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humoristicko-satirický dvojtýŽdenník
ROčNÍK IV, 15 december 2018 / sAMOSTATNE NEPREDAJNÉ

Peter Turčík,
novinár, redaktor a moderátor
programov o histórii
RTVS - Slovenský rozhlas
❶ Poznáte nejakú (máte nejakú
vlastnú) definíciu humoru?
Koľko ľudí so zmyslom pre humor
jestvuje, toľko je asi aj definícií, čo je to
humor. Odpoviem nepriamo. Moja stará mama Antónia, napriek neľahkému
životu, si vždy zachovala do vysokého
veku jasnú myseľ, mala skvelý postreh
a vtipne glosovala dianie okolo seba,
robila si „prču“ nielen zo svojich detí
a vnúčat. Vyznávala jedno krédo, ktoré
mi vždy, keď som ako puberťák či čerstvo dospelý človek horekoval nad nejakým nezdarom. Vždy mi vtedy povedala: Peterko môj, zapamätaj si navždy
toto: Smej sa, kým máš predné zuby.
Bez nich to už potom nepôjde!

❷ Stala sa vám niekedy humorná (veselá) príhoda, ktorá by
mohla pobaviť aj našich čitateľov?
Odpovedať je zdanlivo ľahké, ale humorné či smiech vyvolávajúce situácie
sú väčšinou, ak nie všetky, založené na
situačnej báze. To, čo je aktérom takéhoto diania určite smiešne, tak „neočitým“ alebo „neušným“ svedkom to
môže pripadať ako trápnosť. Zažil som
ich za svoj dospelý či adolescentný
život hodne, či už na školských chodbách všetkých stupňov, pri športovaní
či v bežnom živote. Vyberiem tú z čias
môjho aktívneho športovania: bol som
členom potápačského klubu Delfín
v Žiline, pretekal som najmä v rýchlostnom plutvovom plávaní. Na jednej
súťaži som sa sústreďoval pred semifinálovou rozplavbou (bol som tichý
favorit) až tak, že som si zdriemol. Zo
spánku ma však vytrhlo hlásenie, aby
pretekári nastúpili na štart. V panike,
že je to tá „moja“, som schmatol som
plutvy, dobehol k štartovým blokom
–jedna dráha bola zhodou okolností
voľná, závod odštartovali… lenže to
bola rozplavba na 800 metrov a ja som
mal plávať v tej semifinálovej na 1800
metrov…Keď súperi doplávali svojich
800 metrov ja som ale pokračoval ďalej a vôbec som nechápal, že ani vpravo
ani vľavo zrazu nikto nepláva. Myslel
som si, hm to si ale dobrý, všetkých si
uštval a vzdali to…Z brehu na mňa mávali, ja som si to vysvetlil, že ma uterákmi povzbudzujú…až skokom do vody
ma asi po sto metroch zastavil tréner.
pokračovanie na strane II…

Kresba: Sergej Popov, Rusko. Prvá cena medzinárodnej súťaže Kýchanie mozgu. Viac na strane 6.

Niektoré úradné nariadenia ako keby skrsli v hlavičke od zápalky / Milan KENDA
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Ivan Kováčik

Emil POLÁČIK

KDE SA ZÁZRAKY NEDEJÚ

Ľubomír Juhás

Ježiš na svojej ceste spozoroval bedákajúcu ženu. „Prečo tak bedákaš“, spýtal
sa jej.
„Zomrel mi môj maličký syn“ - odpovedá žena.
I vztiahol Ježiš svoje ruky na dieťa a riekol: „Hľa, žena, tvoj syn žije!“
Prechádzal Ježiš slovenskou krajinou, keď vtom v jednom mestečku uvidel
sedieť plačúceho mladíka. „ Prečo plačeš, mládenec“- opýtal sa ho Ježiš.
Mladík pozdvihol k Ježišovi svoje uplakané oči a odvetil: „ Idem prvýkrát
k voľbám a neviem, koho mám voliť.“
I pohliadol Ježiš na volebné lístky, potom si prisadol a plakal s ním…

II
hanba ako hrom. Dlho ma prenasledovala prezývka Spídy Gonzáles…

❸ Ktorá oblasť spoločenského
života je podľa vás najväčším
inšpirátorom humoru?
Ak máte dobrý postreh, správny odhad
možného vývoja situácie, isté skúsenosti s akciami a reakciami na ne, tak
inšpiráciu nájdete všade – v rodine,
v kruhu priateľov, v práci, v hromadnej
i nehromadnej doprave, v hromadných
zájazdoch etc. Niekedy sledujem páry
pri nakupovaní nábytku, kobercov,
hrncov, darov a pod – do obchodu
vchádzajú za ručičky ako dve hrdličky
ale stačí aj malá diferenciácia vkusovej
preferencie a oheň hádky blčí ako stoh
slamy… Z hrdličiek sú zrazu supy, ktoré
by si aj oči navzájom vykľovali…Keby
som bol psychológom zaoberajúcim sa
partnerským spolužitím, tak si otvorím
ambulancie priamo v nákupných centrách, za rok či dva som milionárom.

