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humoristicko-satirický dvojtýŽdenník

mikuláš maník,
slovenský šachový veľmajster, 

niekoľ konásobný majster 
Slovenska v bleskovom šachu

❶ Poznáte nejakú (máte ne jakú 
vlastnú) definíciu humoru?
Definíciu humoru nepoznám a ani 
o svoju vlastnú som sa nepokúšal. 
Myslím, že by to bola zbytočná náma-
ha. Ja humor vnímam ako prostriedok 
na zlepšenie nálady. A myslím, že po-
mocou humoru sa dajú zvládnuť aj 
zdanlivo neriešiteľné situácie.

❷ Stala sa vám niekedy humor-
ná (veselá) príhoda, ktorá by 
mohla pobaviť aj našich čitate-
ľov?
Humorných príhod sa mi stalo dosť, 
spomeniem jednu, ktorá sa stala svoj-
ho času na šachovom turnaji v Par-
dubiciach. Medzi inými tam hral aj 
legendárny ruský veľmajster Ratmir 
Cholmov, ktorý mal už vtedy úctyhod-
ných 77 rokov. Na posledné kolo tur-
naja prišiel dosť spoločensky unavený 
a keďže už nemal šancu turnaj vyhrať, 
začal jednotlivým súperom ponúkať 
remízu. Ale keď ani slabší Bulhar remízu 
nechcel prijať a Cholmov sa dosť nudil, 
tak si ešte párkrát odskočil do baru. 
Turnaj sa hral na hokejovom štadióne 
a bar bol na poschodí, kde sa musel do-
stať hore po schodoch. Keď išiel späť, 
zgúľal sa párkrát dolu schodmi, rozbil 
si čelo, ale v rozohraných partiách po-
kračoval a naďalej intenzívne ponúkal 
súperom remízu. Keď spomínaný Bul-
har nechcel opakovane prijať remízu, 
Cholmov sa na neho pozrel a hovorí: 
“Počemu ty mučiš starika?” A keď-
že Bulhar nereagoval, tak si Cholmov 
v piatej hodine hry v remízovej pozícii 
sám skontumoval partiu, čím nás všet-
kých dobre pobavil.

❸ Ktorá oblasť spoločenského 
života je podľa vás najväčším 
inšpirátorom humoru?
Myslím si, že je to jednoznačne politi-
ka. O politikoch sa dajú rozprávať vtipy 
donekonečna, lebo svojím správaním 
sú permanentnou inšpiráciou pre ich 
tvorcov. Časté sú aj vtipy o policajtoch 
a zo školského prostredia. Ale v po-
slednej dobe málokedy počujem nový 
vtip a keď áno, tak obyčajne je to ob-
mena nejakého staršieho.

❹ Ak máte - mohli by ste nám 
prezradiť rebríček: 
a) najveselších politikov 

humore

dpovedá

na
sem
tázok

pokračovanie na strane II…

S

9
2018

demokracia

Že na lepšie časy svitá?
Krv sa vo mne búri,
inde demokracia prekvitá,
no u nás priam zúri.

Emília MOLčáNIOVá

radikáLi

Začali si páni brúsiť nože,
že len tak očistia národ,
keď ho rovno stiahnu z kože.

Eva JARáBKOVá-CHABADOVá
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Vo svete to vraj
tak býva
ruka ruku
že umýva.
My Slováci
my sme iní
u nás ruka
ruku špiní…

Ján HEINRICH

Amen!

Sicílska obrana
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Ak sa pozriete do programu ktorejkoľvek te-
levízie a zistíte, že má vo svojej skladbe od 
rána do večera 10 až 15 rozprávok, je to jasné. 
Sú buď Vianoce, Veľká noc, nejaké prázdniny, 
jednoducho deti majú viac voľného času a te-
levízie majú pocit, že im musia nejako ublížiť. 
Tak sa usilujú prikovať ich pred obrazovku, na 
ktorú už deti zďaleka nie sú odkázané. Podob-
ných útokov na ich psychiku i zdravie je celá 
hromada.
Ale dobre, rozprávka je univerzálnym rodin-
ným dramatickým útvarom, ktorý nedvoj-
zmyselne symbolizuje boj dobra a zla, pravdy 
a klamstva. Je preto vítanou, protiváhou ce-
loročného nejednoznačného zápolenia týchto 
hodnôt vo vláde, v parlamente i vo všednom 
každodennom živote.
Rodinka sa usadí pred televíznym prijímačom 

a s napätím sleduje dej, pritom všetci vedia, 
aké bude rozuzlenie. Už predtým čítali alebo 
sledovali nejednu rozprávku. Na svoje si prídu 
národniari i internacionalisti, rasisti, vlastenci, 
republikáni, sociálne cítiaci i boháči. Spája ich 
láska chudobného Janka (Honzu, Jurgena atd.) 
a princeznej, nenávisť k ježibabám, drakom 
a podvodníkom, pretože na konci musí zvíťaziť 
spravodlivosť. A čim menej takých víťazstiev 
máme v každodennom živote, tým viac sa nám 
žiada rozprávka.
Aj v rozprávke vznikajú koaličné zoskupenia – 
na strane zla (ježibaba, zlá macocha, čarodej-
ník, drak) i na strane dobra (Janko, rôzni jeho 
pomocníci, Dlhý, Široký, Bystrozraký, celý rad 

