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❶ Poznáte nejakú (máte nejakú
vlastnú) definíciu humoru?
Humor je všetko to, čo vám vyčarí
úsmev na tvári, s výnimkou pohľadu na
výplatnú pásku.

❷ Stala sa vám niekedy humorná (veselá) príhoda, ktorá by
mohla pobaviť aj našich čitateľov?
Cestoval som v preplnenom autobuse
a istá pani v dave sa pýtala:
Ako sa máš Peťo? - odpovedal som, že
dobre.
A čo rodina? - poznamenal som, že celkom fajn. Až vtedy som zistil, že dotyčná pani telefonovala…

❸ Ktorá oblasť spoločenského
života je podľa vás najväčším
inšpirátorom humoru?
Okrem mediálneho prostredia tam
patria rozpravy v parlamentoch mnohých krajín. Humorné mediálne vystúpenia ( aj v politike) sa rodia aj po požití
čaše vína.

❹ Ak máte - mohli by ste nám
prezradiť rebríček:
a) najveselších politikov
b) najsmiešnejších politikov?
Keďže som súčasťou politiky, vyjadrím
sa len k prvej podotázke. K politikom,
ktorí si radi zavtipkujú, rozhodne patrí
Béla Bugár.

❺ Máte obľúbenú anekdotu?

Zo školského prostredia jedna: V škole
sa pani učiteľka pýta Janka:
- Janko, máš domácu úlohu?
- Ta ne!
- Odpovedaj celou vetou!
- Ta nemám.
Skvelá je aj tá z filmu Jánošík, kde sa
ešte malý Jurko pýta svojho deda na
biblický citát:
Dedo, je pravda čo sa hovorí, kto do
teba kameňom, ty doňho chlebom?
Starý otec malému Jánošíkovi vážne
odpovedal:
Synak ktože by chlebom hádzal, kameňom lepšie trafíš.

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

Marcel Krištofovič

Niekedy sa začína skutočný boj
Nie je dôležité zvíťaziť, ale byť

až na stupňoch víťazov.
Wieslaw Brudziňski

členom vrcholového strediska.

Ivan Šejner
Stal sa obeťou svojho povolania
. Ako tréner sa musel oženiť so
svojou zverenkyňou / Zdeněk
Ježior
Inovované olympijské heslo: Nie
je dôležité zvíťaziť, ale dobre sa
umiestniť na predvolebnej pos
laneckej kandidátke

Peniaze sú lepšie ako
chudoba, prinajmenšom
z finančných dôvodov

Woody Allen

- Predstav si, včera som si
sadol k telke, aby som si
pozrel prenos z olympiády,
a tu zrazu za mnou prišla
manželka a sadla si vedľa
mňa.
- A čo si urobil?
- Išiel som do kuchyne
a skrátil som jej reťaz.

Juraj CAJCHAN
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Stal som sa a cítil som sa ako slon v porceláne. Radšej robím žarty z druhých,
opačne to voľajako nefunguje.

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

Humor patrí k životu. Ak je ho málo
v reálnom živote, cielene si ho dávkupokračovanie na strane II…

Ľubomír JUHÁS

Juraj CAJCHAN

II
jem pozeraním filmov, ako napríklad
Marečku, podejte mi pero, alebo Cesta do hlubín študákovy duše. Po ich
zhliadnutí je svet hneď farebnejší.

❽ Chcete sa sám seba na niečo
opýtať? Ak áno, dajte si na svoju
otázku aj odpoveď.
Ako ďalej? - pýtam sa.
Odpovedám: Stále rovno.
Tak ako povedal Ľudovít Štúr: „Naspäť
cesta nemožná, napred sa ísť musí.“

SLOVENSKÉ POTRAVINY
Nie sme vôbec sebestační,
to nás všetci iba klamú,
aj posledné stádo oviec
chováme len pre reklamu.
ZMANIPULOVANÍ
Že aj u vás boli voľby o ničom?
Nevyšetrujte voľby
ale zmanipulovaných voličov.
Eva Jarábková- Chabadová

slovník (takmer) cudzích slov
Venujme sa trochu našim úspechom.
Hokejisti už boli aj majstrami sveta. Najvýraznejšie úspechy máme v poslednom
čase v cyklistike, ale aj v lyžovaní. No na
svetovej špičke sa drží aj Slovenská informačná služba. Je to organizácia na
ochranu štátu a jeho obyvateľov. Ako už
aj z názvu vyplýva, mala by informovať
niekoho na Slovensku, o niekom zo Slovenska, či mimo Slovenska. A chrániť tak
záujmy všetkých a všetkého u nás doma.
No a to je práve špecifikum tej našej informačnej služby, že bola svojho času
zapojená do akcie proti občanovi vlastnej
krajiny, dokonca proti občanovi – synovi
hlavy tohto štátu. To už je výkon, ktorý
sa hneď tak niekde niekomu vo svete
nepodarí dosiahnuť. A nielen to – aktéri
takto zneužitej organizácie si už niekoľko
rokov pokojne žijú na slobode a napriek
úsiliu všetkých demokratických orgánov,
nedarí sa ich obviniť a odsúdiť. Už sme
si zvykli. Veď tu u nás pôsobila neslávne

V
SIS

známa Štátna bezpečnosť (ŠtB) a angažovala sa predovšetkým proti vlastným
občanom. V Rusku ešte povestnejšia
KGB našu ŠtB školila a riadila a jej vysoký
dôstojník v tejto chvíli sedí na najvyššom
poste v tejto krajine.
Teraz už ide len o to, aby sa to celé neopakovalo. Aby ostalo aspoň nejaké ponaučenie a nejaké ponaučenie sa môže
zachovať aj v podobe humoru, aj keď
ide o výsostne nehumorné skúsenosti.
Tak buďme skromnejší, aspoň v podobe
anekdoty.
Sedia dvaja občania v Prahe, v hostinci
U kalicha, popíjajú pivo a jeden sa prihovorí druhému: „Počujte, keď tu už takto
sedíme, dám vám hádanku. Viete, aký
je rozdiel medzi prezidentom a dobrým
vojakom Švejkom?“
„To teda neviem“, hovorí druhý.

