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HUMORISTICKO-SATIRICKÝ MESAČNÍK

❶ Poznáte nejakú (máte ne jakú 
vlastnú) definíciu humoru?
Keď sa dospelí chovajú ako deti.

❷ Stala sa vám niekedy humorná 
(veselá) príhoda, ktorá by mohla 
pobaviť aj našich čitateľov?
Neviem, či čitateľov, ale komisiu pri 
prijímacích skúškach na FAMU veľmi 
pobavila moja odborná odpoveď na 
otázku pre budúceho adepta filmovej 
réžie. Otázka znela:
- Načo je na okraji filmu perforácia?
Okamžite som jednoznačne odpove-
dal:
- Tie dierky sú tam na to, aby sa film 
vetral…

❸ Ktorá oblasť spoločenského ži-
vota je podľa vás najväčším inšpi-
rátorom humoru?
Policajti, politici a blázni.

❹ Ak máte - mohli by ste nám 
prezradiť rebríček: 
a) najveselších politikov 
b) najsmiešnejších politikov? 
(v obidvoch prípadoch môžu byť aj 
zahraniční)
Najveselší politici sú pre mňa tí, ktorí 
sa tvária najvážnejšie. Najsmiešnejší 
zasa tí, ktorí svojej vážnosti aj veria.

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Raz som bol svedkom toho, keď ve-
čer pri vatre jeden starý ušný, krč-
ný a nosný doktor rozprával tú istú 
anekdotu v priebehu desiatich minút 
tri razy za sebou. Pri svojej senilite ju 
každý raz stále viac a viac kazil. Pri 
druhej interpretácii tejto anekdoty za-
budol na koňa a pri tretej aj na Máriu 
Teréziu. Možno preto si túto anekdotu 
pamätám. Znela takto:
„Niečo sa vo mne zlomilo“ – poveda-
la Mária Terézia. A na obed sme mali 
konské rezne!

❻ Stali ste sa niekedy objektom 
žartovania? Ako to na vás pôsobi-
lo?
V mladosti kvôli svojej chudej a nízke 
postave stával som sa často takým-
to objektom. No a preto som si, sa-
mozrejme, prial byť vyšší a ne smierne 
tučný. Teraz, keď som povyrástol 
a pribudli i kilá, si zasa hovorím, že 
som si to nemal brať k srdcu…

❼ Je pre vás humor nevyhnutnou 
súčasťou života, alebo sa bez hu-
moru pokojne zaobídete?

pokračovanie na strane II…
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Humor je pre mňa nepostrádateľnou 
súčasťou filmu. Kým zasa film sa mi 
stáva nepostráditeľnou súčasťou ži-
vota. A život si píše humor sám. Vy-
myslené veci, ktoré sa odohrávajú 
v mojich filmoch pôsobia realisticky, 
ale tie, čo som naozaj prežil, pôsobia 
humorne. Keď som začínal nakrúcať, 
zaprisahal som sa, že ak budem slávny 
a bohatý, tak na Kojšovskej holi, kde 
mám po svojich predkoch lúky, urobím 
neónové reklamy. Pretože na hoľu nie 
je z údolia vidieť, rozhodol som sa, že 
budú ležať v tráve a uvidia ich iba tí, 
ktorí poletia lietadlom. V tráve bude 
do tmy svietiť ohromný slogan: NA-
VŠTEVUJTE JAKUBISKOVE FILMY!
Teraz, keď na to mám, zisťujem, že by 
to bola zbytočná reklama, keď Slo-
vensko vlastní iba jedno dopravné 

lietadlo.

❽ Chcete sa sám seba na niečo 
opýtať ? Ak áno, dajte si na svoju 
otázku aj odpoveď.
-Spýtaj sa ma, Juraj, ako sa mám?
- Ako sa máš, Juraj?
- Ani sa ma nepýtaj!

(Odpovede nám pán Jakubisko poslal 
už potom, ako zanikol pôvodný Bu-
merang. Keďže bumerangy majú tú 
vlastnosť, že sa vracajú, založili sme 
ich do archívu a objavili sme ich až te-
raz. A tak sme si ich dovolili publikovať 
v pôvodnej podobe z roku 2004.)

Vojenské prehliadky sa zrodili zrejme sú-
časne so vznikom pravidelných armád. 
A ten čas si nedovolím odhadnúť. Jedno-
ducho, bolo to dávno.

Každá prehliadka potrebuje mo-
numentálnu kulisu. Potrebuje priestor 
a vhodným doplnkom býva aj nejaké to 
mauzóleum – v Moskve je to Leninovo, 
v Číne Mao-Ce-tungovo. Zaujímavé sú 
aj miesta kde sa konajú. V Moskve je to 
Červené námestie, ktoré Voloďa Vysockij 
v jednej svojej piesni charakterizuje ako 
„Ot ľudskoj krovi ty krasna (ploščaď) – Od 
ľudskej krvi si červené (námestie)“ Kedysi 
tu neďaleko chrámu Vasilija Blaženého 
stálo popravisko, vlastne ako pamiatka 
na minulosť stojí tam dodnes. Pre nás je 
tento priestor zaujímavý tým, že v roku 
1968 tu protestovalo osem občanov So-
vietskeho zväzu proti okupácii Českoslo-
venska. A pekne si to odskákali.

No a v Číne sa takéto prehliadky ko-
najú na námestí Tchie-an men, čo v pre-

klade znamená Námestie nebeského 
pokoja. Pre vojenskú prehliadku pome-
novanie úplne priliehajúce. Práve na tom-
to mieste potlačila armáda v roku 1989 
protestné zhromaždenie študentov proti 
panujúcemu režimu. V neďalekom mau-
zóleu odpočíva Mao-Ce-tung, ktorý má 
na svedomí odhadom okolo sedemdesiat 
miliónov obetí.

Ale poďme preč od takých pochmúr-
nych správ, veď sa pokúšame robiť humo-
ristický časopis. Ja osobne som pochopil 
dávno pred rokom 1989, že sa hádam 
bude niečo meniť. Bol som na manévroch 
a stala sa mi taká milá, takmer humorná 
príhoda. Manévre sa začali nástupom 
pred budovou. Prišiel nás privítať náš v tej 
chvíli najvyšší predstaviteľ a okamžite si 
všimol, že ja mám bradu. No, bradu, v tom 

čase som bol jednoducho neoholený. Ma-
jor to zbadal, zastavil sa a vraví: „Čo to má 
znamenať?“

Ja: “Myslíte bradu? Mám ju aj v občian-
skom preukaze.“

Major: „Ale tu ste vojak, viete, že vás 
môžem poslať, aby ste sa oholili?“

Ja: „To viem, a ja musím splniť rozkaz 
a oholiť sa. Potom sa môžem prípadne aj 
sťažovať.“

Major: „Áno, vojak musí splniť rozkaz 
a až potom sa môže sťažovať. Vidím, že 
dobre ovládate vojenské predpisy. Viete 
písať na stroji?“

Ja: „Viem.“
Major: „Tak sa zastavte na štábe, bude-

te pracovať pre mňa.“
To bola hotová ukážka demokracie 

v armáde. No, napríklad Miroslav Horní-
ček bol oveľa spupnejší, ale akosi to prežil. 
Rozprával o tom na jednej svojej besede. 
Nejaký dôstojník sa ho pokúšal šikanovať 
a zavelil:

„Vpravo vbok!“
Horníček: „A proč?“
Dôstojník: „Jak to proč, to je rozkaz!“
Horníček: „Ja vím, že je to rozkaz. Ale 

proč?“
Dôstojník: „Jaké proč?“
Horníček: „No přece, nebudu dělat 

něco a nevědět proč.“
Zrejme mu to prešlo, pretože aj po 

tomto incidente žil ešte veľmi dlho.
Ale to sme sa od hlavnej témy úplne 

vzdialili. Hádam je to aj dobre. Pretože 
vojenské prehliadky by boli zaujímavé 
len v prípade, že by sa podľa hry Jiřího 
Suchého „Kdyby tisíc klárinetů“ zmenili 
v priebehu prehliadky zbrane na hudob-
né nástroje. A dôstojníci by mohli mať po-
prípade ešte červené šašovské nosy.

Píše: Miroslav VICO
Kreslí: Fedor VICO

SLOVNÍK (takmer) CUDZÍCH SLOV

VVOJENSKÁ PREHLIADKA

?
Peter GOSSÁNYI

FLEXIBILNÝ RODÁK

Ráno si špiní ruky.
Večer si páli prsty.

Tomáš JANOVIC

NA VYSOKEJ ŠKOLE
Profesor sa pýta na skúške študenta:
- A teraz by ste sa mohli pokúsiť vysvetliť, kam smeruje transformácia spoločnosti.
- Pán profesor, ešte pred hodinou som to vedel, ale zabudol som to.- Človeče nešťastný, ste jediný človek, ktorý to vedel, a vy to za-budnete!

