SMÍCH

ZA ŽELEZNOU OPONOU

II. rozšířené vydání

Sesbíral a vytiskl:

Stanislav Berton
Unit 48, 21-37 Birtwill Street
Pacific on Coolum
Cool um Beach, Qld. 4573
Australia

LAUGHTER
BEHIND THE IRON CURTAIN

3,800 anti-communist jokes, in the Czech, Slovak and English
languages, collected since 1948 and published in 1952 in London (85

jokes) and in 2006 in Australia, by;

Stanislav Berton

48, 21- 37 Birtwill Street
Pacific on Coolum
Cootum Beach, QLD 4573
Australia

Vážení čtenáři,
předkládám sbírku vtipů, které jsem začal shromažďovat od r. 1948
v Londdnn, aodr. 1994 v Auutráái. Prvn
ísbír
ka vyšla jako první svazek
Edice satiry, Vkeroo jsem vydával ve spolupráci s dr. Robertem Vlachem.
Vtipy atd. jsem nacházel v různých exilových, i domácích časopisech, a
také dostávat od přátel, kteřísi nepřejíbýti jmenováni.

Rozšířené vydání z r. 2004 zahajuje kopie brožurky Smích za železnou
oponou, vydanou v r. 195
2v Londýně.

Do sbírky jsem zahrnul také několik básní, citátů, fotografií a zpráv,které
svých obsahem zapadají do anonymní lidové veselé tvorby která
napomohla k přežití smutných let komunistické krutovlády, v letech 1948 1989.
Doufám, že se při čtení - i s časověm odstupem - zasmějete znovu
zplna hrdla.

Stanislav Berton, půvo
dně Brzobohatý
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Stanislav Brzobohatý

smích za

Železnou oponou

Edice Satiry
V'

Londýn 1952
<

v Národy sa Železnou oponou se podobají
ředkvičce:jsou rudé jen na povrchu.Sborník
anekdot z domova i jiných zemí pod dočasnou
kremelskou nadvládou je výrazem vnitřní
náplně porobených národů.Je to potvrzení
výroku,ze smích je zbraň, zvláště smích,
který dovede slehnout i pranýřovat nerad
nového řádu.
Víte,jaký je rozdíl mezi demokracií a
lidovou demokracií?,ptají se lidé doma
šeptem.
???
V demokracii sbírá vládce anekdoty,
které o něm kolují od ucha k uchu,a v li
dové demokracii sbírá vládce lidi,kteří
si o nem povídají anekdoty.
Tento vtip je bohužel pravdivý. v
V roce 1948vbyl v Brně odsouzen na několik
let do žaláře student Z.Veselý,protože prý
složil báseň Žádostvsv.Václava a poslal ji
do ciziny.Je možné,ze Z.Veselý se pokusil
poslat tuto satiru do ciziny* rozhodně vsak
n^ní jejím autorem?.Tato báseň byiavn^psána
během druhé světové války a je otištěna ve
sborníku anekdot z doby Protektorátu HLAS
LIBU,který uspořádal Jaroslav Vojtěch a
vydalo nakladatelství Práce v Prasevr.1946.
Protinacistická tendence těchto veršů byla
změněna v tendenci protikomunistickou a
v této podobě jsem ji dostal do Londýna
na vánoce 1947.v
,
Bylo řečeno,ze za posledních 500 let
nebyl vlastně vymyšlen ani jeden^nový žert.
Níěco. na tom je.Tak na př. skoro všechny

vtipy o Hitlerovi byly uveřejněny
v anglických novinách' před rokem1 1.812,
jenomže tehdy se vytahovaly na Napol^oua.
Nyní jsou protinapoleonovské vtipy gresívány na Stalina a jeho loutky.Tvg.r
diktátora je stejná, jen maska s§ mění.
Také do tohoto sborníku jsou zařazeny
některý anekdoty,které kolovaly;, ve vlas
ti z,a ca^ů nacistické okupace.Většiny,
z nich vsak. js^u zrcadlem nových poměrů,
ktere jscsu terčem obecného posměchu a
sarkasmu.
.
Uložil jsem si ve výběru jistou
zdrženlivost a zařadil jsem jejj- takové
anekdoty,které se mohou vyprávět ve
společnosti bez zardívání .Ve sběru mi.
mi bylo nápomocno několik přátel, jimž
všem vyslovuji srdečný dik, zejména však
kolegovi L.N.,t.č.v Tasmánii.
Hodlám v zapisování anekdot pokra
čovat, a jakmile jich bude dost^vydajt.
nový sborník. Znas-li,milý Čtenáři,ně
jakou anekdotu,která není v této knížce^
nebo jinou variaci,budu Ti vděčen,zaslesli ma ji,

S.B,
Londýn,s rpen,1952.

v Přisel pacient do lékárny s receptem.Lékárník
cte, ctee,ale aejaky smysl mu to nedav ¡.Ha recep
tu je naps ano: nt.n.b.d„ni!.n.te„n.ni.c.p„Dlouho si
s tím lékárník nevedel pády,ale pak ho napadlo,
Sevfco jistě bude od nějakého novodobého třímě-’
sícniho $okt$ra, a tak zavolalyjedpoho z těch
také nove vyškolených prodavacu..Preěkolenec. jen
mrkl na recept a povídá:®© je jednoduché,®'© znamená:Ma nějakou bouli.Dej mu na to nějakou mast.
^esfc grácií
v
Hato sel, vytáhl nějakou mast a dal ji pacientovi.
Zápotocký napsal knihu"-? o a tácu: se nedá žíť’i<
Proslýchá se, že jeden nemenší potentate připravu
je knihu s podobným názvem, a si.ce:"Se starou ss
nedá žát”.

Venkovan přijede po mnoha letech do Prahy podívat se
ke známým Popletl si cestu a místo na Vinohrady došel
k Národnímu divadlu.
Vidí, že zbloudil, tak jde k esenbákovi a ptá se,kudy
má jít, aby přišel na Fochovu třídu.

- Ta se tečí jmenuje Stalinova, a ne Pochová,

poučuje ho strážník.

v

- A jak se dcetanu na Italskou třídu?,vyptává

ae vehkovanvdál.

v

✓

- Italská třída se ted jmenuje Vyšinského,
oprayu|evbo strážník.
y v
Konečně che venkovan ved^t,jak se dostane co
nejrychleji “ na Mírové náměstí.
z
- Ta už není Mírové^to
ted Holotovovo,vyklá
dá strážník a podává potřebné informace.
Venkovan poděkuje,ale ntígta,aby sel, jak
gtrázpík ukázal, jde na opačnou stranu k nábře
ží, opře se o zábradlí a upřeněvhledí na Vltavu.
- Poslyšte,copak vám moje vysvětlení nebglo.
jasný?,ptá se ho sterážnik.
v
- Ale jo,jasný, to bylo.Ale já se chtěl jenom
podívat,jak je v Praze široká Volha*
Tuhle se u dotttwaldovýchvchlubila jedna dáma:Tak
jsme včera byli na Pilařové svatbě*Opravdu,moc hezký
to bylo„Mysleli jsme. ze přijdete taky,
- My jsrae chtěli, povídá paní Marta, aby se necekl©,
ale nakonec nám áo^toho něco vlezlo a tak jsme jim
poslali jen blahopřejný telegram!

Ptal se na jednom kongresu americký spisovatel
svého ruského kolegy:A můžete v Rusku jako spisova
tel skutečno napsat to,co si myslíte?
v
- Jakpak bv net^ povídá Rus povýšeně nahlas.A tiše
dodal:Ale jen jednou!
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. Ě>ejid.oit se dva kandidáti Členstvívve straně a vy
právějí si..goct ora, jak dopadli u zkoušky.
- Ptali Bjp' mne, jaký Je rozdíl mezi ^ojjřunisniein' a socialiflm$M,povídá jeden.Ha a já to nevedel.Tak jsem
do®tal rok odklad.A co ty?

? Já měl zrovn^ takové štěstí,povídá, ten druJtfiý.Se
mnou to: bylo presraě^totéž.A eo Karel, jak to slo jemu?
- Ty nevís?Ten je přece v koncentráku!
~ Jak to?A za co?
v v
- Ho,jeho se na to ptali taky,a on to vedell
Ukrajinský kandidát na^emigraci do USA je v Ně
mecku předvolán k americkému konsulovi.
- Mluvíte anglicky?, ptá se konsul.
- Ne.
- Jak dlouho jste tady v D.Í.kampu?
- Pět let.
- Cože?!,diví se konsul,a za tak dlouhou dobu jste
se nemohl naučit anglicky?
v
- Já myslil,ze bude válka,a pak bych angličtinu
nepotřeboval. v
- Třeli, a co když válka nebude?
v
- Jo,povídá D.P.^v tom případě nebudu angličtinu
potřebovat stejne,ale vy budete potřebovat ruštinu,
kterou já už známu

Umřel Zápotocký.Jde do nebe,husí na bránu a Čeká
až mu někdo přijde otevřít.A jak tak čeká a rozhlíží
se,pluje kolem oblak,a na tom oblaku sedí Beneš.
- Nazdar,Edo1,,zdraví Zapotocky.Tak ty jsi tady! A
jak ses sem vlastně dostal?
- ?o injekcích,zněla lakonická adpavěč,a oblak plul
svou cestou.
Za chvíli pluje tudy jioy oblak,a na něm Jan Masa
ryk.
- Ha neíCo ty tu děláš?,diví se zápotocký.Jak ses ser
dostal ty?
, ,
- Jednoduše, povídá Jan Masaryk .Přece oknem;’;
- Ty, Hanz o, nevíš náhodou, jak se sem dostanu já?,
vyptává se Tonda dal.
- Jak pak neÍTo: ti řekne každá malé dítě!
-■???
„
- lío, jak jinak,nez po provázel?
Sedí pejsek v závodní kuchyni a smutně se dívá
taa hrne®,na kuchaře,a zase zpátky na hrne®,ve ktfcerám se vaří jakási strava.Kuchař pochopí tu psív
bídu a vyloví kost.Hodí ji a ges ji popadne a běží,
‘div se nepřerazí.Kuchař ze zvědavosti se jde podívat
za níra,kam ^ěží,a jaká^byla jeho radost,kdys »jistil,
ae pes zamířil - do sběrny kostí!

Reptali dělníci ŠkQdovýdtzávodů v Usni uŽ
příliš nahlas na nedostatečné přiděly,a protože
na produkci Škodovky mac a noc Rusku zálezí,jel
je uklidnit Bam Zápotocký.
- Tak hezky pracujte, konc.il tří hodinovou řec,a.
já vám,soudruzi,slibuji,že když splníte plán,
"budete na konci pětiletky si moci každý koupit
automobili
- K čemu mi ten automobil bude dobrý?,ozval se
hlas..jednoho pochybovače.
- K čemu?ír zamyslil se^Tonda.To je, soudruhu, jed
noduchý! Představ slrgůjdes z.práce a doslechneš
se,ze je v Bratislavě k dostání margarin na líst
ky .Tak šlápneš na plyn a budeš první ve frontě i
Povídá jeden pesimiB fca:Tc je ale životíHnedle
budem© všichni nuceni žebrat.
.
Namítl na to ještě větší pesimusta:Noja,ale.- kde?'

Sedl Tito incognito v biografu^a dívá se na
žurnál.Na plátně se objeví - maršál Tito,.Gely
biograf tleská a bouří nadšením, jen Tito Be ani
nehne.Tu se k měnu nafcloimí soused,sžouchne ho a
septa:Tleskej„ty troútoc,nev|a,že ge tu fí^ly^jen
hemži a jsi v koncentráku dřív, ne z. se nadejes;
Povídá jeden esenfeák druhému: Na, co sou dis o
situaci?
,
- Totéž,co ty,povídá ten druhy»
- Ta je ml noc líto,konstatuje ten první,ale v
tonu případě te musím, soudruhu, zatknout,.

Návštěvník' u Bieruta se rozhlíží po jeho
přepychové úřadovně a tu si všimne^neceho podi
vuhodného na jednom telefonu:sluchátko u aparátu
je.ale nic,do čeho se mluví.Diví se tomu, ale
Biěrut jen mávne rukou:To je naše privátní'linka
s Kremlem»

v ^Hovořili spolu Stalin a Roosevelty a mezi
řečí se Stalin ptá:Kolik vydělá průměrný dělník
v Americe njesícpe"?
- Asi 400 dolaru.
y
v
- A kolik z toho potřebuje k živobytí?
- Abí 200.
A co dělá se zbytkem? v
- To není moje vec,pokrčil rameny Roosevelt,
No,a aby řeč nestála,tak se £ro změnu ptá
americký president: Kolik vydělá průměrný ruský
dělník?
- Asi 800 rub;iů.
v
- A kolik potřebuje k živobytí?
- Abí tisíc,
- A kde vezmevtech potřebných 200?
v
Teč zase pokrčil rameny Stalin:To není moje vec.
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Přišel Zápotocký k chirurgovi, na operaci.
Prý má kýlu.Asi sevstrhl,kdys se snažil pozved
nout životní úroveň .Chirurg .
ho prohlédne a
povídá:Ježte to neusrálo. Musíte počkat;,až to
za cas praskne.Pak Vás teprve budeme resať.

Jaký je rozdíl mezi rokem 1938 a 1952?
- ???
V r.l958 b^ly výklady plné jídla a president
byl na Krade .A ft-ed je jídlo na Krade a výklady
jsou plné presidenta.
Po Novém roce se potkali v Prase dva známí
a potřásli si rukama.
_
v
- Me pral bych- si niodpovídá jeden, nes aby ten
letošní rok byl aspoň takový jako 194S. v
Podíval se ten druhý na něho vyčítavě:Tak
ty už taky?
- Ko, a copak bys chtěl lepsího?Lid by se znovu
pozvedl,ministr zahraničí by skočil z okna,,
ministra spravedlnosti bychom měli na Pankráci
a náš milovaný Pan president by mel pohřeb.

Navštívil Tito jeden kolchoz v Hostie a vidí,
jak kolchozníci do jednoho chodí otrhaní, zápla
ta na záplatě,díra na^díře„Ptá se tedy jednoho
zvnich:Nemůžete se pořádně obléci,když víte,že
přijedu na návštěvu?
- IJy bychom, soudruhu,moc rádi, poví dá jeden z
kolchozníků, ale když my nic jiného na sebe ne
máme 1‘
v

To Tita usmířilo a povídá shovívavě: Z toho
sí nic nedělej.teiSo jsou na světě země,kde lidé
mají na eebe jen fíkové listy.
vTodbylo kolchozníkovi trochu divné^přemýšlí,
přemýšlí, a pak povídá:A jak dlouho uz tam máji
komunismus?

Bašovy závody ve Zlíne - pardon,"Obuv,kuše,
guma"v Gottwaldově.mají zkratku O.K.G.Lidový
výklad zní:Otroci Klementa Gottwalda nebo
Obrašfce Kolecka,Gauneřii
Zkouší učitel ve Škole, co- vědí Žáci a Angli

čanech a Rusech,
- AngLiěani jsou plutokrati a kapitalisti av
chtěli nás oloupit a zotročit,sype ze sehe žáček.
- Výborně,povídá soudruh učitel.A co Rusové?
- Prosím,Rusové jsou ve všem první na světě..
V tomhle taky Angličany předstihli.
Basové hnutí je.když se líarta obrátí v posteli.
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Přišel v Albánii občan k volební ume a v ruce
drží lístek s vládní kandidátkou a druhý bílý.Ně jak
si nemohl honem vybrat,který vhodit do urny a který
do> koše,když tu k němu přistoupil jieden z volebních
komisařů, vytáhne mu lístky z ruky a hadí po jednom
do urny a do kose sám.Pak se opět posadí k ostatními
za úřední stůl.
v
- Co tu ještě okouníš?,povídávzavchvilku stroze,
Když vidi,že občan pořád ješte přešlapuje ve volební
místnosti.
- Ja bych,projím, rád věděl, jjak jsem vlastně volily
povídá ten občan.
To už bylo na komisare trochu moc. a rozlobil se:Veni,
chlape drzá!Jako bys nikdy neslyšel,ze podle zákona
jsou volby tajné!

Napsala Marta (xottwaldova báseň.Moc s ní byla.
spokojena a chtěla se jí pochlubit známými „Ale zrov
na,když jji potřebujerne a ne ji najít„Ptá se proto
rozezleme své dcery :He.leČL,holka, nehodil toi tvůj synátor do peee?v
Dcera rozlobene:Nein,.Mutti, er kann doch nicht
t.schechisch lešení

Která je největší země na světě?
Polsko.Na západě jde až kvOdře a Nise,hlavnívraesto
je Moskva a obyvatelstvo žije hlavně na Sibiři.

Na břehu Dunaje stanul muž,svlékl kabát a chystá
se skonc.it život skokem' don vln.V’ tom se objeví stráž
nik a domlouvá mu dobromyslně: Ne spěchejte, příteli, a
nezoufejtelvždyž snad na tom ješte tak zlevnejsme„
Pojšte ,projdeme se a popovídáme si o^tom všemi'.
Téhož dne vylovili mrtvoly obou několik kilometrí
níže po proudu.

Stojí Enver Hodža samolibé před svým obrazem,
ale má tak trochu melancholické myšlenky a poví
dá si:Jo,jo,jak ono to s mámí asivnakonec dopadne*
- Ta je jednoduché,povídá obraz.Iíe sundají a tebe
pověsí!

_

.

V y

\Z

v

V

V

Módistká se smažu přesvědčit soudružku
presidentovou:Ale to snad nelRuze na klobouku
a ješte vpředu?To zrovna není v módě'.
- Bíoda nemóda,já musím!,vysvětluje Marta.To
jevtak:onehdy jsme dávali veceriva já měla
růže na výstřihu.A Kléma se na ne podívá a
poví dá: No, tady toho más dost, jen co je pravda,
a poklepal si na celo,- ale tady ti t$* holt
schází...
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v Přinesl Dle put vLátku ke krejcímu^aby mu
ušil Šaty.Krejjči přeměřil látku,přemepí!
Bieruta a povídá:Libuj i,ale to nepůjde.Ta
látka ne stačí na celý oblekl
?ři příští cestě do Moskvy vzal Bierut
látku s šedou a jde s ní k ruskému krejčímu.
- Nc da, to. Dudou troje sáty,povídá krejčí,a
ještě nám zbyde na jedny kalhoty.
v v
- Jak je to možné?,žasne Bierut.Ve Varšavě
to nestačilo ani na jedny safcyi
Dumá chvilku Rus a povídá:Víš,soudruhu,
ve Varšavě jsi možná veliký,ale tady,hra,tady
jsi docela maličký’.
Střetli se dva znáraí na Václavském náměstí.
- Co jsi tak smutný,Honzo?
v
v
- Ale,odpovídá Honza znechucené,zmeškal jsem
ten zvláštní"vlak svobody"l
Agent tajné policie oslovil občana,s niraz
vedl nevinnou debatu nad pivem:Tak co soudíte
o« dnešní situaci u nás?
„
w,
v v
Občan hned zvětřil nebezpečí a odpověděl
opatrně:Já?Hic’.Já se. řídím rcenfeNesudte a
nebudete souzeni’.

Sesli se náhodou tri vojáci: Američan, Rus a Šech
a dostali se do debaty o tom,kdo- z nich je lépe vy-’
bav es®. navzimn.
- Nejlepsí to mamě jisté my, povídá American.Na výchoz
ku nosíme brigadýrku á když jsme ve službě, tak rná-M@
uvnitř helmy kozesinku.
- Eto aičevo,povídá Rus.To my bereme na vycházku
ločku á brigadýrku a kdyžvjsme na stráži, tak máme be
ranice, a ty nám zafidnou az po uši.
- To všecko nic
není,máchnul Čech pohrdlivě
rukou, kam se s tim> hrabete na nás’.'My máme všichni
Sepicky až po krkl
JZD ve volném výkladu:jeden zemák denne,
jeden zežral druhého,
jede zloděj dědinou-

a

V jedné továrně měli revisi.Když skončila,obrá
til se mračné člen komise na vedoucího závodu a po
vídá: Poslechni, soudruhu, ty tu más ale gekny pořádek
Bránil se vedoucí:Vsak jsem to taky jiz před půl ro
kem sebekriticky přiznali

i

Zlobila se Marta Gottwaldová: Po všech velkých
.soudruzích pojmenovali už,vkde jakou ulici,důl nebo
závod enom n n raně se pořád ještě nic nejmenuješ
Telili ji, jak mohli,a nakonec ^ovídajítVÍě co,
soudruzko?My po tobě pojmenujeme petiletkul
To se Martě líbilo

- Jak jí budete říkat?,ptá se.
- Martyrium

l

-

Francouzský novinař^ se vyptává náhodného
cnadce na václavském náměstí,jak se mu žije
v komunistickém ráji.
'
-^Znamenitě,odpovídá tázaný.Já. jsem nejššastnejsí člověk pod sluncem. Uára krásný velkv bvt,
vlastní koupelnu,vlastní ledničku,uhlí,eíek- ’
triku, plyn, jídla, šatů kolik chci, rádio’...
— Skutécnejj&fce i rádio?,d^ví se Francouz,
-vPrirozene, vysvětluje PražákyOdkud jinud bych
věděl,jak jsem slastný a co všechno mám? í

v Po cely vězení v Budapešti strčili nového
vezne.Rozhlíží se.objeví dva kolegy,dá se s
niraa do reci a ptá se,proč oni sedí.
- Já,^ovíd^ ten jeden, dostal pět let,protože
jsem řekl,ze Laszlo Rajk je zrádce.
- Já, povídá ten druhý, já dostal deset za to,
ze jsem řekl, ze v Las zlo Rajk není zrádce.No a
co ty?,ptá se třetího.
- Já,povídá smutně ten nový, já jsem Laszlo Rajk*

Ve všech zemích1 za Železnou oponou byla
zastavena výroba posteli a otoraanů,nebot jich
není potřebí,protožeíl..reakce nikdy nespí,
2.komunisté musí být neustále bdělí a 3.zbytek
obyvatelstva sedí*

Ghodí turista po Moskvě^prohlízí si různé
památky,a tak s©^zastaví před obrovským souso
ším, představujícím dva muže.
- Kdo je to?,ptá se průvodce. v
-Ten jeden, to je G-oro.chov, vysvětluje mu.
- G-orochov?
v
z
- Neznáte?To je přece ten slavný vynálezce, co
objevil knihtisk, ponorku, rádio,film, atomovou purau....
- Aha,kývá turista hlavou,a kdo je ten druhý?,
- To je Bulgarin, vysvětluje průvodce, taky vynálezce.
- A co ten vynalezl?
- Ten?,povídá průvodce .Ten vynalezl Gorochova.

Přesvědčovali sevjeden ruský a jeden americký
novinář navzájem,y cí vlasti vládne větší svoboda.
- Já, pojídá American, se seberu, půjdu dovBÍlého domu,
počkám bi na Trumana,a až vyjde,začnu kricet:Pryč
© TrumanemůA nic se mi nestane*
•
•
Ale na Rusa tohle moc nepůsobilo.
- To jje toho,povídá opovržlivě.A myslíte snad, ze se
raně něco stane, když půjdu do Kremlu, počkám na Stali
na,a až vyjde,začnu křičet:Pryc s Třímaném! ?

Go znamená ČSSS/=&eskoslovenský státní statek./?
_ v? ?*
Y
V
- No,jeden čeledín a tri správci*
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IF^vstívfl Kerr bibrich j^dma zbrojovku ve
vychoďnírr Německu a jak uz to bývá dal se
ďo .přátelského rozhovoru s nejlepšíni dělníky
kfceri rny barii peedstaveni.Zejména velni dlou-'
hochovo ril s jedním úderníkem,který plnil
placa na SOO^.Hlbrichi se zajímal i o jeho
rodinné popiery a otazal se^zda ma neiake sou
rozence.

- Mám lva bratry a sestru,odpověděl úderník

- A co dělají?
~
’
- Jeden bratr je u lilové policie a sestra
je toho gasu na brigádě» .
- A co dělá tvůj druhý bratr?,vyptával se
soudruh UTbrich dále^
- Ten je v západním Neraeeku.
- Hra,a cop^k tan^dšlá?
- Je nezaměstnaný.
v
v

- NezanSstnanýíPrl rozeno ÍAlo procpakvse raevrátí?V nasen lilové denokratick ém Nenecku
je,díky našemu spojenci SSSR,práce pro kaž
dého'.'
t
f
- No jo,pravil úderník,ale kio oan bude po
sílat balíčky’.?

Nápis m zdi Pankráce:LIDÉ BDĚTE,
NEBLBNETE,

VŠICHNI SE SEM
NEVZEJDETE I'
Te vvchodnlra sektoru perlina. ukradl sovětský
Z^Tbu^ík. Zasel k
PSku
Sekl: Z těchto hodin udelej hodinky “a
jeďnyzio(kapsy a zbytek materiálu si nechej

od práce’.
ve výklade volného prodeje' TIASW’se °?A®vil
v sobotu nápis: Maso není.Do rana feara bylo
p^psánozSalsí rána válečným stvacům.

Co znamená zkratka SSSR?
-v??7
Tri spekulanti a jeden rafaéclj„
Povídají si dva Poláci:Ppoč byl tvůj bratr
vyvezenv<lovKuska?,ptá se jeden.
- Pro bose sířil pomluvy o Rusku.
- Jaké pomluvy?
- Ko,žo z Polska jsou lidé vyváženi do Ruska.

Jaký je rozdíl mezi KSČ a hřbitovem?
- Žádnýtnlkdo tam nechce a kagdý tam musí.

ž

Dva soudruzi vykonávali stejnou práci,stejne ee
snažili a raělivstejmý plat.A přece jeden z nich
chodil nádherné oblečený, jedl v restauracích bez
lístků,kouřil americká cigarety, žatí n co ten druhý
si přivazoval podrážku provázkem, s trávová^ se v zá
vodní, kuchyní a sem tam nenapadne sbíral špačky,
Nedalo mu to,dodal si odvahy a povídá jednou tomu
účastnějšímu soudruhovi:Protíím tě, jak to děláš.Že
si tak dohře žijes?Kde vlastně na ten všechen pře
pych bereš ?Nejseš agentem GIG?
- Ta ti múzu prozradit, povídá ten druhý.Fc se mně
tak vyplácí jeden dobrý skutek.To: bylo t.ak:o. váno
cích v roce 1944 přiběhl kevmně jeden nearijec a
prosil mě,abych ho schoval,ze ho hledá Gestapo.ze
mi za každý den zaplatí pět dolarů.No.co jsem měl
dělat?Schoval jsem ho do sklepa,a z těch penez si
tedko přilepšujiu.
y
v
- No dobře, pocitávten první, ale přece, jsi nemohl
od vánoc 44 do května 45 ušetřit tolik*.
v
- Kdo ti říká do května 45?Prece mu nebudu říkat,
že už je s Hitlerem konec',,.
Sešli se jazykoví znalci a v duchu geniálního
jazykozpytce Stalina zabývali se různými místními
problémy. Hlav ním z nich bylo, jak nejvhodne ji
zceštit Gottwaldovo jme no.Probíral se Božíles,
Božíbor,Bo:žíháj, atd., ale neusnesli se definitivně
na ni cen, pro tóze po tom Božím-lesu či boru stejne
nakonec zbude jen paseka.

SEDMERO

PŘIKÁZÁNÍ

pro intelektuály,umělce a. vědecké pracovníky
v lidově demokratickém režimu:
1.Nemysli samostatné"
2 „Bys liš-li, nemluv
5. ^luv í š - li, « e piš

4, Píšeš-li,neuveřejňuj to’.'

5. Uveřejníš-li to,nepodpisuj toi,’
fY Y
V"
V
o. Po dopise s-li tOjpriprav se včas, abys to mohl
kdykoliv a okamžitě odvolat’.
?.Ilějvstále při ruce kufřík s věcmi které můžeš
potřebovat v koncentračním táboře.

Všichni oční odborníci byli narychlo pozváni
do Prahy, ^ie z nich byla vytvořena brigáda.která
má za úkol vyšetřit zrak vsecíi členů ÚV KSČ,
Mnozí z nich v poslední době šilhají.Za hranice.
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Jan Masaryk byl pozván ke Gottwaldovům na čaj,
Pop li, pohovo rili,aedí v pohodlných klubovkách, * _
pokuřuji, a tu se Gottwaldovi zdá,ze by k povznesen i
nálady nemohlo škodit trochu hudby ►Jde k přepycho
vému přijímači,otočí knoflíkem a melodická hudba
line do salonu.Hudbynalovny Masaryk pozorně naslou
chá, a po chvíli se obrátí k hostiteli se zdvořilou
otázkou:Sextet to?
- Ale kdepak, co Vás napadá!,povídá dotčeně Gottwald
to jsem dostal z Fondu národní obnovy!
V bukureětském biografu Stalin^rad byl hrán
ruský film MTa^né poslání".Ve chvíli,kdy hrdinka
filmu řekla svému milenci:Vrař mi můj prsten!, ozuóL
se hlas z publika:A raně taky!