3/2018
„Švejk mal rozum, ale tváril sa, že je
idiot. Prezident je idiot, ale tvári sa, že má
rozum.“
„To je vtipné,“ hovorí druhý občan.
„A teraz dám hádanku ja vám. Viete, aký
je rozdiel medzi vami a tým výčapným
pultom?“
„Neviem, ale strašne rád by som sa to
dozvedel,“ hovorí ten prvý.
„Tak vám to poviem“, hovorí druhý. „Ten
výčapný pult ostane tu, ale vy pôjdete
so mnou.“
A druhý občan ukáže prvému odznak
a legitimáciu eštébé.
„Počkajte,“ hovorí prvý občan. „Najprv
vám dám ešte jednu hádanku ja. Viete,
aký je rozdiel medzi nami dvoma?“
„No aký?“
A vtedy aj prvý občan ukáže odznak
a preukaz eštébé a povie:
„Nijaký.“
No a čo má s tým spoločné SIS-ka?
Zrejme nič. Od tých čias sme sa hádam
trochu niekam posunuli. ŠtB bola omnoho kompaktnejšia a hádam aj početnejšia, verila vo svoju nezničiteľnosť. Zo
všetkých strán ju podporovala strana,
ktorá bola vedúcou silou spoločnosti. SIS
je nadstranícka, je demokratická, už z názvu cítite, že by neuniesla ani vtáčika, ani
letáčika. Ale keď bolo treba, uniesla toho
na koho jej nadriadení ukázali. Tí však boli
ešte vo vleku tej predchádzajúcej moci,
rozkrádali, síce majetok, ktorý patril nám
všetkým, ale opäť, ako to už býva, opití
mocou verili, že predstavujú to pravé orechové. A verila tomu aj časť spoločnosti.
To znamená, že opäť by sa dalo niečo
také, ako to bolo v spomínanom prípade,
zorganizovať. Veď zasa je tu nepohodlný
prezident, ktorý časti dnešnej mocenskej
a vládnej garnitúry, prekáža – a nakoniec,
aj ten náš dnešný prezident má syna.
Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

Pochopte raz a navždy:
Nič nie je raz a navždy.
Tomáš Janovic
Jano VALTER

Ak má niekto tak málo fantázie, že musí svoje
klamstvá podopierať dôkazmi, tak by mal radšej
povedať rovno pravdu
Oscar Wilde

PRACOVNÝ EXPERIMENT

PRAVIDLO
SPOLUPATRI
ČNOSTI

Dajme sľuby, kúpm
e hlas,
funkcie zas zveč
nia nás.
Zas budeme ako
bratia,
čo si v daniach vš
etko vrátia.

Mikuláš Jarábek

PRÍHOVOR PREZIDENTOVI

Viem ja slová umne splietať,
viem z nich utkať skvelú sieť:
„Nevravel som, že máš lietať,
lež z funkcie odletieť!“
Ján Grexa

Zaviedli sme v práci model:
Nový prístup je dnes v móde
Model „VZORNÝCH VZŤAHOV“
Produkt našich plánov…
Odrazu je všetko vzorné
medziľudské vzťahy v norme
Dojem nám nič nekazí nepoznáme podrazy…
Intrigy a klebety neškrieme sa o platy.
Závisť u nás nemá miesta:
- S tým sa už raz musí prestať! Slovom: -Vzorná štruktúra!!!
Chceme ju však rozbúrať
Lebo…

RIEKANKA

Hoc je nový model vzorný
Dodržujú sa v ňom normy
Snažíme sa z neho uniknúť…
Nemôžeme si naň privyknúť…
Jakub Suchý

Milan Hodál

Jeden, dva, tri,
my sme chytrí,
koaliční partneri
žiaľ, už len na papieri.
Jan Heinrich

Pavel Taussig

III

3/2018

SPRÁVY

SLOVENSKEJ
MALEJ
STRANY
Prezidentské voľby
Možno ste si všimli, možno nie, máte
určite aj iné starosti. Ale v poslednom čase sa akosi vo svete rozmohli
prezidentské voľby. Len nedávno si
to dopriali Američania a od tej chvíle
majú celú kopu problémov. Pretože
prezidenti sú ako deti – nezriedka
bývajú rozmaznaní, vzťahovační,
radi si vymýšľajú, nevedia chvíľu
posedieť na jednom mieste. Veľká
krajina má veľké problémy a preto
musí mať aj veľkého prezidenta. To
už také Francúzsko má predsa len
iné parametre a primerané parametre má aj jeho prezident. A to už
radšej nehovorím o voľbe prezidenta v Českej republike. Je to za rohom,
mohli sme ju sledovať v priamom
prenose. A naše média sa tvária, ako

keby mal český prezident od marca
vládnuť aj na Slovensku. Veľká zábava to nebola, zábavu si ušetríme
na naše prezidentské voľby. A keďže
sme tie jednotlivé voľby sledovali od
tých v najväčšej krajine, skončíme
u nás, teda v porovnaní s tými predchádzajúcimi v tej najmenšej krajine.
Vklínia sa nám do toho ešte voľby
v Rusku, ale tie ani v bývalej krajine
sovietov nikto vážne neberie.
Venujme sa s veľkým predstihom
voľbe prezidenta u nás. My ako
malá strana budeme klásť dôraz na
to, aby náš prípadný kandidát bol
fešák. Ponúkame vám predbežne
tri verzie ako by mohol (alebo mal)
vyzerať. (viď. foto) A až potom budeme naňho klásť ďalšie požiadavky.
Na rozhľadenosť, šarm, inteligenciu,
prípadne ľudovosť budúceho prezidenta. Nemôžeme chcieť všetko
naraz. Budeme pomaly a postupne
hľadať vhodného malého prezidenta pre malú krajinu, ktorý by vhodne
reprezentoval aj Slovenskú malú
stranu.
-mv-

