BUMERANGY VšETKýCH KRAJÍN, VRáťTE SA!
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Fero Mráz,
výtvarník, karikaturista a autor
kresleného seriálu Servác

humoristicko-satirický dvojtýŽdenník
ROčNÍK III, 2. DECEMBRA 2017 / sAMOSTATNE NEPREDAJNÉ

❶ Poznáte nejakú (máte nejakú
vlastnú) definíciu humoru?

PROBLÉM
Hamletovský problém
ľudia riešia:
Nebyť, alebo byť bez prístrešia?

Keby tak mimozemšťania dlhodobo
skúmali bytosti zvané „Homo sapiens”
zistili by, že sú vrcholom živého tvorstva modrej planéty… ale po tisícročiach vývoja miesto toho, aby svoju
„rozumnosť” pretavili aj na dobrotu,
láskavosť a empatiu, stali sa synonymom zloby, závisti, nenávisti a egoizmu
a v mnohom predstihli i zvery divoké.
Takže napokon HUMOR je jediný fenomén, ktorým sa ľudstvo odlišuje od
ostatného živočíšstva a na tejto schopnosti zľahčovať situácie či dovádzať ich
do absurdity by sa dalo v nasledujúcich
miliónoch rokov ďalšieho vývoja pozitívne stavať…!

Jozef BILY

DELENIE VÍN NA MORAVE
1. Dá sa…
2. Dá sa zvariť…
3. Nedá sa…
4. Dá sa Pražákom.

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

Susedky
- Myslíte si, že
ten krém na
vyhladzovanie
vrások je
účinný?
- Určite. My sm
e s ním na
chalupe vyrovn
ávali vlnitý
plech.

Ešte v časoch vysokoškolských štúdií
sme s kamošom Feďom (v decembri
2017 vystavujeme spoločne na žilinskej
radnici), pobláznení do hôr a horolezectva, v noci cestou z krčmy objavili
kamenný múrik a pokúšali sme sa vyliezť naň. Zrazu pri nás zastavila hliadka
VB (verejnej bezpečnosti - písal sa rok
1974) a po odovzdaní občianskych preukazov, v ktorých bol vtedy aj záznam
o zamestnaní či štúdiu, jeden z nich
(chce sa mi škodoradostne povedať že
ten, ktorý vedel čítať!) nahlas čítal:
„Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici… no pekne, budúci inžinieri, a vy
takto…!!!”
Našťastie, kamošov otec mal kontakty
na oddelení VB v Žiline a tak sme obišli
iba s napomenutím…

NEZDOLNÍ

Mŕtva, suchá pustatina
prekvapenie skrýva.
Čože v púšti vyrásť môže?
Administratíva!

Milan KENDA

ane baník
Viete, čo dost
po smrti?
a potom
Tri dni voľna
m.
zasa šup pod ze

❸ Ktorá oblasť spoločenského
života je podľa vás najväčším
inšpirátorom humoru?
Karikatúry kreslím od svojich šestnástich rokov a za tých päťdesiat rokov
som „prežul” skutočne kadečo (spomínam na zlaté „roháčovské” obdobie,
kedy nám autorom boli doručené aktuálne témy a my sme kreslili napríklad na témy: les, žatva, fašiangy, leto,
olympiáda…) Časom som však zistil, že
najviac ma dokáže inšpirovať politické
a spoločenské dianie a v situáciách,
kedy ostatní zatínajú päste či sa im
otvárajú „bička” nožíky vo vreckách, ja
brúsim pero a v stave riadneho rozčúlenia mi to kreslí najlepšie… našťastie,
súčasní politici nelenia a ich každodenné, pre normálnych ľudí nepochopiteľné počiny, sú zdrojom stále nových
Servácových príbehov…
pokračovanie na strane II…

KEĎ NEBERÚ

Zbavil by sa úveru,
keby na daňovom
pracovali ryby,
čo neberú a neberú.
PEČIATKA
Pre Bumerang Mykola KAPUSTA, Doneck, (Ukrajina)

Ten, kto použil prvýkrát miesto oštepu nadávky, sa
stal zakladateľom civilizácie
Sigmund Freud, rakúsky lekár narodený na Morave, zakladateľ psychoanalýzy

Najviac nás otrávi plyn, keď zaň
príde účet.
Jiří Novák

Najhoršie taký úrad
vždy v súťaži dopadne,
kde má hlupák pečiatku
potvrdenú úradne.
Eva Jarábková-Chabadová

II
❹ Ak máte - mohli by ste nám
prezradiť rebríček:
a) najveselších politikov
b) najsmiešnejších politikov?
Rebríčky nemám a s hrôzou zisťujem,
že politikov, ktorí by sa svojou veľkosťou, múdrosťou a celospoločenským
prínosom zapísali nezmazateľne do
dejín minimálne slovenských dejín,
hádam ani nemáme. Zdá sa však, že
najveselší sú všetci tí, ktorým demokratická vôľa ľudu po voľbách dvere do
vysokej politiky práve otvorila a najsmiešnejší sú všetci tí, ktorí po „akože”
pokuse o „morálne” politizovanie konečne z politiky na radosť nás všetkých
odchádzajú do zabudnutia…

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Tento internetový vtip bol síce šitý na
mieru konkrétneho súčasného slovenského politika, ale myslím, že je univerzálny pre „všetkých politikov sveta”,
takže miesto konkrétneho mena budem hlavného aktéra volať POLITIK.
POLITIK sa dostane do lietadla a zistí,
že má miesto vedľa nádhernej blondínky. Okamžite sa k nej otočí a urobí
„prvý krok”.
„Viete,” hovorí, „počul som, že let lepšie ubieha, ak sa dáte do rozhovoru so
spoločným pasažierom. Poďme sa teda
rozprávať.”
Blondína, ktorá si práve otvorila knihu,
ju pomaly zavrie a spýta sa: „A o čom
by ste sa teda chcel rozprávať?”
„Hmmm, neviem,” odpovedá POLITIK,
„a čo tak o politike?”
„O.K.” povie blondínka. „To by mohla byť
zaujímavá téma. Ale najskôr mi dovoľte
ako prvej, niečo sa opýtať.
„Kôň, krava a jeleň žerú takú istú trávu.
Avšak jeleň vylučuje malé bobky, krava
veľké mokré placky a kôň skoro suché
gule. Čo si myslíte, prečo je to tak?”
Ohromený POLITIK sa ozve: „No to nemám ani najmenšie tušenie.”
„Tak mi teda povedzte,” odpovie blon-

dínka, „ako je možné, že sa cítite na
debatu o politike, keď nerozumiete ani
hovnu?”