zvieratiek).
Prakticky vždy je pri moci koalícia zla, ktorej 
predstaviteľ má nejaké to zraniteľné miesteč-
ko, trpí celá krajina, domy sú zahalené do čier-
neho flóru, a keďže je to rozprávka, musí prísť 
zoskupenie dobra, aby to zmenilo.
Tieto jednoznačnosti však platia aj v rozpráv-
ke len dočasne. Každú chvíľu sa nájde nejaký 
vrták, ktorý chce pokojnú hladinu rozprávok 
rozčeriť a tak zneistiť aspoň tých niekoľko 
posledných istôt. Tak napríklad – k dvanástim 
mesiačikom sa pridá trinásty, ktorým je už 
dnes zabudnutý Mesiac Československo-so-
vietskeho priateľstva, z Červenej čiapočky uro-
bí členku komunistickej strany a konfidentku 
ŠtB, „stolček prestri sa“ posunie pred politika 
na predvolebnom zhromaždení, z ježibaby 
urobí vedúcu sekretariátu predsedu vlády, 
z hlúpeho Janka… z hlúpeho Janka urobí zasa 
len hlúpeho Janka, ktorý v parlamente hľadá 
zakliatu princeznú. V krajine všetci podnikajú 
alebo sedia v parlamente, vo vláde a v rôznych 
výboroch a komisiách a nikto nemá čas vyčistiť 
studničku, vymiesť pec a obrať preťaženú jab-
loň. Vajce už dávno odišlo na zahraničnú van-
drovku – stáž, kohútik sa dusí a nemá mu kto 
priniesť kvapku vody, pretože sliepočka šliape 
chodník. Kozliatka skončili na pekáči a vlk vo 
veľkom kradne.
Milé deti. Áno, aj takéto rozprávky si medzi 
sebou rozprávajú dospelí. Ale vy si len pekne 
posadajte a tak ako po iné roky aj dnes si po-
zrite rozprávku, kde je všetko tak ako má byť, 
ako keby tu nikdy nebol reálny socializmus, ako 
keby sa tu nikdy nepokúšali znásilniť demok-
raciu Mečiar či Fico. Vy sa len pekne venujte 
(aspoň dočasne) svojim hrdinom, ktorí vám 
nebudú kaziť detstvo.

Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

sLovník (takmer) cudzích sLov Vrozprávkab) najsmiešnejších politikov?
Nejakých vyslovene vtipných politikov 
som nezaregistroval. Ale pri všetkých 
výhradách (a z rôznych strán) voči čes-
kému prezidentovi Milošovi Zemanovi 
je známe, že vie svoje vystúpenia oko-
reniť rôznymi vtipnými bonmotmi.
A čo sa týka tých najsmiešnejších, tak 
tých je aj u nás toľko, že len na ich vy-
menovanie by mi nestačila ani celá táto 
rubrika.
❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Je ich viac, ale momentálne si spomí-
nam na túto:
Muž v električke náhle vykríkne:
- Tí, čo sedia vľavo sú hlupáci a tí čo se-
dia vpravo sú zlodeji!
Jeden cestujúci, čo sedí vpravo, sa 
ozve:
- No dovoľte, ja som v živote nič  
neukradol!
- Tak si presadnite.
❻ Stali ste sa niekedy objektom 
žartovania? Ako to na vás pôso-
bilo?

nespravodLivosŤ
Hlúposť je dar Boží
a v tomto momente,
neviem, prečo Boh plytvá
ním len v parlamente.

Emília MOLčáNIOVá

Objektom žartovania som sa stal už 
veľakrát, ale som flegmatik a tak sa 
len ťažko dám niekým vytočiť. Mnohí 
sa však dajú vytočiť, aj keď ide o úplne 
nepodstatné veci.
❼ Je pre vás humor nevyhnut-
nou súčasťou života, alebo sa 
bez humoru pokojne zaobídete?
Myslím, že humor je doslova nevyhnut-
ná časť života a sám vtipkujem dosť 
často. A mám taký názor, že je zbytočné 
sa nad vecami rozčuľovať a že netreba 
robiť unáhlené rozhodnutia. A nielen 
v bežnom živote, ale aj v šachu, kde 
som už urobil niektoré rýchle rozhod-
nutia, na ktoré som doplatil prehrou.
❽ Chcete sa sám seba na niečo 
opýtať ? Ak áno, dajte si na svoju 
otázku aj odpoveď.
Otázka: Miki, dokedy budeš hrať šach?
Odpoveď: Asi do smrti. Takže ani ne-
viem ako dlho.

a just neodstúpim!

Já nemožu odstúpit,
co kebych stúpil do hovna,
ešče je tu co lúpit,
nech sa účet dorovná.

Na basu mám času dost,
išel bych tam len jak host.
Pro politika trestňí neňi právo,
pro politika enem: Vivat!, Bravo!

dedo Pejo

za sLuŠnÉ 
sLovensko
Neštekať po sebe
ako odtrhnutí z reťaze
Jedinou bernou mincou
nemusia byť peniaze

A keď dnes hľadáme
kde je pes zakopaný -
popravde priznajme
že problém
je v nás samých…

Stojí to aj padá
Na ľuďoch!
To je isté…

Na našom svedomí

Či chceme ho mať čisté…
Milan HODáL

práca

V totalite treba práci
vzdávať česť
v normálnej krajine
bez práce nie sú koláče

Tomáš JANOVIC

Pavel TAUSSIG

staČiLo „vLastenci“

Prestaňte dokazovať s pýchou,
kto je lepším synom svojej otčiny
a začnite odhaľovať, ale rýchlo,
svoje nehanebné zločiny.

Eva JARáBKOVá-CHABADOVá

Bobo PERNECKý

poLitoLoGizmY miLana kendu
JEDNÉHO DŇA
Spoločenské bariéry sa môžu jedného dňa premeniť na pouličné barikády.
čO PRIRASTIE K SRDCU
Ľudia sa najťažšie vzdávajú toho, čo v potu tváre nakradli.
SCHOPNÍ NESCHOPNÍ
Koľko neschopných je uznášaniaschopných.
NAJROZšÍRENEJšIA SEKTA
U nás je najrozšírenejšia tá sekta, ktorá sa podstatne viac desí pomyslenia 
na posledný sud než na posledný súd.
PREHNITý REŽIM BDIE
Prehnitý režim pokladá inšpiráciu za konšpiráciu.
STARÉ šTRUKTúRY
Ľudia, ktorí už dávno patria do starého železa, sa vždy vedia správne pre-
taviť.
čOSI Z PRAXEOLÓGIE
Pracoviská nemožno prirovnávať k mraveniskám, lebo mravce sa nehem-
žia bezcieľne.
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propoLis
Priateľ, včelár zanietený,

po ufónsky amiko,

v ufoúľoch škrabe steny,

kým ufónka z rámikov.

voĽBY v uFÓnsku

V Ufónii samba, rumba,

už sa aj tam mení.

