BUMERANGY VŠETKÝCH KRAJÍN, VRÁŤTE SA!
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❶ Poznáte nejakú (máte nejakú
vlastnú) definíciu humoru?
Poezie maskovaná za klaunérii.

❷ Stala sa vám niekedy humorná (veselá) príhoda, ktorá by
mohla pobaviť aj našich čitateľov?
Stala se mi před lety. Koupil jsem novou škodovku a přijel se s ní pochlubit
na chalupu, kde mě čekala žena a děti.
A jak auto obhlížím, vidím, že z jeho
spodku visí nějaká utržená hadička.
Z nového vozu! Proklel jsem výrobce,
že prodává zmetky, a jel jsem rovnou
do servisu, že jsem si urval nějakou hadičku. Automechanik hodil vůz na zvedák a přistoupil k autu, utrhl hadičku
a s despektem mi ji přinesl až pod nos
– byl to stonek pampelišky! A protože
jsem měl so sebou syna, všecko se vykecalo a já jsem se stal vítězem rodinné
soutěže o pitomce měsíce.

❸ Ktorá oblasť spoločenského
života je podľa vás najväčším
inšpirátorom humoru?
Za minulého režimu byly populární
anekdoty o policajtech, dnes jsou bezkonkurenčně nejvděčnějším terčem
politikové. Ale vtipy o politicích jsou
příliš ponuré, nemají katarzi, jsou spíš
k pláči než k smíchu.

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

Vladimír RENČÍN

Věřím, že i mezi politiky jsou lidé se
smyslem pro humor, ale úspěšně to
před voliči tají. Myslí si, že humor je
něco absolutně nedůstojného. A který
politik je nejsměšnější? Řekl bych, že
to byl Benito Mussolini – záběry z jeho
veřejných vystoupení překonávají
i slavné komiky.

ZAS TO ZVLÁDLA
Okrem iných geniálnych počinov
zriadila si prezieravá vláda
ministerstvo premlčania
politických zločinov.

❺ Máte obľúbenú anekdotu?

ZÁSADA

Nedávno mě pobavil vtip – vlastně
jen otázka s odpovědí: „Proč existuje láska?“ „Aby si i slušné ženy mohly
zasouložit.“ Poněkud nestydaté, že, ale
chtít po anekdotách, aby byly mravné
a korektní, je pošetilé.

Pri nákupe duší

svedomie vždy
čuší...

Jan HEINRICH

❻ Stali ste sa niekedy objektom
žartovania? Ako to na vás pôsobilo?

VOĽBY NOVÉHO ŠÉFREDAKTORA BUMERANGU PRINIESLI
OBROVSKÉ PREKVAPENIE,
Z KTORÉHO SA REDAKCIA
DODNES NEVIE SPAMÄTAŤ.

Žerty na mou adresu snáším většinou
dobře. Co nesnáším, je pošklebování, ať
už se týká mě, anebo kohokoli jiného.

❼ Je pre vás humor nevyhnutnou súčasťou života, alebo sa
bez humoru pokojne zaobídete?
pokračovanie na strane II...

Ladislav BELICA

Správu od nášho vyslaného
spravodajcu čítajte na str. III

Andrej MIŠANEK

II
Bez humoru by byl svět bezútěšný
jako koncentrák, jen by nám ho neměli
nejapným vtipkováním kazit šoumeni,
kteří si připadají neodolatelní.

❽ Chcete sa sám seba na niečo
opýtať? Ak áno, dajte si na svoju
otázku aj odpoveď.
Jaký bude humor v Česku v roce 2050?
Odpověď: Politicky, genderově, rasově
i druhově korektní - takový, jaký nám
povolí či nadiktuje Brusel. Ještě že se
toho nedožiju!

UŠ SE PEROU
Uš sa melú, uš sa bijú,
šeci z teho dobre žijú.
Intrigy a podrazy,
nachystané povrazy.
Pjěkný príklad národu,
co neňi ešče za vodú.
Jě to bónus pro ludzí,
nech sa národ nenudzí.

V

SLOVNÍK (TAKMER) CUDZÍCH SLOV
Táto téma je veľmi vďačná, starneme
všetci, starneme od narodenia a ide len
o to, ako kto vníma každodenný vekový
posun. Dalo by sa povedať, že ako kto
vníma a akceptuje starnutie. Dá sa starnúť v pohode, bez problémov, ale mnohí
sa starnutím zaoberajú dennodenne
a o to rýchlejšie starnú.
Každý by chcel dlho žiť, ale nikomu sa

BA
STARO

nechce starnúť. Nikto, takmer nikto si len
tak nepovie, že mu ani tak nejde o to, aby
dlho žil, ale aby žil intenzívne, aby žil kvalitný život. O kvalite však má každý svoju
predstavu. A tie predstavy sa nie vždy
zhodujú s nejakým objektívnym hodnotením. Ťažké je čo len definovať, čo je to