Úplne vpravo je ideálny prezident podľa predstáv SMS, aj keď to na prvý
pohľad vyzerá, že tým ostatným nesiaha ani po kotníky.
ZRADNÝ ZÁPAD
Zákerné protiruské hlasy u nás o nás tvrdia, že vraj Slovači sa chce emigrovať
iba na západ a nik netúži po všeslovanskej zemi zasľúbenej, „gde, doslovne
citujeme, „tak voľna dyšet čelavek“. Tak sa týchto potratov oprávnene pýtame: a čo naši futbaloví reprezentanti? Títo bohatieri, hoci zarábajú slušne,
sa nechceli prebojovať do Ruska a poputovať k Putinovi?! A kto zabránil ich
prirodzenej túžbe? Nikto iný, len a len poondiate Anglicko a Škótsko!
Ján Grexa

HOROSKOPINPONG
(od 19. 2. do 20. 3. , teda RYBY)

Fero MRÁZ

UFO GRAMY
Tom áša Majerníka

PREZLIEKANIE
V KOZME
Dovtedy vraj budú
meniť garderóbu,
kým im nenasadia
mramorový klobúk.
PRESTAVBA
V Ufónii samba, rumba,
už sa aj tam mení.
Politikom melie huba,
až sa im z nej pení.
Andrej Mišanek

Syn sa pýta otca meteo
rológa:
- Oci, vždy ti vyjde predp
oveď počasia?
- Predpoveď vždy, len
dátum mi občas
nesedí.

Šupinaté vodné stavovce dýchajúce žiabrami a pohybujúce
plutvami, ku ktorým patrí aj moja maličkosť, bývajú málovravné, kým
slabšie pohlavie je málomravné a málovarné, a to nielen doma, ale
aj na pracovisku, kde každý raz musí. No po troch poradách a dvoch
pôrodoch môžu niektoré spanikáriť natoľko, že začnú diskutovať.
Mnohí z nich čo nevidieť vystriedajú partnerov a toho pravého aj
tak nenájdu (ľavého stopro). Ja mám pôvod z východu, ale niektorí
zdraví a mlčanliví Rybári vo všetkom hľadajú háčik, a tak ich treba
varovať pred ľúbostnými aférami, ľadovou vodou a horúcim čajom.
Vo víne je síce pravda, ale ak ju idú hľadať, nech nechajú svoje auto
v guráži v garáži. Tak či onak, motorizované rybné jedince poznáte
i v pivnici: keď sa chcú napiť, rozhliadnu sa najprv na obe strany, či
niečo nejde. Súputníčky v rybacom znamení majú sklon k dvojitej
brade a neznášajú kritiku, ako „ryby brešú, ale karavána ide ďalej“,
„pod rybou býva najväčšia tma“, „ nebude z ryby slanina“,
„ ohýbaj ma, mama, pokiaľ som ja Rybana, až ja budem ryba, neohneš ma, šab-dab-diba“, no aj tak sa dožívajú vysokého veku, kde
inde ako na ich obľúbenom mieste - v hojdacej sieti.
Keďže ryba smrdí od hlavy, musí si ju často šampónovať, a tak najlepšie urobí, ak si zmení farbu vlasov, resp. plešiny (ani ryba, ani rak),
a rok jej ubehne ako vodka. Žiaľ, nejedna ryba spozoruje, že má hlavu až vtedy, keď ju začne bolieť. Vážení pozostalí, francúzski voňavkári vyrábajú 12 hlavných parfumov podľa znakov zverokruhu, aby
pomohli spriazneným poznať sa skrz čuch. Znamenie, o ktorom bola
reč, charakterizuje kolínska voda vyrobená z rybieho tuku, ktorý…
veď viete ako.
Milan LECHAN,
analytik i syntetik zvieratníka v.r.
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Maršal RADECKÝ sa raz prechádzal
po vojenskom tábore. Všimol si, že
pri jednom stane stojí vojak a niečo
veľmi pozorne hľadá pod košeľou.
Na maršalovu otázku, čo robí,
odpovedal:
„Hľadám a zahadzujem vši.“
Radecký dal vojakovi toliar
a pokračoval v ceste. Iný vojak,
keď to videl, utekal na druhý
koniec tábora, sadol si pred stan
a tiež horlivo hľadal pod košeľou.
Na maršalovu otázku, čo to robí,
odpovedal:
„Hľadám vši…“
Radecký ho prerušil a s úsmevom
povedal:
„Rýchlo utekajte na druhý koniec
tábora, tam ich práve jeden vojak
zahadzuje…“
•••
Istý kardinál si pozval majstra
RAFFAELA a požiadal ho, aby mu
vymaľoval byt. Raffael, hoci nerád,
splnil túto požiadavku. Keď kardinál
videl dokončené dielo zalomil
rukami a hovorí:
„Také pekné obrazy maľuješ a hlúpy
plafón pobabreš! Obyčajný maliar
mi minule vymaľoval oveľa lepšie!“
„Prepáčte mi, láskavo,“
ospravedlňuje sa Raffael, čistiac si
štetec od vápna – „práve prežívam
tvorivú krízu.“
•••
Ruský skladateľ a klavirista
Sergej Vasilijevič RACHMANINOV
koncertoval raz v paláci istého
kniežaťa. Vybral si Kreutzerovu
sonátu, v ktorej je veľa páuz. Počas
jednej z nich sa k nemu naklonila
kňažná a priateľský pošepkala:
„To nič, majstre, zahrajte niečo, čo
dobre ovládate.“
•••
V Národnom divadle uteká pred
dopoludňajšou skúškou po
schodoch vtedy mladý RAŠILOV
a stretne majstra Karla Želenského.
Rašilov: „Dobré ráno, majstre!“
Želenský: „Nazdar, nazdar – kam tak
letíte, začiatočník?“
Rašilov: „Ale len sem za roh, po
cigarety – konečník…“
•••
Jeden z najvýznamnejších ruských
skladateľov 19. storočia, hudobný
teoretik a pedagóg Nikolaj
RIMSKIJ-KORSAKOV bol človek
veľmi vzdelaný. Nielen vlastnil
obrovskú odbornú knižnicu, ale aj
sám napísal celý rad odborných
kníh.
Hádam preto rád rozprával historky
o jedno svojom menovcovi, ktorý
bol kedysi obľúbencom cárovnej
Kataríny II.
„Tento Korsakov, slaboduchý
šľachtic, ktorý – ako pevne dúfam –
nebol mojím príbuzným, si raz
pozval do svojho paláca kníhkupca
a prikázal mu: Založ mi tu na zámku
peknú knižnicu!“
„K službám, vaša milosť,“ povedal
kníhkupec. „A aké knihy mám
priniesť a ako ich mám usporiadať?“
A tu sa šľachtic Korsakov veľmi
rozčúlil:
„Čo to má znamenať, aké knihy?
Hlupák! To je predsa jasné, že to
chcem mať práve tak, ako to má
cárovná: malé knihy hore a veľké
dole!“