❻ Stali ste sa niekedy objektom
žartovania? Ako to na vás pôsobilo?
Celý život som pôsobil v školstve, ostatných pätnásť rokov ako riaditeľ školy. Skúsili by žartovať na môj úkor!
Všetci však vieme, že niet lepších objektov na žartovanie ako učitelia, o riaditeľoch ani nehovorím! Myslím, že som
prežil veselý pedagogický život a nadľahčenie a humor urobili mnohé situácie veľmi pohodovými.

Bože, koľko len je tých mien. A jedno
krajšie ako druhé. Keď sa dvaja rozhodnú mať dieťa, zvyčajne majú aj predstavu, aké by mu chceli dať meno. Často sa
mená dedili, mužské po otcovi, ženské po
matke, nezriedka i po starých rodičoch.
To malo logiku, aj keď nie vždy to bolo
celkom praktické, ak sa niektoré mená
v rodine naakumulovali. Boli aj časy, keď
výber krstných mien ovplyvňovali populárne filmy alebo televízne seriály. V kurze boli Brigity (Brigita Bardot), Angelika
a Žofry (Joffrey), to bola séria filmov
o Angelike a mnoho, mnoho ďalších. Te-

❼ Je pre vás humor nevyhnutnou súčasťou života, alebo sa
bez humoru pokojne zaobídete?
Celý život som sa snažil nebrať veci
príliš vážne a trochu i požartovať, ale
uznajte: so zverokruhovým Baranom
to je niekedy ťažké - sú to tvrdohlavé
vodcovské, občas cholerické osobnosti.
Karikatúry a komiksy som kreslil už na
základnej škole, takže celý život som
s humorom prežil. Oveľa ťažšie to asi
prežívali moji blízki, pretože profesionálna tvorba humoru obvykle vôbec
nie je humorná a naša domácnosť sa
mnohokrát podobala na „tichú domácnosť”, rušenú iba rachtom ozubených
koliesok v tvorivej hlavičke autora…

É MENÁ

KRSTN

levízne seriály naplavili plno mexických
a juhoamerických mien, o amerických ani
nehovorím. Boli dokonca časy a nebolo to
od nás veľmi ďaleko, keď po Októbrovej
revolúcii v Rusku (nakoniec svet si nedávno pripomenul jej neslávne sté výročie) sa objavilo veľké množstvo krstných
mien, motivovaných práve touto veľkou
spoločenskou zmenou. Z tej doby pochádzajú také krstné mená ako Revolúcia,
Traktor, Kolchoz, Okťabr, Trud (práca), Au-

rora, Sovchoz, Družba a ďalšie, inšpirované všeličím v tej chvíli novým.
Dnes je to všetko komplikovanejšie. Kde sú tie krásne mená ako Anička,
Peťko, Vierka, Jakub, Soňa, Evička, Jurko,
Natália, Zuzka a ďalšie a ďalšie. Z každej
strany počuť mená, ktoré sú naplaveninami z najrôznejších kútov sveta. Preto
sa ich pôvod aj ťažko háda. Znejú v našich
podmienkach dosť exoticky – Anette,
Nicolas, Kristofor či Christofer, nakoniec
najnovšie aj Marlon nášho Petra Sagana.
Výber mena, to je rozhodnutie rodičov,
nanajvýš starých rodičov. Dieťa sa k tomu
nemôže vyjadrovať, ale v niektorých prípadoch sa dostáva do situácie, keď je
jeho meno pre ostatných natoľko exotické, že inšpiruje k rôznym modifikáciám,
ktorými dieťa nezriedka trpí. Na takú Brigitu, keď toto meno bolo zrazu v kurze
a nebolo celkom bežné, deti pokrikovali – Briketa, z Albíny bola Blbina, z Alžbety
Babeta, z Anebely Stará Bela, z Kazímíra
Kazisvet, z Petronely Petrolejka, z Terezy
Protéza atď. Deti zvyknú byť nepríjemne
vynaliezavé, keď treba niekoho osočiť,
uraziť alebo pokoriť. Aj týmto smerom
vedie jedna cestička k šikanovaniu. Svet
sa však pomaly ale isto unifikuje a globalizuje aj v tejto oblasti a preto môžeme
predpokladať, že pomaly už nebude žiadne meno natoľko exotické, aby mu niekto
venoval nejakú pozornosť.
Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

❽ Chcete sa sám seba na niečo
opýtať? Ak áno, dajte si na svoju
otázku aj odpoveď.
Prečo za dvadsaťštyri rokov svojej pohnutej existencie ešte Servác nekandidoval v žiadnych voľbách?
Pretože by nezniesol, aby si z neho po
prípadnom zvolení nejakí politici robili
srandu…

V

slovník (takmer) cudzích slov
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Po našom

stvo po našom Trhové hospodár
na trhu
správame sa ako
Tomáš Janovic

Lož má krátke nohy, ale nie je
ich vidieť za rečníckym pultom.
M. Vitezovič

Či ozaj? Naozaj!
Na celom svete bola anketa s otázkou: Aký je váš
názor na nedostatok jedla v iných častiach sveta?
Výsledky boli katastrofálne. V Afrike nevedeli, čo
je to jedlo. V západnej Európe nevedeli, čo je to
nedostatok. Na východe nevedeli, čo je to váš názor.
V Južnej Amerike nevedeli, čo je to prosím a v USA
nevedeli, čo je to v iných častiach sveta.

