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humoristicko-satirický dvojtýŽdenník
jozef jurČiŠin,

novinár a predseda poroty 
24. ročníka súťaže kresleného 

humoru Zlatý súdok 2018

❶ poznáte nejakú (máte ne jakú 
vlastnú) definíciu humoru?
Nie, nepoznám nijakú univerzálnu defi-
níciu humoru s ktorou by som sa vedel 
stotožniť a neviem, či taká vôbec exis-
tuje. Ale určite sa o to mnohí pokúšali.
Ako čerstvú skúsenosť uvediem prí-
klad zo súťaže Zlatý súdok, kde som 
mal nedávno tú česť predsedať v jej 
porote a predtým ako činovník syndi-
kátu novinárov som bol niekoľkokrát jej 
radovým členom.
Po týchto skúsenostiach je zrejmé, že 
aj autor kresleného humoru musí byť 
riadne podkutý, aby nápad na danú 
tému (v tomto prípade pivo) vedel 
stvárniť, v tomto prípade nakresliť tak, 
aby to sršalo humorom a bolo zároveň 
zrozumiteľné v medzinárodnom kon-
texte.

❷ Stala sa vám niekedy humor-
ná (veselá) príhoda, ktorá by 
mohla pobaviť aj našich čitate-
ľov?
Celý svoj profesionálny život sa živím 
(občas živorím) ako novinár, takže 
s prácou v tejto profesii je spojených 
veľa príhod. Ale žeby boli vyložene 
humorné, tak to nie. Viacej je takých, 
keď boli a sú ľudia nespokojní s tým, čo 
som napísal. To mi nadávajú, vyhrážajú 
sa, čudujú sa ako som mohol – podľa 
nich – takú hlúposť napísať. Je však 
toto smiešne?

❸ Ktorá oblasť spoločenského 
života je podľa vás najväčším 
inšpirátorom humoru?
Každá jedna. Ale zrejme najviac taká, 
ktorá je na očiach čo najpočetnejšej 
skupine ľudí. Môže to byť politika? 
Smelo ním môže byť aj pivo – ako je už 
ním toľko ročníkov v spomínanej súťaži 
Zlatý súdok.

❹ Ak máte - mohli by ste nám 
prezradiť rebríček: 
a) najveselších politikov 
b) najsmiešnejších politikov?
Tak ich nedelím. Skôr podľa toho ako 
vedia klamať, alebo budem milosrd-
nejší zahmlievať, nehovoriť celú prav-
du – slovom, telom, ako vedia uhýbať 
pred priamymi otázkami. K politikom 
či verejne činným osobám – na celo-
slovenskej alebo komunálnej úrovni – 
som mal i mám dosť blízko, ale žeby 
som niekoho označil ako najveselšieho, 
tak to nie. Až tak zblízka ich nepoznám. 
Ani sa o to nesnažím. A či je niektorý 
z nich najsmiešnejší? Možno podľa 

humore

dpovedá
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pokračovanie na strane II…
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Kresby na tejto strane sú 
z medzinárodnej súťaže kresle-
ného humoru na tému PiVo
- zlATý SúDOK 2018

viac na strane 6
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iNZERTNÉ oKiENKo
Vymením vysávač za sud 
piva. Zn. Prestal som vysávať 
a začal som nasávať.

Toso BORKOVIC, Srbsko

Mirsaid GAzIYEV, Uzbekistan

Pavel TAUSSIG, Nemecko

FiCo A TRUMP
Sedia zamyslení v krčme za Bie-lym domom.
Róbert: Počúvaj, Donald, koľko ľudí v Amerike ťa nenávídí?Donald: Asi 5 miliónov.

Róbert: Všade je to rovnako.
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Táto príhoda sa pripisuje jednému význam-
nému českému hercovi (nebudem ho me-
novať, možno to bol Jiří Sovák, možno niekto 
iný), ktorý slúžil svojho času v nemenovanej 
jednotke X. Raz v noci bol vyhlásený poplach 
a s plnou poľnou na chrbte musel pochodo-
vať niekoľko kilometrov. Keď sa vrátil späť do 
východiskového postavenia, s plnou poľnou 
a s opuchnutými nohami v bagančiach, ktoré 
sa pre opuchliny aj tak nedali vyzuť, ľahol si 
na slamník, zapálil si cigaretu a vyhlásil: „Nech 

hoci aj zhorím, len keď už nemusím chodiť!“
Tomuto stavu sa hovorí rezignácia.
Budem trochu aktuálny, ak sa to dá ešte po-
važovať za aktualitu. Zažili sme v posledných 
dňoch aj zásadnejšie rezignácie, ale tie sú vý-
sledkom dlhodobých a dosť zapeklitých zvra-
tov na politickej scéne. K tomu sa teda radšej 
nebudem vracať.

Ako to poznáme z vlastnej histórie, rezigno-
vať môže nielen jednotlivec, ale dokonca celý 
národ. To už je situácia menej komická, ale vy-
tvárajú sa tak predpoklady na budenie národa, 
na jeho aktivizáciu (Ej hor sa sveta proletári… 
Nad Tatrou sa blýska a pod.), na jeho sebaspy-
tovanie. A keď všetko dobre dopadne, národ 
môže rezignáciu vymeniť za aktivitu (čin) – pre 
časť radikálov v susednej Českej republike platí 
napríklad heslo „Ať jsem bit, jen když se peru.“ 
Nikto nevie s istotou povedať, čo sa v takom 
prípade stane. Bežná ľudská prax takéto radi-
kálne obraty vie definovať len ako katastrofy. 
Rusko sa z rezignácie preberalo v dvoch sve-
tových vojnách a v nespočetnom množstve 
revolúcií, z toho v jednej októbrovej. A prebe-
rá sa dodnes. Typickým príkladom rezignácie 
a činu je Balkán, ale príkladov by sa dalo nájsť 
oveľa viac.
Nebudeme sa strašiť a radšej rezignujme – 
hoci aj pri pive. Taký pivár je rozhodnutý dať 
si jedno, dve pivá, potom ho hrdzavá voda 
ukolíše a on rezignuje, čo nebráni tomu, aby 
si ešte dal ďalšie dve. Ako je vidieť, rezigno-
vať sa dá pekne, potichučky, bez okamžitého 
následného rozdúchavania veľkých afér. Takto 
sa treba na veci pozerať a hneď nevyskakovať. 
Lebo keď človek rezignuje, ako keby zaspával 
spánkom spravodlivých po ťažkej, namáhavej 
práci. A čo už môže byť príjemnejšie.

Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

slovník (takmer) cudzích slov Vrezignáciaverejne dostupných bonmotov – Ján 
Slota, Miloš Zeman. A možno ten, ktorý 
nepoužíva zrkadlo, alebo používa, ale 
len také ako v tej rozprávke a to mu 
povie, že oN je „naj“. V tomto zmysle 
ma najnovšie vytočil „v priamom pre-
nose“ náš dnes už bývalý premiér. Bol 
taký smiešny pri tom usmievaní sa, že 
to bolo až smutné. Podozrivo smutné.
❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Mám, neviem však kde som ju prvýkrát 
počul, ale zapáčila sa mi a tak ju stále 
opakujem. Hneď som ju pritom za-
čal interpretovať, že je o novinároch… 
Takže: Cválajú po prérii šerif a dvaja 
kovboji. Šerif vraví: - Cesta je pred nami 
dlhá, poďme sa o niečom baviť. Čo 
myslíš, John, o čom? John: - Ja neviem, 
možno poďme sa baviť o tom koľko je 
jeden plus jeden. Šerif: - No, Jim, koľko 
je to? Jim: - Ale šerif, predsa nebudeme 
sa baviť o takej volovine, veď to každý, 
aj malé dieťa, vie, že jeden plus jeden je 
dva. Na tieto Jimove slova vytiahol šerif 
kolt a zastrelil ho. John: - Šerif, prepá-
najána, čo ste to urobili, veď to je dobré, 
jeden plus jeden je dva! Šerif: - Príliš 
veľa vedel…

Učitelia musia byť v škole od šiestich rokov až do dôchodku

Milan lASICA
zo Života
Aby niekto mohol
nezaslúžene žiť
musí niekto
nezaslúžene zomrieť

Tomáš JANOVIC

stranícke dohodY 
a výhodY

Že si nejdú proti srsti,
slúži všetkým k úteche,
lepšia fúra výhod v hrsti,
ako holub na streche.

Mikuláš JARáBEK

❻ Stali ste sa niekedy objektom 
žartovania? Ako to na vás pôso-
bilo?
Stal som sa, ale našťastie viem sa po-
vzniesť. Navyše viem si urobiť srandu 
i sám zo seba. Aspoň si tak myslím… 
Skôr som zástanca teórie, kto do teba 
kameňom, ty do neho pomarančom.
❼ Je pre vás humor nevyhnut-
nou súčasťou života, alebo sa 
bez humoru pokojne zaobídete?
Je to nevyhnutná súčasť, bez nej by to 
nebolo to pravé „orechové“. Lenže na 
Slovensku sme niekedy až prehnane 
smutní. Ako keby silou-mocou mal to 
byť náš štýl života.
❽ Chcete sa sám seba na niečo 
opýtať ? Ak áno, dajte si na svoju 
otázku aj odpoveď.
otázka: Prečo to všetko robím? odpo-
veď: Prosím si ďalšiu otázku.

politologizmY milana kendu
METÓDA pOpUlISTOV
Moderná šelma vytrháva mäso z kontextu.

Sú V TOM NEVINNE
Žiaľ, vír udalostí môže strhnúť aj neplavcov.

NIElEN O pSOCH
V teplej búde reťaz nechladí.

IBA pRERIEKNUTIA
V prejavoch štátnikov sú pôvodné iba prerieknutia.

DNES UŽ lEN TO
Zázračné dieťa našich čias môže byť len protekčné.

Nehas, keď ti to páli!
Ľudo MAJER

Ľubomír JUHáS

Láska je ako keď sa pocikáš. Každý to vidí, len ty to cítiš 
Evita

Každá nula sa najradšej priatelí s väčším 
číslom J. pOláčEK

Môže politik zomrieť na infarkt?
Nemôže, lebo nemá srdce.

zhodnotenie

Trhové hospodárstvo
naše s riťou holou,
môže si tak akurát
riadne trhnúť nohou.

politik otcom

To, čo má v kočiariku,
chce ukázať svetu,
konečne urobil niečo,
čo má hlavu, pätu.

Emília MOlčáNIOVá

to i ono

 • Negatívy a diskusie treba vyvolávať.
 • Aj medzi abstinentmi sa nájdu bezcharakterní jedinci.
 • Keby sa muchotrávka venovala tvorivej práci, vyrástol  
by z nej dubák.

A. KOťUHA

kto Bude prvý na 
marse
Slovák lieta najrýchlejšie.
Tak on! To je pecka!
Nemá ho čo zaťažovať,
veď má prázdne vrecká…

Milan HODál

vlastenec

Vlastenec
jak iste viete
je aj gól
do vlastnej siete…

látal

Peniažkami
V dobrej viere
látal diery
v charaktere

pokrYtec

Do očí úprimne
pozerá
ujedá z tvojho
taniera

Ján HEINRICH

Nový šéf sekretárke:
- Slečna Erika, čo zvyknete robievať 
v nedeľu?
- Nič.
- Tak si odvyknite žiť v omyle, 
že nedeľa je každý deň.