❹ Ak máte - mohli by ste nám
prezradiť rebríček:
a) najveselších politikov
b) najsmiešnejších politikov?
Neviem či politici vedia byť naozaj
úprimne, zo srdca veselí lebo oni keď
sa smejú na verejnosti, tak sa väčšinou
uchechtávajú nad svojimi politickými
oponentmi. Keď lovia voličov či sponzorov tak sa síce smejú tiež, ale je to
ten spindoktormi nacvičený úsmev
typu „ssýýýýýýrr“. Tu sa nedá robiť rebríček najveselších politikov, lebo naozaj
neviete či veselosť iba predstierajú alebo je úprimná. Lenže slovné spojenie
„úprimný politik“ je taký istý oxymoron
ako „živá mŕtvola“. No a smiešnych
politikov je veľa, zo svojej novinárskej
praxe si ich pamätám naozaj veľa… táto
množina smiešnych politikov sa však
podľa mňa prekrýva s tou množinou
„veselých“. Česť výnimkám, tie sa ale
hľadajú ako povestná ihla v stohu slamy, ktorú naprázdno vymlátili samotní
politici.

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Jednu určite nie, to by bola otrava stále
ju niekomu hovoriť. Ale mám prioritne
najradšej tie židovské. Majú esprit, sú
kvintesenciou životných skúseností od
kolísky po hrob, sú aqua vitae v aj tých
najťažších chvíľach života. Veľmi je mi
blízky humor Miroslava Horníčka, jeho

Hovory H sú originálny urquell noblesnej vtipnosti (sic! – veď aj on pochádza
z Plzne, ako ten iný Urquelle). Napr.
Otázka diváka: Einstein kedysi povedal,
že „vesmír je síce konečný, ale neobmedzený“. Ako mám tomu rozumieť?
Odpoveď M. H.: Zdá sa, že je to paradoxné, ale je tomu tak. Práve takto je to
aj s obmedzenosťou, ktorá často býva
nekonečná.

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

Samozrejme, je to pomerne častý jav,
že si zo mňa uťahujú kamaráti, rodina,
kolegovia. Je to vlastne dobrý pocit,
lebo takto aspoň viete, že nie ste pre
svojej okolie luft. Asi najhoršie (okrem
vážnych chorôb) v živote je to, keď vás
všetci prehliadajú, nikto o vás ani len
nezakopne, nie ste hodný toho, aby
vás požiadali o radu či pôžičku… Navyše kanadské žartíky či dôvtipné ataky
a fígle vás nútia byť v strehu. Nám tak
ale aj niekedy nastavia zrkadlo a na
chvíľu zbadáme, akí sme smiešne márnomyseľní. Je to dobrá medicína na
mentálne pľuhavstvo zvané pýcha a jej
podobné neduhy.

V

slovník (takmer) cudzích slov
Za roky vývoja ľudskej civilizácie sa
vytvorilo množstvo stereotypov, bez
ktorých by sme si už dnes náš život ani
nedokázali predstaviť. Naučili sme sa kadekomu a kadečomu klaňať, kadekoho
a kadečo si uctievať, aby sme vzápätí dokázali odsúdiť i vziať na milosť jednu a tú
istú veličinu. Vývoj smerom k civilizácii
nás na jednej strane kadečím vyzbrojoval a na druhej nás ako aktérov otupoval.
Tento rozpor, pretože bol anachronický
(marxisti by povedali, že ide o jednotu
a boj protikladov) sa musel niekde kompenzovať. Každý anachronizmus sa však
diagnostikuje a vzápätí aj lieči prísne individuálne.
Fašizmus si svoj pocit víťazstva a neob-

VIANOČNÝ

medzenej moci kompenzoval v antisemitizme (okrem iného, samozrejme), komunizmus v boji proti triednemu nepriateľovi
(tiež, pochopiteľne, okrem iného), a tak by
sa to dalo vyratúvať donekonečna. Každá
významná etapa vývoja spoločnosti má
okrem toho svoje symboly – a ako som
už spomenul – ľudia ich s veľkou pompou
búrajú i stavajú, alebo naopak. Zbúrali sochu Márie Terézie, nahradili ju desiatkami
a stovkami sôch V. I. Lenina, odstránili
sochy T. G. Masaryka a M.R. Štefánika,
nahradili ich sochami K. Gottwalda, odišli

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

Ako vzduch, voda, oheň a zem, ako láska. Neverím, že sú aj takí ľudia, čo nemajú ani nanogram zmyslu pre humor.
To by sa museli zmárniť v momente,
keď dostanú rozum a zistia to. Najväčší
zmysel pre humor musí mať asi Hospodin, lebo pri tom šialenstve na Zemi, čo
denno- denne, v každej sekunde vidí
už tisícky rokov, tak keby nemal zmysel
pre humor, tak to by už bol úplne grogy
a nemohúci.

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

Nadviažem na predošlé riadky. V duchu židovského humoru si preto kladiem takpovediac rabínsku otázku
študentom ješivy: Môže byť Všemohúci
niekedy aj nemohúci? Lenže odpoveď
neviem, lebo to by som sa rúhal, že som
chytrejší ako On.

