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novinár a esejista

CHCEL SOM
Vrie to vo mne ako v úli.
Chcel som mu dať po papuli.
Ale rýchlo som to vzdal.
Veď ten chlapík nemá tvár…

❶ Poznáte nejakú (máte nejakú
vlastnú) definíciu humoru?
Vlastní definici nemám, ale princip je
zřejmý: smíchem reagujeme na nečekané vyjádření či situace, které mají
ale hlubší efekt: učí nás pochybovat, bourají klišé a čistí naše kanálky
v mozku. Rád mám definici Jana Wericha: Humor je boj s lidskou hloupostí,
učí nás ji rozpoznávat. V tom boji nemůžeme nikdy vyhrát. Ale nikdy v něm
nesmíme ustat. Ovšem pozor na zmýlenou. Ten koho považujeme za blbce,
považuje za blbce nás.

Milan HODÁL

KTOVIE ČO NÁ
S EŠTE
ČAKÁ

Korona, komáre, klie
šte,
všetko začína na ká,
zatiaľ čo ostatné písm
ená
ešte preveruje NAKA
.

❷ Stala sa vám niekedy humorná
(veselá) príhoda, ktorá by mohla
pobaviť aj našich čitateľov?
Nejvíc se nasměji svým snům. Nedávno se mi zdálo, jak jsme s mou partnerkou jeli v golfu na Strž za Karlem
Čapkem a jeho ženou. Vřele nás uvítali, žena si povídala s Olgou Scheinpflugovou, hodně se smáli, já se přel
s Karlem Čapkem o jeho poslední hry.
Večer nás pozvali na večeři a protože
se protáhla do noci, přemluvili nás,
abychom u nich přespali. Došel jsem
do auta pro tašku s nesesery a pyžamy, chtěli jsme původně strávit noc
v nedalekém hotelu. Ráno, když jsem
se probudil, šmátral jsem v posteli, ale
žena nebyla nikde: zbyla tam po ní
jen levandulová vůně. Šel jsem k oknu
a tam jsem ji uviděl jak sedí na lavičce
v noční lila košili vedle Čapka, který byl
v kostkovaném pyžamu, a poslouchají
u potoka bublání vody a zpěv ptáků.

Eva JARÁBKOVÁ- CH

ABADOVÁ

V dnešnej dobe
je veľmi ťažké
rozoznať, kto patrí
do blázinca a koho
práve pustili.
Andrej MIŠANEK

❸ Ktorá oblasť spoločenského života je podľa vás najväčším inšpirátorom humoru?
Zdá se mi, že to je politika, protože
tam je v poslední době nejvíc falše
a přetvářky. Stačí se podívat na heslo:
ANO, bude líp. Řídíme stát jako farmu:
čo půjde to podojíme a všetko pohnojíme!
❹ Ak máte - mohli by ste nám
prezradiť rebríček:
a) najveselších politikov
b) najsmiešnejších politikov?
(v obidvoch prípadoch môžu byť aj
zahraniční)
Nejsměšnější jsou agelasté, tedy ti, co
se neumí smát a berou sami sebe vážně. Nejveselejší jsou ti, kteří si dovedou dělat legraci i sami ze sebe: smích
je svátkem obličeje.
pokračovanie na strane II…

Ľubomír JUHÁS

Josef KOBRA-KUČERA

II
❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Chlapík po smrti, když ho svatý Petr
nevzal do nebe, dorazí k bráně pekelné, Lucifer ho přivítá a provází peklem.
Přijdou do prvního sálu, který voní
drahými mastmi a oleji, je slyšet hudbu, přitom se tam všichni líbají a milují. Tohle, že je peklo, diví se nebožtík.
A co ta dvířka v rohu? Vejdou, je tam
hostina - na stolech leží mísy kaviáru,
parmigiano, tyrolské šunky, mořského
jazyka, marinovaného lososa, mísa
humrů v koprovém přelivu, hromada
znojemských okurčiček. Chatrauneuf
du Pape a šampaňské teče proudem.
Chlápek je u vytržení. A co ta dvířka
v rohu? Tak pojď, podíváš se. Otevře dveře a tam čerti topí pod kotli
s olejem a v nich se za strašného křiku smaží hříšníci. Tohle je peklo, říká
spokojeně chlapík. Lucifer se usměje
a praví: Jenom pro křesťany, oni to tak
chtějí.

naučil prát. Později to ustalo. Až nedávno si ke mě sednul v restauraci
U Bansethů bělovlasý, vousatý stařík,
cosi mně vyprávěl a když jsme se loučili, představili jsme se. Když uslyšel
mé jméno, vyloudil se mu na tváři
úsměv a tiše mi sdělil: Žížaly mám rád,
budeš mít štěstí. Vzpomeň si na mě.
❼ Je pre vás humor nevyhnutnou
súčasťou života, alebo sa bez humoru pokojne zaobídete?
A vy si myslíte, že bych bez humoru se
mohl dožít u nás 79 let? Já ne!
❽ Chcete sa sám seba na niečo
opýtať? Ak áno, dajte si na svoju
otázku aj odpoveď.
Každý den se ptám: Má smysl to, co
dělám? Třeba dneska jsem si odpověděl: Asi jo, dokud existuji lidé jako
Fedor Vico, který se mnou chce vést
dialog. Tázání je totiž zbožnost myšlení, jak řekl Martin Heidegger.

V

SLOVNÍK (takmer) CUDZÍCH SLOV
Bolo to dávno, boli sme deti a jeden náš
kamarát prišiel s informáciou, že už existuje také rádio, taký prístroj, kde to, o čom
sa hovorí, alebo ten, kto hovorí, sa dá aj
vidieť. Bola to veľmi zvláštna informácia,
ale hlavne nemala pre nás nijakú cenu.
O rádiu sme len počuli, doma sme ho nemali. Nemali sme v tom čase ani elektrinu.
Tak sme to celé hodili za hlavu. O nejakom
diaľkovom ovládači sa ani nehovorilo, nebol dôvod, ale hlavne neboli ani diaľkové
ovládače. Aj keď ktohovie. Boli v tom čase
fenomény, ako J. V. Stalin alebo Mao Cetung (bolo ich po celom svete oveľa viac),
ktorí nutne museli mať k dispozícii i nejaké diaľkové ovládače, pretože ovládali
polovičku sveta. Hádam zo skromnosti sa
k nim nepriznávali.
No nám, samozrejme, ide o celkom
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Ý
V
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iné diaľkové ovládače. Praktické hračky geniálne vymyslené, ktoré umožňujú
pohodlnejší prístup ku kadečomu. Takým
diaľkovým ovládačom si môžete zapnúť
kúrenie v aute, ktoré ešte stojí zaparkované v garáži, môžete ovládať desiatky
rôznych spotrebičov, vrátane rádií a televízorov.
Jeden markantný príklad. Majiteľ lode,
ktorú má zakotvenú v Prahe na Vltave, je
na dovolenke v Taliansku. Ale svoj príbytok doma vie kedykoľvek skontrolovať.
V prípade, že zistí, že v obývačke na lodi
je veľmi teplo, je schopný stiahnuť rolety,
prípadne zapojiť klimatizáciu. V prípade, že by tam dostal nevítanú návštevu,

❻ Stali ste sa niekedy objektom
žartovania? Ako to na vás pôsobilo?
Jistě: od mládí na mě pokřikovali:
Hvížďala, žížala. Kvůli tomu jsem se

DEMOKRACIA JE
REŽIM, V KTOROM
POVIEŠ ČO CHCEŠ
A UROBÍŠ ČO TI
POVEDIA.