Ľubomír JUHÁS

Ladislav BELICA

DEMOKRACIA JE 
PESTRÁ…
Pre niekoho romantika
Pre niekoho horor
Niekto lieta ako blázon
A niekto má pohov
Prvý pekne všetko strávi
Druhého z toho napína
Tretí kričí: - Super biznis!
Štvrtý: - Komerčná kravina…

Milan HODÁL

TEŠIA SA NA SEPTEMBER
Naša mládež je stále smelšia,na druhú vlnu pandémie
sa niektorí už dopredu tešia.

FYZIKÁLNY ZÁKON
Nevieme to dopredu odhadnúť,ale vďaka zemskej príťažlivostiveci vždy nejako dopadnú

Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

SPOMIENKA NA SNP

- Áno, môžem potvrdiť, že v Povstaní 

bol s nami aj Mišo. Ale bol stále 

nachladený, tak partizánom bol len 

v lete a v zime bol gardistom.

Fráza je veta, ktorá po vstupe do strany 

zblbla / Berco TRNAVEC
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Bol som raz na exkurzii po Brati-
slave, určenej najmä zahraničným 
návštevníkom vtedy organizovanej 
medzinárodnej súťaže detských 
programov Cena Dunaja. Chodili 
sme po meste, sprievodkyňa ho-
vorila predovšetkým po nemecky 
a po anglicky. My Slováci sme in-
formácie o našom hlavnom meste 
nepotrebovali. Zrazu sa niečo udialo 
a za sprievodkyňou pribehol jeden 
Nemec a vraví: „muci, muci…“ sprie-
vodkyňa ho odbila, že musí počkať 
a keď neprestával so svojim „muci, 

muci“, povedala mu (samozrejme po 
nemecky), že musí počkať, a že mož-
no bude aj „muci, muci“.
Zrazu sa Nemec rozbehol, zbadal 
toalety, vletel do dverí a konečne si 
mohol vykonať svoju, „malú stranu“. 
Označenie MUŽI bolo preňho „muci“ 
a keďže mal už naponáhlo, viackrát 
to opakoval. Našťastie nemal so 
sebou nejakú partnerku a nežiadal 
od sprievodkyne aj „ceny, ceny“. 
Taká exkurzia nepatrí, ani sa nijako 
neviaže na našu Malú stranu, ale kto 
chce, tú súvislosť si s trochou irónie 
nájde. A tak ešte dlho, ak si niekto 
z kolegov na túto príhodu spome-
nul, a keď vychádzal z dverí občas 
nás ostatných informoval, že ide na 
„muci, muci“.

-mv-

(od nášho spravodajcu) Na letnom zasadnutí členov Slovenskej malej 
strany, prišlo k búrlivej diskusii a názorovým nezhodám, ktoré vyvrcholili 
štiepením členstva na dve nezmieriteľné skupiny. Skupina radových členov 
vyslovila nespokojnosť s tým, že musia tancovať podľa nôt vedenia strany, 
inak povedané, že musia tancovať len tak, ako im vedenie hrá. Keďže vede-
nie strany sa nechcelo vzdať tejto výsady a naďalej trvalo na tom, že bude 
rozhodovať o výbere sprievodnej hudby s použitím všetkých hudobných 
nástrojov, tempách jednotlivých produkcií a tiež i o samotných tanečných 
krokových variáciách všetkých svojich členov, skupina nespokojných členov 
odišla na protest do vedľajšej sály, kde si zatancovali bez direktív i bez diri-
genta a tiež bez akéhokoľvek hudobného sprievodu (na snímke).

A ako sa nám dostalo z kuloárov do uší, dokonca niektorí radikálnejší 
členovia pohrozili, že pôjdu nekompromisne ešte ďalej a nakoniec prinútia 
skostnatené vedenie k tomu, aby hralo podľa toho, ako im budú oni tan-
covať. To by však boli zmeny takého rozsahu, ktoré by mohli v konečnom 
dôsledku otriasť celou slovenskou politickou scénou. Bože zavaruj!

O tom, ako tento spor nakoniec skončí, vás budeme včas informovať.

Tesne po vyšie spomenutom za-
sadnutí sa vedenie SMS rozhodlo 
lustrovať svojich členov zo spoluprá-
ce s býv. ŠtB (Štátnej bezpečnosti) 
v čase totality, aby mala dôvod zba-
viť sa rebelujúcich členov a to tak, že 
každý člen bude vypovedať rovno 
pod lustrom (na snímke).

Ten bude držať nad stropom člen 
tvrdého jadra, ktorý luster uvoľní na 
dohodnutý signál od predsedu lu-
stračnej komisie rovno na hlavu ne-
pohodlného člena.

Fero MRÁZ

KARANTÉNA V KOZME
Nestretneš tam dospeláka bez rúška.

Počul som však ako plače drobná vtač.

Matky šijú rúška biele sťa húska.

Zanikol hneď vo vesmíre detský plač.

DOBRÁ RODINNÁ VÝCHOVA

Rodičia ju vychovali

na vesmírnej „strave“.

Keď som ju chcel pobozkať,

stratila sa v dave.

UFOGRAMY
Tomáša M A J E R N Í K A

Fero MRÁZ

SPRÁVY
SLOVENSKEJ 
MALEJ 
STRANY

Pavel TAUSSIG

ZBOŽNÁ RADA
Nedávno mi ktosi vravel:
Hovor si čo chceš,
komu raz už boh dá úrad,
rozum mu dá tiež.

Dej sa teda vôľa božia,
len nech niekto poradí:
BOŽE, DÁVAJ TIE DVA DARY
V OBRÁTENOM PORADÍ…!

Peter PETIŠKA

SPOMIENKA

Za socializmu mali Slováci 
jediné prvenstvo na svete:

Najviac detí na jeden banán

R. FIŠKUS

-tš-
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Pána Roubička zrazí na ulici auto 

kadinála Spellmana. Našťastie sa 
však nič nestalo, pán Roubiček sa 
opráši, kardinál sa veľmi ospravedlňuje 
a zdvorilo sa rozídu. Doma porozpráva 
Roubiček príhodu Sáre. Tá sa chytí za 
hlavu:

„Umgotesviln, prečo práve ja som si 
musela vziať takéto nemehlo. Kardinál 
Spellman! Ťažký milionár! A ty ho 
necháš plávať. Nedokážeš z neho 
dostať ani centík!“

Roubiček sa zamyslel a podal na 
kardinála žalobu pre ublíženie na 
tele. Prišiel deň súdu a Roubička 
dotlačili pred porotu na vozíčku. 
Všetko išlo hladko a kardinál vôbec 
neprotestoval, aj keď bol odsúdený 
na vysoké odškodné. Až na chodbe – 
už po procese – pristúpi k pánovi 
Roubíčkovi, ktorého tlačili na vozíčku 
k východu a zašepká: „Mne je to 
všetko jasné, pán Roubiček, ale 
pamätajte si: Ja vás dám sledovať 
a keď zleziete z tohto vozíčka – tak vás 
preženiem, že ste to ešte nevideli!“

„To je v poriadku, monsignore,“ 
hovorí Roubiček. „Lenže teraz ma 
odnesú do auta a idem na letisko. Tam 
ma naložia do lietadla, priletím do 
Lúrd – a taký zázrak ste ešte nevideli!“

• • •
Pýta sa jeden žid druhého:
„Kedy mi konečne zaplatíš svoju 

dlžobu?“
„Ako to má vedieť? Som vari nejaký 

prorok?“

• • •
Svojho času, rok po „bratskej 

pomoci piatich štátov Varšavskej 
zmluvy“ - tak sa tomu hovorilo – 
Alexander Dubček sa išiel poradiť 
k bratislavskému rabínovi, ktorý mal 
povesť múdreho človeka a opýtal 
sa ho, ako by sa Československo 
mohlo zbaviť „priateľov“. Po dlhšom 
premýšľaní rabín povedal: „Sú dve 
možnosti, prirodzenou cestou alebo 
pomocou zázraku.“

„Ja, ako marxista, dávam prednosť 
prirodzenej ceste,“ odvetil Dubček.

„Prirodzená cesta bude,“ povedal 
rabín, „ak archanjel Gabriel zostúpi 
z neba a s vytaseným mečom ich 
vyženie.“

„A čo by teda bol zázrak?“, opýtal sa 
ohúrený Dubček.

„Ak by odtiaľ odišli sami od seba.“
• • •

Žid vypĺňa dotazník: Boli ste členom 
nejakých strán? Nie. Nachádzali ste sa na 
území okupovanom nepriateľom? Nie. Boli 
ste súdený? Nie. Národnosť? Áno.