KAPOR
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fašisti v hnedom, po nich prišli komunisti
v červenom, aby ich nakoniec častokrát
nahradili jedni aj druhí s trikolórou. A do
čela sa dnes tlačia zasa podobní ako na
začiatku, aby sa kruh uzavrel.
A potom sú tu ešte symboly, ktoré zdanlivo pretrvávajú. Ale napríklad Ježiška
a Mikuláša nahradil Santa Klaus a Dedo
Mráz – jeden ako druhý, ako keby ich
jedna mater mala. No a čo napríklad taký
vianočný kapor, ktorý by mal symbolizovať sviatky mieru a pokoja, a neboli by
sme to my, ľudia, keby sme si ten symbol
neprispôsobili vlastnej letore. Áno, je to
symbol, ktorý nikomu neprekáža a preto
ho nikto manifestačne neodstraňuje –
i keď, ako je známe, tento symbol končí
pravidelne na pekáči.
Keď ľudstvo pochopilo, že tárajov, uzurpátorov, ľudí lačných po moci sa môže
zbavovať len raz za čas, aj to s veľmi neistým výsledkom, potrebovalo symbol,
ktorý by bol na jednej strane neškodný
a ktorého by sa navyše mohlo aspoň
symbolicky zbavovať – a pritom si ešte
naplniť bruchá. A tak podobne, ako sa
ľud prostredníctvom svojich volených
zástupcov vozí v BMV-čkách a mercedesoch, prostredníctvom kapra každoročne
účtuje s vlastnou neschopnosťou niečo
vo svojom živote zmeniť.
Ak náhodou máte pocit, že celé je to
pritiahnuté za vlasy, máte pravdu, je. Ale
kapry určite protestovať nebudú.
Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

JAJKELE:

Ján Heinrich / čriepky

„ Ako poznáme cynika?
Má ľudoprázdne srdce.“
Tomáš Janovic

•Kto
• za pravdu horí- bola pôvodne hymna
svätej inkvizície
•Ak
• si vylejete zlosť, nezabudnite spláchnuť!
•Dobre
•
vycvičené svedomie pána nepohryzie.

PREJAV POSLANCA
Áno, ceny zvyšujeme,
čujme pravdu holú,
no máme aj pozitívnu,
platy pôjdu dolu.
Emília MOLČÁNIOVÁ

Z BASY NA HRAD
Mnohí začínali tak,
ale ozvali sa hlasy,
platí to aj naopak,
z hradu rovno do basy.
Eva Jarábková-Chabadová

Balíčky
Koncem roka balíčky,
raduj sa, múj maličký!
Či si študent, seňiór,
spívat budeš slávy chór.
Vláda luďom pjekňe rovno
a v balíčkoch velké.ovno.
Kráťí sa im čas kradnuťá,
čím ťa fčilkaj zbalamuťá?
Poukazy, cinkrlátka, tretky,
pusinky na líčka tetky.
Ľubomír Juhás

A co na to poét nasratý a vrící?
Bješte, tupci, uš do.ici!
Pavel Taussig

dedo Pejo

Dáte mi za pravdu? A koľ ko? / I. Kraus

III
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SPRÁVY
SLOVENSKEJ
MALEJ
STRANY

Cudzie slová
Ako bolo vedecky zistené, každé
šieste slovo v slovenčine má cudzí
pôvod. Hneď po tomto zistení sa jazykovedná úderka Slovenskej malej
strany pustila do Krátkeho slovníka
slovenského jazyka a v záujme čistoty nášho jazyka vyškrtla príslušné
slová, presnejšie, každé šieste slovo.
Nie všetky slová, ktoré majú cudzí
pôvodom sú však pre slovenčinu
stratené. Na obrázkoch vidíme niektoré nástroje, ktoré si naša úderka
vzala na pomoc, a s ktorými by mali
rátať aj jazykovedci.
Číslo jeden je prístroj na ohýbanie

takto neprispôsobených slov, prístroj číslo dva slúži na upevnenie
slov v našej slovnej zásobe, a číslo tri
na bezpodmienečné odstraňovanie
slov z našej slovnej zásoby.

Štvorka je dômyselné zariadenie,
ktoré má slúžiť na pomoc tým, ktorí
našu informáciu o slovenskom jazyku nedokázali správne rozdýchať.
-mv-

Víťazný priemer
Spoločné preteky bežcov a chodcov sa skončili ako chodecké preteky:
Bežci sa prispôsobili tempu chodcov.
Čas beží, preto Slovenský zväz bežcov a chodcov prijal nasledujúce rozhodnutie: „Na ďalších spoločných pretekoch sa zúčastnia len najpomalší
bežci a najrýchlejší chodci. Očakávame, že z tohto modelu vzíde reprezentatívny priemer.“
Tak to chodí…
Marián Hatala

Fero MRÁZ

UFO GRAMY

Kde sa nudíme lepšie, ako v kruhu rodiny? / Oscar Wilde

Tom áša Majerníka

Sloboda
s dvojnásobnou
podmienkou

UFÓNSKY
BRUCHOVRAVEC
Slová, čo mu plynú z úst,
nezachytí ucho.
Sluch počuje iba to,
čo vysloví bruchom.
VÝLETNÍCI Z UFO
Sú to včely, vraví sused.
Ba nie, sršne – iste.
Žihadlami len tak iskria.
Uverili by ste?

Nielen smieť si otvoriť ústa,
ale si ich aj sám,
bez cudzej pomoci,
smieť zase zatvoriť.
Na rovinu

Z domova (nielen dôchodcov)

Nehrbte sa!
Rád by som s vami hovoril
ako rovný s rovným.
Peter GOSSÁNYI

Aleš VYJÍDÁK

Marián HATALA

(tbc) Na dnešnom predstavení volebného programu Združenia 4 Money
poprel nie veľmi čestný predseda a päťkrát trestaný líder Združenia, vystupujúci pod umeleckým menom Oli Garcha, že by im išlo najmä o materiálne
zisky. „Nám ide v prvom rade o občana - aby nám uveril - a tiež o to, čo
najskôr zistiť, ako tie financie získať!?“
Stanislav Verešvárský
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Aleš Vyjídák
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Peter Kalmus

