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Jitka Holečková,
architektka
a autorka kresleného humoru
žijúca vo Švajčiarsku
❶ Poznáte nejakú (máte nejakú
vlastnú) definíciu humoru?
Humor je koření života, kterým se nedá
nikdy překořenit.

❷ Stala sa vám niekedy humorná (veselá) príhoda, ktorá by
mohla pobaviť aj našich čitateľov?
Jednou jsme s rodinou měli cestu
přes Hamburk, kde bydlí naši přátelé.
Zavolali jsme jim, jestli se s nimi můžeme setkat. Řekli nám, že bydlí dost na
okraji dvoumiliónového města, že bychom to těžko hledali. Domluvili jsme
se tedy na sraz v centru. Nechali jsme
auto hned po příjezdu do Hamburku
na periferii a vlakem dojeli do středu
města. Se známými jsme si asi dvě hodinky povykládali, pak jsme se srdečně
rozloučili a šli na vlak. A oni že jedou
stejnou S-Bahn. Asi po půlhodině jízdy
jsme vystupovali- a oni taky! Došli
jsme s nimi k našemu autu a zjistili, že
parkujeme přímo za jejich domem, pod
jejich okny!!!

humoristicko-satirický dvojtýŽdenník
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Eva Jarábková-Chabadov

ŠTATISTIKA
Na Slovensku štatistiky
neúprosne hovoria,
žije tu len milión ľudí,
zvyšné štyri živoria.
Emília MOLČÁNIOVÁ

VEĽKÉ PRANIE
Chýba už len prací prášok
v novej vládnej zmesi,
priezviská sú trochu ťažšie,
ale zvykneme si.
Eva Jarábková-Chabadová

Fedor Vico

❸ Ktorá oblasť spoločenského
života je podľa vás najväčším
inšpirátorom humoru?
Rodinné společenství. Miluji vtipy
o tchýních.

❹ Ak máte - mohli by ste nám
prezradiť rebríček:
a) najveselších politikov
b) najsmiešnejších politikov?
a) Nejveselejší politik je jistě český prezident Zeman, když se vrací z ruského
velvyslanectví…
b) Ve švýcarském tisku se psalo
o Trumpovi, že je pacient, který převzal
vedení blázince.

❺ Máte obľúbenú anekdotu?

Loví rybář ryby a vyloví zlatou rybku. Ta
mu říká: "Pusť mě! Splním ti tři přání! Ale
s podmínkou- co dostaneš ty, dostane
tvoje tchýně dvakrát!" Rybář souhlasí
a hned si přeje auto. Cink! A před ním
stojí krásné auto. Přijde domů a před
domem stojí auta dvě. Vyběhne tchýně
a chlubí se: " Heč, ty máš jen jedno auto,
ale já mám auta dvě!" Rybář jde zpět
k rybce a říká: " Teď bych si přál krásnou
vilu." Cink! A na ulici vyrostla nová vila.
Rybář jde domů a tchýně na něj volá:"
Ty jsi slabčák, máš jen jednu vilu, ale já
mám hned dvě!" Rybář se naštve, jde
za zlatou rybkou a říká:" Třetí přání: přál
bych si 39 stupňů horečky!"

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

pokračovanie na strane II…

Jan Tomaschoff

SME NA DOBREJ CESTE. ŠKODA, ŽE
NEKRÁČAME AJ SPRÁVNYM SMEROM.
Ján HEINRICH

Jitka Holečková
viac o autorke na strane VI
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Z NAŠEJ KRČMY
V našej krčme sú pomery príkre,
vraj nám chýba vyššie IQ.
Jano vie ísť na to trikom,
bude dobrým politikom.
Mikuláš Jarábek

II
bilo?

Pracovala jsem v Brně v projekci. V pátek jsem přišla do práce už s batohem
a odpoledne po pracovní době jsem
vyrážela s ochránci přírody na víkend
do hor. Jednou mi kolegové tajně zabalili do spacáku asi osmikilový kus kovu,
který odmontovali z rýsovacího prkna
kolegyně. Zrovna jsme museli zdolat
vysoký kopec a já jsem si spílala, kolik
věcí jsem si tentokrát nabalila. Když
jsem ten "dáreček" objevila, musela
jsem to táhnout zpět, kolegyně by bez
něj nemohla rýsovat… Spolupracovníci
měli tehdy prasečí radost… Nakonec
jsem se jim vysmála já, protože jsem
jim mohla přinést padaná jabka, ale
nebylo na ně už místo…

bez humoru pokojne zaobídete?

Rozhodně je. Náš tatínek nás děti vyučoval humoru už od mala. Myslím ale,
že ho mám už vrozený. Dělala jsem
"srandičky" už jako malá. Je mně líto
lidí, kteří humoru nerozumí. Bohužel
tam, kde žiji, je jich dost. To je pak život
mnohem chudší.