G. BARRY

Jozef STORINSKÝ

POMER

V utorok som dostal
výpis z banky a vyzerá
to tak, že som finančne
zabezpečený do konca
života. Teda za predpokladu, že zomriem už
v piatok.
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môže zburcovať políciu v Prahe, aby sa
mu tam pozreli a urobili poriadok.
Tak takýchto majiteľov diaľkových
ovládačov, určite nebude veľa. Ale reálne
sú.
Ja som svojho času, keď sa diaľkové
ovládače objavili, ich nedokázal ani doceniť. Bol som zvyknutý, že jedným stlačením televízor zapnem, druhým navolím
program (pretože pozerám len zásadne
to, čo som si vybral, a presne viem, prečo
som si to vybral). Televízor po skončení
programu jedným gombíkom vypnem.
Jediný raz som vymoženosť diaľkového
ovládača využil, keď som sa pokúsil zistiť,
koľko vlastne programov mám k dispozícii. A s hrôzou som zistil, že 130. Pritom využívam maximálne 6 až 10, a v živote som
sa ešte nepustil do hľadania, či náhodou
niekde nevysielajú niečo, čo by som chcel
prípadne vidieť. Ale môj operátor mi bez
môjho vedomia napchá televízor 130mi programami. To akoby mi v obchode
nanútili pol prasaťa a mne stačí 20 deka
tlačenky a kilo mäsa na rezne. Už je to tak.
Každý vynález sa ľudstvu niekedy pomstí.
S technikou sa ako-tak dokážeme vyrovnať. Vraciam sa na začiatok, aby som
skonštatoval, že najhorším vynálezom sú
predsa len tie ovládače, ktoré umožňujú
jednotlivcom ovládať masy. A je ich na
svete požehnane. Ľudia sa ani netvária,
že by s tým chceli niečo robiť. A tak sedia,
prehadzujú televízne programy a zistia,
že jeden je hlúpejší ako druhý a zatiaľ
sami sú v područí niekoho, kto ich na
diaľku ovláda. Ak nie dnes, určite sa to
stane zajtra. A údajne bude horšie.
Píše: Miroslav VICO
Kreslí: Fedor VICO

Ešte nikdy nebolo tak zle,
aby sme nemohli
kolaborovať.
Tomáš JANOVIC

DÔCHODCOVIA MAJÚ PLÁN
S vládou vybabreme len tak, že
keď nám oni nepridajú, tak my im
neumrieme.
Emil KÁČER

NAČO JE DOBRÝ SMIECH

Pravda mala k tlači odjakživa
pomer blízky, dôverný a stály:
v časoch, keď ju v tlači netlačili,
tak ju aspoň občas potláčali.

Človeče, o čo dlhšie sa budeš smiať,
o to dlhšie potrvá,
kým ťa smiech prejde.
Marián HATALA

Peter PETIŠKA

Fedor VICO

Ladislav BELICA
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SPRÁVY
SLOVENSKEJ
MALEJ
STRANY

ZAHRANIČIE
Keď sa už v Rusku musela meniť
ústava v 206 bodoch, čo keby sa
ešte niekoľko takých zmien pridalo
a najdôležitejší vládny dokument
by mohol byť užitočný pre každého Rusa. My by sme tam zahrnuli
zákaz niektorých veľmi vážnych, ale
aj bežných chorôb a anomalít, ktoré
by sa na území Ruska nesmeli objavovať. Zákaz manželských párov
rovnakého pohlavia, koronavírus,
AIDS, ebola, ale aj desiatky a stovky
ďalších. Ministerstvo zdravotníctva
by v takom prípade mohlo zaniknúť, zanikla by aj väčšina nemocníc
a iných zdravotníckych zariadení,
pretože by sa liečili len banálne veci,
ako sú napríklad migréna, ošetrovali
by sa zlomeniny a strelné poranenia.
Ale veľká krajina nemá takúto

šancu, pretože tam nemá šancu
vzniknúť nejaká malá strana, ktorá
by na takéto možnosti upozornila
a ktorá by bola garantom malosti.
Pretože malosť je veľká vec.
Z DOMOVA
Naša Slovenská malá strana sa
zatiaľ nechystá urobiť pokus, aby
mohla byť vládnou stranou. A keby
aj, do takej vlády by nominovala
svojich členov, ktorí by mali len minimálne vzdelanie. A tam by sme
neriskovali, že nejaký nás funkcionár
by čo i len náhodou opísal nejakú
záverečnú diplomovú prácu.
Do akejkoľvek vládnej funkcie, na
čelo ktorejkoľvek politickej strany
(predovšetkým národnej) by stačilo
vzdelanie po piatu triedu základnej
školy.
V praxi by sme ukázali, ako sa to
robí, aby vláda bola stabilná a aby
mohla vládnuť neohrozene hoci aj
niekoľko volebných období. A čo
takých vlád sme už v minulosti zažili.
-mv-

CHUCK BORRIS
Chuck Borris zostrojil skener, ktorý kopíruje kópie dokonalejšie ako originál. Len tak
ich možno rozoznať od pôvodnej verzie.
„Je to môj príspevok k akademickej výbave Slovákov. Peniaze nepotrebujem, stačí
mi vďačnosť národa!" – tak okomentoval svoj veľkorysý čin a uzavrel debatu tento
šľachetný muž.

Fero
FeroMRÁZ
MRÁZ

UFO GRAMY
Tom áša MA JE RN ÍKA

Peniaze majú nepríjemnú vlastnosť.
Nedostávajú sa do našich, ale do
cudzích rúk / Zemčižnikov

PANDÉMIA V UFÓNSKU
Bozkali sa na chodníku,
nevravím však frky.
Takmer si od vášnivosti
vykrútili krky.
UFÓNSKI REČNÍCI
Jeden vraví: jaksi – taksi,
druhý zas: ó, sole mio.
Poslucháči robia čiarky,
jedia pritom Chipsy bio.

Známy filantrop Chuck Borris venoval organizácii SpermBank International presne
neuvedené väčšie množstvo svojho v praxi úspešne prevereného genetického materiálu.
- Ide o prebytky z mojej domácej dobročinnosti - poznamenal skromne tento
supermuž.
Treba poznamenať, že takúto aktivitu nepokladá za príťaž. Naopak, je zároveň jeho
koníčkom. Žiadne reklamácie, desiatky ďakovných listov, šťastné mamičky. Darmo,
Borris je len jeden!
Ján HEINRICH

NA SÚDE
- Boli ste už trestaný?
- Áno, veľakrát.
- Aj ste si to odsedeli?
- Áno, všetko.
- A aká je vaša
profesia?
- Hokejista.

Marcel KRIŠTOFOVIČ

Zo sociálneho zariadenia
OÁZA nám poslal hluchý
Norbert (Fenďa)

Vlado MEŠÁR
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KONDÓMY
Ide otec so synom okolo drogérie, kde sú vo výklade vystavené
kondómy. Syn sa otca pýta: „Čo to je?“
A otec odpovie: „To je na bezpečný sex.“
Syn na to: „Aha, to nás v škole učili. Ale prečo sú v jednom balení
tri?“
„No to je pre stredoškolákov – jeden na piatok, jeden na sobotu
a jeden na nedeľu.“
A prečo je ich v tomto balení šesť?“
„To sú pre vysokoškolákov – dva na piatok, dva na sobotu a dva na
nedeľu.“
A pozri sa otec, tu je ich v balení až dvanásť.“
„No,“ vzdychne si otec, „to je pre ženatých mužov – jeden na január,
jeden na február, jeden na marec…“
Manžel sa vrátil zo stretnutia spolužiakov po dvadsiatich rokoch
a rozpráva o tom svojej žene:
- Predstav si, tí chalani tak stučneli a oplešiveli, že ma žiaden z nich
nespoznal…

Ladislav BELICA

DETSKÝ KÚTIK
MILANA LECHANA

Matúš sadol na tuš,
keď rysoval pravý uhol.
Len-len že sa
pravačke otca uhol,
ktorý si predtým uhol.
Rodinní príslušníci stuhli ešte aj rys rysuje
krajšie uhly.
Lojzo HUTORAK

ĽUDSTVO ODJAKŽIVA ZAUJÍMAJÚ DVE ZÁSADNÉ
OTÁZKY:
2. Ako to, že ho ostatní nezabili?
J. HABAKUK