Túžba lietať vozvysok

Nakládla mucha haldu vajíčok. Po čase sa z vajíčok vyliahli larvy. Žrali, žrali a tíško závideli muchám, čo lietali
dookola.
Keď nastal čas, prestali žrať a zakuklili sa. Aj tam, pod
škrupinou sa triasli nedočkavosťou. Lietanie ich vábilo.
Konečne! Popraskali kukly a von sa predrali mladé muchy. Pokrčené krídla na slnku povystierali a ta sa – vyleteli vozvysok.
Netrvalo dlho a sadli na prvú mucholapku.
Jan Heinrich
Miro VICO

NA HODINE
NÁBOŽENSTVA

Ako vznikli Adam s Evou
v biblii sme našli,
porozprávajte nám, otče,
ako vznikli ďalší.
Emília Molčaniová

ZAKÁĽAČKOVÝ
FOLKLÓR

Často sviňa,
keď ju mäsiar utratí,
mnohé svinstvá
aj za iných uhradí.
Mikuláš Jarábek
Peter GOSSÁNYI

Bruno HORECKÝ
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Vernisáž sa uskutočnila 1. decembra 2017

Jan Heinrich / ČRIEPKY
••
••
••
••
••
••
••
••

Fero MRÁZ

UFO GRAMY
Tom áša Majerníka

UFOSOCIOLÓG
Vraví ako jasnovidec,
slová z úst sa rinú:
Učenlivé voly
v kozme nevyhynú.

NIETO KRAVY
BEZ KNIHY

Najvyšší zo štítov Tatier,
va,
prečítala z vlastnej knihy kra
vi
no
vraj má patriť ufó
va.
na základe predkupného prá

SPRÁVY

SLOVENSKEJ
MALEJ
STRANY
Sexuálne obťažovanie z pohľadu Slovenskej malej strany
Po sérii prípadov sexuálneho obťažovania
v USA sme v našej strane vyčlenili odbornú
úderku, ktorá bude skúmať tento druh obťažovania u nás. Na úvod sme sa zamerali
na oblasť klasických rozprávok, kde sa tieto
priestupky objavujú najčastejšie.
Tak napríklad tá, keď zlá macocha vyženie
svoju nevlastnú dcéru uprostred zimy, aby
priniesla z lesa jahody. Tá bezútešne blúdi,
až nakoniec príde na čistinku, kde pri ohni
sedí dvanásť statných mužov. Je to dvanásť
mesiačikov. Dievčatko sa im zdôverí so svojím problémom. Ten najstarší, December,
hneď poverí dvoch mladších, aby dievčatku

pomohli a sám sa posťažuje, akí sú tu oni
opustení a o ženách, alebo dokonca o mladých dievčatách sa im ani nesníva. A teda,
keď oni pomôžu jej, mohla by tiež urobiť
niečo pre nich a trochu ich potešiť. Dievčatko súhlasí a keď si nazberá košík jahôd,
odovzdá sa postupne všetkým pekne do
radu. Ale nakoniec skonštatuje: „Ste vy ale
beťári, je vás tu dvanásť, ale pri mne ste sa
vystriedali trinásti, ja som si vás zrátala.“
December sa nahneval a pýta sa: „Chlapi,
kto bol dvakrát, ty Február, alebo ty, Máj?“
Ani jeden sa nehlásil, ale z kríčkov sa ozval
tenký hlások: „To som bol ja, Mesiac československo-sovietskeho priateľstva.“ No ale
vidíte, toto už nebolo sexuálne obťažovanie,
to bol doslova sexuálny atak.
Sexuálne obťažovanie sa objavuje aj v rozprávke o Červenej čiapočke. Keď horár
chytí vlka a rozpára mu brucho, vyskočí
z neho Červená čiapočka aj babička. Horár
im pomáha dostať sa z vlkovho brucha a pri
tom siahne Červenej čiapočke aj babičke

V politike to už tak chodí : Pri vesle sa to strieda, pri kormidle stále tí istí…
Ak nezaplatíte, aj smrť si po vás s tupou kosou príde.
Strach má tisíc dôvodov k nečinnosti.
Kto dá hlavu do chomúta, musí s bičom rátať.
Niektorých mužov je hriech nepodvádzať.
Sláva je ako vrchol hory – všetci sa tam naraz nepomestíme.
V parlamente bude potrebný simultánny tlmočník do slušnej reči.
Zdá sa, že ľudstvo sa snaží prispôsobiť si Boha na svoj obraz.

Roman JURKAS

na zadnú časť tela. Tie sa ani po mnohých ka. Leží potom v sklenenej truhle. Keď ide
desaťročiach na horára nesťažujú, pretože okolo akýsi princ na koni vidí bezbranné
vedia, že by z neho aj tak nič nevytĺkli. Keby dievča a hneď to využije. Odklopí vrchnák
truhly a bezbrannú Snehulienku pobozká,
Karkulka,
teda sexuálne ju obťažuje. My to tak deťom
a vlka si už mala?
neinterpretujeme, aj keď si uvedomujeme,
že Snehulienka by mohla princa zažalovať
a niečo z toho vytrieskať. Jediné princovo
šťastie je, že si Snehulienku okamžite vzal.
Bol to osvietený feudál, niečo tušil a neriskoval, že by ho o nejakých päťdesiat rokov
mohla Snehulienka žalovať.
Prípady sexuálneho obťažovania v USA vytvárajú postupne takú atmosféru, že sa tam
vlka chytil Dustin Hoffman, americký pre- budú ľudia rodiť len zo skúmavky. Žiadny
zident, alebo nejaký hollywoodsky produ- normálny chlap si už na žiadnu ženu nedocent, určite by to zverejnili, lebo aj po takej volí siahnuť. To tu u nás nič také nehrozí. My
dlhej dobe, by z toho mohli profitovať.
sexuálne obťažovanie evidujeme len v ríši
Alebo taká rozprávka o Snehulienke a sied- rozprávok. A nech to tak zostane čo najdlhmich trpaslíkoch. Žili pekne ako kolektív, šie, pretože je nás stále menej a menej a ani
o sexuálnom obťažovaní sa v rozprávke prípadní migranti nám túto situáciu zrejme
vôbec nehovorí. Situácia sa zamotá, až keď nebudú môcť vyriešiť.
Snehulienka zahryzne do jedovatého jabl-mv-
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Velká soutěž o malé volby
Tak jsme si to ale pěkně zVOLILI… Hnutí
agenta Bureše se prsí třicetiprocentním
mandátem, fašizující Japonec se třese na
post místopředsedy sněmovny a dokonce prý zvažuje kandidaturu na prezidenta,
socani s komoušema konečně dostali na
zadek, což je snad jediná pozitivní věc
v rámci tohoto jinak obřího průseru. A co
teď? Teď se asi neustále budeme divit.
A pokud vám stále ještě nedochází, co se
na nás řítí, tak po prostudování následujícího testu, možná budete mít jasno

