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humoristicko-satirický dvojtýŽdenník

❶ Poznáte nejakú (máte ne jakú 
vlastnú) definíciu humoru?
Jako člen Křižovnické školy čistého 
humoru bez vtipu musím říct, že mezi 
Křižovníky se slova jako humor nebo 
umění vůbec nepoužívala. Kdybych teď 
nějakou definici humoru vyslovil, cho-
dili by mne ze záhrobí strašit nejenom 
oba zvěčnělí ředitelé sochař Karel Ne-
praš a výtvarník Jan Steklík, ale hlavně 
ministr vnitra KŠ Ivan Martin Jirous – 
Magor, v Křižovnické škole známý jako 
Berious (odvozeno od vykonavatele 
Stalinových čistek Lavrentije Berii). 
A to mi redakce BUMerangu nemůže 
udělat, že ano.

❷ Stala sa vám niekedy humor-
ná (veselá) príhoda, ktorá by 
mohla pobaviť aj našich čitate-
ľov?
Myslím, že na Slovensku by mohli mít 
čtenáři pochopení pro tuto historku. 
V listopadu 1989 jsem moderoval 
všechny mítinky Občanského fóra 
v Brně. Během generální stávky, kdy 
Náměstím svobody procházelo kolem 
350 tisíc lidí a byly neustále napjaté 
nervy, aby provokatéři nevyvolali něja-
ký masakr, přišel někdo se zprávou, že 
brněnští Romové se hlásí k politice OF. 
Přivedli mi takového mladého cikánka 
a já jsem pateticky zahlásil do mikrofo-
nu: „Přátelé, občané i naši Romové se 
přidávají k požadavkům Občanského 
fóra!“ Mladík předstoupil před davy 
a pronesl plačtivým hlasem: „Já jsem 
se včera za Lužánkama rozešel s Mar-
celou a chtěl bych, aby se ke mně vrá-
tila…“ A davy začaly tancovat a skando-
vat: „Marcelo, vrať se, Marcelo vrať se!!!“

❸ Ktorá oblasť spoločenského 
života je podľa vás najväčším 
inšpirátorom humoru?
Lidský život. Stačí se rozhlédnout na 
ulici a sledovat ty směšné tvory. Vždyc-
ky si vzpomenu na tu anekdotu, jak se 
potkají dvě planety a jedna je nasraná. 
Druhá se jí ptá: „Co se ti stalo?“ „Ále, 
udělali se mi lidi.“ „To jsem taky měla, 
to přejde.“

❹ Ak máte - mohli by ste nám 
prezradiť rebríček: 
a) najveselších politikov 
b) najsmiešnejších politikov?
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pokračovanie na strane II…
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Miroslav MOTYčÍK

Břetislav rYchLík, 
režisér, herec, scenárista 

a publicista

Ľubomír JUHáS

Zahraničný humorto ste ešte nepočuli: 

tamtarasa Bums!

Čo zažili v ostatnom čase niektorí Prešovčania 

(neželajú si byť menovaní) o polnoci, sa tak ho-

cikde nestáva. Nebojte sa však a smelo a nebo-

jácne čítajte na str. VII

odkaz pesimistovi
Nestraš! Život nevyhasne
na belasej planéte.
Pozri, ako kypí, bujnie
v parlamentnom bufete.

Milan KENdA

Nehádžte ľuďom polená pod nohy, nechajte si ich na zimu.
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Tak to už akosi vychádza, že dôvodov na 
veselosť, na dobrú náladu je menej ako 
na nostalgiu a smútok. Málokedy je člo-
vek veselý len tak, bez motivácie, bez ne-
jakého podnetu. A smiech – to je už abso-
lútne špecifický prejav a dostavuje sa, či 
prichádza len zriedka, zväčša na základe 
nejakých podnetov alebo zážitkov. Bez-
dôvodne sa smejú iba blázni, malé deti 
a veľmi pekné ženy. Ale hlavne, že je ve-
selo. Všetci ostatní musia k veselosti zau-
jať nejaké stanovisko. Buď humor a pod-
nety na smiech vyhľadávajú – v knihách, 
časopisoch, v rozhlase alebo televízii, len 
veľmi zriedka v bežných životných situ-
áciách, alebo sa sami pokúšajú pobaviť 
svoje okolie, svojich známych, priateľov 
a nakoniec aj sami seba. Nemusí to byť 
vždy úsilie profesionálne, môže to byť aj 
celkovým založením toho, kto zabáva.
Pýtala sa raz istá diváčka Miroslava Hor-
níčka, ako je to možné, že sa dostáva tak 
často do zaujímavých až veselých situácií. 
Jej, že sa nikdy nič veselé v živote nepri-
hodilo. Jeho odpoveď budem veľmi voľ-
ne interpretovať. „Milá pani, nejde vôbec 

o veselé situácie. Nemám pocit, že by som 
zažíval viac veselých situácií ako hocikto 
iný. Ale dôležitý je vzťah k akejkoľvek situ-
ácii. Pohľad na ňu, domyslenie všedného 
príbehu a zrazu zistíte, že každá všedná 
situácia môže byť prekvapivo dramatická 
aj veselá. Takže, nestávajú sa mi nijaké 
mimoriadne veselé situácie, ja ich nútim, 
aby z môjho pohľadu boli veselé. A nieke-
dy sa mi to darí.“
A potom tu máme, tak sme si už zvykli, 
tzv. veselé dni. Je to napríklad 1. apríl 
a predovšetkým Silvester. Vianoce nie, 
Vianoce by mali byť tiež veselé (každý si 
to želá), ale predovšetkým by to mali byť 
sviatky pokoja a dobrej vôle. Tak sa radšej 
zamerajme na Silvester. Ten má za úlohu, 
priam povinnosť, byť veselý, a my, ktorí ho 
zažívame, chceme byť tiež veselí. Čo prá-
ce si dajú rozhlasové i televízne stanice, 
časopisy či noviny, aby nás v tento deň 
obveseľovali. Ja sa neviem zmieriť s tým, 