Myslím, že sú ale v pochybeňí,
to k dobru vjěru ňic nezmňeňí.
Že drachší bude chléb i máslo,
aj to, co im na huavjě vyrástlo.
dědo Pejo
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dlhý život.
„Bernard Shaw žil 94 rokov, je to dlhý
život alebo krátky život?“ - pýta sa v jednej predscéne Jan Werich. A Miroslav
Horníček mu na to odpovedá – „94 rokov,
dlhý život.“ Ale Werich ho poopraví: „Ani
nie, pretože Bernard Shaw tu mohol byť
ešte 150 rokov, pretože stále nám mal
čo povedať. Zatiaľ, čo na planéte v tejto
chvíli žije neviem koľko miliónov 35-ročných, ktorí nám už 450 rokov nemajú čo
povedať.“
Áno, všetko je relatívne, aj dĺžka života,
ako to nakoniec skonštatovali naši vyššie
spomínaní múdri páni, humoristi a filozofi. Aj tí by tu mohli byť ďalších 150 rokov,
pretože stále by mali čo povedať.
So starobou sú problémy, ale sú to
problémy presne také, ako problémy
s deťmi, s dorastencami, s dospelými.
Lebo staroba nie je sama osebe problémom, je to len jedna fáza života tých, ktorí
sa jej dožijú.
Tak si doprajme nakoniec ešte jeden
citát – tentoraz od Goetheo – nikoho
neurazíme a mnohým dodáme sebavedomie: „Krásny mladý človek je hračkou
prírody, ale krásny starý človek je umelecké dielo.“
Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

Poku s o tot a l i t u
sa poda rí n a prvý ra z.
Poku s o de m okra c i u t re ba
stá l e opa kovať.
Tomáš JANOVIC
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Babiš, tak je ja
rady.
bez nás nevedia
Milan LASICA

Marcel KRIŠTOFOVIČ

KLIENTELISTICKÝ
EPIGRAM
Pri výbere odborníkov
netreba mať zábrany,
spoľahlivé účtovníctvo
čierne fondy ochráni.

Mikuláš JARÁBEK

Keby sme psy naučili
hovoriť, stratili
by sme posledného
priateľa.
Rexo HAV

Ján GREXA / NEŠŤASTNÁ LÁSKA
Veľkú pravdu svojho času spieval Waldemar Matuška, že láska je
krutá a hrozná, keď sa objaví nečakane a jednostranne, o čom sa
na vlastné zmyslové orgány presvedčil občan Alfonz B. Ako muž
s vycibreným vkusom sa do seba zamiloval pomerne nečakane,
v každom prípade však jednostranne. Rozorvaný žiaľom najvyššej kvality na prahu maximálneho zúfalstva navštívil psychiatra, odborníka za všetky prachy. Na bôľne slová, že sa zaľúbil do
seba, ho psychiater ubezpečil, že nejde o nič hrozného, že ak pozoruje našu politickú scénu, tak musí vidieť, že takých ľudí máme
ako maku, tak v čom vraj vidí problém. Perspektívny schizofrenik
zúfalo zavzlykal, že jeho láska k sebe nie je opätovaná a len malou náplasťou na jeho rozorvané duše bola psychiatrova rada,
aby skúsil hrať so sebou pingpongovú dvojhru alebo kandidovať
za županov aspoň v dvoch vyšších územných celkoch.

Andrej MIŠANEK

Omyly majú svoju cenu, ale iba niekedy. Nie každý, kto
pláva do Indie, objaví Ameriku.
Erich KÄSTNER, nemecký spisovatel

Pavel TAUSSIG
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VOĽBY NOVÉHO ŠÉFREDAKTORA BUMERANGU
(pokračovanie zo str.I)
Možno viete, možno nie, ale pred dvoma týždňami sa skončilo prvé volebné
obdobie nášho demokraticky zvoleného vicoprezidenta, teda šéfredaktora
Bumerangu. Bolo preto potrebné vypísať nové voľby s nádejou, že bude
konečne toto nanajvýš zodpovedné kreslo obsadené vtipnejším riadiacim
pracovníkom satiricko- humoristických aktivít.
Do volebnej miestnosti sa už od skorého rána hrnuli zástupy ľudí, ktorí
dostali chuť na volebný guláš, aj keď nemali volebné právo. Inkriminované
miesto strážilo 100 čiernych šerifov, 37 psov a jedna kobra. V neskorých
nočných hodinách (o 23.66 hod.) vyšiel spoza červenej plenty urastený, bradatý, ramenatý a po zubnú protézu ozbrojený razantný modrooký
blondiak s vrkočom a náušnicami na ušiach, lícach a v nose a na dôvažok
s pančuchou na hlave a v operačných rukaviciach. Na nohách mal vysoké
rybárske čižmy, v rukách držal preháňadlá a uspávacie prášky a šibrinkoval
hasičskou sekerečkou-sekierkou. Po chvíľke hudby pristúpil k pancierovej
urne, odistil dymovnicu, hodil dva platné tajné hlasy a porúčal sa, podopierajúc sa flóbertkou. Prítomná interrupčná komisia potom za sprísnených
bezpečnostných a mravných opatrení spočítala dva platné volebné lístky
na dvoch kandidátov: jeden patril Fedorovi, druhý Vicovi. O prsia vyhral
Fedor, prezývaný Oceľová pravačka. Prvý, kto prišiel zagratulovať novému
vicoprezidentovi za zvukov pionierských fanfár, bol starý a biedny vicoprezident. Iba doterajší predseda redakčnej rady, ktorý nechce byť menovaný,
si všimol, že novozvolený predstaviteľ dvojtýždenníka Bumerang mal vo
vrchnom vrecku jelenicového saka povedomé operačné rukavice na spôsob nedbalej elegancie, kravatu z maskovacej pančuchy a zrolované rybárske čižmy, z ktorých mu trčal kapor s r.o. Nový vicoprezident si so starým
podali ruky, vymenili dresy a vlajočky a potľapkali sa.
Bujará veselica sa skončila bohatou tombolou a 60-minútovým
ohňostrojom. Nech žije a prekvitá náš nový vicoprezident!
Aj ja som tam bol, pivo som pil, po fúzoch mi tieklo, do huby sa nedostalo...
Milan LECHAN,
pretekár, tréner a medzinárodný rozhodca