Piť za volantom je fakt hrozné. 
Vždy, keď prehadzujem rýchlosť, 
rozlejem.

la comedia

Komédia, až sa človeku

veriť nechce,

herci riadia demonštrácie

a vláda sa im chechce.

Eva JARáBKOVá-CHABADOVá

Juraj CAJCHAN
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kÚpeĽ na námestí

Pristalo UFo včasráno

pri Neptúnovej fontáne.

očami klipkám a vravím:

Ach, Evin šat im pristane.

smetiari prídu 
o prácu
Ufóni po zbohatnutí

sýtia túžbu hladnú.

Dennodenne z kontajnerov

odpadky nám kradnú.

uFogramY
Tomáša M A J E R N Í K A

Fero MRáz

Výstavba diaľnic na Slovensku

Povedzme si to na rovinu. S diaľ-
nicami je to na Slovensku biedne. 
Biednejšie by to už ani nemohlo byť 
aj keby túto výstavbu riadila Sloven-
ská malá strana. Nie a nie dodržiavať 

termíny ani finančný rozpočet. A kto 
za to môže – príroda. Raz stavbárom 
postaví do cesty ťažký terén, inokedy 
rieku, a to už nehovorím o kopcoch. To 
takým Číňanom sa to stavia. Rozhod-
nú sa postaviť 30-kilometrový úsek 
diaľnice priamo v mori, na pylónoch. 
Postavia ho za tri roky. Ale do cesty 
sa im nepostavia také prekážky ako 
tu u nás, len more a dosť, žiadne pre-
kvapenia.

Naši stavbári potom siahajú až na dno 
svojich síl, vymýšľajú nové technoló-
gie a to ich zdržiava. Len sa pozrite na 
priložený obrázok. Taký tunel, to nie 
je nijaká maličkosť. Robia tak a s tým, 
čo majú poruke. Preto to dlho trvá, 
termíny sa predlžujú. Ale usilovnosť 
robotníkom nechýba.
Svetlou stránkou problému je to, že 
občas okrem tunela vymyslia aj niečo, 
s čím vopred nerátali. Len jeden prí-
klad – roztrhajú si pri práci nohavice 
na kolenách. No čo, nohavice sa vy-
perú a to, s čím nerátali, je na svete. 
Nová móda, deravé kolená. Pozrite sa 

okolo seba, ako úspešne sa ujíma. A to 
len vďaka novým trendom pri hĺbení 
tunelov. Nechceme si ani len predsta-
vovať, s čím naši stavbári ešte prídu, 
než bude diaľnica dokončená. Ráta-
me perspektívne s dierami na zadku, 
ale ani to by nemalo byť ich posledné 
slovo.

-mv-

správY
slovenskej 
malej 
stranY

ivan mládek 
o impotencii

Nechápem mužov, ktorí si robia starosti so 
slabnúcou impotenciou. Asi nepochopili, 
že až s impotenciou začína muž naplno žiť. 
Začne byť múdry a rozvážny, nepredvádza 
sa trápne pred ženami rýchlou jazdou, vťahovaním brucha, či inými adre-
nalínovými druhmi športu. Nestráca väčšinu drahocenného času trápnou 
honbou za uspokojením tej jednej, jedinej „živočíšnej potreby“ a začína sa 
plne venovať zmysluplným činnostiam.
Najväčšie vynálezy, objavy, svetové literárne a hudobné diela a nesmrteľné 
obrazy stvorili muži, ktorých už ženy nezaujímali. Už impotentný Pythago-
ras, Edison, Smetana, Leonardo da Vinci, Prokop Diviš, Mendelejev a ďal-
ší zanechali ľudstvu také hodnoty, ktoré by, zmietaní pohlavným pudom, 
ťažko vytvorili. Nebyť mužskej impotencie, nebol by pravouhlý trojuholník, 
žiarovka, Predaná nevesta, Mona Lisa, hromozvod, tabuľka chemických 
prvkov, teória relativity, Jožin z bažin… a iné klenoty.
Ale aj keď sa ako impotenti nestanete svetovými velikánmi, minimálne bu-
dete zbierať plody, ktoré vám kvalitnejší život impotenta poskytne. Pred 
manželkou sa už kvôli svojej pudovej potrebe nemusíte nedôstojne po-
nižovať vysávaním, utieraním riadu, či vešaním záclon… alebo v opačnom 
prípade, manželka vás už neobťažuje, pretože vie, že snažiť sa o styk je už 
zbytočné. A tiež vás už bez obáv kdekoľvek pustí a ani jej nevadí, že prípad-
ne prespíte u kamaráta, alebo v nejakom chlieviku s kozou…
Buď teda pochválená impotencia!Marcel KRIšTOfOVIč

- Ten náš parlament, to j jeden veľký blázinec.
- Nemáš pravdu, v blázinci je aspoň vedenie normálne.

Poslal nám Milan MARGICIN z Bardejova

Každá hlúposť sa 
tvári vážne

J. pOláčEK

akČnÉ rieŠenie

Snehovú kalamitu
vyriešili hravo, keď
v celom meste
vyhlásili stanné právo.

keĎ nadváha 
poteŠí

Nevmestíš sa do šiat
z vlaňajšieho plesu?
Aspoň ťa zločinci
tak ľahko neunesú.

Eva JARáBKOVá-
CHABADOVá
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Konstantin KAzANCHEV

oleksy KUSTOVSKY

Pán Schwarz osloví pána Kohna:
„Nemohol by si mi požičať päťtisíc 
korún?“
„Ale veď aj ja sám mám len 
dvetisíc…“
„Nevadí, to stačí, tritisíc mi zostaneš 
dlžný…“

• • •
Prekvapil pán Kaufmann svoju 
manželku s pánom Fuchsom 
v intímnej situácii.
„Viete, vážený pane, to že používate 
môj holiaci strojček, no prosím, že 
máte na sebe môj župan a papuče, 
čert to ber, že pijete môj koňak, 
prosím, ale nosiť mi sem do postele 
uterák s odznakom Slávie, keď ja 
som Sparťan, uznajte sám, čo to má 
spoločné so slušným správaním.