Mirek Barták

(franc. pour féliciter) je v spojení s letopočtom
skratka blahoprajnej
novoročnej formulky. S láskavým dovolením
autorov pokračujeme v publikovaní týchto malých súkromných
dielok (a donedávna
i celkom intímnych s provokatívnym obsahom,
ktoré autori do redakcií radšej ani
neposielali), ktoré si od nepamäti vymieňajú medzi
sebou známi na sklonku uplynulého 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 zaslan
ie do redakcie.

PF

Milan Kenda

PF 1996 Róbert MALLASCHITZ

Bobo Pernecký

Encyklopedia Britanica

Bola raz jedna krajina
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna krajina, kde sa voda
liala a piesok sa sypal. V lete bolo horúco a v zime
mrzlo, až prašťalo. V noci bola tma a vo dne slnko
svietilo. Nuž a v tej krajine žili ľudia. Ľudia to boli navonok obyčajní, ale…
Kadiaľ chodili, tam reptali. Nepozdávalo sa im raz to,
potom zasa ono. Nebolo toho, s čím by boli bývali spokojní. Ufrflaní boli, že až.
„ To je ale otrava! “ – hundrú jedni.
„ Jeden deň ako druhý… “ – pridávajú sa iní.
„ Všednosť, nuda, žiadne prekvapenia.“ – pritakávajú
ďalší.
„ Chcelo by to zmenu! “ – zhodujú sa všetci
Nespokojnosť a frflanie časom neutíchali. Naopak,
prerástli najskôr do tichých, neskoršie do otvorených
nepokojov.
V onen čas zavítal do krajiny kúzelník.
„ Urobím, ako si želáte… “ – sľúbil a zamával čarovným prútikom.
A v tej chvíli sa začala voda sypať a piesok sa lial,
v lete mrzlo a v zime bolo horúco, v noci slnko svietilo
a vo dne vládla tma tmúca.
„ Konečne je všetko, ako má byť! “ – nevedeli si ľudia
vynachváliť.
Ján Heinrich

Vlado Kolesár

Bol to veľký nenásyta,
Už je po ňom veta,
Roztrhlo ho,
Keď chcel zožrať
Všetku múdrosť sveta.

Poslanec v pátek
Zajtra víkend lebo svátek
poobjedze taktéš v pátek,
rozpravje je rýchlo ende,
držíme sa v temto trenďe.

Je to pre mňa varovanie,
Už sa radšej postím,
Ja vám kašlem na múdrosti,
A zostanem radšej sprostý.

Poslanec za bídný plat,
nebude sa bit a rvat,
lepší zdrhat poza sálu,
nač mu treba v pátek chválu.
Pán poslanec neposeda,
na kerého víra, vreda,
stláčat gombík, za kecpult ícit,
jedovat sa a špatňe cícit?
Lepší doma, či na fuške,
u žeňičky, či na druške.
Zákon počká, ňeubjegájet,
to neňi lup a aňi závjet…
Kresby a text: Ladislav Belica