Pavel TAUSSIG

UMELO ZVÝŠENÁ CENA

ba zlá
Keď nastane do
a…
ach, povaha naš
vi
ľo
smejeme sa krá
.
uctievame šaša

Ján HEINRICH

Tvrdil o sebe, že je nepredajný.
V skutočnosti bol taký lacný,
že si ho nikto
nepotreboval kupovať.
Marián HATALA

VNÉHO
TÉMA DUŠE
ZDRAVIA

je téma,
V národe rezonu
čila karanténa,
že len čo sa skon
niklo,
také uvoľnenie vz
a nemá nikto.
že všetkých dom

Á
Á- CHABADOV
Eva JARÁBKOV

PEVNÝ POSTOJ
- My všetko ustojíme… Tvária sa naši supermani.
Usmiati a dobre naladení.
Pevne si stoja na vedení…
ČOSI SMRD Í
V ŠTÁTE DÁNS KOM…
Tým, čo stáli na námestiach,
dala nádej velikú.
A tým, čo tam neboli,
za korunu fabriku…
Milan HODÁL

HORÚČAVA
Slnko dneska riadne pečie,
až sa z tela parí.
A blondínka na to rečie:
mohlo by aj variť.
Emília MOLČÁNIOVÁ

•
SKÉ
ŽIDOV
DOTY
ANEK

1. Kto vymyslel prácu?

DOBA

Nachytá raz rabín svoju ženu
s gójom. Vyčítavo sa na ňu pozrie
a vraví:
„Rivka, Rivka, to nie je dobré, čo
robíš. Tak sa to začína a končí to
fajčením v čase šábesu“
•••
Kohn navštívil kartárku.
„Zajtra vám zomrie svokra.“
„To viem, ale pozrite sa do kariet, či
ma za to zavrú!?“
•••
„Malý Móric si myslí, že veľká
politika sa robí celkom inak, než si on,
malý Móric, myslí. A ona sa zatiaľ robí
presne tak, ako si on myslí.“
•••
Jedného dňa potreboval mocný
japonský cisár nového vrchného
samuraja. Dal to rozhlásiť po celom
známom svete, že usporiada súťaž, pri
ktorej si vrchného samuraja vyberie.
Rok sa zišiel s rokom, a mal len troch
záujemcov, Japonca, Číňana a Žida.
Pozval ich teda do paláca a požiadal
ich, aby predviedli svoje schopnosti.
Japonský samuraj otvoril krabičku,
z ktorej vyletel čmeliak a – fik!
Zasvišťal samurajov meč a čmeliak
rozťatý na polovičku spadol na zem.
Číňan tiež vytiahol krabičku, z nej
vyletela mucha a – fik! Mucha mŕtva
spadla na zem. Cisár bol nadšený.
Žid vytiahol krabičku a z tej vyletel
komár. Fik! Zasvišťal meč a komár
rýchlo vyletel z okna.
„Čo to má znamenať?“ čudoval sa
cisár.
Židovský samuraj sa len usmial pod
fúzy a skromne povedal:
„Obrezať neznamená zabiť.“
•••

pre Bumerang: Henryk CEBULA

Rozprávajú sa v kaviarni
Francúz, Američan a pán Kohn o tom,
ako by kto z nich získal Brigittu
Bardotovú.
„Ja by som ju pozval do
prekrásneho tichého hotelíka,“ zasnil
sa Francúz, „objednal by som to
najlepšie víno na svete, do apartmánu
by som dal doniesť kyticu červených
ruží, ona by k tým ružiam privoňala, no
ja by som pri tej príležitosti…“
„Nie, nie,“ protestuje Američan, „na
to sa musí ísť veľkorysejšie. Ja by som
prenajal na Madeire vilu a jachtu, po
výlete by som pani Brigittu priviedol
do tej vily. Na nočný stolček by som
dal pripraviť briliantový náhrdelník
a náušnice – a zatiaľ čo by si to ona
pred zrkadlom skúšala, tak ja by som
pri tej príležitosti…“
„To je všetko veľmi nákladné, páni,“
hovorí na to pán Kohn. „Ja by som na
to išiel oveľa lacnejšie. Zistil by som si
je adresu, zazvonil by som, ona by mi
prišla otvoriť a ja by som sa jej opýtal,
samozrejme, slušne:
Milostivá, nechceli by ste so
mnou stráviť noc? Ona by mi určite
povedala – viete kam ma môžete
pobozkať, pán Kohn. No tak ja by
som ju tam pobozkal – no a pri tej
príležitosti…“
•••
Súdruh Rosenthal vyplnil
v kádrovom dotazníku rubriku:
„príbuzní v cudzine“ veľkú nulu.
Úradník si ho zavolá.
„Súdruh, ty tu píšeš, že nemáš
príbuzných v cudzine. A čo ten tvoj
brat v Izraeli?“
„No, dovoľ, súdruh, ten predsa nie je
v cudzine, ten je doma!“

V
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(franc. pour féliciter) je
v spojení s letopočtom
blahoprajnej
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vým doláska
S
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novoročnej form
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Bohumil CEPLECHA

Ondrej ZIMKA

Jan CHADIM

Ján GĽONDA

Miro VICO

Pokračujeme v publikovaní aforizmov Milana Kendu, ktoré sú v knižke s názvom
Aforoaféry (predstavili sme ju v č. 2) radené podľa rokov vzniku.

Milan Kenda / AFOROAFÉRY 1989
•• Naši kapitáni priemyslu sú navyknutí premýšľať na zadnej palube.
•• Kroniku búrliváckeho života nosíme vpísanú do pečene.
•• Spravodlivosť je ako mocná rieka. Má slepé ramená.
•• Ak sa vývoj civilizácie radikálne nezmení, bude naostatok každý človek beduínom.

Bobo PERNECKÝ

Michail ZLATKOVSKYJ, Rusko

OPITÝ DEDO
Opitý dedo sa v krčme rozhodne, že už má dosť a že pôjde domov. Keď sa ale
chce postaviť, spadne späť na stoličku.
„Dofrasa, že by som bol taký opitý? vraví si, „Tak si dám kávu.“
Vypije kávu a opäť sa pokúša vstať. Opäť bezúspešne. Tak si dá ešte jednu
kávu. Pri štvrtej ho to prestane baviť, tak si dá poldeci na cestu a že sa radšej
domov doplazí. Doplazí sa až k dverám svojho domu, potichu si odomkne, vyzlečie sa a ľahne si do postele.
Ráno ho budí žena: „Ty si bol včera zas pekne sťatý, čo?“
„Ako si to poznala? Veď som prišiel tak potichu,“ hovorí dedo.
„Ale, ráno tu bol krčmár, že si si včera v krčme zabudol svoj invalidný vozík!“

•• Pri poprave sa každý odsúdený dostáva do popredia.
•• Istotne aj ľuďom 21. storočia prirastie k srdcu ich rodná púšť.

Organizátor upozorňuje, že termín
na zaslanie príspevkov do 13. ročníka
medzinárodnej súťaže kresleného
humoru

FRAŠTACKÝ TŔŇ
je už 10. augusta t. r.

Témou tohto ročníka je LES a druhou
je voľná téma. Poslať treba min.
2 práce na každú tému na adresu:

•• Až vo vlastnej záhrade strácame ilúzie o nadvláde človeka nad prírodou.