Pavol M. Kubiš

Mirek Barták

Možno Raz…

Postavím iglú na Sahare,
Privábim z nebies Pegasa,
Omladím všetko, čo je staré,
Nech mi to srdce nedrása.
Poklady budem hľadať v Zemi Snáď v Nej je Pravda ukrytá.
Pozliepam Mesiac rozpoltený,
Nakŕmim hladných dosýta,

KORUPČNÝ EPIGRAM
Nepatrí sa ako v chlieve
vybľakovať zištné ciele,
kým opadne z piva pena
zmizne kauza dostratena.
Mikuláš Jarábek

Presnorím strmé serpentíny,
Rozhojdám lode v prístave,
Spýtam sa Boha, kto je vinný,
Že ľudia majú na mále.
Prekĺznem plazmo po tuneli,
Vznesiem sa s orlom do výše,
Dovravím mlynom, aby mleli,
Na hore zvony rozkníšem.

Velká soutěž
o malé volby

hatší

Tak už to máme za sebou. Komunální volby 2018. A co že
nám řekly? Že krize socanů se
prohlubuje, že komunisti opět
propadli, že agent Bureš ani
tentokrát nezískal Prahu. Taky
nám ukázaly, že vítězství nemusí
automaticky znamenat vítězství,
a že se stále více a více rozdělují
volební preference mezi velkými městy a venkovem. Mnoho signálů, které sice ledacos
naznačují, nicméně teprve budoucnost ukáže, do jaké míry se
naplní. A jestli si chcete s předstihem udělat tak trochu jasno,
máte možnost v následujícím
testu.

4. Hnutí Ano je v Praze:
a) na magistrátu
b) na radnici
c) v zadnici

Rasťo Visokai

Zapálim sviecu na obetu,
Rozkadím vonný tymián,
Dospievam pieseň nedopetú,
Povpletám slová do lián.

Detský kútik
- Oci, dnes som si spomenul na tvoje slová, že slabším treba pomáhať.
- A zachoval si sa podľa toho?
- Áno, pomohol som malej Zuzke
zjesť jej desiatu.

2. Sociální demokraté měli po
zveřejnění volebních výsledků:
a) kopřivku
b) zimnici
c) Zimolu

•••
Ona a on:
- Vieš, že ti ide o život, ale neprestaneš ten rum slopať!
- No čo, Fero celý život pil iba mlieko a skonal, keď na neho pri dojení
spadla konva.

3. Správné znění volebního sloganu Babišova hnutí v Praze
bylo:
a) Uděláme Čechy bohatší
b) Uděláme Prahu bohatší
c) Uděláme moji peněženku bo-

Drago MIKA

Což takhle dát si Senát
Jasno do kauzy údajného návratu někdejšího středočeského hejtmana Davida Ratha
do vrcholné politiky vnesli až
redaktoři Fámyzdatu. Zatímco
většina voličů je mírně řečeno
zděšená případným vstupem
kontroverzního politika do horní
komory Parlamentu, sám Rath
vše vysvětlil v exkluzivním rozhovoru pro náš list. V něm uvedl,
že nemíří do Senátu, ale před
senát krajského soudu.

Tisková oprava
V minulém čísle Fámyzdatu
jsme nesprávně uvedli, že
česká populární zpěvačka
Lucie Vondráčková dala svému
manželovi hokejistovi
Tomášovi Plekancovi brusle.
Správně mělo být uvedeno,
že mu dala kopačky.
Omlouváme se a děkujeme
za špunty.
Na základe dohody o reciprocite publikujeme niektoré materiály z českého
humoristického časopisu
SORRY.

1. Nové heslo KSČM po prohraných volbách bude:
a) Proletáři všech zemí vzchopte
se
b) Kdo není s námi, je s ANO
c) Není důležité míti Filipa

Pozliezam všetky obrie skaly,
Zo zrnka Život vylúdim,
Bude mi Bratom každý Malý Veršami myslím na Ľudí.

Jedného dňa dám Vale Svetu Osudu plány rozvíjam.
Z neprávd sa všetky sváry pletú Zakážme klamať médiám!

5. Andrej Babiš chce po prohraných volbách financovat nový
film:
a) Andreji, proč tě v Praze nechtějí
b) Zrada v Brně
c) Vetřelec
Správné odpovědi spolu s koblihami a telefonním číslem na Andreje Babiše posílejte ústřední

volební komisi, případně do Čapího hnízda.

KAREL KOHL

V
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Mojses Jakubovič má v Mukačeve
pekárstvo. Príde k nemu zákazník, pán
strážmajster Potůček, a hovorí:
„Počujte, Jakubovič, to sú všetko vaše
deti, čo sa tu hrajú pred krámom?“
„Áno, prosím, pán veľkomožný. A ešte
šesť ich mám tu vzadu v kuchyni.“
„Človeče, preboha, a kedy vy vlastne
pečiete?“
•••
Dohadzovač: „No dobre, tak oni sa
teda vykašlú na ženenie. Ale nie je im
ľúto pri pomyslení, že ich meno úplne
vymrie?“
Ženích: „Prečo by malo vymrieť, pán
Schmauss? Ja sa predsa volám Kohn!“
•••
Hugo Lederer, sviatočne oblečený
a s veľkou kyticou v ruke, zazvoní pri
dverách bytu svojej zbožňovanej,
ktorú chce požiadať o ruku. Príde mu
otvoriť malý Móricko, nevestin braček:
„Nazdar, Móricko! Kde je tvoja
maminka a sestrička?“
„Hore v izbe, pán Lederer.“
„Tak ich pekne zavolaj, aby prišli dole,
dobre?“
„To nemôžem, pán Lederer, oni tam
trénujú.“
„Trénujú? A čo trénujú, Móricko?
„No, maminka tam Bertu trénuje,
aby vedela pekne povedať: Ach,
pán Lederer, váš návrh prišiel tak
celkom neočakávane, som z toho celá
prekvapená!“