• • •
„Počúvajte, Bondy. Mám z ničoho 
nič so Sárou také, ehm, erotické 
problémy. Povedzte mi úprimne, 
ako často sa milujete so svojou 
Hedvigou?“
„Je to naozaj veľmi intímne, Lustig. 
Ale keďže ste priateľ, tak ja vám to 
poviem: každý deň.“
„Prosím vás, Bondy, nefantazírujte, 
naozaj každý deň?“
„No áno, každý Štedrý deň.“

„Čo sa deje, pani Grunfeldová, dlho 
som už nevidela vášho muža.“
„No áno, ten podniká, Schwarzová, 
predáva teraz na vianočnom trhu 
sviečky na stromčeky.“
„Ale to nie je pekné, predávať 
katolíkom na ich stromčeky sviečky, 
nemyslíte, pani Grunfeldová? To sa 
váš manžel nehanbí?“
„Medzi nami, pani Schwarzová, tie 
sviečky strašne mizerne horia…“

• • •
Lustig sa strašne rozčúlil po nejakej 
manželskej hádke.
„Už toho mám dosť, Hedviga, teraz 
sa oblečiem a idem do najbližšieho 
erotického domu! Potom uvidíš, ako 
budeš ľutovať!“
„No čo ja“ – utrúsila ironicky pani 
domu – „ale ako bude ľutovať tá 
slečna.“

• • •
„Celý život som mal smolu, ale čo 
som prežil teraz, to vám musím, pán 
Rosenbaum, porozprávať“ – narieka 
pri víne pán Weigert.
„Tak hovorte, hovorte,“ povzbudzuje 
ho znechutene spolustolovník.
„Kúpil som si nedávno kávu a tam 
k tomu dávali žreb, a teraz pozor, 
Rosenbaum. Ja som na ten žreb 
vyhral volkswagena, mašinu ako 
lokomotívu!“
„A to je nejaká smola?“
„Počkajte, neskáčte mi do reči. 
V podobnej situácii bola moja Ester 
na výstave parfumérie a tiež vyhrala 
auto, mercedes.“
„Do frasa, tak na čo si vlastne 
sťažujete, Weiger?“
„Rosenbaum, ani jeden z nás nemá 
vodičský preukaz.“
„Tak si ho zaplaťte a urobte si ho.“
„Vy ste sa zbláznili. Kde my dnes 
zoženieme toľké peniaze na 
autoškolu?“
„Tak jedno auto predajte.“
„To som mohol čakať, Rosenbaum, 
že poviete takú volovinu. Raz 
v živote, pri svojej smole vyhrám 
auto a ja ho budem kvôli vám 
predávať…!“

•Ž i d o v s k É
a n e k d o t Y

Kornel fOlDVáRI

Miro VICO

z praŽskÉ 
kavárnY

Pražská kavárna prožívá su-
perblbou náladu a už jsme 
se tu dokonce i pohádali. Asi 
založíme politickou stranu, jen 
se nemůžeme dohodnout, zda 
se bude jmenovat NE!, nebo 
Ano, bude hůř! Podle čínského 
kalendáře začal rok zemské-
ho psa, který je považován za 
spravedlivého, společenského 
a loajálního, a měl by být ve 
znamení spolupráce.
Pes bude vládnout do 4. února 
příštího roku, kdy jej vystřídá 
prase. Hernajs, není to naopak?
František Čuba, zástupce Stra-
ny práv občanů a bývalý šéf 
estébáckého JZD Slušovice, 
odešel do senátorské penze. 
Přestože už půldruhého roku 
nebyl v práci, dostal na cestu 

300 litrů.
Neúspěšný prezidentský kan-
didát Fischer řekl, že chce 
vystupovat jako stínový prezi-
dent. To je sice na pováženou, 
ale ještě víc slova Zemana, 
který ho přirovnal k bláznům 
a pomatencům.
„Koho chce bůh potrestat, toho 
zbaví rozumu,“ pravil na jeho 
adresu. Mýlíš se, Miloši, tím po-
trestá jeho okolí! Víme o tom 
svoje.
Po dvou letech rozseklo minis-
terstvo vnitra případ 92 čín-
ských žadatelů o azyl v Česku.
Resort vyhověl žádostem 
celkem osmi křesťanů z Číny, 
dalších sedmdesát však zamítl. 
„Nebylo zjištěno, že tyto osoby 
jsou pronásledovány státními 
orgány ve své vlasti,“ uvedl ve 
středu ministr vnitra Metnar.
Meziroční růst české ekonomi-
ky ve čtvrtém čtvrtletí loňské-
ho roku zrychlil z pěti procent 
ve třetím čtvrtletí na 5,1 pro-
centa. No bodéť, taky píšu delší 
články!
imigrant, kterého nemám rád, 
Tomio okamura, navrhl vyhlásit 
Den romského holokustu. Kdy 
to má být, nevím. Asi Tomiovy 
narozky. Celá ta věc s Lety je 
už trapná a únavná. Určitě by 
to bylo vyřešeno, kdyby tam 
místo vepřína stála Babišova 
drůbežárna.
Tuhle jsme si povídali s kama-
rádkou Péťou, co by vlastně 