EX LIBRIS PERSONAM HLOHOVEC
Závalie 3/A, P.O. BOX 58,
920 01 Hlohovec

Z TLAČOVÝCH BESIED

Bývalý premiér, dnes nádejný predseda strany Hlas nového a lepšieho smeru,
apríl 2020:
„Neviem, prečo súčasný premiér informuje počas pandémie o záveroch z konzília
a nenechá hovoriť odborníkov. Ja by som nechal hovoriť ich, čo je logické a správne.
“
O dva mesiace neskôr
„Pán premiér sa zbavuje zodpovednosti. Nechá hovoriť o súčasnom zdravotnom
stave a opatreniach epidemiológov a hygienikov, čo je od neho veľmi nezodpovedné.
Informovať by mal on, ako predseda vlády, čo je logické a správne. Ja by som
tak
rozhodne urobil, ak by som premiérom!“

(obálku označte heslom FRAŠTACKÝ
TŔŇ 2020)
Vyhlásenie súťaže a výstava súťažných
prác bude 2. októbra v Hlohovci.

zaznamenal a poslal: Jozef PETROVSKÝ

TAXÍK
Arabský moslim nastúpi v Londýne do taxíka. Dôrazne požiada taxikára, aby
vypol rádio, pretože príkazom učenia jeho náboženstva je, že nesmie počúvať
takúto hudbu, keď v Prorokových časoch nebola žiadna západná hudba, ktorá
je hudbou neveriacich. Taxikár zdvorilo vypol rádio a otvoril dvere. Arab sa ho
opýtal: „Čo sa stalo?“
Taxikár mu odpovedal: „V časoch Proroka neboli žiadne taxíky. Vypadnite
a počkajte si na ťavu.“

INFORMÁCIA
PRE AUTOROV
KRESLENÉHO
HUMORU

Mnohým novinárom chýbajú základy meteorológie,
lebo veľakrát nevedia, odkiaľ fúka vietor.
Peter ZIFČÁK

HÁDKA
Rozprávajú sa Google, Facebook
a Wikipédia, internet a elektrina.
Google hovorí: „Ja všetkých nájdem.“
Facebook: „Ja všetkých poznám.“
Wikipédia: „Ja všetko viem.“
Internet: „Keby nebolo mňa, tak tu
nie ste!“
Elektrina: „Tak to by hádam stačilo,
upokojte sa.“
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SKEPSA

Viete, čo je
skepsa?
Čo je dobré
pre občana
musí byť
aj pre psa!
DUDOK

SÚDŇÍ HNUSOBA

V PANDEMICKÝC DŇOCH
Tak som sa osprchovala, obliekla, namaľovala,
učesala, navoňala - a vyrazila som do pivnice
pre uhorky.

Pane Bože, kolko pus,
na súdoch je samý hnus.
Nélen ťí s tú obžalobú,
ale ťí, co z ruk im zobú.
Za tým šeckým prachy, moc,
oplut pravdu, život hoc.
Nač sme náďej volili,
h.jzli nás zas skolili.
To tu neňi taká sila,
co by podvod, krivdu zbila?
To tu neňi právo, čest,
co dá špiňe K O, pjest…

AFORIZMY Milana KUPECKÉHO

dedo Pejo

POZNATOK Z PRAXE

Vlado MEŠÁR

U LEKÁRA
- Dedo, mali by ste prestať piť.
- Teraz mi to hutorice? Šak ja som už
stari.
- Ale prestať piť nie je nikdy neskoro.
- Ta potom mam ešči čas.

Ktoré ženy sú vernejšie, blo
ndíny alebo brunety?
Najvernejšie sú tie úplne šed
ivé.

•• Boli časy, keď si politici stáli za slovom. Dnes nestoja za nič.
•• Čas je vraj najlepší lekár. A pritom ani neberie úplatky.
•• Peniaze sú aj tomu najväčšiemu sklerotikovi akési povedomé.
•• Televízia má preto veľa kanálov, aby stresujúcim divákom mali kadiaľ tiecť
nervy.
•• V manželstve zvyčajne po horúcom obedňajšom dialógu nasleduje studená
večera.
•• Napriek tomu, že vlastnil luxusné auto, najradšej sa vozil na podriadených.
•• Ak by sa múka mlela hubou, určite by sme mali viac chleba.

V politike
bude hviezda…
Špinil do vlastného
hniezda!
Ján HEINRICH

VE SKALICI
Ve Skalici Sorbona,
jaksi smrdzí od.ovna.
Ve Skalici téš Oxford,
vjedomoscám asi mord.
Ve Skalici Harvard može byt
a oligarcha bude dálej žit.
Možno enem Univerzita
Karlova,
dústojnosc si zachová.
Toto píše Holíčan a cibulár,
co štve ho, že neňi fazulár.
dedo Pejo

Tisková oprava
V minulém čísle Fámyzdatu jsme nesprávně
uvedli, že premiér Andrej Babiš k smrti
nenávidí sýrové fondue. Správně mělo být
uvedeno svěřenecké fondy. Omlouváme se
a děkujeme za zamítnutí evropských dotací.
ody
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b) Nemocnice na kraji kolapsu
(It.)
Tak jsme si mysleli, že to bude c) Ventilátor vs. Predátor (USA)
jen taková asijská srandička
a najednou pod náporem ko- 3. Které z těchto ustáleronaviru úpí celý svět. Máme ných rčení zakázal po dobu
karanténu, nosíme roušky, karantény Ústav pro jazyk
geronti mají zvláštní nákupní český:
časy, nesmíme vycházet, shlu- a) Kašli na to
kovat se, a co je nejhorší, za- b) Jako když plivne
vřeli nám hospody! Ten malej c) Máme doma Itálii
hajzlík z Wu-chanu nám všem
tak trochu pozměnil životní realitu a náhled na svět. Ale není
třeba panikařit. I proto jsme se
rozhodli sestavit pro vás následný test, který by vám měl
umožnit se v celé problematice lépe orientovat.

4. Měl by prezident Zeman
v současné době absolvovat
plánovanou cestu do Ruska
a Číny?
a) Ne
b) Ano
c) ROZHODNĚ ano

1. Úřad hlavního hygienika
ČR dočasně zakázal konzumaci:
a) čínského zelí
b) parmské šunky
c) španělských ptáčků

5. Pokud bude pandemie
pokračovat ještě několik
měsíců, budeme nejvíce postrádat:
a) respirátory
b) roušky
c) staroušky

2. Na základě reálných událostí v souvislosti s nemocí
Covid 19 vznikne film s názvem:
a) Pantáta Bezrouška (ČR)

Správné odpovědi spolu s recepty na pokrmy z netopýre
posílejte na adresu redakce,
případně kamkoliv jinam, kde
ještě není nikdo nakažený.

T

Raz poslal Mark Twain svojmu priateľovi
list s naliehavou prosbou, aby ho hneď
navštívil. Priateľ sa ospravedlnil, že, bohužiaľ,
nemôže prísť, lebo je príliš preťažený prácou.
Jeho list sa končil vtedy obvyklou frázou:
„Boh s tebou.“
Mark Twain mu obratom odpovedal:
„Nedostavil sa, a nebol so mnou. Nabudúce
pošli niekoho spoľahlivejšieho.“

•••

Biskup Doane z Albany bol svojho času
rektorom episkopálnej cirkvi v Hortforde.
Mark Twain, ktorý príležitostne navštevoval
jeho bohoslužby, si z neho raz v nedeľu
poriadne vystrelil.
„Vaša velebnosť,“ povedal mu na konci
bohoslužby, „vaša kázeň sa mi veľmi páčila.
Prijal som ju ako starý priateľ. Ale neviem, či
viete, že mám doma knihu, ktorá obsahuje
každé slovo z tohto vášho rozjímania.“
„To je hlúposť,“ vrtel nad tým hlavou
biskup Doane. „Niečo podobného
neexistuje, a preto to ani nemôžete mať.“
„A predsa tú knihu mám,“ trval na svojom
Mark Twain.
„Dobre,“ odpovedal biskup, „tak mi ju
teda pošlite.“
„Áno, pošlem vám ju, vaša velebnosť.“
A na druhý deň poslal biskupovi – slovník.