• • •
„Rabinovič, vraj chcete ísť do Izraela. Čo 

vás tu málo platia?“
„To nie, platia ma dobre.“
„Máte malý byt?“
„Nie, byt mám slušný.“
„Nebaví vás práca.“
„S prácou som veľmi spokojný.“
„Tak čo vlastne chceš, ty držka 

židovská?“
• • •

Sedia vedľa seba dvaja žobráci. Jeden 
z nich má ceduľku: „Prispejte vojnovému 
invalidovi.“ Druhý: „Prispejte úbohému 
Židovi.“ Všetci hádžu drobné len invalidovi, 
Židovi nehodí nikto ani halier.

Ide okolo Rabinovič a radí Židovi:
„Vymeňte si tú ceduľku, pôjde vám to 

lepšie.“
Žid sa obráti k invalidovi a vraví:
„Počul si, Chaim, nás bude niekto učiť 

ako treba obchodovať.“

•Ž I D O V S K É

A N E K D O T Y

Petr JUŘENA

Pavol M. KUBIŠ

Henryk CEBULA

VÝROBOK ZO SKLA
Dohadujú sa Rus, Američana 

a Slovák, kto dokáže vyrobiť 
lepší výrobok zo skla.

Rus hovorí: „My u nás v Rus-
ku dokážeme vyrobiť takú dlhú 
sklenenú trubku, že pomocou 
nej vidíme až na dno najhlbšieho 
oceánu!“

„A ako ste ju nazvali?“
„Oceánohľad.“
Američan na to: „To nič nie je, 

to u nás v Amerike dokážeme 
vyrobiť takú silnú šošovku, že 
pomocou nej dokážeme vidieť 
aj na najvzdialenejšie priestory 
vesmíru! Nazvali sme ju koz-
mohľad.“

A Slovák na to: „To my na Slo-
vensku dokážeme vyrobiť takú 
vec zo skla, že ňou dokážeme vi-
dieť cez stenu!“

Ostatní sa čudujú: „To nie je 
možné, a ako ste ju nazvali?“

„Okno.“

KNIHY
Literatúra je v koncoch,
až vám z toho ide strach,
najväčší hlad po knihách
majú myši v knižniciach.

V LIETADLE
Letuška tvrdé ponúka,
nálada je už disco,
jediný kňaz, ten nepije,
má šéfa veľmi blízko.

Emília MOLČÁNIOVÁ
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NIMRÓD
Slabého silný plieni
Lezú lži do uší
Bdie žaba na prameni
Dušu lož zamuší

Úškľabok zo svedomia
Derie sa do dutín
Človekov ľudia lovia
Zrak sa hmlou zarmútil

Svedomie chrústy šteklia
Duša je z kameňa
Bodajú iskry z pekla
Lovná laň zastená

Z rozmaru pre zábavu
Poddaní mamony
Žnú pofidernú slávu
Rujúc sa o tróny

Kalom sa lovci brodia
Zvádzajú trofeje
Modliac sa k podlým modlám
Žne aj kto neseje

Oko sa pootvorí
Kto spí, je bez viny
Havrana na nádvorí
Vinným červ nečiní

Drago MIKA

Rodinná dovolenka je pokračovaním manželskej vojny na inom území / G. Laub
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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 1990
 • Lesy ničí opatrnosť: všetci chceme všetko na papieri.
 • Žaby na prameni sa vždy usilujú pohotovo zakvákať refrény, ktoré 

k nim doľahnú z ulíc.
 • Chceš bleskurýchle prevrátiť kabát? Navleč si sveter!
 • Možno si na zjazde abstinentov naliať čistého vína?
 • Štyri poslanecké magnety: plat, mikrofón, televízna obrazovka a par-

lamentný bufet.
 • Kto sa v trhovom hospodárstve správa nežne, ten nežne.
 • Skeptik je presvedčený, že z každej revolúcie zostane napokon iba 

niekoľko maturitných otázok.
 • Možno čakať nadšenie pre históriu od generácie, ktorá zažila niekoľ-

ko šrotovaní učebníc dejepisu?
 • Dejiny zrejme postupujú po špirále, ale dejiny našincov skôr po špi-

rále vývrtky.

Vlado MEŠÁR

(franc. pour féliciter) je v spojení 

s letopočtom skratka blahoprajnej 

novoročnej formulky. S láskavým 

dovolením autorov pokračujeme v publikovaní 

týchto malých súkromných dielok (a donedávna 

i celkom intímnych s provokatívnym obsahom, 

ktoré autori do redakcií radšej ani neposielali), 

ktoré si od nepamäti vymieňajú medzi sebou 

známi na sklonku uplynulého roka. Odkedy 

však funguje internet, tak v poštovej obálke už 

iba zriedkavo. Ak teda máte vo svojej zbierke 

vtipné alebo inak zaujímavé novoročenky, ktoré 

by mohli zaujať aj našich čitateľov, prosíme o ich 

zaslanie do redakcie.

PF
Petr JUŘENA

Pavol M. KUBIŠ Olga PAZERINI Ivan KOVÁČIK

Ferdinand MAJERECHBřetislav KOVAŘÍK

Jiří ŽÁČEK

Všetky ženy sú rovnaké. Každá z nich si totiž myslí, že je iná.

Kto sa žení pre peniaze, má aspoň nejaký dôvod / G. Laub

NEODVOLATEĽNÝ
Vyskúšaj si náš
posledný model helmy
a budeš aj chránený,
aj neodvolateľný.

Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

PREMENA 
PROSTITÚTKY
So straníckym preukazom
menia sa jej túžby.
Iba členom svojej strany
poskytuje služby.

Jozef BILY

AKO NA VEC
Nároky sú u nás príkre,
mnohým chýba vyššie IQ.
Plagiátorstvo je trikom
ako sa stať politikom.

Mikuláš JARÁBEK

SMUTNÉ 
REMINISCENCIJE 
STARCA
Prvá láska dávno preč,
neodbiješ, nedáš smeč.
Milenky na zepár chvíl,
straťili sa v dálce míl.

Frajérečky, čajočky,
sladkosť, vúňa vánočky,
zjeďené a prázdný stúl,
pripadám si jak ten vúl.

Spomínky sú sexem starcú,
ve starobje málo radcú.
Trochu picá, trochu žvanca,
zapomeň na silu kanca.

Ňic to zato, nevadzí,
babina sa povadzí.
Ešče že to se mnú ustála
celý život bez mála…

dedo Pejo
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V martinskom divadle SNP pozerala 
skupina hercov 4. diel televízneho seriálu 
Vivat Beňovský v ktorom najčastejšie 
bolo vidieť zábery uháňajúcich koní. Do 
miestnosti nazrel herec Andrej VANDLÍK, 
a keď zbadal tie cválajúce kone, povedal:

„Chlapci, poviem vám, tento seriál by 
kúpila aj Veľká Pardubická!“

• • •
Giuseppe VERDI si raz prenajal na leto 

domček v Moncalieri a dúfal, že tam bude 
mať pokoj na prácu.

Raz ho tam navštívil priateľ a Verdi mu 
ukazoval svoj letný azyl. Hosť sa čudoval 
prečo skladateľ býva len v jednej miestnosti, 
aj keď si prenajal celý domček.

„To máte ťažké,“ povedal Verdi. „Ostatné 
miestnosti sú plné harmoník.“

A naozaj, keď otvoril dvere jedálne 
a spálne, izby boli až po strop naplnené 
ťahacími harmonikami.

„Čo vám to napadlo, nakúpiť si toľko 
harmoník?“

„Kúpil som ich v sebaobrane,“ vysvetľoval 
Verdi. „Sotva sa totiž rozchýrilo, že som tu, 
všetci harmonikári z celého okolia začali 
hrať árie z mojich opier. Aby som mal pokoj, 
musel som všetky tie prekliate nástroje 
skúpiť. Bolo to drahé, ale teraz mám pokoj.“

• • •
Keď zomrel slávny VERDI, istý neznámy 

skladateľ Turati zložil smútočný pochod. 
Opis svojej skladby zaslal jednému z Verdiho 
priateľov. Ten mu obratom odpovedal:

„Musím vám úprimne napísať, že by 
bolo lepšie, keby ste zomreli vy a smútočný 
pochod zložil Verdi.