Politikom melie huba,

až sa im z nej pení.

uFoGramY
Tomáša M A J E R N Í K A

Fero MRáZ

BOROVIčKA

Slovensko sa už definitívne dostalo 
na svetové mapy aj na glóbus – ako 
svojho času trefne spomenuli Lasica 
so Satinským v rozhovore s Horníč-

kom, dokonca na obe pologule.
No a ako sme videli vo vysielaní ame-
rickej televíznej stanice NEWS 24, vie 
sa vo svete nielen o Slovensku, vie sa 
dokonca o borovičke. A vedia zhruba 
toto, citujem doslovne:
„Chuť Slovákov po ich národnom 
alkoholickom nápoji, borovičke, spô-
sobuje značný nárast odlesňovania. 
Kvôli zvýšenému dopytu po boro-
vičke, Slovensko vyťažilo dvakrát 
viac borovíc ako v rovnakom období 
minulého roka. V prípade, ak sa do-
pyt po borovičke nezmení, Slovensko 
bude nútené borovice pre produkciu 
borovičky importovať už v roku 2024. 
Drevospracujúci priemysel zamest-
náva viac ako 4 % celkovej pracovnej 
sily. Predpokladá sa, že toto číslo na-
rastie o 1 % v priebehu nasledujúcich 
troch rokov.
Slovensko je hornatá krajina, ktorej 

40 % povrchu tvoria lesy. Aktuálne 
zastúpenie borovice, ktorá je potreb-
ná na produkciu borovičky, je 6,87 %. 
Celkové zastúpenie borovíc v lesoch 
klesá každým rokom o 2,46 %. Bo-
rovice sú väčšinou nahradené dru-
hotriednymi drevinami, ktoré sú ne-
vhodné na produkciu alkoholu.
Množstvo Slovákov si vyrába domá-
cu borovičku v domácich páleniciach, 
ktoré sú väčšinou nelegálne. Tento 
fenomén rovnako prispieva k zvýše-
niu odlesňovania, keďže množstvo 
Slovákov chodí pod rúškom tmy do 

lesov vytínať borovice.“
Nedá mi nespomenúť si na jedného 
môjho priateľa – Taliana, ktorý mal 
ženu Slovensku z Liptova a tak sa 
naučil krásne po slovensky. Ten keď 
prvýkrát ochutnal borovičku, skon-
štatoval, že je to veľmi dobrá pálenka. 
Opýtal sa, z čoho sa vyrába. Tak sme 
mu po pravde povedali, že chuť jej 
dávajú zrelé plody borievky obyčajnej. 
Neváhal, a hneď svojou čarovnou slo-
venčinou povedal: „Tak ideme sekýro-
vať stromy“.
A keď už Američania prišli na to, že 
borovička sa vyrába z kmeňa bo-
rovice, možno budú pracovať ďalej 
a prídu na to, že Rusi by mohli vyrábať 
(páliť) vodku z vody. Bola by to predsa 
rovnaká logika.

-mv-

správY
sLovenskej 
maLej 
stranY

výmena ako sa patrí
Niečo smrdí v štáte Dánskom, oznámil meta-
foricky doktor Hamlet svojmu pacientovi vy-
sokého postavenia, pričom prstom ukázal na 
pacientove ponožky. Keď pacient vysokého 
postavenia odporoval, že on od svojich konča-
tín smrad necíti, že to určite prichádza zvonka, 
oznámil mu doktor Hamlet natvrdo, že ak má 
naďalej liečiť pacientove chodidlá, nech si lás-
kavo vymení ponožky a príde až potom, inak 
za svoj prechod z vertikálnej polohy do polohy 
horizontálnej neručí. Pacient síce nerád, ale pod 
tlakom udalostí výmenu prisľúbil. Pri nasledujú-
cej návšteve doktora Hamleta opäť od smradu 
hnalo do horizontálnej polohy, čo pacienta spra-
vodlivo pobúrilo. Obvinil lekára zo zaujatosti, že 
mu pokles do horizontály určite nariadil niekto 
zvonku, lebo on osobne si ponožky poctivo vy-
menil. Ponožku z pravej nohy si dal na ľavú nohu 
a naopak. Akým právom sa po takejto zásadnej 
výmene môže doktor Hamlet tváriť, že v štáte 
Dánskom naďalej niečo smrdí?!

Ján Grexa

ČriepkY

 • Pre mnohých je rozum jedinou nehnuteľnosťou.
 • Dnes je problém rozoznať ministerské kreslo od ministerskej 
stolice.

 • Ktorá sa usmieva popod fúzy, potrebuje depiláciu.
 • Smrť a daňový úrad si ťa vždy nájdu.
 • Zhrešil som, otče… Pracoval som na Prvého mája.
 • Nádej je istota na splátky.
 • Kto sa nedožije dôchodku, je už z najhoršieho vonku.
 • O česť som už prišiel. Teraz nech svedomie ukáže, čo vie!

Ján HEINRICH

Miro VICOĽubomír JUHáS
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Roman JURKAS

Pavel M. KUBIš

„Povedz, Gelb, nevzal by si môjho 
syna k sebe do obchodu?“ – pýta 
sa Kohn.
„A v čom sa vyzná tvoj chlapčisko?“
„Ale, Gelb! Keby sa v niečom vyznal, 
už dávno by bol v mojom obchode.“

• • •
Opýtali sa Kohna, ako mu ide 
obchod.
„Hrozne,“ posťažoval sa starec, 
„každý deň doplácam tisíc korún…“
„A z čoho potom žijete?“
„Z toho, že vždy v sobotu a v nedeľu 
mám zatvorené.“

• • •
K starožitníkovi Krausovi prišiel 
zákazník a vybral si zrkadlo, na 
ktorom bolo na lístočku napísané, že 
má sedemsto rokov.
„Povedzte, pane,“ pýta sa zákazník, 
„zaručíte mi, že to zrkadlo má naozaj 
sedemsto rokov?“
„Prisahám, pane,“ odpovie Kraus, 
„zarobím na ňom nanajvýš päťdesiat 
rokov.“

• • •
Schwarz sa pešo vracal 
z manželkinho pohrebu. Zrazu mu 
zo strechy padla na hlavu škridla. 
Zdvihol pohľad k oblohe:
„Tak už si dorazila, drahá?“

Gelb má už dlhší čas manželské 
problémy, ale teraz to už jeho žena 
prehnala. Gelb zašiel k rabínovi 
so sťažnosťou, že včera pristihol 
manželku v posteli s pomocníkom.
„Čo mám robiť, múdry rabín, 
poraď?!“
„Vyžeň manželku!“
„Nemôžem, lebo ju milujem.“
„Tak vyhoď pomocníka!“
„To nemôžem, lebo pozná všetky 
moje obchodné tajomstvá.“
„Potom je to jednoduché,“ povie 
múdry rabín. „Vyhoď posteľ!“

