi vzdelaná,“ rozpráva
Kohn známym v kaviarni. „Veľa číta, vynikajúco hrá na klavíri, ovláda tri cudzie
reči...“
Gold tíško prikývne:
„Aj moja je škaredá.“
•••
Po večeri pobozká Gold svoju manželku a hovorí:
„Dnes som veľa pracoval, drahá, veľmi
ma bolí hlava. Pôjdem a poprechádzam sa trochu po kaviarni.“
•••
Kohn hrá ruletu v Monte Carle. Čašník
mu podáva telegram, v ktorom mu
príbuzní oznamujú, že jeho manželka
zomrela.
„Tak, a teraz vsadím všetko na čiernu.
Možno budem mať aj v hre šťastie.“
•••
Ešte mladá a pekná pani Grandová vyčíta manželovi:
„Kým som bola tvojou nevestou, Móric, robil si to tak, akoby bolo dovolené
všetko, čo je zakázané... A teraz robíš
tak, akoby bolo zakázané všetko, čo je
dovolené...“
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Perličky
so školy

kolia

ao

• Elektrokardiograf je prístroj, ktorý
nám ukazuje, čo máme na srdci.
• Elektrický prúd môže byť nebezpečný, hlavne, keď z ničoho nič
zhasne.
• Voda je dobrý vodič elektriny, ale
musí byť horúca.
• Dotýkať sa elektrických drôtov
sa trestá smrťou.
• Elektrina nám slúži všade, kam sa
pozrieme a je rozsvietené.
• Náš tlakomer neznesie tlak. Keď
som si naň kľakol, praskol.
• Zrkadlá máme duté, vypuklé a vreckové.
• Barometer na počasie neklesá.
Stále visí.
• Mikroskop nám zväčší veci tak, že
nám neutečie ani chorý bacil
• Jeden kôň je sila, ktorou zdvihneme za sekundu koňa do výšky
jedného metra.
• Jednotky času sú: sekunda, minúta,
hodina, dve hodiny...
• Sviečka sa teplom rozpadne na
vosk a šnúrku.

VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY
Mesiac je hviezdička
mužského pohlavia.
Obri nás obrovským
malíčkom pobavia.
Pri brušnom tanci sa
tancuje na bruchu.
Len v rope kúpeme
špinavú ropuchu.
Štyrikrát zabili
rytiera v brnení.
Poslanci naši sú
zákonom chránení.
Chemické prípravky
vo väzbe vznikali.
K mäkkýšom môžeme
zaradiť výkaly.
Náš starý otec má
fúzy aj na brade.
Sadistu sadenie
vzrušuje v záhrade.
Tkáčom je živočích
k stavovcom patriaci.
Otrok si oddýchnuť
mohol len pri práci.
Záborský Jonáš sa
narodil v Chujave.
Pohlavný styk je keď
dostaneš po hlave.

Jozef BILY

Rasťo VISOKAI

Idú dvaja opilci a jeden hovorí:
- Myslím, že začínam vidieť dvojmo.
Druhý vyberie sto eur a vraví:
- Tu sú tie dve stovky, čo ti dlžím.
Peter ZIFČÁK

- Dano, kamarát, vieš poskytnúť prvú
pomoc?
- Viem.
- Výborne, tak mi požičaj 100 eur.

OKTÓBROVÝ INFOSERVUS

- Fero, prečo sa ty vždy spiješ do
nemoty?
- Preto, aby som nemusel žene doma
nič vysvetľovať.

Když se vám ten kopec tak líbí, tak tu zůstaneme, ale musím vás upozornit,
že támhle je Bílá hora.
Výstava obrazov z pozostalosti klasika českej karikatúry Jiřího Wintera NEPRAKTU
s názvom Z HISTÓRIE NÁRODA ČESKÉHO je na větrném mlýně v Straré Vsi.... a potrvá až do 16. 11. 2017. Takže ak náhodou pôjdete okolo, zájdite a určite neoľutujete.