musel Zeman udělat, aby na-
štval své voliče. Uškrtit ovčáč-
ka v přímém přenosu? i to by 
lidi skousli. Péťa navrhla, že by 
Zeman uškrtil Karla Gotta, pak 
možná… Karle, obětujete se?
Berní úředníci uzavřeli restau-
raci v Brně.
Provozovatelka si ani po před-
chozí pokutě nepořídila pok-
ladnu pro elektronickou evi-
denci tržeb (EET).
i četl jsem v lokálním tisku, že 
bychom my, prostý lid, měli při-
pomínkovat Metropolitní plán, 
aby se úředníci mohli tvářit, že 
jsou demokrati a my si zasejc 
planě nestěžovali. i otevřel 
jsem plán na netu. Věřte mi, 
viděl jsem hodně plánů… ale
v tomhle jsem nalezl stěží naši 
ulici a to je tak vše co jsem 
pochopil. Moje obec dokonce 
pořádá nějaké semináře pro 

ty, kteří chtějí pochopit, ano, 
vrať se z roboty, táto, a jdi na 
školení, ať se můžeme vyjádřit. 
Výzvy k debatám nad územním 
beru jako že se mi magistrát 
směje do ksichtu.
Češi by z Evropské unie nevy-
stoupili, ve střední Evropě jsou 
však největšími euroskeptiky, 
ukázal průzkum, který před-
stavil think tank Europeum. Pro 
setrvání v EU by podle studie 
hlasovalo 54 procent Čechů. 
Takže Brusel, moc nás neserte!

f.

Slávny tenorista éry Kovařovicovej 
a ostrčilovej Theodor SCHÚTZ 
nikdy nešiel po nejaké ostrejšie 
slovíčko ďaleko. Hosťoval vo Viedni. 
Pri skúške uprostred árie dirigent 
odklepal orchester a opravil 
Schútza:
„Pán Schútz, piano!“
„Keď sa to opakovalo tretíkrát, 
zakričal pán dirigent netrpezlivo:
„Pán Schútz, tu je predpísané „ppp“! 
Viete, čo to znamená?“
Schútz mu v návale českého 
radikalizmu odpovedal:
„Vím, polib mně prdel, pacholku!“

Profesor Albert SCHWEiTZER, 
ktorý roky žil medzi africkými 
domorodcami a liečil ich, rozprával 
raz, s akým pohŕdaním Afričania 
posudzovali prvé bicykle:
„Tí belosi sú takí leniví, že sedia aj 
keď utekajú.“

• • •
Slávny virtuóz SCHNABEL veľmi 
zle prijímal aj tú najmenšiu kritiku. 
Raz po jeho klavírnom koncerte 
jeden z hudobných kritikov napísal, 
že majster hral skutočne skvele, 
ale prednes Mesačnej sonáty sa 
vymykal s normálneho rámca. 
Schnabel stále znova čítal kritiku 
až do druhej v noci. Potom vytočil 
telefónne číslo kritika, zobudil ho 
z hlbokého spánku a skríkol do 
slúchadla:
„Kto, do čerta, ste, že si dovoľujete 
tvrdiť, že Schnabel zle interpretoval 
Beethovena?“
„A kto je pri telefóne?“ zajachtal 
rozospatý kritik.
„Beethoven!“ skríkol Schnabel 
a zvesil slúchadlo.

anekdoty
podľa
becedy S

(franc. pour féliciter) 
je v spojení s leto-
počtom skratka bla-

hoprajnej novoročnej formulky. 
S láskavým dovolením autorov 
pokračujeme v publikovaní tých-
to malých súkromných dielok 
(a donedávna i celkom intímnych 
s provokatívnym obsahom, ktoré 
autori do redakcií radšej ani ne-
posielali), ktoré si od nepamäti 
vymieňajú medzi sebou známi na 
sklonku uplynulého roka. odkedy 
však funguje internet, tak v pošto-
vej 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

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

Karel HOHl

Jiří KOšTýř

sĽuBná zmena
Keď všeobecne známy bábkovodič gašparkového divadla postrehol, že Gašparko, jeho najobľú-
benejšia bábka, detičky v hľadisku nudí a mení ich na drzé detváky, ktoré Gašparka nepočúvajú, 
nedržia hubu a vykrikujú, že už dosť bolo takéhoto Gašparka, že ho majú už plné mliečne zuby. 
Všeobecne známy bábkovodič však nepadol z jahody a okamžite vedel čo treba robiť. Premyslene 
potiahol správne nitky a Gašparkovými ústami diváčikom sľúbil, že pri najbližšom divadielku už bude 
Gašparko z gruntu iný, že za svoje nitky bude ťahať sám a že bude hovoriť sám od seba svojimi 
vlastnými ústami. Detičky sa ohlásenej zmene veľmi potešili a sľúbili, že prídu, takže divadielko bude 
môcť veselo pokračovať ďalej.

Ján GRExA

Zrazí sa auto s ŠPZ Bratislavy a ŠPZ Prahy. Vodiči vystúpia a Brati-slavčan vraví:
- Ta budzeme robic?Pražák na to:

- Ta co ja znam?
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Bylo pro mne vždycky záhadou,
proč se fantasii meze nekladou?
Kdyby mi viděl někdo do hlavy,

spatřil by tam úžasné představy.
Ty všechny meze překračují,

navíc nekončí a stále pokračují.
V hlavě mi parádní film běží,

kde se všem daří,
když v posteli leží.