že veselo by malo byť predovšetkým na 
Silvestra. Mám priateľa, ktorý ide všet-
kým bavičom v ústrety – povedal si – ak 
sa v tento deň rozhodli všetci, že ma budú 
zabávať, ja im to kaziť nebudem. Sedím 
doma a od rána do noci, od noci do rána 
prepínam rozhlasové i televízne stanice, 
poruke mám nejaké veselé čítanie, ak by 
v záplave zábavy nastal nejaký výpadok. 
A do spoločnosti, medzi priateľov, môžem 
ísť hocikedy v priebehu roka.
Ale prečo by sme sa práve na Silvestra 
poddávali kŕčovitej zábave. Veď aj na ten-
to deň môže pripadnúť nejaká starosť, 
povinnosť či tragédia. Preto je veľmi uži-
točné dívať sa na tento deň s nadhľadom. 
S istou opatrnosťou a vážnosťou. Je len 
obyčajným medzníkom k dňom budú-
cim, ktoré budú veselé i smutné. Aké si 
ich urobíme. Tak pre istotu dve anekdoty, 
keby mala v budúcom roku prevládať še-
divosť a smútok.
„Starká, čo to píšeš?“
„Píšem deťom, že už sa máš lepšie… 
A prosím ťa, píše sa správne pohreb, ale-
bo pohrep?“
No tak toto by nebolo najoptimistickejšie. 
Vráťme sa radšej k Silvestru.
Vracia sa silne podgurážený muž zo sil-
vestrovskej zábavy domov. V kuchyni ho 
čaká manželka. Vlepí mu facku na ľavé 
líce a pýta sa ho:
„Budeš ešte piť?!“
Muž je ticho. Padne druhá facka na pravé 
líce spolu s otázkou:
„Budeš ešte piť?!“
Muž ďalej mlčí. Žena zoberie zo stola kni-
hu a udrie manžela po hlave. Pýta sa ho 
tretíkrát:
„Budeš ešte piť?!“
Muž rezignovane precedí cez zuby:
„No tak teda nalej!“

Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

sLovník (takmer) cudzích sLov

VveseLosŤ

Aj budúcnosť má svoju minulosť! / Tomáš JANOVIC

Pavel TAUSSIG Andrej MIšANEK

kedY nadávaŤ na pomerY?

Ak jednostaj nadávame na pomery,
a pomery sa napriek tomu nezlepšujú,
ba dokonca sa zhoršujú,
plynie z toho jediné ponaučenie:
Na pomery treba nadávať vtedy,
keď sú ešte relatívne dobré.

Marián HATALA

mr. zmizík
David Copperfield je velký čávo,

nechá zmiznút šecko hravo.
Najvječší však v SK zmizík,

zmizíkuje aj bes rizík.
Co napíše sa nepuací

a pravda chodzí bes gací.

dedo Pejo

a) Myslím, že opravdu veselý člověk byl 
Václav Havel, nakonec napsal kdysi vy-
nikající analýzu Anatomie gagu. A vese-
lý člověk je kníže Karel Schwarzenberg. 
On si dokonce zapisuje vtipné historky. 
Jednou jsem mu u nás na chalupě v Bí-
lých Karpatech pod Velkou Javořinou 
vyprávěl o partyzánech. A dodal jsem, 
že u nás v kominické firmě mého dě-
dečka pracoval partyzán z obce Lu-
bina. A můj tata se ho ptal: „ Jano, tys 
byl doopravdy partyzán?“ Jano opáčil: 
„Prosím ťa, kto něbol?“ Kníže byl nad-
šen! A vůbec je s knížetem legrace, on 
je nesmírně sebeironický.
b) Bohužel, ti politici, kteří jsou směšní 
o tom neví. Obvykle jsou přesvědčeni 
o své nadpozemské genialitě. Ale tím 
jsou nebezpeční. Směšný Václav Klaus, 
směšný Miloš Zeman, směšný Andre 
Babiš jsou nebezpeční svému okolí. Na 
nich by měla viset cedule: Nedotýkat 
se ani politiků spadlých na zem!

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Protože jsem vysokoškolský učitel na 
brněnské Janáčkově akademii múzic-
kých umění, miluju tento ostravský vtip. 
Musí se dodržovat ostravská mluva 
a vyprávět dialogy kratce. Učeň jede 
s mistrem čistit ucpaný odpad. Mistr 
důstojně vstoupí do jámy plné sraček, 
plovoucích hoven. Potopí se. Vynoří. 
Natáhne ruku a praví: „Šestnactku klič!“ 
Učeň podá do jámy klíč. Mistr se poto-
pí. Ozve se bllllbbblll…Vynoří se a praví: 
“Dvacitku klič!“ Učeň mu podá klíč. Mis-
tr se ponoří. Ozve se bllllbbblll Vynoří 
se a praví: eště raz šestnáctku klič!“ /
Ponoří se. Ozve se bllllbbblll…pufffsrrrr. 
Sračky otečou. Mistr stojí na dně jámy, 
na montérkách má zbytky záchodo-
vých papírů, lejna. Učeň obdivně zírá: 
„Tedaaa, Mistřee…“ Mistr: „ Vidiš, dyš se 
budeš pořadně učit, nemusíš tež enom 
podavat kliče!“
❻ Stali ste sa niekedy objektom 
žartovania? Ako to na vás pôso-
bilo?
Já jsem už od dětských let pro svoji 