dedo Pejo

15. februára uplynie už pätnásť rokov od smrti herca, spisovateľa a geniálneho glosátora MIROSLAVA HORNÍČKA. Na jeseň si pripomenieme 100. výročie od jeho narodenia. A keďže sme vždy obdivovali jeho
schopnosť vtipne reagovať na každú otázku, odcitujeme časť rozhovoru
z týždenníka Mladý svět z roku 1995.
Ako ste znášali fakt, že vašu rodnú Plzeň neoslobodila Červená armáda?
Ja tenkrát vítal ty americké hochy se šeříkem a ve smíchu i v pláči. Ale:
jste si jist, že to byli Američané. Kamarád mi vyprávěl, že jeho učitelka
v západních Čechách jim ve škole vyprávěla, že to byli Rusové převlečení za Američany. Jenom nedovedla odpovědět na jeho dotaz, jak to,
že tolik Rusú byli černoši.
Nepoznáte vraj tri vlastnosti. Ktoré?
Neznám a nemám. Za prvé: neznám, co to je – být uražen. I když mi
někdo řekne: „Pane, vy jste vúl“, tak jenom doufám, že se mýlí. Za druhé:
neznám závist. Nikdy jsem nikomu nic nezáviděl a opravdu nevím, co to
slovo znamená. A za třetí: neznám nudu. Marně vzpomínám na chvíli,
kdy bych se nudil.
Ste Majster. Skúste ohodnotiť žiakov: Lasica, Satinský, Polívka, Markovič, Šíp, Uhlíř…
Proboha – proč bych je měl hodnotit? Ohodnocení už jsou – svými talenty, svými díly, svými diváky. Jsou výborní. Nejmenujete snad náhodou ty, které mám rád? Možná, že bych u jiných jmen
váhal, nebo pomlčel. Nerad totiž vyslovuji své negativní soudy, protože každý má právo na svoje sympatie i antipatie, ale
ty druhé si má nechávat pro sebe. I ti, které nemám rád jsou jinými milováni.
-mv-
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POLITOLOGIZMY Milana KENDU

AGILNÝ EŠTEBÁK
Dve veci si nikdy neodpustil: Byť pri tom a pritom biť.
VÁŽNY DEFICIT
Ústavy pre miery máme, chýbajú nám ústavy
pre mieru.
NA VEČNÉ ČASY
Tridsať strieborných nepodlieha zdaneniu.
ÚČINNÁ METÓDA
Aby dokázali, že klesol do bahna, polievali ho
splaškami.
RIZIKO POKORY
Najľahšie možno zablúdiť so sklonenou hlavou.

Peter Gossányi

Trump a jeho generáli vedú v Pentagone debatu a nemôžu sa zhodnúť, aká by bola najvhodnejšia doba na napadnutie Ruska. Nakoniec sa rozhodnú opýtať sa Francúzov: Kedy
je najlepšie napadnúť Rusko?
Francúzi odpovedajú: Nevieme, ale rozhodne
nie v zime, to by nedopadlo dobre.
Bude teda lepšie spýtať sa Nemcov: Kedy by
bolo najlepšie napadnúť Rusko?
Nemci odpovedajú: Nevieme, ale rozhodne by
to nemalo byť v lete, to sme už vyskúšali…
Čo teda s tým? Niekto navrhne opýtať sa Číny,
tá je teraz progresívna a vždy príde s nejakým
nápadom. Opýtajú sa teda Číňanov, kedy by
bolo najlepšie napadnúť Rusko.
Číňania odpovedajú: Hneď teraz! Rusko začalo stavať „Silu Sibíre”, „Turecký potok”, kozmodrom „Vostocnyj”, most na Krym, v najbližšom
čase chcú modernizovať Bajkalsko - amurskú
magistrálu a nové športové komplexy pre
majstrovstvá sveta vo futbale a v atletike,
plánujú ťažbu v Arktíde… Práve teraz by sa im
zišlo čím viac zajatcov.

Rasťo VISOKAI

Perličky

V kaštieli v Stropkove bola 8. februára otvorená výstava kresleného humoru
s názvom:

so školy

Vladimír.Jiránek - Fedor Vico: PRED a PO
Názov PRED a PO je vyjadrením obsahu výstavy. V prvej časti sú kresby, ktoré
autori striedavo publikovali v československom denníku Lidové noviny PRED
rozdelením republiky (ale i v čase rozdelenia a tesne po ňom), druhá sa skladá
zo samostatných panelov kresieb Jiránka a Vica, ktorými reflektujú na dianie
PO rozdelení republiky (1. 1. 1993) už v samostatných republikách, teda Jiránek
v ČR a Vico na Slovensku.
Výstava s týmto názvom už bola realizovaná v Prahe (už pri príležitosti 20. výročia rozdelenia republiky), ale i v Olomouci, Moravskej Třebovej, Bratislave,
Kremnici a v Krajskom múzeu v Prešove.

• Ak je uhol alfa pravý, je uhol beta
ľavý.
• Kružnica je okrúhla čiara so stredom v strede.
• Najdôležitejším hasiacim prístrojom
je hasák.
• Keď sa hladí silné železo, vznikne
plech.
• Metalurgovia sú odborníci, ktorí sa
tavia v peciach.
• Parný stroj bol založený na základe toho, aby sa pod ním dalo
kúriť.
• Valec vznikne, keď sa niečo zvalcuje.
• Kybernet je stroj, ktorý si pamätá
všetko ako človek, ale nemusí sa
učiť. Pamäť má v kolieskach.
• Staré železo je pre nás drahé, pretože má význam.

Donesl si od Hanky
celý pytlík strouhanky.
Vždycky když ji strouhala,
ukrutně se rouhala.
Bůh prý schoval zinek
do hrozinek,
do uhlí uhlík… hliník do hlíny,
(a ještě další blbiny).
V Blázinci se ted’ dál rouhá,
strouhanku však již nestrouhá.

a

li
a oko

• Železo sa vyrába zo železnej rudy
a rôznych príhod v peci.
• Franklin sa venoval politike a preto
vynašiel hromozvod.
• Drôt sa vyrába takým spôsobom,
že železo sa naháňa, až kým neschudne.
• Hliník sa používa všade tam, kde je
treba vyletieť do vzduchu.

VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY
Had slepúch byť nesmie
bez slepého čreva.
Častuška je pieseň,
čo sa často spieva.
V lete žijú teplí
ľudia medzi nami.
Bublifuk nám plní
sódu bublinami.
Iba v noci vidí
denné svetlo sova.
V opere sa spevák
dáva operovať.
V pralese sú všetky
mladé stromy staré.
Veľ kosť parametrov
zisťujeme v pare.
Dubákom sa v hore
na duboch rásť darí.
Baróni sú ľudia,
ktorí vlastnia bary.
Na hrb vylezieme
pôde hrboľatej.
Boháčovi v ústach
rastú zuby zlaté.
Mier je vtedy, keď sa
nestrieľa len mieri.
Na sieti sú drôtom
pospájané diery.

Jozef BILY

AFORIZMY Milana Kupeckého
•
•
•
•

Dnes môže človek s diplomatkou ukradnúť oveľa viac
ako s pištoľou.
Boh vymyslel sen, diabol budík.
Mlčanie je jediné zlato, ktoré ženy nemajú rady.
Pohádať sa so ženou je ako navštíviť zubára. Alebo
je to veľmi bolestivé,
alebo veľmi drahé.
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„Všemocný bože, čo je pre teba tisíc
rokov?“
„Tisíc rokov je pre mňa jedna
minúta!“
„A čo je pre teba milión korún?“
„Milión korún je pre mňa jediný
halier!“
„Tak mi daj, bože, jediný halier!“
„Dobre, syn môj, ale počkaj minútku.“
•••
Pýta sa rabín Móricka, koľko je
hodín.
„O päť minút bude trištvrte na
desať.“
„Sadni si chlapče, si hlúpy… Šlomo,
teraz ty povedz, koľko je hodín!“
„Pol desiatej a desať minút.“
„Tak je to správne. Naučte sa, že
nikdy nemôžeme vedieť, čo bude,
iba to, čo je, alebo čo už bolo.“
•••
Hovorí Kohn priateľovi:
„Priprav sa, o chvíľu príde Roth, aby
si od teba požičal peniaze.“
„Ako to vieš?“
„Chcel si požičať odo mňa, ale ja som
mu povedal, nech si nájde niekoho
hlúpejšieho.“

a opäť muž za rohom

•
Ž IDOVSK é
ANEKDOTy

Arménske úslovie:
Kto vie dobre klamať, akoby
vedel o jeden jazyk viac.
Korupcia rastie
Korupcia rastie,
dal sem Olge, Nasťe.
Dal sem také Ferovi,
šak sme ludé féroví.
Trhám sa aš do skonáňí
f tem vjěrejňím obstaráňí.
Jě to jasné, žádný zmatek,
každý čeká na úplatek.
Že gde sa črtá ňáký fond,
čuchám, ňuchám jak Džejms Bond.
Tam berú prachy, všaké bony,
tak jak kedy’s twenty Džony.
Je to dobré, jě to fajn
samý Anďel, žádný Kajn.
Od vrchu po referenta,
šeckým prúdzí pjěkná renta.
Že zhora proci temu útočá,
no furt prašulky si úročá.
Zhora proci temu silno brójá
a šeci spolem kasu dójá…
dedo Pejo

výroky slávnych

„Nie som
krásna ani
sexi.
Vlastne dá to
veľa námahy, aby som
vyzerala ako
žena”

Megan
Fox (30)
herečka

Velká soutěž o velkou hlavu
Tak máme, co jsme chtěli… I když
vlastně co oni chtěli. Miloš Zeman
obhájil prezidentský post, a to
znamená, že většina českého
národa preferuje aroganci, hulvátství a nabubřelost, před slušností, vzdělaností a kultivovaností. S tím se prostě musíme smířit.
Ostatně co jiného se dalo čekat
od voličského materiálu, který do
premiérského křesla dosadil slovenského estétka. V tomto směru
je tedy vše vcelku jasné. Nicméně,
kdyby i přes to pořád ještě někdo
nechápal, jak se mohlo stát, že
Zeman zůstává u lizu, tak potom
je tady náš následující test, který
vše objasní.
1. Po zvolení Miloše Zemana je
Česká republika:
a) v srdci Evropy
b) na okraji Evropy
c) v prdeli

Radovan Rakus

Na základe dohody o reciprocite publikujeme niektoré materiály z českého
humoristického časopisu
SORRY.

Novátor Bureš
Přestože premiér Andrej Babiš opakovaně tvrdí, že chce zeštíhlovat státní
správu a v rámci toho se rozhodl zrušit
některá ministerská křesla, reportéři
Fámyzdatu zjistili, že jeho slova nejsou
zcela pravdivá. Důkladným rozborem
stávající vlády agenta Bureše naši odborníci zjistili, že zatímco v předchozích
vládách existoval post ministra bez
portfeje, v té Babišově se zcela nově
objevuje post ministra bez důvěry.
Tisková oprava
V minulém čísle Fámyzdatu jsme nesprávně uvedli, že připravovaný televizní dokument pojednávající o fungování poslaneckého klubu KSČM se
jmenuje Klub rváčů. Správně mělo být
uvedeno Klub sráčů. Omlouváme se
a děkujeme za Kováčika.