❽ Chcete sa sama seba na niečo
opýtať? Ak áno, dajte si na svoju
otázku aj odpoveď.
Otázka: Chtěla bys ilustrovat nějakou
veselou knížku?
Odpověď: Ano, pro děti!

slovník (takmer) cudzích slov
Áno, obyčajná žiarovka. Keď si takú žiarovku
kúpite, na obale nájdete okrem iného aj informáciu o tom, akú má dĺžku svietivosti. Kúpil
som si nedávno jednu, nie najlacnejšiu, mala mi
svietiť 2000 hodín. To ma úplne nadchlo, hovorím si, tá ma prežije. Ale neuplynuli ani dva
mesiace, čistého času svietila zhruba dve až tri
hodiny, ale nemeral som to, nemal som bloček,
tak som nemal nárok výrobok reklamovať.
Pokorne som išiel do obchodu kúpiť si ďalšiu
žiarovku, pretože bez žiarovky si neposvietim.
A len tak pre poriadok som sa opýtal, či a za
akých podmienok by som mohol žiarovku reklamovať, ak by som mal bloček. Pretože, ako
si pamätám, mala svietiť 2000 hodín. Pani

V
ŽIAROVKA

predavačka mi vysvetlila, že údaj na obale
informuje o tom, že žiarovka má životnosť
2000 hodín a to od chvíle keď som ju kúpil
a zaplatil. To znamená, že než prídem domov,
bude mať odkrútenú hodinu bez toho, aby aspoň minútu svietila. Ľahko som si potom vyrátal, že na moju žiarovku bola záruka necelých
84 dní. Či už svietila, alebo nesvietila. Kupovať
si nejaké žiarovky do rezervy by znamenalo
vopred sa vzdávať nejakej záruky.
O pár dní neskôr som čakal v opravovni elektro,
kým prídem na rad a len tak z dlhej chvíle som

❼ Je pre vás humor nevyhnutnou súčasťou života, alebo sa
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sa opýtal prítomných zákazníkov, či vedia ako
funguje záruka na žiarovky. Nikto to nevedel,
tak som im porozprával, čo som sa len nedávno dozvedel. Že teda doba svietivosti žiarovky,
ktorá je uvedená na obale sa ráta nie na čas,
ktorý si žiarovka odsvieti, ale čas, ktorý ju spotrebiteľ má vo svojom vlastníctve. Istá prítomná
dáma sa zamyslela a urobila si takýto záver:
„Keby ste si vypálenú žiarovku nechali a kúpili by ste si novú, o niekoľko dní ste mohli tú
starú reklamovať s aktuálnym bločkom a kúpili
by ste si ďalšiu žiarovku. Mali by ste zrazu za
jednu cenu dve žiarovky. A tak by ste to mohli
praktizovať aj v budúcnosti, náklady na žiarovky by sa vám znížili o 50 %.
Musel som uznať, že pani má pravdu a že jej
to veľmi dobre myslí. Keď sa mi moja nová žiarovka vypáli, budem postupovať tak, ako ma to
práve naučila šikovná a racionálne uvažujúca
pani. Ale nejako som na to musel a chcel zareagovať. Tak som jej povedal: „Viete, drahá pani,
ja som veľmi nepraktický človek, takže nikdy
by som nemohol byť partnerom niektorých
našich politikov. A možno ani veľkej väčšiny
podnikateľov na Slovensku. Nedopracoval som
sa ešte k tomu, aby som pochopil, že z každej
obchodnej transakcie, zo všetkého na čo človek siahne, sa dá niečo protizákonne urvať.
Že za každým svojim skutkom je treba vidieť
peniaze a možnosť niečo bezpracne získať. Ale
mám dosť času, než mi tá moja nová žiarovka
dosvieti, o tom uvažovať. Každopádne budem
mať možnosť zachovať sa tak, ako by sa zrejme
zachovala veľká väčšina Slovákov.“
Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

Je vedecky dokázané, že fajčenie skracuje vašu cigaretu.
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Milan Hodál

KANDIDÁT

Dežo chce byť prezidentom,
kúpil si už aj sako,
v base má viac odsedené
ako Havel s Husákom.

Tomáš Janovic

Emília MOLČÁNIOVÁ

POROD

Pre Bumernag: Mykola Kapusta, Ukrajina

Dôchodok je nikdy nekončiaca prestávka na kávu / Ja

Tlačíš se na svět,
jen se koukneš,
a chceš nazpět.
Walter SACHER

Agrodotácie

Rasťo Visokai

Nemosím ňic pjestovat,
z pola, lúky enem sklad.
Na hektáre si vypýtám,
já drukuju takým ritám.

POHĽADNICA ZO
SLOVENSKA
VÝCHODNÉ SLOVENSKO
Na východe vraj nič nie je…
To nepravda! Mamma Mija!
Najmenej dve veci tam sú.
Mafia a korupcia…

Nač pomocit rolníkovi,
co na poli dre sa, morí?
Nač byt sebestačňí v jídli,
šak stačí zájít, kúpit v Lídli.

FARMÁRI NA VÝCHODE
Prečo strácajú nervy?
Len tak medzi nami.
Lebo stratili
pôdu pod nohami…

Tak, co Vy na to, vládo nová,
jaká kuleha sa za vás sková?
Na Slovensku žijú preca ludé,
sú doma, na rodnej hruďe…

HOVORIŤ STRIEBRO,
MLČAŤ ZLATO

dedo Pejo

U nás to už neplatí…
Malý háčik má to:
- Hovoriť je striebro
a umlčať zlato…
Milan Hodál

To nejsú žádné tlachy,
já dostávám „slušné“ prachy.
Na asfalt aj na letisko,
na činžák aj na smetisko.

Ľubomír Juhás

PS:
Dotácie, fondy, subvencie,
provízie podľa invencie.
Kamaráti kamarátom,
tetkám, strýkom, ej barátom!