Pani Kohnová nalieha na manžela:
„Musíš sa Lieblovi ospravedlniť!“
„Lieblovi? Tomu hlupákovi? Nikdy!“
„Lieblovci sú naši susedia, s tým sa
nedá nič robiť, ospravedlň sa mu.“
„Tak dobre“, vraví Kohn. Zdvihne telefón, vytočí číslo a hovorí:
„Dajte mi k telefónu pána Majera“.
„Poplietli ste si číslo, tu je Liebl.“
„Tak prepáčte“, odvetil Kohn.
•••
Jeden z arabských ropných šejkov
naliehavo potrebuje krvnú transfúziu. Zistilo sa, že krvná skupina šejka
je veľmi zriedkavá a má ju len jeden
Žid. Žid súhlasil, urobili transfúziu
a Arab daroval Židovi fantastickú
vilu a super drahú limuzínu.
O rok neskôr rovnaký príbeh - šejk
opäť naliehavo potrebuje krv!
Žid s radosťou daruje krv a arabský
šejk mu daruje balíček sušienok.
Žid neverí svojim očiam a hovorí –
„ale veď pred rokom ste mi darovali
dom a auto“!
Áno, áno… ale to som ešte nemal
v sebe židovskú krv…!

Ž IDOVSKé
ANEKDOT
y

Weis má malý zastrčený butik. Dostane
nápad, zájde do banky a požiada o pôžičku stotisíc korún.
„Nedajte sa vysmiať, pán Weis, na ten
váš smiešny butik vám predsa nemôžeme požičať ani korunu!“ povedali mu
v banke. Wies so sklonenou hlavou
odišiel, ale cestou sa zastavil na úrade,
aby zistil, akú daň mu vyrúbili.
„Dvestotisíc korún,“ – oznámila mu
úradníčka.
„Bože, taká kopa peňazí! A prečo?“
„Ako to, prečo? Máte predsa úspešný
butik na dobrom mieste!“
Weis sa udrie po čele:
„A mám to! Všetky problémy našej
ekonomiky by sa vyriešili, keby dane
vypočítavala banka a pôžičky by dával
daňový úrad!“
•••
„Mal som všetko, čo si len človek môže
priať,“ hovorí Kohn priateľovi. „Peniaze,
chatu, jachtu, nádhernú milenku…“
„A čo sa stalo?“
„Neočakávane sa vrátila moja stará.“
•••
Kohnovci majú nepríjemných hostí, a tí
sa akosi nezberajú odísť. Kohn už nevie, ako ich dostať preč. Zrazu sa obráti
k manželke:
„Martuška, prines mi lieky!“
„Ktoré?“
„Tie, čo musím užívať tesne pred spaním.“
•••
„Čo si myslíš o mojom účtovníkovi?“
pýta sa Braun Kohna.
„Je to mešuge! Ale, prečo sa pýtaš?“
„Lebo požiadal o ruku moju dcéru Martu.“
„No, čo som ti povedal?!“
•••
Chváli sa pani Gelbová manželovi:
„Predstav si, Kohn mi povedal, že mám
klasickú tvár!“
„Ten blázon si myslí, že všetko staré je
aj klasické!“
•••
Krásnu slešnu Gelbovú neúnavne prenasleduje mladý Kohn. Keď už má toho
slečna dosť, opýta sa:
„Vy si ma chcete vziať, alebo čo?“
„Alebo čo!“

2. Na Babišově vítěztví se hlavně podíleli:
a) obelhaní voliči
b) naivní voliči
c) odpadlíci od komoušů a socanů
3. ČSSD ve volbách přišla:
a) o 35 mandátů
b) o hodně moc milionů
c) na to, že mají chlapci
z Lidového domu utrum
Nová česká vlajka, Jiří Koštýř

Krátce po zveřejnění konečných výsledků parlamentních voleb
jsem měl vcelku jasno, o čem budu v tomto svém sloupku psát.
Jenomže s postupem času, jak se prohlubovala moje povolební
skepse a deprese, došel jsem k názoru, že se mi už o tom šíleném
fiasku ani nechce psát. Proč taky.
Takže jsem si zcela striktně zakázal jakékoliv úvahy na téma volby
a puzen touhou po inspiraci rozhlédl jsem se prostřednictvím internetu po elektronickém světě. A docela jsem byl překvapen, co
všechno mi v tom určitém předvolebním zahledění, uniklo.
Například jsem netušil, že na ruském Sachalinu trpí medvědi hladem a to tak, že dokonce žerou lidi. Co s tím Putin bude dělat?
Další věc, která mě zaujala, byla zpráva z Nového Zélandu, kde
se tamní mlsalové po katastrofální neúrodě brambor obávají, že
nebudou k dostání chipsy. To je taky zajímavá věc.
Pak mě při mém brouzdání po internetu oslovila informace,
že výrobci legendární postavičky "Igráčka" rozšířili sortiment
této značky a pro výstavu ve Zlíně vyrobili figurky Tomáše Bati
a Emila Zátopka. Bomba! Tohle si myslím na našem trhu zásadně
a dlouhou dobu chybělo.
Listoval jsem dál všemožnými stránkami a dával si přitom velký pozor, abych omylem nerozklikl něco se týká výsledků voleb.
Třeba tady: "Bejrůt se topí v psích exkrementech!" vyskočil na mě
titulek. A důvod? Tamní obyvatelé se prostě štítí sbírat po svých
čtyřnohých miláčcích hovna, je to pod jejich důstojnost a tak jsou
teď doslova po krk ve sračkách. A jen jsem si tohle uvědomil, tak
jsem byl v duchu zpátky u voleb. Došlo mi totiž, že jsme na tom
úplně stejně jako Bejrůťané, s tím rozdílem, že oni ty sračky jednoho dne můžou sebrat a vyhodit, ale nám ty naše minimálně
čtyři roky zůstanou. A to mi přijde hodně na palici.
Vářka

4. Václav Klaus mladší ve svých předvolebních proslovech mluvil:
Neznalost neomlouvá
a) jasně
Obrovské napětí mezi ústřední španělskou vládou a katalánskými
b) srozumitelně
separatisty, které na Pyrenejském poloostrově panuje v poslední
c) na plnou hubu
době, je podle všeho především dílem neznalosti problematiky ze
strany madridských politiků. Jak totiž oznámil jeden nejmenovaný
5. Někdejší šéf Zelených
člen španělského parlamentu našim investigativním reportérům,
Matěj Stropnický složil svou funkci:
pro něj a pro většinu jeho kolegů je Barcelona španělská vesnice.
a) v pravý čas
b) pět minut po dvanácté
Na základe dohody o reTisková oprava
c) hezky za tepla
ciprocite publikujeme nieV minulém čísle Fámyzdatu jsme nespráně ktoré materiály z českého
uvedli, že prezident republiky Miloš Zeman humoristického časopisu Správné odpovědi spolu s žádostmi
SORRY.
je s ohledem na svůj věk sterilní. Správně
o politický azyl zasílejte na jakékoliv
mělo být uvedeno, že je senilní. Omlouvázastupitelské úřady v místě vašeho
me se a děkujeme za Hovory z (vypat)Lán.
bydliště.