Kresba: Mileta MILORADOVIĆ

KONEČNE EMANCIPÁCIA AKO REMEŇ
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m tlstý,“
„Nezjem to veru, bude
CITY.
Povedal ufón v UFO
sýty,
Aj keď jej tvrdil, že je
sty.
oblízal svoje aj jej pr
V UFOSALÓNE

SPRÁVY

SLOVENSKEJ
MALEJ
STRANY
Slovenská malá strana ponúkla v týchto
dňoch Úradu vlády cvičenú veveričku
Mišku, ktorá dokáže rozlusknúť každý oriešok. Miška by pracovala v rámci
verejnoprospešných prác a SMS by za
každý, i ten najtvrdší oriešok, inkasovala
aspoň o polovicu menej, ako je medializovaná suma za právne zastupovanie
v spore Gabčíkovo.

V súvislosti s voľbami do VÚC v
Banskobystrickom kraji sa SMS hlási k
podpore kandidáta (veď vieme ktorého),
ktorý by vládol tvrdou rukou. V súvislosti
s tým konštruktéri našej strany zostrojili
puzdro na zosilnenie tvrdej ruky z
nazbieraného železného šrotu. Veríme, že

za pomoci tohto dômyselného vynálezu
nás zvolený predseda povedie ku krajším
zajtrajškom, ktoré už dnes znamenajú
včera. Mor ho a voľ ho!
(fv)

h maniér,
Zbavte sa už zemskýc
ruku na to, packu!
ier,
Keď nechcete ufotan
kúpte ufoplacku.
-tš-

Naša strana sa venuje predovšetkým
politickému dianiu na Slovensku. Je to
pochopiteľné, sme malá strana a tak
máme dosť práce aj na tomto malom
pozemku. Ale ak náš bývalý občan má

V súčasnej etape drastickej feminizácie konečne zablýskalo na časy
aj mužom, prinajmenšom v oblasti športu. Pozitívny príklad máme
z majstrovstiev sveta 2017 v atletike, ktorá kedysi bývala ľahká. Do finále
behu žien na 800 metrov sa rafinovane prebojovali až štyria muži (kto
neverí, nech pozrie záznam z televíznych archívov), hoci pripúšťame, že za
ženy sa títo profesionáli maskovali amatérsky. Avšak napriek tejto chybičke
krásy nás mimoriadne teší, že jeden z mužov preteky dokázal vyhrať, a to so
slušným náskokom, vonkoncom nie o prsia!

problémy mimo svojej rodnej krajiny,
nedá nám to, aby sme sa aspoň okrajovo
o jeho osud nezaujímali. Netreba hneď
priamo menovať o koho ide.
Jeho kauza už prekračuje hranice
štátov. Veď nakoniec ide o eurofondy
a ich zneužitie. Môžeme to povedať
priamo, ide o kauzu ekofarmy „Čapí
hnízdo“, u nás na Slovensku by sme
povedali o kauzu „Bocianie hniezdo“.
Nechceme nášmu rodákovi škodiť, ani
prípad nijako dramatizovať. V Českej
republike táto kauza bude doznievať ešte
veľmi dlho, ráta sa s tým, že sa neskončí
ani po parlamentných voľbách. Naopak,
po voľbách by sa z nej mohol stať prípad
ešte pikantnejší. Ale jedno, čo s určitosťou
vieme, že na Slovensku sme si s takými
prípadmi už dávno dali rady. My sme
bocianie hniezda jednoducho prenechali
bocianom. Aj keď je pravda, že na druhej
strane má problémy s eurofondami naše
školstvo.

Ján GREXA
(mv)

Bociany si so svojim hniezdom poradili aj
bez eurofondov.
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KANDIDÁŤI

Vzali sme na vedomie, že Vladimír Renčín už nie je medzi nami.
Bol to úplne výnimočný karikaturista a ilustrátor. Poznali ho aj tí,
ktorí sa o karikatúru a výtvarné
umenie vôbec nezaujímali. Jednoducho, bol neprehliadnuteľný.
Nakoniec, najlepšie ho charakterizuje jeho tvorba.
Ale zaujímavá je aj charakteristika jeho kolegu, tiež karikaturistu Jiřího Slívu.
„Mal som ho veľmi rád, bol to
zvláštny, jemný človek, trochu
utiahnutý do svojho súkromia.
Práve uňho a Vladimíra Jiránka
som ocenil ich literárny prínos
pre českú karikatúru, keď som
sám prešiel od vtipov bez slov
k tým so slovami. Pretože inak sa
dá naša doba vystihnúť len veľmi
ťažko.“

Chronickí sú kandidáťi,
co kandidujú všadze, stále,
šeckým scu já hlas svúj dáťi,
nech sa cícá jak na bále.
Každý nech jě poslanec
nač máme ty parlamenty,
poslanec má na žvanec
a zapuací alimenty.
Politik je extra fajta,
fčéraj, dnes a aj pozajtra.
Jegónti a na kerého vreda,
byli nám ťí šecí treba?
Omufte mi tento názor,
ze zúfalstva špatný na vzor...
Z neba nepadajú many vločky,
škre to a stojí tak za fajku močky.

•
Problém ešče neňi vrící
ŽpriI D
O ajVslivovici.
SKÉ
pivjě
A
N
E
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D
O T bude,
Y
Ostat doma? Že nějak
Jane, Francku, ty obúde!?!