III
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VÝTLKY

to každý rok. Ale našou úlohou nie
je riešiť ani spôsob úpravy ciest, ani
SPRÁVY
spôsob ich financovania. My sa súSLOVENSKEJ streďujeme na výtlky ako také, a čo už
môže byť krajšie, ako keď taký výtlk
MALEJ
je náš, jednoznačne slovenský – výtlk
STRANY
v tvare Slovenskej republiky. Ten by
sa ani nemal opravovať, ani zalievať.
Všetci vodiči by takú vytlčenú Sloven-

Zima sa pomaly končí, aj keď sa jej
veľmi nechce. Ale slnko ju hádam presvedčí. Na cestách už dlhšie nie je ľad
ani sneh, ale ako to už býva, vždy po
zime nejaké stopy zostanú. Minimálne
v podobe výtlkov. Výtlky sú nepríjemné, najmä pre autá. Samozrejme,
s výtlkmi sa dá niečo robiť a robí sa

skú republiku mali s úctou a pokorou
obchádzať. A ostatné výtlky, ktoré nemajú nijakú konkrétnu podobu alebo
formu, majú smolu. Tie treba nemilosrdne zlikvidovať! A to tak dôkladne,
aby sa neobjavili ani po ďalšej zime.
-mv-

Naša investigatívna novinárka sa po jej nedávnej rekonštrukcii. Ako
zúčastnila na výjazdovom zasadnutí sa jasne ukázalo, vláda v novom povlády, ktorá sa zaoberala situáciou zmenenom zložení zásadne zmenila
svoj prístup k pracovníkom médií, čo
naša reportérka potvrdila. Jednotliví
členovia vlády k nej boli mimoriadne
ústretoví, na otázky ochotne a vyčerpávajúco odpovedali a dokonca
prejavili záujem objasniť jej niektoré
chúlostivé záležitosti, ktoré traumatizujú našu spoločnosť, aj mimo svojho
pracovného času.
Veríme, že tento nový prístup k novinárom, a to od všetkých predstaviteľov nášho politického života bez
ohľadu na stranícke tričko, prípadne
aj tielko, podprsenku a iné kusy spodnej bielizne prinesú nové vetry do
vzájomných vzťahov medzi politikmi
a širokou verejnosťou.
-tš-

Fero MRÁZ

UFO GRAMY

NEŠŤASTNÁ TRINÁSTKA
Ábel K. žije poctivo v trvalom celibáte, takže
má brutálne veľa času premýšľať o rodine a vie o nej svoje. Syntéza jeho analýz
nezvratne dokázala, že rodinu môže tvoriť
iba muž a žena, prípadne ženy, lebo Ábel K.
ako tvor výsostne tolerantný plne chápe, že
niekedy frčia mužské pudy na plné prdy. Za
svoj jedine správny názor o rodine sa nedá
nikomu buzerovať, lebo je zásadný človek.
Aká by to len bola hrôza, keby on napríklad pojal za manželku kostolníka – veď ten
chlap vôbec nevie variť! Ábel K. je človek
zásadný, avšak nie tvrdohlavý. Napríklad
ako neohrozený bojovník proti poverám
svoj názor dokázal na základe faktov zásadne zmeniť a uveril v ich platnosť. Osobne si overil platnosť povery, že trinástka je
nešťastné číslo, ktoré prináša smolu. Keby
tá pipka nebola trinásťročná, určite by ho
mravnostná polícia s ňou nenačapala pri
páchaní dedičného hriechu…

Tom áša Majerníka

KLEPTOMAN
Prestal mliaskať starý ufón,
už má v hrdle sucho.
Ukradol by, zlodejisko,
i z kastróla ucho.
UFÓNSKY POLITIK
Učí sa prípony:
-ný, -natý, -ičitý.
Len nech má šťavnatý
zobák svoj umytý.
Juraj Cajchan

Ján Grexa

Vlado Kolesár

IV
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Humanitárna nadácia sa usiluje
získať rabínovu podporu.
„V poriadku,“ povie rabín, keď si
vypočul ich argumenty. „Veľmi rád
sa k vám pridám. Prácu si rozdelíme.
Vy presvedčíte bohatých, aby
dali príspevky a ja prehovorím
chudobných, aby ich prijali.“
•••
„Čo musí urobiť ortodoxný Žid skôr,
ako začne piť čaj?“
„Otvoriť ústa.“
•••
„Servus Arnošt, počul si, Freund robí
v istej strane veľkú kariéru?“
„No, Oskar, ja mu to želám.“
„No teda, Arnošt, to som si nemyslel,
že si taký zlomyseľný.“
•••
„Jakub, rýchlo poď sem,“ volá pani
Nobelesová z izby, „Bloch hovorí
v televízii!“
„Prosím ťa, Matilda, o čom môže
hovoriť taký Bloch?“
„Hovorí o politickej situácii u nás.“
„Ten? To som zvedavý, čo Bloch
môže hovoriť o politickej situácii
u nás.“
„Zatiaľ povedal, Jakub, že ak to
takto pôjde ďalej, takže to už ďalej
nepôjde…“

(franc. pour féliciter) je v spojení
s letopočtom skratka blahoprajnej novo
ročnej
formulky. S láskavým dovolením
autorov
pokračujeme v publikovaní týchto
malých súkromných
dielok (a donedávna i celkom intímnych
s provokatívnym
obsahom, ktoré autori do redakcií radše
j ani neposielali),
ktoré si od nepamäti vymieňajú med
zi 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 zaují
mavé novoročenky,
ktoré by mohli zaujať aj našich čitate
ľov, prosíme o ich
zaslanie do redakcie.