2.Čeští voliči mají celosvětově:
a) ostudu
b) z ostudy kabát
c) z ostudy mandát
3. Zemanovo znovuzvolení
nejvíce potěšilo:
a) dolních 10 milionů
b) Zemanovce
c) Zeman ovce
4. Zeman bude na Hradě:
a) celé funkční období
b) 5 let
c) do smrti
5. Co je Zemanovou největší
kvalifikací pro výkon funkce:
a) Že je zdatný politik
b) Že je zdatný rétor
c) Že je zdatný notor
Správné odpovědi spolu s hlasovacími lístky pana inženýra posílejte na Pražský hrad, případně
kamkoliv do Ruska, či Číny.
SETÍK

Príde Kraus k rabínovi:
„Rabín, idú vianočné sviatky a ja
nemám ani halier. Požičaj mi tisícku.“
„Čože? Aj pre Žida sú Vianoce
sviatkom?“
„Ale rabín, keď ja dostanem peniaze,
pre mňa je to vždy sviatok!“
•••
„V sobotu som prehral v kartách
všetky peniaze“, sťažuje sa Kohn
priateľovi Geršovi.
„Vidíš, vidíš, to je Jehovov trest za
to, že na šábes hráš karty, namiesto
toho, aby si bol v synagóge…“
„Ale, prosím ťa… Schwarz vyhral
a tiež nebol v chráme.“
•••
Istý rabín žil veľmi bujarým
a nemravným životom a veriaci mu
to vyčítali.
„Vieš, rabín, tvojím poslaním je
ukazovať nám cesty morálky a cti,
a ty pritom žiješ tak zhýralo!“
Rabín si pohladil bradu, prižmúril
oko a povedal:
„Na križovatkách ciest je vždy
tabuľa, ktorá však nikam nejde, iba
ukazuje správnu cestu.“
•••
Prihlásil sa Kohn u riaditeľa veľkej
firmy.
„Som najlepší obchodný zástupca na
svete!“ vyhlásil suverénne.
Riaditeľovi sa jeho vystupovanie
zapáčilo, okamžite ho prijal, dal mu
tovar a poslal na vidiek. O tri dni
sa Kohn vrátil a položil kufre pred
riaditeľa.
„Som iba druhý najlepší obchodný
zástupca na svete. Najlepší je ten,
ktorý vám predal toto haraburdie.“
•••
Sťažuje sa Gross Sternovi:
„Predstav si, chcel som si od Gelba
požičať stovku na jediný deň, ale
nedal mi. No nie je to zloduch?“
„Ani nepokračuj Gross“, odpovie
Stern. „Aj ja som zloduch, lebo ani ja
ti nepožičiam.“
•••
Zákazník: „Počúvajte ma! Ustavične
ste mi dokazovali, že k domu patrí aj
záhrada. A toto je pre vás záhrada?
Tri metre široká a štyri metre dlhá?“
„No nie je veľmi veľká, ale aká je
vysoká.“
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Návšteva po Rokoch
Bývaval som dušou kolektívu Keby ste ho, ľudia, poznali Posadali chlapi svorne k pivu Pili rýchlo, jedli pomaly.
Na naše si prišiel krčmár Pišta.
A my sme si prišli na svoje.
Nedovoliac, aby pena vyschla,
Smäd nám velil: -Všetci do zbroje!
Na svoje si prišli darmožráči Paragrafu na somráka niet:
Skúpe hrdlo rýchlo vypiť ráči Do grajciarov zakliaty je smäd.
Vínne mušky tiahli k nášmu stolu Zadarmo - hoc črevá roztrhá!
Nepozeral hriešnik ku kostolu,
Vlečúc sa jak chorá mitrha.
Prisadali neraz slušní ľudia S manželkiným súhlasom a tak…
Iní preto, že sa doma nudia,
Ďalší zase, že im ušiel vlak.
Doháňala runda ďalšiu rundu Spytovali sme si svedomie.
Na krčmy len staré baby hundrú Do duše ti krčma prepovie.
Lial sa humor do výbuchov smiechu,
Politika mala po chlebe.
Viechu vymeň len za inú viechu Pivo patrí k dennej potrebe.
Platí Slováč, na revanš sa pije Taký je tu zaužitý zvyk.
Duša čoby ušla z kalvárie Štyri vodky, jeden vínny strik!
Čo večer si krčmár ruky mädlil Od tringeltov pretrhá sa vak.
Neráta, koľko sme zjedli knedlí,
Nevšíma si, komu stúpol tlak.

ŽelezniČné uzly laca tormu
sa pýta:
Dievčina v lekárni
ejšie ako antikon- Máte niečo účinn
cepčné pilulky?
anie.
- Áno, prášky na sp
o toľko fajčíte?
- Pán Śúľanec, preč
okojuje, pán
- Pretože ma to up
doktor.
uľuje?
- A čo vás tak rozč
.
- To večné fajčenie

téma

Podľa témy rozhovoru
správne miesto zvolíme.
Nechutné je o víne
debatovať v kravíne.
V mliečnom bare pivné reči
viesť sa tiež vždy neosvedčí.
Aj dišputa o sóji
v mäsiarstve neobstojí.
Len tri témy také vhodné,
kde prostredie nerozhodné:
Futbal, ženy…
a medzi ne často vniká
tá nešťastná politika.

vzdať sa vína
- Čo myslíš, je lepšie
alebo ženy?
í na ročníku.
- Myslím, že to zálež

Prisadla si občas smädná žena Džentlmenov zrazu viac než dosť.
Nechala sa chytať za kolená Zavetrí pes obhrýzenú kosť.
Predsudky sa kamsi vytratili Cigán, gadžo - rozdielu tu niet.
Jedno pivo, vodky zase štyri!
V krčme majú pivní orli zlet.
Po rokoch som zašiel na kus reči Nová chasa ma už neráči.
V hrdle sa mi vlastný jazyk vzpriečil Jan TOMASCHOFF
Nemal som s kým zapiť pagáčik.
Drago MIKA

Počula/Čítala/Videla

Ľudo Majer

Břetislav kovařík

•• Obmedzení jednotlivci otravujú neobmedzené množstvo ľudí.
•• Za rýchly postup vďačí predovšetkým infarktom svojich nadriadených.