• • •
Kohn a Rosenbaum mali obchody 
vedľa seba. Raz kúpil Kohn od 
Rosenbauma väčšie množstvo 
sardiniek. O niekoľko dní prišiel 
veľmi rozzúrený do Rosebaumovho 
obchodu:
„Ty darebák, všetky sardinky boli 
skazené, nedali sa jesť!“
„Jesť?“ čudoval sa Rosenbaum. 
„A ja som si myslel, že ich chceš 
predávať.“

• • •
Pán Gelb vyčítavo hovorí priateľovi 
v reštaurácii:
„Ale Kohn! Stravuješ sa v elegantnej 
reštaurácii, ješ ustrice a langusty, 
piješ francúzske šampanské 
a pritom sa sťažuješ, že ti nejdú 
obchody…“
„Áno,“ odpovie Kohn, „pretože keby 
mi išli, vzal by som so sebou aj 
manželku!“

• • •
„Počuj, Gerš, prečo mi ty predávaš 
štvorkorunovú známku za tri 
koruny?“
„Obchodný trik. Keby som ju nedával 
lacnejšie ako pošta, všetci by si ju 
išli kúpiť na poštu a nie ku mne!“

• • •
Prechádzajú sa dvaja Židia 
v treskúcej zime po ulici. Obaja majú 
ruky vo vreckách. Opýta sa jeden:
„Povedz, ty si chorý? Prečo nič 
nehovoríš?“
„Ešteže čo! Aby mi omrzli ruky?“

•Ž i d o v s k É
a n e k d o t Y

Ladislav BELICA

 •Muži s fúzami podvádzajú častejšie svojich partnerov ako ženy 
s fúzami / Mišo Hudák
 •Niektoré ženy sú všetky rovnaké / Ondřej Suchý
 •Ak sa chceš vyhnúť svokre, ožeň sa so sirotou / Machovič
 •Aký je rozdiel medzi ženou a slivovicou? Žiadny. Čím staršia, 
tým väčšia opica. / RINGO
 •Môže byť mužova hlúposť dôvodom na rozvod? Pravdaže, ale 
častejšie býva dôvodom na uzavretie manželstva / RINGO
 •Väčšina mužov nemôže vytknúť svojej žene nič, okrem toho, že 
sa s ňou oženili / Sacha Guitry

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

Aleš VYJÍDáK

Vlado MEšáR

Kniha, ktorú si (ešte hádam) môžete kúpiť
KORNEL FÖLDVÁRI – O SEBE
Vydalo: Literárne informačné centrum 
2017. Zostavil: Peter Krištúfek, podľa 
záznamu spoločných rozhovorov, ktoré 
vznikali medzi rokmi 2007 – 2011.

Kornel Földvári v sebe skrýval viacero 
osobností. Bol spisovateľ, publicista, teore-
tik humoru, literárny kritik, riaditeľ divadla 
a milovník literatúry, najmä poklesnutých 
žánrov. Mal charizmu a inšpiroval mnohé 
umelecké snaženia. Knižná biografia, je 
emotívnou, dramatickou, ale zároveň ironic-
kou a vtipnou výpoveďou o živote človeka, 

zasiahnutého krutosťou fašizmu, 50-tych 
rokov aj normalizácie. Napriek tomu si za-
choval nadhľad, humor, láskavosť a žičlivosť.
Citujeme z pasáže o humore:
„Každý v sebe má, tak ako slepé črevo, aj 
cit pre humor. Samozrejme, sú typy, v kto-
rých sa tento cit nerozvinie, či zakrnie, ale 
humor vlastne udržiava človeka pri živote. 
V extrémnych situáciách, keď sme úplne 
deprimovaní, zaberie iskrička, ktorá sa skrý-
va niekde vnútri. A ak sa nám podarí trocha 
sa povzniesť nad problémy a zasmiať sa 
nad sebou, aj nepriateľ sa stane menším 
a smiešnejším, a už nie takým neprekona-
teľným.
Kedy je humor dobrým humorom? Najjed-
noduchšia odpoveď by bola: keď je dobrým 
humorom. Totiž na istej úrovni a s istými 
kvalitami.
Podľa mňa je dobrý humor taký, pri ktorom 
sa nemusíte ani naplno smiať, až vám vy-
padne umelý chrup. Stačí, že sa pri ňom cíti-
te dobre a príjemne, alebo naopak – možno 
vás aj trocha mrazí.
Pretože humor je svojím spôsobom rozbu-
ška, ktorú najskôr prehltnete a postupne 
sa vám usadí v mozgu, v srdci a pri explózii 
nápadu, alebo humornej myšlienky, vznikajú 
vo vás úplne nové súvislosti. Pri dobrom hu-
more ste nevyhnutne spolutvorcom, musí 
vás osloviť a rozvinúť sa niečo, o čom ste 
možno ani netušili, uvidíte svet z iného uhla
a smrteľne vážne veci sa vám odrazu budú 
zdať oveľa menšie, omnoho banálnejšie, 

oveľa menej zhubné.
Aj politikov môžeme, podľa starého vtipu, 
rozdeliť na dve kategórie. Jedni sú tí, čo 
zbierajú svoje karikatúry, a druhí, čo zbierajú 
karikaturistov.
Humor podľa mňa v sebe skrýva oslobo-
dzujúci moment. Len netreba podľahnúť 
predstave, že každá spotvorená figúrka, 
primitívne nakreslená, je karikatúra, a každý 
vtip, za ktorým stojí v zátvorke, že sa treba 
zasmiať, je skutočne vtipom. Naopak – hu-
mor niekedy ani v prvom okamihu nevníma-
me ako vtipný, no preniká do nás a postup-
ne vytvára správnu atmosféru.

Jedným krídlom sa dotýka poézie. Ozajstný 
humor s mnohými dimenziami je taký, že 
niekde na dne v ňom cítite istý závan smút-
ku alebo nostalgie. Vlastne sa vám to tak 
trocha mieša, ako keď si dáte koktail s nie-
čím horkým a uvedomujete si, že kvapka tej 
horkosti je vlastne podstata celého nápoja.
Dokonca mám trocha aj kacírsky pocit, že 
bez humoru by možno nijaká civilizácia ani 
nebola.”