Z řad pr letářských intelektuálů mají dnes u
nás největší váhu Nezval a Drda.Po' stodvaceti kiLet/v.
Přinese Rus hodináři hodinky a chce,.aby no je
spravil.Hned!Co dělat^hodinář je otvírá,prohlíží
je ,prohlíží,a pak z nich vytáhne - chcíplou šteoiín
Ros ji prohlíží,kroutí hlavou, a pak se obrátí a jH-e
pryč»,
- Kam jdeš?, povídá hodinář.Nepackáš tu?
,
- Nicevó.povídá Rus.Co bych tu čekal?Prece vidin
ze mašinista umřelí

Sešel se Slovák se sv^m přítelem z Prahy,poví
dají přátelsky o všem možném,ale někde uvnitř pitce
jen ve Slováku něco dřímá,nedá mu to a^povída:^
ste predsa len zlí ludia.Oběsili ste mam nasho póna
presidenta Tisu,
,
v
z
✓
Povídá Cech bez rozmýšlení:Tak proč nam to nyntneoplatíte?’
Bylo. krásné slunnévodpoledne, nebe bez mráčku a po Gottwaldově nábřeží se procházel ministr
Nejedlý pod rozevřeným, deštníkem..Potkal ho; jeden
známý a udiveně ho; zastavil: Sou druhu ministře,
co s tím deštníkem?VŽdyř není po dešti ani po
tuchy?
v
Soudruh Nejedlý se. shovívavé ppusmá.1:Na tem
přece nezáleží, z.e tady neprší - ale v Moskvě
prší ’.

Jeden moskevský časopig vypsal soutěž na
nejlepší Článek o tora^proc je tak krásné zít
v Sovětském svazu.Vítězná práce tak nadchla v
Por o tu,še rozhodía povolit vítězi,ab^ sivadmenu
určil sám.Napsali mu to, tedy a odpoveč přišla
telegraficky .Zněla: VÝJEZDNÍ VISUM.
KSČ se čte:konec samostatnosti české.
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Na rohu Václavského namastí a Vodičkovy ni i p.r
se potkali dva známí,
- Nazdárek,pane kolego,jak,se daří?Co dělá zdravíčko?
- Promiňte,ja hrozne spěchám.Jedu na Vinohrady.
rrvní se k němu nakloní a tajuplně se ptá šeptem:
A hodláte se ještě vrátit?

v Ifaáarský premier Rákosí je na návštěvě raaSarskoceskosiovenskéhovpohraničí .To už patří k věci, že se
dá shovívavě do reci s obyvatelstvem.
- No,jak se ti líbí nás novy pořádek?, ptá se jednoho
s edláka.
- Líbí, jak pak nej,zní od^ověčí.
, „ v
- No,a co se ti líbí nejvíce?,vyzvídá Rákosí dále.
- To, povídá sedlák, že feaím ti zatracení Slováci
mají ten nový pořádek takyí

A
A
-

Erišel v Praze na příslušný úřad jeden soudruh.
ž.e by si prý rád změnil jméno.
Jak se jmenuješ?,ptá se úředník.
Klement 3?rdelka.v
v
v w
To je jasný* samete jme, takovýhle jméno, to je prífeez.
jak se chceš jmenovat?
Petr PrdelkaJ

Vrátil se z koncentráku jeden reakcionář a vy
chloubá se mezi známými:Pánové, to vám řeknu, to byl
ode mne pěkný kousek.Jen si představte:kolem je
ostnatý drát,pak je hlúbokánský příkop s vodou,pak
dráty,nabité vysokými proudem, v každém rohu světlomet,
esenbúk s kulometem,psi,hotové bestie,j^n jim pěna
od tlamy kape - no,a vidíte, já se tam přece dostali

Jaké národnosti byli Adam a Eva?

^ovátskétneměli ani prádlo,ani šaty,ani boty a taky
žili v rá ji.

Jsou odvody do lidové armády .Lé car j©
kovaný soudruh a schopenvje proste'každý.
- Já se obávám1,že jsem příliš tlustý,povídá
jeden rekrut.
- Soudruh Got twald je taky tlustý, a pri tom
je největší vychovatel národa. Schopen-Další I
- Já,prosím, raam^platfus...
- Soudruh široký ho má taky a přece je velký
di plama tfc. Sc hope n. Dal s í
- Já jsem krátkozraký...
- Nevadí .Soudruh Gottwald si také nasazuje
brýle*když je třeba.Schopen.Daleít v
Další strčí hlavu do dveří,podivné se usmí
vá a povídá:A ted,soudruhu doktore,pozor:já
jsem idioti

44

&eský hrnčíř se setkal rja hranicích
s Rakušanem,kterému vyprávěl, Jak se m
vederDelám hrnce z. hlin^ a posílán ^e
do Dánska, odkud nám posílají na výměnu
másla..
v
- To
1 obre.Tak to' máš hodně másla.!?
- Ne, říká český hrněír,máslo musíme za.se
posílat do Sovětského svazu.
- A co za to dostanete?
- No. víc hlíny, abychom mohli dělat víc
hmcuí

Vyprávěl Jara Kohout v pařížské exu
lantské "Maryši",jak g®i pres ■ hranice.
Velmi prý mu prospěla, ze býval skautem.
- Víte, to máte Jednoduché. Kdy z v lese
zabloudíte,vytáhnete hodinky,položíte
si.Je ha ruku,malou ručičku natočíte
směrem k plunci a cekáte,Když na vás
odněkud kr!kneITDavaJ časy I", tak to Je
východ.No., a pak utíkáte honem na západ.
Jaký jje rozdíl mezi americkým broukem
a sovětskými broukem?
- ???
Americký brouk zere^Jen brambory, sovětský
brouk vsak sežere všecko.
Kapitalismus Je spatně organisovaný blaho*
byt,
v
.
.
komunismus jje- dobré arganisovama hada.

Jde po Václavském náměstípozdní chodec a
volá: Já sem lil cu riñese, já sem TUcu rinec i
Křížil Jsem konal se slivovicí a vyšla
z toho. opice!
Paní Martě se má vystavět pomník.Aby se
ušetřil mate plál, rozhodl pražský magistrát,
aby se udělal z libeňského plynojemu, k němuž
se proste přidají dve stříbrné lišky.

Přišla te_x tilmí údernice"svobod «^’’univer
sity k profesorovi,a ptá se,kdy muže přijít
ke kolokviu.
v
v
v
- No, přijaté kdykoli,až to budete umět, soudruž
ko, povídá profesor.
v
Na to soudružka:Ale tak dlouho, já přece nemuzu cekat!

balamutit, jakÍJ¿meechtf°?a®andÍsta:D'^v J-stPe ®ohli
Jak nám Moskva rozkážeš,mífllrae delafc tak,
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Vypukl vážný spor v jedné komunistické
or,5anieaci,kdo byl prvním komunistou.Prý Adam,proto
že v ráji vyvlastnil jablko, ačkoliv pro jablka byl
vydán zákon o soukromém vlastnictví .Prý ífojjžís,pro
tože sliboval svému národu zemi zaslíbenou,ale zatáhl
ho. do pouště .Ale nakonec se ukázalo,že to byli asi
Kašpar, Melichar a Bal.tazar, svati třivkrálové. JaJnaile
spatřili«, hvězdu, zanechali práce,uspořádali manifestacní průvod za nvězflms - a také uvzlabu byli první.
Jeden Bible znalý komunista nesměle namítl :Ko snad,
ale vsdyt oni nesli dary.
Bodejá by ne.poučil ho zkušený květnový příslušník,
který vvroce 19^5 prodělal známou zlatokopeckou ho
rečku, vsdyt přece taky táhli pres kolikeré pohraničí í

- Co považuješ za ne jmohuttje jší, soudruhu?, ptá se
vedoucí kursu stranického skolení.jednoho účast
níka .
- SSSR, se soudruhem generalissimem Josefem Visarionovičeni Stalinem vécele!
- Velmi dobré.A co más za ne jodpornej sí?
- Bídné západnické zaprodance angloamerických
podněcovatelů imperialistické války1.'
- Výborně. soudruhu!‘Řekni mi, co je pro nás ko.rnunisty^nejkrásraejsi?
y
- To. že smíme zvyšováním norem a účastí na brigádách
pomáhátvsoudruhovi Gottwaldovi ve výstavbě socialisr®
- Charasó^da,da,ano.Jgi hlava bystrá, s ou druhu,
navrhnu ta za desítkáre!vA co je pro nás nej.dražšá?
- Kaše přátelství se Sově ty
A nadějný soudruh sel do koncentráku.

t Dva cikáni byUi u prověrky.Když bylo po ní,
ptá se ^eden druhého,jak dopadl.
- Spatné,povídá ten první.Idisal jsem se přiznat,
že jsem byl muzikant a hráwával gardisticke písmic-

- Elo dovolí,povídá ten druhý.Tak proč jsi to přiz
nával?
V
z z
Z
- Copak jsem- to mohl zapřít,povídá trpce ten^první.
když jBera je hrával zrovna tomu,co mne prověřoval?'.
Mel Zápotocký velký projev o to», ze je po
vinnosti každého pracujícího» vrátit se k původní
mu řemeslu.Druhý den večer přijde ke Gottwaldovi
a vidí:Klement sevveseILevohěi.ní okolo ponku!
- Ale pro živý svět,to přece se nevztahovalo na
tetoe,co jsem říkal!^vysvetluje Zápotocký rozpači
tě.To je sanposebou, ze tebe se to netýká!
vv
- Ke? povídá Gottwald udiveně, a tos to,clovece,
nemoh ríc dřív!?Ja feed musím honem běžet pro Martu

k Prašné bráně!

-

*v

Vesnicky .bohac mel P©a, krocana a vola »Jaří nehet
dne vsak fc němut přísel pes a řekl,že misí. jiti s
duchem doby a proto že odchází dobrovolně do JZD»
Za par dní se s ním rozloučil krocan a konečně
odešel i v&i-Asi za měsíc se vsak pes vrátil„Diví
sedlák a ptáse,proc v JZD nezůstal.A pes povídá,
zg to vfcte; áele nemohl vydržet, poněvadž je tam
tolik, slodějttjžc
se ustěkal»Brzy nato se vrátil
i krocnai/V JZD nemohl vydržet proto,že je tam vše
cko nió^ .a Jn by se ufoudro^ai .Potěšil se sedlák a
čeká jest? na vola, ale vůl ntj^e.Nedalo to sedláko
vi, a tak se jedractio dne vypravil za /qiojg do JZD
sám. Vejde do kanceláře a vidí:vůl sedá. za stolem,
pero sa uchem, a že prý zpátky $epůjde.
v v
- Já jsem se,milý pane hospodáři,dostal kone&ne
mezí sobě rovná.Absolvoval jsem přeškolovaní kurs
a teč si jako- tajemník JZD: hezky sedím u koryta!

U příležitosti výstavy československá“
sovětského přátelství vylepovali všude kcw-

nisté plakáty s heslem:SE SOVfesKÍLT SVAZEM
HA VĚČNÉ ČASY
Lidem se mncvl£bily, zvláště
ten,na který kdosi připsal :UŽ abyste feaíft byli!
Sešli se na jedné konferenci Truiraan,Stalin
a Gottwald.2a rozhovoru si Truman zapálil ci
garetu,kterou vyňal ze stříbrného pouzdra,na
němž bylo vyryto, věnování:Velkému presidentovi
vděčný národ. Stalin se nedal přivést do rozpa
ků, vytáhl velkou zlatpu tabaterku a na ní bylo
číst rubínový napisxOtci všech národů vděčný
lid.Gottwaldovi to nedalo.Chvilku se vrtěl v
křesle,ale pak se přece odhodlal,sáhl do kapsy
a wtáhl chr oranou, etul,posázenou brilianty,na
jejíž vnitřní straně bylo* vyryto věnování:
Knížeti Schwarzenberkovi vděčné služebnictvo»
. Bierut,Gyrankiewicz a Rokassowski se vrace- jí z návštěvy Moskvy,a jak doletují nad Varša
vu, povídávRokossoTCski¡Podivejte se,jak se to
pod námi černá lidmi SJak au by asi měli radost,
kdyby tak z našeho letadla vypadlo, řekneme, sto
tisíc párů nylonek!
Cyramkiwicz zdvořile přitakává a pak dodává:
Anebo sto tisíc balíčků amerických cigaret,co?
lampovídá chmurně Bierut, ta je všecko pravda.
Ale představte si tu radost,kdybychom z toho
letadla vypadli my!’

Po rozorání mezí v kterěsi vesnici sevpotkali dva zajíci.A jeden z nich si moc stěžoval
na režim, že když mu rozoral meze, nemá ae tečí
v zimě pod co schovat.Ale ten druhý povídá kára
vé: Ty jsi ale pěkná nevděcraíkíže se nestydíš si
stěžovat Sílel jsi někdy ještě v únoru na poli
repu, jako ji máš teď, co jsou JZD!?

Paní Mařte se rozhodla jít ke zpovědi..
I zpovídá se:Dopustilavjsem se Jerichu,Pořád
se divan) do zrcadla a říkáni si,že Jsem krás
na.
v
v
v
-vMernmt se, ovečko, poví dá zpovědník, to není
hřích,ale Jen omyl.
Jahny navštívil lidové demokracie a řekl
svým- kolegům, že jim bule psát*Ka měsíc dosta
li správu- z Bulharska:Pozdrav ze svobodné
Sofie,váš Johpy^
v
Sa týden přisel další pozdrav:2e svobodné
Budapešti zdraví Jahny.
A paktiíbahQ pozdravů ze svobodné Prahy,,váš
Jahny.
A posléze:Pozdrav z Frankfurtu zasílá váš
svobod ný Jahny.

Která armáda Je nejmensí na světe?
- 77?

československá,protože je celá pod Čepickouí
Sovětští nai šupin ovci zaznamenali další
úspěch »Podařilo- se jim zkřísltt meloun s blechou.
Jakmile Bělotám r ozk rojíte,, tak pecky hmed
vyskákají.11 hranic ČSR a SSSR stojí člověk a ceká.
Ceká ttani už několik dní, takže se jeho chování
stalo clenu pohraniční stráže podezřelé a
proto se ho zeptal,na co tu ceká?
- Čekáni tu na zásilky ze Sovětského svazu'.
- Ale prosím Vás, povida, na to pohranicník,
copak nevíte, že sovětské zásilky k nám chodí
ien no vlnább?

Dva Češi byli pro šeptanou propagandu odsouzeni
te smrti zastřelením .W poslední chvíli jin byl
trest em-rtiv zastřelením., změněn v trast smrti obě
šením. Oba uz stojí^ped šibenicí,už jen vteřinka
a tu - provsaz se přetrhne.
Jeden z nich. se naklaní k tomu druhému, oci nu
jen svítila šušká rau:No?Heříkal jsem to?Ty vvrobky
znárodněného průmyslu nestojí opravdu za nic1.
Stalinovi nesmírné záleželo n?. tam,aby s.e na
vlastní ociva uši přesvědčil,co o nera poddaní
smýšlí.1? pečlivém přestrojení zašel proto do jedné
hospody v Moskvě,kde sí poručil sklenku vodky
a dal se do rozhovoru s ruským mužíkem.Eo několika
sklenkách si řekl, že je dobrá příležitost, se mu
žíka 5eptat,jak smýšlí o generalissimu Stalinovi,
Mužik se opatrné rozhlédl na všechny strany a
kývl na nového prítele,gby jej,^ následoval do ulice.
T.am se znovu rozhlédl všemi směry,tak aby.J.ej nikdo
neslyšel a přiklonív^se k uchu Stalina,zašeptal:
Je to mizera první třídy,ale jsem pro něj.
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Jeden Pražák odepřel se připojit! k rozhořče-

náiai zástupu; odsuzujícímu obrovskou sochu Stalina.
- A proč bych měl nadávat?,diví se Pražan.Keleáte,
v? létě mám dá socha příjemný chládek, v zimě se ■
budeme moci pod ní schovávat před sněhem a ptáci
.dostanou příležitost,aby za nás. za všechny promlu
vili.

Topil se Čepička »Tri mladí pionýři ho zachránili
Tak si prý mohou určit odměnu.Ptá se Čepička toho
prvního, čím chce byt.
- Letcem!1 _
v
'Dobrá,půjdeš na státní útraty do letecké školy’.
Ptá se Čepička druhého,cím chce byt.
- Inženýrem’. - Dobrá,dostaneš státní stipendium na
teihqi&u.A co ty bys byl ne j radě ji? obrací se ČepiČk
na třetího. - Sirotkem'. - Jak to, proč?? - Protože
az, se táta doví,koho jsem zachránil,tak me přerazí
na fc ri kusy .

Na Pankrácj. sedí. dva vezni.
z
- Proč tě zavřeli?,pta se, jeden toho druhehp,
- Byl jsem1 inženýr a obvinili mne ze sabotáže.
A co ty?
,
- J& jsem byl moc líny.
- Jak tomu mámí rozumět? v v
- No,to bylo tak^povídá vezen,debatoval jsem
často s jedním přítelem,tak jak je to mezi přáteli
zvykem a on po .Jedné debatě hned zašel na. SNB.Já
ji sem byl lenošný a chtěl jsem tam jít až druhý den.
Roosevelt,Churchil a Stalin byli n^automobi
lové vyjíždce nedaleko Yalty.Najednou jim vstou
pila do cesty kráva, a ne a ne si dát říct,že se
nesluší zastavovat dopravu.
Roosevelti vzpomněl, ze pri jednáních a ame
rickými farmári získal jakési zkušenosti,které
by mu mohly nynívpomoci z trapné situace.Kráva
se však nedala přesvědčit,že by měla s cesty
ustoupit. v v
Druhý v radě byl Churchil,který se pokusil
využít svých velitelských schopností„Ale kráva
se nedala pohnout ani ostrými ro zkázy» v
Konecne situaci zachránil Stalin.Pošeptal
něco krávšvdo ucha a ta se rychle otočila a pe
lášila pryč»
- WonderfuQL’, zvolal Roosevelt. Povězte mi, genera
lissime, jakých zázračných slov jste použil?
- To je jednoduché, odpověděl dobromyslně Stalin,
řekl jsem jen,že ji pošlu na kolchoz,jestli hned
neustoupí s cesty.

Americký president poslal svého času presidentu
Rakouska tele Ingram tohoto znění tKBYBTCHOM ŠLI
EO V.iLKT - STOP - PŘIDAL BYSTE SE NA NAŠI STRANU STOP - TRUMAM.
wm
v
Dostal obratem odpoved tohoto zněníiDO VÁLKY?
BYCHOM? SLI - STOP - ALE JESTE JEDNO OSVOBOZENI
BYCHOM UZ. NESNESLI - STOP - RENNER»

*
z v
v
V
v
, Sedj v kavarraevbiura©a. P pí sedne gi K němu
pan.chvilisedí tise a pak nenápadné začne:To
j;e ted.prašivá doba,co? To to jde od deseti
k pěti;v
vBurzoa. nic;,
- Ještě ze mánie ten cizí rozhlas.ca nás infor
muje, pravda?
Burzo®, nic.
- A ty ponte ryl Čím dál tím horší „Bída,, jíst
nebude pomalu už co, jak dlouho to; nože takhle
vydržet,že jo?
Buržoa nic.
,
- A ten lump- Gottwald!Co nám toho nasliboval a
nic nesplnil i'No nemám pravdu?
v
JBuežoa z.vednevoci a povídá:Hieledte,pane,
my rase štaci si^na nej neraužem naříkat„C o nám
slíbil, to dodržel všechno!
Ptá se předseda prověřovací komise cikána:
Soudruhu, co jsi bvl za první ČSR?
- Prosím, republikán.
- Dokdy?
- Prosím, do rozpadnutia- Co. jsi byl za Slovenské republiky?
- Pros-im, republikán- A kde jsi byl organ i sávaný?
- Erosím, bou som organižuvany v Hlinkovej
sloven skej ludovej straně.
- Dokdy?
- AŽ do; rozpadnutia.
- A cg jsi vlastně nyn£?
v
z
- Prosím,republikán a som organizuvaný v Ko
munistické j; straně a z,ostáném až do rozpadnutia
- A jaké rozhlasov/ě stanice posloucháš?
- Erosím,Bratislavu,Prahu,Kosice a Moskvu.
- A jak poznáš,ze je to Moskva?
v
- Keď,pro sím, peču jem burabumbumbura, viem, ze je to
Moskva„v
v
y
- No,a řekni rad, jsou všichni cikáni komunisty?
- Áno, prosím, všetci
komunisti su cigání.

Roznesla se po Prazezpráva,že jsou v jednom
obchodě na Václavském náměstí volné tepláky...
Hurvínek přisel domu a,z pozdLe večer a hlásí i
Tati, žádné tepláky jsem nesehnal.Byla tam dlouhatanánská fronta,a než jsem se dostal do obchodu
byly'vyprodány.
v
- Mg dobré,povídá Spejbl,to nevadí.Peníze s±
zatím ulož do zálozny.Za pár let máme po pětilet**
ce a všeho bude dost.
- Tati, a cg když se ta záložna položí?
- Tak to převezme banka.
- A co když taky ta banka?!
- Tak to převezme vláda!
v
- Mláda?Ale tati,vláda není přeci taky věcně!
Ted už se Spejbl rozhněval doopravdylÁ to ti,
kluku hloupá, za těch pár stovek nebude stát?’.

Na Staroměstské radniclvvládne dávná tradice,
že vsic-hni pražští primátor! se dávají portré
tovat a JiS^jS-G-h podobizny visí pěkně v radě v j&dné
starodávné radniční síni «Pozvali han nyní
jednc^ho ranil re,aby vyportrétova! také soudruha primá
tora Facka.Ale soudruh primátor se rozhodně
vzepřel:Snad si nemyslíte, soudruzi, ze na to pospí
chám!? '.Abych tady na radnmci jenom visel, na to niára
času dost;
Na břehu Žeraevskéhb jezera se sesli tri psi,
uprchlíci boz domova.Jeden byl z Anglie,druhý z
Francie a třetí z Československa.
Rozhovořili se o^pomerechva ten první povídat
Anglie,přátelé,ie přísná země.Nedá se tam žít.
Zasmušil se ten druhý a sahoěekovaliN nás ve
Francii,povídá, Jje radost ze života jera pro bohaté,.
Pro chudáky je tam život k nesnesení.
Ted se ale zhhonosilyten třetí z Československa
a povídátTo zas u nás-, přátelé, je všeho nadbytek.
Jídla a pití habaděj’.
v
z
- Po dobře, zanev razí li na něho oba západní ko
legové,ták proč jsi vlastně utíkal?Co tu teda
hledáš?
z
,
Napadený uprchlík
ná|ile zates^niltJa vara
ta řeknu,kamarádi.Ono to uekdy na ne tak přišlo
a chtělo se mne trochu zaštěkat.

Nedávno zavítala na Slovanská delegace českých
spisovatelů.Pa několika dnech obdivování krás
slovenské krajiny,šeptá redaktor Drda kolegovi
Nezvalovi:Nemohu si pomoct,soudruhu kolego,ale
nemohu se ubránit dojmu,že zdejší lid hladoví«
Slovenský průvodce se podíval na oba yypasene
soudruhy a řekl si pro sebexKdyz se na vasvclo.-t
vek pádívá, hned je mu jasné, co je toho: příčinou!.
Soudruhy Nejedlý prý., vystoupil se Sokola*
Ve cvičební hodiněycvičilvv družstvu.Náčelník
hc proháněl:J?redpazite,upažit,dřep, vztyk, roznož
ku, skrčku-.
Jak m řekl stóku., sundal si Nejedlý spohovky
a urazene odešel z. tělocvičny.

51a babička po Gottwaldoveynábřeží «Šla,
vzlykala a najednou se usedavě rozplakala.
Přistoupil k raí SNE a ptá se s účastí,proČ
tak pláce.
v
V
>
V
V«
- Chudaček,sfcka babička,je mne lita toho Gott
walda.
z SNE tuší skrytou reakci a důmyslně vyzvídá
dál.
- lnu, zajíká se^babička v slzách, nej.drive to
bylo Raěínovo: nábřeží, tohio, co zastřelilitp-oton
Laznavského, toho. co otrávilijpotom Heydríohava,
na toho udělali atentát.Jakpak asi,chudáček,
skončí tenhleten pán??

v Irisll tuhle na Hrad soudruzi z Přibyslavi a
přinesli Gottwaldovi čestný dar města,husitský
palcát, samozřejmě prý Žižkův,Gottwald měl z pal
cátu radost,ale jistota Je jistota,a tak si zavo
lal policii a na řídilyaby z jistili.zda-li ten pal
cát opravdu patřil Žizkovi.Ještě týž večer hlásil
sám Nosek:Ten^palcát Je pravý, s oudr uhnu presidente!
- Jak si m&žes být tak jistý?,divil se Gottwald.
- Ho,povídá Nosek, to bylo docela jednoduchý:my
toho Zižku zjistili,vyslechli a on se ke všemu
přiznal.

Při maturitní zkoušce^dělnických úderníků se
ptá profesor chemie zkoušeného soudruha:Z čeho
se skládá uhlí?
v
S oudruh pohotove: 1 r osím. s, vagonu!

Víte,proč je ve všech lidových demokraciích záso
bování na lístky?
Aby. lidé nezemřeli hlady, kdyby selhalo: zásobování
na černo.

Navštíví Bierut.. jeden velký železářský podnik
ve SlezBku,žoviálně rozmlouvá s dělníky, a tak po
vídá jednomu z nich mezi jiným: Ty,soudruhu, jen y
tak mezi náma,hezky podle pravdy:kolik je tu jes-_
tě mezi dělníky přesvědčených sociálních demokratu
- No,asi tak padesát procent,zněla odpověď,
- A kolik jich synrpatieuje s IJEltoolajesykem?
- Dobrých třicet procent,povídá dělník,
- A kolik jich tu jje indiferentních?
- Dvacet procent,
Y z
To uz bylo na Bieruta trochu moc,rozčilo se a
křičí:Cogak tu nejsou žádní dělnícl,kteří myslí
revolučně?!
vv
v z
v v v
- Jakpak ne.,utesuje ho dělník.Revolučně přece
smýšlíme všichni!

Igíff.
Sociál ismus:Kd.vž máte dvě krávy, jednu znich
dáte svému sousedovi,,

E iiminlgmus:gdvž. máte dvě krávy,dáte je vládě,
vláda vám nic nedá,prohlásí vas za vesnického
boháče; a posle na' Bory*
RasismustKdvž máte dve krávy,mléko dáte vládě,
která vám s toho mléka něco prodá.

Nacismus rKdva máte dvě krávy,vláda vás dá
zastřelit a krávy zabaví,.
KapitalismusrKdyž máte dvě krávy,.jednu z nich
prodáte, koupíte si nejnrodernějsího forda a
zbytek peněz, dáte do banky
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Matěji Piskac^byl ve vsi. jediný známy komunista
Bylvto starý^známý pytlák, zloděj a pašerák.Stalo
se.se Márodm výbor dostal výzvu, aby poslal ledna,
svého clena do kursu marxismu ..Volba padla samozře
na Mateje.
v
Soudruh látej odjel a po celé tři měsíce se
neztratila ani jedna slepice.Sotva se však vrátil
už zase meda-L slepičin pokoje.Přišla však nová
výzva.-Cen tok rate potřebovali někoho do; kursu Jed
notného'- zenredelského družstva.Výbor zase poslal
Mate je a slepice měly opět*na pár měsíců pokoj.
vSotva se Matěj vrátil,už tu byla nová výzva:
pošlete někoho na kurs znárodňovaní živností.
Výbor zase poslal Mate je, neboř byl rád, že,*Matěj
nebyl ve vsi.A když se vrátil,byla tu další výzva:
Pošlete někoho na kurs profesoru z lidu’,’
Výbor opět navrhl Matěje, ale ten se, tentokráte
vzepřel;
v
- Šel jsem na kurs marxismu,povídal.šel jsem na
kurs- JZD, šel jsem navznárodňovací kurs,
ale na ta, abych se šel učit číst a psát, na to: mne
nedostaneteI
Jednou v noci^byl Gottwald probuzen výkřiky
pani Marty .Rozsví til, probudil ji a ptá, zda má
nějaký zlý sen..,
- Ach,kdepak,mela jsem krásný sen'1.Zdálo se mi,
že přišla revoluce .lid vnikl do, paláce, a koho
zde při stihly svrhl z oken.A já,považ,já jediná
byla zachráněna .Nebylo okna,kterým bych proslaí

Nepřítel lidu byl předveden na strážnici
SNB.Důvod^Zneuctil Gottwaldův obraz.
- Ne^lepšívby bylo, zahřmel komunistickýstrážce pořádku a lidu,poslat vás na Sibiři.I
- Nemohli byste mne poslat,prosím,do Ameriky?
To je vetší trest.V novinách se píše,ze je
tarni desetkrát hůře než v Rusku, vyhrkl obžalo
vaný .
v Sovětský agronom vysvětluje zázraky sovetake
vědy, při vcerrz předvádí nové druhy křížení zvířat
podj.e micurinske teorie^A zde jo ,vysvětluje nad
šené, poslední triumf micurinske biologie. ..Nas agro>ředitel Lysenko^učinil pokus s křížením krávy a
žirafy»Zde je výsledek jeho pokusurnové zvíře,kte
rá js^e nazvali krávozir^fa.
/V
zV
Zvědavy.,host zamysleme pozoruje zvláštní zvíře,
které má tělo ^ako. kravavi když zbarvené jako. ži
rafa a na aiehoz dlouhém žirafím krku sedí hlava
obyčejné krávy.A k čemu muže byt dobrá taková krávozirafa?, ptá se sevzájmen,
v
To je zajímavý prežvýkavec,který m§, tělo za
řízeno tak, ze dík dlouhému krku riuze zrát v Bul
harsku, zatím co my jej dojíme v Moskvě.