U podnikateľa zvoní telefón:
„Uniesli sme tvoju svokru, okamžite pošli výkupné 100.000 dolárov!“
„A keď ich nepošlem?“
„Tak ti ju naklonujeme.“
•••
V škole na poslednej hodine hovorí pani učiteľka:
„Kto odpovie na moju otázku
ako prvý, môže ísť domov.“
Ferko schválne tresne pravítkom po lavici. Učiteľka sa pýta:
„Kto to urobil?“
Ferko jej odpovie:
„Ja… dovidenia.“

•
Ž IDOVSK é
ANEKDOTy

Rasťo Visokai

Horor od Yukonu

MARA

Frivolnejšiu tanečnicu Maru
kvôli drogám prepustili z baru.
V nádeji, že časom získa miesto podobné,
udržiava svoje telo stále vo forme.
Momentálne už nefičí na ničom
a v zbrojnici pri tyči predvádza sa hasičom
Tí do nočných radi chodia zrazu,
lebo Mara pri tyči robí riadnu skazu.

Ľudo MAJER

Ivan Kováčik

Setkali se v lese,
na maškarním plese.
Přisel tam i jeden host
převlečený za nerost.
Málo se ovládal:
Pil a sprostě všem nadával.
Ke konci tvrdil, že je samorost.
Pak ležel na mechu,
(jako v pelechu)
a lapal po dechu.

Zlatokop Bill Hickhock sa veselo zaškľabil.
Našiel hrudku zlata!
A ďalšiu!
Potom ešte jednu!
Zlatokop Bill Hickhock sa s odporom zaškľabil.
Zistil, že sa hrabe
v opravovanom chrupe nebohého O’Briena.
Milan KENDA

Gejza šiel navštíviť kamaráta. Našiel ho v kuchyni kľačať a drhnúť podlahu.
- No toto by mi ani vo sne nenapadlo.
- Mňa tiež nie, to je nápad mojej starej.

FIGĽE Z BARDEJOVA

Americký prezident Trump ide po
Washongtone a vidí bezdomovca, ako
si maže lajno na chlieb. Príde k nemu
a hovorí:
- Tu máš sto dolárov a chodď si kúpiť
niečo k jedlu, nie sme na tom predsa
tak zle.
To isté sa odohrá v Rusku. Putin vidí
bezdomovca, ako si maže lajno na
chlieb a hovorí mu:
-Tu máš stravenky na celý mesiac,
predsa nie sme na tok až tak zle.
V Bratislave ide po ulici minister financií a vidí, ako si bezdomovec maže lajno na chlieb a rozhorčene mu hovorí:
Čože, až takú hrubú vrstvu?!
•••
Rozprávajú sa dvaja poslanci pri pozorovaní lietadla:
- Čo myslíš, je to súkromné, alebo
vládne lietadlo?
- Ty si ale hlupák. Veď keby bolo vládne, tak by ho po stranách sprevádzali
motorky.
Poslal nám Milan MARGICIN

Miro Vico

Pán Abeles mal strašne škaredú ženu
a všetci sa čudovali, prečo ju berie
všade so sebou. Jeden z jeho priateľov
sa konečne osmelil a priamo sa ho na
to opýtal.
„Pozrite sa, pán Brod“, vysvetlil to
pán Abeles, „ono je to tak lepšie.
Lebo ju nemusím bozkávať ani keď
odchádzam, ani keď sa vraciam.“
•••
Katz a Stein idú raz v pacifickom
exprese. Je noc a všetci sa ukladajú
k spánku. Zrazu sa objavia vo vagóne
štyria ozbrojení maskovaní lupiči
a žiadajú peniaze. Všetci musia dať
ruky hore, len pán Katz žiada výnimku:
„Prosím vás, pán náčelník, mohol by
som si za pätnásť sekúnd vybaviť
niečo s kolegom?“
Náčelník banditov mu to dovolí, pán
Katz vytiahne z vrecka tisícdolárovú
bankovku, podá ju Steinovi a povie
takmer slávnostne:
„Dlhoval som ti tisíc dolárov, tak tu sú,
Stein!“
•••
Blum a Lévi ležia v nemocnici
s ischiasom. Liečia im ho masážami.
Lévi vždy pri masáži reve od bolesti,
Blum sa usmieva.
„Počúvaj Blum, ako je to možné, že ty
sa pri tom usmievaš a ja sa môžem od
bolesti zblázniť?“
„Ty chytrák,“ odpovie mu Blum, „hádam
si nemyslíš, že tomu masérovi dávam
k dispozícií tú chorú nohu?“
•••
„Kedy by ste mohli prísť k nám na
obed, pán Katz?“
„Počkajte… V pondelok obedujem
u Sternovcov, v utorok mi bude zle,
v stredu obedujem u Adlerovcov, vo
štvrtok mi bude zle… Hodil by sa vám
piatok?“
•••
„Kam idete, pán Roubiček?“
„Do bordelu.“
„Teraz? O ôsmej hodine ráno?
„A mám na to celý deň myslieť?“
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•• Dni otvorených dverí sú strašiakom tých, čo sa radi pozerajú kľúčovou dierkou.
•• Je lepšie, keď je človeku naklonený nadriadený, ako veža v Pise.
•• Vstup do svedomia by mal byť otvorený aj počas štátnych sviatkov.
•• V politike nestačí napľuť si do dlaní. Treba ešte napľuť protivníkovi do tváre.
•• Načo si stáť za slovom, keď život ponúka aj pohodlné miesta na sedenie?