PF

Václav Johanus

Josef Kobra-Kučera & První Česká reklamní společnost

Jiří SLÍVA

Jakub Suchý

Špecialita podniku

AforoPRESSúra Milana Kendu

„Nedali by ste si kozľacinu?“ opýtal sa ma raz hostinský. „Môžem vám ju pripraviť
na masle, alebo hoci aj ako rezeň.“
„Kozľacinu?“ čudujem sa. „V dnešnej dobe kozľacinu? To bude určite najskôr ovca.“
„Nie, naozaj,“ dušuje sa hostinský, “tu vám to môžu všetci potvrdiť.“ A prosebným okom sa
obrátil na ostatných hostí.
„Len sa priznaj, ty vrah!“ zakričal naňho jeden vedľa mňa. „Len sa pánovi priznaj, ako si nám
zabil kamaráta!“
A hostinský sa nenápadne vytratil do kuchyne.
„Bolo to múdre kozľa, len hovoriť nevedelo,“ povedal mi môj sused. „Malo rok. Hostinský má
dcéru Aničku a tú to kozľa milovalo… Odprevádzalo ju do školy. A občas sa stalo, že keď mu
bolo smutno, išlo za Aničkou až do triedy a nikto ho nemohol odohnať, mohla ho vyviesť len
Anička. A tak ju pán učiteľ musel pustiť domov. To kozľa vlastne k tejto krčme patrilo. Bola
to jej prirodzená ozdoba, pretože tu sa čapuje Velkopopovický kozel a ono to pivo aj pilo!
To som vám raz sedel v záhrade, hostinský mi priniesol pivo, ja som sa s ním zarozprával –
a keď som sa otočil, kozľa kľačalo prednými nohami na stole a dopíjalo moje pivo… To ma
rozosmialo, tak hovorím:
„Hostinský, dve pivá! Jedno preň a jedno pre mňa.”
Od toho času som to tu tak objednával vždy. Jedno preň a jedno pre mňa.
Kozľa sa vedelo krásne nadrať, aj sa smialo, až mu briadka poskakovala, a tancovalo, naučilo
sa sedieť pri stole, pri kartách kibicovalo a bezpečne poznalo žaluďové eso.
A keď si vypilo, išlo hostinskému na cukor. Vystriehlo moment, keď v kuchyni nikto nebol,
prednými nohami sa postavilo na poličku, rožkami zhodilo škatuľu a žralo rozsypaný cukor.
Raz si kozľa zasa dalo tri pivá a hurá na cukor. Ale hostinský to spozoroval a rozbehol sa
za ním. Pristihol ho práve ako zhadzuje škatuľu… Odopol si opasok, ale milé kozľa nečakalo
a zavretým oknom vyskočilo z kuchyne na dvor!
Náš hostinský je dosť šetrný. Keď videl to rozbité okno, vyskočil mu pred očami účet
za zasklenie, v nepríčetnosti chytil nôž, vybehol za kozľaťom a na mieste ho podrezal!
Takže, je to síce staršia, ale naozajstná kozľacina. A ja vám želám dobrú chuť!“
Po chvíli nakukol hostinský do krčmy.
„Už sa to pečie!“ zavolal na mňa významne.
„Ďakujem, nechcem,“ povedal som, „mysliace tvory nejem.“
„Tak ani vy ho nechcete?“ zaúpel hostinský. „Pane, ja vám to dám zadarmo, predsa to krásne
mäso nevyhodím! Čo vám na tom môže záležať, veď vy ste ho ani osobne nepoznali…“
Jiří ŠTYCH

HROBÁR BESTSELLEROV
Lektor posudzujúci rukopisy prichádzajúce do vydavateľstva sa všade predstavoval
ako obhliadač mŕtvol.
TOĽKÁ NEHORÁZNOSŤ!
Koľko cudzích myšlienok mi už ukradli moji kolegovia!
VÝZVA POSTMODERNÝCH ČIAS
Mladý autor v postmoderných časoch musí sústavne dbať o schátranosť svojho
zovňajšku.
SPOMIENKA NA REDAKČNÉHO KOLEGU
Mohol byť z neho mediálny formát, keby bol typizovaný.
POVEDAL SI BARD
Ak sa to podarí, ponúknem to ako epopeju, ak sa to nepodarí, ponúknem to ako
paródiu.
PRIZNANIE
My novinári sa ešte aj v pekle budeme tváriť ako akreditovaní.
NEPREKONATEĽNÁ PREKÁŽKA
Prečo sa už u nás nerodia zúriví reportéri? Lebo už takmer všade na vrátnici sedia
zúriví dôchodcovia!
VŽDY TEN
Veľký umelec je pre nás vždy ten, za ktorého peniaze práve pijeme.

Je to talent
Mám záchod,
čo všetko spláchne,
kým sa do troch naráta.
Splachujem v ňom hlúpe reči,
i myšlienky zo zlata.
Aj múdrosti starých otcov,
táraniny, tresky-plesky,
noviny a časopisy,
kuplety aj humoresky.

Jano Schuster

Spláchli sme aj memoáre,
tiež traktáty mudrcov,
vtipy staré, vtipy nové,
anekdoty bezo slov.
Krížovky a hlavolamy
záhady i riešenia,
schytal to aj jeden murár,
čo sem padol z lešenia.

Už je z neho takmer priateľ,
je so mnou aj na cestách,
zobral som ho do knižnice,
zostal po nej iba prach.
Stal sa z neho veľký postrach,
pošle s prúdom čo je treba,
keď sa minie všetok papier,
potom spláchne aj sám seba.