Hej, vy, neviem, ako je tam u vás doma, ale u mňa kvôli žiaducim plastickým dojmom
a plastickým zážitkom raz prší, druhýkrát mrholí, podchvíľou leje, inokedy padá dážď,
čo je neklamným, nepochybným, nesporným dôkazom, že adekvátny mesiac v celej
svojej kráse, lepšie povedané ošklivosti, je tu, bŕŕŕ!
Hodnoťme však a analyzujme situáciu vecne, racionálne a bez zbytočnej sentimentality, ktorá je pre našu generáciu taká charakteristická. Október je pomenovanie,
ktoré svojou prehánkovou povahou až mokrým charakterom, vulgo morálno - vôľovými vlastnosťami, teda obligátnou koncovkou vehementne a pritom nevtieravo aj
čiastočne nabáda k nečestnému, tak často v médiách kritizovanému spôsobu života,
ale nič sa s tým nerobí, ostalo to iba na papieri, pri rečiach. Pôsobí na nás ako imperatív, nuž nečudo, že sa podľa neho skloňujú, vlastne časujú priam nenásytné, až
chamtivé i delikventné výrazy ber, zaber, naber, odber, podber, preber, zober a... utekaj!
Keď sa na to pozrieme zo zdravotného, morálneho a estetického aspektu, ide, ba až
kráča o mesiac potmehúdov, kmínov, pytliakov, podvodníkov, kleptomanov, parazitov,
paparazzov a v neposlednom rade veľkých októbrových socialistických revolucionárov, ktorí začiatkom novembra... veď viete ako..., všetci to vedia, ale nepovedia. No
nepredbiehajme. Treba však podčiarknuť, že veľmi diskutovaný a zároveň hromadný
pád množného čísla desiateho mesiaca je beri-beri, čo je vážna, chytľavá i obchytaná
(a pritom obľúbená že až no) choroba nášho prefajčeného, prekávovaného a presexovaného pokolenia, ktorá sa dá vyliečiť iba v chládku. V týchto intenciách treba závidieť
tým, ktorí sa celý život hrejú v tieni svojho šéfa.
Ale vráťme sa na váľandu. Nechcem sa chváliť, a možno mi ani veriť nebudete, ale
ja keď sa v októbri zobudím a nič ma nebolí, tak som sa premenil na medveďa. Brum.
Jackie LE-CHAN
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OLIGARCHA

Kým solventný za babami
prelieta pol sveta,
dôchodcovi stačí na to
iba holá veta.

Nepozval ho Noe na archu
nebylo tam místo pro oligarchu.
Tak gde sa vzal ten fplyvný muž,
co na krku predcedovi drží núž?

DETSKÁ
OMBUDSMANKA

Oligarcha je moc mála,
ide o to, aby sa ho strana bála.
Ket dává love na kampaňe,
sto krát mosí dostat za ňe.

Mikuláš JARÁBEK

u
Nepoznali deti otca, mamk
namiesto nich milovať
.
musia tetu ombudsmanku

DOVÁ
Eva JARÁBKOVÁ-CHABA

U NÁS

Hoc sme srdcom Európy,
tvárime sa skúpo.
Viacej ako v srdci
nosíme sa v zuboch...
GEOLOGICKÝ PRIESKUM
NA SLOVENSKU

Veď to poznáš...
Robíme vrty do fliaš.

m-n

NAPOLEON raz uštipačne utrúsil na
adresu komorníka, ktorý sa potkol
a vylial prinášaný čaj:
„To by som dokázal aj ja.“
„Pochopiteľne,“ – odvetil komorník. –
„Keď ste už videli, ako sa to robí.“
Turecký ľudový humorista NASREDDIN
HODŽA kázal raz v mešite:
„Sláva Allahovi, ktorý za šesť mesiacov
stvoril nebo aj zem!“
„Za akých šesť mesiacov? Za šesť dní!“
– opravil ho jeden z prítomných.
„To viem aj bez vás,“ – odvetil Nasreddin – „ale bál som sa, že tomu nebudete
veriť!“
•••
Ktosi poprosil NASREDDINA, aby mu
predal na trhu košeľu. Tá košeľa však
bola ukradnutá a Nasreddin to dobre
vedel. Vzal košeľu na trh, ale ktosi mu
ju tam ukradol. Keď sa potom vrátil domov, dotyčný sa ho spýtal:
„Tak za čo si ju predal?“
Nasreddin mu odpovedal:
„Obchody dnes neboli dobré, tak som
ju musel dať za nákupnú cenu.“
•••
NASREDDIN stratil vo svojom dome
prsteň. Nemohol ho nájsť, vyšiel teda
von a hľadal pred dverami. Videl ho sused a opýtal sa, čo to robí. Keď sa dozvedel, že stratil prsteň u seba v dome,
opýtal sa:
„Tak prečo ho nehľadáš vnútri?“
Nasreddin odpovedal:
„Vnútri je veľká tma, tam by som ho nikdy nenašiel. Preto ho hľadám vonku.“
•••
Na brehu Akšehirského jazera prali ženy šaty a medzi nimi bola aj žena
NASREDDINA HODŽU. Išiel okolo starosta so svojimi priateľmi a s úľubou
si obzeral polonahé práčky. Hodžova
žena naňho zakričala:
„Ideš, ty nehanebník, čo sa tak poze-
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VELKÁ SOUTĚŽ
O MALÉHO ČÁPA
Volby do poslanecké sněmovny se
kvapem blíží a prominentní agent KGB
v rámci našich politických špiček Andrej
Babiš má problémy. Všeteční policisté
totiž žádají sněmovnu o vydání šéfa
Hnutí ANO k trestnímu stíhání. Důvodem jsou nejasnosti ohledně dotací
pro farmu Čapí hnízdo, což je jistě pro