-mv-

NIE VšETKO, čO JE NA SMIECH, BýVA VTIPNÉ /ô

Zostavovateľ knižky Peter Krištúfek 
medzičasom 23. apríla tragicky zahynul.
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Tohle novorozeně
se chová nepřirozeně.
Že se v noci narodilo,
to by ještě nevadilo.

Za to však hlasitě zpívá
při lahvi černého piva.

Nemělo by to do sebe lít,
ruší pak v okolí půlnoční klid!

pŠtrosie kompLeXY
Podľa lekárskeho posudkustrkať hlavu s maslom do pieskupomáha aj pri strate úsudku.

Mikuláš JARáBEK

Rasťo VISOKAI

hospodár

Politik má od Boha dar,
politik je hospodár.

Ludzí zdzírá, rádňe šidzí,
štátňí kasu pjekňe zrídzí.

Pro sebja aj ďetné dzeci,
nachystá si šecky vjeci.
A tak sa im dobre žije,

národ nech si v lesi vyje.

Pred volbama hodzí kosť,
ťešíš sa, že aj ty máš dosť.

A po volbách v zadku dzíra,
jaksi plano sa otvírá.

K volbám!

dedo Pejo

• Ten zápas musíme vyhrať, lebo 
inak prehráme.

•	 Hokeju veľmi nerozumiem, ale 
teším sa, ak jedna strana vyhrá.

• V zime sa pestuje hokej, lyžovanie 
a kašeľ.

•	 Naším najbližším klziskom je 
chodba, pretože sa tak pekne 
leskne.

• Tréner je odborník, ktorý nič iné 
nevie.

•	 Ľad je voda v inom stave.

• Rozhodca je muž, ktorý napomína 
hráčov a riskuje zdravie.

•	 Hokejista je človek, ktorý nahá-
ňa puk, ale nie a nie ho chytiť.

• Po Žižkovej smrti viedol husitov 
Holík.

•	 Naši hokejisti sa rozohrajú až po 
šesťdesiatich minútach hry.

• Keď vyhrávame, tak sme dobrí. 
Keď prehrávame, tak sme nemali 
šťastie a rozhodca bol proti nám.

•	 Keď hokejisti nezískajú na 
olympiáde nijakú medailu, tak 
prídu domov s holým krkom.

• Hokejisti používajú proti bolesti 
hlavy prilbu.

Perličky
zo školy a okol

ia
verŠíČkY
na ŠkoLskÉ
perLiČkY
Kto chce gestorom byť 
gestá používa. 
Keď úmera nie je 
priama, tak je krivá. 
Zo zrúcanín staré 
hrady stavali sa. 
Pisoárom býva 
muž, ktorý vie písať. 
Rím vraj založili 
Romulus a Rámus. 
Rovnoprávny s ľuďmi 
v praveku bol mamut. 
Horolezec stúpa 
na hôr končatiny. 
šikanovaním vždy 
vieme pomôcť iným. 
Najchladnejšou hviezdou 
Severka je asi. 
V lete človeku sa 
často potia vlasy. 
Gejzír vzniká tým, že 
Gejza ciká hore. 
Horoskopy ľudia 
vymýšľajú v hore. 
Logopéd bol človek, 
ktorý logá robil. 
Mobil pápeža sa 
volá papamobil.

Jozef BILY

tajnÉ 
depeŠe 
z hoteLa 
metropoL
 

Dostal som dnes zvláštny odkaz,
v písmenkovej polievke.
Bol som z toho prekvapený,
začínam ho lúštiť.
Navyše je v cudzej reči,
a slovník mám ktovie kde.
Že ma čaká veľký úkol,
vraj som na to súci.

Čo to bolo za človeka,
čo ma takto volá,
„Iba ty ma zachrániš“,
poslal odkaz naliehavý,
čo mu kázal rozum zdravý.
Ja s lyžicou baštrngujem,
spotený som ako myš.

Na skalisku nad priepasťou
ktosi kdesi práve visí.
veľmi rád by už išiel domov,
má už toho plné zuby.

O pomoc ma teraz volá,
vraj som mu to dávno sľúbil,
musím zohnať riadny rebrík,
radšej dlhší ako kratší,
neboráka potom zvesím,
do zošita si to značím.
Ďalšia správa ku mne letí,
z mysu Dobrej nádeje,
na majáku zhasla svieca,
nikomu to nieje vhod.
Katastrofa veľká hrozí,
parníku, čo ryby vozí,
vraj tam ide o život.
 
Žiarovku sám nevymením,
také u mňa robí sused,
pokiaľ ale bude treba,
naučím sa, budem musieť.
 

Bumerangy Ivana KOVáčIKA

Nešťastie sa na nás valí,
už je v úzkych celý svet,
toľko núdznych správ,
našlo si ma pred obedom.
Mám pomáhať zachraňovať,
už tam bežím a to hneď.
Je to veľká zodpovednosť,
od strachu som trocha zbledol.

Realita už nás zviera,
celý svet je v napätí.
To zúfalé volanie,
našlo si ma pred obedom.
Riešil som to šalamúnsky,
to najlepšie nakoniec,
že som sám a bez pomoci,
celý odkaz radšej zjedol.

Text a kresba: Ladislav BELICA



9/2018VI

OÚNZ
- Nie som si istý diagnózou, pán Dudrák, ale pravdepodobne to bude 
z nadmerného požívania alkoholu.
- Dobre, pán dochtor, ja pridzem jutre, kec budzece trižvi.