Celý výkonný výbor Kominforniy se účastnil
vtaženi -vítězného ITao Ce Tunga do Šangbaje po
porážce Gankajškových oddílů.Zasedalo se jeste
v p^chu ©třelneh® prachu a krve a Man promluvil
vítěznou tirádu.Hovořil ve své mateřštině,zvolna
a zdlouho,celé půl hodiny.Když skončil,zavládlo
rozpačité ticho.Ukázalo se,ze zapomenut®
tlu
močníka »Situaci zachránil Kolotov,který povstal
a povídálka nic, soudruzi, já vám to: přeložím sáimí
Když skončil,všichni mu gratulovali,a jeden z
přítomných poyídňilčo ne, soudruhu, to jsme ani ne
tušili, ze umíš činskyS.
- jáiSínsky?,smál se Kolofcov.Go vás napadáÍAle
myslíte,že soudruh Mae si mohl dovalit říci nécc
jiného, než říkám já?J

Podle nařízení ministerstva školství musí
v každé třídě viset obraz Stalina a Gottwalda,
To ovšem stát neplatí.od toho jsou rodiče žáků,
avtak všem žákům přikázáno přinést po; pětikoru
ně na každý obraz,Druhého dne všichni přišli
s deseti korunami,¿enom Pepík Vbraáčka přinesl
Pil t OÉLC Ía •
- Patnáct?Proš patnáct?, divi se soudruh ixěitel.
-*SÍm,tatínek povídal,že bude dobře,když bude
viset taky Zápotocký»

Jaký je rozdíl mezi tramvají a lidovou demokraciíj
- ???
,
z
Žádný.V obou polovina lidi sedí a polovina se
třese.

Přispěchala Karta k pokladně Obecního domu
s objemnou bandaskou:Erý dnes dáváte smetanu?
- Kdepak, dámo,, povídají JÍ »dnes dávané Bachia.
- Aha, zamrkala dáma s po rozuměním to já znám.
Tak já přijdu,až bude po šžáře'»

Přišel Gottwald Je nebeské bráně,ale sv.Petr
chtěl kromě narodhi spolehlivosti ještě nějaké
doporučeni.
“v
4e
snadné, pravil Gottwald, lan Masaryk
ne dobré zna.
I poslal sv*d?et-r andílka^aby se dotázal, zda lan
Masaryk Gottwalda doporučí.Andílek se po chvilce
vrátil a vece:Pane statní presidente,pan Masaryk
nechce o Vás- anivslyšetí
v
- Ten reakcionář nevděčnýrozhněval se Gottwald,
já jsem nu sen panoh a on takhlet
Obyvatelstvo zemí za Železnou opcnou se dělí
na tří druhy:ti,kteří byli zavřeni,kteří jsou
zavřeni a kteří budcu zavřeni.

5Ta Letné^se utábořil cirkus IQudský, národní
podnik,a lide se tam tentokráte jen hrnuli.
Program byl opravdu sensacní ilíěli tam jednoho;
indického slona a ten slon dělal divý .Kdy z nu
cvicitel pošeptalyněco lopucha,slon klesl na
kolenajkdyz mu pošeptal něco podruhé, s$on se
prevalilvna^zádaja k^yž mu cvicitol pošeptal
ncco potřetí,glon začal stkát,plakal a plakal
a nebyl k utišení„Po Praze se nemluvilo o nicera
jiném nes o ten slonovi a kdekdo- hádal,co nu
ten cvicitel asi septa.
Doneslo se, to taky na Hrad.Mluvil o- tóra
Gottwald se Zápotockým a kroutil nad tím hla
vou. Povídá: To já víro,Antoníne,Xe ty. Jsi mazaný
chrap .Rozdrtil .is 1 reakcí , z kro t il delaiky, ale
se sloněn bys tohle nedckázrl. y
Zápotocký,ae. zatvářil urazene, Co bych ta
nedokázal, povídá,, sedněme si do auta a já ti to
uikážu: hned na místě.
vKdyzvjim privedliydo manežeyslona,zápotocký
k němu přistoupil a něco vmu pošeptal.Slon
okamžité padl na kolena.Přistoupil k němu zápo
tocký nanovo a pošeptal něco podruhé.Slon se
ihned pěevalilyna zadek Ji když,yk němu zápotocký
přistoupil potřetí a sůse mu něco pošeptal,slon
se rozestkal, plakal a plakal^nebyl k utišení,
ífottwald byl nucen uznat, ze se^to povedlo,
líc
povídá, slona jsi dodělal pořádné-Ale téct
mi řekni,prosím! te.co jsi rau to vlastně šeptali
- Co bych rau šeptal, odpoví dá Zapíntocký. Poprvé
jgera mu^pošeptalj jaké mám pří jjiny, j.ako předseda
dělnických odboru.No a slon padl samozřejmě na
kolema^čak jsem mu pošeptal,jaké mášvpríjmy ty,
jako dělnický president .To se slo.nvprevalil na
záda.Na a nakonec jsem eiu jenom pošeptal, jakou
mzdu mají naši delnícil

Jak se oznamuje z Prahy,byl utvořen nový A¥ KSČ.
Jde o Agenty ¥yloučené z. KSC,

Edo byli první komunisté?
o oo

Svatí tri králová?také Šli za hvězdou a dLosli
ke korytu.

Jeden mdsený soudruh potkal tuhl© jiného soudru
ha a hmd. si začal všecko moc pochvalovat:Tak vb~
dis ř konec ně j sme^se dočkali blahobytu .líz je tady!
- Zbláznil sesT&žasne ten druhy .Kde jaký blahobyt
vidísÝVŽd^ě ai člověk němu .e koupit nic ani na
sebe,natož do seb^I v
v
v
- Nojo,povídá uraženě ten nadšenec,když ty se
díváš i&a výklady* msto do esoví ni

Vyšel Lenin z moskevského mausolea,kde odpo
čívá nabalsamovaný, a jde na návštěvu k Stalinovi,
Hovoří tak spolu o situaci,a lenin povídásíía,a
jjak je to uvnitř?Jdou lidi. za tebou?
- Jakpak bv ne ,povídá Stalin,vždyž taky pro ne
něco deláraÍJen se podívej na. ty cifry!Tolik se
vyrobí oceli,tolik uhlí vydobudeme,tolik nafty,.,
- Dobře,přeruší ho Lenin,ale jak je to na příklad
s poživatinami?1
v
v
v
Hezbyla Stalinovi,nes vytáhnout čísla o pczívafcinách,Leninvcte,k^vá hlavou,a nakonec, povídá:
Tak se mi zdá, že kd^z to takhle půjde dál,půjde
lid spis za mnou ne z za tebou!

Jede si po Praze tramvaj a průvodci plní poc
tivé povinnost a vyvolává jména stanicíStalinova
třída, drive Pachová!.. .Kus dál zoavaíDimt rávová
třída, dříve Palackého!,.„Jede se dál a zase průvo
dci dá se slyšet:Jugoslávská kolej,dříve Titova,
předtím krále Alexandra!
v
v
Namíchlo* to jednoho pasažéra,a kd^z vystupo
val tak 3e už na* stu patku otočí a povídá:Cest práci,soudruhulbříve Heil Hitler!

Prorokovala cikánka Eieckovi,že umře na ve
liký BTřátek.
- Ha jaký?,ptal sevPieckí
*
*
- To, nevím, odpověděla věštkyně, ale rozhodne to
ta bude veliký svátek,aŽ umřete.
Ruský voják vidí českého sedláka,jak právě hnojí
jde k nerai a pta se ho.kolik je hodin.Sedlák
zapíchl vidido z eme, podívá se na slunce a na stín
vidlí,a povídá:Hnedle bude dvanáct,
Rus vytáhl rukáv,podíval se na osmerý náramkové
hodinky,pak vyhrnul druhý a prozkoumal hodinky,, co
jich m?Sl na ručena souhlasně přitakal:Ba, c.harasó,
hnedle bude dvanáct.
A vzal vidle a Šel,
pole,

Chirurg,architekt a profesionální komunista se
dostali do sporu,cí povolání je nejstarší.
- Samozřejmé, ze moje,povídá chirurg.Víte, že Pánbůh
udělal Evu z Adamova zebra, a k tomu, vzít někomu zeb
ro, je třeba operace, ne? *.
- Ale kdepak ,odporoval architekt.Dávno před tím,
než Bůh stvořil lidi,tak musil vystavět svět,protož(
do té doby b^l jenom chaos.Jak vidíte,pánové,nejstarší povolání je moje1.
Komunista se jen ušklíbl a povídá:Hni, pane kolegQj
a kdo myslíte,když uz jste se o tom zmínil,ze vytvo
řil ten chaos???
V budapešfeské restauraci jí zákazník guláš.Hezi
kousky masa najde kus pneumatiky, a trpce si stežuje
čí šníkovi.Ale číšník jen pokrčí rameny:To je,sou
druhu, docela podle plánu,povídá.Hevíš^že behem pěti
letky má všude automobil nahradit koně?

Sun pil^fle Slánský b tím,a© ho zavřeli,ale ta.
se h© také ostřihali do hal a, byla pro měj příliš
velká potupa .Vyžádal si papír a pero a napsal o
tam dlouhou stížnost Stalinovi.Stalin cte.a Jak
má od pnrody mekke srdlce, zzelelo se mu starého
soudruha*sednul si a po chvilce přemyšlení napsal
vlastorucní odpověčítHilý Slánský,vžIvám se do
Tvé situace a chságu, jak by asi mně bylo na. Tvém
miste.Z. toho, ze Te ostříhali^si moc nedělej.Já
Ti tam co. nejdřív pošlu Cepickui.
v Dostala se ¿jedna stará dáma v tlačenici slast
né do moskevské podzemní dráhy a vzdychla s úle
vou: Zaplat Pánbuhi, x
-To se už neříká,pokáralvji,vejak Rudá armády
který to sl.ysel.IIy dnes říkámersíky Stalinovi;
Stařenka ppkyvuje hlavou,přemýšlí a pak povídá:
No da,tomu rozumím,ale co "budete říkat, až
Sta
lin umře T
-Co?,zamyslil se voják.Samozřejmé:Zaplač Pánbůh’,.

Dělníci v Československu prý budou fasovat
zvláštní příděl šňůry a kolíků..
- K čemu?
- Na,aby si měli na čem susit hubu.
Jde v Budapešti po Margittine moste rybár*
docela, s prázdnou.Potká ho přítel a ptá se účast
né: Cop^fe.?Nebraly?
- Ale jo, .ryb tam hylo habadě j, odpovídá^ s povzde
chem rybař,ale za mnou stal celý čas nějaký čumil
s hvězdou na kabáte a ryby se neodvážily otevřít
hubu.
Jaký je rozdíl mezi biografem a lidovou demo
kracií?
- V bigrafu je východ z nouze a v lidové demokra
cii je nouze z východu.

Přišel Zápotocký s chotí na návštěvu do
Českomoravské^Kolben-Danek/dríve Maršála Tita/'.
Ale stalo se,ze zapomněli vyonout magnet ve
vrátnici,který přitáhl k sobe každého,kdo mel
něco železného u sebe a chtěl to z fabriky^a
už byl Tonda u magnetuiiíoc se divý, prohlíží v
kapsy,ale nemá u sebe nic ze železa,ani klíč
ne.Chce to přejít vtipem a tak povídá:To budou
-asi mé Železné nervy nebo ocelová vůle..
Povídá paní zápotocká skepticky:3ane,Toníku,
to bude asi ta tvá plechová hubat
HÁDANKA:(3-o-ttwald, Zápotocký avFierlinger se pro
jíždějí na lbci.ce po VTLtavš.Z. ničeho nic se lodička
převrhne.Ani jeden soudruh neumí plavat.Kdo bude
zachráněn?
- ???

•oKSiraaAiyisoNSaD

Umřel Rus, spakoval si kufřík a jde do nebe.
Sv.Petr otvírá bránu,a když vidí Rusa,myslíYsi,
že dole zkusil dost; chce' ho pustit,ale nejdříve
se zajímá o to, co si nese v tam kufříku.Tak mu
jej bere z ruky,o;tvírá a vytahuje nejdříve ja
kousi flašticku.
- Co je tohle?,ptá se.
v
- To, prosím, p-jovídá Rus, je pra; případ, že by mne
bolela hlava.
Sv.Eetr znovu sahá do kufříku a vytahuje kra
bici s prášky.
- A tohle?
v,
v
vv
v
_,v
- To je pro případ, že bych mel žaludeční potíže,
vysvětluje Rus.
v
Znovu sv.Tetr hrábne do kufříku a vyndává fotografii Stalina.
- Aháí,povídá.A tohle je co? i
v
- To,povídá ten Rus,je pro případ,ze by se raň.
stýskala po domove.
Z**
Bal i v Karlíne hlavy dohromady a dumali,jak
nejúcinnějivzískat nove cleny do sfcrany.líá&onec
jako nej.nadej ně jsi uznali tuhlevme fchodui
1. Kdo získá alespoň dva nové cleny,bude vylou*
cen ze stranv.
v v v
.
2. Kdo získá alespoň pet členů, dostane potvrzení*
ze v ní nikdy nebyl.

Hel Rražan neco^k vyřízení na ministerstvu,moc.
důležitá-věc, nějaké1 Infor mace^bez nichž se nemohl
obejít .Podařilo ge mu šta..4.stnevpo- mnoha obtížích
se dostat až k' přednostovi oddělení .Bohužel, předrnosta mu nemohl., informace poskytnout,ale prohlížel
si"sevzájmejeho.sety a ptal se ho,u koho si dává
SÍť. Přednostův zástupce tak év Info mace neposkytl,
ale velmi, jej. zajímaly návštěvníkovy boty,a vyžá
dal 'si adresu jeho sevce.Udiven^a znechucen,občan
se-zastavil u vratného a vyprávěl nu o těch podiv
ných rozhovorech).
v
v
’ Portýr,se smál,dal občanu potřebné informace a
vysvětlujeiTa-je docela jednoduché,Přednosta byl
dřív,před-pučem,krejci a jeho zástupce švec.
- À jak to.že" Vy ; víte všechno,co jsem potřeboval
vědět?,diví se ■Pražan.
-YTb jevtakév jednoduché, povídá vrátný.Ja tu byl
před pučem přednostou.

'Zlepšovací náýrhi:Ab^ bylo sníženo procento nemoc-:
ných pu^Lou v závodních ošetřovnách nasazeni místo
' lékařů'členově závodní milice.

Nápis na vykradeném konsurau:SNB jde s lidem,
my krademe s klidem.

v Soudruh inspektor přehlíží Nastoupenou
dělnickou rasLliol
a klade- otázky,aby zjistil
přípravu v politickém skolení:Go byste,sou
druzi, dělali,kdyby:ie<í.naJodnou se k nám při
hlíží 1i Američani?
Mie»Ticha»Ztratil so udruh inspektor trpě
livost,ukáže p-rstem na^jednoho v řade a křičí:
lío, ty tady, co, bys. ty; delalTÍ
- Já?,vyhrkne Obež,Já..„no já ke nemusím sta
rat, noc by se toho moc nestalo,ale jen si.pi sdstav,soudruhu inspektore, ca bys asi dělal ty?
Prochází se Cřottwald v zadumání hradčanskou
zahradou,když tu
k němu přiběhne jeho vnuč
ka. V ruce drží"pampelišku s chmýřím;, podává mu
ji a povídá:Foukni,dědoíFouknií
- Jo, to ee ti řekneI,povzdechne Q-ottwald^Já
bych třeba fouknul,ale kde mi dají asyl?
Jelo onehdy vlakem na výlet ^ár mládenců.
Jeden z nich,zřejmě tiché a miřme povahy,vytáhl
z tašky asi půlkilový kus salámu,koukal se po
krajině a spokojeně okusoval .Procházel tím va
gonem jeden milicionář,otevře zeširoka oci ma
ten salám a hned se k mládenci žene:Co?Takový
hle kus salámu, když je na lístky?Hned s mim sem!
ISUci.onář zabavil salám,pokračuje v pochůz
ce- a když se znovu vrátí do téhož vagonu, vidí :
mládenec' ukusuje z nového kusu, při nej menším
stejně velikého. Saaazřej rase salám zohavil.
Když se- vrací po třetí a vidí, ze mládenec
znovu ukusuje z ohromného salámu, začalo mm to
kýt divné a udeřil na chlapce zhurtatKde to
bereš,darebo?Čímpak je fcvů^ otec?
Chlapec se na
něho. raekce podíval a povídá
sk roímae-iTaky milici ona re®.
Jeden sovětský občan oběhal celé mystQ,^le
nebyl s to sehnat ani kousek chleba.Před všemi
pekařstvími stály dlouhé fronty,že nezbyla
ani nejmenší nade je. Unav etj se vrátil domů a po
vídá žene ¡Takhle se jjedá zít.Jdu a zabiju Stalina.
Odešel.2a nějaký cas se vrací.
- lío co,zabil? ptá se manželka.
- Ne,povídá občan otráveně,tam taky stojí obrov
ská frontaí

Učitel začal výklad o císaři NeronoviíByl kdysi
velmi krutý muž,který vládl národu, jejž uvrhl do
neštěstí.Jeho krutost neznala mezí.Pronásledoval
své odpůrce,nešetřil nikoho.,ani své přátele a sluhy.
Bu ho přerušil mladý vpionýr: Soudruhu učiteli,
jestli fceá řeknete ještě jeho jméno,tak půjdete
do koncentráku*.

Jel Zápotocký se informovat, na vlastní oci
o spokojenosti dělníku v jednom průmyslovém
městě,a jako obvykle nosil vyslechnout hodné
repotu a štiplavých po známek.Proto ani nemohl
uším,když mu jeden starsí dělník na jeho^dota
zy odpověděli Já, soudruhu, sJL na režim stěžovat
nemůžu^Ja jsem docela spokojeny a mám a ¡aoe
míň prače.než dřív-v v
v
- Gože?i.l4n práce,nez dřív?, žasnul Zápotocký.
Jak je tohle možné?
v
v
- To je tak, povídá ze široka ten dělník-Dřív,
když moje žena prala,tak ^sem musel snést g
půdy necky, nanosit vodu, přinést ze sklepa uhlí,
vyměnit, vodu^táhat se s ^košíky prádla na půdu
a zj3afcky,kdyz bylo suché,no, rlkára,člověk byl
zapražen jako^kůh.
v v '
- Ho, a co delás tečí, když žena pere?, ptal se

Zápotocký.
v
_
- Ted?,povídá delník.Ted vlezu nahývdo postele
a cekám,až moje jediné spodky jsou čisté a vy
žehlena.
Konci politruk svou přednášku slovy:Naše
hlavni heslo i dohodit a předhonit kapitalistické
země!1 Má někdo nějakou otázku?
v
Přihlásil se jeden rudoarmějeciA az. je,sou
druhu, doženeme, budeme tam smet zůstat?

Bierut se kdysi ucházel q: místo obecního
písaře..Musil udělat zkoušku zběžné inteligence.
Ptají se ho jedno, druhé,páté, ale Bierut nic.
ZŽelelo se ho jednomu zkoušejícímu a aby mu po
mohl, ptá se:Kdo objevil Ameriku? v
Bierut nic.To už bylo na zkoušejícího moc
a za_..úpě 1: K ry š t of K olurabus !
Bierut se beze slova zvedl a odcházel.
- Kam ji ete?
v
v.
- Ho přece,povídá Bierut,uz. voláte dalšího kan
didáta?!

Potkají se v Bukuresti dva známi.povídají si
o poměrech a tenvjeden si je strašně chválí.
- To je úžasná vec,tenhle socialismus¿Jen si před
stav: je vecer^zima, prší, ne. a ne se ^dočkat tramvaje.
A jak tak cekáš, krehneš a proklínáš, jede kolem pře-;
py chová limuzína. Zastaví ^koukáš, kdo v ní — a to je
ředitel fabriky,kde delás.A hned tě nutí nasednout.
Kam chceš jet?Domů?Samozřejmě!Ale nejdřív jedeme
ke mne, vy^ít^si horký grog, jinak je tu rýma jako
hrom.Žádné výmluvy,uz se jede.Nejdřív vypijeme hor
ký grog,vlastně ne jeden,tři.Pak kokteil.Eak sekt.
K tomu jazz z radla,turecká káva-Káno. pěkně teplá
koupel.A pak fceprv domů!
- A to jsi všechno opravdu sám: zažil?,diví se ten
druhý.
,
- Já ne,ale má sestra!

Slavnostní před; stavení v Ha vodním divadle ,
Manželé Gottwaldovi sedí v presidentské loži,a
paní Marta si zvědavé ppohlí ží^pubti knmi. Najednou
zatáhá svého chotě za rukáv a septa:Ty,podívej ge,
támhle ten cloyek a dlouhými vousy,ve fcrefcí nade,
to je Vrchlický!
— Co té nevedepovídá Gottwald,Vrchlický je už
dávno a dávno mrtvý!
IJarta tinr není noc presvedcena, divá se napjaté
dolů,a za chvilku glouchne chofcé loktem do Žeber a
povídá vítězoslavně:Koukni se, rychle, vždyt von se
pohrnul!

V jedné bulharské továrně se dostali sovětský a
bulharský technik do hluboké diskuse nad dvěma straji.
vv
v
_ Smát ráj,, ta vary sc, povídá Bulhar,vot tenhle nemecký
stroj: za 25 minut ho uvedešvdo choctu a pak běží 25
dní bez přestávky .A vot sovětský stroj:taky se dá
uvést do chodu^za 25 minut,ale za dalších 25 minut
chcípne a musíš ho opravovat.Terj německý stroj,chaiřéšij stroj.Ten sovětský s^roj,spatný stroj.
Sovětský technik pozorné naslouchá a ^ak povídá
s povýšeným úsměvem:Eto ně pravda,tavárysa,ty osibájeě sa.Vot německývstroj:25 minut na něm pracuješ
a pak běží sám.To spatný stroj.Sovětskáj stroj,eto^
oharósij stroj:běží jen 25 minut, a pak na něm musíš
pracovat.Díky tonu ma každý práci a není tu neza
městnaných!
navštívil Gottwald blázi nec, tam mu předvedli
všechny pacienty,a aby jim něco řekl,tak se Gottwald
ptá, jestli umějí soudružek^ zdravit.Hned všichni
zaláli pěst a křičí:Prácí cest!
všichni,jenom jeden stojí a ani senehne.
- Copak ty,ptá se Gottwald, ty nezdravíš?
- Jí, prosím, ne jsem blázen, já jsem dozorce!

Shluk lidí" na východob^rlínské ulic 1.Uprostřed
Ihkýsl muž" bbduj.e^se nu nějaký cizinec ukradl hodítiKy.Přijde strážník a vyšetřuje případ.
'pjeizin'é;c?ýpovídá.To byl jistě American!
;
-Ne,American tov.nebyl, tv rdí okradený.
Tak tedy vAngličan?

- Ne,Angličan, taky pe.
- Tak' co to bylo zac?
,
v
-’.'To byí asi Fin,povídá okradený rozpačité.
- Fin?,mračí'se strážník,Tady žádní Finové nejsou!
Ta snad byl‘Rus?
vv
v z
- Nojo^Rus to byl!,potěšil se postižený.Ale pamatuj
te si.ze jsem to nerekl první!

Jak se řekne čínsky Československo?
- Jen ven!

V
"V
Utarel komunista,a ¿jakkoli nepravděpodobně
to z,ní, přisel do netře.Prohlíží si všechno, pro
hlíží, ale nějak se tu ne a ne cítit jako doma.
Konečnovje ran tak dlouhá chvíle,Že to už. nemů
že vydržet, jde, k sv.Petrovi a. povídá ¡Poslyš,
soudruhu,nedalo by Be to nějak zařídit,abych
se z téhle otravy dostal měkam jinam?
- Ale jó,snad by to šlo,přemysli sv.Petr.Kdy
bys takhle chtěl do pekla,to by se snad zařídit
dalo.
- Do pekla, říkáš?,dumá komunista.Proč ne,ale
abych do nečeho hloupě nev lít¡Nemohl bych nej
dřív vidět, jak to tam vypadá?
- lile jé, povídá sv.Petr.Otevřel okno a ukazuje
dolů.
,
,
v
Soudruh se dívá a dívá,a co nevidí?Intimně za
řízeny pokojíček, mekkoučký div^n, na^nširr sedí .
Kopecký,na Kopeckého kolenou křehoučká kraso
tinka, napravo stolek s flaškami šampaňského,
nalevo krabice s kubánskými doutníky...
Soudruh uz. ani dál nekouká a jen prosí sv.Petra,
aby směl do pekla jak ne¿rychleji.A už sjíždí
do pekla, raz,dva, tri - a uz je v kotli,a čerti
do něho: vidlemi.
- Go? Tohle neÍTo jsem nechtěli,křičí soudruh
zoufale.Já to chci mít, jako: Kopeckýva ne jinak*.
Gerti se na něho dívají plni překvapení a
soucitu,avten jeden povída:A ta jsi,soudruhu,
zapomněl,že Kopecký byl ministr
propagandy?’.'
Ústřední sekretariát Všesyazové komunistické
strany/bolševiků/vypsal soutěž na nejlepsí so
chu slavného hudebního skladatele Gajkovského.
První cenu vyhrál návrh, představující Stalina,
jak sedí v kresle a poslouchá jednu z Gajkovského skladeb.

Utíká český zajíc £res hranice dovNemecka.Zastaví
ho německý zajícva pta se,kam tak běží.
- Kevíš?,povídá český zajíc.U nás ted zabavuje stát
všechna prasata!
- To se fce přece netýkáÍTy jsi zajíc a ne prase'.,diví
se německý kolega. v
- Uojo,vzdychne zají cek, ale vykládej to SETE1.