-mv-

Vladimír

6.12.1941 – 4
.10.2017

Na volby dzi, sca aj nesca,
šak volby sú aj s tvého mjěšca.
Zapál doháň s tobolky
a volit dzi, aj volky nevolky!

Vladimír Renčín vyštudoval ekonomickú školu a potom pracoval
ako úradník, redaktor a fotograf.
Publikovať začal v roku 1963 a
čoskoro sa stal kmeňovým autorom časopisov Dikobraz a Mladý
svět. V období okolo roku 1968
často publikoval aj v slovenskom
časopise Roháč.
Po nútenej pauze ( od roku 1974,
kedy bol obviňovaný z nepriateľstva k socializmu) začal opäť
publikovať až na začiatku 80tych rokov. Na jeho výstavu v
Prahe v roku 1982 sa hrnuli nebývalé zástupy návštevníkov.
Vladimír Renčín získal viacero
ocenení a vyšlo mu 30 kníh kresleného humoru.

dědo Pejo

PS:
Výňimkám tým tri krát hobla,
někerí tam išli celkom s dobra.
Výňimkám aj tri krát česť,
nech naskazí ich od čerta lesť!

Chystá sa Schwarz na pytačky ku
Kohnovcom. Celý vzrušený sa pýta
krásnej Ráchel:
„Čo povedia tvoji rodičia?“
„Neviem. Mama určite počká, čo povie otec, aby mohla povedať pravý
opak.“
„Čo to počujem, Móricko, čo si to naučil nášho papagája?“
„Ale, mama, ja som pred ním iba opakoval slová, ktoré nesmie hovoriť.“
•••

•
ŽIDOVSKÉ
ANEKDOTY

Gelb žiada šéfa, aby mu konečne
zvýšil plat.
„To neprichádza do úvahy! Nezvýšil
som ho ani Braunovi, a ten má päť
detí!“
„Myslel som, pán šéf, že sa počíta to,
čo robíme v práci, nie doma!“
•••
Prechádza sa Móricko so svojim
bratrancom z vidieka po meste.
„Čo je to tá veľká budova?“ - pýta sa
malý vidiečan.
„To je katedrála, Moše.“
„Čo je to katedrála?“
„Podľa gójov je to boží dom.“
„Tak boh nebýva v nebi?“
„Ale býva v nebi, pravdaže, ale odtiaľto riadi obchody.“
•••
„Môj starý otec má osemdesiat,“ hovorí Samko Mórickovi, - „ale každé
ráno o piatej vstane a v kuse zabehne päť kilometrov.“
„To je pekné, ale čo robí popoludní?“
„To beží posledný kilometer.“
•••
Na hodine náboženstva sa pýta učiteľ Móricka, čo vie o Mojžišovi.
„Mojžiš bol synom egyptskej kráľovnej...“
„Čo to hovoríš, Móric, kráľovná ho iba

RENČÍN

Vladimír Renčín (vľavo) po prevzatí výročnej ceny Českej únie
karikaturistov v roku 2006. Vpravo je spoluzakladateľ ČUK
a vydavateľ internetového časopisu e-GAG Ivan Hanousek.

našla v košíku...“
Móricko drzo odsekne:
„To hovorí ona.“
•••
Učiteľ chce žiakom vysvetliť, že zem
je guľatá.
„Móricko, keď začnem kopať tu
v strede triedy a budem kopať, kopať a kopať, kam sa dostanem?“
„Do blázinca, pán učiteľ!“
•••
„Moja dcéra Regina dostala veľmi
dobré miesto,“ chváli sa Gelb priateľom v kaviarni. „Príde do práce
o desiatej, šéf jej diktuje, napíše
jeden-dva listy, a na poludnie je už
doma. A za to dostáva desaťtisíc
mesačne!“
Ozve sa Gutman:
„Moja Rebeka je tiež kurva... ale diktovať si nenechá!“
•••
Sára leží na smrteľnej posteli. Izák,
jej manžel, stojí pri nej.
„Izák“, hovorí Sára, „ja už čoskoro
zomriem. Mám však jednu prosbu.
Sľúb mi, že sa po mojej smrti pomeríš s mojou matkou. A na mojom pohrebe, že pôjdete za mojou rakvou
vedľa seba.“
Hrobové ticho. Nakoniec si Izák hlboko vzdychne a povie:
„Sára, tak ti to teda sľubujem. Ale
musím ti povedať, že budem mať
celý deň pokazený.“
•••
Príde Traub na obed domov a hovorí

žene:
„Mám kopu roboty s tou zákazkou
pre Viedeň. V práci ma stále niekto
otravoval a navyše tú mám nejaké
papiere... budem v pracovni – keby
ma niekto zháňal, tak pre nikoho nie
som doma. Pre nikoho.“
Asi o hodinu zvoní telefón, Traub
počuje, že ho žena zdvihla a vzápätí
hovorí:
„Manžel je doma.“
Traub vyletí z pracovne a kričí:
„Vravel som ti, že nie som pre nikoho...“
„Prosím ťa, upokoj sa, ten telefón bol
pre mňa.“
•••
Stojí šnorer (žobrák) pred synagógou. Všimne si ho šámes (kostolník)
a hneď ho odháňa:
„Včera som ťa videl žobrať pred kostolom – čo si ty vlastne zač, žid alebo
kresťan?“
„No samozrejme, že žid, ale jedno
náboženstvo dnes niekoho uživí?“
•••
Pani Kohnová nalieha na svojho
muža:
„Musíš sa Lieblovi ospravedlniť.“
„Lieblovi? Tomu tupcovi?
„Lieblovci sú naši susedia. S tým sa
nedá nič robiť. Bež sa ospravedlniť.“
„Tak dobre,“ hovorí Kohn. Zdvihne
slúchadlo, vykrúti číslo a hovorí:
„Dajte mi k telefónu Majera!“
„To máte zlé číslo, tu je Liebel.“
„Tak prepáčte.“

POLITICKÉ OFRFĽANCE
S KONTAMI V DAŇOVÝCH RAJOCH
Na Slovensku niektorí politici po odchode z aktívnej politiky zapadnú
prachmi...