HOROSKOPINGPONG (od 21. 4. do 20. 5. , teda BÝK)
Býky patria medzi jedny z najúspešnejších znamení a možno ich identifikovať 
podľa hlbokého hlasu a výstrihu, hoci ich neraz trápi, akože ináč, problém dojivos-
ti. V práci je na nich spoľahnutie, ľahnú si všade. V prírode sa však správajú slušne 
a vodovzdorne, pretože ona je ich matka. Dokonca ani nepokrikujú na kolegiálnu 
zver či samorasty, ktoré majú tendenciu pytliačiť a šľikovať jednu za druhou. 3. 6. , 
9. 9. a 13. 11. nevešajte hlavu, bielizeň a telefón a radšej si strážte ako okno v hla-
ve svoju telesnú váhu vulgo hmotnosť. Ak sa to nijakovsky nedarí, poverte touto 
úlohou svojho psa alebo mačku či strýka z druhého kolena, resp. tetu z matkinej 
politickej strany. Býci, býčkovia, býčice, vaše chvíľkové známosti vám neodpustia 
vaše prednosti a v neposlednom rade vaše nedostatky. A preto počúvajte viac 
intuíciu ako svokru, viac viagru ako televízne noviny a hneď, už aj a zaraz si skon-
trolujte stav chrupu a chladničky. Ak sa však chcete stať nesmrteľnými, nesmiete 
to nechávať na poslednú chvíľu (hoci lekár vás v pondelok uzná práceneschopný-
mi – ale v utorok ochoriete). Keď Býk prepasie v apríli svoju šancu, stane sa z neho 
vôl, ktorý robí kraviny, koniny nevynímajúc. No za nič na svete mu neodporúčam 
cestovať do Španielska eventuálne konzumovať španielske vtáčiky. Apropo! A ne-
čakajte, až vás niekto pochváli – využite samoobsluhu.
Tak teda dočítania, Čítajte, Slováci. Lebo je lepšie čítať ako byť otrokom.

Milan lECHAN, jasnovidec, numerológ a vedma

Rasťo VISOKAI

Václav lINEK

•	 Cieľová rovinka je úsek trate, kedy 
máme pocit, že bežíme do kopca.

• Medzi atletikou a futbalom je 
veľ ký rozdiel. V atletike sa lámu 
rekordy a vo futbale nohy.

•	 okolo ihriska je bežná dráha.

• Keď pretekár pretrhol cieľovú 
pásku, zlomil rekord.

•	 Alpa a omega dobrého výkonu je 
kvalitný tréning.

• Na prekážkovej dráhe boli objek-
tívne prekážky.

•	 Na stupni víťazov sú vždy dve mies-
ta pre porazených.

• pretekár je ako ja, lenže má číslo.

•	 Po každom preteku sa niektorí pre-
tekári musia podrobiť antipingpon-
govej skúške.

• Disk je hrubé cédečko.

•	 Bežec behá preto, aby dlho žil, a žije, 
aby dlho behal.

• Maratónsky bežec prebehol ma-
ratónsku trať a padol mŕtvy. Na 
jeho počesť sa tento výkon udr-
žuje aj v modernom športe, len ho 
nakoniec preberú.

•	 Najrozšírenejším zimným športom 
je kašľanie.

Perličky
so školy a okol

ia
verŠíČkY
na ŠkolskÉ
perliČkY
Na ľad premení sa 
voda tvrdohlavá. 
Kapor je mím, preto 
vôbec nerozpráva. 
Iba oblečené 
treba dávať dary. 
V parametroch fyzik 
meria dĺžku pary. 
V rybníkoch sa ryby 
rekreovať môžu. 
Vlk naháňa líšky 
zajace a hrôzu. 
zverou zaľudnené 
mali by byť lesy. 
len obrázky čítať 
analfabet vie si. 
Keď má smola smolu 
z nešťastia je šťastie. 
Hormón rastový ten 
v ľudskom tele rastie. 
Grafomani grafy 
ustavične kradnú. 
Tunely sú veľmi 
veľ ké sklady na tmu. 
lodné kufre slúžia 
na nosenie lodí. 
fara je tým miestom, 
kde sa fárať chodí.

Jozef BIlY

americká trilógia

Kolumbus bol múdry človek,
na kultúru veľmi dbal,
kým odplával do indie,
či tam vôbec niekto žije,
na Broadway v premiére
šiel si pozrieť muzikál.
 
Kolumbus bol veľký sveták,
mal vzdelanie pôvod, štýl,
kým doplával do indie,
kto tam vlastne vôbec žije,
V Hollywoode v nočnom klube
z fľaše Whisky pil.
 
Kolumbus bol vetroplach,
lietal svetom ako motýľ,
vykašlal sa na indiu,
predal Santu, Pintu Ninu,
a za všetky peniaze,
kúpil si dom na Floride. Text a kresba: Ladislav BElICA

milan kupecký / aForizmY
 • Taktika je schopnosť klamať tak, aby to nikto nezbadal.
 • Návrh na racionalizáciu základných škôl: V lete škola v prírode, v zime 

uhoľné prázdniny.
 • Niekto sa stavia na hlavu iba preto, lebo sa nevie postaviť na vlastné 

nohy.
 • Nie je dačo v poriadku, keď vodič začne hovoriť z cesty.

Murphyho zákon:
Múdreho fajka inšpiruje a hlupákovi nahrádza cumeľ.

V Prešove utešuje dcéra svoju matku:
- Mamo, ňeplač, šak idzem ľem na dva 
tižňe do Ňujorku, ňe do Blavi.
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Cena časopisu Bumerang: Emil ŠoUREK, Česká republika Cena Pivnej galérie Prešov: Henryk CEBULA, Poľsko