• • •
Slávny francúzsky básnik VERLAINE 

vynadal raz svojmu vydavateľovi do 
hlupákov. Vydavateľ si to vyprosil:

„Od vás si to nedám povedať, vy ožran 
jeden!“

Verlaine odvrkol:
„Radšej som ožran ako hlupák! Opitosť 

človeka na druhý deň prejde.“
• • •

Plzenský divadelný riaditeľ KAREL 
VEVERKA potreboval raz slávneho Karla 
Buriana a preto usilovne telegrafoval do 
Karlovho kniežacieho sídla v Senomažoch 
pri Rakovníku:

„Zajtra večer Lohengrin – honorár 500 
korún! Tisíc pozdravov – Veverka!“

O niekoľko hodín prišla telegrafická 
odpoveď:

„Lohengrin možný – honorár 1000 
korún! Päťsto pozdravov – Burian.“

• • •
Anglická kráľovná VIKTORIA bola 

veľmi prísna na príslušníkov svojej rodiny, 
hlavne však potláčala rozhadzovačské 
chúťky mladých pánov. Keď dostala od 
svojho vnuka list s prosbou o dvesto libier, 
odpovedala mu, že nemieni podporovať 
jeho kartársku vášeň. O týždeň dostala od 
vnuka list:

„Milá babka, veľmi pekne ti ďakujem. Tvoj 
list som predal istému zberateľovi z Ameriky 
za sedemsto libier!“

• • •
Stávalo sa, že LEONARDO DA VINCI – 

vynálezca zatieňoval LEONARDA – maliara. 
Raz, keď práve maľoval svoj slávny obraz 
Posledná večera, jeden z jeho pomocníkov 
povedal zo žartu, aké by to bolo dobré, keby 
sa klobásy nemuseli pripravovať ručne. 
Majster Leonardo sa na chvíľu zamyslel, 
potom vstal a odišiel. A tak apoštolova 
hlava na obraze zostala niekoľko dní 
nedokončená, aby sa mohol zrodiť mlynček 
na mletie mäsa do chýrnych milánskych 
klobás.

• • •
Nemecký vedec, Rudolf VIRCHOW 

predvádzal študentom experiment so 
žabou. Keď odstránil žabe časť mozgu, jej 
telo začalo poskakovať a divoko sa zmietať. 
Študenti sa začali smiať. Virchow sarkasticky 
poznamenal:

„Tu máte jasný dôkaz ako málo mozgu 
vie rozosmiať celú poslucháreň!“

anekdoty
podľa
becedy

na V

PTÁCI
Máte můj obdiv, bando ptačí,
odvážní lovci, pilní sběrači
v světě, kde každý každého rád přechytračí,
vynalézaví stavitelé hnízd,
krmiči mláďat, která musí jíst,
piloti dálkových i vyhlídkových letů,
hledící s nadhledem a láskou na planetu,
vždy čilí, hraví, veselí,
od rozbřesku až do soumraku v jednom kole,
bez dovolených, svátků, nedělí,
a žádné kafíčko a cigárko a štamprli si nedáte -
a vy si ještě zpíváte!

Jiří ŽÁČEK

PAT A MAT HRAJÚ PSYCHO ŠACH
S psychopatom hrá šach psychopat:
„Mat!“ zrúkne po chvíli prvý psychopat.
„Mat!“ zrúkne po chvíli druhý psychopat.

Skrátka, každý až skalopevne verí,
že je psychoMat,
kdeže psychoPat!

Marián HATALA

Na palici
Navštívil jsem před nedávnem jeden nejme-
novaný supermarket, a nestačil jsme se divit. 
Prázdné regály, všude kolem mě zmateně 
pobíhající kupující, hysterie, zmatek.
Koronavirus dorazil do Čech. Nikoliv fakticky 
(zatím), ale virtuálně, v přeneseném slovy 
smyslu. Neznámá čínská nákaza totiž ne-
infikovala jako první dýchací cesty našeho 
národa, ale jeho mozky.
Deset kilo mouky, dvanáct kilo cukru, osm-
náct balení těstovin, nepočítaně konzerv. 
Češi podlehli obecné hysterii a jako vzorně 
organizované stádo vyrazili na zteč.
Jako stádo, ano, to je ten správný výraz. Mám 
takový nepříjemný pocit, že ona „stádovitou“ 
je v poslední době tím nejpříznačnějším stig-
matem české společnosti. Tím nechci říct, že 
to je výhradně náš, tedy český, problém. To 
samé se děje i za hranicemi, ale mě s ohle-
dem na příslušnost k českému národu, za-
jímá právě on.
Jsme opravdu opět jedno velké stádo, tak 
jako tomu bylo před listopadem osmdesát 
devět? Opravdu se vytratila individualita 
kaž dého z nás? Chtěl bych věřit, že nikoliv, ale 
nějak mi v poslední době chybí argumenty, 
kterými bych tuto svoji víru podpořil.
O to víc smekám před našimi slovenskými 
bratry, kteří v nedávných parlamentních vol-
bách ukázali, že nejsou jen tupým stádem. 
Ukázali, že jsou schopni vnímat politické zlo 
a dobro, že jsou schopni reflektovat odraz 
politického dění a proto zvolili změnu. Bravo!
A co my, Češi? Stačí nám, že si můžeme na-
koupit zásoby potravin na dva měsíce, zavřít 
se doma a čekat? To už ostatně děláme 
hodně dlouho. Syslíme si zásoby, zavíráme 
se doma a možná také zavíráme oči a tím 
pádem necháváme všechny ty Andreje a Mi-
loše, aby si dělali, co chtějí.
Nenakoupil jsem si žádné zásoby, nechci 
sedět doma a čekat. Ale mám pocit, že jsem 
v menšině a to mi přijde jednoznačně na pa-
lici.

Vářka

Na základe dohody 

o reciprocite publikuje-

me niektoré materiály 

z českého humoristické-

ho časopisu SORRY.

Že by zase Lewinská?
Jako velká bublina se ukázala být nedávná kauza ko-
lem amerického prezidenta Donalda Trumpa. Světová 
média totiž rozšířila zprávu, že první muži USA má prv-
ní smazaný „twít“, tedy zprávu na sociální síti Twitter. 
Naši investigativci však po důkladném prozkoumání 
celé kauzy zjistili, že celá věc se má jinak. V žádném 
případě nešlo o smazaný „twít“, ale umazaný tvíd, tedy 
materiál, z kterého má Trump ušity téměř všechny 
svoje kalhoty. Otázkou zůstává, jak se s bílou skvrnou 
u poklopce vypořádala Trumpova žena Melania.

A pánbíček je v prdeli
Vcelku nečekaně se současná pandemie onemocnění 
Covid 19 promítla do zavedených zvyklostí a obyčejů 
a to i v rámci naší republiky. Poslední důkaz tohoto 
tvrzení přinesli naši severomoravští zpravodajové, 
kteří zjistili, že v souvislosti s nečekaným nárůstem ne-
mocných na dole Darkov, spadající do koncernu OKD, 
došlo ke změně několik století platného havířského 
pozdravu. Podle našich investigativců se nyní horníci 
před nástupem na šichtu zdraví pozdravem: „Zdař Bůh 
virus…“

Nová zbraň - BimboJet
Prezident Miloš Zeman přijal v závěru minu-
lého měsíce na Pražském hradě náčelníka 
generálního štábu Aleše Opatu a pět jeho 
předchůdců. Podle tiskové zprávy kanceláře 
prezidenta republiky generálové s preziden-
tem mluvili o modernizaci armády, přičemž 
Zeman se během schůzky vyslovil pro pod-
poru českého zbrojního průmyslu a též pro 
nákup dronů, tolik citace. Naši reportéři přes-
to oslovili hlavu státu a chtěli upřesnění této 
informace. Zjistili, že Zeman jednoznačně 
podporuje nákup slonů a na nějaké generály, 
že si prý vůbec nepamatuje.

POTOPA
Na úrade pocit mám
čo ma veľmi bolí
že Noe do archy bral
výhradne len – voly!

KEBY…
Vravia, že sme na dne?!
Stačilo by pracovať
tak ako sa kradne!

ROVINKA
Tie, čo majú trojky, 
štvorky
báť sa nemusia
veď pravda dnes víťazí
u nás o prsia…

NULY
Jedna nula, druhá nula
potichučky sa prišúľa
bodaj by ich stislo
to je ale číslo!

Ján HEINRICHGPS NAVIGÁCIE
Mocné GPS-ky visia v stratosfére
a dolu nevieme ani kde je sever…

Milan HODÁL

VIETE? NEVIETE?
Viete, aký je rozdiel medzi ženskou a slivovicou?
Žiadny. Čím staršia, tým väčšia opica.

Marek DOUŠA

RETRO
Slepý čierny spevák Stevie Wonder na otázku aké-

hosi novinára, či mu v šoubiznise neprekáža, že je sle-
pý, odvetil:

- Ale kdeže! Horšie by bolo, keby som bol černoch.

V PORODNICI
Dievčine sa narodí 

syn. Sestrička vraví:
- Ten maličký sa na 

nás pozerá tak inteli-
gentne.

- Bodaj by nie, veď 
chodil so mnou pol roka 
do učilišťa.
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Zatím co pracovité včely
pro úl neúnavně dřely,

štíhlopasé vosy
se točily kolem své osy.

(Použily také své žihadlo
jako klasické švihadlo).
Pak ale z koutu nakouk

vyhladovělý pavouk.
Než všechny v síti zmizí,
bzučím si píseň hmyzí.