PARLAMENTNÁ
Slovo dalo slovo, takže nečakajte žiadne činy...

TRPKÉ ZISTENIE
Niektoré osobné skúsenosti s nebankovými spoločnosťami sú aj po
rokoch na nezaplatenie...
Stanislav VEREŠVÁRSKY

Juraj CAJCHAN
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Perličky
so školy

kolia

ao

• Keď na teleso pôsobia dve rovnaké
opačné sily, tak sa sily vzrušia.
• Cement má tú vlastnosť, že stvrdne na priehradu.
• Meteorológia je veda, ktorá sa za
oberá chytaním meteoritov.
• Vyhodený papier sa používa na
výrobu starého papiera.
• Hlavnou vlastnosťou vody je jej
mokrosť.
• Teplom sa predmety rozťahujú
a chladom sťahujú. Napríklad,
keď je teplo, tak sa človek natiahne v chládku, keď je zima tak
sa skrčí pri peci.
• Keď sa dostane do trhliny voda
a zmrzne, trhlina sa roztrhne.
• Svetlo sa šíri priamočiaro a stále.
• Perpetuum mobile sa konštruuje
tak, že o tom rozmýšľam.
• Zvuk sa šíri vzduchom. Aký
vzduch, taký zvuk.
• Namočený neuskladnený cement
sa volá betón.
• Poloha telesa je stabilná, labilná
a debilná.

VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY
Marťanmi voláme
občanov Martina.
Plodovou vodou sa
oplodní rastlina.
Zbraň, ktorá dokáže
strieľať je strelená.
Hanblivý černoch sa
niekedy červená.
Krv v tele obieha
okolo človeka.
Niektoré ženy sú
pekné len zďaleka.
Dedkovi na hlave
narástla plešina.
Kurátor s kŕmením
kureniec začína.
Z vlasov si urobím
prasačie chvostíky.
Teplým sa staneš aj
návštevou Afriky.
Len samé od seba
kotia sa zajace.
Na farme najvyšším
šéfom je farmaceut.
V škole by bez machu
neboli machule.
Tága sú drevené
palice na gule.

Jozef BILY

VYJADRENIE PATOLÓGA

LOMENICA

S pacientmi si rozumieme,
zdržia sa len pár dní,
je fajn, keď sú otvorení,
aj keď sú k nám chladní.

Celá krčma sa už bije
všade plno krvi...
Nikto si už nespomenie
kto dal facku prvý
Jan HEINRICH

TY ČUŠ!
Miláčik, ňufáčik, láska moja,
otvor pusinku, urob ham.
Čo je? Čo zas chceš, stará?
Ty tam čuš, so psom sa rozprávam.
Emília MOLČÁNIOVÁ

SLOVÁCI NA NOHY!
Na nohách stojíme, ale hlavy –
Tie by vraj mali ísť do opravy

Ján BEŇO

Rasťo VISOKAI

PO JARMOKU

Karel HVÍŽĎALA
Kresba: Vladimír RENČÍN

Ľúto bude za koloto
čom
nejednej trnavskej
matke,
môže povoziť svoje
deti
iba na kruhovej križo
vatke.
Eva JARÁBKOVÁ-CH

ABADOVÁ

Jan BURIAN
(franc. pour féliciter)
je v spojení s letop
očtom skratka bla
novoročnej formu
hoprajnej
lky. S láskavým do
volením autorov
me v publikovaní týc
pokračujehto malých súkromn
i celkom intímnych
ých dielok (a done
s provokatívnym ob
dávna
sahom, ktoré autor
neposielali), ktoré si
i do redakcií radše
od nepamäti vymi
j ani
eňajú medzi sebou
nulého roka. Odkedy
známi na sklonku up
však funguje intern
lyet, tak v poštovej ob
Ak teda máte vo svo
álke už iba zriedka
jej zbierke vtipné ale
vo.
bo inak zaujímavé
mohli zaujať aj našic
novoročenky, ktoré
h čitateľov, prosím
by
e o ich zaslanie do
redakcie.

PF

Andrej MIŠANEK
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Jiří ŽÁČEK

Milan KUPECKÝ /AFORIZMY

POUČNÁ PÍSEŇ
O SEXUÁLNÍ
VÝCHOVĚ

• Politický kapitál sa vytĺka z tých, s ktorými to
nejde po dobrom.
• Dnešné rodiny držia pohromade nie deti, ale
televízia.
• Naše doterajšie vlády dokázali nemožné. Po
štyroch rokoch vládnutia vždy zaostali v plnení
volebného programu najmenej o desať rokov.
• Populácia sa nezvýši populistickými rečami.
• Mnohým vraj svedomie nedáva spávať. Ale
u niektorých sa dosiaľ ani neprebudilo.

Sexuální výchova
pro dívky a chlapce?
Obraťte sa o pomoc
ke zkušené šlapce!
Při praktické výuce
zacvičí vám zručně
studenty i studentky,
učnice i učně.