Veľká cena Grand Prix: Dariusz DABRoWSKi, Poľsko

2.cena: Valeri ТARASENKo, Rusko

1. cena: Mojmir MiHAToV, Chorvátsko

3. cena: Jozef SToRiNSKý, Slovensko

Cena Českej únie karikaturistov: Jiří HiRŠL, Česká republikaCena igora Ševčíka: Fero MRÁZ, Slovensko

zlatý sÚdok 
dovŔŠil 24 rokov
Tak ako obyčajne, aj tento rok sa 1. apríla uzavrel ďalší ročník medzi-
národnej súťaže kresleného humoru na tému PiVo výstavou naj-
lepších súťažných prác v Šarišskej galérii v Prešove a slávnostným 
ceremoniálom vyhlásenia výsledkov a odovzdania cien.
Napriek takmer nulovému záujmu zo strany bývalého hlavného 
partnera (a pôvodného vydavateľa časopisu Bumerang) tento už 
24. ročník čo do záujmu autorov (154 autorov z 37 štátov) prekonal aj 
ten predchádzajúci (90 autorov z 28 štátov) a počet prác, zaslaných 
do súťaže, bol oproti predchádzajúcemu roku dvojnásobný.
Čo k tomu dodať? Je obdivuhodné, čo všetko sa dá vymyslieť na jed-
nu a tú istú tému, lebo tá je rovnaká od prvého ročníka. A zdá sa, že 
pivo aj ako téma je nevyčerpateľná…
Porota súťaže udelila Veľkú cenu (Grand Prix) Dariuszovi Dabrovské-
mu z Poľska. Prvé tri hlavné ceny získali: Mojmír Mihatov z Chorvát-
ska, Valeri Tarasenko z Ruska a domáci Jozef Storinský. Zvlášne ceny 
boli rozdané takto: cena Pivnej galérie: Henryk Cebula (Poľsko), cena 
igora Ševčíka: Fero Mráz (Slovensko), cena Českej únie karikaturis-
tov: Jiří Hiršl, cena časopisu Bumerang: Emil Šourek (obaja z Českej 
republiky). České uznania poputujú do Turecka, Švédska, Rumunska, 
Srbska, Uzbekistanu, Holandska, Čiernej Hory, indonézie, Ruska, Ko-
lumbie, Číny a Ukrajiny.

-fv-
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ČertovskÉ oBrázkY ĽuBa radenu

„Netvař se jako idiot,“
říkával XY káravě svému odrazu v zrcadle,
„lidé by tě mohli považovat
za poslance nebo senátora!“

„Nejkrásnější pohled na svět
prý je z koňského hřbetu,“
pravil XY v romantické náladě.
„Ale pohled z barové stoličky,“
dodal rozšafně,
„je mnohem bezpečnější.“

„Do salónú, mezi lepší lidi,
má nahá pravda zakázaný vstup,“
pravil XY při debatě o pravdě.
„Vejít smí jen oblečená.
Za šaška.“

Jiří ŽáčEK 
(z knihy Basta fidli)

ŽelezniČnÉ uzlY laca tormu

spievanka pod nulou

Vonku zima ako taká zúri
a ja chcem vo vykúrenej izbe
urobiť dieru do literatúry.
Kdeže ste, kde metafory,
alebo aspoň dáke nové fóry?
Viazané i voľné verše
sa zo mňa rinú,
no čitateľ Bumerangu
chce a čaká psinu,
lenže môj pes sa kdesi túla,
a tak som v tomto smere nula.
Zišla by sa pre záchranu
a-ane-anek- anekdota,
ale ja neviem,
či pointa je čihi abo hota.
Nuž aspoň ako koza
erdžím mňav,
ako kohút krochkám hav,
ako krava kvákam kotkodák,
ako osol bečím kvaki- kvak,
a tak dnešná chvíľka poézie
je celá- celučičká naopak.
Ric- pic- bums!

Milan, t.č. Lechan

narcisenie
Zaľúbil som sa sám do seba -

Čo iné mi dnes zostáva?
Sám sebe znesiem modré z neba.

Tie vlásky…! A tá postava…!

Sám sebe budem nosiť kvety,
Sám seba pozvem do kina -
Narcisy - maky - margaréty…

Mašlička nie je povinná.

Sám seba vezmem do prírody -
ihličie - tráva - voda - mach…

So sebou sám sa k sebe hodím -
Blaží ma úsmev na perách.

Vyholím prsia, chrbát, nohy -
Pokochá nech sa zrkadlo.

Zložím si báseň - štyri slohy
(Že mi to ešte napadlo…)

Nemusím sám sa hanbiť seba,
Tvár sa mi vôbec nepýri.

Nedá sa vyžiť iba z chleba -
Vravia to všetci upíri.

Pozvanie prijmem na večeru -
Zapálim sviecu bozkovú.
Nenáčim volom voliéru,

Stvorená noc je pre sovu.

Darujem si aj štipku zlata -
Takto to vídam vo filme.

Sám sebe nie je žiadna strata -
Je to len mierne debilné.

Sám sebe lásku opätujem,
Sám sebe stúpam na päty.
ozvena so mnou koketuje

A ja jej na to naletím.

Pokľaknem sám si na kolená,
Požiadam sám sa o ruku.

Zazvoní! -Žena! Sny sa menia…
odkladá baba paruku…

Drago MIKA

výzva
Politici, odstúpte,

nechcem počúvať váš blud!

Ešte druhú možnosť máte:

Nájdite si nový ľud!
Emília MOlčáNIOVá

(V minulom čísle sme pod tento epigram 

omylom uviedli ako autorku Evu Jarábko-

vú-Chabadovú, za čo sa ospravdlňujeme.)

Peter GOSSáNYI

Rozprávajú sa dvaja muži o ženách. Prvý hovorí: 
„Žena je ako gramofónová platňa, obohrá sa 
a vymení sa za novú.“
Druhý na to: „A to ešte nevieš, že taká platňa sa 
dá obrátiť na druhú stranu a až potom ju stačí 
vymeniť.“
Neďaleko stojí babka, počúva ich a povie: „Ale 
chlapci, chlapci, to je predsa úplne inak. Keď je už 
obohraná, stačí vymeniť ihlu a platňa hrá pekne 
ďalej.“

priŠlo nám poŠtou od známYch osoBností
Poviem vám to stručne a otvorene: časopis Bumerang na mňa pôsobí ako 
droga / Miro Noga
Kto nemá rád Bumerang, tomu bude beda! / Tomáš Bezdeda
Bumerang je perfiš – také sa u nás v Amerike šíria reči / Laco Déczi
Na ten váš časopis sa mi raz za dva týždne zbiehajú sliny / Peter Pellegrini
Keď som sa dozvedela, kde vlastne vzniká tento môj obľúbený časopis, 
hneď som zatúžila zájsť za šéfredaktorom do Prešova / Adela Vinczeová, 
dievčenským menom Banášová

Všetci muži hľadajú ide-
álnu ženu, samozrejme 
až po svadbe.