Rasťo VISOKAI

Ladislav BELICA

AUGUST 1968
Toto číslo Bumerangu vychádza o týždeň skôr, pretože v sobotu 29. augusta je 
štátny sviatok. A uvedomili sme si, že to je len deň po 21. auguste. Aj keď tento 
dátum v súvislosti so vstupom vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 najmä tým 
mladším už veľa nehovorí, rozhodli sme sa predsa- len si túto udalosť pripomenúť.

Neverte, že keď sa vydáte za včelára, 

budete mať stále medové týždne / Ringo

„VYNIKAJÚCI HOSTITEĽ, „VZORNÝ HOSŤ“
Priateľstvo je vec posvätná a najlepšie sa utužuje vzájomnými návštevami 

spriatelených jednotlivcov, malých a dokonca aj veľkých kolektívov. Niekoľko 
zásad, ktoré by mal dodržiavať hostiteľ i hosť, sme vybrali ešte v auguste 
1968 z knihy Mileny MAJOROVEJ „Človek medzi ľuďmi“

Základné povinnosti hostiteľa:
1. I keď návšteva prišla neohlásená a neočakávane, čo je zlozvyk, privítajte 

ju srdečne.
2. Ak prišla dokonca v čase jedla, nie je vašou povinnosťou, ak nemáte porciu 

jedla navyše, dať jej povedzme svoju večeru.
3. Keďže neočakávane si dovolia prísť iba dobrí priatelia, nemusíte sa po ich 

príchode preobliekať, ak ste oblečení do slušného, neroztrhaného odevu.
4. Neohlásená návšteva sa tiež nesmie uraziť, ak jej poviete, že nechcete, aby 

lístky do divadla, ktoré ste tak ťažko obstarali, prepadli.
5. Ak máte naliehavú prácu, ktorá nestrpí odklad, choďte s ospravedlnením 

pracovať ďalej, ak samozrejme ostane s hosťom niekto iný z rodiny.
6. Všetkým hosťom sa musíte venovať s rovnakou starostlivosťou.

Základné povinnosti hosťa:
1. Prvou hosťovou zásadou nech je, aby nechodil na návštevy neočakávane. 

Keď vás núti k neohlásenej návštev nejaká neodkladná záležitosť, tak 
aspoň neprichádzajte v dobe hlavných jedál a usilujte sa prísť v taký čas, 
keď vaši známi budú pravdepodobne najmenej zaneprázdnení.

2. K naozaj dobrým priateľom si môžete, ak prichádzate neočakávane i v čase 
jedla, priniesť jedlo so sebou.

3. Jednou z ďalších zásad nech je, aby ste nenavštevovali manželov, čo majú 
iba jednu miestnosť, v ktorej musí spať i dieťa. Dieťa potrebuje

k spánku ticho, tmu a čistý vzduch, a o to všetko by ho nesvedomitá návšteva 
olúpila.

4. Na návštevu k dobrým priateľom sa oblečte bez prehnanej nádhery, ale 
nie ledabolo.

Miroslav VICO, Kresby: Fedor VICO

NA PLASTICKEJ CHIRURGII
Lekár prudko zvraštil obočie a pred 

operáciou vraví pacientke:
- Vážená pani, ak sa vám cena za plas-

tickú operáciu zdá byť veľmi vysoká, tak 

vám odporúčam už len hustý závoj.
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Tento ročník Európskeho festivalu humoru a satiry mal byť jubilejný. Ale vzhľadom 
k známym skutočnostiam, teda pandémie koronavírusu, nebude to však 40. ročník, 
ale iba niečo medzi 39. a 40. ročníkom - teda bude to ročník s poradovým číslom 39 
a pol. U niektorých to môže vyvolať asociáciu s poviedkovým filmom slávneho režiséra 
Felliniho, s názvom Osem a ½. Ale dôležité je, že festival je naďalej európsky, aj keď na 
plagáte je uvedené, že festival bude slovenský…

Nuž, tak či onak, organizátori avizujú, že súčasťou festivalu bude aj výstava s ná-
zvom SÚČASNÁ EURÓPSKA KARIKATÚRA (vernisáž bude v piatok 28. augusta 
v Galérii NBS- Múzeum mincí a medailí), kde sa bude prezentovať dvanásť autorov 
kresleného humoru z rovnakého počtu štátov, ktorých ukážky z ich tvorby publiku-
jeme. Organizátor avizuje, že z objektívnych, vyššie spomenutých dôvodov sa nikto 
z autorov nedostaví do Kremnice osobne. V tejto súvislosti chcem spomenúť aspoň 
Juraja Cajchana, ktorý po roku 1968 emigroval a žil dlhodobo vo Švédsku a kým som 
sa s ním nestretol osobne v Kremnici pred pár rokmi (kde vystavoval) nič som o ňom 
dovtedy nevedel. Odvtedy pravidelne posielal svoje kresby do Bumerangu, stihol nám 
tiež odpovedať na 8 otázok o humore (vždy publikujeme na str. 1, príp. aj 2). Žiaľ, Juraj 
Cajchan minulý rok zomrel, čo je v jeho prípade viac ako objektívny dôvod neúčasti…

Zároveň si však budú môcť návštevníci festivalu pozrieť kresby domácich autorov 
(teda autorov zo Slovenska), ktorí reagovali na COVID-19. Táto kolekcia bude mať ná-
zov POD RÚŠKOM a vystavovať budú: Bruno Horecký, Ľubomír Kotrha. Fero Mráz, 
Vlado Pavlík a Roman Sika.

A keďže tak, ako po minulé roky, sa má v Súkromnej škole úžitkového výtvarníctva 
v Kremnici uskutočniť improvizované kreslenie prítomných karikaturistov s názvom 
IMPROKARIKATÚRA (v sobotu 29. augusta od 12.30 hod.). Účastníkmi tejto verejnej 
prezentácie by mali byť práve spomínaní autori, ktorí budú kresliť plece pri pleci na je-
den veľký formát papiera upevneného na stene triedy na tému KORONAVÍRUS pred 
zrakmi prítomnej verejnosti.

Fedor VICO
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ŠPORTOVÁ PORADŇA
Ako využiť koniec kariéry
Ak sa mužom blíži koniec športovej kariéry a obávajú sa, kam sa 
v blízkej budúcnosti podejú, majú si dopriať anabolík čo hrdlo 
ráči, prípadný dištanc už môžu mať úplne v lýtku. Po užitých ana-
bolikách mužom chlpy na hrudi asi ostanú, ale takmer nastopro 
im narastú prsné žľazy, takže sa môžu zamestnať ako dojky, po-
kiaľ budú mať prsia aspoň dvojky.

Ako pomôcť nášmu poľnohospodárstvu
Vzhľadom na dlhodobé suchá nám sústavne hrozí mizerná 
úroda aj v prípade tradičných zemiakov. Preto ako vrcholový/á 
športovec/kyňa priložte ruku k činu, aby ste poctivou prípravou 
na významných medzinárodných športových podujatiach vybo-
jovali čestné 4. miesto, čiže známu zemiakovú medailu. Pretože 
zo zlata, striebra či bronzu sa našinec nenaje.

Ako dvíhať zo sedadiel fanúšikov
Ak si ako výkonný/á športovec/kyňa naivne myslíte, že divákov 
treba zo sedadiel dvíhať iba kvalitnými výkonmi, tak ste vedľa. 
Namiesto kvalitných výkonov postačí na úvod každého športo-
vého podujatia spustiť štátnu hymnu, lebo vtedy zdvihnú zadky 
aj tí najviac opitý diváci. Že po hymne zase všetci padnú na za-
dok, to si už smelo môžete strčiť do spomínanej časti tela.

Ako si vylepšovať rýchlosť po futbalovom zápase
Po prehratom zápase je ideálna možnosť pridať sa ku kolektí-
vu verných fanúšikov pri naháňačke rozhodcu, až kým tá sviňa 
neskončí v potoku, ak je poruke, alebo v privolanej záchranke. 
Budete mať úžitok a radosť ako zo šprintérskeho tréningu, tak 
aj z bojového umenia, lebo tomu sviniarovi dáte zopár trestných 
kopov do rozkroku a priložíte mu aj po rypáku.

Ako zotrvať pri športe
Ak chcete pri športe zotrvať čo najdlhšie, nemusíte týrať telo až 
do zblbnutia, aby ste napokon skončili ako beznádejný kripel na 
invalidnom vozíku. Pri láske k športu stačí mať zazobaného ocíka 
alebo krstného Kmotríka, ktorý vám zakúpi ľubovoľný športový 
klub. Potom sa už nemusíte zmáčať až dovtedy, kým klub nepri-
vediete na mizinu. Potom sa zapotíte už len raz, a to pri šprinte 
pred veriteľmi, ktorí by z vás chceli urobiť beznádejného kripla 
na invalidnom vozíku.