Továrna na kočárky pracuje na 100 ^.Stachanovec
Kováček na 16O ^.Mlrno to Čeká rodinu.Takvse te^y
závodní rada usnesla darovat mu jeden kočárek,ze on
už si jej složí dohromady sám.
v
Za sest neděl je vidět soudruha Nováčka s deckem
v náručí.
- Kdepak máš kočárek,soudruhu?,ptajívse ho,
- Al.e,povídá znechuceně soudruh Nováček,to je tak:
až to skládám dohromady,jak chci,vždycky mi z něj
vychází kulomet*.
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Vstoupit do partaje - nevstoupit do partaje?
Doba je těžká,leccos^se může stát, člověk musí mát
přehled o situaci,nez se nějak ¡rozhodne*A tak se
pan BlumenthaL rozhodl,že se podává do Moskvy.
Sešla se celá náspo che, rozmlouvá ji ran to, ale pan
Blumenthal nic.Podívá se tam,rozhlédne se a bude.
je informovat.A aby nebyly potíže s eensurout,
domluvili sc:když bude psafc pravdu^tak použije
obyčejný inkoust.Ale bude-li psát. červeným -inkou
stem, j e p ravd au pr avý ap^k
a pa n Blumenftha| j el.
Za pár dní od něho dosel dopis,A psaný obyčej
ným inkoustem}V dopise pak stojí:Maji n^jmilejsíl'
Je zde úplni? ráj na zeni. Jídla, pití,kouření, všeho
nadbytek, za směsněvlevné ceny.Lidé výborné oblečení,
kulturní bydlení,všude vidět jenvblahobyt.L^di
jsouvšžastni a za Stalina by skocil£vdo ohme...
Všichni kroutí hlavami,nemohou ve rit ^vým očím.
Copak se najednou zbláznil TA dopis pokračuješ...
Všechny reci o nesvobodě jsou Sirým nepřátelským
^ývnyslemjíaždý si tu dělá podle svého, vydělá si* v,
ze neví, co s penězi,a. ke koupi je všechno na svetei
Jenom červený inkoust jsem nikde nemohl sehnat.
Zdraví íKLumenthal.
Před Černínským palácem zastaví krásný merisky
automobil.Dva občané se na nej zpovzdálí dívají.
Jednoho svrbí jazyk a prohodí:Pěkný sovětský vůz,co*
- Pěkný*jen c.o je pravda,přikyvuje ten druby^Ale^
nevíte,ze tchie je americká značka a nevsovetska?í
- VÍie,vÍh, povídá ten první .Ale mohu já vedet, co
Vy jste zac?í

„ Přijde občan,kylékařiva záda, abyvrai prohledl
uši.Lékař zjistí,se má usi v nejlepsím pořádku*
Občan se:vtomuviiKKc divá. a dává si prohlédnout oei„
Ani na těch vsak není nejraenéí vada.
,

Oo

Vzdechne si ten občan nedůvěřivě:UoKLe nechápu.
e lysin, to neví dám, a co vidím, to neslyším»

MacLarský komisař se vyptává sedláka, jaká bude
letos sklizen brambor. .
- Brambor bude letos tolik,že kdyby se složily na
jednu hromadu,dosáhnou až k nohám Pánaboha.
- V Maďarsku uz není Boha’.,povídá komisar zamračeně.
- Brambory letos taky nebudou,konstatuje sedlák.
Zoufal si jeden Čech a rozhodl se spáchat sebevraŽ;du.Sebralvse tedy, ^de na májový průvod vna
Václavské náměstí,počka si navdefiládu,a když jde
kolem nejhustsí dav,začne křičet na celé kolo:
Gottwald bude viset’.S Gottwaldem na lucernu'. v
Vystoupí z defilády jeden dobrosrdečný muz,poklepe
um na rameno a povídá: Člověče, neřvi tak na hlas'.'Ječte
tě uslyší nějaký komunista a půjde tě udat’.

v v
Přiběhla do rozhlasu v Brně selka.a Če se jí
chuděrce y stal hrozná’ malér,
1
- Na,copak se Vám přihodilo?
- Erobímichápane grádi sta,zaběhla se Mi koza,a
to víjo, jako škodu z toho mám.
-Jtfo, a co“vmy s tíra máme,soudružko,co dělat?Máma
Vam snad škodu nahradit?Snad abyste zašla na SNB,
- to prosím teda ne,Ale prosímich,kdyby byli tak
moc hodníva rekl^to tím. grádiem.Ta koza má černý
flek na hřbete, kasdy ji hned pozná. Jménu je se T.f ra ,
~vA vojákem rozhlase ^bychom to měli vysílat?V od
děleni ztrát a nalezu,v pátraci službě,v zemědělském
nebo v jakem?Cp by se Vám,soudružko,nejlíp zamlou
valo?
- Vijó,kdybych mohla prosit,tož v tom,jak tam večír
ríkajó"Vala Londýn",V tu chvíli sedí u grádia celá
dědina;
Dva delegáti na berlínském Festivalu mládeže
s.e sesli na krátký rozhovor .Jeden byl z Itálie,
druhý ae Sovětského svgzu.
- Řekni mne,povídávsovětský delegát,řekni niuě,
proč vy Italové porad mluvíte tady v Berlíne, na
ták mohutném f estivalu, jenom o jídle?
Italský inladikvse nato otáaal Rusa:A o čem
mluvíte vy, ze Sovětského svazu?
- ííy mluvíme o^pravdějO cti a o míru,odpověděl
sovětský delegát.
v
Ital pokýval hlavou avrekltTak tedy oba mlu
víme o tom,co nejvíc potřebujeme.
Přišli ruští vojáci do slovenské dědiny,jdou
k předsedovi Národního výboru a ptají se hio,kde
je zde odvšivovací stanice.
y
- íly zde žádnou odvšivovací stanici nemáme,praví
předseda.
,,
,
„v ,
* .
- Jste vy ale nekulturni.tr nas je v kaz.de vesnic:

HfeÍGi PŘÁTELSTVÍ SE SOV&TSKÝM SVAZEM 1,hlásaly
plakáty ve všech lidových demokraciích Ji lide k
tomu s gustem připišováli:DOBRÁ - ALE ANI O DEN DÉLE r

Potkají se dva češi v pralese v Rovníkové v
Africe,padnou sivdo náruči,a vyprávějí sl a všem
nK3Žném>ři jide řeč na jednoho stolec něho známého.
- Co se s nimi e tálo, nevíš?,povídá ten ječmen.
- CoTS&stal doma!. povídá. ten druhý.To vis,on byl
vždycky dobrodruh1.
Potkají se: dva sedláci,a jeden se ptasJak se
tl vede?
z
- Jako mandelince bramborové,povídá druhy.

- No,taky ziju jen z brambor,a pořád čekám,,kdy
mě seberou.

^2

Po slavnostním ukončení dvouletkyvodjíždí
Gottwald, do Lán.Je v spokojené náladě,a jak jede,
najednou vidí u cesty člověka,který vytahuje z
kapsy hrst sena a hladové z ní nkiynuije.Gottwa]d
dá zastavit a povídá pozlobené: Co ta děláš,sou
druhu! Tak oýrahle jednáním budíš veřejné pohoršení!
- Co mra dělat?,ohrazuje se soudruh.Já mám hladí - Sedni si ke rané do vozul,vybídl ho Gottwald, soudruh nasedl a jeli.V Lánech dal Gottwald pro
něho prostřít a soudruh po je dl, kolik hrdlo ráčilo.
Při loučení mu Gottwald poklepal přátelsky na ra
meno a povídá: Víš, s ou druhu, az splníme pětiletku,
tak budeš moci takhle ^íst každý dění
Soudruh jde pln nadeje domů,ale pak ho napadne,
že jošt let o hladu čekat nevydrží,a že by to také
nemélo; snyslu, když přece v Rusku silnili jiz pěti
letek několik a tak fcanr musí byt učiněný ráj.Seb
ral se tedy a jede do Ruska .Ale v Rusku to nebylo
o nic legší nes doma,a tak si soudruh sedl před
Kreml a cekal.A když §el Stalin kolem,vytáhl z kap
sy hrst sena a hladové uku^uje. v
v
Stalin se zastaví,zamračí se pristoupívk němu
a povídá:Go to děláš, so_..udruhu? Tohle je přece
sabotáži
- Co mám dělat?,ohrazuje se soudruh.Já mářa hladí
- Mot dobře,máš hladí,povídá Stalin,ale seno si
máš nechat na zimu.Ted kousej zelené!
vJako vsu.de za Železnou oponou, sbírá jí komunisté
oděvní součástky pro^Korejce i v Budapešti.I vysocí
funkcionáři strany dávají příklad a chodí po domočit
sbirat.Takovéhovnavátévniká nelze odmítnout,co má
Laszlo Kiraly dělat?"Jde a dá svůj jediný přévlecmík.
Druhy den se malý Laszlo přiřítí domů celý nadšený:
Tati,já videi Korejcel
- Ca?Korejce?,diví se otec.Jak jsi ho poznal?Podle
šikmých ocí?
- Ne,povídá syn,po dle tvého kabátul

Ifi.nist.....erstvovzahraničí v Praze přijímá do svých
služeb s okamžitou platností pouze kominíky.
- Proč?
Protože se pohybují ve vyšších sférách a mají široký
rozhled.
Plánují v Kremlu invasi Evropy a nejyíc^starosti
jim děla,jak se dostat do Anglie.Konečne přišli na
nápad, že byvjim moskevský velerabín mohl povědět,jak
to kdysi udělali Židi, že přešli Rudé moře suchou nohou.
- To je jednoduché, povídá rabín.Mojžíš jen kývl holí
a voda se rozdělila,a Židi šli jako na špacír.
- To je ohromné'., radu jí se všichni.A kde je ta hůl?
- Ta?,poví dá rabín.V Britském museu v Londýne.

Potkají se dva známí a jeden zdraví druhého:A&
Žije Stalin! v
v
v
v
Podívá se přítel na něho smutně a povídá:Pred pár
lety jjSi zdravil At žije Hitler I
Usmál se ten první a povídá:No - a žije?
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Jozefek měl pracovat se stréčkem na JZD,Ráno
přišli na pole,měli orat s jedním párem koní a
jedním párem volů.Jozéfek dostal voly a ucel zorat
tři míry.Plivl do dlaníva povídá volura:Tak,sou
druzi, do toho'.'Orání mu slo dobre^do večera zoral
nejenom pře;psané tři míry,ale jesfce deset mer
navíc!<áev
Strecek Krápal se tomu velice podivil a v ptal
se, jak to mohl udělat,? Jozéfek mu všecko povede!
a tak na druhý den to strecek zkusil takyytak. v
Večer přišel domů cely zbity a vypravuje,z>e kdyzy
koně pobídl podle Jozéfkova receptu,tak ho proste
zkopali.Jozéfek sevchytí za hlavu, a povídá:Jo,
stréčko, to můžete říct jenom volům, ale ne koňům!'
Severní Korea má novou zbraň,kterou právě zasadila
do boje proti nepříteli.
- Jakou?
Šišky na blechy!
Ruský a anglický voják se spřátelili na hra
nici svých zón v Nemecku. Jednoho: dne odje.1 Angli
čan na dovolenou a když. se po několika týdnech)
vrátil,vyptával se ho: Rus,kde byl.
- No, nej dřív v Londýně, a pak jsem si zajel do
Skotska na pstruhy.
v
z
- A to ti dal londýnský sovět povoleni?,divil
se Rus.
z
v
z
v
- Já žádné nepotrebuji,pcwída Anglican.
- A kdo ti schválil cestu vlakem?
- Jaká schválení?Ostatně,já jel autem.
- A kde jsi vzal auto?
- Mám svoje.
v v
- A to ti komisariát přidělil benzin?
- Ne,ten jsem si koupil.
z
z
- A co jídlo?A co t>dlení?To ti místní a domovní
sověty daly bumážku?
- Kdepak!Já se stravoval a b^dle.1. tam, kam jsem'
dojel a odkud jsem mel nejblíz. k potoku.
To už. bylo na Ivana mnoho a jen si povzdechl:
Eakaja anarchii jat

v Jednoho lednového rána se ozvalo volání o pomoc.
Někdo, spadl do Vltavy a tonul.SUB se dívá s mostu '
dívá se, ale do vody se mu nechce.Pochopil tonoucí’
jasnozřivě, jak je na tom bledě a začal křiče.t:President je vůl.Jo^nn tohle je zákon na ochranu repub
liky,SNB bez dalšího váhání se vrhl do vln a topí
cího se vy táhl. A-hned na policii, a výslech.
- Já jsem, myslel na amerického, presidenta,hájil se
obžalovaný.
Ale tohle,nu na policii rychle zatrhli:Jen žádné
vytáčky!, povídají, to na nás ne platí'.My víme moc
dobře,kterej president je vůl!
v Ptá se učitelka ve škole:Čtyřčlenná rodina,každý
člen dostane lístkyvna 750 gramů masa měsíčně.Kolík
dostane rodina přidelenoi dohromady?
- 200 gramů sýra.

Jde babička z Václavského náměstí na Vinohrady.
Zastaví strážníka a ptá se,kde je Kochova třída.
- To^je zrovna tahle, co po ní jdete,vysvětluje
strážník.
,
v
v
- Jali to?, diví se babička.VzdyČ tu stojí napsáno.
Stalinova třída'.
Vzdychne ten strážník a povídá: Jo, to j.e pravda,
ale vy jjste se,babicko,taky jmenovala za svobodna
jinakI
Dozvěděl se maršálek Roko?sscwski, ze autorem vět
šiny vtipů,které aynem v Polsku kolují,je jeden
komik.Dal si ho předvolat,povídá mu jedem z těch
vtipů a ptá se:Je to tvůj vtip?
- Je,přiznal se komik.
- A co tenhle?! Rokossowski vypráví další.I k tomu
se korrite přiznal.I ke třetímu, čtvrtému,desátému.
Nakonec se Rokossowski dopálil a křičí:Jak si to
Tm lže s dovolitÍTMeví š, ze já jsem osvoboditel a spása
Polska??
n
- Prosím za prominutí, povídá, komik, ale tohle můj
vtip není.

Mocní tramvaj byla poloprázdná.Na oknech
nálepky}velebící výrobky státních podniků,
oznámeni příštích manifestací,pozvánky k budo
vat eiskémuyúsilí.Na tvářích lidí vrásky starostí,
co^s tím přibývajícím plahobytom, co s dalším
zvýšením životni úrovně.Nálada tedv ponurá,
licho přerušil jeden pán,který seděl v rohu:
Ach jo,...jo jo,ach,povídá^ y
Přidal se druhý s protější lavicezBa ba,...
tak tak,...ach jo.
y
Řekl průvodcíyotrávene:Pánové, nechte té
politiky.lián jí přes den dost’.
Ruský voják si vyjel navpropustku do Ber
lína.Bylo to po prvé, co videi tak veliké město?..
Chtěl siyvyfoto^rafovát trosky relchstágu, když
zjistil, ze mu někdo šikovné uřízl aparát, takže
to ani nezpozoroval a na ramenou mu zůstal,, jen
řemínek.Zabraňoval Ivan a poví dá: Kultura ne,t,
ale technika bolšájaL

Ptá se jeden z agitační dvojice,která sbí
rala podpisy na resoluci obránců míru,ptá se
cikána,pro co ^ejpro válku anebo pro mír?
Povídá cikán:Ja šom, prosím, za cichy prevrafcl

Zda-^1 £ak víte,kdo j;e největší oráč
v českých dědinách?
- Přemysl Orac.
- Mel
v
v
>v
y
- Jak to?Vzdy£. Přemysl Oráč jedním párem volů
zoral celý láni
- To? nic není .Klement Gottwald zvoral jedním
KoKátkemi celou republiku!

Vyptával se ¿e.den cizinec v Prase obyvatel <?f>
to znamena prakticky:"Žijeme radostněji".Dlouho
se toho nemohl dopídit,as konečně mu to vysvětlil
jeden občan.
-yTc máte tak,£0vídá.Já i zena pracujeme v továrně.
Ráno vstáváni uz ve ctyri a stojím ve frontě,abych
dostal osrainku mléka.frinesu ji občas ětastne domu
a tak marae radost,ze zas jednou mánie snídani.tím
spis,jestli náhodou se zatím žene podaří sehnat
dvivrohlíky.Před gestou jedeme elektrikou do práce
a^nekdy se stane,ze jsou dve místa volná.Tak tedy ’
mane radost,ze můžeme chvilku sedět.Vecervse občas
žene podaří dostatvu uzenáře pohlední Čtyři vuřty,
a tak máme radost,ze le co k večeři.Jdeme spát,
’
zvoní zvonek,jdu otevřít,a tam policie.Bydlí tu
Josef Novák?,ptajívse.NJ prosím,ten bydli naproti'.1
A tak máme radost,ze jeste nepřišli pro nás...

Co. znamená SSSR ?
-v???
Tri správci a jeden robotnikL
Jede Gottwald s Kopeckým po nábřeží a tu vidí
mladého statného muže, jak chytá ryby .Byl pracovní
den a tak se Gottwald pozastavil nad tím,že zde
zahálí jedna praoovní síla.Poslal proto Kopeckého,
aby zjistil, jak to; při jde,že zatím co národ pilné
pracuje, zde se někdo věnuje tak neproduktivní
zálibe:Sejde Kopecký k rybáři, vyptává se ho a pak
hlásí Gottwaldovi:Je to. básník.Ze prý se prí lovu
nejlépe soustřeďuje!
"
- Básník 17,podivil se Gottwald,han. to by mohlříci
každýi Jdi tam dolů a požádej ho,at ti podá dukazl
Sejde Kopecký dolů k řece a žádá o důkaz,
- To je snadné,odpovídá poeta,zamyslí se na okam
žik a recituje:Pod námi je voda,
nad námi jsou mraky,
ty jsi velký vůl
a ten v autu taky!

Brnká Marta jedním prstem na piano, azvz toho v zV
Klement ztratí trpělivost a povídá:Poslys,co to delae?
- Ale chci najít velké Gá.
- A proč?
Vy
a
- No vis. já bych chtěla zabrat Gde domov muj.

Sešel se hlouček kluků v parku a radí se,
na co si budou hrát .Hřejme si na republiku,
navrhl jeden,já budu presidentem. - A my ostatní?Vas dám zavřití'
Co je toWáší to 25 kg i s rakví?
•eoqeypqed od i[juaepij

Hapis na chodbě pražského hradu:.
Mh r t a, zgbal ran e c.
Brzy začne tanec’.
vP.MichelvRAq.uet, proslulý kazatel od^Matky
Bozívv Paříži,navštívil po úmorovém puči ČSR
a sesel se tam s přáteli,s nimiž byl za války
internován v^Iffaufchausenti.Za jímalo ho;vpředevším postavení církve a věřícího; člověka v ko
munistickém státě.Viděl i slyšel.0 některých
postřezích hovořil v cyklu postních kázání,
v nichž se zabýval pomerem kresčana k státní
moci.Kázání byla velkou událostí a P.Riquet
musel v soukromém hovoneodpovídat na mnoho
dotazu.Byla posléze položena otázka,jak to
tam lidévsnásejí.
- Jako všude,kde jje zle, odpověděl P.Riquet.
Jedni ^isou optimisté,druzí pesimisté.
- Pozná se. to- lehce?
v
- Docela jednoduše:pesimisté se učí ruský,
optimisté anglicky.

- V Jugoslávii se volilo ponrocí kuliček.
- To^v Maďarsku takyíJenize ty kuličky nabíjeli
do pušek a kdo nevolil s vládou,dostal je do
břicha,,

Po několik dní byl Zápotocký nezvěstný,.
Šuškanda si myslila,ze uz je taky v troubě,
Ale byl to,bohuže.1, omyl.Vrchní nepřítel dělr*
nictva byl v nemocnici.Řezali mu usi,aby se
vešel na známky.
USMÉVY TRESTANÉ

Z letáku od Jaroslava Hrubého - Holého
Žalozpěv svátého Václava:
Na tom Pražském magistráte
velké bylo zděšení,
od koho tam přišla žádost
to nemáte tušení.

Slavný pražský magistráte
sděluji Ti s bolestí,
že to dále nevydržím
na Václavském náměstí.

Službu mít na Václaváku
to je práce nemilá,
už ml z toh zpitoměla
i ta moje kobyla.
Slyšel jsem tu dříve řečnit
Kramáře i Klofáče,
teď když spustí Klement Gottwald
hned bych se dal do pláče.

A když Tonda z ÚRA pustí
svoji hubu z řetězu,
je mi, slavný magistráte,
že div s koně neslezu.

Když tak půldne musím čumět
na ty rudé průvody,
kobyla mne vyhazuje
div mne dolů neshodí.
Tak to tedy na náměstí
chodí nyní ze zvyku,
z toho slavný magistráte
div, že nemám koliku.

Postavte sem SNBáka
s hodně dlouhým pendrekem,
já tu hodnost, magistráte,
zatím skládám s povděkem.
Bude jistě pro mne lépe
když půjdu i s kobylou,
protože bych - jak jsem svatej
proved Vám věc nemilou.
Svatý Václav, v. r.

v Jednoho ďne^nel Pražský rozhlas oa pořadu
princů reportáž. z jedné továrny. Report ér zval
rtlzne dolníkyv& mikrofonu, dal jira připraveny
text, z něhož četli chvalozpěvy na ředitele,
vládu*komunistickou stranu a díky za štasthý
nový život,
'
Vše slo jako na drátku,as.pri sel na řadu
soustružnik Kudrna. Bylo na něm znát ostýcha
vost a odmítl přečíst list,který nu reportér
nutil do rukou,
- Tak^pojd, po já, soudruhu, nestyč se, celé město
uslyší^tvúj hlasl^pobízel reportér.
- Ne,dekuji, odpovědět soustruznik Kudrna^,
- Ale sou druhu, pobízel důrazněji a poněkud
s obáváni reportér soustružnika.soudruhu před
stav Bi.ze te bude slyšet celé Československo
Tak pojdi...
v
Ale Kudrna nesel. v
v
- Ale soudruhu,pokračoval reportér zvýgenýmv
hlášen,když řekneš pravdu o nádherném živote
u nás,dekadentní demokracie uslyší tvůj hlas,
vlastně celý svět te bude slyseti
- Celý svět?,Kudrna náhle projevil zájem,celý
svět?I Amerika??
- Ano,soudruhu, i Anerikal
Kudrna přistoupil k mikrofonu, ohlédl se a
z,volal: Ane ríko, zde je Čiesko sl ovensko. POMÓÓÓÓZ

Stanislav Brzobohatý
SMÍCH ZA ŽELEZNOU OPONOU
7yslo: v srpnu 1952, Jako 1.svazek Edice satiry,
kterou vydává Kruh přátel satiry,
c/o Marie 2a rubová, 180 Westbournc Grovo;
LONDON W~. 11., England.

Vydáno 500; výtisků.
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NĚKOLIK DOTAZŮ

Udeřila desátá a příslušníci Veřejné bezpeč
nosti se pustili do svačin. Taky Jirka vyndal
svou přesnídávku, rozbalil ji a se slovy „zase
chleba se sádlem, to já nerad, “ hodil to do
koše. Totéž se opakovalo i druhý den. Třetí
den Jirka vytáhl z aktovky svačinu, ani ji
nerozbalil a rovnou hodil do koše.
„Co blázníš,“ říká mu soused-příslušník.
„Ani ses nepodíval, co v papíře bylo. Třeba to
nebyl chleba se sádlem...“
„Ale byl, “ mávl rukou Jirka. „Já to musím
vědět, vždyi si to večer mažu sám. "

NA RADIO JEREVAN
Všude ted slyšíme slova perestrojka a glasnost.
Znamená to snad, že tím chce soudruh Gor
bačov Západ předběhnout?
Vyloučeno, pouze doběhnout.

*

Jaký je rozdíl mezi rumunským soudruhem
Ceaucescu a hrabětem Drákulou?
V podstatě žádný. Oba jsou z Rumunska, oba
se pokládají za šlechtice a oba pijí lidem krev.
Jenže Ceaucescu víc.
»

Z veletrhu v Lipsku přinesli čs. návštěvníci
tento vtip: „Víte, jaký je rozdíl mezi Gorbačovem a Sucharovém? “ Odpověd: Žádný, oba
jsou kritiky režimu. Ale jeden za to ještě nebyl v
base. “

Komunistů je hodně. Ale poradte mi, jak po
znám toho správného?
Snadno. Správný komunista je takový sou
druh, který vás dokáže přesvědčit, že východo
německý Trabant je lepší auto než západoněmecký Mercedes.

Jř

Zpráva z Afganistanu: Na bojišti zůstaly dva
tanky. Jeden je pokažený a ten druhý je taky
ruský.

*
Proč. stavíme vesmírná plavidla a mezikon
tinentální rakety, když nemohu nikde sehnat
zvonek na jízdní kolo?
Kde jste sehnal jízdní kolo?

Kde bude Vasil Bilak až přijede Gorbačov do
Prahy? V Prčicích.

*

Je to pravda, že ve všech moskevských
obchodních domech jsou poslední dámské mode
ly vyprodány?
V zásadě ano. Všechny koupily sovětské fil
mové ateliéry pro natáčení historických filmů.

Na matějské pouti se prochází venkovan s
pražským přítelem a stěžuje si: „Každý rok je tu
těch atrakcí méně. Kde jsou ti komedianti?“
Pražan mu odpovídá: „Komedianti? Ti jsou ve
vládě.“

»

Je to pravda, že každý Švéd má automobil?
Ano, je to pravda. Ale, prosím vás, kolik už je
na světě Švédů?

Manželé Dvořáčkovi z Českého Brodu dosta
li lístky na Oihela a jedou na představení. Před
Prahou je zastavuje hlídka Veřejné bezpečnosti:
„Osobní průkazy, řidičák...“ A kam vůbec
jedete?"
„Do Prahy na Shakespeara. “
„Šejk, šejk,“ povídá orgán, „není ten váš šejk
nějakej arabskej terorista?“
„Ale kdepak,“ brání se Dvořáček. „To je
Angličan. “
„Ahá, Angličan, teda devizový cizinec," kon
statuje orgán. „ To teda musíme sepsat protokol,
odkud se s ním znáte, jak to, že za ním jedete. “

*
U nás na Ukrajině se neustále zpožduji vlaky.
Lidé, kteří se tlačí na nádražních perónech, stále
víc a víc na to nadávají. Dá se s tím něco dělat?
Zásadně ano. Bylo by zapotřebí postavit víc
čekáren.

»
Jeden soudruh tvrdí, že když Stalin zemřel,
tak byl v ten den velký svátek. Můžete mi říci,
který to byl svátek?
To je přeci samozřejmé, Stalinův úmrtní den.

$

*

Setkají se v nebi Američan, Angličan a Rus.
Vyprávějí si, jak se do nebe dostali. „ Vystudo
val jsem v Austinu univerzitu, " říká Američan,
„a rodiče mi za odměnu koupili automobil. Jel
jsem neopatrně, sletěl se skály a jsem tu.“
Angličan vysvětluje, že jeho případ je podobný.
Vystudoval Oxford, dostal od rodičů jachtu,
najel na skálu a utonul. Rus povídá: „Já nevystudoval nic, ale můj bratr vystudoval v
Moskvě. Rodiče mu z radosti koupili kolo. A já
umřel hlady. “

Také velký Lenin byl prý chvílemi zoufalý.
Jednou přiznal, že by byl udělal lépe, kdyby byl
zůstal ve Švýcarsku. Je to pravda?
Zásadně ano. Soudruh Lenin měl vždycky
pravdu.

»

Co soudíte o válce, kterou vede Sovětský svaz
v Afghánistánu?
Máme o tom tentýž názor jako vy.

*

»

V Československu se nyní nebudou stavět ani
dálnice, ani silnice. Už nejsou potřeba, protože
Slováci jdou partyzánskou stezkou, Češi lenin
skou cestou a cikánům stačí co je.

Propouštěli cikána z kriminálu a velitel věz
nice mu oznamuje: „Máš sice šedesát roků, ale
do důchodu nemůžeš, musíš, napracovat čtyři
roky, které jsi u nás strávil. Na to je zákon. "
„Já vím, pane veliteli, “ souhlasí cikán, „já
vím, vždyii pan prezident Husák musí ten svůj
kriminál napracovávat. "

♦

Zkratky KSČ, ROH a BSP nyní znamenají
něco jiného než původně. KSČ je Konec slad
kých časů, ROH je Rychle opusite hospodu a
BSP je Bude se pracovat.

1

I

Proslýchá se, že bude opět obnoveno Rakousko-Ghersko. Ekonomické zajištění státu bude
provedeno následovně: Rakousko zajisti prů
myslovou výrobu - Madarsko se postará o
zemědělství - Československo dodá potřebné
funkcionáře.

Potkají se dva kamarádi a jeden povídá:
„Víš, že se budeme muset v novém roce
fotit znova na občanky? Prý se každýmu
po nové úpravě cen protáhne obličej a bude
k nepoznání!“

Nastávající otec volá do porodnice, volá v
poledne, volá odpoledne, volá veěer - stále nic.
Až po půlnoci mu sestra blahopřeje ke Mastnému
otcovství.
„A co manželka? Je v pořádku?" A džiálko,
je zdrávo?"
„Manželka je v pořádku, “ odpovídá sestra, „ i
dítě je zdravé, ale věc má jeden háček. Váš syn je
černou řek. “
„To nevadl," zajásá novopečený talík, „ales
poň mám jistotu, že to není Rusi"

Soudružka učitelka se ptá ve škole dětí,
jak se dá šetřit energií. Anička se přihlásí:
„My se koukneme jen na televizní noviny a
pak jdeme spát.“ Pepíček řekne: „To my se
jen podíváme na počasí a pak všecko vyp
neme a zkasnem.“ Přihlásí se taky Honza:
„To my doma šetříme nejvíc, my se kouknem na správný čas a televizi přepneme
na rakouský vystlání. Tam mají energie
dost.“

Ptají se Gorbačova po návratu z Washing
tonu, jak to v té Americe vypadá a jak tam lidé
žijí. Gorbačov se zamyslí a po chvíli odpoví:
„ Vlastně je to tam úplně stejné jako tady u nás.
! lam se dostane vřecbno - za dolary "

Sedí Husák se Strougalem na Hradě a
mají před sebou list u 99 vtipy právě o
nich. Husák k tomu: „Tak se. jim divím,
že si toho tolik o nás nevážného povídají,
když jim přeci říkáme jen pravdu!?“ Siro
stgal opáčí: „Tak tady máš ten stý fór.“

*

*

*

i?