•••

Quíz Fámyzdatu
Co dělá současný prezident USA,
když si chce opravdu pochutnat?
Dává si do Trumpety

Do vcelku nezvyklé situace se v souvislosti s nákazou onemocnění Covid 19 dostal
pravděpodobně nejslavnější český horolezec Adam Ondra. Muž, který dokáže zdolat
i ty nejobtížnější skalní stěny a je držitelem
mnoha lezeckých rekordů totiž před nedávnem redaktorům našeho listu oznámil, že
momentálně prožívá něco, s čím se ve své
bohaté kariéře ještě nesetkal. „Většinou jsem
to já, co na něco leze, ale teď leze něco na
mě,“ uvedl s rouškou na puse Ondra.

na

Pri náhodnej hádke napadol jeden
z účastníkov sporu Marka Twaina:
„Takého osla, ako ste vy, som namojdušu
ešte nikdy nevidel!“
Humorista sa tomu zasmial a povedal:
„To bude asi tým, že máte neprekonateľný
odpor k zrkadlám.“

•••

Kdo s čím zachází…
Velká soutěž o malý
virus

a

nekdoty
podľa
becedy

Boris PRALOVSZKÝ

Milan HRDÝ

Raz vošiel Mark Twain do jedného
z
najväčších
washingtonských
kníhkupectiev. Opýtal sa na cenu knihy,
ktorá ležala na pulte a zaujala ho svojím
obsahom.
„Táto kniha stojí štyri doláre,“ dozvedel sa.
„Samozrejme,“ povedal Mark Twain. Ja
som však novinár, môžem dostať nejakú
zľavu?“
„Prirodzene,“ súhlasil kníhkupec.
„Okrem toho píšem tiež do Revue
a píšem divadelné hry,“ povedal Mark Twain.
„Z toho titulu by som tiež mohol dostať
zľavu?“
„To je samozrejmé.“
„Spolupracujem s niekoľkými časopismi.
Hádam aj z toho dôvodu by ste mi mohli dať
nejakú zľavu.“
„Radi,“ súhlasili obaja predavači za
pultom.
„Napísal som aj niekoľko kníh a som
členom Zväzu spisovateľov. Mohol by som
teda dostať knihu lacnejšie?“
„Ale samozrejme.“
„Navyše som akcionárom vašej firmy. To
by tiež mohlo mať vplyv na cenu, nie?“
„Bezpochyby,“
súhlasil
kníhkupec
ochotne a hlboko sa poklonil. „Sme vám
k službám!“
„A počuli ste hádam meno Mark Twain, je
dosť známe. Určite to meno poznáte.“
„Pravdaže, určite.“
„Mohol by som s ohľadom na svoje meno
dostať tiež nejakú zľavu?“
„Prirodzene, majster Mark Twain…“
„No to som rád,“ povedal Mark Twain.
„Tak ja by som teda zaplatil.“
Kníhkupec sa dostal do rozpakov.
„To v žiadnom prípade, vážený majstre…
kniha, samozrejme, nestojí nič. A vlastne,
keď sa to tak vezme, náš podnik je vám ešte
sedemdesiatpäť centov dlžný.“

VII

7/2020

O POČASÍ
Omeleta s kúskom leta,
Volské oko na nebi.
Slnko hviezdy vyzametá
Podľa božskej potreby.
Vietor metlou malinovou
Vír papiera rozzúri.
Neberú sa vrany domov,
Driape tieň sa na múry.
Trhajú sa mračná biele Na nebi je miesta dosť.
Od soboty do nedele
Sľubuje nám slnko pôst.
Vyliahla sa mušia chasa,
Letia osy na nosy,
Komáre sa z vody hlásia
Popočúvať ponosy.
Kde niet hmyzu, psy sa hryzú Prevzali zvyk od ľudí.
Potôčik mi nohy vyzul,
Tají dub sa v žaludi.
O počasie nie je núdza,
Vždy je dáke poruke.
Láska kvietky poprebúdza
Váľajúc sa po lúke.
Rasťo VISOKAI

SONET O DIALEKTICE ŽIVOTA

Osud nám rozdal nejrůznější role,
těm zpupnost, oněm pokoru.
Někdo dře v dole, jiný oře pole
a další slouží ve sboru.
Jedni se věčně točí v jednom kole,
uštvaní jako v hororu,
a druzí mají na ty první hole
a drží si je v pozoru.
Tak nás to učí život ve své škole:
kdo umí makat, musí zůstat dole –
v těch dole má stát oporu.
Zato ten, komu z frází tuční vole,
dialekticky míří k aureole,
vykopnut směrem nahoru.
Jiří ŽÁČEK

Po návratu z Vídně
cítila se bídně.
Upevnila na každém oušku
svoji plátěnou roušku
a odešla si na toaletu
ubalit poslední cigaretu.
Teď jí dal doktor zplnomocnění,
otestovat své onemocnění.
(To hrozné nadělení
na plicním oddělení!)
Chce zůstat pozitivní
a doufá, že bude negativní.

RADOVÁ PORADŇA PRE POLITIKOV
Ako sa vyhnúť obvineniu z konfliktu záujmov
Ak sa chcete vyhnúť konfliktu záujmov, rozhodne si neberte príklad zo svätého Cyrila a Metoda. Ten povedal
kniežaťu Svätoplukovi, že mal z pekla šťastie, keď sa dostal z franského zajatia. Knieža si okamžite uvedomilo, že
ak má svätec z pekla šťastie, tak je v totálnom konflikte
záujmov, preto Metoda aj s jeho žiakmi hnal z Veľkej Moravy len také fukoty. Preto nikomu nikdy a nikde nehovorte o sebe pravdu ani za toho svätého.
Ako vystupovať na verejnosti
Každý správny politik sa pri prejavoch k verejnosti vyhýba vulgarizmom a drží sa faktov. Napr. na tému boja proti
židovstvu pravdivo predstaví židákov židov ako večných
parazitov, ktorí sa dokážu votrieť všade. Napr. v nedávnej
minulosti sa svojimi krčmami votreli medzi náš pospolitý
ľud a spíjali ho do nemoty, aby si potom ani necekol. Ba
drvivú väčšinu získali aj na miestach, ktoré ani neexistovali, čiže v hitlerovských koncentrákch, hoci Hitler židákov nemohol ani cítiť. Ale to je šuviks proti tomu, že
hneď na počiatku nášho letopočtu, čiže tesne po Kristu,
židáci muža tohože mena votreli medzi prvých kresťanov
za účelom ich rozkladania na súčiastky. Pretože sa mu to
nepodarilo, dali ho tie židácke svine ukrižovať.
Ako zapáliť občanov
Ak ste doteraz ako vládny politik dokázali spoluobčanov
iba napáliť a nie zapáliť, musíte voličov presvedčiť, že vy
nič, vy muzikant. Potom toto tvrdenie potvrdíte tým, že sa
urýchlene naučíte hrať na nejaký hudobný nástroj, lebo
je vedecky dokázané, že rýmsky rímsky cisár Nero svojou
hrou na lýru dokázal zapáliť úplne celý Rým Rím.
Ako písať pamäti
Ak chcete, aby národ na vás ako významného politika ne-

zabudol, spíšte na sklonku života svoje nezabudnuteľné
pameti pamäti, ale tesne pred stratou pamäti. V opačnom prípade totiž vytvoríte zabudnuteľné pamäti, lebo
napíšete nula riadkov, takže si vás národ nanajvýš bude
pamätať ako politickú nulu.
Ako dokázať lásku k ľudovým masám
Ak sa o vašej láske k národu nepochybne pochybuje, je
poruke ideálny recept: vo svojom testamente svoju lásku k širokým masám ešte pred úmrtím dokážete tak, že
pohrdnete hrobkou značných rozmerov, na ktorú isteže
máte nárok aspoň na rok, a dáte sa pochovať do mäsového masového hrobu.
Ako bojovať proti suchu
Ako vládny politik sa v prípade sucha nevyhovárajte na
nepriaznivé klimatické pomery doma ani v šírom svete.
Stačí vládnuť osvedčeným štýlom „po nás potopa“ a veriť,
že vaši voliči budú mať vyše hlavy nielen vašu vládu, ale
našťatie našťastie aj vodu.
Ako získať voličov
Ak chcete byť v parlamentných voľbách úspešný, musíte získať hlas voličov sľubom, že im prinesiete aj modré
z neba. Keď vám tí tupci svoj hlas v dôvere odovzdajú,
máte celé štyri roky na to, aby ste im vysvetlili, že pri vašom plate aj tak žijete pod psa, lenže psí hlas do neba
nejde.
Ako bojovať proti korupcii
Zo svojho platu (ministerského alebo poslaneckého) si
pravidelne odkladajte voľne zvolenú sumu, ktorou potom
podplatíte podriadenú osobu, aby vám prezradila, od
koho a v akej výške zobrala úplatky. Potom kompetentnú
osobu vystavíte morálnemu odsúdeniu, lebo len toto si
zaslúži.