Zamyslel sa Zeus starý,
nad správou, čo začul dnes.
Vraj ľuďom sa slabo darí
a mnohých sa chytá stres.
Len nedávno porazili,
boľševícku príšeru,
no a dnes ich porazení,
div že z kože nederú.
Chce mať jasno v tejto veci,
preto sa hneď rozhodne.
Riešiť problém za horúca,
to býva vždy výhodné.
Vôbec nedbal božskej rady,
od manželky, od Héry.
Nechcel počuť pripomienky,
od Atény, od dcéry.
Hluchý chcel byť k všetkým
bohom,
čo mu dobre radili.
Nemiešať sa medzi ľudí,
časy sa už zmenili.
Zastal preto na polceste:
,Čo ak pravdu hovoria?
Veď tým dole nepomôžu,
ANI VEČNÍ BOHOVIA!''
Peter DrdúL

Příležitosti js
ou nerovné
s tím nikdo n
ikdy nepohn
e
a pohne-li, ta
k doblba:
rovnost, svorn
ost, poroba.

Nemám kapra, nemám šunku, nemám darčeky, ale
môžem ťa potešiť, mám dobrú náladu.

Inzerát pod psa
Stratil sa pitbul. Kto ho nájde, tomu sa ospravedlňujem.

Juliusz PUCHALSKI

KÝCHANIE MOZGU
V PREŠOVE

- spojenie skoku smrti a populizmu
Medzinárodná súťaž kresleného humoru Kýchanie
mozgu – od kalokagathie k hypochondrii a späť, podporená medzinárodným vyšehradským fondom, má už
za sebou 8 ročníkov, v priebehu ktorých sa jej zúčastnilo takmer 1500 autorov z celého sveta. Tohtoročná
téma Salto mortale & Populizmus sa zameriava na populizmus a manipuláciu občanov v prospech individuálnych alebo skupinových záujmov, sľubujúcich rýchle
a nereálne riešenie problémov.Cieľom nášho projektu
je poskytnúť obraz populizmu prostredníctvom karikatúr. Salto mortale ako metafora a reflexia atraktívneho
smrteľného skoku, ktorému tlieska cirkusové publikum
čakajúce na dokonalý efekt, alebo smrteľný skon artistov. Odborná porota pod predsedníctvom Saskie
Gheysens, riaditeľky Európskeho centra kresleného
humoru, vybrala z 883 prác víťaznú kolekciu. Najvyššie ocenenie získal ruský autor Andrej Popov, druhé
miesto Slawomir Makal z Poľska a tretie Doru Axinte
z Rumunska.
Výstava najlepších súťažných prác bude v centre nezávislej kultúry Wave v Prešove od 17.decembra 2018
do konca januára 2019 a uskutoční sa aj Nowom Targu,
Baji, Užhorode a Pardubiciach.
Kurátorom výstavy je Peter Rázus z Prešovskej rozvojovej agentúry, hlavného organizátora tejto medzinárodnej súťaže.

-r-

2. cena: Slawomir Makal, Poľsko

Lída CHÁBO
VÁ

Mikul–Santa Mráz
Mikul–Santa Mráz,
vybral sa na zraz.
On sa dozví tam,
že kedy pújde kam.
Nepojede do islámu,
tam mu prsty, hnáty zlámú.
Podrežú mu krk
(to byl enem frk).
Vybere si cirkev svatú,
tá by scela pomoc, ratu.
Rozdá setrám, bratom,
ďerekek téš, ej barátom!
Do parlamentu k ateistom,
aspoň bude si na istom,
že do fčil u nás kraluje
a gdo sa enem žaluje.
Dedo Pejo

Luc Descheemaeker, Belgicko

Darko Drljevic, Čierna Hora

George Bernard Sh
aw
(1856-1950) – angli
cký dramatik,
kritik a prozaik írs
keho pôvodu

Peter GossányI / Aforizmy

SPRÁVA

Malý Bobeš vraví tete, ktorá je
u nich na návšteve:
- Teta, ty si taká škaredá!
Keď to počuje mamina, okamžite
ho vezme do kuchyne a karhajúco mu hovorí:
- Ty nevychovanec! Ako môžeš
niečo také povedať vlastnej tete?
Okamžite choď naspäť, ospravedlň sa a povedz, že ti je to ľúto!
Bobeš sa vráti do obývačky, postaví sa pred tetu a vraví:
-Teta, mne je to ľúto, že si taká
škaredá