Michal HRDÝ

PF

(franc. pour félicit
er) je v spojení
s letopočtom skratka
blahoprajnej novo
ročnej
formulky. S láskavý
m dovolením au
pokračujeme v pu
torov
blikovaní týchto ma
lých súkromných
dielok (a donedávn
a i celkom intímny
ch s provokatívnym
obsahom, ktoré au
tori do redakcií rad
šej ani neposielali
ktoré si od nepamä
),
ti vymieňajú medz
i sebou známi na
sklonku uplynulého
roka. Odkedy však
funguje internet,
tak v poštovej obálk
e už iba zriedkavo
. Ak teda máte vo
svojej zbierke vtipn
é alebo inak zaujím
avé novoročenky,
ktoré by mohli zau
jať aj našich čitate
ľov, prosíme o ich
zaslanie do redakcie
.

Bobo PERNECKÝ

Jozef KOBRA-Kučera

Ivan kováČIK

•

1. Zkratka Okamurovi strany SPD
ve skutečnosti znamená:
a) Svoboda a přímá demagogie
b) Sliby, populismus a diktatura
c) Schrábnu prachy, debílkové

Na palici

Fero MRÁZ

V
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Perličky
so školy

lia

a oko

• Skúsenosť je, keď sa najprv robia
chyby.
• Vltava je celá od Smetanu a vlieva sa do Prahy.
• Učitelia nás nesmú mlátiť, tak nás
aspoň ohovárajú.
• V detektívke je vrahom stále niekto iný, len zavraždený ostáva.
• Detail je veľký kus niečoho úplne
malého.
• Keď k nám príde návšteva, tak ju
privítame a vyzujeme.
• Gejzír je vodopád, ktorý tečie smerom hore.
• Každú jar s traktoristami prilietava na pole škovránok.
• Hmota je nezničiteľná, ale všetko sa
dá rozbiť.
• Budúci čas od „písať“ je „jedného
dňa to napíšem“.
• Papagáj má zakrivený zobák, aby
nevypadol z klietky.
• Priznávam sa, že okno rozbil on.
• Diskusia je, keď sa stále len hovorí
a hovorí.
• Človek sa vyvinul, keď zistil, že už
nie je opica.

Rasťo VISOKAI

Black Friday

K veci

1. Pokiaľ je chôdza prospešná pre naše zdravie, tak poštár musí byť nesmrteľný.
2. Veľryba pláva celý deň, konzumuje iba ryby, pije len vodu a je tučná.
3. Zajac je iba zeleninu, celý deň behá a skáče a dožje sa piatich rokov.
4. Korytnačky neutekajú, nerobia nič vyčerpávajúce a dožívajú sa 150 rokov.
A ty mi hovoríš, že mám cvičiť?

W. Dzindzik

Každý druhý pátek,
zjeví se psychopátek.
Češe si vlasy s patkou,
setká se s psychopatkou.
Ženy s úchylkou
se mu vždy líbily,
(i když ho často
do krvava zbily.)
Pro lásku se musí trpět.
Včera jich potkal
dokonce pět!

l som s tvojou
Ty, musím sa ti priznať, spa
ženou.
noc ani oka
Ty sa máš, ja som s tvojou celú
.
nezažmúril
Malý chlapec vraví mame:
škole nás učia,
- Mami, povedz mi pravdu. V
e každý hovorí,
že deti sa rodia ženám a mn
l.
že som otcovi z oka vypado

Ve vesmíri černá dzíra,
u ateistu žádná víra.
U obchodňíkú černý pátek,
pro zlodzejú velký svátek.
Dofčil len ten pátek 13-teho,
ket’s mňel smolu - Boha jěho!
Odfčil aj šak móres, móda,
na zlevu se pjějě óda.
Prodavač ťi zlevu núká,
ale z jakej ceny ťi ju súká?
Ket si ízi, ket si kúl,
tak kupujěš jak ten vúl…

Snehový hasiaci
prístroj je zo snehu.
Keď klesne teplota
plávam len na brehu.
Atómy zabitím
menia sa na ióny.
Do rušňa vrazili
stojace vagóny.
Škrtením upíra
krv možno zastaviť.
Potením rýb v rieke
vznikajú záplavy.
Boh stvoril svet, aby
sveta nám bolo žiť.
Sused ti pomôže
rodinu založiť.
Povlakmi voláme
na laky obaly.
Vodičov pri ceste
zvodidlá zvádzali.
V škole sa učí aj
anglická nemčina.
Protón je častica
patriaca k menšinám.
Dážďovky nemajú
nič medzi nohami.
Semena zvyknú sa
prenášať vetrami.

Jozef BILY

Galéria Kýchan
ia mozgu-centr
um nezávislej ku
v Prešove pripra
ltúry Wave
vila výstavu po
predného ruskéh
Viktora Bogorad
o autora
a. Vernisáž sa us
kutoční 7. decem
potrvá do 13. ja
bra a výstava
nuára 2018.

• Letá sú u nás teplé, ale chladné.

VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY

Koho dnes zaujíma nejaká kultúra? Potrebujeme ministerstvo šoubiznisu

dedo Pejo

Shooty

Hosť pobúrene v záhra
dnej reštaurácii:
- Hej, paňi hlavna! Na
stul mi viskočila
kura a furt mi vidžuba
va šalat.
- Blbosť! Ona vyjedá
iba červíky.

Ted’ chce jít novou životní cestou,
s odbornou zdravotní sestrou.

Na súde
- Pán odporca, žaluj
e vás desať žien
o otcovstvo. Prosím
vás, máte osemdesiat, ako ste to vla
stne stihli?
- V pohode, pán sudc
a, veď mám
bicykel.