Čo sa patrí a Čo nie 
záhradkárom v máji

Niektorí vravia, že sadista je ten, kto sa rád zdr-
žiava v sade a zo zeleniny má najradšej chmeľový 
vývar. Pritom konzumovať zeleninu je prospešné, 
obsahuje totiž vitamíny – to sú také malé dravé 
zvieratká napríklad v hlávkovom šaláte. Ale kým 
ja o jedení, zeleninár je zaneprázdnený semenami 
čakanky, ktorá sa ho už nevedela dočkať, a tak ju 
vysieva do riadkov – na stranu sa zmestí 30 riad-
kov, vulgo jeden flek. No tiež odstraňuje z vedú-
cej pozície burinu, predpestúva kvaku, aby toľko  
nekvákala, seje šalátové uhorky i nakladačky, 
pričom im dá poriadnu nakladačku, a kontroluje 
s ovocinárom stav ruží, ktoré však v tomto veku 
ešte nevedia pichať. Ale nezabúda sa ani na mä-
sožravé rastliny, ktorým pre istotu nasadí náhu-
bok eventuálne náustok.
V piatom mesiaci ženy a kvety patria dovedna. 
Sám som na vlastnej koženke skúsil žiť s kvetmi 
a bez nich. Jednoducho, nedá sa. A keď sme už pri 
kvetoch, v týchto dňoch v Moskve Serjoža Mau-
zóleumovič prišiel na to, ako možno z umelých 
kvetín urobiť parfum bez vône, hurá! Ja osobne 
mám záľubu v tom, že kvety si dokonca sám vy-
pestujem, vychovám, a to zo semena, štepov, ka-
viáru, cibule, cesnaku či iných pochutín. Kolegovia 
biológovia a kamarátky psychiatričky zhodne 
tvrdia, že kvetom sa treba občas pekne priho-
voriť, zaspievať im, kým dospievajú a musia sa 
rozhodnúť, kam ďalej. Pri výbere kvetov si máme 
všímať i svetovú stranu, lebo ako vieme, v mi-
nulosti to bola iba komunistická. Momentálne je 
najvýhodnejší núdzový východ, najmenej divoký 
západ, azapát! Na severnú stranu sa hodí brečtan, 
papradie, konvalinky, šolet, kaktusy, klince, kladivo 
atď.
Aby ste nepovedali, končím svoje kvetnaté reči 
aktuálnou kritikou do vlastných radov: Niektorí 
prinesú šťastie kamkoľvek prídu, ja keď kedykoľ-
vek odídem.

Ing. Rambo CHAVKOš, 
posledný potomok Ivana Vladimíroviča Mičurina

v koLektíve 
oBĽúBený

No čo, že má 
v hlave
iba otruby.
Každý somár si ho
rýchlo obľúbi…

Milan HODáL

vLajku pro tiBet!
Tak se to blíží, 10. březen! Čas vyvěšovat tibetské 
vlajky na žerdě radnic, škol a bytů.
Jako známku bezpráví, které se kdysi stalo a vy-
kolejilo vzdálenou entitu, jako nás před padesáti 
lety spřátelená vojska z jistého obranného paktu.
Kdybych měl tibetskou vlaječku, možná bych ji 
také vyvěsil.
Ale ne tak za Tibet, protože o té dějinné nesprave-
dlnosti mnoho nevím, nebyl jsem v těch končinách 
a sotva kdy budu. A tlouci se v prsa a hřímat, že kde 
se stalo bezpráví, tam zasáhne hněv můj… směš-
né! Protože kdybychom měli vyvěšovat vlajku za 
každou zemi, kde se děje bezpráví, museli bychom 
mít na radnici asi dvě stovky žerdí a – popravdě – 
mne už v koutku duše hryže obava, že tam bude-
me brzy věšet i vlajku českou právě z takového 
důvodu.
Tedy kdybych měl doma tibetskou vlajku, nevěšel 
bych ji za Tibet, ale chtěl bych se ozvat proti zno-
vuzvolenému prezidentovi České republiky, který 
tolik se chce zalíbit Číně.
Proti politikům a byznysmenům, kteří nejraději 
by nás vyměnili za čínská pera (nadsázka), pandu 
(fakt), přísliby Hedvábné stezky (která se od nás 
jaksi odklání) a naslibované investice (které se 
povětšinou nekonají a jak se ukazuje v posledních 
dnech, jsou nanejvýš problematické).
Pohledy k Tibetu jsou v těchto dnech spíše po-
hledy k Číně, která se už netváří jako ekonomický 
zázrak, jako přítel a partner, se kterým můžeme 
směňovat plátýnka za drahé koření. Ale jako země, 
ve které tušíme – zneklidněni vlastní minulos-
tí – klubající se problém kultu, kdy nám z děravé 
paměti ještě vyplouvá podoba Mao Ce-tunga, (ne)
kulturní revoluce a vybíjení vrabců.
Tedy nevěšel bych vlajku za Tibet, ale sám sobě, 

svému okolí a celému nevšímavému světu bych 
tím dával znamení, že ještě nespí moje svědomí, že 
ještě přemýšlím o svých činech a své nečinnosti, že 
jsem tím vším zneklidněn a že ještě nejsem zcela 
unaven sluncem konzumu.

f.

Na základe dohody o re-
ciprocite publikujeme 
niektoré materiály z čes-
kého humoristického ča-
sopisu SORRY.

Čo musí v živote urobiť muž?
Postaviť dom, zasadiť strom 
a splodiť syna.
A čo musí v živote urobiť žena?
Upratovať dom, zalievať strom 
a starať sa o tých dvoch idiotov.

miLan kupecký / aForizmY
 • Najpoužívanejší striptíz politikov je vyzúvanie sa z problémov.
 • Porekadlo „bližšia košeľa ako kabát“ praktizujeme najmä vtedy, ak chceme 

niekoho okabátiť.
 • Človek by mal byť dobre podkutý vtedy, ak mu niekto podráža nohy.
 • Skrytá túžba nejedného pracovníka: učňovský výkon a majstrovský plat.
 • Nám na Slovensku zemetrasenie nechýba. Aj bez neho padá jedna firma 

za druhou.

Slávneho rakúskeho hudobného 
skladateľa Arnolda SCHÖNBERGA, 
ktorý žil v malom mestečku 
neďaleko Viedne, navštívil raz jeho 
priateľ. Ako tak spolu kráčali po 
ulici, na Schönbergovho priateľa 
hlboko zapôsobila miestna školská 
mládež, ktorá skladateľa na každom 
rohu úctivo zdravila. Úprimne sa 
počudoval:
„Počúvaj, Arnold, ty si ale slávny. Aj 
všetky deti ťa tu zdravia!“
„To je trochu inak,“ povedal mu na 
to skromne Schönberg. „Môj syn 
je tu totiž kapitánom školského 
futbalového mužstva.“

• • •
Spisovateľovi Konstantinovi 
SIMONOVOVI povedal raz jeden 
arogantný mladík:
„Vždy keď vidím niečo smiešne, 
musím sa smiať!“
„A čo robíte pri holení?“ – spýtal sa 
sucho Simonov.