Text a kresba: Ladislav Belica

Spláchne všetko
čo mu poviem,
nie je to preň námaha,
ja si pri ňom iba hoviem
a trochu mu pomáham

•
Ž IDOVSKé
ANEKDOTy

Móricko sa pýta deda: „Je to pravda,
dedo, že by si si dal pre korunu vŕtať
aj koleno?“
„Hmm, to sú len také reči, Móricko.
Mimochodom, máš korunu?“
„Mám, dedo.“
„Hmmm, tak prines nebožiec.“
•••
Pýtali sa Židia svojho rabína:
„Prečo sa knedľa volá knedľa?“
„Pozrite sa… vyzerá ako knedľa, chuť
ma ako knedľa, aj farbu má ako
knedľa… tak prečo by sa nevolala
knedľa?“
•••
Príde Gerš k múdremu rabínovi
a povie:
„Si múdry, rabín, tak mi teda povedz,
čo mám robiť, aby som žil dlho, lebo
veľmi sa bojím smrti.“
Rabín si pohladil bradu a opýtal sa:
„Povedz, syn môj, si ženatý?“
„Áno, rabín,“ odpovie Gerš.
„Tak potom ti radím, aby si nikdy
nepodviedol manželku.“
„A potom budem dlho žiť?“
„To neviem,“ odpovie rabín, „ale tak ti
to bude pripadať.“
•••
Sudca si zapisuje osobné údaje
svedka:
„Meno?“
„Samuel Kohn.“
„Bydlisko?“
„Maislova ulica sedem.“
„Povolanie?“
„Obchodník s perím.“
„Náboženstvo?“
„Dobrá otázka… Volám sa Kohn,
bývam na Maislovej ulici, som
obchodník s perím… tak môžem ja
byť budhista?“

Dvaja v dialógu
- Prečo ťa vyhodili
z práce?
- Kvôli kašľu.
- Ako to? Za to, že
si chorý, predsa
nemôžeš.
- No áno, ale ja som
kašľal na prácu.

V
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nekdoty
podľa
becedy

S

Anglický spisovateľ a štátnik
SHERIDAN usporiadal večeru
na počesť svojich priateľov. Keď
dámy vstali od stola a opustili sieň,
Sheridan oslovil priateľov:
„Páni, dohodnime sa, koľko budeme
piť? Toľko ako ľudia, alebo ako
dobytok?“
Na čudnú otázku viacerí hnevlivo
odpovedali:
„Prirodzene, toľko ako ľudia.“
Na to Sheridan s úsmevom
odpovedal:
„No to sa teda opijeme do nemoty,
lebo dobytok nikdy nevypije viac
ako potrebuje.“
•••
Francúzsky spisovateľ Eugéne
SCRIBE dostal raz od istého
milionára ponuku, aby pre neho
napísal veselohru, ktorú by potom
nechal na vlastné náklady v divadle
zahrať. Vyhradil si však, že sa pod
tú veselohru ako autor podpíše
on. Spisovateľa takáto ponuka
nahnevala a milionárovi napísal,
že ju neprijíma, pretože podľa
neho nemožno do jedného voza
zapriahnuť koňa spolu so somárom.
Neskôr dostal od milionára
odpoveď:
„Milý pane, dostal som váš zvláštny
list a pýtam sa, akým právom ma
prirovnávate ku koňovi?!“
•••
Prvému zasadaniu OSN predsedal
belgický štátnik Paul Henry SPAAK.
Keď otváral poslednú schôdzu,
vyhlásil slávnostne:
„Denný poriadok bol vyčerpaný.
Generálny tajomník je vyčerpaný.
Tak isto ja aj všetci delegáti sú
vyčerpaní. Som rád, že aspoň
v tomto sme dosiahli úplnú zhodu.“
•••
Grécky básnik SOFOKLES raz
povedal v kruhu básnikov, že nad
tromi riadkami pracuje aj štyri dni.
„Štyri dni?“ – čudoval sa básnik,
známy svojimi priemernými
básňami. – „To ja za štyri dni
napíšem sto riadkov.“
„O tom nepochybujem,“ odpovedal
Sofokles, - „ale pochybujem, že
týchto sto riadkov prežije štyri dni.“

Rasťo Visokai

- Moju dcéru požiadali o ruku
dvaja nápadníci: profesor
a podnikateľ.
- A ktorý mal to šťastie?
- Podnikateľ. Vzala si profesora.
•••

- Hentomu mládencovi som
dala košom.
- Ale prečo? Veď je celkom
sympatický.
- To áno, ale včera ma predbehol v samoobsluhe.
•••

Vlado Mešár

-Prvýkrát sa u nás zišiel na
večeri párny počet ľudí.
- Ako to, veď ste boli traja.
- No hej, ale potom prišlo
sedemnásť hasičov.

Perličky
zo školy

a

a
okoli

kresba
VERŠÍČKY

• Cyklistika je lepšia ako jazdectvo,
pretože spadnúť z koňa viac bolí.
• Mojím koníčkom je zápas vo voľnom štýle, ale obyčajne sa zas
začneme mlátiť.
• Fero chce byť vzpieračom, ale vzpiera sa dobehnúť po mlieko.
• V športe je možné všetko. Dokonca aj ženské mužstvo.
• Basketbal pestujú len veľké osobnosti.
• Borci zabojovali v gréckorímskom zápase o lopatky.
• Horolezectvo je vrcholový šport.
• O horolezcoch sa hovorí, že nešťastie nechodí po horách, ale po
ľuďoch.

Už se sem valí
spolužák (bývalý)
a nese si rezervní traverzy.
Jsou jako nové, (beze rzi).
Bude stavět příbytek
pro sebe i dobytek.
Skříně budou ve vepříně
a nouzový únik
povede přes kurník.
Ale na zem dá jen tér.
(Je to Amatér.)

• Potreboval som na hokej nové puky,
a babička mi vyžehlila nohavice.
• Vyhrali sme 4:2:1:0. Štyri vyrazené zuby, dvaja vylúčení a dali
sme jeden gól.
• Tri tretiny sú celý zápas.
• Keď hráč leží na ľade a nevstáva,
tak má asi zlomenú hokejku.
• Helmy sú dôkazom toho, že sa dnes
hokej hrá hlavou.

NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY
Každý sa narodí
ako skín maličký.
Po lese chodiace
ženy sú lesbičky.
Za objav dynama
chválili Nobela.
Zelená žaba je
určite nezrelá.
Husiti museli
husi pásť kedysi.
Cítenie človeka
s vetrami súvisí.
V tábore v stanovách
bývali turisti.
Čistička špinavé
šaty nám vyčistí.
Slimák má pomalosť
namiesto rýchlosti.
Z jedenia trávy sú
tráviace ťažkosti.
Ďaleko od seba
autá sa zrazili.
Poštári nosia nám
listy a bacily.
Glóbus je dôkazom
krivosti na Zemi.
Bumerang s vracaním
nemáva problémy.

Jozef BILY

Milan KUPECKý / AFORIZMY

Bumerangy Ivana Kováčika

•• Výrok skúseného úradníka pri preberaní úplatku: Záleží na tom, ako sa to
vezme.
•• Pozmenené porekadlo: Kde sa dve politické strany bijú, tam vzniká tretia.
•• Neomylní to majú ťažké. Nemôžu sa učiť z vlastných chýb.
•• Topiť sa môžeme aj vo vlastnej plytkosti.
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JITKA HOLEČKOVÁ
sa narodila pred 62 rokmi v Brne, kde vyštudovala architektúru. Pracovala v Uherském Hradišti, v Brne, v nemeckom Norimbergu a v Garmisch-Partenkirchene. Teraz
žije so svojím manželom a dvoma synmi vo švajčiarskom
Luzerne.
Okrem mnohých svojich záujmov (hudba, cestovanie,
šport…) od svojho útleho veku inklinuje k výtvarnému
umeniu, venuje sa predovšetkým kresbe, grafike a kreslenému humoru. Ako autorka spolupracovala s viacerými časopismi (Dikobraz, Sedmička, Křížem-krážem,
Zwischentone, Interní auditor). Od roku 2001 je členkou
českej a európskej únie karikaturistov (ČUK a FECO). Už
od roku 1979 obosiela súťaže karikatúry, usporadúva
svoje výstavy a zúčastňuje sa na spoločných výstavách
po celom svete, na ktorých získala niekoľko ocenení.

Aforizmy Petra Gossányiho
••Dobrý pekár s ľuďmi nikdy nevypečie.
••Každý zadok túži po sedavom zamestnaní.
••Nielen ľudožrúti žerú ľuďom nervy.
••Aj pod lampou svetlých zajtrajškov býva tma.
••Aj nejeden anjel má chuť vyhodiť si z kopýtka.
••Pozor, človeka môže prečurať aj silný prostatik!
••S dobou treba kráčať, nie pliesť sa jej pod nohami.
••Mladí si môžu skočiť do vlasov, starí už len do parochní.
••Vojnové sekery vykopávajú aj politické vykopávky.
••Príroda považuje ľudí za plomby. Má nás plné zuby.

J. W. Palková

c) Rada pro televizní vydírání

Boris Pralovszky

o malou bednu

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

2. Václava Moravce hodlá
Miloš Zeman přesunout do
pořadu:
a) Studio 4%
b) Huly Buly
c) Ocásky Václava Moravce

Tak
představte,
žeZemanoMiloTak si si
představte,
že Milošovi
vi se nelíbí, jak pracuje Česká televize.
šovi
Zemanovi se nelíbí, jak
Nelíbí se mu to natolik, že ani ve svém
inauguračním
projevu
ve Vladislavském
pracuje
Česká
televize.
sále si neodpustil kritickou poznámku
Nelíbí
muhor.
toA natolik,
na adresuse
Kavčích
vzhledem k že
tomu, že podle informací Fámyzdatu neani
ve svém inauguračním
má zůstat jen u slovní krtiky, nýbrž hlava
státu chce iniciovat
a programoprojevu
ve faktické
Vladislavském
vé změny v rámci tohoto veřejnoprávnísále
sirozhodli
neodpustil
kriticho média,
jsme se v rámci
naší
soutěže vám tyto chystané změny tak
kou
adresu
trochu poznámku
poodhalit. Takže na
pojďme
na to…
Kavčích hor. A vzhledem
Novým kontrolním orgánem nad
k1.prací
tomu,
že podle informací
ČT bude:
a)
Zrada pro televizní
vysílání
Fámyzdatu
nemá
zůstat jen
b) Rada pro televizní vysírání
uc) Rada
slovní
krtiky,
nýbrž hlava
pro televizní vydírání
státu
iniciovat
2. Václavachce
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a) Studio 4%
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tohoto veřejnoprávHuly Buly
c) Ocásky Václava Moravce
ního
média, rozhodli jsme
3. Hradní
garnitura chce
se
v rámci
našíiniciovat
soutěže
i tvorbu pro děti. Bude to:
a)
Rumcajs
a
ZeManka
vám tyto chystané změny
b) Pohádky Ovčáčkovy babičky
tak
trochuMynářovi
poodhalit. Takže
c) O statečném
pojďme
na
to…
4. V rámci publicistiky se můžeme těšit

3. Hradní garnitura chce
iniciovat i tvorbu pro děti.
Bude to:
a) Rumcajs a ZeManka
b) Pohádky Ovčáčkovy babičky
c) O statečném Mynářovi

1.b) Ožralá
Novým
kontrolním orgákamera
c) Kotel Ivany Zemanové
nem
nad prací ČT bude:
5. Prezident
usiluje o to, aby
ČT
a)
Zrada Zeman
pro televizní
vysíbyla:
lání
a) na Kavčích horách
b) na vlastních nohách
b)
c) naRada
kolenou pro televizní vysírání
Správné odpovědi společně s koncesionář-

Správné odpovědi společně s koncesionářskými
poplatky a ovladači od vašich přístrojů zasílejte na
Pražský hrad, případně na
TV Barrandov.

na novinku v podobě pořadu:
a) Neobjektiv

skými poplatky a ovladači od vašich přístrojů zasílejte na Pražský hrad, případně
na TV Barrandov.