důvěřivost terčem žertů. V čase krátké-
ho znovuobnovení skautingu (1968 – 
1970) se pro mne vymýšlely akce, při 
kterých se skauti váleli smíchy. Na 
táboře u Velkého Meziříčí na Vysočině 
mne poslali jako skoro nejmladšího 
skautíka do železářství koupit bubli-
nu do vodní váhy a ohýbačku na cihly. 
Nezdálo se mi to, ale ve skautském de-
sateru se říká, že skaut je pravdomluv-
ný, tak jsem věřil, že starší bratři ví, co 
říkají. Oni mne stopovali a v obchodě 
se ukryli za závěsem ve skladu a řvali 
smíchy, když jsem vytrvale prodavače 
nutil, ať se pořádně podívá do regálů, 
že něco takového musí mít.
❼ Je pre vás humor nevyhnut-
nou súčasťou života, alebo sa 
bez humoru pokojne zaobídete?
My jsme v rodině, včetně ženy a dcer, 
teď i vnuček docela vtipní a pořád se 
bavíme. Nesnášíme ovšem to takzva-
né používání humoru (Nevadí vám, že 
používám humor? - praví buran Vác-
lav Václav doktoru Zvonku Burkemu 
v divadelní hře Podivné odpoledne dr. 
Zvonka Burkeho). Bavíme se samo-
volně. Mimochodem, já jsem v dětství 
vyhrál soutěž v kresleném humoru 
O Vyčítalova Macka (v porotě byli veli-
káni kresleného humoru té doby – Jan 
Vyčítal, Stanislav Holý, Miroslav Bar-
ták). Bylo to v kategorii beze slov, což je 
královská disciplína. Moje mladší dcera 
Juliana vyhrála v soutěži pro nadané 
karikaturisty České unie karikaturistů 
„Netvařte se tak kysele“ první místo 
v kategorii vtipů beze slov ve 13 letech.
❽ Chcete sa sám seba na niečo 
opýtať ? Ak áno, dajte si na svoju 
otázku aj odpoveď.
Proč tak vtipný národ, jako jsme my, 
vytrvale volí takové voly?

kLimatickÉ zmenY
Na celom Slovensku platí,
že sa nebudú dať zmraziť
ani potoky, ani polia
ani poslanecké platy.

Eva JARáBKOVá-CHABAdOVá

ĽudoŽrÚt

Ukrutne ho bolí brucho

- priveľmi žral politikov.

Ján GREšáKmárna snaha
Môžeš mať titulya robiť, čo chceš,hlupákovi cez rozumaj tak neprejdeš.

Emília MOLčáNIOVá Zahraničný humor
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KTO VYSLOVIL TIETO SLOVá:
 
1. Schopný autor tvorí, neschopný 
poučuje.
a) G. B. Shaw
b) R. Fico
c) predseda parlamentu A. Danko

2. Zrkadlo nemôže odrážať bohov, 
keď sa doňho pozerajú opice.
a) poznámka ceruzkou na okraji 
vládneho uznesenia
b) E. Hemingway
c) nemenovaný člen parlament-
nej strany, ktorá aj sama tuší, že 
tam nepatrí

3. Každá hodina strateného času 
v mladosti je zárodkom nešťastia 
v budúcnosti.
a) poslanec parlamentu A. Hrnko
b) istá nemenovaná dáma, tiež 
poslankyňa
c) Napoleon

4. Kto sa ponáhľa so svadbou, 
bude mať dosť času oľutovať.
a) nemenovaný politik na pred-
koaličných rozhovoroch
b) dánske príslovie
c) jeden z predsedov koaličnej 
strany

5. Ži tak, aby sa tvoji známi začali 
nudiť, keď zomrieš, povedal
a) V. Putin D. Trumpovi
b) J. Tuwim ľudstvu

c) A. Danko B. Bugárovi

6. Keď som bol mladý, dúfal som, 
že nájdem starca, ktorý sa dá po-
učiť. Keď budem starý, nájdem – 
dúfam – mladého človeka a dám 
sa poučiť.
a) B. Brecht
b) M. Kočner
c) V. I. Lenin

7. Keď som vstával, nevedel som, 
čo poviem, keď som si sadal, ne-
vedel som, čo som povedal.
a) známy slovenský politik
b) W. Churchill
c) vo svete prakticky neznámy 
slovenský politik

-mv-

Stále častejšie sa nám stáva, že správy z oficiálnej politiky prekonávajú 
svojou absurdnosťou všetky fabulácie, ktoré sme schopní v tejto rubrike 
vyrobiť. Ponúkame vám po čase opäť malý test, s ktorým môžete pokojne 
vykročiť do nového roku. Jeho vyhodnotením sa nezdržiavajte, to zabezpečí 
parlamentná vyšetrovacia komisia. Ak by sa jej však test nepodarilo uspo-
kojivo vyriešiť postúpi ho na riešenie vláde.

HUdOBNÍCI Z MARSU

Nebojte sa, pozemšťania,

spievame o mieri.

Tieto zbrane sú len cvičné,

ostré sú v tanieri.

SILVESTER V PRAHE
Ufón skončil let svoj ranný,

rodený je herec.
Pri preletoch nad Hradčanmi

spravil kotrmelec.

uFoGramY
Tomáša M A J E R N Í K A

Fero MRáZ

Bruno HORECKý Ivo CHAdžIEV

spartak trnava 
na predaj

Padli fanúšikom sánky,
keď do vlastnej bránky
dal posledný gól
bývalý majiteľ Poór.

Eva JARáBKOVá- CHABAdOVá

Podobné testy boli v minulosti 
veľmi populárne. Tu vidíte skupinu 
lordov, ktorí sa s takýmto testom 
trápia. Nakoniec boli takí popletení, 
že z ničoho nič nasmerovali svoju 
krajinu, aj celý svet od feudalizmu 
ku kapitalizmu.

to uŽ ani Ňe FiGĽe
 • Kto za pravdu horí - bola pôvodne hymna svätej inkvizície
 • Ak si vylejete zlosť, nezabudnite spláchnuť!
 • Dobre vycvičené svedomie pána nepohryzie.
 • Naši politici s nami narábajú ako s mostnou konštrukciou. Skúša-
jú, koľko vydržíme.