František KRATOCHVÍL

VÝROKY NEZNÁMYCH OSOBNOSTÍ
1. MANŽEL
Najviac síl potrebujem na zvládnutie
manželkiných slabostí.
2. MLADOŽENÁČ
Láska hory prenáša,
ale so svokrou nikto nepohne.
3. UMELEC
Už konečne pochopte moje dielo,
nech viem, čo som vlastne vytvoril.
4. ANALYTIK
Ak mi niečo smrdí, a nie je to robota,
určite som do niečoho stúpil.
5. DRAMATURG
Všetko, čo v živote iba hráme,
je podľa cudzieho scenára.
6. ŽIARLIVEC
Čím viacej je vaša manželka spokojnejšia,
tým viacej by vás malo zaujímať, kto je toho príčinou.
7. RECIDIVISTA
Načo mi je taká sloboda,
keď si ju zakaždým musím odsedieť.
8. PODNIKATEĽ
Získal som životnú šancu,
teraz neviem, ako sa jej mám zbaviť.
Alexander SCHOLZ

(Dopravné opravné otravné
správy)
V Bratislave Boha proste
na Prístavnom strašnom moste.
S radarom sa hrajú radi
za tabuľou Voderady.
Tam okolo nášho Strečna
cesta stále nebezpečná.

Za osadou Staré Hory
pokutostroj rekord borí.

Ona v ordinácii
- Pán doktor, zdá sa mi, že
na mňa lezie chrípka.
- A kto iný by to mal byť, pa
ni, vo vašom veku?

a

CESTOVNÉ
BUMERANGY

V Jakube dnes nemerajú,
policajti ples tam majú?

Peter GOSSÁNYI

Nikdo neví o sexu
víc než zralá štětka!
Seriózně uvádím
sebe jako svědka.

Milan KENDA

Nešťastie sa na nás valí
práve tam, kde Donovaly.
Do Liptovskej Osady
pomalosť vždy nasadím.

nekdoty
podľa
becedy

V radarovom útoku
si na Bielom Potoku.

n-p

Ruský básnik N. A. NEKRASOV, bard
nevôle ruského národa bol odsúdený cárskym súdom do vyhnanstva za
napísanie protištátnych veršov. Sudca
sám prečítal na procese básnikov výtvor. Keď sa sudca po vyhlásení rozsudku opýtal Nekrasova, či je s trestom
spokojný, odvetil:
„Pán sudca, ten trest nie je nič proti
tomu, čo som vytrpel, keď som musel
počúvať svoje verše vo vašej interpretácii.“
•••
Raz vyšli z kaviarne dvaja starí priatelia, spisovatelia Stanislav Kostka NEUMANN a Ivan Olbracht. S.K.Neumann
sa na čerstvom vzduchu zhlboka nadýchol a povedal:
„Pozri sa, Ivan, to je dnes krásna noc. Tú
by som chcel raz vidieť vo dne.“
•••
Málokto vie, že slávny anglický fyzik
a filozof Isaac NEWTON bol istý čas aj
poslancom parlamentu. Počas svojej
funkcie sa prihlásil k slovu iba raz. Zavolal na parlamentného sluhu, aby zavrel okno, pretože bol prievan.
•••
Český básnik Vítězslav NEZVAL pôvabne žartoval o svojej objemnej postave:
„Vďaka svoje váhe môžem byť mimoriadne galantný k dámam. Nedávno
som cestoval v električke a naraz som
uvoľnil miesto hneď dvom...“
•••
Laurence OLIVIER zašiel na obed do
podradnej newyorskej reštaurácie
a s prekvapením spoznal v obsluhujúcom čašníkovi starého kolegu z londýnskeho divadla.
„Čo to vidím!“ – zvolal. „Ty, taký skvelý
herec, a pracuješ na takomto podradnom mieste?“
„Áno, pracujem,“ – odvetil mu hrdo kolega, „ale nikdy by som tu neobedoval.“
•••
Istý bankár z Milána sa chcel ukázať
ako priateľ umenia, a tak raz pozval
slávneho husľového virtuóza PAGANINIHO
na večeru.
„Určite ste si priniesli aj svoje husle...“ –
vítal umelca.
„Nie,“ odpovedal Paganini, - „moje
husle nikdy nevečerajú mimo môjho
domu.“

Všelikde pri Ružomberku
tachometer maj vždy v merku.
Všade samé nehody,
často hlúpe náhody.
Bruno HORECKÝ
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Ňemože buc u nas
Narod holubiči Každi na každoho...
...po sidlisku kriči...

Milan KENDA
JASNA SPRAVA 1
Dze čľovek popatri,
Fšadzi sami beton Bars malo zostaňe
Zos prirodi dzecom.

I chrobaki nove,
I nove choroti...
Jak nam fajňe budze,
Pišeme na ploti

Z cimentu še praši,
Asfaltuju drahi,
Davno še zabudlo
Na koňski zaprahi.

Furt, ket referendum
Abo pred voľbami,
No češko namlacic
Zarno z praznej slami.

Fšadzi sami kameň,
Fšadzi dziri kopu,
Jakebi me chceľi
Podkopac Europu.

Hadaju veščici,
Co nas daľej čeka,
Naco štatu karmic
Bidnoho čľoveka.

Tam še sklo zabľišči,
Tu tirča roksori...
Z nervoch i z chemiji
Ňeška ľudze chori.

Zvaľime na Romoch,
Ket daco ňedobre.
No i gadžovina
Na uľici žobre.

Modifikovane
Kenderica, soja...
Na šmerdzacim meše
Muchi še viroja.

Bezdomovec pita
Na pivo doložic Ňemože še každi
Na motore vožic.