Marcel Krištofovič

Otec sa hnevá na sy
na:
- Ako to, že si neurobil
tie skúšky? Veď si
vopred vedel všetky
otátky!
- Otázky som vedel,
ale odpovede nie.
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V piatok 17. novembra, vo
veku 58 rokov, zomrel Jano
Valter, karikaturista a pedagóg, vyštudovaný inžinier na Elektrotechnickej
fakulte STU v Bratislave.
Ako výtvarník sa venoval
tvorbe v oblasti grafiky,
kresby, karikatúry, maľ by,
ilustrácie, tvorbe objektov,
ale aj animovanej a literárnej tvorbe.
Ako pedagóg prednášal
na FF UK v Bratislave na
katedre
Marketingovej
komunikácie, kde v r. 2012
obhájil dizertačnú prácu na
tému „Karikatúra v kontexte spoločenského vývoja na
Slovensku v rokoch 1918 –
1925“.
Publikoval od roku 1988
v mnohých časopisoch
doma aj v zahraničí, vrátane pôvodného (1994-1997)
i súčasného Bumerangu.
Vystavoval doma i v zahraničí, kde získal niekoľ ko
ocenení (Francúzsko, Taliansko, Turecko, Poľsko,
Brazília a Chorvátsko).
Česť jeho pamiatke!

Vývoj 2

Na námestí keď sme stáli,
štrngali sme kľúčami
dnes by na to bolo málo
aj poriadne Tsunami.
Keby sa aj dáke našlo,
nech naprší hoc aj z mrakov,
do mora zas ale spláchne
všetko okrem darebákov

••
••
••
••
••

keď sme knihu čítali, veľmi sa báli,
že sa z detí Čenkovej
stanú kanibali
ľudožrútmi nestali sa,
boli dobré ba až milé,
a keď ich hlad veľmi kváril,
najedli sa v Pipigrile

Mám veľmi jednoduchý vkus: uspokojím sa vždy s tým
najlepším / Oscar Wilde

EPIGRAMOFÓN

KÝM SA EŠTE DÁ

Náš spolupracovník Milan HODÁL, básnik
a epigramatik, vydal svoju ďalšiu knižku. Kým
doteraz vyšli jeho tri zbierky poézie a len jedna, zložená z epigramov (Rozcvička z r. 2002),
táto najnovšia je zložená z troch kapitol (dvojveršia, štvorveršia a veršovance).

NECVÁLAME… iba štveme kone
fŕkame vôkol seba oheň
Pýtame sa čo tu ešte platí
balík ilúzií sa nám kamsi stratil

Doslov sa skladá zo slov. Ten môj bude mať
málo slov, pretože ja som skúpy na slová.
Dobre je, že skúpy na slová je aj Milan Hodál,
lebo autor epigramov a satirických veršov
má taký byť.
Preto v jeho knižke nenájdeme žiadny balast,
žiadne zbytočné slová, ale len slová, ktoré
tam majú byť. Ktoré tam majú byť nevyhnutne, čoho dôsledkom je, že to, čo autor napísal,
pôsobí hutne, sviežo a neošúchane.
Jozef Bily, spisovateľ a humorista

MYSLITELIA

KÔŇ MÁ ŠTYRI NOHY
A PREDSA SA POTKNE

Zato človek, ten je celkom iný.
Má iba dve a potkýna iných…
DVE CESTY
Múdry hľadá objavné prístupy.
Hlupák spôsob ako ťa pristúpiť…

MINISTROV ŠOFÉR
– Minister je na tom lepšie –
povie šofér zasnene.
– Nemusí vždy havarovať,
ak nezvládne RIADENIE…
GENIÁLNE RIEŠENIE
Génius nás prevyšuje,
už vyčnieva z davu.
Hravo sa mu vyrovnáme.
Zotneme mu HLAVU…

CESTY Ž
IVOTA
…a všetky
cestičky m
ajú zadné
Len jedna
dvierka.
, posledn
á, je vždy
JEDNOSM
ERKA…

EPIGRAMOFÓN

Milan Hodál

EPIGRAMOFÓN
EPIGRAMOFÓN

EPIGRAMOFÓN

EPIGRAMOFÓN

Kedysi malo remeslo zlaté dno. Dnes je aj remeslo na dne.
Toreador býka spravidla zdolá, beda však ak vydráždi –vola.
Ako vidieť, aj Slovensko ako suchozemský štát má more problémov.
V každom z nás je čosi dobré. Najmä po výdatnom obede.
Ambiciózny podnikateľ si bez základného kapitálu môže otvoriť tak
nanajvýš ústa.

Ak existuje nejaký život po živote, chcel by som v ňom
byť svojím psom / Milan Markovič

texty a kresba: Ladislav BELICA

Všetky nuly si to myslia:
– My dávame veľkosť číslam.

TER
Jano VAL
17
1959-20

Milan KUPECKY / AFORIZMY

Čenkovej deti

Milan Hodál

ý
a

VI

Múdrosť po arabsky
Bahlul sa pohádal so svojou ženou Bahlulou, kto je na rade, aby dal, alebo nedal žrať
oslovi. Ani jeden ani druhý nechcel ustúpiť.
„Dohovorme sa,“, navrhol Bahlul.“ Ten, kto z nás oboch prvý prehovorí, donesie oslovi
žrádlo“.
„No dobre“, súhlasila žena.
A obaja tvrdohlavo mlčali.
Aby sa žena pobavila, odišla na návštevu k susedom. Bahlul zostal doma sám.
Náhle však do domu vtrhli zlodeji. A začali všetko vykrádať priamo pred zrakom
Bahlula, ktorý na to nepovedal ani slovo. Odniesli nábytok, kuchynský riad, šaty
a všetko jedlo. Majiteľ bytu ani neotvoril ústa.
Niekto z Bahlulových susedov však krádež spozoroval a išiel o tom podať správu žene.
Bahlula pribehla, uvidela celú pohromu. Zdvihla ruky k nebesiam a skríkla:
“Čo to znamená, Všemohúci Bože! Ako sa to mohlo stáť?“
„Ajhľa, ty si prehovorila prvá“, skríkol Bahlul víťazoslávne. „Tak bež okamžite nakŕmiť
osla.“
Preložil a poslal Štefan Varšaník z Michaloviec