Jí

*

Není pravdou, že nová škodovka Favorit
bude stát 100 tisíc korun. Verze T [tuzemsko]
bude k dostání za 20 tisíc - ovšem bez volantu,
brzd a motoru. Protože volant není potřeba všechno řídi Sovětský svaz, namísto brzd fun
guje účinně KSČ a bez motoru se nový vůz
rovněž obejde, neboř v Československu jde
všechno z kopce.

Potkají se dva prodavači z prodejny
knih ve vězení a svěřují si, proč je zavřeli.
Ten první: „Člověče, já tomu nerozumím.
Přišel se nás zeptat jeden zákazník, jestli je
Husák ve vazbě. ]á mu povídám, že byl,
ted není, ale brzy asi zase bude.“ Ten dru
hý: „Já měl jen ve výloze knihy od Marxe,
Engelse a Lenina a pod tím stáli Btdníci.“

Byli tři. První byl darmožrout, druhý dar
mošlap a len třetí byl taky komunista.

*

Potkají se dva občani a první druhého
informuje: „Představ si, že budou všichni
muset na snímkování od pasu dolů!“ ???
„No, ekonomika je v řití a nevědí prý, v
které“.

V jednom městě před výlohou obchodu s
akvaristickými potřebami postává muž a beze
slova křižuje prstem po skle výlohu nahoru a
dolu před velkým akváriem. A rybky plavou
nahoru a dolů, doleva a doprava, přesně tak,
jak jeho prst určuje. Kde se vzal, tu se vzal pří
slušník Veřejné bezpečnosti v uniformě.
„Co to tu provádíte, občane?“
„To je jednoduché, soudruhu, pokus. Sám
vidíte, jak tvor vyšší inteligence může ovládat
jednání tvora inteligence nižší. Jen se podívejte,
jak mě ty rybky poslouchají. “
Naěež se raději i příslušníkem VB rozloučil a
šel pryč. Když se za několik hodin vracel stejnou
celtou domů, příslušník ještě pořád stál před
výlohou, koukal do akvária a bezhlesně otvíral
a zavíral ústa - stejně jako ty ryby.

*

Jeden cyklista si opřel jízdní kolo o pom
ník sovětského osvoboditele. Přiběhne pří
slušník VB a zahaleká „Dejte to kolo ale
rychle pryč!" V té chvíli se blíží pochodu
jící jednotka sovětských vojáků a cyklista
odpoví: „To nevadí, já ho mám zamčený.“

#

Ptají se občana, proč nebyl na poslední
schůzi KSČ. „Kdybyste mi dali vědět, že je
poslední, tak jsem přišel s celou rodinou,“
odpoví Novák,

*

*
V Praze byl zatčen sovětský občan pro krádež

Přijel Husák na inspekci ostravských
uhelných dolil. Sfáral do jednoho a našel
tam spícího havíře. Začal do něj Šťouchat
a povídá „Co spíše a nepracuješ? Takhle
nám rudá hvězda nad Ostravskem dlouho '
zářit nebude!“ Rozespalý havíř na to vece:
„Co mě budíš, synku, vždy? elektrikář spí
nalevo, tři kroky ode mne!“

auta. Soudce: „Co můžete uvést na svou omluvu?”
„Soudruhu soudce, byl jsem tolik opilý, že jsem
povazoval za nebezpečné jetí našim autem."

*

Na zasedání mezinárodního sdružení dělníků se
sešli americký, západortěmecký a ruský dělník.
Chlubil se Američan: „Vydělám týdně 250 dola
rů, za které si koupím ojeté auto.”
Němec: „já si vydělám týdně 2Í0 marek a kou
pím si za to půlku prasete a dvacet kuřat.”
Rus: „já mám týdně 250 rublů, Za ně si kou
pím jedny trenýrky a dva kapesníky.”

*

Proč komunisté tolik nadávají na první repu
bliku? Protožejim nechala zásoby jenom na třicet

let.

1

i

Známý, ale opět aktuální:
Jaký je eozdll ve volbách v A merice a v
kosioventku ř Nevelký, Ve Spoce-nýcl. státech se
volíc rozhodne?, zda chce volil demokraty či eepublikaný. V Českoelovensku se rozhodné?, zda
chce volil v pátek nebo v sobotu.
*
Proč v Českosbveonsku pricháejjl novo
rozeňata na svět vrásčitý a oeevóeníť Protože
majl za íiOou Pevěí měsíců težkýd: sarostí.
Prvnl tři měsíce majl vážné obavy, zda se jich
maňásky nezbaví. Další tři měsíce se st^t^t^ftují,
zPa si tatínek mamikku vezme. Posledníí tři
měsíce majl hrůzu z SoCo, zda je dědečkové s
babič^a^^i uživí.

Četkosloveniko íi Činí nároky aby bylo zzneseno do GuOessdnly kniky toětových rrkordů.
ZjistHo se to^žtl že v Česknllovensku při^p^c^dá z
celého světa největší podíll dětí. na jeden >andn.
DoSia na rtdio jeeevao
Otáian: Dá se v lidovÍ socialistickém zzizení
dlouhodoěČ plánovát porodossl?
Odpověd V zásadě roo, V prrxl se víal na
ráží na obtíŽel protočí všechny výtoOní prnítředky lůstádějí v íoukrr>mim vlastniltiJÍ.

H^ttáá se chtěl přesvědčit, jak je pop^díe^l a ,
vyrazil mezi lid. Z a Šel do biografy posadil se a
na plátnl se objevill žurnál - přimz/něl s Husá
kem. Lidé začali tleskat, jen Hu^áí seděl nečin
ně s rukama v klíněí Za pár vse^i:rn ho kdosi
aeardií šťouchl do zad a polr^iiVtittá uuooornil:
„Tieti^e}, ty voIii nebo tě zaařc^t^."
*

Chodll cikán po Žilrná.a kam se podíval, am
byl n^piss MUDrJUDr, PHDí, což ho zlobilo.
Všudí samý doktor, jen on nic, a proč ne taky
onf ■ Přemýelel, zajásal a začal se poo^p^iis^-^at
PUD.. Udiven 1 kamarěZi se vyptávali, Co že íí
to Pal za situj co je PUDrf
— P^s^r^^vč č u' Peáhyí vř'lsk‘tlil.
a
Anička porrldlrr v roce 1966 nemaaOzlsknho
chlapce a o pár let pozdě^ napsala pieeidentH
Husákřvi. aby zakraZil, že jí nechtějí vzít
chlapce do m.allřsi^r školky,
te naro
dil po té, co jsme spolu v roce 1966 ípali"í ptala
v Popíši. Husák zakrččil, zakrnill i když měl
jíl hoch do obecné a pozdějl na , ’mnOdizm.
Když Andědí z^P^uVí o intervencÍ aby fnohl tyn
na vyssokou školy Hlstáá odpověděl: Vytoká
Škola, to už je váHná z^i^ežtoost
•vzpomínám,
že jsme tOdlu v roce 1966 toali■ Zarelefidrujte
mi bližší okolnosti.
Anička zatelededřvala r řekla: „ Vímí že je to
cěž^^, rle musíte ti V2poréeoou Syrní to or
sjezdu Pllegdiů Skoeenik, kkmuntiiické strany
v BraiSsVvěě. Vy jste tehdy tprl za óřdsedoickým stolem a já v první řaěě delegdiů. "

V místní organizací kdmunísličk strany v
Mosvu po OřcdášClr o atomřVl válce a jejích
následcích te přítoH pr^s^l^^^i^c^č k taSrěl¡nrkorvi
oeganlzaee S dprazem:
— Soudnuy co bych měl PžÍvi, kdyyy A meričaoé napadii
atomovým útokem?
„To je přece samozejimí, odoořpdá taremmk.
Zabaíšš te do p■rotsžracll¿ v půdáší avohta ov
hřbitov."
f
— Na hřbítopi, diví te p^t^l^^^i^t^^. A proč
zv^obva
„To je přece JišII tamdzřejměššl kpcdřídd
rkldurdOvěivěemník. Abys oevzbudllpavUu!"

Sešla te strana a vádÍ a radila o tmy že v
Oktlednl době za projevÍ' oljvkšššícll ppedsísttíitelů začíná víc a víte Pocházel k výrazům olspkkojenosil. Narazil ov to Strankll v O^íi^i^uě
loai, nedávnÍ Hyták v Moskvě. S tím te musí
něm udělal a vůbey voi ty pevomárřéíé průvcdk
už rljsky čím bývaly, chybí iim jvrotlí nečiší a
• nich řV>sledky vykovaně peace. Až protoŽÍ se
sierria r oldda oedovudb or oičem \ pOhOdOUt,
Ořidaaalr aby te p^Tn^b^mn aabýval příííušaV
úřad úítředniko 011^1^1.1x1^1^^ sírany.
Sešli se tedy soudmi a přssUšOncko úřadu
íékreivtrtály, tePěli hodiny, Pebvtovaii, dumali,
ov oic remobil přijel r kdyl už vokouřili
všechoy cigarety a okouiail ti všechny nehty,
chtěli aateddni kPročtti V tom te jeden z oich
1 ořl^C,d^slli že už to máí že ov to přišel.
!
— PříšíHto oevníkr máje to kdVlámr tak, že
příjdume všic^^l o^zí r v dřevácl<Jy UbíTeme
nviěty že ■márm masv dost v že oám to Mape.

Členové závoOnl orga^ii^t^t^e koroimiisickn
strany v>e ■vyroaaniVi /drikÍ te tešli, abyj nojePoali o torní že by te mělí oIívČ ajeřn^a odiišt í oě
kdmnnistů avhoře u koryta, t oimdí oicC^Ií^í oic
mít A.U lak ío udělay rby to Okkí VarnÍ obyčejoVm lidemí vniž by při tom vyvolaíi hněv těch
l nahořeÍ Pvdl ndřa^hl že by rejlVtie t>ireebám
1 oyhověl oeodOaprvý kP2etčk. Po dl^hV debatě,
ěaá by měl oPl^l^k ^p^i^daí, ořldnylli jePeo
řadov čleo sterny odř^lnli aby to by^ jablko.
Vla d^dny, proč jahUo, í^ryvětlil:

Ní přece, mutí to byl lk^l^tsiVa, jrblka je
lkraida JÁ BLbý KOtnuoista.

*
SekVají se ^r^eOněv s Vl^lrné^em v Br^ež^río

se ttá sl^lšle^t: „přéplelřeíe sy oaole pre&de0Si1í Ntcij jsem m^^í ol^ě^třodo sení S;^ál jj^s^’m
ve Wtschrnkrot
pteá. Kaiprreiir,~ ov ^íct ^Láto ijeliká. rwS olaika, v pa vO^íc1
Oií wípis: AÍ žHí Svoz sovSsV^
<^nalisllčv■hrh reptáUH!"
Pořlpdá ov So Nim: „To j^e odhěaa, já
jsem me z^l^s^r ^čerí v noci sen, že jsem

° Mostkní na. R^im,
a ov
ípí« Kremlu vUtto, s^aiéé ^Wáá Tudá vI-11'1ha.,"
„Vo to je oŤl^l^a sdn^^zéi^jmě, ^^v Kremlu
oZ^cllčky vlaje euáá ^vj^ív.a, a jakm byl aa
^l ^pňs"" odá se BreenOv.
„V Som je práv Ě ta poílž, ž^e
Byío to íoíiž psáno v IXe^^rin" ’ odp^Uá
V3^ton
'

~£

Víte jaký je roždíl mezi kapitalistou , e
komunisto
No přece; Kapitalista nemá, benzín akomIíJ^isia'éemá p^.t^to.

3

Přišel k náčelníkovi místního sovětu Samuel
Ah^r^a^hů^r^ovi a povídá: „Ivane IvanoviCí, sou
druhu náčelníku, chtěl bych podat žádost o
vystěhování do Ameriky, “
¡vat, iváovvO se udivtnO 2atváfiit „Samueli,
slyíím dobře, že bys chtěl emigrovat do Ame
riky?"
„Da, soudruhu náčelníku, to bych cChtU.“
„Ale Samueli," křičel rozzloben, nnčelník,
„vidyi to není ani půl roku, co ses z Anmeiky
wátd, Neííbilo se ti tam, A ted tam chceš2novu,
Já ti nerozumům. Tady u nás se ti nelíbí:, ani v
Am'erieo se ti nelíbilo. Kde se ti vlastní líbí?"
Samuel s klidnou tváří začal odtvětilovat, že
se mu v Rusku opravdu nelíbí a upřímní řečeno,
ani v té A^mriícu se mu nelíbí.
„No jo,“ křičel náčelník, „tohle se ti neHbí,
tamto se ti nelíbí, ale co se ti vlastně l^lbi?"
„Ta cesta, soudruhu náčelníku, ach, tacasa...''

Sedí v ¡etadee Arerriaun, Francvuz, Rus,
Aneli^áí, a Čech. Kapián Ulásl, že letad^ bude
co nevídU Uavanvaat aby se cestující zachránili
skokem s padákem. JcukCí na pět ccttuj-dcU
jsou pouze čtyři prdáky.
— FoancouZíká kulto™, áejvyspžljjlí na
svět^ě^, uvědomt si, co znamrnata v historii.
Beze mne by byla ohrožena, om101x10 se Fran
couz, zatím co si nav^kí nabízení prvn¡padák.
„Foancouzíká ^ut^^ra, to je minulost,
musimí mysleí na budoumott. Spásou ldstva
je auterjckO tlcUáolod proto na mém životě
íá¡ež-", v^^^^luie Arercitán a přijímú podá
vaný druhý padák.
— Hluboá, ruská moudrotí _futacuatická
tysnoH, nejlepší
světa, jirok^^jlí rúskaja duša — uznjtee, že ta^y já jsem aítteCitk,
Ulásí se o třetí padák Rus.
„AnlCccdí glátlemau je gen tímto o za všech
bk^tU I kdyí jde o živnu, Jsem ’eatlemaá
každým coulem, Pane, račte si navlécí pndák",
uklání se Angličan českému celtajj-ímu■
— Stará bela,' Anvtiaaee, bdmtrU Čech s ús
měvem áab-íený padák. My se zachráníme oha,
tuhee je padák pro tebe, já si vezmu tenhle.
Přece áljtcm 0^^! Dat jsem torní m^^bystrímí ruskému trouboví spací

A když jsme u těch cest, všechny cesty prý
vedou do Říma, Jene, v Českosl&eeníkt se lidé
d^m^iíóviíjí, že o československých cestách to
neplatí Tam mnthié nevedou do Říma, ale do
hrobu,

*

pyt:eL

Co je srdce komunátů? Obušek, Komunisté
budou žít tak dlouho, doku, bude obušek tlouci.
£

„Představu si, paní Kumnává, jakou sttašnou
věcjsem dnes zažila, Vidětit jsem, jak auto přejelo
komtnska. “
„To je hrozně, V nás užjsou takové poměr,, Že
si Člověk není jlstej ani na střele. “

*

Nynjjšó přestavba v Četkosloolsníku je asi
totéžt jako když dřív otec pr^p^l majetek a pakjej
odkáza1 syynvi
»

Reportér boatislaosíkébo rozhlasu přišel na
poion¡ne za bačou, aby s ním 2a2rutmsael rozho
vor, „Pán KorduCútk, viete uÍičo o slobOetkílu
národnom poovtaniu?“
„Inu, počul som, že sa niečo připravuje."
t

Má to ětyři nohy, které chodí, dvě, které v^i^sí a
dvě, hlavy,, které stejně myslí. Co je to? Mihš
Jakeš na osCu

Slušovicki družstvo postavilo noty typ letad
la. Vzhledem, bylo velmi hezké, ale pří zalétávacícU zkouíkýcb se vždy jedno kř-dlb utrho, Po
mamch abktttecíi závadu bdttrantt, vypsalo
družtobt tbutěž, aby jim ^radil áěkdb 2 wřýtutií Odponědlbu nJikotik bdbboníkU a toky
iárn tábtík, Zkošš^m se proká^o, ž.
oděním pou vedee, ávada netyk odstoamtciáá. ^uŠovičti vzati áedt^coěě do ruk^y dělmeký áá^o^r^íi, aby kwkm fátitta udětidí drthé
dbkyt, jednu vedle drHhé, žt křídlo buds držet.
Nevěřl.li tomu, ak zku šiti to a — krúTo skutečně
áebdi^těbl, Dělník tyl hnedpovum, a^yv^l^•onttií jak na ten áápad pekl
„Inu, ^^me, ^e zktíeesbttrl, PracjCi celý živttv
továrr^s^ě na toaletnrpapír a ještě se ácttaeb, že by st
papír utríil na tom místě, k^e je pt^forace. “
T

Ní Stovrnsk po váleí pobotaU před
konctsi primcSeo crmbálvv bandy. Byí obvtnrn, ze Urát za v^y Jasktům a ž.t tedy
ted půldle ^a trest k ibattlí. Přímá! v jde
smttlno na ulici a jde a^i pocká přítele, kte
rý st ho hned at^áe¡ arrio je tak
sA:Cit byt jsem pt^e^d komisí a abotí^irii mt,
^e jsem hrál fasistúm a ted uží vůIcc áttmim Utrátí niku>n“.‘< „A proí jsi ¡mt to nezapřl?“"
se kamorád. Primsí lítostivě
odpwí„No, v tej kwúti bylli íí. co jsem
pm ^a ví^^ky híork“

Ť

VáclavskÍ náměstí v Praze se stalo rreabdítačném střediskem Okressmlo. ústavu túrodníbo
zdraví Poskytojí se tam švédské střiky a masáže
zad.
t
Z^^t^iili se, že AIDS je v ČeskoslovenskÍ ozšířeno už od roku 1948. Je to zkratk,, která zna
mená: AbtDlutni Idioti Dosazení Stranou.
Na rrné škodovce bude senzační lak. NHo tok
úžasného tu ještě niká, nebylo, Lak se bude jme
novat Bilak. Jeho přednomt je, že odprejske aí
po padesáti letech.

★

~~ *

Kdyo bude na návsí pob-hai pes bez náhubku,
bude zastřelen předseda MNV.
Po upozornění, že by moM být pode vvhíášky
i zastřelen pOedtldai bylo znění doplněno tokto:
KdyO bude po uáotri pobíhat pes bez núáubbu,
bude zastřelen předseda MNV, ten pes.

4

mezí ameňckúm, jraýrouzsUúm a
£etkkul děláíeum? Aulrriíkl ráno vsane,
h^^t na. aknvl sest vrjleu, sní je, sední do
CadietýCu. odjedí do prácí a tam se sccUI
vríbotilOovat. Francozzský d<iSník votant,
U^ííI n^a pánev či^Cí vjí^, áa■tníkU se, chÍjcde Cirnem, do a^r^r^<^e a tam se nedát vyko:rtslovkt. Českí 01$™} ráno v^arie, hodí
si do kapm dvÍ vesj/^e, sedm naí koti} a jede
do arš-jc 'vlviáná^t.

„Kdo napsal Komunistický manifest?",
ptá se inspektor ve ikole. Ticho, Inspektor
ustrne. „No, Pepíčku?”, osloví žáka. „Pro
sím, já nel", hráni se Pepíček, Učitelka si
předvolá otce a vypráví mu o skandálu s
jeho synkem. „Pani učitelko", odpoví otec,
„kdybyste si stěžovala, že kluk odmlouvá
nebo zlobí, neřcknu slovo. Ale lhát... to
on nelže. Když říká, že to nenapsal, tak to
nenapsal.“ Zamyslí se a dodá: „A i kdyby
něco takového napsal.,. VždyC je to ještě
dítě, prosím vás .. /"

*

Esenbák skládá maturitu z češtiny. „Jme
nuj nám nějaké české spisovatele, soudru
hu", řekne vlídně předseda komise. „Havel,
Kohout, Vaculík", vychrlí zkoušený orgán.
„Ale soudruhu, ty nechceme... Jiné ne
znáš?" Ticho, trapné ticho. „Co třeba“, na
povídá předseda, „takhle Mácha, Neruda,
Jirásek, ty neznáš?" Esenbák si otře pot
s čela. „Mácha, Neruda, Jirásek.. ", opa
kuje. „Dám si na ně pozor, ale v našem ob
vodu určitě nebydlí/”

*

„Co je to vnitrostranická demokracie?”
eee“
„Taková demokracie, kde vládne vnitro a
strana”.

*

„Esenbáci dostanou kromě černého ještě
bílý pendrek”.
„Na co?”
„Va slepce”.

*

•

Jede Husák se Strougalem na inspekční
cestu a zastaví v Kartouzích. Divá se na
bledé, vyhublé vězně a zeptá se náčelníka
věznice: „Soudruhu, kolik máte na stravu
pro vězně na den?”
„Dvacet korun na hlavu, za to nejdou
dělat zázraky", odpoví náčelník.
„Ode dneška to bude třicet”, rozhodne
generální president. „Jsou to přece také
lidé".
Potom zajdou navštívit jesle. Ani děti
nevypadají zrovna slavně.
„Soudružko ředitelko“, zajímá se Husák,
,kolik máte korun na stravu na dítě a
den?“
„Dvacet korun na ditoden", posteskne si
ředitelka, „Není to moc ...“
„Bohužel, stál má potíže, musíte vystačit
s deseti”, nařizuje Husák,
„Gustáve, ty ses zbláznil”, vydechne hned
za dveřmi Strougal. „Na ty lumpy dáš tři
cet korun a dětem ubereš deset, naší budouc
nosti ..?!" t
„No právě”, řekne státník s převahou.
„Nebo myslíš, že skončíme v jeslích?“

*
„Proč se esenbáci usmívají, když se blýs
ká?"

«*„Myslí
■ • si, že je někdo fotografuje“.

*

---

Nový britský velvyslanec v Moskvě si
cestou do Kremlu ověřuje svoji znalost ruš
tiny a osloví proto prvního chodce:
„Jdu tady správně do Kremlu?”
„Ugu.”
Za chvíli pokus zopakuje a další Moskvan odpoví:
„Da"
Zkusí to potřetí, tentokrát s milicionérem, a uslyší:
„Točno.”
Bekne pak diplomat Brežněvovi při
audienci:
„Ruština je tak bohatý jazykl Jaký je
vlastně rozdíl mezi ugu, da a točno?“
„Ugu uslyšíte od hulváta, nevzdělance“,
vysvětluje maršál Brežněv, „da je správně
a podle točno poznáte kultivovaného člo
věka“,
„Mám si tedy myslet, že nejvzdělanější
lidi slouží u vás « policie, Mr. Brežněv?”
„Ugu".

*

Na chodbě krajského soudu potká před
seda senátu kolegu, který se na celé kolo
směje.
— Co se tak ŤehtáS?, ptá se.
Právě jsem slušel výborný politický vtip.
— Tak mi ho řekni, žadoní soudce.
„To nemohu, zvovna jsem za něj dal tři
roky!“

*

Co znamenají na čs, vlajce barvy bílá,
červená a modrá?
Bílí dřou na Červené až jsou z toho
modří.

*

Jdou dva esenbáci podle obchodu, jeden
se zastaví a uporoňuje kolegu na krásnou
tahací harmoniku ve výkladu. „Kdyby ses
na ní naučil, mohli bychom hrát v sobotu po
hospodách a vydělat velké peníze. Já umím
na housle,“ říká kolega.
— Hned se jdu zeptat, co stojí.
„Ne, v uniformě ne, Dojdi tam v civilu”.

Druhý den se tedy jde zeptat zájemce
o umění do krámu v civilu a chce vědět,
zač je harmonika.
„Vy jste esenbák, že?" táže se ho pro
davačka,
— Ano, to jsem, ale jak jste to poznala?,
diví se orgán bezpečnosti.
„My tady totiž prodáváme ústřední to
pení."

.

* *

Studenti na univerzitě v Buk ureiti naříkají
na mizérii v Rumunsku a radí se, jak se
dostat do lepřícb poměrů.

— Neylepll by bylo, kdyby nás obsadili
Husáci, míní jeden.
Zbláznil ses? Co by nám to pomohlo?
— Mo, bužirovah bysme si jako lidi v
Československu a jezdili na ¿ápad jako
Madaíi!

CO JE REÁLNÝ SOCIALISMUS!
Ncjnovljší definice z Prahy zní; „Reálný
socialimus je naprosté a přesvědčivé vítězství
ideologie nad zdravým rozumem.

»
Víte, jaký je rozdíl mezi Vasilem Silákem,
kalkulačkou a rychlíkem! Bilak má víc funkcí
nei kalkulačka a méně tříd než rychlík.

tř

Soudružka učitelka Udá dlti, aby přinesly
pit korun na podporu bangladeískího lidu,
který byl postižen katastrofálními povodními.
Dlti přinesly, jen Pepíček ne. „Tatínek říkal, že
povodni přejdou, bude zase sucho a podpory
není zapotřebí. “ Za půl roku soudružka učitelka
prosila dlti, aby přinesly pil korun na podporu
bangladešskéjo lidu, postiženého ukrutným su
chem. Zse dlti přinesly a Pepiček zase nic. „ Tatí
nek říkal, že tam bude jisti brzy pršet, podpory
není zapotřebí. A za datlího půl roku soudružka
učitelka slavnostní oznámila, že v Bar,fa Deši
byla založena komunistická strana, aby dlti při
nesly po pltikorunl na podporu rozvoje činnosti
strany. Dlti přinesly po plti korunách, jenom
Pepíček přtlel se stokorunou. Když se učitelka
divila, Pepíček to vysvltlil: „Soudružko uči
telko, tatínek říkal, že je to pro bangladešský lid
taková katastrofa, že ho musíme ze zdech sil
podpořit. “

«■
Šerif v místi Twin Falls v americkém stáli
Idabo vidli spadnout na zem „létající talíř".
Ihned zburcoval místní posádku, posádka
odborníky z úřadu pro výzkum vesmíru a ti
zanedlouho přilellli, oblékli se do bílých ska
fandrů a opatrné se blížili k zářícímu létajícímu
talíři. Ani ne v půlhodině byli zpátky a zkla
maní hlásili: „To není žádný tajemný předmět
z vesmíru. Podle nápisu jsou to jen vrata z ato
mové elektrárny v Černobylu.

»
V padesátých letech burcovali komunističtí
agitátoři dllnlky na podnikových schůzích k
vyšším pracovním výkonům heslem: Ameriku
dohnat a předehnat.
O patnáct let pozdlji slevili a přikazovali:
Neztrácel Ameriku z dohledu.
Ted jsou ještě skromnější. Říkají' Neztratit
stopu!

*
K řediteli socialistického podniku přichází
dělník a melduje: „Soudruhu řediteli, mil jsem
• přijít. Prý mi nlco chcete. “
Ředitel: „...sem přijít! A proč... Á, už si
vzpomínám, samozřejmé. Soudruhu, bud ví
tán... Kladu si za čest ti oznámit, že za tvé
věrné služby podniku, ale to bych předbíhal...
Pracuje! u nás pltadvacel let, každý tl zná,
patří! tedy málem k inventáři, jsi nám všem
známá postava... Chceme li uspořádat oslavu
toho pltadvaciteletého jubilea u nás, vlnujeme
ti hodinky... rádi bychom víc, ale víš, jaká je
situace, ale hodinky dostaneš... to je to nejmenší, co můžeme pro tak vířného a známého
spolupracovníka udllat... do hodinek dáme
vyrýt tvé jméno... rádi to udlláme, soudruhu.
Ale prosím tl, jak se vlastni jmenuješ!

»
Jaký je rozdíl mezi reálným socialismem a
komunismem! Skoro žádný. Pouze v reálném
socialismu je špatni organizován blahobyt,
zatímco v komunismu je dobře organizovaná
bída.

Jde babička po Václavském náměstí v
hustém dešti a není divu, že upadla. Hbite
přiskočil rudoarmějec, pomohl jí na nohy
' a zeptal se, zda se jí nic nestalo.
— Děkuju vám, vojáčku, nic mi není,
mockrát vám děkuju, že jste mi pomohl
na nohy.
„Mně neděkujte, babičko, poděkujte So
větskému svazu!"
— Vojáčku, to nemohu. Ji upadla na
zadek a ne na hlavu!