Andrejka věc poněkud nemilá. Nicméně
v této kauze je stále mnoho nejasností,
které by mohl pro naše čtenáře částečně rozklíčovat následující test.
1. Nejoblíbenějším opeřencem pana
Andreje je:
a) straka zlodějka
b) sojka bonzačka
c) čáp v hnízdě
2. K Babišům domů nosí děti:
a) kukačka
b) vrána
c) čáp
3. Kvůli kauze Čapí hnízdo bude Babiš k trestnímu stíhání:
a) nevydán
b) vydán
c) udán

Nebude to groteska,
ket odlejě sa do vrecka.
Gúlajú sa po zemičke peňísky,
zakotvjá a účeťíček né ňíský.

4. Babišovi v poslední době nejvíc
vadí:
a) zveřejněné nahrávky
b) policejní odposlechy
c) odstáté slechy

Strany možú slúbit, co len scú,
voličovi zostane tak chléb s rascú.
Dúležité, co sa sponzorovi zamane,
chápeš to Robko, Bélo, Emane?

5. Sloganem Babišova hnutí pro
nadcházející volby bude:
a) ANO, bylo líp
b) ANO, bude líp
c) ANO, bude hůř

Šedá eminencija byl kardinál Rišelijé,
u nás z účtu místo ňeho oligarcha vyje.
Jěho prachy určá smjěr
a ty blbče, vjěr, či nevjěr.
dědo Pejo

Milan HODÁL

ráš?“
Starostovi sa zapáčila a spýtal sa svojich druhov, čia je to žena. Odpovedali,
že Hodžu Nasreddina. Na druhý deň
si dal starosta zavolať Hodžu, popísal
ženu, ktorá naňho zakričala, a potom
sa spýtal:
„Je to tvoja žena?“
Nasredin povedal, že áno, a starosta
mu prikázal, aby ju k nemu poslal, že
vraj s ňou musí vybaviť istú neodkladnú vec. Hodža odpovedal:
„Nenamáhajte sa pán starosta, spoľahnite sa na mňa, ja tú vec za vás so
ženou vybavím sám!“
•••
NASREDDIN HODŽA mal raz dve ženy.
Tie začali do neho obidve dobiedzať:
„Máš ma rád?“
„A máš radšej mňa?“
Chudák Nasreddin bol v úzkych, pretože neboli spokojné s tým, keď im vravel,
že ľúbi obe. Vtom mladšia povedala:
„Pane, čo keby sme, napríklad, my
dve išli loďkou po Akšehírskom jazere,
loďka by sa s nami prevrátila, obidve
by sme vypadli a ty by si bol na brehu.
Ktorú z nás by si skôr zachraňoval?“
„Chudák Nasreddin si to tak živo
predstavil, že sa nepremyslene obrátil
k svojej staršej žene a povedal:
„Ty predsa vieš aspoň trošičku plávať,
nie?“
•••
Na jednej polárnej výprave trpela Nansenova výprava takým nedostatkom
potravín, že samotný Fridfof NANSEN
zjedol svoje, tukom dobre premazané
topánky. Keď sa vrátil do vlasti, privítal ho medzi inými aj výrobca topánok
pre jeho výpravu, so žiadosťou, aby mu
kvôli reklame napísal o jeho výrobkoch
zopár riadkov. Nansen vyhovel a napísal:
„Potvrdzujem týmto, že mi ešte žiadne
topánky na cestách nechutili tak, ako
vaše!“

Boris PRALOVSZKÝ

Správné odpovědi posílejte do Semtína
na farmu Čapí hnízdo, případně kamkoliv, kde to pohnojili produkty z Andrejova koncernu Agrofert.
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KRÚPY
Minula sa Božia manna,
Seje krupiér krúpy.
Barany dnes nebo bránia.
Osud krúp je tupý.
Ako došli, tak aj pošli
Zemou vyzobané.
Tasí anjel paloš z pošvy
Na obranu báne.
Slnko sa nám priskúpilo,
Lúčov sa mu ľúti.
Koketuje Vilo s vílou
Na pozemskej púti.
Blúdi vánok po plešine,
Nevie, kde je sever.
Zlá zelina nevyhynie,
Preto nikdy never.
Stretneme sa na výslní, Sľubujú nám zhora.
Nie sú sľuby bez poškvrny,
Keď je doba chorá.
Minula sa Božia manna,
Nebo sype krúpy.
Čierna chmára roztrhaná
Snáď sa nevykrúpi.

ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU

KAMEŇÁK
Príde muž na vozíčku (úplne bez nôh) do obchodného centra a náhodou zablúdi do oddelenia obuvi. Tam ho osloví predavačka:
„Dobrý deň, pane, nechcete si kúpiť topánočky?“
„Ježišmária, vy ste ale krava, to sú nápady,
veď predsa vidíte, že nemám nohy. To som
ešte nevidel, tí ľudia sú dnes nemožní!“
Celý rozčúlený vyjde pred obchodný dom
a stretne policajta:
„Len si predstavte, akí sú dnes ľudia, a hlavne tá krava tu v obchoďáku. Ona sa ma pokojne opýta, či si nechcem kúpiť topánky. No
videli ste niečo také, to je ale drzosť, čo? No
povedzte. Čo som mal v tej chvíli urobiť?“
„No mali ste ju kopnúť do zadku.“
Muža na vozíčku oblial pot a keď prišiel domov, hovorí manželke:
„Predstav si, akí sú tí ľudia hlúpi. Najprv mi
predavačka núka topánky a potom mi policajt
povie, že som ju mal kopnúť do zadku.“
„Upokoj sa Ferko, daj si štamprlík, to ťa postaví na nohy!“

?

RUSNÁCKE
OKIENKO
Najvekšyj omyl u 20.stoliťa - Titanic sja potopyl namisto Avrory...
•••
Vertať sja Vasyľiv syn z velykoho svita domiv do Labirce.
V uchu mať naušničku. Vasyľ si
ho bere bokom i mu hvaryť:
- U nas na rusnakoch sja traduje, že chlop nosyť naušničky lem
kiď je pirat, abo buzerant. Ja sja
teper idu popozerati na riku Laborec, a naj ťa panbih varuje, kiď
tam ne bude kotvity tvoja šyfa...
•••
Kačmar u korčmi.
Chlopi už došla šytka palinka len
suche vyno ostalo.
- Suche vyno?
No tak nasyp do poharika a padaj zohnaty borovičku!!!!

Príde jeden za druhým, celý dobitý
a v čiernom a ten sa ho pýta:
- Čo sa ti stalo?
- Zomrela mi žena.
- A prečo si taký dobitý?
- Vieš ako sa bránila?
•••
V ROZPRÁVKOVE
Červená Čiapočka ide tmavým lesom a stretne vlka. Ten sa jej pýta:
- A či sa ty tu nebojíš takto sama?
- Nie. Peniaze nemám a sex mám
rada. ( do kresby?
•••
Dvaja penzisti debatujú v parku na
lavičke o dnešnej mládeži.
- Je skazená a zlá! – uľaví si jeden.
- Máte pravdu, ale najhoršie je, že my
dvaja k nej už vôbec nepatríme.

Juraj CAJCHAN

ČO SA PATRÍ A ČO NIE ZAHRADKÁROM
V OKTÓBRI
• Heslo dvojtýždňa velí: smelo zhrabať opadané listy aj pohľadnice
a zdravé bez ostychu kompostovať. Veru tak, až potom si záhradník založí ruky do lona.

SMÄDNÝ KÚTIK
ast a popíja pivo.
Na terase krčmy sedí štamg
a vraví:
Prisadne si k nemu kamoš
a?
zim
mi
- Počuj, ale nie je tu veľ
nezohreje pivo.
mi
sa
oň
asp
ale
- Máš pravdu,