Pýtali sa raz Bernarda SHAWA,
ktoré tri knihy považuje za najlepšie
na svete.
„Áno, poznám ich,“ povedal slávny
dramatik, „ale bohužiaľ nemôžem
ich menovať – bráni mi v tom
skromnosť.“
•••
Georg Bernard SHAW bol vo
vyššom veku stále viac chudý
a éterický a často si sám robil vtipy
zo svojej postavy. Naposledy to bolo
pri príležitosti jeho deväťdesiatych
narodenín. Odmietol prísť na oslavu
svojich narodenín, ktoré sa konali
v najväčšom londýnskom divadle,
a poslal len tento skromný lístok na
svoje ospravedlnenie:
„Som už taký zoslabnutý a tenký,
že moju neprítomnosť si ani
nevšimnete.“
•••
Napriek tomu, že v povahe
G.B.SHAWA zostala po celý jeho
život istá staroírska dvornosť voči
slabšiemu pohlaviu, sú na druhej
strane známe prípady, keď ani ženy
neboli ušetrené jeho nepríjemnej
irónie. Tak napríklad istá dramatická
umelkyňa poslala Shawovi
pozvánku na súkromný banket na
oslavu svojich päťadvadsiatych
narodenín.
Deň pred oslavou stretla umelkyňa
autora Pygmalionu na jednej rušnej
londýnskej ulici:
„Majstre, dúfam, že ste dostali
pozvánku na oslavu mojich
päťadvadsiatych narodenín?“
„Samozrejme,“ povedal Shaw na
to, „ale ospravedlňte ma, že som
nemohol prísť. Bol som vtedy pred
siedmimi rokmi práve v Škótsku.“
•••
V jednej spoločnosti v Londýne sa
hovorilo, aké rôzne obyčaje a zvyky
sa kade tade po svete vyskytujú.
Prišla do reči aj stará India. Niekto
pripomenul, že tam bolo vo zvyku
pochovávať s mŕtvym manželom aj
vdovu.
„Nebolo to kruté?“ opýtala sa jedna
vystrašená dáma prítomného G.B.
SHAWA.
„No hej,“ poznamenal na to bezcitný
ironik. „Chudák manžel!“
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Perličky
zo školy

lia

a oko

• Klasifikácia je nový druh zberu
úrody, keď sa len tak odfiknú.
• Najlepšie sa majú psy, pretože sa
potia len jazykom a rybám, ktoré sa
môžu stále kúpať.
• September je mesiac rovnodennosti a vzniká z toho škola.
• Na jeseň všade poletuje babičkino
leto.
• Jeseň poznáme podľa toho, že sa
vietor hrá s listami.
• Počasie býva premenlivé. Preto sa
celá príroda pestro oblieka.
• Lístie opadáva, aby sa mohlo na
jar zasa zazelenať a tiež preto,
pretože príroda nechce s ním mať
zbytočné starosti.
• Lístie opadáva aj preto, aby si príroda mala do čoho ľahnúť.
• Vtáky si hromadia na zimu zásoby do rezervy. Najmä veveričky.
• Vtáky odlietajú do teplých krajín,
pretože peši by im to trvalo veľmi
dlho.
• Jeseň máme radi napriek tomu,
že nám prináša veterné počasie,
nepríjemné dažde a skúšanie.

VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY
Medzi duté miery
patrí dutá hlava.
Dlhým spánkom sa dá
liečiť nemoc spavá.
Južný vietor vôbec
nevie, kde je sever.
Informatik by mal
kompasom nájsť server.
Mäso z dogy dáva
mäso do hot doga.
V rozprávkach zlé veci
robí baba joga.
V labyrinte má vždy
miesto laba dáka.
Len v Afrike rastú
afrodiziaká.
Na šachovniciach stáť
majú figuríny.
Dedkov nemôže nik
ťahať za plešiny.
Aj na poli často
polemika vznikne.
Na blate sa vietor
nikdy nepošmykne.
Primadonou býva
každá žiačka v príme.
Karamel je cukor,
ktorý upálime.

Jozef BILY

StroskotAná loď…

A na pustom ostrove sa zachráni 20 žien a jeden chlap. Muž tro tam nemá ľahké - celý
deň musí plniť ženám ich priania, preto je veľmi unavený a už nevládze. Keď tu sčista- jasna búrka. Na obzore sa zjaví iná loď a narazí na skalisko. Na kuse trámu sa blíži
k ostrovu ďalší stroskotanec. Muž z ostrova na neho kričí: Hurá, chlap! Konečne na tie
ženy nebudem sám.
Stroskotanec sa ozve nežným hlasom: - Čo je ma po ženských, ty ste mi sympatický!

ŽelezniČné uzly laca tormu
Žalobaba

Juraj Cajchan

Raz som čítal v časopise,
a bol veru riadne drahý,
psí hlas neba nedotkne sa,
lebo bleskom kríži dráhy

Riaditeľ k svojmu zamestnancovi:
- Papuliak, čo robíte?
- Teraz nič.
- Tak dobre. Keď skončíte,
tak príďte ku mne

Mňa však také netýka sa,
pre mňa je aj vesmír malý,
jačím, vrieskam, vykrikujem,
na krku mám z toho svaly.

Špivanka

A vždy, keď to na mňa príde,
Tak kričím na plné ústa,
A pauzu si dám len potom,
Až ulica zostane pustá.
Z každej slušnej spoločnosti
Hneď ma z dverí vyhadzujú,
už som stratil dobrú povesť,
a teraz ma tlačia k múru.
Raz ja z pomsty strašne zrevem,
priložím si k ústam dlane,
Budú počuť na mesiaci,
Aj na odvrátenej strane.
Text a kresba: Ladislav Belica

NA ŠARIŠSKEJ TRŽNICI

- Ja še ňestačim čudovac. Predavace koňsku salamu za
šviňsku cenu a somare to kupuju.