 • Keby sa v parlamente zapol detektor lži, vybilo by to poistky 
v celom štáte.

Milan MARGICIN z Bardejova
(piko-mikro) Na ustanovujúcom zjazde Zväzu občanov nižšieho vzrastu (ZONV) v Malých Ripňanoch účastníci prijali hlavné kri-térium pre členstvo v ZONV, ktorým je maximálna výška kandi-dáta 125 cm. Ako prítomných novinárov po úspešnom rokovaní informoval novozvolený predseda Maximilián Kicsipajtáš, zjazd prijal úderný volebný slogan ZONV „Malé, ale naše!“, odmietol zlúčenie so Slovenskou stranou záhradných trpaslíkov (SSZT) a z kandidujúcich miest na centrálu ZONV vybrali z obcí Maluži-ná, Krpeľany a Krpáčovo práve poslednú obec, nakoľko najlepšie zosobňuje „ideu pravej všeslovanskej krpatosti (!?)“

Stanislav VEREšVáRSKý

správY
sLovenskej 
maLej 
stranY
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oBjednávka hoteLa
Majiteľ psa napísal majiteľovi hotela:
„Vážený pane, rád by som sa vo vašom hoteli ubytoval so 
svojim psom. Je slušne vychovaný, nešteká a nepridá perso-
nálu nijakú prácu.“
Majiteľ hotela odpovedal:
„Vážený pane, svoj hotel prevádzkujem už 25 rokov. Za celú 
tú dobu mi žiaden pres neukradol uterák, osušku, župan,  
toaletný papier, ani príbor, či obraz zo steny. Ani raz som kvôli 
psovi nemusel uprostred noci volať políciu alebo záchranku, 
pretože sa opil a ublížil sebe, alebo niekomu inému. Ani raz 
sme kvôli psovi nemuseli vymaľovať izbu, pretože ju povracal. 
Váš pes je teda v mojom hoteli vítaný. A ak sa za vás zaručí, 
môžete prísť s ním.“

MáRNA SLáVA

Vyšetrovať sa to bude,
neúrekom, káuz je dosť.
A na súde bude nápis:
Uzavretá spoločnosť !

Mikuláš JARáBEK

Vaclav JOHANUS

„Ja ti nerozumiem, Taussig! Tvoja svokra je 
taká spisovateľka a ty podplácaš kritikov, 
aby o nej nepísali dobre. Prečo to robíš?“
„No vieš, ja sa strašne bojím, aby sa nestala 
nesmrteľnou!“

• • •
„Móricko, keď si pekne vyumývaš mydlom 
krk, tak s nami môžeš ísť popoludní na 
výlet!“
„Ale čo, ak bude pršať? Vy potom nikam 
nepôjdete a ja tu budem sedieť s umytým 
krkom!“

• • •
„Počúvajte, Stein, včera som videl tú slečnu 
Weissovú, čo mi ju stále dohadzujete.“
„No a čo poviete? To by bola nevestička ako 
obrázok, nie?“
„Nuž čo, vyzerá veľmi dobre, to áno, ale 
trochu kríva.“
„Nuž trochu áno, ale to takmer nevidno. 
Tak si predstavte, pán Blumenfeld, že by 
ste si napríklad vzali takú, ktorá nekríva. 
Pôjdete s ňou na svadobnú cestu, napríklad 
do Švajčiarska. Tam bude niekde klzko, 
ich panička sa šmykne a zlomí si nohu. 
Budete s ňou utekať do sanatória, poleží 
si tam pekných pár týždňov. Tých starostí 
a tých peňazí čo to bude stáť. A keď potom 
panička vstane, zistíte, že kríva. No vidíte, 
a tu to máte bez tých starostí a nebude vás 
to stáť ani halier. Dostanete sa k tomu, že 
ani sám nebudete vedieť ako!“

• • •
Eckstein ide so svojím obchodným 
priateľom na burzu. Len čo vyšli z domu, 
stretnú pani Ecksteinovú s akýmsi chlapom 
v dôvernom rozhovore.
„To bola predsa tvoja pani,“ povie priateľ. 
„Poznáš toho človeka?“
„Len tak z videnia,“ odpovie Eckstein.
„Ako to – z videnia?“
„No vždy ho takto vidím chodiť s mojou 
ženou.“

Vrazí pán továrnik Horowitz celý napálený 
do budoáru svojej ženy, ktorá práve sedí pri 
klavíri a spieva.
„Sára, prosím ťa, nemohla by si tie árie na 
chvíľu nechať? Ľudia mi v celej prevádzke 
už trikrát prestali pracovať!“
„ To aby ma mohli počúvať?“ rozžiari sa 
Sára.
„To nie, ale mysleli si, že siréna už trúbi 
poludnie!“

• • •
„Ty máš báječne ušitý oblek, Leo. Musíš mi 
dať adresu svojho krajčíra!“
„Veľmi rád, ale s podmienkou, že mu ty 
nedáš moju adresu!“

• • •
Ide Klein so ženou a prepadne ich banda 
lupičov.
„Peniaze, alebo život!“
„Rachel, bež s nimi, ty si celý môj život!“

• • •
Rabín: „Povedz nám, Isidor, kto bol matkou 
Mojžišovou!“
Isidor: „Dcéra faraónova.“
Rabín: „Ale tá ho predsa našla v plávajúcom 
koši na rieke Níl!“
Isidor: „No hej, to hovorí ona!“

• • •
„Tak vy by ste si chceli odo mňa požičať 
dvadsať tisíc, pán Stein. Ale akú mi môžete 
dať záruku?“
„Slovo gentlemana, pán Schleim!“
„No dobre, tak mi ho priveďte!“

• • •
„Počúvajte, Veilchenduft, vy ste taký 
strašný gauner a podvodník, že už mi radšej 
nechoďte na oči! Ako je boh nado mnou! 
Hádam len, keby ste chceli založiť so mnou 
spoločnú firmu Ornstein – Veilchenduft!“

•Ž i d o v s k É
a n e k d o t Y

Vojtech KRUMPOLEC

Andrej MIšANEK

Roman JURKAS

Ivan KOVAčIKText a kresba: Ladislav BELICA

triumF vôLe
Ja som veľa nedokázal,
vždy mi čosi chýbalo,
hrdinov som obdivoval,
pre ich pevnú vôľu.
 