*

Provádějí Brežněva síní loveckých tro
fejí v zámku na Konopišti a před nimi vyc
paný lev. Breiněv: „Lev, sibiřský lev!”
— Ne, soudruhu Brežněve, toho lva za
střelil kníže Scbwarzenberg v Africe.
„Ale tady tygr, kazachstánský tygr," jásá
Brežněv.
— Ne, soudruhu Brežněve, toho tygra za
střelil hrabě Belcredi v Indii...
O kus dál Brežněv zase křičí; „Ale tady
ta gorila, nic mi neříkejte, ta je z našeho
Mongolská!”
— Ne, soudruhu Brežněve, to není gorila,
to je benátské zrcadlo ....

*

K celosvětové soutěži ve sváření traverz
nastoupil jako první Američan v nepo
skvrněném bílém overalu s přílbou na
hlavě a s dokonalou svářecí soupravou v
ruce. Udělal šmik-šmik a traverza byla
svařena. Všeobecný údiv, kontrola zjistila
dvě nepatrné direcky. Přišel Rus, přirozeně
v rudém, v ruce japonskou soupravu, udě
lal šmik-šmik a bylo hotovo. Potlesk, gra
tulace — kontrola zjistila jednu dírečku.
Pak nastoupil rozedraný, neoholený Čech
5 baretem na hlavě a se zastaralou soupra
vou v ruce, Udělal šmik-šmik, prohlásil
„Tady to máte, šéfové“ a sedl si. Kontrola
zjistila, že traverza byla svařena bez jed
noho jediného kazu. Zázrak. Potlesk, jásot
a spousta otázek: „Kde jste se tomu tak
dokonale naučil!"
— V kriminále!
„To není možné — v žaláři se naučit tak
dokonale, až zázračně svařovat, opravdu,
to je $ podivem ...
~— lak to, že to není možné! U nás se
děd vně věci. Teden Slovák se « nás v kri
minále naučil česky a led je prezidentem/

Esenbáci zastavují auta a provádějí kontro
lu dokumentů. Z jednřch papírů zjišťuji, že ři
dičem auta je farář. „Co vezete!" chtějí esenbaci vidět.
„Bojler, " odpovídá farář. Esenbáci mávnou
rukou, aby jel dá! a když je z doslechu, ptá se
esenbák kolegy: „Co je to bojler!“
„Jak to mám vidět! Ty / byl ministrantem ty
to musíš vidět. "

VýjMEEVNE JEDVř Z DIDOBRAZU,
PRAHA
„Kolik chybí do sOon¿lnipadle?“
— Tři rumy.
»

(EMU SE DOMA (A JINDE) SMĚJI
Vznikl spor, jaká oárodnosií je Amor,- bůžek
lásky, Po zevrubná analýzí jeho vzhledu, čin
nosti a umyllí bylo jednémyshíě uznány, že ji
Rus, Paoči Ačkoli oa to nemá, vldíi má
ovhoo zadničku, žíá. Střlíl po lidech, jak se mu
aiíOl, a omlouvá ío íím, že ío dělá z lásky.

Do Varravá přijela delegace západnUí sátu,
jejíž čler šel v neděli do kostela oa mši. Udivil
se, čdyí opatřil v lavici vede sebe polského
politika, s oímž den před íím vyijžnával.
„ Vy jste kvíoíík?", zeptal se prřkvapeon.
„Vinci", vkířJ^tllii mu Polák, „ale nikoli
prakiikujíc“ “
„No io je samozřejmí“, řekl uzrále západní
hosí. „Jste přece komunSsto. “
PrrkiiUějicí'i, spěšně dodal polský ěmovníč,
„ale ne věřící. “
»

»

Husák se Staougažm ov pohřbu Raižněva v
Moskvě „Paoá Oo řlaou or dělové lrfiíěi“, oid
se Sírougal.
„Protože OiI čpyil voják, “
Síaougal si Plouže zamyslí.
„Co je?“, ptí si Husák.
„Ali předotavnju si, jak povczemí Rilvča oa
šicím stroji. “

Mezi staroexutrnly v New Yorkí přišel z
EeskoslovenrVa rový muč, Představil, se jako
lékař a výzvnmně dr>dali že jim „tam“ bude
chybět. Kdyí ío za rozhovoií někoiikát, opa
koval doPrl si jepir ze ítaaooíedííků odvahu:
„Příseli, Pám v^m aaPu. neříkejce, že jim
budete chybět. To jsmí se domnóvaÍi i my, jeoži
oVívČ se bea oát obešli. ObijPou se i bez vás.
Nelželí si do kapsy. “
„Vesouhtaíim," vysvéllovkl oováéek, .Dok
toři Porna, v ío platí i o síuPenlccbí jdoí ar
penězi, Spellallzuji se podle íkhk, koiik ío bude
vynáleo, Na chirurgii, uši, sapce, olílél nervy,
plastickou chirurgii, AŽ v ‘mém oboru se
reOoPpSácí, nikdo jej nechci studovat v proto
OuPu chhkotl“
„A co jste to, prosím vás, za děo.lorv?“
„Já jam patbolog, "
»

«■

Siaougal sedí o holiče, Pává si zkrásiít jižka.
Holič pracuji v Siaougal oSCŽ slyš! tichb hlas:
„Polsko, Solidárnou, Walisv!“
Mylíl si, že si mu ío zPá, ali za chvlli znovu:
„Polsko, Solidárnou, Walisa!“
A v adpěti Ootřetli naléhavě, „PoSsko, Solidaeoosc, Wvlisv!“
Nevydrží io a píí ti holiče: „Slkštie ío taVyř
Jako by íu oěčPo šipiali“
— To jsim já, holič oa ío, oro se mi hriP lip
oiříhá, Opyl ti iy vlasy íaochu zježí.

«■

Na ralébdoí oalzidatta Husákí bylo aozhoPnuOOÍ že výroba auí Škoda bodl ^01^01
přenesena i oa Slovensko, Vozy trmoější
výroby oorisoo označení „Skoda — Slov“.

Co se sívne o komunislok, čdyl oa oěho
sOaPrl airmodá bomba? Nc moc. Promění si
v radloakiřoní záření v škodí dál.

Kdo je k^o^^uoisíai
(JmAT ^rý zíraiŽ raději ži se sívoe
Oa0ltalsslolo
............

„ Víte, jak můželí pomocí tkokucímu komuoitsovi?“
— Vi, io noivm.
„ To je dobře. "
*

Kdo0e famumstel Tem kpo četl čnihy Mvrxl
v Leornv.
Kdoýe aMkomiaw?? Ten, kdo žm knih™
Oorozumě,
<5.

V]JVOVJjáí PŘ.ÍSBOV! ČEEKé
Lipší Pirshiog or zahradě oiž Rusák v
kuchyni,

PoillaJloíii ove stábě íll^rllcilii o0o a jako
rnfoftáu mu hoep na místě vyp|alii, sedm
iisíc Kčo RozradosOi0vý policajl Uží ěd
v hlvti mvn2élcé:
“ PřéPoS^^v s^^ ^é sIuz0V m^v vyrazlti oko
a hoép mi pvli oepm íisíc!
„Av ^o se
zyov^aoppoílp^a mu
mV^ellea. Já ú tzypi^chnu to pau^é r bt^lěeime
mn na bvrevnou ¡až^zi!“

Učitelka kzovměee třídě, ži Urundl bylo
postiženo obrovskými zdotvvaml
ísaVným
oišíěsíím, v ži Pěti mají přinési peníze peo oběti
katastroky■ Děíl přináéjl po diseíi čonrnácy, jin
Peoíčeč nic. TlllOleá mu oic nedal, protoéí oěyž
byly zdplvík’ v Československy ívky oikdo oic
neposlal. Za dva měsíce přichází učitelka zasi s
prosbou, aby Pěii prdvedlý sbírku, protože
Uaundl potíihlo oiaiřn sucho. Znoví Pěii Jávají
po Plílíikrarunácli jen Pipíčeč nic. raíánik
Okvdlal, ži kdyl bylo sucho v ČEeso^^oove^sO^u,
oikdo oic oedvl.
Za půl roku učitelka radostně oanaměee, že v
Uaundl založil, OomuzSsiieOo, stranu, 011x1
potřebuée finanOíí pomoc, Opět rřlrdšlií Pěii po
dlslíičorunli jirom PlplaeO odevzdřdi 50 Kčs.
Učiielča si rapuji v Pivl se, proč náhle toUO.
„Tatrnel povídal“ říká PeOíaeOl „že věiší
oišíěíií už je oríiihrrul oimohlo. “

Ryl Per řýpVslo. Síaougal přijde í)laéa Pomů
a spolu s manželkou hlídají čam by ty pirízi
Pvli. Skooo všlcbry skříně jsou již pl^éí vi ti
Ooslnze aozhoPnoyÍ ži 'ji nacpou Po gauče. Uraviní aiPínlm si sídroo oa gauč, oPpočívaíl v
po chvlce mlčení Staougal prohodí, „A tep si
Ořldstvřu¡ mameooo, ži jsou rodielJli kde vydě
lávají dva!“

f

Jakeš s Adamcem stáli na vysokém mostě a
rozhodli se skočit dolů do řeky.
Kdo dopadl první?
Na tom vůbec nezáleží, to není důležité.
Hlavní je, že skočili.

$
Jaký je rozdíl mezi Jakešem a Švejkem?
Švejk byl chytrý, ale dělal hloupého.
Jakeš přiletěl z Moskvy do Prahy a hned z
letiště v Ruzyni se dal dopravit do sanatoria pro
papaláše.
„Soudruhu profesore,“ oslovil lékaře, „nalé
havě potřebuji tvou pomoc. Dnes ráno jsem v
Kremlu mluvil s Gorbaěovem a ten zřejmě chce,
abych měl na hlavě taky takovou skvrnu jako
má on. Soudruhu profesore, můžeš to zařídit?“
Profesor si rozpačitě prohrábl rukou vlasy,
nechápavě kroutil hlavou a posléze si dodal
odvahy a zeptal se: „Soudruhu generální
tajemníku, můžeš mi říci, co vlastně Gorbačou
povídat? Opakovat, co ti přesně, řekl?"
Jakeš pohotově odpověděl: „A to beze všeho
mohu. Když na mne mluvil, klepal si prstem na
lebku, víš, na to místo, co tam má tu skvrnu, a
říkal: „Jakeši, Jakeši, to musí! mít tadydle.
Jakeši, tady to musíš mít."

MÁJOVÁ z
Brežněv kdyby žil, tohle by byl nepřežil,
jak si tedka nový sovět v Moskvě zařádil.
! ten zrádce Medvěděv slova se tam uchopil
a o pravdu a lidská práva velmi žadonil.
V Praze všichni soudruzi, i Jakeš se zhrozil,
co mu GorhaČov tím sovětem zase natropil.
Jak to, že drzé svobodné projevy dovolil,
naříkal Jakeš a ronil slzy jako krokodýl.
Copak neví, jak by mi to tu Havel zasolil,
kdybych mu jen o kapku víc uzdu povolil?
Jestli tohle náš vzor, to bych si vyprosil,
neb v tu ránu zapomenu, kdo nás osvobodil,
zlostně rozlícený Jakeš Moskvě pohrozil.
Jakeš a druzí jeho soudruzi nepochopil,
že Čas všech jich se už vrchovatě naplnil,
že to u lidí od AŠe až po Košice prohloupil,
že zkrátka už nic nezbývá, než aby odstoupil
a nové, nebreiněvovské garnituře místo učinil.
»

Vac/ai/ifcé náměstí v Praze, v lidové mluvě
odjakživa Václavák, dostává ted občas název
Náměstí vodního dělostřelectva. Jsou také
návrhy, aby se pojmenovalo Náměstím Jakešo
vých lázní, protože se tam nahoře občas dávají
sprchy, uprostřed podniká kondiční běh a dole
poskytují masáže.

»

Návštěvníci afganského uprchlického tábora
mají spoustu otázek. Vybrali si jednoho staříka
a ptají se: „Víme, odkud sem přichází jídlo a
peníze, většinou ze západních a islámských
zemí, ale povězte nám — odkud dostáváte ty
zbraně?" Onen dobrý stařeček bez zaváhání
odpověděl: „Budiž Alláhem za tuto pomoc
pochváleni Rusové."
u
Čs. akademie věd v Praze se na návrh astro
nauta Remka rozhodla vyslat do vesmíru
výzkumnou raketu. Za posádku byli určeni
esembák a prase. Každý dostal obálku s příka
zem otevřít ji v čas, udaný na obálce. Po Čty
řech hodinách létu prase obálku otevřelo a
provedlo, co mu bylo nařízeno. Zkontrolovalo
všechna zařízení rakety a šlo spát.
Policajta vyburcoval budík za osm hodin
letu. Také on otevřel obálku a četl příkaz.
Vzbud prase, dej mu nažrat a v raketě na nic
nesahej!

¥

ANEKDOTA STARÁ,

TROCHU POOPRAVENÁ
V letadle sedí Američan, Rus, Angličan a
Čech. Vběhne mezi ně pilot a hlásí: „Katastro
fa. Letadlo se za chvíli zřítí. Jsou tady čtyři
padáky, jeden si beru já a vy se podělte o
ostatní. "
Američan se chápe druhého padáku a říká:
„My jsme národ businessmenů a já jsem v ob
chodním světě důležitá osobnost. Kdybych se
nezachránil, byla by z toho obrovská krize.
Chápejte mě. “ A už je z letadla venku.
Pak se hlásí Rus: „Nemějte mi to za zlé, ale
my jsme národ inteligentů. Byla by věčná ško
da pro lidstvo, kdybych zahynul, " Vyskakuje s
padákem.
Angličan se obrátí k Čechovi, ukazuje ru
kou na padák a povídá: „My jsme gentlemani,
vždycky dáváme druhému přednost. Račte si
vzít padák a zachraňte se. "
„Vy jste opravdu gentleman“, uznává Čech
„ale Vaše obě? je zhola zbytečná. Jsou tu totiž
dva padáky, jeden pro každého z nás. Vy jste si
v tom rozruchu nevšiml, že ten inteligent nevyskočil s padákem, ale s mým ruksakem. "

Hurvínek je ve vazbě. Spejbl se jde zeptat na
Veřejnou bezpečnost, proč ho zavřeli. Policajt
mu vysvětluje: „Protože křičel, že až je všechny
výkopem', dáme na jejich mis ta komunisty. “
—Ale to je přece správné, říká Spejbl,
„Nojo, jenže on to vykřikoval na hřbitově!"

*

V otevřeném letadle sedí Husák s Jakešem.
Pilot je dopravil nízko nad vesnici. Husák sáhl
do kapsy, vytáhl tisícovku a hodil ji dolů se
slovy: „Ted jsem nikoho obšlastnil.“ Jakeš se
nechce dát zahanbit, vytáhne z kapsy dvě tisí
covky, hodí je dolů a říká: „ Tedjsem obšlastnil
dva lidi. “ Pilot se k nim otočí a křikne: „Jestli se
nepřestanete vytahovat, obrátím letadlo a ob
šťastním celý národ!"

Nejsvobodnější lidé v Československu jsou
důchodci Nemají, oČ přijít.

Jaký je rozdíl mezi Jakešem a Castrem? Fidel
Castro je špička na Kubě, Jakeš je Kuba na
špičce.

Jaký je rozdíl mezi Allendem a Duběekem?
Allende zapomněl, že je tak daleko od Moskvy,
Dubček zapomněl, že je lak blízko od Moskvy.

»

Hříšník se začíná zpovídat knězi: „Kajícně
doznávám, že jsem zabil komunistu.“
—Moment, zaráží ho zpovědník, nejdřív
musíš vyjmenovat hříchy a dobré skutky
až pak.

»

Člen ústředního výboru jedné komunistické
strany za železnou oponou — nezáleží na tom,
které — je! opilý autem a přejel dva lidi. V
obavách se šel poradit k soudu, jaké budou
následky.
— Nedělej si nejmenší starosti, soudruhu,
utěšuje ho soudce. Vidyl za nic nemůžeš. Ten
člověk, který po nárazu vletěl do předního skla
auta, bude souzen za vloupání. A ten druhý,
který po srážce odletěl dvacet metrů, musí trpět
za to, že svévolně opustil místo nehody.

Když bylo v Československu zdraženo pivo,
nijací mladí kumpáni z mokré čtvrti se rozhodli
protestovat Pověsili prý před Pražským hradem
vlajku, vyzdobenou namalovaným půllitrem
piva a pod to napsali: Gusto, zkus to!

»
Proč kope příslušník SNB za garáží jámu?
Chcípl mu motor.

Jí-

Belgického architekta navštívil kolega z
Ruska a hned si dal ukázat byt. Belgičan ho
provádí: „Tady mám pracovnu, tohle je obytný
pokoj, děti máji tenhle pokoj, vedle jsou ložnice,
naproti je kuchyně, v koutěje koupelna a toaleta.
Řekněte mi, jaké máte byty vy v Rusku?"
— V principu vlastně zrovna takové jako vy
tady. Jen ty přiČky chybějí.

Proč mají policajti placatou (epici? - Každý
hajzl musí mít poklop.

•
Ruský dřevorubec si v Kanadě koupil pilu,
když ho ujistili, ie s ní první den porazí tři
stromy, druhý den pit a za deset dní, ai nabude
cvik, deset stromů. Dřevorubec po návratu pora
zil první den dva stromy, druhý den jeden, třetí
den to už vůbec nešlo.
Přijel mechanik z Kanady, pilu rozebral, zase
složil dohromady a nastartoval.
Ruský dřevorubec zděšeně vyskočil a křičel:
„K dasu, co to tady vrČt?"

V transportu na Sibiř se sejdou tři odsou
zenci. Co provedli?
—„Dostaljsem sedm let koncentráku za to, že
jsem třikrát přišel do práce o pět minut později",
lamentuje první.
— Já mám taky sedm let, jenže za to, že jsem
třikrát přišel do práce o pět minut dřív, hlásí
druhý.
Třetí povídá:,, Taky jsem odsouzen na sedm
let, poněvadž jsem chodil do práce na puntík
přesně. Přišli na to, že mám hodinky ze Západu. "
»
Hluk z ulice probouzí v sedm ráno v mos
kevském hotelu zahraničního hosta. Jde na bal
kon podívat se, co se děje. Dole v ulici se hemži
spěchajíc! chodci, chvátající cyklisté, hlučí přepl
něné, autobusy.
— Co je to za lidi?, ptá se host sovětského
průvodce.
— „To je náš pracující lid, vládce Sovětského
svazu, poučuje průvodce.
I7 jedenáct dopoledne zase hluk v ulici, ale
jiného druhu. Zahraniční host se jde Znovu podí
vat a í balkonu vidí proudy černých limusin, jak
se řití ulicí.
— Kdo je tohle?, ptá se
— „ To jsme my, odpovídá hrdě průvodce, my,
služebníci lidu,"

»'

Arménský překupník letěl do Moskvy pro
dat tam na trhu dvě bedny pomerančů. Tero
risté unesli letadlo do Paříže, kde všichni
cestující požádali o azyl, jen Armén ne. Když
přiletěl z Paříže do Moskvy, byl uvítán jako
hrdina. Později mu kamarád vyčítal, proč
taky nezůstal v Paříži. „Troubo," křičel ar
ménský překupník, „ty myslí!, že bych ty dvé
bedny pomerančů v Paříži prodal?“

*
Američan přilétli na návitévu do Prahy.
Při procházce ulicemi se udivil dlouhé frontě
před obchodem. Vyptával se, proč tam stojí
tolik lidí.
„Dávají pomeranče," vysvitli! mu nikdo ze
zástupu.
„A na to tady takhle čučíte?" divil se Ame
ričan. „Proč si je radlji nekoupíte?"

*
Co Čech - to muzikant. Syn prezidenta

Masaryka, Jan, byl výborný klavírista. Prezi
dent Gottwald byl ladič pian, ani ne tak ladič,
jako pijan. Prezident Zápotocký byl harmonikář. Prezident Novotný byl známý trouba.
i Prezident Svoboda hrál vždycky jenom druhé
■ housle. Prezident Husák je vyhlášený basista.
O jeho nástupci se podle hospodářské situace
soudí, že bude nucen pískat kudlu.
__ _

»__ '

»
Na fakultu marx-leninismu v Praze se ráno
připotácel ve vzrušeném stavu mladý lektor.
Kolegové — pardon — soudruzi se marně vyptá
vali, aby pověděl, co se mu přihodilo. Posléze se
do věci vložil děkan a přísně zakřičel: Bud se
přt2náŠ nebo uvidíš!
Lektor si začal utírat s čela pot a kajícně
doznáz’al: Měl jsem sen, strašný sen. Zdálo se
mi, Že jsem nechal propadnout z marx-leninismu
Andropova!

____

Chodi! Husák v parku a sbíral do igelitové
ho pytlíku kaménky. Když to dělal už misie,
hlásili jeho divné počínáni do Moskvy, Přišlo to
ai k Černlnkovi. Ten se zamyslil, vzal do ruky
pětiletý plán, listoval stránku za stránkou, až se
posléze Zarazil a prohodil pro sebe:
„ Tak tohle jsem popletl. Kamínky měl sbírat
na měsíci Lunochod. “

Víte, co znamená VB?
bud a) vchod bokem nebo b) hoši v páté B.

X-

»
Před obchodem s hodinami stojí velká
fronta. Mimojdoucí děda se ptá, co se bude
prodávat.
—Hodinky ze Sovětského svazu, zní odpovld.
„Tož to si stoupnu taky, rozhoduje se děda.
Já ty svoje dobře poznám. "

(

Paní učitelka v hodině občanské výchovy
zpovídá děti: „Zdalipak víte, děti, co je na
světě nejlepší a nejkrásnější?“
„Prosím paní učitelko", hlásí se Pepíček,
socialismus!
„A zdalipak víte, co je na světě nejhroznější a
nejstrašnější?" vyzvídá učitelka dále.
Zase se hlásí Pepíček: „Prosím, že je u nás!"

Na velkém banketu v Kremlu si Andropov
všiml. že čessný host Kadar snědl za celý večer
pouze eediný krajíček chleba. AnOrooav se
tomu diví a ptá se souseda na vysvětlení.
—Ae znáte Kadara. ten vždykkí předstihuje
svou dobu aspoň o tři rr^ž^^y!

Dvxt náhodní cestující se dají ve vlaku do řečí.
Když si po hodině pověděli všechno o dětech, o
obtížích s sháněním potTavii_ a věcí pro
domácnost, otázal se jeden znenadání druhého.
— Kdybyste si mohl svobodně vybrat, kam
byste jel na dovolenou?
„Do Sovětského svazu.“
— Já myslím opravdě svobodě vybrat a
kdybyste mohl odjet s celou rr^c^iinou?
„Do Sovětského svazu. "
— Ale no přece je tolik jii^ý^ě zemí, aky
krásných jako je Sovětsk, svaz.. Nejel byste
jinam. Ostatně mám dojem, že Sovětský svaz už
znáte.
„Ano, Sovětský svaz znám.. Ale vás neznám., “

4

RunkKkskékí Ceausescu netřeba představo
vat. je však třeba říci. že jeho manžclkí Elena
se ráda vydáví za vědeckou pracoválicí. která
mu ve vědeckých problémech slouží za rádce. [
stalo se. že potkaí Ceausescu rumuníééko astro
nauta a tázal se ho. proč se v kabině vznášel
mezi podtaéou a stropem,
„To je tím," odpověděí astronau^eí ve
vesmíru neplatí zákon o gravitaci."
Večer se Ceattsetck ptá doma ženy: „Kdy
jsem. prosím tě. podepsa! nějaký zákon o
gravitaci?“
—Mní se neptej. odsekáví Elena, já jsem
vědec a ne právník!

Víte. jak říkají přednostmi, jednoho d^hrurgického oddělení?
???
Bonaparte. On totiž bere bony a rozdává
parte.
t

Starý vtip v novém provedení
Afghánskí studení opouští ČSSR. Na letišti
ho zastaví ákváláě a ptá se ho. jak se mu líbilo:
Studení odpovídá špatnou češtinou;
TáŠený rcprod^S^kol, Těškoslovemoo je li
hově demokraiikký štáb se šook^listc^^^^
šizením. vedený výstředním výkocenu, šizený
kománSstííkou stranou a polibdárou. svedený v
čele generálním nájemníkem M^tOifem Rusákem. Nevíc se mi libilo to faše J—lete hospo
dářské f¡ámevVáí.

Na stanici VB byl doručen nový psací stroj.
Služba si s ním neví rady. nemá ani zdání, jak se
stroj používá. Po delším váhání se tudíž
rozhodne donést nový stroj náVčblikovi.
Náčelník psací Stroj zkoumavě prohlíží ani on
neví, co dál, až se mu náhle rozjasní. Pošeptá cosi
sekretářce a ve chvilce nastupuje orknznstvo
stanice. Když jsou v pozoru. náčelník spustí:
„Soudruzi. zahajují použálán. nového psacího
stroje, který jsme právě dostali". a pak
slavnostním gestem popadá nůžk. a př/^^^řihuje
ve stroji zasazenou pásku.
*

Strejda z vesnice přijede do Olomouce.
Kouke do výkeb^^u v Tueeuu a rozčílí se „Co
mě stará hodlouže o drahýmí pití. Však to tu
vi^éw na vlastní oči: koňak 21 korun. oum 13.
borovičkí lí korun““ Rázně vejde do prodejny
a áaporruČí s. hned ode vdeho po dvou laé'atcé.
U pokladny na nUm cHstějí koruny. kašem tuzexovi. Strýc na to: „^nkraél áemámí,‘' ,,Nevaď,. můžiete pktrt americkým, dohory" navahnee pokUdm, 1° už strýce dkéřeje: „Toí e
teda podéuéte. Hokmác plně Rusů a AmetiHan1 s. tu oteviřó kannýnu.1 "

Učitelka se táže Mařenky: „.Můžeš mi
vysvětit,. proč se naše doba nazývá ^^^£0^"
—„Prosím. soudružko učitelko. povídá Ma
řenka. protože tatínek s maminkou chodí do
práce s odporem. pro výplatu s napětím a když se
dotknuí vedení, dostanou ránu.

»

K pra.tí!áltttí nabitý rychlík jede pustou ruskou
stepí a najednou prásk. a vlak vyletí do povětří.
Jedin. muž. který se zachránit. vytá se po trati
směrem kMoskvě. Po dlouhém.pochodu doraz. k
domeěku. před nímž stojí stařeček a zapřádá
hovoří
—Kam jdeš. panáčku?
„Do Moskvy, dědo. do Moskvy,"
—Tak ode mne pozdravjí Lenina!
„Ale. dědo. ten je přeci už dávno mrtev!"
—Tak aspoň Stalina!
„Ale ten je už taky dlouho po smrti!“
—To je divné... A co dělá naše revoluce?
"Dědo, vždyě mátne rok 1983! RevoLtce, to
bylo v roce 1917!"
— Noa proč mi teda někdo něco nelekne? Já
tady pořád ayéaz■eOu ty vvlky...

Potoč nejsou v Sovfsském svazu k dostání
banány? Protože nerostou v ČelkorSovínskk.

#

Dva cestující klábosí ve vlaku a jeden
nabídne. že by pověděí áějnké vtipy o
pollcajtecé,
—A nevadí vám. že jsem pot.lcaet. ptá se
dotázán.
„Ale vůbec ne. já vá^m klidněí ty í)lr^y řek
nu třeba tř^^kc^t^. “
n
Jakú je rozdíl mezi penzssty za ŽeLeznou
oponou a koňmi?
Koně žetou obrok, penzisté obden.

4

VíCc. proč v Československí nebude policie pot
řebovat auta? Protože mají tolik pomotaíků
PSVB, že se mohou dít nosit na rukou.

4

V Československu už několik měsíců pořád
ně áepoíclo. Na příkaí státních úřadů chodí
Jano za Košicemi v horách a měří pukiíyy v
zemi. Kdyi se ho nedávno ptali na výsledek
měření. oznámil:
—Ještě týden či dva sucha a odtoé:mlef? se od
Ruska.

s

Proč nemusí děti policaétů chodit do školy?
Protože z nich budou taky pe^l^^týisi.
*

'

*

Znáí tu pohádku, jak jde Jakeš s provazem
+ do lesa? Neznám, ale hezky se to portoncbá.