Mňe moja mac tak povedala,
že mňe Bumerang ňetreba.
No mňe, mamo, Bumerang
tak potreb - potrebno
jak na koňa kantar, šedlo.
Bumerang, šedlo i remeňe,
na mojo sumeňe,
každu druhu sobotu
mojo poce – pocešeňe.
Šubi- dubi- capcarap.
Pusi Pajtaš

Čertovské obrázky Ľuba RADENU

VIII
DVOJTÝždeň

NA TENTO

Chorôb je veľa, ale zdravie
je len jedno.

RECEPT

25/2018

MENŠINOVÝ GULÁŠ

…a Dereš z

DereŠ fedora vica

AFORIZMY Milana Kupeckého
• Do volebnej urny pravidelne pochovávame
svoj volebný hlas.
• Po voľ bách sa najprv zrátajú hlasy a po
voľ bách nám to pekne spočítajú.
• Mnohí politici majú z nízkych preferencií
vysoký tlak.

Potrebujeme zástupcov najvýznamnejších menšín, kotlík
a uvarený guláš. Keďže guláš je
už uvarený, rovno poprosíme zástupcov menšín o krátky príhovor.
Príhovor hovoria do kotlíka, ktorý
si zástupcovia menšín nechajú vzájomne kolovať. Gulš bude pikantnejší, ak započneme diskrimináciu
vybraných menšín ich ignorovaním.
Potom si sadneme sami spoločne
za stôl a zástupcov menšín pošleme tam, kam patria. Za Dunaj, za
Moravu alebo Podkarpatskú Rus,
toho času Zakarpatskú Ukrajinu.
Dobrú chuť.

le

maľby na sk

Alfa a Beta

Nealkoholické pivo je porno v rádiu / N.N.

ZLATÁ RYBKA

"Dievčatá
by sa
nikdy
nemali
hanbiť za
to, aké sú
inteligentné."

Fero Tvrdoň sedel s udicou na brehu svojho jazera a relaxoval. Ako
bývalý europoslanec a predseda predstavenstva viacerých správnych rád, ktorý vytuneloval sedem fabrík a zmocnil sa niekoľkých
privatizačných fondov, si užíval plody svojej činorodej práce.
Len ryby akosi nebrali, ale nič to, veď do večera času dosť, netreba
sa nikam ponáhľať, netreba sa stresovať. Konečne sa ozvalo signalizačné zariadenie. Fero Tvrdoň sa nahlas rozosmial a hneď pritiahol
lanko. Vzápätí takmer zamrel od údivu. Na háčiku sa trepotala zlatá
rybka.
„Ak ma pustíš na slobodu, splním ti tri želania,“ prehovorila rozochveným hláskom.
Ferovi Tvrdoňovi zaiskrili oči radosťou. Chvíľu premýšľal, čo by mu
ešte mohlo ku šťastiu chýbať, no nie a nie mu nič prísť na um. Zastával už všetky významné posty, precestoval celú zemeguľu, navštívil
najatraktívnejšie dovolenkové destinácie od Bahamských ostrovov
až po Madagaskar, vlastní miliónové vily, autá, športové areály…
„Nuž dobre, keď je tak,“ odpovedal po dlhšom uvažovaní, „mne stačí
splniť len jedno želanie: chcel by som sa aspoň na pár dní stať princom, prípadne arcivojvodom.“
„Tvoje želanie bude splnené,“ zašvitorila rybka, zatrepotala chvostom
a zmizla v hlbine jazera.
Hneď na druhý deň sa Fero Tvrdoň zobudil v nádhernom paláci, krásne mladé servírky mu prinášali raňajky rovno do postele. Služobníctvo sa úslužne klaňalo a Fero Tvrdoň sa nedokázal dosýta nabažiť
toľkého šťastia. Uprostred slastného opojenia sa vo dverách zjavila
Ferova manželka v sprievode dvorných dám a nežne ho oslovila:
„Francku, vstávaj, o chvíľu vyrážame do Sarajeva…“

Emma WATSON

Peter Zifčák

Často bolí hlava toho, kto ju stratil / LBV

Ján GREŠÁK

Andrej Mišanek

Rada
Nehádžte ľuďom polená pod nohy, nechajte si ich na zimu.

•••

Keď zlodej kupuje gumené rukavice, predstiera, že je chirurgom / Serna

MATEMATIK
Bol špičkový matematik,
výsledky z hlavy hádzal,
s nevypočítateľnou ženou
však vyjsť nedokázal.
Emília MOLČÁNIOVÁ

B AČIKOVA
M u DROS c

Čom mužove v noci
stavaju zos posceľ i? 5
% z ňich še muši napic,
12 % muši na zachod
a 83 % muši isc domu.

JEDINÁ OTÁZKA
alebo

Vy sa pýtate,
my odpovedám

e

S otázkou sa na nás
obrátil Karol B.
z Lesíčka po Grúňom:
Blí žia sa Vianoce a
chcem, aby mi
byt voňal ihličím.
Preto nechcem
umelý stromček a prí
rodný stojí tiež
dosť peňazí. Preto by
som si najradšej pre stromček zaš
iel sám do lesa.
Len sa bojím, že ma
niekto uvidí
a dostanem pokutu.
Čo myslíte?
- No keď sa vyberie
te pre stromček
s pílkou a sekerkou a
budete si pri tom
spievať známu sloven
skú Rež a rúbaj
do krve., myslíme, že
nikto sa neopováži vás pri tejto činnos
ti vyrušovať. Ak
by ste mali predsa len
nejaké obavy,
požiadajte o asistenci
u členov Kotlebovej ĽSNS.

s
:
šie číslo
Najbliž merang
u Bu
u
časopis né v denník
že
lo
v
e
t
e
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ná
port

Š
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