Zo slovenských kombinovaných
prísloví

••Keď Pánboh dopustí, ktože bude kozy pásť?
••Keď vtáčka lapajú, aj motyka spustí.
••Koho Boh miluje, tomu dal aj rozum.
••Kto mlčí, žne búrku.
••Komu dal Boh úrad, hlúpejší, kto neberie.
••Psí hlas do neba nedôjde, pomôžme mu tam.
••Pánboh s nami a vlk za humnami.
••Reči sa hovoria a blázni sa radujú.
Dušan JACKO

Jan TomasCHOFF

Žena sa cíti najhoršie, keď počuje
,
že je v najlepších rokoch.
Jiří NOVÁK

Čertovské obrázky Ľuba RADENU

VIII
DVOJTÝždeň

RECEPT

Nápis na chodbe polikliniky:
Kto nevidí tabuľ ku očnej
ambulancie, je na správnom
mieste.

NA TENTO
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Tekvicová depresia

Š
…a dere

a

ák
Petra Zifč

Slovenské úslovie:
Ak má somár malý náklad, začne híkať.

DereŠ fedora vica

GASTRO
- Pán hlavný, v mojej polievke pláva červík!
- Aký červík? To je predsa klobása!

Ako už vyplýva z názvu, potrebujeme
na prípravu tejto pochúťky tekvicu,
ktorú na dva dni odložíme do tmavej
miestnosti, v ktorej hrá hudba z filmu
Fontána pre Zuzanu. S tekvicou nekomunikujeme, akurát raz za desať hodín
na ňu cez dvere zakričíme, ako ju
neznášame, a že od detstva nám bolo
zle z tekvicových prívarkov. Na tretí deň
tekvici v tmavej miestnosti premietneme
film o držiteľoch Nobelovej ceny, aby si
lepšie uvedomila, aká je bezvýznamná.
Potom tekvicu postupne dokopeme až
do kuchyne, kde ju dáme zožrať psovi.
Ten ju len olizne a následne ju zahrabe
do záhrady k starej plechovke a hnilej
kosti. Tekvicová depresia je hotová.
Dobrú chuť vám naháňam!
ADELA + SAJFA

Fragment pod nulou

Keď som sa po lanskej noci strhol zo zimného spánku, s hrôzou
som zistil, že svokra neodletela do teplých krajín, hoci sa zhromažďovala na elektrických drôtoch. Nahliadol som teda do svojho
elektronického diára a zistil, že som zbytočne nežil, ale sneh – aj
keď ho žena šľahala z bielkov, akoby sa pod zem prepadol. Pravý,
nefalšovaný sneh som uvidel až v depozitoch Matice slovenskej.
Keďže je počasie, že človek by ani mňa von nevyhnal, len tak mimochodom hovorím opačnému pohlaviu, ktorému ide o horizontálnu, kým mne o vertikálnu polohu, alebo naopak?:
- Slečna, ja nie som taký vysoký, ako si myslíte, to si iba sedím na
peňaženke.

Hostinský radí svojmu opitému hosťovi:
- Zostaňte u nás. V takom stave nemôžete riadiť
svoje auto, cesta je plná zákrut.
- Mne robí ťažkosti len priamy smer.
FIFTYFIFTY
V diétnej reštaurácii bol nemastný- neslaný najmä
personál.
Slovenské úslovie:
Pri studenej kuchyni horúca láska chladne.

-ml-

ZLATÝ SÚDOK 2018
Termín: 3. marca
V Prešove sa tradične 1. apríla uskutoční v poradí už 24. ročník medzinárodnej
súťaže kresleného humoru na tému
PIVO
s názvom ZLATÝ SÚDOK.
Pre našich čitateľov a zároveň autorov
kresleného humoru pripomíname, že
uzávierka pre zaslanie prác je piatok
3. marec t.r.
Práce tých autorov, ktorí by doručili
práce ešte do pondelka rána 6. marca
na adresu:
Šarišská galéria, ul. Hlavná 51, 080 01
Prešov budú akceptované, pretože práve tam v ten deň bude zasadať porota
súťaže.

Do súťaže je možné zaslať max. 5 prác,
najlepšie formátu A4. Veľká cena je
ohodnotená finančnou sumou 500 €,
porota udelí aj ďalšie ceny a čestné
uznania.
Kresby: Michal Graczyk, Poľsko (hore)
a Ömer Firat Deniz, Turecko

Bruno Horecký

B A Č IKOVA
M u DROS c
Starše ľudze maju
prednosc. Aspoň kec idze
o ňemoci.

JEDINÁ OTÁZKA
alebo
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Otázku nám po
K. z Mokrej nad slal Gejza
Keď prídem do Parnou:
moja žena mi zamov z krčmy,
sledovať pren kazuje
y z olympiády
v Pjongčangu.os
tým, že som doZdôvodňuje to
to nemá nijaké poval, aj keď na
spravodlivé? dôkazy. Je to
Možno nie, ale ke
ď z vás doping
razí na celú obýv
môže jej rozhod ačku, ťažko
nutie niekto
spochybniť.
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