1©

Jv0ý je tcmM1 mezi fáchodewi va SpjnVd
státech, v Anglii. ^e Francii v ve VýVhhdnrm
Smečku ? Amadey fádodce 'opij1 wEs. se
oodoki v>ted^e do siUho foufákn a řítíoe ov tvůj
eanč v A riaoov0l A nflásy fácMfáe eteváži, zfá
do dMfáo faje raUje jamapE aum nebo raky
g0. pop11 aařrld taxi a opjepe po ov» 0hfá0
Faaníooaskk• fácfodce usečuje hoňfáe0, oepne
na 0ol° v jafá 0 moři rebo 0 řece ra ryby
VVckodofámceký fácbodce s. do faWfok odrníří
srpeční oapky, vypí se zavřenými otima, pa0
spěhí ulicemi. oecoe oe po 'řeplafaá 1x^0111 a
ujíždí — ov rvnrí směnu.

Via Václavek, je za řVld^^r^pl fotografie
Hlssáao, Spi^t^Í ji tam. Aý^eliaauJ ořiotoapí 0
^V^kd^iOiÍ, řečni f^uaiaj^f, V plivní ra o0lo v‘Vlohy.
Vidí io Eeíhdaeč r opěíhdl aby olinu ra^^i^vam
saiřel.
ProE to, ^^’^1 džlá^a, ptá oe Američan.
M^soo odpovědí Poíidí>¿ oidačo., Musile OVí u
v Amazilí v pi^^cl arřč^r^í^i AmaiíVaí přiroošsíí ie motá. A ^^loo pevckř^nr dobu musíie
raaíovtili ptá oe dál Eich. Zas Ameziarr r<oaedvdii ži musó, A m^i^eií oi v- ranovní době
odočočlit ra rdkllp, ra oZvo raOo jíl Přív domů?
AmeiíVirá ořipo^štílí ío že rin! dl^í^llé^J^o, io že
reomí
— Tvk n^^m ra rěj reolivce.! ^e!, křiční
(1^1^10 a ouío.!e očlo dál.

*
Jiná vea^e toho viipii sc lřkOeavaeí o džěmCh
Jaký je tedy rozdíl mezi americkým '.^¡g^^Vn
feanío:>ussVýr v čcoOVm dVlnOímU Iriií icnso:
Awni^^ký UVloíO vstatei v osm, oddá oi ^e^^ oe
hon0o^í ořteusule topmku, zapija pomtietníofov fjdřrui, řoePoe do forčky a jiPe do torórny
Pás oe ttykořisfortet. Ang^^1 ČUM0 vsí^arK °
tuMm. 0 čvji o mlé0em oři^iíiijK iopoku o mwmfáfá0, fá 0 faule0 gmu, vsedne po duta
Autím a flfá do ^ám1 fát yi o^oodř^|tc, Feano^ký děloí0 Mane v ¡10^ 0 MU fávě 'tk0íuje
mmfově mMy aakloiai MUscm ¿ca0’
fávy 0 0vočolÍ čoňaku. vsefáe po eenvo^^r^ v
flfá po továrn1 fát y vynímal. ^ský ďlní0
MM1 ví pVt, •mopyi farou fávuo c&oekou, přl0oouje Majíc vaéaeašl^, očoeaénho Metra. vsepne na čolo a jedi po tofárny — vUtim0:

31

Paootm vjí^s, jak oe dává Oevaíí pomoc
čomrnSstny
— Koý^l^rntlmr■lil toá naaoun.
„To je dc^o^i^^.

t

Polák oe oadtii z Moíčví ěo Varšavy o oohrdoýní šeámam v obličeji. Přítel ta ho řkOtáídll jač
0 tomu přišil.
—E^al jscm ti v Moo^"vÍ v^iserbnoíít zubí vyov^ělltjK zaOýzděrV■
„Vili ala oeoň tar š-^^mi"
— Přeci ti oamylííli ia ^tt, Polák, brch v
Moolvěí oievřel hubu!
Peoč E^iS^f^!^^l^v^^ší'í Jobmisstí ra milíl^líoSSřt
S‘řVev v Šorr.ělsčii ra hřišti vHOřc reOěhalli Paoiože sl je před odjizdem arí>odtl Huoáč na Harp
V rVříP.iljim, „Soodamii, ra vOisíí nám ulí^i^^^!"

*
Jvč oOav^i^le příološrO SVB hodinkyí Dá je
ra stůl, mlátí je pcodaeSieýí v poroučí:
P.oaeaděae té!
»

Velkottaa, náaoPni podnik 'ao valké stavby,
čekvl rěkoiik lat marrV ra rozhod-rusíí, zda mu
přátelská Habeí zadá stavbu iykpi>rsCbOědřVch
Oitáren v Aadír AObebě Poslnal Oyl vyslán
náměstek řaPitela, aby ni v Habeši raoh^t^r^uií
řlel«íl7, „vle řečni jím, že ui val haléř, že jome
Pili hnú doo i v už bychom 'koPřlvli. " NánVoiač ředltale oe čorečně dooial Oe generálovi,
čtaký měl říc eoahkěrné slořo^t jínil o roodmdrVýí olov>eýÍ repooplchrl, ný°až mM řiti o tom.
ža „dostávám, níakr platy, inflace v/2rutsí a
i č^áend jsou valOV objekt... “
—Ui jsam řečl, ari haléř kcl to bychom
i prodělali!, oohaVoval jo náměstek Tř^ilsll.
f —Soudrhku, raoč oaodělvlii Kda je
vůle, tam ji i cesta, můlmcr se pp^c^o^}^<^iií.
PoPCJ oe, říč^l ¡kociSI, vzal plán ktts^ďir^n a
ščril ra nich lčtřktn patko.

Ivan ořile^el s mrnCeiooa z Moskvy do New
i Yo^a0^^. Zinu rachal v hoiílo v řrdai se ov
1 oOchá^kii řalčonll^^ll^m, Po rávkala na manžélčm Potaz, ^^Séé je io v A^malíall oo^}^i^'řtfáí
„ Ut^l^ně íSaljir jačo v Rusču, Za dolary vřšlhbro
za euOly alc, “
s
SOUDRÉÉ POBE^A!KLO

Husáku, Husáku, co So neseš v 2l^lodč^i
V^i^^o husu mraž^ia.o^Ui ooíoprocent zdraženou.
Dva pěší to^r^i^^^é se olda:i žta^íví po časísé čev^^^0^1., Vhledoví aíddi Farena radostí Oez tiba:
„Hel, Papíču^i boopoPv!1'
— JaStí ío čoviíe Ooanvlil dyk
tom bi^i^i^^u
ni^c raní naOsánoi
„VoKvohl. cáč ncvidíí iěch šest: lopat voořenajch vo Hpi

*

Pražskou olcí jde ooiiíajil uslav! oe u SažPého pátého čaaálo a křičí: HuCů. hubuů,
hohuhň, Lidé ti Piví a ptají ta, co io vyvádí:
—Ala řečli rdýl, že rv črždéní rátém kanálu
v.ťfá Sřo:>lk:>dár Evropa. Tak j‘í profábám
robi.

*
OiOVOv člečí u ooíhk ov. Vácdiví vc
Etyři aáro a modli oe. „Prosím tě, soaví Váda1 smil^uj oe. Děda je tak namočen. že vol rimůže vstái z roseilí,. já už iačy ramohu
pevcovat a ieP nám přišel účet ov tisíc koaun zr
uhlí. Protivě tě, swlloj se r ÍRrOlčku aaslechia
sSranická dclcgace, khará ta viacela z noční řiráiny, Širougctl dal popudí vy^l^^aií ra babičku
pěs stovek, RvOičOr ooěěOoodlVi a Pívata se, až
zajdou za aoh. Prk zroví člakdi 0 soša a povípVlrv „SvaVý Váiclvvií za io pomor moc PVčSIj^u, Ale o^^^li^ě ^^i ^i po
lomuniotech
reoosílaá Okradli mH o oVÍ ses komun."

a
Předsedal krajského ndaoPrtbdl vVboní —
readležt ra tom OPa — uložil všem prkríaa>rým
mísiním nákoPním řVOlaniýa aby mo dvln
aradoli o stavu. OT^o^^^ilr^^í v obcích. Ze ZvchleňovC přišla oOaaiem oPóořVPll že o raooti^^^í je
řšeíhro v rořděkli, rro1dplí ji oám předseda
ndaoPrthdi řVborli o pomocí rěčolika místrích
Ooolvecůí

11

V komunistických zemích se už ne fiká jako za
stara „kdo krade, do pekla se hrabe“, nýbrž
„kdo nekrade denně aspoň hodinu, okrádá

vlastní rodinu. "

*

Jel Američan v Caddlacu silnic! u Benešova,
nevšiml si olejové skvrny a bác - Cadillac
roztříštil o strom. „Mám půl roku nač
vydělávat", povzdechl si. Zanedlouho se totéž
přihodilo Němci s Porschem. „Rok šetření a ted
je vůz v tahu“, stěžoval si. Pak stihl týž osud
Čecha s Trabantem. Stál nad troskami jako
zkopmělý, tuze naříkat a plakal: „Patnáct let
odříkání, patnáct let práce a led tohle", volal
zoufale. Američan s Němcem se na Čecha
podívali a účastně se ptali: „Ale proč si kupujete
tak drahé auto?“

»

V Československu se vyskytla nová zkratka:
VŘSR. Co je to? Všechnu řepu sebereme ručně.

*

Soudruh učitel se dopálil, když už v páté
domácí úloze žák Jabůrek místo úkolu napsal:
„Kašlu na domácí úkoly, hlavní je zdravíčko. "
Popadl Jabůrka a šel s ním k ředitelovi. Jabůrek
musel říct tatínkovo telefonní číslo, ředitel je
zavolal a když se ozvalo „tady Jabůrek,
sekretariát ÚV KSČ", prašti! ředitel sluchát
kem, ostrým pokynem vykázal učitele i s
Jabůrkem z ředitelny a pro sebe zabroukal:
„Kašlu na domácí úlohy, hlavní je zdravíčko."

Soudruh učitel Se dopálil, když už v páté
domácí úloze žák Jabůrek místo úkolu napsal:
„Kašlu na domácí úkoly, hlavní je zdravíčko."
Popadl Jabůrka a šel s ním k ředitelovi. Jabůrek
musel říct tatínkovo telefonní číslo, ředitel je
zavolal a když se ozvalo „tady Jabůrek,
sekretariát ÚV KSČ", praštil ředitel sluchát
kem, ostrým pokynem vykázal učitele i s
Jabůrkem z ředitelny a pro sebe zabroukal:
„Kašlu na domácí úlohy, hlavní je zdravíčko. "

Plul policajt v motorovém člunu po jezeře,
člun se zastavil a policajt se utopil. Proč?
Vyskočil a chtěl člun roztlačit.

O ANDROPOVOVl

Andropov vděčí za svou kariéru znalosti a
věrnosti Leninovu učení. Na sjezdu sovětské
komunistické strany v roce 1966, zatím co dvě
stě delegátů za přednesu zprávy o hospodářském
pokroku dřímalo, Andropov byl upozorněn, že
je v sále agent CIA. Vyskočil, vběhl do sálu a za
deset minut agenta měl. Politbyro bylo udiveno
jeho hbitostí a žádalo vysvětlení.
— Bylo to zcela jednoduché, soudruzi, refero
val Andropov. Řídil jsem se Leninovou pouč
kou, že nepřítel nikdy nespí. Tenhle nespal.

Jiný policajt utonut u Štvanice v Praze. Měl
tam na vodě houseboat a chtěl si vykopat sklep.
Chlubil se Rus Texasanovi, že mají v
Sovětech tolik zlata, že by mohli kolem Texasu
postavit plot ze zlatých tyček, tak jsou bohatí.
„Ten plot postavte“, vybízel Texasan, „bude-li
se mi líbit, koupím jej. “

»

Jaký je rozdíl mezi horami a KSČ? Obojí je
samý sjezd a sama bouda.

*

Americký turista měnil na' Rudém náměstí
dolary za rubly u Šmelináře, který mu dávat
výhodný kurs. „Sašo, povídá Američan šmeli
náři, vypadáš jako šikovný člověk. Nechtěl bys
do Ameriky?“
— Ani mě ve snu nenapadá, odpovídá Saša.
Mám v Americe bratrance. Je tam už deset let.
Nedávno jsem mu psal, zda už je pořádně, usa
zen. Odpověděl, že není usazen. Ještě pořád
musí pracovat.

Štrougal jel z Prahy do Brna na schůzi, měl
zpoždění a neustále pobízel šoféra, aby jel
rychleji. Ten se vzpouzel, že by to bylo proti
předpisům, že se nedá zavřít. Štrougal měl
odmlouvání dost a poručil: „Sedni si dozadu, já
vezmu volant a jedeme. “ A jeli - stopadesát,
málem dvě stě i přes vesnici. Zastavil je orgán,
nejprve chtěl papíry, ale uvědomit si, že je to
Strougal, řekl „Promiňte, račte pokračovat...“
Nadřízený organa se rozzlobil: „Jak můžeš nechá t
jet dá! někoho, kdo jezdí, vesnicí dvě stě...?"
Nižší orgán ho utišil: „To musel být někdo
velice významný. Seděl vzadu, pokuřoval a
šoféra mu děla! Strougal... “

*
Byli odsouzeni k smrti Čech, Polák a Rus.
Kat jako prvního povolá na popraviště
Čecha.
— Máš na vybranou: elektrické křeslo,
provaz nebo kulku.
Čech po krátkém zamyšlení se rozhoduje
pro elektrické křeslo, je to přece jen moder
nější a rychlejší než provaz nebo kulka.
Usedá na křeslo, kat zapne vypínač, ale
— nic.
— Nejde proud, dostáváš milost, říká kat.
Cestou z popraviště našeptává Čech Polá
kovi, který je druhý na řadě: Nejde proud.

*

Kádrovák vyšetřuje cikána a táže se ho, co by
dělal, kdyby se otevřely hranice na Západ.
„Vylezl bych na strom, aby mě davy
neušlapaly, “ odpovídá cikán.
„A kdyby se otevřely na Východ?
„Taky bych vylezl na strom,“ říká cikán.
„Ale proč?, “ diví se kádrovák.
„Abych pořádné viděl na toho troubu, který
by tam šel."

Potkali se tři krokodýli. Byli smutní. První
naříkal, že spolkl A meričana, který měl v sobě
tolik chutí, že ho trávil týden. Druhý si stěžoval,
že sežral Rusa, měl v sobě tolik kostí, že
krokodýl se nemohl čtrnáct dní vynořil na
hladinu. Třetí hořekoval: „ To nic není. Já sněd
českého policajta. Měl tak dutou hlavu, že se už
měsíc nemohu potopit. “

Taky Polák volí elektrické křeslo, zas ne
jde proud, i on je omilostněn a také on na
šeptává Rusovi, který jde na popraviště:
Nejde proud.
Rus,, sotva stane před katem povídá: „A
tož když nejde proud, tak mě obéstef'

n

Příslušníka SNB mají povyšovat z praparčicke do důstojnické hodnosti. Mttsí tedy
složit zkoušku ...
— Podívej se, soudruhu, povídá mu před
seda zkušební komise předem, protože jsi
dobrý komunista, přimhouříme obě oři a
dáme ti jen jednu otázku, a to jaké je
hlavní město Sovětského svazu. A ty odpo
víš; Moskva. A pak odejdeš jako podpo
ručík.
„Ale já si to nebudu pamatovat“, zaštká
ambiciózní příslušník.
— To nic, uklidňuje ho předseda komise.
Na levou podrážku si napiš Moskva a když
si nebudeš moci vzpomenout, přehodíš jako
by nic nohu přes nohu a přečteš to.
Stalo se. „Jaké je hlavní mé sto Sovětské
ho svazu?“, táže se předseda komise mladíka
v uniformě SNB. Ale ten mlčí. „Máš to na
botě!“, zasyčí předseda.
„Aha, zajásá kandidát důstojnické hod
nosti. Přehodí nohu přes nohu, jenže opačně,
pravou přes levou. Vítězoslavně z podrážky
slabikuje; „Národní podnik Svit. Party
zánské!“

*

, •

Do Československa byl vyslán Agent Cl A
Ken Smith, aby tam zavedl korupci. Rok
žádná zpráva, druhý rok žádná zpráva,
jako by se nad ním zavřela voda, Znervó
znělí nadřízení se rozhodují vyslat do Če
skoslovenska dalšího agenta, aby zjistil, co
a jak je. Záhy přijde do centrály CIA tele
gram, odeslaný z hlavní pošty v Jindřišské
ulici v Praze:
Agent Číslo dvě hlásí — stop — agent
číslo jedna Ken Smith nezvěstný — stop —
ale zjistil jsem že plní svůj úkol výborně —
stop — korupci v Československu intenziv
ně zavádí jakási KSC — stop — soudím
že jde o zkratku Ken Smith Corporation —
stop.

#
Carter, Brežněv a Husák letí do nebe, ale
pronásleduje je čert. Carter se nerozpakuje,
otevře kufr plný dolarů. Ty se rozletí, ale
čert je má v minutě sebrané a pronásleduje
trojici dál. Brežněv za sebe hodí spousty
rublů. Zase je čert v mžiku sebere a trojici
pronásleduje. Je řada na Husákovi. Ten bez
rozpaků sáhne do kapsy, vytáhne formulář
a hod! za sebe. Čert sotva papír sebral, otočí
se a velkou rychlostí se žene do pekla.
Carter s Brezněvem se diví; „Co’s mu to
dal?“
Husák: „Ale přihlášku do KSČ.“

*
VýuěsJcy na ís. autoservisech;
V NÁS SI MČZETE NA OPRAVU
POČKAT
bylo nutno změnit na:
U NAS SI NA OPRAVU POČKÁTE!

Na světové prodejní výstavě mozků byl Ein
steinův mozek oceněn na tři sta dolarů. Mozek
policajta z Prahy se nabízel za tři tisíce dolarů.
Návštěvníci se té nerovnosti v hodnocení tuze
divdi a protestovali. Ale hlavní pořadatel
výstavy je uklidňoval: .
— Nechápete, oč jde. Neuvědomujete si, že
mozek policajta z Prahy je světový unikát.
Nebyl ani jednou ani na vteřinu použit!

*
V Československu se připravuje nové vydání
papírových peněz. Protože letošek je rokem
divadla, přišli na nápad vyzdobit nové ban
kovky portréty herců. Na pětistovky chtějí dát
Boháče, na stokoruny Brzobohatého, na pade
sátkách bude Chudík a na desetikorunách
Svorcová.
»

TŘI MINIPOHÁDKY
Z VEČERNÍ PRAHY
Vesel hloupý Honza do hotelu Jalta a pravil:
„Sudkulatý rystupije tujekára lenturyje." V
momentě ho obstoupilo deset tuzexových slečen.

»
Povídá Popelka otci: „Když jedeš do té
Prahy, tak mi přivez to, co tě praští do hlavy. “
Milující otec přivezl trubku od lešení.

Dlouho, moc dlouho čekala Šípková Růženka
na tramvaj. Až najednou vyskočil řidič, probu
dil ji polibkem, přehodil výhybku a řekl:
„Slečno, zahýbáme jako dvanáctka, pak doleva
jako pětka a potom rovně jako devítka. “
Šípková Růženka povzdechla a mávla na
taxíka.

*
TŘI STUPNĚ KVALITY
Dobrý — lepší — sovětský.

ČTYŘI PARADOXY REÁLNÉHO
SOCIALISMU
l) Všichni pracují a nikdo nic nevyrobí
2j Nikdo nic nevyrobí, ale plán se plní
3} Plán se plní, ale v krámech nic nedostaneš.
4} V krámech nic nedostaneš, ale životní úroveň
stoupá.

HISTORIE ŘEZNICKÝCH KRÁMŮ
V roce 1920: ve výlohách řeznických krámů
nalevo plno masa, napravo plno masa, uprost
řed nápis: „Na úvěr neprodáváme“.
Rok 19Í0: Ve výlohách řeznických krámů
nalevo plno masa, napravo plno masa, uprost
řed nápis „Prodáváme jenom na lístky“.
Rok 1980: Ve výlohách řeznických krámu
nalevo žádné maso, napravo žádné maso,
uprostřed nápis: „Obsluhuje vás brigáda sociali
stické práce".

xt

Zasedala 'prosetínská organisaec KSC. V
koutě u kamen se hřeje i ponorný.
„Ty jdi ven,“ povídá mu předsedo, „a
dávej pozor, at v obci nikdo nekrade!“
„A kdo by kraď,“ diví se pomocný,
„viicki ’ste přece tady!"

*

Maminka přistihla Lidušku, jak klečí «
postele a modlí se.
„Táto", volala zoufale, „pojd bonem, LiduŠka se modlí. “
Táta zsinalý v obličeji přispěchal a na dceru
udeřil: „Jak nám tohle můžeš dělat, my, komu
nistická rodina, já Junkcionář Strany a ty se
tady modlíš."
Liduška začala tátu chlácholit: „Neboj se, já
to pořád nedělám, to jen dneska výjimečně.
Mám totiž před sebou krušný den a sháním
každou pombc, která se dá. Zítra dělám
zkoušku z vědeckého ateismu. "

STARÉ, ALE ZASE AKTUÁLNÍ:
Potkají se na hranicích mezi Polskem a
Československem dva psi, Český pes se za
staví a s údivem táže polského: „Prosím íe,
proč utíkáš do Československa?"
Polský hafan odpovídá: „Chci se u vás
trochu nažrat. Ale co tebe táhne do Polska?“
— Chci si trochu svobodné štěknout!

*
Utíká český pes a na téže hranici potká
polského, který se diví: „Nač ten spěch?
Proč k nám utíkáš?"
— V Československu kastrují prasata, to
je proč utíkám!
„Ale ty přeci nejsi prase?"
— Jdi tt> vykládat STB, ta má na svědo
mí už horší omyly!

s
Časy se mění. Před třiceti lety byl Husák v
cele, ted je v čele.

*
V jednom křídle pražského Hradu jsou v
přízemí kanceláře, v prvním poschodí prezi
dentův byt a kancelář. Posluhovačka pro
přízemí má staré, špinavé koště, prezidentská
posluhovačka fasuje denně nové koště. Při
zemní posluhovačka tak dlouho žadonila u
soudružky z prvního poschodí, že by taky jed
nou chtěla vidět prezidenta zblízka a zametat
novým koštětem, až ta se nad ní ustrnula a
poslala jednou s novým koštětem o poschodí
výš. Byla v nejlepším zametáni, když se objevil
Husák. Posluhovačka se opřela o koště a poz
dravila: „ Dobrý den, pane prezidente. “ Husák
si ji ani nevšiml a mlčky rychle prošel. Posluho
vačka si stěžovala, že setkání nedopadlo, jak •
očekávala. „Protože ses Špatně chovala," pově
děla jí soudružka. „Zkus to ještě jednou a až
bude Husák přicházet, postav se s koštětem do
pozoru, řekni , Práci čest, soudruhu prezidente“
a uvidíš." Stalo se. Druhý den postupovala
posluhovačka přesně podle návodu. Když při
cházel Husák, postavila se ke zdi do pozoru,
koště přitisknuté k tělu jako pušku a zaburácela: „Práci čest, soudruhu prezidente. " Měla úspěch. Husák se zastavil, poklepal jí na rameno
a řekl: „Ano, takhle je to správné. Pamatujte
si, soudružko, dokud jsem lady já, žádný dob
rý den nebude. “

*
Je možné v nějaké zemi vybudovat komu
nismus?
Ano, je. Ale žít se tam nedá.
.
*______________
U stolu sedí tří inženýři-tuneláři, Fran
couz, Američan a Rus. „Když jsme vrtali
poslední tunel v Alpách", vypravuje Fran
couz, „setkali se raziči z obou stran upro
střed s přesností deseti milimetrů.“
— To je slušné, uznale kývne hlavou
Američan, ale u nás ve Skalistých horách
se však setkali s přeností pěti milimetrů.
„No co, krčí Rus rameny,“ co na tam,
to my na Urale místo jednoho tunelu bu
deme mít dva ..

*
Ví se už, jaké vlastnosti bude mít komu
nistický člověk? Samozřejmě, že se to ví.
Odevšud získá to nejlepší: Bude mít příslo
večnou sovětskou úctu k pravdě, přísloveč
nou madarskou nezištnost, příslovečný bul
harský cit pro preciznost, příslovečné ru
munské nadšení pro internacionalismus, pří
slovečný polský odpor k alkoholu, příslo
večnou československou neúplatnost a pří
slovečný východoněmecký smysl pro humor.

«■

Hurvínek si vynutil na Spejblovi, aby směl
navštívit Moskvu. Spejbl nechtěl, ale Hurvínek
si nedal říci a do Moskvy odjel. Hned poslal
pohled, na němž stálo: „Mám se dobře. Dobře
mi tak. “

■

„Co se da dělat, kamaráde. Tak jsem zas
«stoupil do Svazu československo-sovětského přátelství.“
„No jo, ty jsi byl vždycky samotář'“
*
Rozhovor Vasila Bifaka se členem VV a
předsedou rady ministrů Alexejem Kosyginem, trval nezvykle diouho. Za těžkými
dveřmi kremelského sálu panovalo znepokojujfcí ticho. Minuty odtékaly, pak hodrny. Nikdo nevycházel. Až pozdě odpoledne se jeden ze strážců osmělil. Stiskl leh
ce kliku 'a nakoukl dovnitř. A ztuhl...
Kosygin klečel na bucharském koberci,
vzpínal ruce k Biťakovi, měl slzy v očích
a úpěnlivě sténal; „Věr mi ,drahý soudru
hu Vastle — prosím, prosím — i já jsem
komunista, .!“

*

1
I

|
|
I
!
'

V nově otevřené základní devitiletce ve
Velké Lhotě na Jindřichohradecku rozvířil
soudruh učitel debatu na téma: co je to
katastrofa.
„Katastrofa je,“ hlásí se Jůzlovic Emilek,
„když nám vychcípají králíci!"
„Ale vůbec ne,“ poučuje ho učitel, „to
je pouze velká Skoda. Katastrofa napří
klad je, zřítí-li se letadlo se sovětskou
vládní delegací!"
Za pár dní navštívil velkolhotskou devítiletku Školní inspektor. Ptá se, náhodou
zrovna žáka Jůzla, co je to katastrofa.
„Prosím, pan učitel vykládal, že kata
strofa je, když se zřítí letadlo se sovětskou
vládní delegací, ale velká. Skoda to není,
protože velká Skoda je, když -nám uhynou
králíci!“

Tři z Polska
Sovětský svaz a Čína se dohodly, že
odstraní mezi sekou spory. Čína vlak kladla
tři podmínky. „Musíme dostat sto miliónů
lun uhlí", říká Deng Xiaoping. „Platí“,
odpovídá Brežněv. Číňan pokračuje: „Musíme
dostat dvacet nových nákladních lodí,“ Brež
něv: „Souhlasím. " Číňan klade třetí podmín
ku: „Chceme milión jízdních kol. “ Brežněv
prudce reaguje: „To není možné!“ Udivený
Deng Xtaoping se táže, jak je možné, že
Sovětský svaz nemá námitek proti dodávkám
drahého uhlí a nákladních lodí, ale zdráhá se
dodat laciná jízdní kola. Brežněv vysvětluje:
„Poláci jízdní kola nevyrábějí!“

*
Sovětští vědci vypěstovali křížením krávy
se žirafou nove zvíře. Pase se v Polsku a dojí v
Sovětském svazu.

Prezident Reagan se vydal do nebe k Bohu
s otázkou: „Vševědoucí Otče, jak dlouho
bude trvat, než bude můj národ spokojeně“
— Sto let, odpověděl Bůh a Reagan v
slzách odešel.
Také kancléř Schmidt se vydal do nebe k
Bohu s otázkou, jak dlouho bude trvat, než
bude jeho národ spokojen.
— Dvě stě let, odpověděl Bůh a Schmidt
odešel v slzách.
Do třetice přišel do nebe Jaruzelski s otáz
kou, jak dlouho bude trvat, než bude polský
národ spokojen.
Místo odpovědi odešel Bůh v slzách.
d________________

— Pán majster, miia už no tomto pracovisku vonkoncom nič nebaví, — sf.cii.uje
sa jeden z robotníJcou.
— Preío? — pýtá sa majster.
— Zrušili přidruženu výrobu, vedúcieh
pozatvárali a tióm neostává nič iné oko
poctivo pracovat.
*
K natí metě — totiž k dosažení komu
nismu je prý trojí cesta:
1, Leninská — podobná ceste temným tu
nelem — vpředu září rudá hvězda a kolem
je trna,
2. Stalinská — jako jízda tramvají, někdo
sedí, někdo uisí a všichni se třesou,
3. naše nynější — podobá se cestě le
tadlem — 1 řídí a všem ostatním je na
vrhnutí!
»
Václavské náměstí bude přejmenováno na
Jakešovy lázně. V hořejší Části bude vodoléčba, v
dolejší masáže.