Ako byť v športe férový
Pokutové kopy sú vo futbale neraz rozhodujúce, najmä v nad-
stavenom hracom čase, preto ich nácvik treba usilovne trénovať. 
Trafiť z 11 metrov do brány vyše sedem metrov širokej a takmer 
poldruha metra vysokej dokáže aj obyčajné futbalové drevo, ale 
netrafiť ju je naozajstný kumšt. K nácviku tohto kumštu sa hodí aj 
príprava doma. Skúste netriafať do oveľa menšej domácej brá-
ny, najprv namazaný a postupne v náročnejšom triezvom stave. 
Výsledok je radostný - zahodenými pokutovými kopmi nezištne 
pomáhate súperovi, takže jasne konáte v duchu fair play.

Ako vychovávať slušných divákov
Ak rozhodca v kolektívnej športovej hre v priebehu zápasu príde 
vinou nevychovaných divákov o píšťalku (odcudzením, vrazením 
do pažeráka a pod.), okrem píšťalky nič nie je stratené. Tvorivo 
použije pískanie na ľubovoľnom počte prstov, samozrejme nie 
na nohách. Ani v tomto prípade však neslobodno zanedbať 
svedomitú prípravu. Ideálnou tréningovou pomôckou je kostol 
plus nevychovaní diváci. Stačí len vyčkať na koniec bohoslužieb 
a učíme divákov po kostole hvízdať, čo podľa pranostiky zname-
ná slušne sa správať.

Ján GREXA

PREČÍTALI SME 
SI V LIDOVÝCH 
NOVINÁCH Z R. 2010
Sláva, zima se vrátila a českou kra-
jinou putovala socha zadumaného 
jezdce, jehož kuň sklonil hlavu, aby 
se napil z kaluže: toť jezdecká so-
cha Tomáše G. Masaryka, která dnes 
spočine v Lánech. Během transportu 
kobyla několikrát hlavu zvedla a moc-
ně zařehtala, když zemí tou slavnou 
jela. Jest proroctví, že projede-li zemí 
kobyla kovová s jezdcem kníratým, 
přijde na zem chlad a krupobití a na-
konec i přemnožení žab – to by ale 
zas tak nevadilo, protože skoro žádné 
nejsou. Výhoda této jezdecké sochy je 
v tom, že má odšroubovatelnou hlavu, 
takže se místo hlavy TGM múže pou-
žít i hlavy Beneše, Háchy, Gottwalda,-
Zápotockého, Novotného, Svobody, 
Husáka, ano, i Václava Havla, který 
také jednou zkusil na koníka v Lánech 
vylézt, avšak - jak uznal - bylo to tý-
raní zvířat.

Sláva, zima se vrátila a bratři Slová-
ci si odhlasovali, že jejich děti začnou 
každý týden školní vyučování horo-
lezeckým pokřikem, jímž se horalé 
varují před náhlým zhoršením pove-
ternostní situace nad Gerlachovským 
štítem (Nad Tatrou sa blýska, hromy 
divo bijú…), po čemž následuje ujiš-
tění, že když chvíli počkají, bude to 
OK a túra bude moci pokračovat (za-
stavme sa bratia, veď sa oni stratia). 
Provozování tohto zcela komického, 
informačně naprosto bezcenného, 
ba nesmyslného popěvku bude vy-
máháno zákonem, v němž má být 
spatřován projev vlastnenectví. Skoro 
se člověk diví, že něco takového ne-
máme u nás, kde tklivá píseň slepého 
harfeníka, jenž se ptá, kde bydlí, a my-
slí si, že v Čechách šumí nějaké bory 
(zeptejte se někoho, co je to bor, asi 
maďarsky víno) po skalinách a vody 
po lučinách (kolik je v Čechách skalin 
a vodopádú), není o nic lepší. Naštěstí 
sa láska k ní nevynucuje zákonem, tak 
ji člověk múže mít docela rád…

Jiří PEŇÁS, JARO NENÍ TADY, 
Lidové noviny, 6. 3. 2010 (krátené)

SOĽ NAD ZLATO ALEBO NAOPAK
Znenazdania ľudia z mosta kričia: „Aha,
z vody sotva trčí hlava samovraha!“

Na krku má zlatú, hrubočiznú reťaz.
Bol to dobrák či skôr obávaný keťas?

Netušia, čo zažil, aké pády, tiaže,
jednako ich stále čosi k nemu viaže.

Viac sa nevynoril. Taká strata bolí.
Oplačú ho, rozfúkajú hrste soli.

„Soli až nad zlato,“ hneď sa zhodnú na tom.
Ale tajme smútia za tým, ehm… zlatom.

Marián HATALA

Jan TOMASCHOFF

Pre Bumerang: Arkadzi GURSKI, Bielorusko

Miro VICOHovorí Jozef kamarátovi:
- Nebudeš veriť, ale dnes som dal svojmu šéfovi 

ultimátum. Povedal som mu, že buď mi zvýši plat, 
alebo dám výpoveď.

- Vážne? A ako to dopadlo?
- Nuž, našli sme kompromis. On mi nezvýši plat 

a ja nedám výpoveď.

LÍSTOK ZA STIERAČOM
Lístok za stieračom zaparkovaného auta: „ Správa pre zlodeja: Nádrž je 

poloprázdna, rádio nemám a motor je vylágrovaný.“
Na druhý deň pribudol lístok: „Pre majiteľa auta: Takže kolesá vlastne 

ani nebudeš potrebovať.“

Hovorí Jozef kamarátovi:
- Prečo si zrušil zasnúbenie s Ditou. Veď ste 

sa už mali čoskoro brať.
- Áno, ale keď som videl s akou silou prášila 

koberec, rozmyslel som si to.

NIEČO DIVOKÉ
Išiel som so svojím 60-ročným otcom kúpiť nové 

topánky. Z behania po obchodoch sme vyhladli a roz-
hodli sme sa zájsť do reštaurácie. Pri stole som spo-
zoroval, že otec nedokáže spustiť oči z vedľa sediacej 
mladej dámy. Mala vysoko natupírovaného kohútika, 
nafarbeného do zelena, oranžova, do červena aj do 
modra. Kedykoľ vek sa dievčina obrátila, videla, že na 
ňu stále pozerá. A keď už toho mala dosť, tak sa ho sar-
kasticky opýtala:

„Máš nejaký problém, dedo? Ty si ešte v živote nevi-
del nič trochu divoko farebné?“

Pretože otca poznám, tak som radšej zhltol sústo, 
aby mi po jeho odpovedi nezaskočilo. Otec nesklamal 
a veľmi pokojne a bez mrknutia oka poznamenal:

„Raz v živote som si dal jointa a v tej extáze som 
pretiahol páva. Tak sa sám seba pýtam, či nie si náho-
dou moja dcéra.“

Suseda sa pýta:
- Mara, je to pravda, že si svojmu mužovi nasadila 

parohy?
- Somár parohatý, so všetkým sa hneď musí po-

chváliť pred celou dedinou!

POLITIKOM!
Šak ste šeci za vodú,

Co fčil slúžit národu?

Vyslúžit si lásku, úctu,

Aj po smrci z bronzu bustu?

dedo PEJO
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VLADO PAVLÍK ZAUJAL V PORTUGALSKU
Karikaturista Vlado Pavlík z Nového Mesta n/Váhom zaujal touto kresbou porotu na 
7. bienále medzinárodnej súťaže kresleného humoru v Portugalsku, ktorú porota vy-
brala do výstavnej kolekcie a zaradili ju aj do katalógu súťaže. Súťaže na tému SMIECH 
a ZDRAVIE sa zúčastnilo 480 autorov zo 74 štátov a porota vyberala z 1360 súťažných 
prác. Redakcia k úspechu gratuluje.

AFORIZMY Milana KUPECKÉHO
 • Ak niekto povie viac-menej, vždy je to spravidla menej ako viac.
 • Ak sa chcete stavať na hlavu, nepotrebujete stavebné povolenie.
 • Božie mlyny melú pomaly, lebo každý chodí len so svojou troškou do mlyna.
 • Nemali by sme dopustiť, aby naša ekonomika išla dolu vodou, veď rieky sú už 
aj tak dosť zasvinené.

 • Ženy majú nevídané schopnosti. Dokážu zo somára urobiť paroháča.

Neúnavný spisovateľ, recenzent a no-
vinár Milan Kenda (nar. v r. 1937) vydal 
už svoju štrnástu knihu. Je zložená 
zo série popevkov, prekáračiek, mu-
drlantstiev, zbojníckych bonmotov 
a provokácií. Sú inšpirované zbojníckou 
legendou, ktorá sa v tomto veršovaní 
krúti najmä okolo troch persón: Jáno-
šíka, Uhorčíka a Hrajnohu.

Kniha vyšla v tomto roku vo vyda-
vateľstve DAXE. Obálka a ilustrácie sú 
dielom Jána Mikulčíka.