Pre muža je veľmi znepokojujúce, keď začína pôsobiť na
ženy upokojujúco.
Keď sa žena prestane páčiť, začne tvrdiť, že muži nemajú vkus / Oldřich Fišer

NELIETAME… len sme ulietaní
správame sa ako narkomani
Závislí na prachoch…
výnosoch…
a rente…
Ja som ja! Ostatné dookola pliente!
NEHORÍME… dávno vyhorení
na princa sa nikto nepremení
Z rozprávok chcieť len rozprávkový zisk
Nekecaj!
Vesluj!
A drž pysk!
VLASTENCI… čo sa odcudzili navždy
chceli by vládnuť… a tiež všetko vlastniť
Námestia…
ulice…
domy…
aj Tatry…
dneska už každý strom niekomu patrí
DOBA je krutá Má nás v moci
zviera ma nepríjemný pocit
Vbehli sme jej priamo do rany
A naše výhry sú viac prehrami…

Výstava revolučných karikatúr
Dňa 14.novembra 2017 sa uskutočnila v kultúrnom dome v Sučanoch pri Martine spomienková akcia na revolučné časy z roku 1989, ktorej sa zúčastnil aj líder Novembra
1989 Ján Budaj. Súčasťou besedy bola aj výstava revolučných karikatúr martinského
karikaturistu a spolupracovníka Bumerangu Bruna Horeckého, ktorý na záver daroval Janovi Budajovi originál dobovej karikatúry, na ktorej nechýbala ani postavička
s „budajkou“ na hlave.
BH
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Filozofia naboso

nekdoty
podľa
becedy

(Podľa skutočnej udalosti)
Dve topánky v pokosenej tráve
meditujú v slnka predpáľave
Jedna ľavá a tá druhá pravá z pravej kože teľaťa či brava Ja ich vravu na fúz namotávam:

P ako
PICASSO

PABLO PICASSO (1881-1976), španielsky maliar, grafik, sochár a keramik baskického pôvodu. Od roku
1904 žil a tvoril vo Francúzsku.
Často reagoval na súčasné dianie
(Guernica, Kórea). Vo svojej tvorbe
sa vyznačoval stálym hľadaním nových výrazových foriem pri trvalom
kontakte s tradíciami.
•••
Istá bohatá Američanka navštívila
PICASSA v jeho parížskom ateliéri,
s cieľom, kúpiť si od majstra nejaký
menší obrázok. Obraz, ktorý si
vybrala, ocenil Picasso na desaťtisíc
frankov. Po uskutočnení transakcie
sa zákazníčka opýtala slávneho
maliara:
„Mohli by ste mi povedať, čo
znamená tento obraz?“
„To je úplne jasné. Pre vás to je
autentický Picasso a pre mňa
desaťtisíc frankov…“
•••
Pablo PICASSO nemal kritikov
výtvarného umenia príliš v láske.
„Ak sa zídu kritici umenia,“ povedal
raz v spoločnosti, „hovoria vždy len
o obsahu diela, o štýle, tendenciách
a zámeroch umelcov. O ničom inom
hovoriť nedokážu.“
„No dobre,“ dovolil si oponovať
niekto z prítomných, „a o čom sa
hovorí, ak sa zídu maliari?“
Picasso sa zasmial.
„Ak sa zídu maliari, hovoria aspoň
k veci. Napríklad, kde sa dá kúpiť
najlepší terpentín.“
•••
Keď sa v päťdesiatych rokoch konal
v Cannes Medzinárodný filmový
festival, zúčastnila sa ho celá
plejáda filmových a iných umelcov.
Prišla aj známa francúzska herečka
Brigitte Bardotová, a samozrejme aj
PICASSO.
Maliar, ktorý mal vtedy už takmer
osemdesiat rokov, prežíval
festivalové dni s plnou zaujatosťou.
Dal si niekoľko filmov premietnuť
len pre seba a pre Bardotovú, ktorú
pri tej príležitosti tiež niekoľko krát
portrétoval.
Účastníci festivalu sa na vitálneho
umelca pozerali ako na zázrak
a nadľudskú bytosť, ktorá sa
s nikým a ničím nedá porovnať.
Vyjadrovali to v reči medzi sebou
odľudšteným záujmom:
„Pozrite sa, prišlo to Picasso!“
•••
Na začiatku tohto storočia vkročil
PICASSO ako dvadsaťročný maliar
do ulíc Paríža. Ukázal svoje obrazy
starému priateľovi všetkých
umelcov.
„Hm,“ povedal tento starý bohém,
„pekné… ale nedávam vám veľkú
nádej. Takýmto spôsobom maľuje
tu v Paríži tridsaťtisíc maliarov. Ak
ich chcete poraziť a zvíťaziť, musíte
maľovať inak.“
Neskôr na Montmartri pri pohári
vína ešte dodal:
„Ale upozorňujem vás, že preraziť,
zvíťaziť a maľovať inak sa tu
nad Seinou pokúša práve tých
tridsaťtisíc maliarov.“
Picasso na to nič nepovedal, ale bol
to práve on, kto to dokázal.

Nosiť by ich mohla Bratislava
Tam, kde je výluka na ceste
Nehodili by sa neveste
ku oltáru či do prvej noci
Mávajú topánky ľudí v moci:
Taký otlak spraví život horkým
S pľuzgierom sa ťažko hrajú kolky
O tri čísla väčšiu ľahko stratíš
a vysmejú ťa aj kamaráti
No a v malej trpia zase prsty
Je to teda prstom proti srsti
Necht, hoc pekný, keď sa zarezáva
viacej bolí jak migrénohlava
Videl som už podlomené štekle
Kĺb ocitnúť sa môže vtedy v pekle
Noha obutá a druhá noha bosá
Pri nádche ti potom tečie z nosa
Pristúpiš si čínsku šnúrku dlhú
a hneď si pred poisťovňou v dlhu
Fusakľa ak zošúľa sa v čižme
nadávaš… a s ozvenou to vyznie
V horách vibramy a v púšti kanady
Vojakovi piesok možno nevadí
V sandáloch ak kopneš do kameňa
Nielen prsty, aj mechúr zastená
Ak vybehneš bosý na strnisko
Povedia, že snáď máš IQ nízko
Aj keď masáž chodidlová lieči
príjemnejší bude trávny strečing
Z detstva múdrosť zostala mi vrytá Ak prsty von lezú, že jesť pýta
topánka, ktorá má vpredu prstodieru
(upírsky sa škerí, namôjveru)
Ak nevieš, kde topánka ťa tlačí,
stále budeš ťahať koniec kratší