Helen ROwlANDOVá

Nad kočíkom sa skláňa staršia pani 
a pýta sa:
- Kohože je toto krásne dieťatko?
- Ešte neviem, zajtra máme súd.
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Najbližšie číslo 

časopisu Bumerang 

nájdete vložené v denníku 

šport

v sobotu 

21. apríla

Nádcha je nebezpečná 
tým, že musíme mať 
vreckovku.

B a Č i k o v a
m u d r o s c
Som vstupil do klubu 
anonimnich alkoholi-
kov. Už treci dzeň pijem 
a ňeznam s kim.

s

jediná otázka
aleBO

Vy Sa PÝtate, 
my OdPOVedáme

Náš čitateľ Vasiľ Š. z Mokrej nad Torysou sa nás pýta:Vo Veľkonočný pondelok som bol na polievačke a šibačke. Je pravda, že všade mi naliali pár poldecákov, ale podarovali mi iba čokoládové vajíčka. Vraj tých slepačích vajec je v poslednej dobe stále menej a menej. Čím to môže byť?
Je to tým, Vasiľ u, že aj tie sliepky veľ mi ťažko znášajú dôsledky ekonomickej re-formy.

Viete, aký je najpopulárnejší 
šport medzi politikmi?
Potápať iných.

• • •
Pýtajú sa paničky:
- Váš pes je čistá rasa?
- Áno, veď ho každý deň kúpem.

TEREMTETE
Rozpis:
odkôstkovaný moriak, cestoviny 
penne, 30 špajdlí, 2 kg kuskusu, prák 
kefíru, polohrubá, resp. polotenká 
múka, ležica roztatárenej omáčky
Postup:
Z králika odstráňte šupiny, žiabre aj 
plutvy a mäso vyklepte pracháčom, 
resp. prakerom, od vidím do nepoču-
jem. Pridajte dva šechtáre piva a pečte 
na spôsob volského alebo kurieho oka 
8 hodín, kým mňamka nezíska zdravú 
farbu a vy kolesálny apetít.
Dobrú chuť vám naháňam!

Jiří lECHI, 
PhD s DPH gastroarbajter
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Čo sa patrí a Čo nie 
záhradkárom v apríli
Ťažko na cvičisku, ľahko v parenisku – hovorí jedna 
z dotovaných pranostík nášho prostého ľudu. No 
aj tak výsadba predpestovanej zeleniny i kvetín do 
voľnej pôdy je pre ne šokom. Ak sú zelené ratolesti aj 
naďalej dengľavé a neiniciatívne, použijeme prenos-
ný fóliový kryt, ktorý nielenže ochráni pred chladom 
čerstvo vysadené nosiče chlorofylu, ale aj manželku 
pred zvedavými zrakmi i sluchmi susedov, keď si na-
sadí na tvár zeleninovú masku. Tak či onak, paradajka 
i paprika patria do obligátneho fóliovníka, a do voľ-
nej, slobodnej a emancipovanej pôdy zasa čakanka 
s čakanom, červená repa vulgo cvikla a podobne. 
Ak hnojíte liadkom, ku každému liadku postavte si 
hliadku, raz hladkú a dvakrát obrátenú. Najlepšia by 
bola pravdaže vojenská, lebo korešponduje s farbou 
záhradkára. V slabej chvíľke odstraňujeme guľometné 
hniezda i hniezda húseníc, lebo inak sa z nich vyliahnu 
motýliky, od ktorých je iba na grog sun krok k viazan-
kovým kravatám. Podľa potreby začíname s ochranou 
proti hubovým chorobám, a to tak, že držíme hubu 
a zbierame iba hobby, ktoré dobre poznáme. Čo však 
na to všetko speváčka Jitka Zelenková z Prahy a spi-
sovateľ Milan Zelinka z Humenného, to nikoho neza-
ujíma. Alebo áno?
Dovi a dopo v máji.

ing. Ranault šIšáK, 
bojovník proti mandolínke zemiakovej

Prečo má blondína pri posteli stoličku?
Aby si oddýchla, keď vstane.

• • •
Rozčuľuje sa blondína: - To je hrozné 
s tými našimi lekármi. Jeden tvrdí, že ča-
kám dieťa a druhý, že som tehotná.

• • •
Auto, patriace autoškole zastaví pri 
pumpe. Vyjde z neho slečna a chce na-
tankovať.
- Vypnite motor! – kričí na ňu pumpár.
- To nie je motor, to sa od strachu klepe 
môj inštruktor.

Vo futbale je to ako v stavebníctve – tréner začne bu-
dovať základy nového mužstva, ale pre nedostatok pe-
ňazí to ostane len pri základoch…

Stanislav VEREšVáRSKY

…a dereŠ vlada javorskÉhodereŠ Fedora vica

Vlado pAVlÍK

Jarda KODýTEK

čIERNY až morbídny humor
šťastným manželom sa narodilo dieťa, no nemali ho kde odvážiť. 
A tak manžel hovorí: - zájdime k mäsiarovi tu za rohom, ten váhu 
určite má. prídu teda za ním, že by chcel decko odvážiť. Mäsiar 
zájde za plentu, po chvíli sa vráti s plnou igelitkou a vraví:
- Dve dvadsať bez kostí.

Synovi sa zapáčili ženy športového typu, - chváli sa jeden arabský šejk druhému.
- Áno? A rozhodol sa už pre nejakú?- Ale áno, zajtra sa žení so ženským basketbalovým družstvom.