• • •
Režisér Vittorio de SICA nakrúcal 
v istom severotalianskom kláštore. 
Po uvítacom obede s predstavenou 
spýtal sa jej režisér, či si smie 
zapáliť.
„To náš poriadok zakazuje,“ odvetila 
hostiteľka.
„A čo je toto?“ – ukázal de Sica na 
popolníky.
„To je pre tých, ktorí sa nepýtajú.“

anekdoty
podľa
becedy S

Keď sa Frank SINATRA oženil 
s takmer o štyridsať rokov mladšou 
Miou Farrow, jeden zlomyseľník 
poznamenal:
„Frankov smoking je starší ako jeho 
budúca žena.“

• • •
Keď bratislavského dirigenta 
Ladislava SLOVÁKA vymenovali 
za šéfdirigenta Symfonického 
orchestra hlavného mesta Prahy 
FOK, jeho českí kolegovia doplnili 
ihneď známe príslovie:
„Co Čech, to muzikant, co dirigent, 
to Slovák!“

• • •
Keď SOKRATES vo väzení čakal na 
smrť, navštívila ho Xantipa a začala 
nariekať, že musí zomrieť aj keď je 
nevinný.
„Pochabá žena,“ – nazlostil sa 
filozof, - „chceš hádam, aby som 
zomrel vinný?“

• • •
Ku gréckemu filozofovi SOKRATOVI 
prišiel mladý človek a spýtal sa ho:
„Majstre, čoho sa najviac bojíte?“
Po krátkom rozmýšľaní Sokrates 
odvetil:
„Dvoch vecí. Vlastnej smiešnosti 
a cudzej hlúposti.“

• • •
SOKRATOVA žena Xantipa sa 
vyrovnala vo výrečnosti svojmu 
manželovi Sokratovi. Je to škoda, 
že sa nezachovali ich dialógy. 
Jej kritika slávneho filozofa bola 
stručná a výstižná: „Je to lenivec, 
ktorý prináša svojej rodine viac 
slávy ako chleba.“

Andrej MIšANEKMarcel KRIšTOfOVIč

varovanie

Nedráždite
slušných ľudí
lebo pravda
zlobu budí!

Ján HEINRICH

Priateľky v dialógu:
- Stalo sa ti už niekedy, aby ťa pristihol manžel s cudzím chlapom?- Nie, nikdy. Vždy to bol niekto z jeho dobrých priateľov.

Lekár mi povedal, že sa mám začať starať o svoju váhu. Zvyknem reš-
pektovať rady lekára, tak som z nej utrela prach.

Budú povodne

Jarná rieka, keď má zlosť,

tak nepozná zmier,

ako prvé strhne „Most“

a korytu zmení „Smer“.

Eva JARáBKOVá- CHABADOVá
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ČertovskÉ oBrázkY ĽuBa radenu

psYchoFÓr

Ošetrovateľ 
vojde k blázno-
vi do izby 
a vidí, ako ten 
niečo usilovne 
píše na hárok 
papiera.
- Čo to píšeš?
- List.
- A komu?
- Sebe.
- A čo?
- Neviem, 
pošta príde až 
zajtra.

ŽeLezniČnÉ uzLY Laca tormu

BoLo BY, 
keBY neBoLo

Bolo to dávno. Veľmi dávno…
Alebo vôbec nebolo…

Vyplával som si kotúľ plavmo,
Vylúdil z trémy tremolo.

Na poli hrával polo s volmi,
Položil ruku do ohňa,

Zvíťazil v šachu štyrmi gólmi,
Tri razy Chucka odrovnal.

Pomaly mal som naponáhlo,
Došiel som stále ďaleko.

Sedem si neviest ku mne ľahlo,
Ja som sa ale zariekol.

Keby som chcel bol, mohol by som
Pokoriť horu Makalu,

Poriadok zaviesť do servisov,
Zakaliť súťaž nekalú.

Vídali ma aj nevídali -
Som chlap, stroj, dub i hrdina.

Rovnať sa so mnou mohol Dali,
Nespadol keby do vína.

Prebrodím vodu mimo brodu,
Zostrelím v letku ovada,

Morenej detve môjho rodu
Na pivo vždy sa poskladám.

Odbilo sedem, budú štyri,
Šarkany chrčia z oblohy.
Výdaje príjmy nepokryli,
Brať treba býka za rohy.

Alebo za chvost, za kopytá…
Zaskvie sa metál na hrudi.
Dodnes sa nikto neopýtal,
Prečo nás budík nebudí.

teLeFonát z poŠtY

Po revolučných časoch, keď si ľudia 
začali zvykať na pôvodné, resp. predošlé 
názvy miest (a mobily ešte neboli bežné), 
prišiel na poštu muž so žiadosťou spojiť 
medzimestský hovor.
- Prosím, spojte mi Gottwaldov, číslo…
- Gottwaldov? Volajú vás Košice, hovor-
te…
- Už som dohovoril. Čo som dlžný?
- Osemdesiatpäť korún.
- Nech sa páči, to je dobré.
- Haló, pane, zaplatili ste mi starou 
stokorunáčkou!
- To je v poriadku, vy ste mi tiež nespojili 
Zlín…

R. TATARIN

„V dětství jsem toužil byt stoprocentní muž,“ povzdechl 
si XY v slabé chvilce, „dnes bych se spokojil i s 30%.“

„Průměrný kuřák cigaret prokouří za rok pračku nebo 
televizor,“ dočetl se XY v tisku. To znamená, že za 30 
let jsem prokouřil 15 praček a 15 televizorů. Díkybohu! 
Vždyť by se mi ta hromada krámů ani nevešla do bytu!“

„Všichni jsme děti Matky Přírody,“ pravil XY při debatě 
o původu člověka, „ale nezdá se vám podezřelé, že 
k otcovství se nikdo nehlásí?“

„Zaveďte už konečně do nepořádku pořádek!“ zvolal XY 
při sledovaní televizních zpráv. „Zaříďte ministerstvo pro 
korupci, finanční podvody a řízení mafií!“

„Statistika zločinnosti v naši zemi vypadá hrozivě,“ pravil 
XY při přátelské debatě o růstu kriminality. „a to jsou 
ještě dobré dvě stovky zločinců chráněny poslaneckou 
imunitou!“

Jiří ŽáčEK – Basta fidli, neboli Tak pravil XY

Jano SCHUSTER

Juraj CAJCHAN

Jedol som huby jedovaté,
Na pole vysial otruby.