Vždy sa hore nájde čosi,
Vždy je niečo na sklade.
Brodievam sa rosou bosý,
Arachné ma opradie.
Zle je ľuďom za horúca,
Nedobre je za chladu.
Predpoveď je nanič súca,
Stále dôjde na zradu.
Na bránu nám srdce búcha.
Razom svet sa zambrelí.
Lezie blcha do kožucha,
Váľa voš sa v posteli.
Obnažia sa čierne chmáry,
Sťahujú si negližé.
V púšti sa mi more marí,
Egej si ma olíže.
Leto si nás poodhalí,
Zima si nás babuší.
Stroskotáme na úskalí Všetci sme v tom po uši.
Vytrhneme Zemi pľúca,
Planéta má tuberu.
Rúca svet sa do horúca
Ozónovú cez dieru!!!
Drago MIKA

Ján GREXA

DÔCHODCOVIA
Viete aký je rozdiel medzi francúzskym,
švédskym a slovenským dôchodcom? Švédsky dôchodca vstane, naraňajkuje sa pri
švédskom stole, vezme raketu a ide si do klubu zahrať tenis.
Francúzsky dôchodca vstane, dá si francúzsku bagetu a camambert a ide do klubu hrať
golf.
Slovenský dôchodca vstane, vezme si švédske kvapky a francúzske barly a ide do práce.

Ján SCHINKO
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POLICAJT A BATERKA
Policajt prvý raz v živote dostane
baterku. Druhý deň príde do práce
a celý je nešťastný.
„Mám problém, veliteľ, keď baterku zapnem, svetlo je tam, ale keď ju
vypnem, tak zmizne. Celú som ju rozobral – a to svetlo tam jednoducho
nebolo!“
Veliteľ: „No tak na to sa musíme
pozrieť. Vezmem si ju domov.“
Na druhý deň príde šéf vysmiaty do
práce: „Všetko som zistil a vypátral!
Najprv som vyhnal z bytu ženu a deti
a zatiahol som závesy, aby bola úplná tma. Potom som tú baterku zapol
a svetlo z nej išlo von. Tak som ju zase
rýchlo vypol a začal som svetlo hľadať po celom byte. A vieš, kam sa to
hlúpe svetlo schovalo? Do chladničky.“

POZNÁTE SLÁVNE VÝROKY?
(MALÝ LETNÝ KVÍZ)
1. Kto je autorom výroku: Ťažké časy!
a) Americký prezident Herbert Hoover v roku 1931,
keď americký deficit počas Veľkej hospodárskej
krízy narástol na 2,2 miliardy dolárov.
b) Róbert Fico, keď sa v roku 2020 dozvedel, že 11
poslancov na čele s P. Pellegrinim opúšťa neznámym smerom stranu Smer – Sociálna demokracia.
c) Maršál Ivan Stepanovič Konev v roku 1945 v Prahe
pri pokuse naložiť Pražský orloj na vojenský nákladiak.

A TL A S

2. Kto vyslovil povestnú vetu: Ši a nechaj šít!
a) Šušľavý dedo Voštrka ako radu svojmu vnukovi
Arpádovi, keď mu odovzdával svoju krajčírsku dielňu.
b) Vasiľ Biľak v roku 1969, keď v rusínskom dialekte
diktoval sekretárke hlavné body pre dokument Poučenie z krízového vývoja.
c) Podnikateľ a privatizátor Cyprián Cinknutý v roku
1991 po ovládnutí strategickej časti trenčianskej
odevnej firmy Ozeta.
3. Kto je autorom politického sloganu: Glückliches neues Metsch-Jahr!
a) Angela Merkelová, ktorá v januári 1996 poslala
kritický telegram slovenskej vláde.
b) Partizánsky veliteľ Albín Čiernovlasý pri výsluchu
príslušníkmi nemeckého Gestapa v Polomke vo väzení v januári 1945.
c) Reklamný mág Fedor Flašík keď v roku 1994 predkladal návrh reklamnej a propagačnej kampane
HZDS.

NAJVAČŠIA HLÚPOSŤ

Na robenie hlúposti
sú možnosti pestré,
ale tá najväčšia je
stáť pekárovi v ceste.
Eva JARÁBKOVÁ- CHABADOVÁ

Šéf hovorí svojmu podriadenému:
- Z vás by bol vynikajúci zločinec, Po vašej práci tu nezostáva
nijaká stopa.
Manželka sa pýta muža:
- Co ši taki dobiti?
- Jeden v karčme povedzel, že ši inteligentna.
Ňeznal
som co to je, tak som še zos ňim pobil.

Práve vyšla kniha s názvom Viac/menej ne/
vážne. Knihu vydalo
Občianske
združenie
Krásny Spiš. Obsahom
knihy je 131 kresieb
Fera Guldana na motívy
Mira Polláka. Kresby sú
netradičnou
správou
o stave spoločnosti na
Slovensku za 1. polrok
2020. Kresby sa nebojácne, odľahčeným
humorným aj vážnejším
spôsobom
vyjadrujú
k udalostiam na Slovensku.

4. Kto je autorom výroku: A predsa sa točí!
a) František Novák-Kočanderle, majiteľ Cirkusu Kačanderle, keď sa im v roku 1952 podarilo sprevádzkovať prvý elektricky poháňaný kolotoč.
b) Josef Krieglermeister, výčapník v reštaurácii U deravej grešle, keď mu v roku 1978 v podniku po urgenciách opravili trubkové rozvody vo výčape.
c) Galileo Galilei po tom, ako pred inkvizíciou v Ríme
v roku 1633 musel odvolať svoje učenie.

Marcel KRIŠTOFOVIČ

5. Kto predniesol slávny výrok: Né aby jsme my
tady zůstali sami jako kůl v plotě!?
a) Stavebný predák Vincent Vykoukal, keď ho poslali
na realizáciu oplotenia nemocnice Na Bubnovce
len s jedným učňom - pomocníkom.
b) Výstredný tajomník ÚV KSČ Miloš Jakeš na rokovaní v Červenom Hrádku u Plzně 17. 7. 1989, keď vo
svojom prejave rozoberal situáciu československých komunistov.
c) Veliteľ Pohraničnej stráže Maxim Milinkovič, keď sa
v decembri 1989 dozvedel o rozhodnutí demontáže železnej opony na slovensko – rakúskej štátnej
hranici.
6. Komu je najčastejšie pripisovaný výrok:
Republiku si ovracet nedáme!
a) Údajne územčistému vysokému straníckemu
funkcionárovi Oldřichovi Černíkovi v auguste 1969
po potlačení protestov proti okupácii Československa spojeneckými vojskami. Historici sa dodnes
však nevedia dohodnúť, či výrok zaznel so slovom
„rozvracet“, alebo „ovracet“.
b) Predákovi upratovacej čaty Komunálních služeb
Praha Jiřímu Putzmajstrovi pri výkone pracovnej
činnosti po prvomájových oslavách na Václavskom
námestí v roku 1970.
c) Klementovi Gottwaldovi po konzultácii so sovietskymi poradcami v roku 1950, keď po konzumácii
viacerých fliaš vodky nestačil dobehnúť na toaletu.
7. Kto je autorom známeho lingvinistického
výroku: Už teď v apříli je zřejmé, že bude pěkná
sklizen aj úřoda.
a) Gustáv Husák po prehliadke areálu JZD Pivnej
rozkvět v Darmošlapech u Plzně na jar roku 1971.
b) Mustafa Rusnak, líbyjský študent strojariny na
Technickej univerzite v Košiciach, ktorý v roku 1974
absolvoval úvodný jazykový kurz čiastočne v Prahe
a čiastočne v Košiciach
c) Juhoslovenský farmár Béla Sórpataky, ktorý sa
po absolvovaní vojenskej služby v Aši v roku 1986
usadil a hospodáril v západných Čechách.
Správne odpovede: 1cca, 2tbd, 3wc, 4cc:, 5BBC,
6 atď, 7ajajaj