Ponúkame niekoľko ukážok z tejto 
knihy.

SPLNENÉ ŽELANIE
Manželský pár, obaja tak okolo 60 rokov, oslavujú 35. výročie svadby v ma-

lebnej tichej romantickej reštaurácii. Zrazu sa na ich stole objaví drobučká 
krásna víla a hovorí:

„Pretože ste vždy boli taký vzorný manželský pár a pretože ste celý čas je-
den druhého milovali, splním každému z vás jedno želanie.“

Žena zamilovane povie:
„Ja by som chcela cestovať po svete so svojim milovaným mužom.“
Víla mávla svojou čarovnou paličkou a puf! V ruke sa jej objavili dva lodné 

lístky na cestu loďou Queen Marry II.
Muž sa na chvíľočku zamyslel a potom povedal:
„Celé toto je veľmi romantické, ale príležitosť ako je táto sa už nikdy nezopa-

kuje. Je mi ľúto moja drahá, ale mojím želaním je mať ženu o 30 rokov mladšiu 
ako som ja.“

Žena aj víla boli veľmi sklamané, ale želanie je želanie. Víla teda mávla svo-
jou čarovnou paličkou a – puf! Manžel mal zrazu 90 rokov.

HLUCHÁ BABIČKA
„Babi, v obchode majú také hrubé uhorky a také dlhé,“ ukazuje vnučka babičke.

Na to hluchá babička: „Len aby si ťa potom vzal, moja zlatá!“

JAK GEJZA 
UMREL
(DIALÓG Z KRČMY VO 
VEĽKOM ŠARIŠI)
- Ci ši taky smutny?
- Ňeznaš? Gejza umrel.
- Co ši? A jak?
- Ta prišol domu, ľigol sebe, ľehnul na 
gauč, zapaľel sebe cigaretľu a začal 
horec.
- Ta zhorel?
- Ňe, scihol ešči cez okno viskočic.
- Ta še dolamal, kedz padnul?
- Ňe, bo perš jak viskočil, scihol zavo-
lac hasičoch. Oňi prišli, rozcahľi pod 
oknom plachtu.
- A on co?
- Jak skočil, ta ho nazad odražilo do 
jeho okna.
- Tak predsaj nakoňec zhorel?
- Ňe, chycil še ramu okna a skočel 
zas dolu.
- Ta še dolamal, kedz z ňim uderilo 
dolu?
- Ňe, stali tam tote požarňici zos 
plachtu a z nej ho odražilo na drahu.
- Ta ho prešlo dajake auto?
- Ňe, išol akurat kamijon a Gejza še 
od jeho plachti odražil nazad ku sebe 
do okna.
- Cipana! Ta jak vlastne umrel?
- Ta sme ho nakoňec mušeľi zastreľic, 
bo už každeho sral!

VAJÍČKA
98-ročná starenka na smrteľnej 
posteli hovorí svojmu 99-ročnému 
manželovi:

„Môj drahý, teraz, keď sú už moje 
dni zrátané, chcela by som ti niečo 
povedať. Ale najprv choď do sto-
doly, kde pod tretím stĺpom vpravo 
nájdeš dve krabice. Prines ich sem, 
prosím ťa.“

Muž to urobí a keď je pri smr-
teľnej posteli svojej ženy krabice 
otvorí. V prvej nájde tri vajíčka 
a v druhej 300 000 eur. Celý pre-
kvapený sa pýta.

„Čo znamenajú tie vajíčka?“
Manželka mu odpovie:
„Za celých 79 rokov, čo sme 

manželia, som vždy, keď som s te-
bou nedosiahla orgazmus, dala do 
krabičky vajíčko.“

Manžel sa začervenal pýchou, že 
za celú dobu takého dlhého man-
želstva ženu neuspokojil len v troch 
prípadoch a pýta sa na druhú kra-
bičku s eurami:

„Vieš,“ hovorí manželka, „vždy 
keď tam bolo tých vajec dvanásť, 
išla som ich predať na trh.“

ZO SPOMIENOK NA 
ZÁKLADNÚ VOJENSKÚ 
SLUŽBU
- Vojaci, kto z vás má hudobné 
vzdelanie, nech vystúpi dva kroky 
vpred! Výborne, akurát štyria. Tak 
zoberte ten klavír a vyneste ho na 
druhé poschodie.

- Vojačku, vy ste sa holili?
- Áno, pán poručík.
- Tak si nabudúce staňte bližšie 
k britve.

- Marienka, čo to bolo za vojačka, ktorý 
ťa včera odprevádzal domov?
- To nemôžem povedať, zatiaľ je to 
vojenské tajomstvo.

Poslal nám hluchý dídžej Noro Fenďa 
zo sociálneho zariadenia OÁZA

SILA STRUKOVÍN
Nepodceňuj strukoviny,
fazuľu či hrach.
Spomeň si na Jánošíka:
Hrach bol jeho krach!

HESLO
Obľúbené heslo
Jánošíka Ďurka:
Najhlbšie sa vryje
do pamäti guľka.

HRAJNOHOVA RADA
Neubližuj vlkom, synak!
Dobre radím, žiadna psina.
Ak si ovce tajne predal,
výhovorky je ti treba.
Vyhovor sa na vlka,
čo sa v lese potĺka.

KEBY MAL, TAK BY BOL
Náš Uhorčík mal náturu
zo vzácneho sťaby kovu.
Ruku za vás dá do ohňa…
Keby ju mal azbestovú!

POLENÁ POD KOLENÁ
Či je zbojník od Kokavy,
alebo od Zvolena,
bárs aj na smrť unavený
ešte hádže polená
súperom pod kolená.

HRAJNOHOVA POUČKA
Život ma naučil,
došlo mi to vekom:
Už sa naparujem
len nad harmančekom.

ZBOJNÍCKA ANEKDOTA
Je to smutná anekdota,
do dvoch riadkov sa mi vprace:
Má bohatstvo ako sultán
len z poctivej svojej práce.

HOSŤ Z PRAVEKU
Prišiel k nám muž z praveku
jesť surové mäso mal vo zvyku
Bol to slušný hosť
dali sme mu malú kosť
Ako hladný prišiel, tak odišiel
bez jedla by sa nezaobišiel

OBJAVITEĽ MÚMIÍ
Bol vedecky fundovaný
múmiami posadnutý
Tutanchamón, Ramses II.
slávu preňho znamenali
Iskierka túžby v ňom stále žila
by sa i jeho múmia raz objavila

HYPOCHONDRI 
A POISŤOVNE
V nemocniciach liečia sa
mnohí hypochondri
Všetci skryte reklamu robia
logám poisťovní

Jaroslav CIBIČEK

Andrej MIŠANEK

Jakub SUCHÝ

- Zdá sa, že máš v tej svojej hlave úplné vákum.
- No a čo, lepšie než nič.

Hutori Ďoďo kolegiňi na podnikovej zabave:
- Povim vam taki perfektni figeľ, že vam z ňeho cicki ovišnu - aľe jak 

vidzim, ta vi sce ho už čuľ i.

SPIEVANKA
Zakukala kukulienka
v šírošírom poli,
že myslenie ako také bolí.
A koho nebolí,
nech sa nestrachuje.
Múdrejší ustúpi,
hlúpy postupuje.
Dziny džíny dejdom

Milan LECHAN
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ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU

•	Karlov most je typickou 
ukážkou ako u nás žili svätí 
v baroku.

•	Robotníci v Prahe kopú pod 
zemou, pretože na povrchu už 
majú všetko prekopané.

•	Cez prázdniny som bol 
v Prahe. Veľmi sa mi tam 
páčilo, najmä Vltava a iné 
starožitnosti.

•	Rada jazdím v strede mesta 
električkou, pretože tam mi 
nikto nehovorí, že mám sedieť 
slušne.

•	V Prahe zo známych osob-
ností sídli naša babička.

•	 Potravinárske závody vyrá-
bajú viac než miliónu občanov 
mäso, konzervy, salámy, masť 
a ovocie.

•	Výlet do Prahy sa mi páčil. 
Navštívili sme tam veľa 
parkovísk.

•	 Prahu poznám celkom dobre. 
Už päťkrát som sa v nej stratil.

•	Aby som sa rodičom na 
Petříne nestratil, zaviedli 
ma do bludiska.

VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY
Najlepšie lobovať 
dokážu tenisti. 
Bradavky na brade 
len babrák nezistí. 
Kopením ihiel sa 
ihličie vytvára. 
Len somár zo seba 
nerobí somára. 
Slimák je moslimák 
v moslimských krajinách. 
Tlmočník tlmiče 
vyrábať začína. 
Z krivých čiar rovné si 
pravítkom vytvorím. 
Na zaúch lietanie 
netreba motory. 
Pri streľ be z luku si 
do uší dám vatu. 
Prapredok rožného 
statku sa volá tour. 
V arabskom Dubaji 
najviacej dubov je. 
Suky sú družky psov 
tvoriace súkolie. 
Keď otec pije lieh 
vždy na mňa nalieha. 
Ľudia štát okradli 
o zvratky DPH.