Zabiť nožom medveďa,
nasadnúť na rogalo,
zdolať všetky prekážky,
aj vysokú školu.
 
K tomu silu náramnú,
a keď bude treba
vyhrať zápas so svetom,
k tomu triumf najcennejší,
prekonať sám seba.
 
Zvíťaziť sám nad sebou,
to vraj každý nedokáže,
chce to aj kus hrdinstva,
a to sa mi ráta.

Či v boxe, či v piškvorkách,
bijem sa ako o život,
dám do toho celú dušu
a nepoznám brata.

I kdyby mě sto let

srdce mělo bolet

nekoupím si raketu

co má střední dolet
Lída CHáBOVá

aForizmY milana kupeckÉho
•	 Už krátko po voľ bách pokladajú zvolení kandidáti voliča za vola.
•	 Je paradoxné, ak KdH tvrdí, že je chudobné ako kostolná myš.
•	 Mnohí majú za ušami, hoci striktne dodržiavajú hygienu.
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(franc. pour féli-

citer) je v spoje-

ní s letopočtom 

skratka blahoprajnej novoročnej 

formulky. S láskavým dovolením 

autorov pokračujeme v publiko-

vaní týchto malých súkromných 

dielok (a donedávna i celkom 

intímnych s provokatívnym ob-

sahom, ktoré autori do redakcií 

radšej ani neposielali), ktoré si 

od nepamäti vymieňajú medzi 

sebou známi na sklonku uplynu-

lého roka. Odkedy však funguje 

internet, tak v poštovej obálke 

už iba zriedkavo. Ak teda máte 

vo svojej zbierke vtipné alebo 

inak zaujímavé novoročenky, 

ktoré by mohli zaujať aj našich 

čitateľov, prosíme o ich zaslanie 

do redakcie.

PF
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Celé své manželské žití
vyšila na plátno nití

(v odstínech letního kvití).
Vynechala pouze

(nechtěla šít dlouze)
Jak ji muž dal k nosu
nabroušenou kosu.

Rasťo VISOKAI

rýchLokurz seBaoBranY
Milé nevydaté, osamelé a nepochopené ženy! Prihovára sa vám ka-
moška, jednoduchá, úprimná, no čistotná matka, žena, frajerka, sestra, 
človek z krvi a plnotučného mlieka. Chcem vám poradiť ako sa tešiť 
úcte i rešpektu silnejšieho pohlavia, ako byť vždy pripravené s ním 
zúčtovať. Mužské pokolenie totiž ak neperie, neupratuje, nevysáva 
a neumýva riad, zdržiava sa prevažne v preľudnených krčmách a na 
pustých uliciach, kde nás obťažuje hlúpymi otázkami ako napríklad 
koľko je hodín, alebo či nemáme oheň. Vtedy mu treba okamžite, 
najneskôr ihneď, streliť po raťafáku. Po podaní tohto rýchleho občer-
stvenia muž v momente zabudne na oheň aj malú násobilku a vylezie 
na strom (kam nepochybne aj patrí) alebo skočí do vody, či vstúpi do 
nejakej strany. Pri obrane, útok nevynímajúc, sú veľmi účinné nechty, 
ktoré preto nosíme vždy so sebou. Vyhovujúce sú aj ihlice, najlepšie 
jedna hladká a druhá obrátená. Prostredníctvom týchto pomerne 
jednoduchých argumentov sa bez obáv a prílišnej námahy dostane-
me rýchlo domov či do postele. Treba však, milované kolegyne ešte 
zvládnuť neľahký boj o holú existenciu s takzvanou hlavou rodiny. 
Ktorá nám začne klásť nevynaliezavé otázky typu: kde si bola, že si 
si čižmičky zarosila? ako to vyzeráš? čo má znamenať ten tvoj pre-
fajčený, prekávovaný či prepitý pohľad? A pretože neraz sa našim 
mužom ešte nedostáva všetko, čo si zasluhujú, valčekom na cesto im 
preventívne urobíme na čele dizajn a vyvalíme sa na gauči, kde máme 
v neustálej pohotovosti záprdky, valašku a pištoliek dvoje, mäsožravú 
flóru, lasá i harpúny a v neposlednom rade i rezký smútočný pochod. 
Muži by, drahé dámy, nemali nikdy zabudnúť, že sme iba slabé ženy, 
nežné pohlavie, krehké nádoby a ako také musíme mať vždy posled-
né slovo. Muži iba na smrteľnej posteli. Čau!

Vaša Milania LECHANOVá

Jan TOMASCHOff

Ak máš problém, ale myslíš si, že si už vyčerpal všetky 
možnosti na jeho vyriešenie, skús vymeniť čerpadlo.

Ľudo MAJER

• Príroda sa uložila na zimný spánok, 
len zmrznuté vtáky poletovali.

•	 Slniečko sa schováva, pretože mu 
je zima. Je stále slabšie a ozube-
nejšie.