Stanislav VEREŠVÁRSKY

IX

7/2020

UCHO
Traja muži sa uchádzajú o miesto na polícii. Zavolajú
si prvého z nich.
Policajt mu dá fotografiu muža, ktorú si má dôkladne
prezrieť a povedať, aké zaujímavé detaily si všimol. Po
pár minútach uchádzač prehlási:
„Ten muž má len jedno ucho.“
„To je fotka z profilu,“ upozorní ho policajt a požiada
ho, aby odišiel.
Druhý kandidát dostane tú istú fotografiu s rovnakou otázkou.
„Ten muž má len jedno ucho!“ prehlási po chvíli.
„To je fotka z profilu!“ rozzúri sa policajt a aj druhého
kandidáta vyhodí.
Tretí kandidát si niekoľ ko minút prezerá fotku a hovorí: „Ten muž má kontaktné šošovky.“
Policajt sa pozrie do svojich spisov a uznanlivo povie:
„Správne, hneď je vidieť, že nie ste taký hlupák ako tí
dvaja pred vami. Ale povedzte mi, ako ste to poznali?“
„Jednoducho. Ťažko by mohol nosiť okuliare, keď má
len jedno ucho.“
Peter GOSSÁNYI

LIDOVÁ
Z VODŇANSKA

Ť?
TAK TO MÁ BY
nce,
Modlitby, prosby, ruže
všetko bolo pravé.
Zo svätej zeme prišla
v požehnanom stave.

Šla teta na snímkování
Méla pěkné tetování
A pan doktor se jí ptal
Kto vás teta tetoval

Á
Emília MOLČÁNIOV

Nechte prosím slušnou ženu
Já jsem tu jen u roentgenu
Sama já si tetuji
Drátuji a letuji.
Jan VODŇANSKÝ

LEN BOH A PIVO V AKCII DOKÁŽU ROBIŤ ZÁZRAKY

„Miláčik, dám ti hádanku. Vchádza sa
do toho spredu aj zozadu, ale len keď to
stojí,“ hovorí manžel svojej žene.
„Že sa nehanbíš hovoriť také veci.“
„Prečo, veď je to električka, drahá.“
O niekoľ ko dní majú návštevu a manželka sa chce predviesť, tak im dá hádanku: „Vážení, vchádza sa do toho spredu aj
zozadu, ale len keď je to tvrdé.“
Manžel sa schuti zasmeje a žena sa ho
pýta, prečo.
„Ale miláčik, len pokračuj, som zvedavý, ako z toho urobíš električku.“
Sedí muž večer pred televízorom. Zrazu vstane a zvolá:
„Stará, obleč sa, ja idem do krčmy!“
Manželka celá rozradostnená sa ho
pýta:
„Tak ty ma vezmeš so sebou?“
Manžel: „To nie, ale vypínam kúrenie.“

Fedor VICO

KARIÉRA SO ZÁRUKOU

Rýchly posol zajac
nesie jeleňovi správu,
že hoci si lane vážia jeho slávu
a aj podľa parožia vedia čo je zač,
v susednom lese idú chýry,
že je paroháč.
Dosť som sa svetom nachodil,
hrdo dvíha jeleň statnú hlavu,
a nikto neodpára mi tú slávu,
že všade som si s peknou lankou
tiež z kopýtka vyhodil.
Mikuláš JARÁBEK

Niekoľ ko kresieb z knižky českého karikaturistu Romana JURKASA, ktorú v roku 2011 vydal vo vlastnom
náklade pre svojich priateľov a známych.
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PRETEKÁR

Na dostihoch pretekal
vyhral nejeden metál
No závodil iba zbrusu
kvôli vôni konského trusu

HRADNÝ PÁN

Bol bojovný hradný pán
láskyplný kapitán
Počas bojov vždy si zvážil
zamknúť pani v strážnej veži

GOLFSKÝ PRÚD

Jakub SUCHÝ

TURISTA V LONDÝNE
Americký turista navštevujúci Londýn cíti potrebu močiť. Vyhľadávajte, hľadajte a nenájdete toaletu. Nemal kam ísť, vstúpil do uličky, priblížil sa k tmavšiemu rohu, blízko vyššej
steny a začal sa rozbaľovať. Ešte predtým, ako začne močiť, cíti na ramene mierny tik.
Otočí sa a vedľa neho uvidí typického anglického policajta.
- Prepáčte, pane, hovorí policajt, je zakázané močiť na verejných miestach…
Američan sa ospravedlňuje, hovorí mu, že nemá kam ísť, nemôže si pomôcť a nemôže
nájsť záchod.
Pomôžem ti, hovorí policajt - poď za mnou.
Vedie turistu k bráne v stene a ukazuje mu cestu dovnútra. Turista vstúpi a zistí, že je
v krásnej záhrade, udržiavanej, plnej dojmov s trávou, kvetmi, kríkmi a stromami. Policajt
ukazuje na jeden zo stromov a hovorí mu: žiadny problém, môžete močiť tu.
Američan močí, vydýchne úľavu a žiada policajta:
„Povedz, to sa nazýva anglická láskavosť?“
- Nie, policajt odpovedá - nazývame to francúzske veľvyslanectvo…

Autor z Bieloruska sa akýmsi
spôsobom dozvedel o existencii Bumerangu a od toho času
nám posiela množstvo svojich
kresieb. Rozhodli sme sa preto
predstaviť ho trochu bližšie
na základe informácii, ktoré
nám poslal.
Arkadzi Gurski (doteraz sme
ho publikovali pod menom Ar-

Golfský prúd ho zaujal
údajov nazhŕňal o ňom hŕbu
Na go Live manéver sa podujal
však skončil v plávaní proti prúdu
Jaroslav CIBIČEK

Turista sa ubytoval v hoteli. Majiteľ ho
osobne dovedie do izby a vraví:
- V tejto izbe zomrel veľ ký básnik Goethe a pán Pupika.
- A kto bol ten pán Pupika?
- To bol hosť, ktorý chcel odísť bez platenia.

Šarmantná dáma hovorí obďaleč
stojacemu pánovi v najlepších
rokoch:
- Pane, vy chcete, aby som prechladla?
- Ale božechráň, ako vás to napadlo?
- Tak ma už prestaňte vyzliekať
očami!

kadij Gurskyj) sa narodil v roku
1954 a žije v Minsku. Publikovať
začal v r. 1980 v časopise Literatúra a umenie. Neskôr publikoval

v ďalších
periodikách
(Komsomolská
Pravda, Krokodil, Literárne noviny a iné). Prezentoval sa na
viacerých domácich aj zahraničných výstavách karikatúr.

Pre Bumerang: Konstantín KAZANČEV, Ukrajina

BÁSNICKÝ VÝKLEPOK

Upadli mravy,
bo o kvalite výrobkov
sa furt iba vraví.
Chcete dôkaz?
Prosím, tu je:
Kúpil som teplomer
a ten mi každú chvíľu
pod pazuchou inak ukazuje.
Icom, picom…

Arkadzy Nikolajevič

GURSKI

Milan LECHAN

TIESŇOVÁ LINKA
Na policajnej stanici
zvoní telefón. Policajt
zdvihne slúchadlo a z neho
sa ozve:
„Okamžite príďte, práve som ho zabila!“
„Koho?“
„Králika.“
„Prestaňte s tými žartmi, toto je tiesňová linka!
A vôbec, kto volá?“
„Králiková.“

XI

7/2020

Perličky
zo školy

kolia

ao

• TANAP je vyhľadávaným
miestom turistov, jeleňov
a inej divej zveri.
• Ložiská kamennej soli na
východnom Slovensku sú
tam, na ktoré mesto si neviem
spomenúť.
• Slovnaft je slovenská nafta.
• Bratislava leží na Dunaji.
Dunaj sa vlieva do Čierneho
mora a v Čiernom mori sa
kúpe veľa Bratislavčanov.
• Do Dunaja sa vlievajú rieky
Váh, Hrom a Ipeľ.
• Na jar sa na Slovensku
vyháňajú bačovia s ovcami
na pašu.
• Úroda v Podunajskej nížine
je rovná, ale miestami ide do
kopca.
• Vltava je celá od Smetanu
a vlieva sa do Prahy.
• Praha sa tak volá preto, pretože je na jej uliciach veľa
prachu. Meno dostala od
toho, že si v nej jeden človek
sám vytesal prah.

VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY
Všetci páchatelia
veľmi páchnu čímsi.
Džinovia sú tvory,
ktoré nosia džínsy.
Vo víne je voda,
hoci nepršalo.
Človek telefónom
urobiť vie haló.
Každá rieka vyschne
po vypnutí prúdu.
Položky vždy niekde
položené budú.
Dymovnice z dymu
urobiť si vieme.
Ostrovy sú ostré
miesta našej Zeme.
Molekuly tvoria
vnútornosti látky.
Diplomati musia
nosiť diplomatky.
Postrúhaním chrenu
strúhanka sa získa.
Záhradník si v saunách
robí pareniská.
V mlynoch hocikedy
môže vzniknúť mela.
Burčiak spôsobuje
búrku v ľudských telách.
Jozef BILY

Jan TOMASCHOFF

SYN A MATKA
- Mami, ako sa správne povie: samozrejme či prirodzene?
- Správne sa prirodzene povie, že samozrejme.

ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU

MINISNÁR PRE ZAČÍNAJÚCICH
I POKROČILÝH SEDMOSPÁČOV
Mali ste vo sne problém so štartovaním alebo tankovaním motora? Slovom – boli ste nemotorní? Keď ste teda mali do činenia s tuzemským autom, váš sen môže mať sexuálny podtón, najmä ak ste muž eventuálne
chlap. Pokiaľ ním nie ste, vzmužte sa, vy baba! U žien sa sny o zahraničných
dopravných prostriedkoch (ochranné nevynímajúc) často spájajú s ambíciami, túžbou vyňadriť sa a predbehnúť chlapov o prsia.
Lietať ako včela alebo trúd z kvetu na výkvet až na míting či kar
- znamená, že vás charakterizuje chronický nedostatok spánku. Večer by
ste si mali znovu ľahnúť. A spite potichu, aby ste sa nezobudili.
Ak ste celú noc v spánku hrali na bicie
- hrozí vám po zobudení nebezpečenstvo zo strany šéfa. Bude od vás
vyžadovať, aby ste poriadne pracovali.
Ak sa vám snívalo o tekutých reťaziach a nemrznúcej zmesi, čo sme si- to
sme si
- týka sa to vašich ľúbostných dobrodružstiev, aby nevychladli ako bujón. Ak vám pri tom všetkom chýba aj zapaľovač alebo vám nepáli, niečomu
z toho čo robíte, chýba iskra. Kto ju však má, nech si dáva pozor na požiarnikov, ktorým horí práca pod rukami, ale aj nohami, a tiež na hasičov,
ktorým tečie do topánok.
Konca sa koniec koncov spachtoši dočkajú za každých okolností. Tak-že
sa radujte spolu so mnou, že vôbec existuje. A teraz si mimoriadne hoďte
šlofíka. Chŕŕŕŕ’…
Pavol M. KUBIŠ

Milan Sibyla (n) LECHAN

TANEC S POLICAJTOM
Policajt vyzve slečnu do tanca a pýta sa jej:
„Slečna vy si tiež myslíte, že policajti sú hlupáci?“
„Nie, ale na hymnu som ešte netancovala.“

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU

XII
MESIAC

RECEPT

Nepchaj nos,
kam netreba.
Môžeš dostať
nádchu.

NA TENTO
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ORIENTÁLNE PRSIA
ZDRAVÁ MAŠKRTA
Súčasti:
•• chaluha bublinatá
•• syr žervé
•• javorový sirup
•• špajdľa
•• pohánkový chlieb
•• 3 odistené granátové jablká
•• multifunkčné líčidlo

…a DEREŠ Bruna HORECKÉHO

- Ta máš kvapavku?
- No a čo? Niekto nemá ani to.

DEREŠ FEDORA VICA

GASTROFÓRUM
Ďula O. si v reštaurácii ÚPRIMNOSŤ objednal guláš. Keď v ňom v slušnom žrútskom tempe našiel kúsok
náhubka, zarazil sa, potom ho odstrčil na okraj taniera a jedol ďalej. No len čo sa mu vzápätí v hrdle zadrela
trieska, lepšie povedané íver, zavolal si hlavného a spustil:
- Vy nemehlo! Že tu varíte guláš zo psa, to mi až tak neprekáža, ale prečo, prepánajána, toho psa varíte
aj s búdou?!
-ml-

Ako ďalej na to:
Mak suverénne pokrájame na malé
kúsky, opatrne pridáme hobliny
parmezánu a dusíme, lebo musíme.
Prsníky nonšalantne umyjeme, dobre
zvonka osolíme, znútra ocukrujeme,
zviažeme špagátom a bez pardonu
prudko opečieme. Chvíľu sa pokocháme
a vyklopíme na taniere.
Dobrú chuť vám naháňam!
Kokso le CHANEL

Z KALENDÁRA
NA LEPŠIE ČASY
9. august - Ľubomíra
Ľubomíra,
je to číra somarina,
že si iná.
Neprezraď sa hosťom.
Prestaň vrtieť chvostom.
26. august – Samuel
Nie je to fáma,
že každé ráno
stretnete Sama.
Zavírá brano.

ODPOVEĎ NA OTÁZKU…
Vážení čitatelia,

30. august – Ružena
Už som aj ja pocítil,
že divná Ružena
sa vyspí s hocikým.
Je totiž mužžena.
Tomáš GAYER

Marek BALÁŽ

V rubrike JEDINÁ OTÁZKA (nižšie) opakujeme odpoveď, na ktorú za redakciu
pravidelne odpovedá Milan Lechan. Volal mi z Martina, že jeho odpoveď je nečitateľná. Zľakol som sa a rýchlo som sa pozrel do Bumerangu (vloženého do denníka
Šport v sobotu 27. 6. ), ktorý si kupujem v Prešove a tam bol text čitateľný.
Takže na vysvetlenie:
Denník Šport sa tlačí na dvoch miestach. V Bratislave pre západ a stred Slovenska a pre východ (vraj kvôli rýchlejšej distribúcii) v Košiciach.
V tomto prípade teda platí, že chybný výtlačok vyšiel z bratislavskej tlačiarne,
kým výtlačky z Košíc boli v poriadku. Dá sa teda povedať, že odpoveď opakujeme
pre čitateľov na strednom a západnom Slovensku.
A ešte dodávame, že Bumerang pripravujeme na tlač plnofarebne a tak sa
v Bratislave tlačí. Ale z košickej tlačiarne vychádzajú pre čitateľov na východe str.
3-4 a 9-10 v čiernobielom vyhotovení.
Fedor VICO

BAČ I K OVA
M U D R O S C
Dachtore piju ľem
zato, abi maľ i choľem
daco v hlave.

JEDINÁ OTÁZKA
ALEBO

:
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POZVÁNKA NA LACNÚ DOVOLENKU

VY SA PÝTATE,
A NÁŠ VYSLANÝ RED
AKTOR
MILAN LECHAN ODPO
VEDÁ

s

- Pán Lechan, máte rad
šej
duchnu, alebo paplón? Moj
žena
hovorí, že duchna je preažito
k?
Ľuboš Š., Strečno
- Prepáčte mi, ale paplón ako
taký
mi akosi neprirástol k orgánu
zraku,
teda k srdcu. Už roky milujem peri
nu,
s prepáčením duchnu, za čo sa
mi
okolie posmieva, že som duchap
lný,
len sa tak práši.
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