Jozef BILY

Perličky
zo školy a okol

ia

ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU

JÁN HEINRICH / PELE-MELE
 • Je lepšie naučiť sa plávať, ako volať o pomoc všetkými 
svetovými jazykmi.

 • Najviac sa posmievame tým, ktorých sme sa báli. Najviac sa 
bojíme tých, ktorým sme sa posmievali.

 • Slušné svedomie sa ozýva, len keď sa ho opýtajú.
 • Ideálne by bolo zostaviť vládu z kresiel bez ministrov.

MINISNÁR PRE ZAČÍNAJÚCICH 
I POKROČILÝH SEDMOSPÁČOV
Nechcem sa chváliť, a možno mi ani veriť nebudete, no chcem vás rýchlo 
a prehľadne oboznámiť s potrebnými snovými informáciami, kým nezaspíte. 
Poďme hneď a zaraz na to.

Ak plánujete pri snívaní dieťa, tak okamžite, najneskôr ihneď sa preberte, 
zobuďte sa a smelo do toho!

Kým zažívate opakujúce sa sny o bratskej pomoci na večné časy od rus-
kých okupantov – budete mať smolu, niekto aj asfalt. Totiž lekár vás uzná 
práceschopným (-ou) a na druhý deň ochoriete. Spite sladko, no pozor na 
vreckárov.

Keď v spánku zistíte, že vo výške 5 metrov nad latkou ste nechali na zemi 
žrď – odteraz si budete žiť ako kráľ. Veď nečudo, ste šašo.

Pokúšal sa o vás po usnutí od večera do rána anonym (anonymka) a bez 
pardonu vás obťažovali v oblasti hrude, kolien, Venušinho pahorku a bi-
cepsov? – Stane sa, tešte sa. Len od vás závisí, či budete po prebudení kričať 
Pomóóóc! alebo Hurááá!

Tak či onak, mám tu ešte dve vysnívané sentencie, ktoré neznesú odklad:
1. Blondspachtoška s dobrou postavou je zväčša duchom pod duchnou ne-

prítomná.
2. Brunetochrapoš môže nechať srdce u frajerky, ale špinavú bielizeň a výplatu 

musí pred nočným pokojom priniesť domov.

P. S.
A ešte rada, resp. návod, pokyn či inštrukcia, eventuálne zásada od autora 
s čudným menom i priezviskom Dhirubhai Ambami:

Pokiaľ nebudete pracovať na svojom sne, zamestná vás niekto iný, aby ste 
pracovali na tom jeho.

Nuž teda krásne sny a dočítania!
Milan Sibyla (n) LECHAN

MIERUMILOVNÉ
 • Vyhlásili mier a bezpečie. Už nemal kto bojovať.

 • Vesmírne vojny sú hudbou budúcnosti. Vojnoví 

štváči si už pospevujú jej melódiu.

 • Národnostné spory sa prehlbujú kopaním vojno-

vých zákopov.

 • Keď je reč nabitá frázami, zbytočne hľadá svoj cieľ.

Alexander SCHOLZ

Štefan ŠVEC / MIXFÓRIZMY
 • Hovorí sa, že vo víne je pravda. Ale v pančovanom je iba 
polopravda.

 • Dbal na bezpečnosť. Do žita zahadzoval iba nenabitú flintu.
 • Mužom môžu priťažiť najmä ľahké ženy.
 • Porekadlo, že zvyk je železná košeľa platí najmä pre tých, ktorí 
neurobia ani krok bez nepriestrelnej vesty.

 • Je smutné, ak obmedzení ľudia majú neobmedzené možnosti.
 • Ženy najviac priťahujú muži, ktorí majú peniaze alebo charizmu. 
Ideálni sú charizmatickí milionári.

 • Poslanec môže hlasovať podľa vlastného svedomia, ak je v súlade 
so svedomím predsedu strany.

 • O politikoch, ktorí vystriedali všetky strany sa dá povedať, že sú 
všestranní.

Saturday Review
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…a DEREŠ Marcela KRIŠTOFOVIČA

PRAVÉ GNOCCHI
Suroviny:

 • 3 kuracie prsíčka
 • 4 ovsené vločky,
 • 2 mladé cukety alebo 1 stará cukina,
 • 5 vykôstkovaných párkov,
 • BB pudingNálev z uhoriek
 • 2 litre motorového oleja
 • 1 kopcovitá lyžička

Realizácia:
Halušky hádžeme nožom z lopára do 
vriacej vodky, aby v nej plávali štýlom 
prsia, príp. aj znak. Namiesto sliviek 
môžeme použiť i reďkovku ale najmä 
bravčové krídla, ktoré počas grilovania 
otáčame. Krém na povrchu vidličkou 
vycifrujeme a s pokrikom hurááá sa 
ponáhľame konzumovať.

Dobrú chuť vám naháňam!
Hipolit CHÁN, kuchársky mág

humoristicko-satirický mesačník, príloha denníka 
Šport. Redakcia Fedor a Miroslav Vico. Grafická 
úprava: Fedor Vico. Počitačové spracovanie: 
Jakub a Bohdan Vico. Príspevky posielajte na 

tieto kontakty: e-mail: fedorvico@gmail.com, poštová adresa: Fedor Vico, 
Weberova 2, 080 01 Prešov. Informácie na pevnej linke: 051/77 31 474, mobil: 
0904 225 701.
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ten, po ktorého sme 
bežali a ktorý nebol 
doma / Diderot

B A Č I K O V A 
M U D R O S C
Ratši zos Alzhajmerom 
porozľ ivac, jak 
zos Parkinsonom 
zapomnuc pic.

DEREŠ FEDORA VICA

:Najbližšie 

číslo časopisu 

Bumerang nájdete 

vložené v denníku Š p o r t

v sobotu 
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JEDINÁ OTÁZKA

ALEBO

VY SA PÝTATE, A MILAN LECHAN ODPOVEDÁ
Majiteľ  psa Radovan J. z Brezna sa pýta:
-Ktoré zviera viete najlepšie napodobniť, pán Lechan?

- Najdôveryhodnejšie viem imitovať 
sám seba. Skúsil by som aj vášho psa, 
ale to by som sa stopro ocitol v guláši, 
čo by bola poriadna psina.

LÁKAVÁ PONUKA NA DOVOLENKU V CHORVÁTSKU

Z KALENDÁRA
NA LEPŠIE ČASY
11. septembra: Bystrík
Už sa vystri,
milý Bystrík.
Viem to ja aj ty,
že nie si Hrbatý.

18. septembra: Eugénia
Prespala sa Eugénia
u génia.
Už po prvej fľaši sektu
podľahla jeho intelektu.

23. september: Zdenka
Naučil som Zdenku
divadelnú scénku.
Vždy, keď pozriem krivo,
skočí mi pre pivo.

Marek BALÁŽ

STANISLAV VEREŠVÁRSKY / ŠPORTOFRFĽANCE
 • Priamočiary útok mnohí futbalisti zvládajú najmä vtedy, keď je to 
útok proti trénerovi.

 • Vďaka účesom a tetovaniam sú mnohí futbalisti ozdobami svojich 
tímov.

 • Kapitán dlhodobo neúspešného mužstva začal nosiť na rukáve 
čiernu pásku na znak smútku.

 • Súpera sa dá najľahšie nachytať na hruškách, ak mu strelíte pár 
banánov…

ZOMRELA BOŽENA 
PLOCHÁŇOVÁ

Vo veku 91 rokov 11. 8. zomrela ilustrátorka 
a autorka kresleného humoru Božena Plo-
cháňová (nar. 2. 1. 1929 v Prahe).

Od roku 1952 pracovala v humoristicko-sa-
tirickom časopise Roháč, kde publikovala ce-
lých 40 rokov. Azda najpopulárnejší bol v Ro-
háči jej seriálový komiks Bill a Mary.

Ako bravúrna kresliarka zo zmyslom pre 
humor ilustrovala viacero detských knižiek, 

ako napr. Danka a Janka, Osmijanko, Opice 
z našej police a ďalšie.

Pre deti kreslila aj seriály v časopisoch 
Včielka, Zornička, Fefík a iné.

TAKÁ DOBA...
Pani z Medzilaboriec, ktorá nechce byť 

menovaná, si ťažko vzdychla:
- Och, joj, toten švit še ruci do zahuby. Čula 

som, že še uš rozvadza aji elektricki prud.Najlepšie poznáme človeka podľa vtipu, nad ktorým sa pohoršil  / Miller

Náhrobný nápis je oneskorený kompliment / Elbert Hubbard

Wojciech GDOWSKI