Došiel som domov po výplate,
S trúbami som sa nestrúbil.

S bubnami som sa nezbubnoval,
Nesadol som im do nôty.

Na horšie časy som si schoval
Nevrátnu fľašu z Jednoty.

Bol som už veľa razy mladý,
Stačilo zapnäť spätný chod.

Volil som vládu čokolády,
Otáčal som sa na východ.

Došiel som až po Nekonečno,
Družinu vodil po zboji.

Strečkovať v Strečne s driečnou slečnou
Zas až tak veľmi nebolí.

Zasklil som veľa okien v hlave,
Sušil som suši na súši

Z pyraní, ktoré nie sú dravé,
Kým sa im pytliak nezhnusí.

Bol by som býval majstrom športu,
Keby som nebol nebýval.

Preplával som aj Veľkú Portu,
Héraklov stĺp som vykýval.

Dávno viem, kde sa ruble rúbu.
Spočíva euro na eure.

Hodil nás Amor cez palubu,
Začali euromanévre.

Čo činím, činím na zlosť iným,
Preto som taký veselý.

Nepohne nič sa bez príčiny -
Ani len žena v posteli.

Čo stať sa malo, už sa stalo,
Čo stať sa má, aj stane sa.
Čo mohlo, to sa domotalo,
Čo sa nie, pošlo do frasa!

Drago MIKA
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Najbližšie číslo 

časopisu Bumerang 

nájdete vložené v denníku 

šport

v sobotu 

19. mája

Láska je choroba, bohužiaľ 
nie je infekčná.

B a Č i k o v a
m u d r o s c
Kec povi nadrjaďeni 
hop, podrjaďeni sebe to 
odskaču

s
jediná otázka

alebo

Vy sa pýtate, 
my odpoVedáme

Tentoraz nám otázku poslala utrápená manželka Kristiána K. z okresného mesta:Môj manžel odišiel ráno 1. mája so slovami, že ide do prvomájového sprievodu. Prešlo už pár dní, ale manžel sa dodnes nevrátil. Neviete, kde by som ho mala hľadať?
- Skúste sa pozrieť po krčmách. Určite ho tam nájdete v sprievode ďalších účastníkov prvomájového sprievodu.

satirická samooBsLuha
Traja mládenci prechádzajú okolo priehrady. Zrazu zbadajú 
topiaceho sa chlapa. Mládenci nelenia, skočia do vody a topia-
ceho sa zachránia. Ten celý šťastný im hovorí:
„Ďakujem vám, chlapci. Ja som… (tu si čitateľ môže doplniť 
meno politika, ktorý mu ide mimoriadne na nervy) a za to, že 
ste ma zachránili, darujem každému z vás auto, o aké si povie.“
Prvý mladík hovorí, že jeho snom od malička bolo porsche. 
Politik mu ho sľúbi. Druhý mladík si povedal o ferarri, jeho 
želanie bolo okamžite splnené. Tretí mládenec povedal, že by 
chcel elektrický invalidný vozík. Politik sa naňho pozrel a začal 
ho presviedčať, že si môže vybrať akékoľvek auto, že mu ho 
okamžite pošle. Mládenec na to poznamenal:
„Načo by mi bolo auto? Keď doma poviem, koho som zachránil, 
určite mi zlámu všetky hnáty.“

ŠporheLákY
pre brucháčov, bachráčov, pupkáčov, 
tlsťochov, opucheľov a bucov
Budete potrebovať:
500 gramov bravčovej panenky, 1 kva-
ku, vymastený plech, hrnček hrubej 
alebo neokrôchanej múky, ústny dezo-
dorant, 3 ovsené vločky, za hrsť med-
vedieho cesnaku, 1 kučeravý kel, resp. 
2 plešaté
Postup:
Údené kačacie nožičky a ručičky na-
močené deň dopredu vložte do vy-
mastenej bábovkovej formy a pečte 
cca 40 sekúnd. Pridajte anglickú alebo 
prešovskú slaninu a naplňte kapustové 
listy alebo pohľadnice. Každú tortilu 
strčte do trubičky - a špecialita je pri-
pravená na servírovnie.

Blahosej Chano & Turócz Marton
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ŠportovÉ kopance
CUDZÍ NáZOV
Početná skupina futbalových výtržníkov sa nazýva Fan 
Club
POSTREH TRÉNERA
Niektorých futbalistov musíte ešte aj k úspechu dokopať
POZOSTATKY V MYSLENÍ
Tuším ešte stále sa nájdu futbaloví funkcionári, ktorí si 
mýlia rohové kopy s rekreáciou ROH (pre mladších: Revo-
lučného odborového hnutia)
V SúLADE S PRAVIDLAMI
Aj chodci majú svoje zabehnuté rituály

Stanislav VEREšVáRSKY

Viete, prečo sa majú dôchodcovia na Sloven-
sku tak dobre?
Vôbec nestarnú, lebo dostávajú dôchodky ako 
malé deti a so svojou sklerózou si kúpia, na čo 
si len spomenú.

Poslal nám Milan MARGICIN z Bardejova

…a dereŠ petra ziFČáka

Úradník sa pýta 
stránky:
- Čo potrebuje-
te?
- Nič.
- Tak si vypíšte 
toto tlačivo.

dereŠ Fedora vica

Vraví pacientka druhej:
- Vy máte ale dobrého zaťa. Každú chvíľu vám do 
nemocnice nosí kvety.
- Prosím vás, nebuďte naivná! Tie nosí doktorke, aby 
ma tu dlhšie nechala.

Břetislav KOVAřÍK

Stretnú sa dvaja predse-
dovia futbalových klubov:
- Tak čo, kúpili ste toho 
roku nejaké posily?
- Kúpili.
- Útočníkov alebo 
obrancov?
- Rozhodcov.

ha – ha – hádanka
Posilňuje kardiovaskulárny systém. Znižuje riziko 
vzniku infarktu, mŕtvice, cukrovky, nadváhy, obezity 
atď. Pomáha pri udržiavaní zdravej hmotnosti. Zlep-
šuje náladu, pomáha lepšie zvládať stres, je preven-
ciou depresie a úzkosti. Dodáva energiu a zlepšuje 
kondíciu. Zlepšuje kognitívne funkcie mozgu.
Čo je to?
Jaj, veď je to BUMERANG!

Máš už prezuté zimné pneomatiky za letné?