• Pred Vianocami to majú ryby zo 
všetkých živočíchov najhoršie. Ich 
život visí na vlásku.

•	 Na zimu odlietajú niektoré vtáky 
do teplých krajín a iné tu s nami 
obdivujú zimnú krajinu.

• Sneh padá, keď mraky prechladnú.

•	 Ľad je pevné skupenstvo vody 
v tvrdom stave.

• V zime bývajú najväčšie metlice 
a orangutan.

•	 V lese je ticho, pretože príroda 
odišla.

• Všetci si hovoríme, že je škoda, že 
sneh nepadá v lete. Aspoň by nám 
nemrzli ruky pri guľovaní.

•	 Zima je pekná, keď je v nej zima. 
deti si stavajú snehuliakov, robia 
si kĺzačky, rôzne zlomeniny a iné 
radosti.

• Deň býva v zime taký krátky, že ne-
stačí ani na napísanie úloh.

Perličky
zo školy a okol

ia

verŠíČkY
na ŠkoLskÉ
perLiČkY
človek tučnie, lebo sa mu 
molekuly zväčšia v tele. 
Pestovaním maku vzniknú 
makro ukazovatele. 
Príklady sú množinami, 
keď ich máme veľmi veľa. 
Vzduch je preto dôležitý, 
aby sme doň mohli strieľať. 
Po smrti si pyramídy 
postavili faraóni. 
Kanalizáciu majú 
budovy a makaróny. 
Veľ ké tlaky spôsobili 
polámanie tlakomera. 
degenerovaním vzniká 
z generála degenerál. 
Severák aj bez kompasu 
určí sever celkom isto. 
do lietadla s jedným krídlom 
stačí polovičný lístok. 
Korytnačka lezie na strom 
len keď sťatý na zem padne. 
Na koni sa ťažko jazdí, 
lebo nemá brzdy žiadne. 
diaľ kovými svetlami sú 
pre nás všetky lúče Slnka. 
Para je, keď kocky ľadu 
zohrejeme v mikrovlnkách.

Jozef BILY

poLitoLoGizmY milana kendu

PO SKÚMAVOM ROZHLIADNUTÍ
Najlepšie sa majú tí, čo sú na nezaslúženom odpočinku.

NEPREKONATEĽNÉ PROTIREČENIE
Ako sa môžeme polepšiť, ak si chceme zároveň prilepšiť?

ČOSI Z POLITOLÓGIE
Do hĺbky už vnikajú iba hrobári.

METAMORFÓZA
Drahý kožuch môže premeniť plachú laň na sebave-
domú šelmu.

ján heinrich / ČriepkY
 • Svetlo na konci tunela najskôr uvidíte, ak sa obzriete dozadu.
 • Hlupák aj mlčí sprosto.
 • Kdeže sú tie časy, keď šťastie malo pačesy. • Na smiech netreba tlmočníka. • Na začiatku každého mierového rokovania je vojna. • Tak mnoho pokušení a iba jedna pevná vôľa. • Aj tma sa šíri rýchlosťou svetla.
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i tak Še da
- Začal som šporic.
- A jak?
- Pijem menej piva.
- A na co šporiš?
- Na paľenku.

- Poznáte moju ženu?
- Nie, nemal som to potešenie.
- Potešenie? Tak potom ju naozaj 
nepoznáte.

oBchodný duch

Je to duch, ktorý straší iba za výhodných finančných podmienok.
Juraj PECHáč

sLopak
Keď som slopal v svojej skrýši,
Našli si ma biele myši -
Liezli ku mne priamo z fľaše,
Vyzerali čoraz krajšie.
Správali sa veľmi milo -
Dobre sa nám spolu pilo.

Pohár prázdny, fľaše prázdne,
Moje nohy nepojazdné,
Hlava ťažšia ako dyňa -
Bielych myšiek je to vina -
Správajú sa nenormálne:

Po červenom víne márne
Myšky čakám na červené.
Podobné sú bielej stene.
Možno zbledli od závisti
(Ale v tom nie som si istý),

Keď zbadali obraz Boží,
Pod ktorým sa spať uložím,
Spitučký, jak zákon káže,
Nabral aby som guráže,
Lebo spitý ako delo
Postavím sa myšiam smelo.

Lezú na mňa, lezú zo mňa -
Lezú mi až do súkromia.

Pijem vo dne, pijem v noci -
Taký je génius loci.
Pijem verejne i tajne -
Myš si ďalšie myšky najme.
Tanec v rytme kalamajky
Zatancujú znenazdajky,
A dokonca ani k ránu
S tým teátrom neustanú.

Už mi aj na nervy lezú,
Zdolávajú bielu brezu.

Zbavím sa ich, prisámvačku -
Už som zbadal bielu mačku -
Mačka - tvrdá nátura
Vytrela mi kocúra:
Kocúr neprináša smolu -
Prišiel s fľašou alkoholu.
Zas do nosa dáme si -
Také sú tu móresy!

Drago MIKA

Predĺžený odchod do dô-
chodku mi ani tak neprekáža, 
no trocha ma štve, že si ne-
viem spomenúť, kde pracu-
jem.

uLapeni aGent

Poľicija mesciska minulu 
sobotu jedneho Ňebezpeč-
neho agenta viscahovalcoch 
menom Sztraka Janoša pra-
ve vtedi ulapela, jak štiroch 
chlapcovh chcel odšikovac do 
Ameriki. Kapitan na 40 dňi ho 
zamknul a zos 150 korunovu 
peňažnu pokutu ho potrestal. 
Okrem teho trestane buľi 
i mlade visťahovalci i jejich 
rodičetiž zos peňežnu poku-
tu. Naisce odejdze jim dzeka 
v buducnosci bez pasoch do 
Ameriki še puščac.