ŽelezniČné uzly laca tormu
ČO SA PATRÍ A ČO NIE ZÁHRADKÁROM V DECEMBRI
Záhradkárstvo, isteže aj mojou nevädnúcou a neodškriepiteľnou zásluhou, opantalo masy. Kvetinári, ovocinári a zeleninári nespia na
vavrínoch alias na bobkovom liste, ale bez pýrenia sa kontrolujú uskladnené cibule a hľuzy a bez diskusie odoberajú odrezky na jarné
rozmnožovanie. Po vypití vareného vína odstraňujú mumifikované plody a zámotky (imperialistických) škodcov. Keď si dajú hriatô, overia si klíčivosť semien, pozbierajú mrazuvzdornú zeleninu, študujúc odbornú literatúru, aby mali urastené plody a nie krivé, podrazácke.
Na záver tu mám pre všetkých pozostalých čitateľov aj menovateľov úzko korešpondujúci bandurkovo- zemiakovo- krumpľový fax
týkajúci sa základného krmiva každého občana bez rozdielu. Istá francúzska kuchárka z alsaského Wittenheimu sa nevedela doškrabať
svojho na pohľad obyčajného zemiaka. Okrajovala, okrajovala, až sa z neho vykľul útočný granát britskej výroby. Ty brďo!
Dodo CHRUŠŤ, prom. Chovateľ zeleniny

50 euro
Za padesát k dochtorovi,
bude ze mňa čovjěk nový.
Okrem teho já dám dar,
klobásy sú Boží dar.

Telefonát
- Pán Pupiak, príďte si, prosím, do
škôlky po syna!
- Čo zasa vyparatil?
- Nič, ale už je skoro polnoc.

Dve topánky… Kým ja takto dumäm
vyplazujú jazyčiská ku mne
Jeden čierny, druhý jeho dvojča
Pri chodníku mestskej lúky konča
Kebych nemal v pugilári clivo
s mäkkým srdcom pozvem ich na pivo
Túlali sa ktovie s kým po svete
Teraz, chúďatká, sú na diéte
Vyslúžilé topánky tu hnijú
Dôstojnejšiu zaslúžia penziu
Bo topánka v dôchodkovom veku
podobná je starému človeku.
Vynímať sa môžu na pozdrave
dve topánky ľavo - stredo - pravé.

Já su občan slušný, chorý,
nerobím já žádné vzdory.
Aj sestričke bonbošku,
aj kávičku - len trošku.
Choroba tak získá váhu,
vydám sa na zdravjá dráhu.
Velmi cťím si primárú,
nescu vystrít na máru.
V igelitke v alobali,
ňáké eura já zabalím.
Tak si budu ešče žit
a né v hrobjě cicho hňit.
Neňi to tak všadze v svjěce,
gde sa šecko netrbléce.
Tak napríklad f takém Švajci,
nemusá dat ňi po vajci…
Juraj CAJCHAN

Pejo Vidlár

Čertovské obrázky Ľuba RADENU

Drago MIKA

VIII
DVOJTÝždeň

NA TENTO

Najmenej nákazlivá je
pracovná horúčka.

RECEPT

24/2017

išánka

Deväť váľand
(telešou)

ŠA
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ndreja M

Postup:
Do vreca vopcháme autora a postupne
mu vypchávame hlavu jeho rukopisom.
Keď je riadne zapchatý, ponoríme ho
aj s vrecom do Dunajského ramena.
Ďalej – nasolíme nedozretého režiséra
a poriadne ho vyklepeme. Odbalíme
v požiadavkách sponzora, a keď napuchne, prinútime ho zapratať scénu
váľandami, na ktoré opatrne vyvaľkáme obnosené celebrity.
Oldo Hlaváček – Pavol Mikulík

Viete, prečo blondíny nemajú
doma ľad?
Pretože naň nemajú recept.

DereŠ fedora vica
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PRIMADONA

Vraj sa cíti pod psa, lebo tréner na neho celý
zápas štekal…

STRATÉGIA TRÉNERA

Vraj len z futbalistov s poriadne konskou
náturou dokáže vytvoriť nebezpečný útočný
záprah…
Stanislav Verešvársky

Umenie večne živé
Umba Tattoo, módny návrhár kmeňa Ngamba zo srdca Afriky, ale
aj zo študijných dôvodov zavítal na reprezentačný zraz futbalistov SR, aby sondoval najnovšie módne trendy v oblasti tetovania.
Na naše otázky, prečo si vybral práve Slovensko, Tattoo odpovedal, že práve u nás máme originálnych modelov celý Stoch a že
o tom bubnujú všetky africké médiá na všetkých možných vlnách.
Umba Tattoo nebol sklamaný, tetovania našich futbalistov sa mu
mimoriadne páčili, aj keď pripustil, že očakával väčšie uplatnenie
čičmianskeho vzoru. Verí však, že slovenské návrhy inšpirujú všetkých Ngambčanov do nohy i ostatných končatín. Na záver módny
návrhár obdaroval našich hráčov karikami do nosa a vyslovil presvedčenie, že naši futbalisti svoju kožu lacno nepredajú.
Ján Grexa

Čas je dobrý lekár, ale
zlý kozmetik
Rozhodca najviac vylučoval cez prestávku. Mal
niečo s obličkami / RINGO
Strojcom víťazstva domácich bol brankár hostí
Peter Závacký

výroky slávnych

Muži možno vynašli
oheň, ale len ženy
vedia, ako sa s ním
zahrávať.

Oleg DERGAČOV
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SARAH
JESSICA
PARKER
(51) herečka

Bruno HORECKÝ
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Najkrajše slova ženi:
obid je na stoľe.

JEDINÁ OTÁZKA
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Podchladený a
čiastočne lavíno
zavalený turista
nám poslal SMS-u
ku a pýta sa:
- Našiel ma bern
ardín so súdkom
rumu na krku.
Dajte vedieť, či
sa
môžem rumu na
piť.
- Ak nechcete
spôsobiť Sloven
sku problémy
porušovaním ro
zhodnutí EÚ, po
šlite bernardína
preč a čakajte ký
m vám nedone
sie UM.
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