Ľiča nas dochtori,
Aľe švet šaľeni Šak už ňerozoznac
Parobka od ženi.

Furt še zabijaju
Ľudze pre peňeži.
Choč štat rozkradnuti,
Život daľej beži.

Najdu še na švece
Fšeľijaki ľudze Zdravotňictvo chore Chto ho ľičic budze?!

Šak furt dajak bulo
I furt dajak budze.
Slovačok uveri
Svojej rodnej hrudze.

Fšadzi interneti,
Nacahani droti...
Chto može, uceka
Od brudnej roboti.

Pochopil Vjetnamec,
I Čiňan pochopi Najľepši še maju
U šercu Europi.

Sluchatka na uchoch Čľovek jak zaspati...
Ňemožu še sami
Poumivac grati.

U televizore
Čim daľej, tim tuňši Dze voňi kupuju,
To ňichto ňetuši.

Mladi robic ňechcu,
Bo jich slabo placa.
Odchadzaju z domu,
Po švece še traca.

ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU

Stari ňebiruju
Vižic zos dochodku.
Poceši jich, ket jim
Zaplacice vodku.

NA PALICI

LÉKAŘSKÝ RÉBUS

Tak už se nám to zase blíží. Změna letního času na zimní. Dvacátého devátého října si opět budeme přeřizovat hodinky o hodinu
zpět.
Nelíbí se mi to. Ale to je tak jediné, co s tím mohu dělat. Opět
budu bojovat se svými biologickými hodinami, opět budu překvapen, když se vzbudím, že je o šedesát minut méně, než mi říká mé
vlastní tělo, opět budu nevrlý.
Jedna věc mě ovšem každý rok v souvislosti se změnou času
nepřestává bavit. A totiž to, že můj telefon (a to není ten chytrý) se
vždycky sám přenastaví do správného časového režimu. Vot ťéchnika... Jak to může vědět, že zrovna v ten daný den se přehazuje
čas? Kdo mu to prásknul? Skřítci...
Obecně vzato, jsem ten typ člověka, který moderním technologiím spíše nerozumí. Neříkám, že nejsem schopen je po určité
seznamovací fázi používat, pochopitelně v omezeném režimu, nicméně nechtějte po mně, abych je chápal a rozuměl jim. Stačí mi
vědomí, že to tak prostě je, a basta. Tedy až na jednu věc. A tato
technická finesa, respektive její neuchopitelnost mojí myslí, mě
opravdu hodně trápí.
Oč běží? Kamarád si pořídil nový vůz. Krásný a drahý. Vybaven
všemi možnými technologickými zázraky. Smířil jsem se s tím, že
vozidlo toto jest schopno se řídit samo prostřednictvím čar na vozovce. Rezignoval jsem na fakt, že samo si přepíná světla z dálkových na potkávací, když se v protisměru objeví vůz jiný. Přistoupil
jsem i na to, že okolo celého vozu jsou kamerová čidla, jež monitorují okolí vozu. Zepředu, zezadu, z boku. Jenže to není všechno. Vy
se můžete na tenhle výkřik techniky dívat i shůry. Prostě zmáčknete čudlík a najednou na displeji vidíte auto přibližně z výšky šesti
sedmi metrů. Jak je to možné, když tam není žádná kamera, žádný
dron, či cokoli podobného. Nic tam není, a přesto něco ten auťák
zabírá. Nevím, nechápu, nerozumím, a to mi vadí. Tohle totiž už ani
skřítci nedokáží a mně to přijde notně na palici.

Vnést světlo do případu nedávného umrtí slavné české herečky se
pokusili investigativci Fámyzdatu. S ohledem na množící se spekulace ohledně pravé příčiny skonu někdejší populární arizonské pěnice Tornádo Lou pečlivě prozkoumali úmrtní zprávu, nicméně zjistili
pouze to, že paní Květa byla v okamžiku smrti Fialová.

Poberu še mladi,
A ket pridu dzeci,

Dagdze na zarobki,
Či za veľku vodu.
Rozlučeňe vedze
Ňeraz gu rozvodu.
Ňichto nas ňeslucha,
Každi na nas kašľi Ľudze pocešeňe
U noveloch našľi.
Raz - dva krev viňucha
Jojka či Markiza Najľepši jich placa,
Ket poceče sliza.
Pchaju nam do hlavi
Tvarde kalarabi.
Balamucic še už
Každi ňeochabi.
Naš narod ňeglupi,
Už ňe tak, jak bulo Reklame uveri
Už ľem Ďuro - Truľo.
Glupich ukazuju
Šoui z realiti Co mudre, uceklo.
Peňeži ňekriti
Zos ňijakim zlatom.
Aňi cuker z repu.
Už ňichto ňeslucha,
Co poslanci trepu.
Školi polne seksu,
Pred školu še kuri.
Učiteľoch biju
Žjaci cmavšej skuri.
(Pokračovanie nabudúce...)
MALÝ SLOVNÍK
VEĽKOOZOROVČINY:
dzira - diera
grati - riad, nádoby
kenderica - kukurica
ľ ičic še - liečiť sa
skura - koža
šmerdzaci - smradľavý
veščica - veštkyňa
viňuchac - zacítiť, vysnoriť
zabľ iščec - zalesknúť

NI

Na základe
dohody
o reciprocite
publiku
jeme niektoré
materi
ály z českého
humo
ristického
časopisu
SORRY.