• Ozaj, môže sa stať cap záhradníkom? Ja neviem, ale Stano Radič kedysi napísal, že áno, ale musia ho zvoliť ostatní capi tajným
hlasovaním.
• Koho okrem Bumerangu zaujíma aj matka príroda, tak ten...veď
viete ako. Tí, ktorí sa však o ňu neinteresujú, povedia: No, bola
tam tráva, zopár kubíkov stromov a akési kvety, asi jedlé... alebo
umelé?
• A zaineresovaný vyhlási bez zaváhania: Rástla tam šťavnatá
psiarka, zapýrené paradajky vulgo rajčiaky, radodajná Timotejka,
nadržaný kaleráb, vyššie trčala čadičová skalky, z ktorej to čadilo
jedna radosť a na nej sa slnil jedovatý svokrin jazyk aj s jej nositeľkou a sušilo pár pekných fúzatých kozákov.
• Bravó! A zemiaky ste už kopali? Odpovedzte , prosím, všetkým
čitateľom i menovateľom.
- Toť minule na futbalovom ihrisku mojej rodnej obce.
- A ako ste dopadli?
- 3:8 – traja kopaničiari, osem vriec.
No nazdar!
Z. Lovás end F. DUPĽA
Marcel KRIŠTOFOVIČ

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU
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NA TENTO

Zdravý spánok
v zamestnaní predlžuje
život a skracuje
pracovný čas

RECEPT
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KOLÁČ LENIVEJ ŽENY
ÚČINKUJUCI:
• 10 tekvíc • Strúhanka podľa veľkej či
malej potreby • Kyslá uhorka na zdobenie • Štipka soli • Vedro medu • 5 kg
čili • 1 vrchovatá lyžica

...a DEREŠ Ľuba RA

DENU z roku 1969

DEREŠ FEDORA VICA
MRAZIVÉ AŽ ĽA
(Pokračovanie zo str.

DOVÉ ODHALENI
E!

I)
Ako ukázal najnovší výs
kum, vodka s ľadom po
škodzuje
obličky. Rum s ľadom pe
čeň. Džin s ľadom srdce.
Whisky
s ľadom mozog. Je to
možné, že tuhé skupe
nstvo H2O,
voda v zamrznutom sta
ve, teda ľad, je taký ško
dlivý? Tak
či onak: Na zdravie!
F. DŽEKPOT

Múku zmiečame s hráškom do pečiva,
krištáľovým sladidlom, pridáme výklepky, zavináče, motorový olej i mlieko
a všetko premiešame na cimpr-campr.
Potom cesto vylejeme na vymastený,
hrubou až vulgárnou múkou vysypaný plech a dáme piecť do vyhriatej
odkvapovej rúry. Po chvíľke ticha vychladnutý krvný koláč potrieme džemom a polejeme čokoládovou polevou.
Dobrú chuť vám naháňam!
RSDr. Jozef OČIPUČI,
nositeľ obezity 3. stupňa.

Mohol byť úspešný vďaka
svojmu nosu na góly. Keby
ho nemal čoraz červenší od
alkoholu.

P.S.
Uprednostňujem maslo pred margarínom, pretože dôverujem viac kravám
ako chemikom.

PIRŠČ

Odkedy som sa vydala, Piš
ta ma zanedbáva.
- Tak sa s ním rozveď.
- Nemôžem, veď som vyd
atá za Iča.

TATRANSKÝ
POPEVOK
Mala ja frajira piščalkoša,
co robil piščalky do varoša.
A kec začala piščalka
cenko piskac,
začal muj milenki
namesto mňe i paľenki
Bumerang sciskac.
Havdujudujdešuduj!
Maňa CIKICAKI

V škole
- Jožko, povedz mi nejaké slovo,
v ktorom sa za sebou opakuje
samohláska o.
- Góóóóól!

PLNENÁ PAPRIKA

Od mora sme sa vrátili bez svokry. Zatkli ju, lebo pohrýzla žraloka.
K psychiatrovi prišli manželia. Pani
s ustarostenou tvárou hovorí:
- Manžel je presvedčený, že je automat na žuvačky.
- Prečo mi to nepovie sám?
- Pretože má plné ústa mincí.
•••
?
máš
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Jožk
- Fajn, babi, ujde to. Len s tvojou
dcérou sú neustále problémy.

POZORUHODNÉ VÝROKY

•
s
:

Peter GOSSÁNYI

B A Č I K O VA
MUDROSC

JEDINÁ OTÁZKA

Kec pijece, mušice
znac mieru. Inakši bi
še vam mohlo stac, že
vipijece meňej.

VY SA PÝTATE,
MY ODPOVEDÁME

ALEBO

Otázku nám poslal
z Osady nad Potokom: Aladár Ž.

šie číslo
Najbliž merang
u Bu
u
časopis né v denník
e
ž
lo
v
e
nájdet

Šport

botu
v s o któbra
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Mykola KAPUSTA, Ukrajina

- Mohli by sme aj my, Róm
ovia
a Cigáni usporiadať refe
rendum
o nezávislosti?

- Mohli, ale dajte
na tom, aby to nebsiolozáležať
výplaty sociálnych dávok.v deň
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