(časopis Naša zastava, rok 1912)

Tvrdohlavosť, s akou Georg Bernard 
SHAW odmietal zaujať v diskusii iné 
než stroho vecné stanovisko bez 
ohľadu na známosť, spoločenské 
postavenie či pohlavie partnera, 
spôsobovala často mnoho zlej krvi.
Pri akejsi príležitosti sa Shaw 
stretol s mimoriadne bojovnou 
príslušníčkou takzvaného slabšieho 
pohlavia.
„Keby ste boli mojím manželom, pán 
Shaw, vyhodila by som vás z okna,“ 
zakončila prudkú hádku spomínaná 
dáma, známa obrovským majetkom 
a postavením svojho manžela, a tiež 
vlastným temperamentom a dlhým 
vedením.
„A keby ja som bol vaším manželom, 
madam,“ odpovedal pohotovo Shaw, 
„vyskočil by som z toho okna sám.“

• • •
Gilbert Keith Chesterton, známy 
anglický spisovateľ a katolícky 
publicista, bol literárnym odporcom 
Bernarda SHAWA. Celé desaťročia 
spolu vášnivo polemizovali.
Chesterton, ktorý bol veľmi tučný, sa 
raz stretol s chudým a vytiahnutým 
Írom. Postavil sa mu do cesty ako 
obrovská guľa a povedal:
„Shaw, keď vás tak človek vidí, 
mohol by si myslieť, že je v Anglicku 
hlad.“
Dlhý a tenký Shaw sa roztriasol 
vnútorným smiechom:
„Drahý Chesterton… a keď sa tak 
človek pozrie na vás, mohol by si 
myslieť, že vy ste na vine.“

• • •
Sú známe aj ojedinelé prípady, 
keď – ako sa hovorí – padla kosa na 
kameň a Shawov jedinečný vtip sa 
obrátil proti nemu.
Raz veľký G. B. SHAW pozval 
na premiéru svojej hry Ženeva 
samotného predsedu vlády 
Winstona Churchilla. Pozvánku 
poslal zároveň s listom, v ktorom 
Churchillovi napísal:
„Posielam vám dva lístky na štvrtok. 
Pozývam Vás, príďte, a vezmite so 
sebou nejakého svojho priateľa, 
samozrejme, ak nejakého máte.“
Churchill mu odpovedal 
ospravedlňujúcim listom:
„Ďakujem. Vo štvrtok, bohužiaľ, 
nemám čas, ale prídem v piatok na 
reprízu – ak sa, samozrejme, Vaša 
hra bude ešte hrať.“
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Kresba: Afou fOUZI, Maroko CHAVAL

Miro VICO

Peter GOSSáNYI

rozhovor na poŠte vo veĽkom ŠariŠi
- Prosim vas, dopis, ktori teraz podám, pridze jutre do Prešova?
- Ak ho pošlete prvou triedou, tak určite.
- Ta ja tomu bars ňeverim.
- A to už prečo?
- Bo je adresovani do Košicoch

inFormácia pre 
karikaturistov
Jubilejný 25. ročník medziná-
rodnej súťaže kresleného hu-
moru na tému PIVO sa v budú-
com roku uskutoční už tradične 
v Prešove 1. apríla.
Svoje práce môžu autori poslať 
do 1. marca 2019 na adresu. Ša-
rišská galéria, ul Hlavná 51, 080 
01 Prešov. Obálku s kresbami 
(max. 5) označte heslom PIVO,  
na zadnej strane každej práce 
uveďte meno a svoje kontakty.

Ústretový krok  
na nový rok
Máme tichú domácnosť, ale urobil som ústretový krok: opýtal som sa, kde je vývrtka. Zahraničný humor
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ČertovskÉ oBrázkY ĽuBa radenu

Tragédia je zaľúbiť sa do tváre a oženiť sa s celým telom / Tuwim

ŽeLezniČnÉ uzLY Laca tormu

Čarni sonG

Umarla cigánka na doľine,
biju še Romove na periňe.
Noľem še ňebice, ňebijce še,
Bumerang ma ošem stran,
rozdzeľce še.
Cingi liňhi bom!

H. UMENSKý

naŠa rada

Posilnite telo,
uvoľnite myseľ,
obnovte zdravie.
Ako? A čím?
Čítaním Bumerangu!

to ste ešte nepočuli: tamtarasa Bums! (dokončenie zo strany 1)

Na Weberovej ulici číslo 2 mnohých Šarišanov, Rusínov ale aj Slovákov zobudil zo zimného spánku rachot, ktorý nemá páru v dejinách sloven-skej, a nebojím sa povedať, že i českej kriminalistiky. To vicoprezidento-vi Bumerangu (ako sa sám šéfredaktor tituluje) spadol kameň zo srdca, lebo krvopotne stihol redakčnú uzávierku tu prítomného dvojtýžden-níka. Bravóóó! Mnohaja ľit, blahaja ľit, Fedino!
Kpt. Ján NALEPENý v.r., informátor a. h. v. v.

Príde muž k lekárovi a vraví:
- Pán doktor, stala sa mi hroz-
ná vec. Nemôžem piť.
- Tak dajte sem, ja to vypijem.

GastroFÓrY
Čítať pri jedení sa nepatrí. Často je to však jediný 
spôsob, ako zabudnúť, čo jeme.

• • •
Hosť sa pýta čašníčky:
- Čo máte?
- Volské oká, hovädzí jazyk, teľacie srdce, brav-
čovú pečeň, rybie prsty a údené kolená.
- Vaše problémy ma nezaujímajú. Dal by som si 
guláš a pivo.