DĚDA BY BYL PYŠNÝ

NA NAŠOM GRÚ

Aj u nás sa pohli ľady.
Ale efekt bude nízky.
Lebo sú to iba kocky,
hisky...
čo nám krčmár núka k w

Milan HODÁL

Jakkoliv se to zdálo být nemožné, reportérům Fámyzdatu se podařilo udělat exklusivní rozhovor s hlavou severokorejského režimu
Kim-Čong Unem. Celé interview nabídneme v některém z dalších
vydání našeho listu, nicméně již nyní můžeme zveřejnit jeho reakci na test údajné vodíkové pumy, kterou Severní Korea nedávno
provedla. Vůdce Un doslova prohlásil, že tímto testem si splnil svůj
dávný Kim-Ir sen.

Radek STESKA

Vářka

Cigaňstvo je pravda
Prevratovej dobi Zvikľi sebe ľudze,
Ňichto ňič ňerobi.

Bars často še stava,
Že ocec odľeci

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU

VIII
DVOJTÝŽDEŇ

NA TENTO

Horúci čaj s citrónom
nám pomôže zahnať
chorobu i s lekárom.

RECEPT
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RYBÁROV SEN
S OBLOŽENÍM
ÚČINKUJÚ:
• čokoládová poleva
• balzamikový ocot
• bravčové črevá
• 30 kg slimákov
• jahňacie kosti
• marinované kačacie prsia bez podprsenky
Keď považujeme rybu za zabitý prípad,
začneme ju pitvať. A to tak, že jej najprv
prerežeme kožu nad hrvoľom a odstránime šupiny. Z hlavičky vylupneme
kontaktné šošovky a odrúbeme zobák.
Z nôh stiahneme ponožky, odsekneme
pazúriky, ikry a mlieč a potom ju luxusným mydlom dobre umyjeme a ponúkneme jej želé po holení. Krídla zahneme
pod chrbát a stehná priviažeme k telu,
obalíme v múke, rozšľahaných výklepkoch, strúhanke, vypražíme v opaľovacom oleji a podávame s príborom alebo
s knedľou.

DEREŠ FEDORA VICA

•

Ak chceš spoznať svoju
najvzdialenejšiu rodinu, zbohatni.
Julian TUWIM

RUSNÁCKE
OKIENKO

Peter ZIFČÁK

Dohovárajú sa traja, že si urobia piknik.
Fero hovorí: - Ja vezmem obložené chle
bíčky.
Vasiľ povie: - Ja vezmem pitie.
Egon pokýva hlavou a vraví: - Dobre,
ja vezmem
brata.

- Rano buďať Baraka Obamu:
Pan prezident, pan prezident , čuly ste?
Rusi obsadyly Krym...!
- Hej? Lem tak bez kanonady i bombarduvaňa?!
- Tak...!
- Barbary jedny...!
•••
Labirčan plačlyvo hvariť svoji ženi:
- Ja už ne vladzu.... Ne mam vecej syl,
tak dalej žyty! Prošu ťa, rozveďme sja...!
- Ňe, ňe... vdovu is ňa brav, vdovu i zochabyš...!
•••
Maričkinina mačka mala dvoch kocurikiv. Žeby si ich Marička nepletla tak
jednoho nazvala Murko a toho druhoho zatopila.

Nie je to zlá služba, Akurá
t niekedy namiesto
10 zlatiek dostanem 25 pal
íc na dereši.
...a DEREŠ Romana
JURKASA
Od mora sme sa vrátili bez svokry.
Zatkli ju, lebo pohrýzla žraloka.

POĽSKÉ PRÍSLOVIE

S PENIAZMI NIE
JE TAK DOBRE,
AKO JE ZLE BEZ
NICH.
V KAVIARNI
- Pán hlavný, hrá vaša
kapela aj na želanie
zákazníkov?
- Samozrejme.
- Tak kým sa navečeriam, nech radšej hrajú
karty.

J. ZVARA

ZDRAVOTNÉ
PREKÁRAČKY,
POPEVKY
A ČASTUŠKY

P.S.
Poznáme niekoľko spôsobov úpravy
rýb: ryby sa varia, pečú, údia, ostanú na
ocot, dusia, škrtia, vyprážajú a trú. Príprava je rýchla a treba si želať, aby sa
pokrmy z rýb na našich stoloch objavovali častejšie ako my pod stolom.
Dobrú chuť vám naháňam!
Ilja HOPAK,
úrazový kuchár
a popularizátor žrútstva a obžerstva

Ej, dobre tomu šuhajovi
na salaši vtedy,
keď ho netrápia
žalúdočné vredy.
Ej, celá hora šumí
jeho spevom,
keď sa on lúči
s rodným slepým črevom.
Ej, sladko znie spev vtáčikov,
keď sa šuhaj vracia
s infekčnou žltačkou.
Ej, košieľku má šuhaj
celú striebrenú,
nemá nikto jak môj milý
hygienu.

•
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Quido Maria PIAČEK

B A Č I K O VA
MUDROSC
Dobri sušed požiči,
dobra sušeda da.

Reklama pred východniarskou krčmou

JEDINÁ OTÁZKA
ALEBO

VY SA PÝTATE,
MY ODPOVEDÁME
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HUMOR Z INTERNETU

...A JEDEN RUSNÁCKY

- Halóóó, tam seks po telefoňi?
- Ňi, tu daňovyj urjad, no my tyž zname...!

- Chodím už dlhšie na
d práce
a vždy, keď vstúpim doÚra
celárie
pozdravím Česť práci. kan
Ale ešte
mi nič neponúkli. Čo myslít
e, kde
môže byť chyba?
- Skúste pozdraviť
bozkávam, milostivá Ruky
možno sa potom niečo náj pani,
de.
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