2

EJA KULOVANÝ

Naša uponáhľaná doba nám málokedy poskytne možnosť, aby sme sa celkom vážne zamysleli nad svojimi stravovacími návykmi. Každodenný zhon
nás núti, aby sme uspokojili iba hlad a smäd, bez toho, aby sme telu dodali
všetky živiny. Náš organizmus preto často trpí nedostatkom humoru a satiry,
je menej odolný a tým i náchylný k rôznym ochoreniam. Navyše je známe, že
práve humor a satiru si telo nedokáže vyrobiť úplne samo, ale je potrebné
dodávať ich zvonku.
Pomoc je však jednoduchá a ľahko dostupná. Dvojtýždenník Bumerang, ktorý
je obohatený o rozmanité písané a kreslené materiály, odstráni raz za štrnásť
dní tento nedostatok, lebo poskytuje telu všetky látky potrebné pre správnu
funkciu jednotlivých orgánov. Musíte si ho však užívať pravidelne, lebo iba
vtedy bude jeho účinok viditeľný a počuteľný, teda hmatateľný včera, dnes
a zajtra. A možno aj pozajtra.
–efgh-

4. V rámci publicistiky se
můžeme těšit na novinku
v podobě pořadu:
a) Neobjektiv
b) Ožralá kamera
c) Kotel Ivany Zemanové
5. Prezident Zeman usiluje
o to, aby ČT byla:
a) na Kavčích horách
b) na vlastních nohách
c) na kolenou

BORIS PRALOVSZKÝ
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Ečká
Naviedli ma na Ečká,
Nevadí, že sa mi čká.
Keď sa mi čká, tak si počkám.
V Ečkách pláva polievočka.
Bez Ečiek je život pasé,
Poznám Ečká po ich hlase.
Skáču Ečká po obruse,
Zná ich Slovač, zná ich Brusel.
Na Ečká mi tečú slinky,
Napchali sa do slaninky,
Do chleba nám Ečká lezú
Od Osla až do Suezu.
Tiahnú Ečká jak saranče,
Sú ich plné pomaranče,
Sú ich plné ananásy,
Má ich bača na salaši.
Prichodí rad na cukríky
Z jednej, z druhej Ameriky.
Rastú z Ečiek mužom svaly,
Ženám sa to ale máli.
Rastú z Ečiek vlasy, prsia,
Čo kočka, to Ečká mlsá.
Pridajú ich do žuvačky,
Nech mlsajú psy aj mačky.
Čo ráno to na posteli
Prebúdzam sa v Ečkách celý.
Aj do nosa sa mi pchajú.
Majú Ečká včielku Maju.
Ečkujú sa deti, starci,
Svieti Ečkám sviečka v marci.
Konzumoval Ečká drahé
V starej Prahe Tycho Brahe.

Bez Ečiek je život nuda,
Ak sa šije na psa búda.
Bez Ečiek je poloprázdna
Hlava kráľovského blázna.
V mäse Ečká veľa vážia,
Tvrdia ľudia od Považia.
Nevyhnú sa Ečkám myši,
Rozliezli sa po Šariši.
Na prsty sa Ečká lepia.
Lížu Ečká čerti z pekla.
Do školy ich nosia decká Majú Ečiek plné vrecká.
Najzdravšie sú Ečká z Tatry Na hamburger si ich natri.
Od Ečiek sa hravo mladne,
Len dôchodok vždy je na dne.
Sedem Ečiek na svitaní Celý deň ťa anjel chráni.
Bez Ečiek je život skudný.
Bublá od nich voda v studni.
Bez Ečiek by bolo clivo Lepší nimi krčmár pivo.
Na Ečká aj ryby berú.
Len v rozpočte máme dieru.
S Ečkami po Európe
Povinne sa je aj slope.
Emil, Ema, Eva, Ervín Posilnia vám Ečká nervy.
Kto má málo, nech si pýta Nasýpu mu do koryta.
Z každej diery Ečko kričí Bez Ečiek je človek - ničí!
Drago MIKA

ŽelezniČné uzly laca tormu

Čukčovi sa narodilo piate dieťa. Zašiel
ho zapísať na matriku. Pýtajú sa ho:
„Národnosť matky?“ Odpoveď: „Čukča.“
„Národnosť otca?“. Odpoveď: „Čukča“.
„Národnosť dieťaťa?“ Odpoveď: „Číňan“.
„Ako to, že dieťa je Číňan, keď obaja
rodičia sú Čukčovia?“
„Lebo v novinách je napísané, že každý
piaty človek, ktorý sa na zemeguli narodí,
je Číňan!“
•••
Vo vlaku cestujú Rusi a Američania.
Prešiel dlhší čas, žiadalo sa niečo
zahryznúť. Američania vytiahli šunku,
červený a čierny kaviár a ďalšie dobroty.
Rusi vytiahli bochník čierneho chleba,
sušenú rybu a fľašu vodky. Jeden z nich
sa pýta:
„Viktor, čo to jedia tí amerikánski
kapitalisti?“
„Kaviár!“
„A ty si už jedol kaviár?“
„Áno, pred tridsiatimi rokmi.“
„Hm, aspoň vidíš o koľko sme ich
predbehli!“

… a Pán riekol: „ B
uď svetlo!“
- Tak prečo po
tom účty za
energiu chodia ná
m?
R. Tatarin

Ivan Popovič

Do plného autobusu nastúpi babka, postaví sa k sediacemu chlapcovi
a vraví:
- Chlapče, nemohol by si sa postaviť?
- Babka, dobrý pokus, ale toto ja poznám. Ja sa postavím a vy si sadnete.