• • •
Aj zajac v rúre odpočíva na vavrínoch. Lenže tam 
sa tomu hovorí bobkový list.

na paLici
Mám tak trochu problém s osla-
vami stého výročí vzniku samo-
statné Československé republi-
ky. Chápu, že takto kulaté výročí 
je třeba si připomenout, ale tak 
nějak si říkám, že místo oné 
stovky by možná bylo vhodnější 

slavit pouze padesát let česko-slovenské 
státní samostatnosti a suverenity.
Počítejme spolu. První republika, dle mého asi 
nejryzejší forma politické suverenity naší země, 
trvala od roku 1918 do roku 1939, tedy dvacet 
jedna let. Následuje šestiletá chmurná éra Pro-
tektorátu Čechy a Morava a „Slovenského štátu“ 
a pak je tu situace po druhé světové válce. Stát 
Čechů a Slováků se sice na politickou mapu svě-
ta vrací, ale bohužel už není možné o něm ho-
vořit jako samostatném Československu. Roz-
dělení sfér vlivu, na nichž se domluvily vítězné 
mocnosti v rámci Jaltské konference, nás veh-
nalo do chřtánu obludně lačného sovětského 
molochu, svým způsobem z naší země vytvořilo 

šestnáctou svazovou republiku SSSR a toto se 
fakticky změnilo až před dvaceti devíti lety v roce 
osmdesát devět. Takže sami vidíte, že je to pa-
desát na padesát, pokud chceme mluvit o státní 
samostatnosti Čechů a Slováků.
První republiku jsem nezažil, ale vnímám velký 
odkaz mužů, jakými byli například Tomáš Garri-
gue Masaryk, Alois Rašín, Edvard Beneš, či Ka-
rel Čapek, k nimž s klidným svědomím přiřadím 
naše novodobé osobnosti typu Václava Havla, 
Pavla Wonky, Dagmar Burešové Jana Palacha 
a dalších. Ano, tito lidé si zaslouží naší vzpo-
mínku, protože právě jim vděčíme za instituci 
naší státní suverenity. Na druhé straně pak stojí 
v jednotném šiku kreatury jako Heydrich, Stalin, 
Gottwald, Brežněv, Husák, Bilak a těm by roz-
hodně naše vzpomínka patřit neměla, i když na 
zla jimi napáchaná bychom rozhodně zapomínat 
neměli. Takže sečteno a potrženo, já letos slavím 
padesát let samostatné česko-slovenské stát-
nosti a klidně si o mně můžete myslet, že jsem 
úplně na palici.

Vářka

veĽkÉ zviera

Nejedno veľké zviera,
ale neberte to v zlom,
je iba drobný parazit ukrytý
pod zväčšovacím sklom.

Karol KARLÍK

Na základe dohody o re-
ciprocite publikujeme nie-
ktoré materiály z českého 
humoristického časopisu 
SORRY.
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Najbližšie číslo 

časopisu Bumerang 

nájdete vložené v denníku 

šport

v sobotu 

12. januára

Keď je niekto zmrznutý, 
musíme ho trieť v zime 
snehom a v lete vodou.

B a Č i k o v a
m u d r o s c
Dva ňenahraditeľne 
kuchiňske pomocki su: 
vivrtka a otvarač na 
pivo.

s

jediná otázka
ALebO

Vy SA PýTATe, 
My ODPOVeDáMe

Mnohí sa nás často a dosť hlúpo pý-tajú, ako sa dostanú k svojmu obľú-benému časopisu. Tak vás teda úpen-livo prosíme, ak budete v novinových stánkoch zháňať Bumerang, nepouží-vajte násilie. Veď i ten predavač a do-konca i predavačka je tiež iba človek z hovädzieho mäsa a kostí a nemá rád, ak sa pýtate na niečo, o čom ešte nikdy nepočuli, resp. najradšej by ni-kdy ani nepočuli. Ale ako je známe, trpezlivosť nielen ruže prináša, ale aj Bumerang. Ďakujeme za pochopenie a za slušné Slovensko.
Redakcia

…a dereŠ andreja miŠanka

dereŠ Fedora vica

humor z internetu

rada
Dievka moja, radím ti,
nie, Joža si neber,
ten za hákovanie
dve minúty sedel.

Emília MOLčáNIOVá

Marcel KRIšTOfOVIč

Rómske príslovie
Keď hlúpy mlčí, podobá sa múdremu.

Koľko je 5+5? 
No predsa 12 s DPH

-mišu-

Juraj CAJCHAN

ANdYWARHOLOVA JUCHA
(fajnotka ako z Ameriky)

Ingrediencie:
 • Uvarené gnocchi
 • šúpolie
 • liter spišskej borovičky
 • púder
 • štipka soli
 • 30 vajec
 • 12 lyžíc bieleho jogurtu
 • 5 kg jačmenných krúp
 • 300 ml telového mlieka

Ako na to?
Zmes vňate stavikrvu, saturejky a yzo-
pu vymiešajte dohladka na pomúče-
nej doske, popichajte ihlicou, orestujte 
dosklovita a užívajte viackrát denne po 
malej lyžičke. Júchacha…

P.S. Týmto jedlom ohúrite každú návšte-
vu. Juch!
Dobrú chuť vám naháňam!

Hyacinta ECHOVá, reprezentantka 
potravinového reťazca
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Pavel TAUSSIG

inspirativní senior!

Jak stárneme, začínáme pochybovat 
o své schopnosti dělat něco "užiteč-
ného" pro zbytek světa. Právě v ta-

kových okamžicích jsou naše naděje 
posíleny mimořádnými skutky jiných 
"seniorů", kteří našli odvahu postavit 
se problémům, na které bychom si 
my ostatní netroufli.
„Často se mě lidé ptají, 'Co vy staří lidé 
děláte, když odejde do důchodu?'
Například já mám to štěstí, že jsem 
byl chemickým inženýrem a jedna 
z činností, kterou dělám nejraději je 
přeměna piva, vína a skotské na moč. 
Dělám to každý den a skutečně mě 
tato činnost těší.“