- Dobrý deň, pani. Chceme svojpomocne
postaviť protialkoholickú liečebňu. Neprispejete niečím?
- Počkajte chvíľku, zavolám manžela. Hneď si
ho môžete vziať so sebou.
Sudca hovorí obžalovanému:
- Pán Servátka, keď ste ten prsteň naozaj
našli, prečo ste ho neodovzdali na polícii?
- Viete, pán sudca, bolo na ňom vyryté
„Navždy tvoj“.
Peter žifčák

Stretli sa dvaja Bardejovčania:
- Aké politické názory v mestskom parlamente teraz zastáva tvoj švagor?
- Neviem, nevidel som ho už tri dni.
Milan Margicin

Zastaví vodič pri motoreste, vojde dnu a len
čo si sadne, čašníčka sa ho pýta:
- Čo si dáte?
- No, tak dal by som si grog, ale som tu
autom, tak čaj s citrónom.
Čašníčka odíde a keď sa po chvíľke vráti, vraví:
- Tak vám predsa donesiem ten grog, lebo
auto vám niekto medzitým ukradol.

Čertovské obrázky Ľuba RADENU

VIII
DVOJTÝždeň

NA TENTO

Zubom sa hovorí aj chrup,
čistiť si však musíme
oboje.

RECEPT
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DereŠ fedora vica

Bývalý príslušník SNB (teraz
policajt) ide do kina
Policajt chce ísť do kina. Rozčúlený
sa vrhne k pokladni:
- Dajte mi knihu sťažností a ešte
jeden lístok.
Prekvapená pokladníčka:
- Prosím vás, veď vy si kupujete už
siedmy lístok!
- Áno, ale čo mám robiť, keď tá
ženská pri dverách mi ho vždy roztrhne?!

Na diskotéke príde chalan ku kočke
a pýta sa:
- Nejdeš si zatancovať?
- Ale samozrejme, idem.
- Tak choď, lebo si nemám kde sadnúť.
•••
Gejza chytí zlatú rybku a tá mu hovorí:
- Neteš sa, nesplním ti nijaké želanie.
- A to už prečo?
- Lebo nemáš rybársky lístok.
•••
Predavačka ponúka chlapíkovi:
- Kúpte si Head/Shoulders- nový
šampón na lupiny.
- Nie, ďakujem, lupiny už mám.

Potrebujete štyri pomerne suverénne
placky, ktoré položíte do stredu dvora.
Počkáte, kým bude v oknách dostatok
prizerajúcich sa a potom začnete plackám neokrôchane a vulgárne nadávať.
Pri kričaní útočte predovšetkým na
ich slabé stránky ako stľapkavenosť,
mastnosť, dočasnosť a ich primitívnosť.
Podávame s menšinovým chlebom
a rasovou omáčkou.
Dobrú chuť vám naháňam!
ADELA + SAJFA

…a dere
Š Andre

ja Mišan
ka

PONÍŽENÉ PLACKY

Na valaľe
- Stančo, toten AIDS je dajaka riba?
- No to ňeznam. Čom še pitaš, kmotro?
- No čula som, že sušeda Katrena to
chicila pri moru.
•••
ŠAMORÍNSKE MäSIARSTVO
- Prosila by som kilo tlačenice.
- Erža, nem tlačenica. Správne po slovensky to volá tlačivo.

Tučný pán sa pýta v recepcii hotela:
- Prosím vás, je tá posteľ
na mojej izbe pevná?
- Prečo sa pýtate?
- Viete, ja mávam veľmi
ťažké sny.

Ja ti dám robiť z nášho domu
guľometné hniezdo!!!

ŠPIVANKA ZO
ŠARIŠA
Vijdzi, mila,
z murovanej chiži,
bo me jakoš zaľivaju
slizy.
Kec ce zaľivaju,
ta še pouciraj,
kup sebe Bumerang
a še ušmivaj,
Chi- chi- cha- cha!
O. Kalap

Milan MARGICIN

Marcel Krištofovič

Východniar si pýta lístok
v staničnej pokladni.
- Tak kam chcete?
- Taki… idzeš - pridzeš!

Po/na/učka:
Nedôvera patrí do
čeľade hlodavcov.
N. N.

BAČIKOVA
M u DROS c
- Miláčik, nenašla si mi náhodou v saku stovku?
- Našla, ďakujem.

Pred vodou, ktorá
obsahuje baktérie, sa
chránime tak, že ju najprv
prevaríme, hneď na to
prefiltrujeme a vzápätí sa
napijeme piva. / A.Z., dipl.
zdrav. Sestra

JEDINÁ OTÁZKA
alebo
Vy sa pýtate,
my odpovedáme

s
:
šie číslo
Najbliž merang
u Bu
u
časopis né v denník
e
ž
lo
v
e
nájdet

Šport

botu
v s oapríla

Otázku nám poslal náš
z Okaňa n/ Pomlčkou: čitateľ A.B
- Blíži sa 1. máj, sviatok prá
ce. Čo
myslíte, mám ísť na oslavy
, aj keď
som nezamestnaný?

- Ak nemáte čo robiť, tak
prečo
nie? Veď to je sviato
a nie pracujúcich. Ale k práce
vedený na úrade prá ak ste
vás pošlú oslavovaťce,v možno
verejnoprospešných prá rámci
c.
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