Nejkratštl československá anekdota:

Potkali se dva ministři čs. vlády - v tramvaji
»

Který je nejkrásnějši ostrov v Rudém moři!
No přece západní Berlín.

Přijde Pepíček ze Školky domů a povídá:
„ Teda, maminko, zítra už tam nejdu. “
„Proč, Pepíčku!", ptá se maminka.
„No protože už toho mám dost. To je pořád,
Pepíčku nebij Mařenku, Lenin, když byl malý,
tak holčičky nebil. Pepíčku, jez polívčičku, Le
nin taky jedl polívčičku. Pepíčku, bumbej mlíč
ko, Lenin taky bumbal mlíčko. Pepičku, po
obědě se musí spinkat, Lenin taky po obědě
spinkal... A tak ti, maminko, povím, že už mi
ten Lenin jde pěkně na nervy. “
»
Vstoupí pán do řeznictví, svleče převlečník a
pověsí, jej na jeden z prázdných háku.
„Nejste náhodou trochu potrhleji“, ptá se
řezník.
„Ji, promiňte, já se spletl. Já myslel, Že jsem
v čekárně na nádraží. “

Senilní je v Československu ten starý Člověk,
který stojí před obchodem s prázdnou taškou v
ruce a zadumaně přemýšlí, zda už nakoupil
anebo teprve má nakupovat.

»

Jaký je rozdíl mezi Angličanem, Francouzem
a Čechem, když marodíš Angličan vezme láhev
whisky, jde do klubu a stráví tam celý den.
Francouz vezme láhev vína, jde k milence a
stráví tam celý den. Čech vezme láhev se svou
moči, jde do zdravotního střediska a taky tam
stráví celý den.

*

Štrougal přišel pozdě na mezinárodní konfe
renci. Spatřila ho Thacherová a povídá: „1 am
sorry. ” Reagan se k ní připojil a omluvně řekl:
„J am sorry too.“ Štrougal mávl rukou a
odpověděl: I am sorry tkree. “

*

ROZDÍL MEZI MNICHOVEM A PRAHOU
Přijde-li Bavorák do hostince v Mnichově,
ještě ani nesedí a už vypravuje vtipy. V Praze,
přijde-li Čech do hostince, ještě ani nedořěki
vtip a už sedl

*

NEJNOÝĚjSf ŘÍKANKA
Maminko a tatínku, já se bojím Per¡bingu.
Nic se neboj, milí dítě, SS-20 ochrání tě.
Ji
JEDNA Z RUMUNSKA
Proč v Bukurešti vstávají všichni lidé, když
je zmíněno jméno prezidenta Ceaucescu!
Protože nechtějí sedět.

*

Andropov v té době,jak byl nemocen, napsal
poslední vůli: po mé smrti chci být zmražen na ŽO
let! A opravdu se tak stalo.
Po padesáti letech to v mašině zarachotilo a
Andropov vylezl z rakve, poopravil si šlajjku a
jde po Rudém náměstí. Strašně se zhrozil když
Leninova pyramida tam nebyla a na Kremlu
hvězda pryč. Po chvíli se ptá kolemjdoucího
občana: „Prosím Vás, kde tady najdu komu
nisty!“ Ten se podivil, a po chvíli praví- „Máte
na mysli členy partaje! Podle posledních zpráv,
které jsou staré několik let, bylo Zaregistrováno
několik kusů na Ukrajině a menši stádo na
Čukotce, ale nevěřím tomu, že si moc zastfíllte,
jsou opravdu velmi plaší.

Husák jde procházkou po Václavském
náměstí v Praze. Než přijde k muzeu, slyší, že
ho nžkdo volá. Je to svaty Václav, „Husáku,
říká, potřebuji nového koni. Ten můj je už za
ta desetiletí zchromlý. “
— Uvidím, co se dá dělat, slibuje Husák,
splcbá na Hrad a vypráví Biiakovi, co zažil.
Ten mu nevěří. Rozhodují se, že zajdou k
soše oba
„Husáku, křičí na né zdaleka svátý Václav.
Já ti říkal, že chci koni a ne vola!"

«•
Zvyšování platů se má v Československu v
blízké budoucnosti provádět podle abecedy. ?! ■
armáda, B = bezpečnost. C “ cikáni, D » dost.

»
Hádají se Američan a Čech, jak získat co
nejvíce tanků. Povídá Američan: „Hodím do
stroje sto tun železa a vyjede deset tanků. “
—To nic není, odpovídá Čech. U nás
vykácíme sto stromů a devadesát devlt pošleme
do Ruska. Ze zbývajícího stromu udlláme sto
tužek a devadesát devlt pošleme do Ruska.
Tou jednou tužkou napíšeme 2000 slov a
máme tanků plnou republiku.

*

Sovltský voják vejde do obchodu dát si spra
vit hodinky. Hodinář otevře pláli, z hodinek
vyskočí blecha, hodinář ji zabije, ale voják
rozzlobené sahá po kulometu: „ Ty vrahu, zabil'
si mašinistul"

*
Potkají se dva bacily. Povídá ten první:
Vypadáš nijak rozveseleni. Co se ti přiho
dilo? Odpovídá druhý: Ale jsem jako znovunarozený. UŠel jsem jim. Nemilí zase jednou
penicilín.

»
japonsko zadalo Československu vltší objed
návku škodovek, ale neníjisto, zda bude obchod
uzavřen. Čechoslovákům se nelíbí označení, pod
nímž chtljí Japonci škodovky prodávat. Mají
totiž pro škodovky název Harašíto.

*
DESATERO
UVĚDOMĚLÉHO PRACUJÍCÍHO
1. Lenost je půl zdraví.
2. Co neudlláš dnes, můžeš udllat i zítra.
3. To, že ostatní pracují, není důvod k tomu,
abys pracoval i ty.
4. Spis, který se do třiceti dnů nevyřídí sám,
nezasluhuje tvou pozornost.
5. Ztracenou chuí do práce nehledej.
6. Kdo nic nedllá, nic nezkazí, a proto zasluhuje
prémie.
7. Stav se k práci tak, aby se míli kam postavit i
jiní.
8. Pracovišti není hospoda, proto se tam nezdržuj
celý den.
9. Pokud ti málo platí, nemůžeš hodni pracovat.
10 Práce Šlechtí člověka, ale socialismus Šlechtice
nepotřebuje.

I
i

Pražské Metro - J hodin ráno. Stará babička
zametá nástupišti. Přistoupí k ní reportér čs.
rozhlasu, strčí jí pod nos mikrofon a praví:
„To jste hodná, babičko, že tu takhle pomá
háte, můžete našim posluchačům říct, proč to
děláte?“
„Ale to víte," povídá babička, „potřebuju si
trochu k tý penzi přivydllat, protože mám 700
korun na mísíc. “
„A víte, proč máte tak málo“, vysvltluje re
portér, „protože Reagan tak zbrojí a my se
musíme bránit, proto tu musíte pracovat."
„A to néni všechno", pokračuje babička,
„dopoledne uklízím ještě v jedný škole, odpo
ledne chodím mýt nádobí do hospody a večer
hlídám děti naší sousedce, to víte, to taky nija
kou korunu dá."
„No vidíte, babičko, to všechno je kvůli to
mu Reaganovi. Řekněte nám, co byste dllala,
kdyb tu ted stál a vy jste mu mohla říci, co si o
nim myslíte?''
„Teda, to vám řeknu, vzala bych ten mokrej
hadr a plácla bych ho, soudruha jednoho, přes
tu jeho brejlatou hubu."

-------------- —
¥
„Tak jsem deset let iiv ze Sportky!"
„Prosím tě, kolik jsi vyhrál?"
„Nic. Jsem deset let tajemníkem Národ
ní fronty."

_ (Část příjmů ze Sportky je určena na
financování NF.)
„Jsou sovětští vojáci naši přátelé anebo
bratři?" táže se učitelka děti.
„Prosím bratři,“ odpovídá dvanáctiletý
žák. „Bratři k nám přijdou nepozvaní, mu
síme je vzít na vědomí, kdežto přátele si
můžeme vybrat."

»
Brežnlv s Husákem si naplánovali cestu do
Francie. Když to slyšel Bilak, chtěl se přidat.
Brežnlv rozhodl, že pojedou incognito, aby
nevzbudili velkou pozornost. „Pojedu tam .
jako Debre", povidlí Brežnlv. „já jako
Dehus“,. dodal Husák. „Než bych tam jel jako
Debil“, rozzlobil e Bilak, „to radlji nepoje
du. "

iř

Vláda žádala ministra zdravotnictví, aby
vysvětlil, proč v celém svitl stoupá spotřeba
prostředků proti početí, ale nikoli v Českoslov „To je jednoduché, poulil soudruhy
ministr zdravotnictví. U nás stačí, aby se lidé
podívali na cenovky ve výkladech obchodů s
dltskými odivy. “

/

Přijde v Praze k doktorovi pacient, ukáže
dlani, na jedné velká černá pitka, na druhé
velká rudá devítka. Lékař nic nezkoumá, na
nic se neptá, popadne vatu, namočí v nějakém
roztoku a cifry smaže. Pacient ještě není ze
dveří a už je v ordinaci druhý, taky napřahuje
dlani. Operace se opakuje i s dalším novým
příchozím. Když už je lékař u dvacátého
pacienta s ciframi na dlaních, rozčílí se a křičí:
„Kde se tu s těma špinavejma prackama
berete? Jak jste k těm cifrám přišli?“
—To máte tak, soudruhu doktore. Jsme tady
na krajském sjezdu KSČ, pronášíme projevya
ty cifry jsou od toho, že plácáme páté přes
deváté

Letadlo, v něm Reagan, Černěn ko, Husák,
kněz a jeden tramp. Vstoupí pilot a oznámí:
„Pánové, je mi líto, ale letadlo má poruchu.
Vezměte si každý padák a zachraňte holé živo
ty. Ovšem, je tu o jeden padák méně a tak se
mezi sebou musíte dohodnout. “
Černfnko pronese: „ Nedá se nic dělat, jsem
nejdůležitější muž východu, musím Žít. “ Vezme
padák a vyskočí.
Reagan prohlásí: „Pánové, jsem nejdůležitějši
muž světa. “ Vezme padák a vyskočí
je řada na Husákovi: „Jsem nejinteligentnější muž Československa, já musím žít. "
7 praví kněz k trampovi: „Mladý muži, jsem
již stár a věžím, že Bůh se o mne postará- Ve
zmi si padák, já zůstanu. “
„Jen klid, důstojný pane," povídá tramp,
„zachráníme se oba dva. Nejinteligentnější muž
Československa si totiž vzal můj baíoh. "

*
Víte proč musí v Praze patrolovat hned čtyři
policisté najednou? No, jeden umí psát, jeden
číst, jeden počítat a ten čtvrtý musí ty in
telektuály hlídat.

*

„Soudružko Nováková, na tom Brežněvovu
pohřbu, to vám byla skutečně, sama krása. Ta
ková nádherná, tklivá hudba, potom ty květi
ny, něco báječného. Rány z děla, disciplína
vojenských útvarů, inu jako v pohádce. “
„Ale vy jste tam byla ještě jednou, soudružko
Novotná."
„Jo, o rok později. Ale to už zdaleka nebylo
ono. Méně květin, hudba nějaká odfláknutá,
ani ti vojáci se zvláší nevyznamenali. Dělalo to
na mne dojem, jako by se toho Andropova
chtěli co nejdřív zbavit. Byla jsem z toho tak
otrávená, že tam letos na ten pohřeb už ani ne
pojedu. “
»

OBLOŽENÝ CHLÉB PO POLSKU 3984
Mezi dva přídělové lístky na chleba se vloží
přídělový lístek na salám.

*

Cizinec jde noční Prahou, potká ho slečna
a bezostyšně oslovil
„
Ísíe
Západu, že jo? “ Cizinec přisvědčí
slovo dá slovo a za chvíli jsou spolu v ho
telovém pokoji.
„Jak se vám mám odměnit?“, táže se cizinec.
„Chcete dolary nebo marky?“
Slečna kroutí hlavou.
„Mám ještě švýcarské franky nebo vaše
koruny, co tedy?“
Slečna zase kroutí hlavou a cizinec, bezrad
ný, se táže! „Co tedy chcete?"
Slečna odpoví! „Abyste nezbrojili. "
9

Proslýchá se, že Brežněv čtrnáct dní před
smrtí vystoupil z komunistické strany. Velice se
rozzlobil, když zjistil, že mu nechtěli vzít
Vnuka do domova důchodců.

Dva řidiči nákladních aut TIR se potkají a
jeden se vyptává druhého, kam to vlastně jezdí
do ciziny, že má pořád nové auto.
—Vozím zboží do Ruska, ale zpátky musím
vždycky vlakem.

Sešli S( na rybách dva policajti. Jeden měl
žížaly, druhý ne. „Kde bereš ty žížaly?",
vyzvídal jeden.
„Jednoduchá věc. Vytáhnu z auta baterii,
položím na trávník, zasunu póly do země a za
chvíli žížal plno, jen je sesbírám. "
2a týden se sešli zas. Ten bez žížal byl oteklý
v obličeji, sem tam i flastr.
„Co se ti stalo?“
„To mám kvůli žížalám. Chtě! jsem velké,
místo bateria z auta jsem si půjčil agregát,
položil na louku, póly zastrčil hluboko do
země... Po chvilce vyběhli horníci a zfackovali
v«
me.
«■

Dědeček s babičkou sedí v '¿adní Třebáni u
svého domku na zahrádce. Dědeček čte noviny,
babička dumá. Po chvilce říká: „Dědečku, ty
rakety Persbtng, to je drahá, krásná věc. Každá
stojí moc miliónů. Myslím, že by to bylo
nádherné, kdyby nám jedna spadla sem na
zahradu. “

Přišel reportér do továrny s otázkou „Jak
strávíte celozávodní dovolenou?“ Ředitel od
pověděl, že se pojede léčit do Jugoslávie.
Předseda místní organizace KSČ: „Strana mé
vyslala k moři do SSSR," Předseda ROH:
„Rekreační komise mi vyjednala výměnný
pobyt ve Francii. “ Ekonom závodu: „Konečně,
mi letos udělali u chaty bazén, budu tam. “
Dělník od soustruhu: „Syn chce nové texasky,
sjednal jsem si melouch, abych mu na ně
vydělal. ’
»

Občan z Československa měl Štěstí, dostal
vizum do Švýcarska. Pozdě večer dojel k
Ženevskému jezeru, utábořil se a spal. Ráno ho
probudil hluk. Kolem jeho Trabanta shluk lidí.
Jeden ohzvláŠř vášnivý motofanda k čs.
turistovi přistoupil a uznale se otázal: „To je
moc dobrý, to jste si udělal sám, že?”
jelo auto, jelo, až se náhle u vysoké zdi nějaké
budovy zaslavilo a nejelo. Motorista začal auto
spravovat, vrtal se v něm tři hodiny, auto pořád
nejelo. Se zdi zavolal člověk: „Já vám to
spravím, chcete?" Žoufalý motorista přisvědčil,
Neznámý zvedl kapotu, sáhl sem, sáhl tam - a
auto naskočilo. „Člověče, vy jste odborník. Kde
se tu berete?“
„Já jsem vyučený automechanik, “ odpovídá
odborník, „ale jsem tady v blázinci. Chtěl jsem
přejít načerno hranice. “
„Ale to byste měl být ve vězeni a ne v
blázinci, “ diví se motorista.
„No jo,“ prohodil blázen-autameebanik mezi
zuby. „Jenže já utíkal do Sovětského svazu. "
«-

Shift přijímal do sboru nové členy. Podmín
kou bylo, že musí být na prsou zarostlí
Náborové komisi se však představil i mládeneček zcela holý. Když mu vynadali, proč
zdržuje, vykřikoval: „Soudruzi, já chtě! k
tajnejm."

Policajt přinesl do prodejny nový televizor.
Včera jet koupil, ale nejde zvuk. Prodavačka
televizor zapne a zvuk jde. „Ale nejde,“ křičí
policajt. „ Včera jsem ji přinesl domů, zvuk šel,
ale když jsetn se hřebíkem poškrabal v uchu,
najednou ruP - a zvuk nikde."

V nebi bylo nedávno ruino u vstupní brány.
Po pronikavém zvonění otvírá svátý Petr bránu
a za ní tři Čerti.
— Kam se sem hrnete, vždyť víte, kam patříte!
„Svatý Petře, stala se hrozná věc, Do pekla
přišel Brežněv. Žádáme o asyl v nebi!"
4

Zahraniční turista se vyptává na Rudém
náměstí v Moskvě náhodného chodce na poměry
v Rusku. Dostává pořád tutéž odpovědi O tom
se dočtete v našich novinách.
— Což nemáte svůj vlastní názor!, táže se
zoufale zvědavý cizinec.
„Mám, ale bojím se v něj věřit”, odpovídá
Rus.

»

Dva úředníci Andropovovy bezpečnostní
služby piji na zdraví svého šéfa. Po desáté vodce
se jeden svěřuje: „Ani bys nevěřil, co se mi včera
stalo. Když ¡sem přišel večer domů, našel jsem
ženu v posteli s nějakým generálem."
— A cos dělali, ptá se kamarád,
„Nic. Měl jsem štěstí, nevidě! mě."

Čs. výtvarníci navrhli nový znak Rady vzá
jemné hospodářské pomoci: V rudém poli dojí
šest hubených krav jedna druhou.

4

Brežněv přišel do pekla a hned za Čerstva běžel
za Stalinem. Zastihl ho, jak zametá chodbu. Ale
se Stalinem nebyla řeč, pořádjen pracoval, koště
lítalo sem tam.
Nopřece můžeš na chvilku přestat a promluvit
se mnou, žadoní Brežněv.
— Co té nemá, odpovídá Stalin. Dneska ne,
dnes má dozorčí službu Hitler.
»
Při školení v čs. armádě dostane vojín dotaz,
co ví o západních imperialistech.
— Západní imperialisté chtěli zotroěit a vyko
řisťovat naši vlast!
„Správně — a co dáli"
— Jenže na štěstí je bdělý Sovětský svaz
předešel.

-»

Mezi návrhy na nový ěs. znak je také židle a
kuře. Výklad: Kdo pípne, bude sedět.

*

Na Václavském náměstí zastaví cizí auto a
zahraniční turista se táže dvou mimojdoucích
příslušníků VB: „Sprechen sie deutscbi“ Přísluš
níci kouknou jeden na druhého a kroutí hlavou.
„Do you speak English?“, pokouší se cizinec.
Zase: záporně zakroucení hlavou: „Parlez vous
francaisi" Táž němá odpověd. „Ponimajetě po
ruskii" Zase nic. Zklamaný turista šlápne na
plyn a odjíždí.
— Hele Franto, neměli bychom se uěit nějakou
řeči", navrhuje jeden příslušník druhému.
„Nač, prosím tě, odpovídá druhý. Vždyťjsi to
viděl. Ten uměl Čtyři řeči a přece se nedomluví. "

»

Je schůze a referent oznamuje: Mám pro vás,
soudruzi, radostnou zprávu. Podle usnesení Úst
ředního výboru se u nás v květnu zvýší životní
úroveň o padesát procent. Až do té doby budeme
mrznout a budou zásobovací obtíže. Ale od
května budou už jen zásobovací obtíže.
Co je třídní boji Když ti, kteří mají méně tříd,
bojuj! proti těm, kteří jich mají víc.

Na Pankrác přichází nový vězeň. „Jména?, “
křičí dozorce.
„Profesor Horák."
„Jak?“
„Profesor Horák.“
„ To mále smůlu. Balíček přišel pro Fučíka “

Sága o tom, jak Sověti založili Radu
vzájemné hospodářské pomoci. Před lety vyslali
do Egypta vědeckou expedicí na prozkoumání
pyramidy. Objevili neznámou chodbu a v ní
komnatu, kde ode zdi ke zdi chodil faraón.
Přivolali tlumočníka a dověděli se, že tam
faraón chodí ode zdi ke zdi už pár desítek tisíc
let.
„A čím se po celou tu dobu živíte?, “ chtěli
vědět Rusové.
„Trusem ptáka Noha," odpověděl faraón.
„A Čím se živl pták Nohi“
„Mým trusem,“ vysvětlil faraón.
Po tomto objasnění založili Sověti Radu
vzájemné hospodářské pomoci.

*
Co se stane s komunistou, když se dostane do
epicentra jaderného výbuchu! Nic moc. Pro
mění se v gamma záření a škodí dál.

4
Babička jde po nábřeží pod Vyšehradem, rozhlíží
se, spatří příslušníka SNĚ a jde k němu s btázkou:
„Mladý pane, je tohle ta skála, co zní skočil
Horymír?“
— O tom nic nevím, brání se esenbák. Já jsem tu
novej. Aí do včerejška jsem sloužil v Malešicích.

Reportér radia Jerevan přijde na zapadlou vesnici
na Kavkaze a dovídá se, že tam žije dědeček, který se
prý znal s Vladimírem lljilem Leninem. Hned za
dědečkem utíká dělat rozhovor.
— Dědečku, vy prý jste se znal s Vladimírem
Iljiěem Leninem?
„No pravda, žejsem seznal s Vladimírem Iljiěem
Leninem, to tady přec každý ví, “
— A jak se to stalo, že jste se poznali!
„lnu, rejpaljsem se ráno na zahrádce, v dálcejsem
zahlédl někoho s čepicí na hlavě a řekl jsem si. že by
to mohl být Vladimír lljiě Lenin."
— Nu, a co bylo dál, dědečku?
„On šel pomalu Směrem k nám do vsi a to užjsem
střehl, íetoasi opravdu budeVladimír lljičLenin."
— A co jste dělal?
„Nic, čekal a když přišelještě blíž, užjsem věděl
skoro určitě, že je to Vladimír lljiě Lenin. “
— Co se stalo pak?
„Pak přišel až k tadyhle k plotu zahrádky
podíval jsem se mu do obličeje a hele, mýtka
vyloučena, byl to opavdu Vladimír lljiě Lenin. “
— Dědečku, co jste potom udělal?
„No když už jsem si byl stoprocentnějist, že loje
Vladimír lljič Lenin, že se nemýlím, popad jsem
lopatu a hnal se po něm. Jenže on útek’.“

Komise prověřovala cikána před vstupem do
strany. Začali historií. Kdo byl Lenin?
—Prosím to byl B. T. Na dotaz, kdo byl Sta
lin, táž odpověd: B. T. Rovněž Chruščov a
Husák byl B. T. Členové komise nevěděli, co to
je B.T., ale nechtěli se k tomu přiznat a pro
jistotu cikána přijali. Když se konala oslava na
počest přijetí a už bylo hodně vypito, osmělil se
jeden člen komise a zeptal se cikána, co to
vlastně to B.T. je.
— Prosím, to je různé, odpověděl cikán.
Lenin B.T. je Bolševický teoretik. Stalin je
Bolševický terorista. Chruščov byl Bolševický
turista.
„No a co Husák?“, chtěl vědět člen komise.
—No to je Brežněvův tajtrlík.

V bratislavském rozhlase dostali se shora
příkaz, aby k výročí Slovenského povstání při
pravili Živý, pestrý pořad. Pracovníci rozhlasu si
dali záležet, vyslali do kraje reportéry, kteří v
Zakopaniciach objevili babičku, prý jednu z
mála přímých účastníků povstání.
—Nosila jsem partyzánům jídlo, chleba,
brambory, občas kus salámu nebo klobásy.
„A jak přijímali vaši pomoc? Byli rádi?“
—No moc. Pořád děkovali a říkali „danke
schon".
„Danke schon? To tedy přece byli Němci! Jací
partyzáni?", divili se reportéři, 1
—No byli, pravda, že to byli Němci. Ale ti
hodní, ti Z Východního Německa!

•

Sí

Do kabiny letadla na cestě z Brna do Prahy
vtrhne terorista s punčochou přes obličej, namíří
na pilota revolver a rozkazuje:
—Do Prahy!
„Ale vidy? letíme do Prahy“, odpovídá mu
vyděšený pilot.
—Nelžete! Tohle já znám! Už po páté s
vámt letím do Prahy a vždycky přistanete v
M nichově!

Vedoucí restaurace vidí vrchního číšníka, jak
odnáší od hosta knihu stížností.
„Co nám tam ten mamlas napsal?“, dotazuje
se vrchního.
— Vůbec nic, ani slovíčko, soudruhu vedoucí,
vysvětluje vrchní „Jenom do knihy vlepil ten
nás řízek. “

>»
Delegace závodního výboru továrny na Šicí
stroje v Leningradu přišla k soudružce Anně
Ivánovně s dotazem, co by si při nadcházejícím
odchodu na odpočinek přála za dar.
—šicí stroj, odpověděla Anna Ivánovna
okamžitě.
„Soudružko Anno Ivánovno, my víme, že
jste v továrně obětavě pracovala, dřela se, bez
reptáni robila večerní a noční směny, ale byla
jste vzorná pracovnice, ale přes to nám nepoví
dejte, že jste si za třicet let práce nenakradla
dost součástek na šicí stroj. Proč tedy chcete šicí
stroj?“
—Soudruzi, máte pravdu, dřela jsem, noční
směny dělala, co kdo žádal robila, pravda, i
součástky kradla — doznala se Anna Ivá
novna, ale vysvětlovala: „Jenže když jsem
přišla domů a součástky skládala, ať jsem tu
dělala jak dělala, nikdy z toho nebyl šicí stroj,
ale vždycky lehký kulomet. “

Co je štěstí? Žít v Československé socialistické
republice pod Gustavem Husákem. A co je
smůla? No, že máme zrovna tohle Štěstí.

»
Jaký je rozdíl mezi němým filmem a reálným
j socialismem? V němém filmu všechno vidíš a nic
I neslyšíš. V reálném socialismu je to obráceně.

Jaký je podle dialektiky vyšší stupeří reálného
socialismu?
..... komunismus?, odpovídá zdráhavé tázaný.
„Výjimečný stav, hlupáku!“

Přijde dělník ke zvěrolékaři a tuze naříká, kde
ho všude bolí.
—To jste na špatné adrese, soudruhu, vysvět
luje zvěrolékař. Já neléČím lidi, kurýruji jenom
zvířata. Musíte k doktorovi pro lidi.
„Pane doktore, dejte si říci, že se nemýlím.
Jenom vy mě můžete pomoci. Podívejte se: dřu
jako kůň, hlad mám jako pes a dávají mijístjako
vrabci. Jaký tedy omyl?“

*
V Sovětském svazu prý začíná vlna pornogra
fie. Vydali už dva filmy, v nichž se objevil Lenin
bez čepice.

»
Jaký je rozdíl mezi demokracií a lidovou
demokracií?
Jako mezi. kazajkou a svěrací kazajkou.

»

TŘI NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ LEONIDA BREŽNĚVA:
že udrží J] světový mír, 2] moč a J] stolice.

*
Přednosta stanice v Ratajích nad Sázavou před
nádražní budovou čeká na přijíždějící vlak. Náhle
strne: lokomotiva sjela s kolejí a křižuje v
brambořišti, načež zase se vrátí na koleje a vjíždí do
stanice.
„Člověče, soudruhu, tohle musím udat! Jak vás
může napadnout prohánět se s lokomotivou po
polích!"
— Soudruhu přednosto, co jsem měl dělat: Jedu,
jedu a náhle na kolejích sovětský důstojník ..
„Měl jste ho přejet."
—No právě, ale ten rošlák mi útek do toho
brambořiště.

*
Jak bude vypadat nový čs. státní znak? Žídle a na
ní kuře. Výklad k tomu znb jen pípneš a budeš sedět.
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O vánocích kdysi nic, letos jen kapka -víc,
ale kapka víc není přec ještě pořád dost.
Tu je důvod, proč my máme právem zlost
na vaši nedbalost, strašnou neschopnost.
Už čtyřicet tet stavíte hubou nový svět,
neschopni obstarat jen papír na kloset.
Nejraději bychom vám všem dali na díru
říznou, pádnou nakládačku. Ne kus papíru,
toho papíru, co nevíte nám opatřit na díru.
Odšoural se Štrougal, přišel zaň Adamec,
ale pro myslící má nadál zas jen kopanec.
Druzí myslí jen na svůj semenec, na žvanec.
Vaše sliby a plány jsou stále tentýž kec,
Už jen to slyšet je pro nás hrozná víc.
Koleda, koleda, Štěpáne, co je ve džbáně
až vystřídáš — zanedlouho — Miloše Jakeše?
Ale nechcem s tebou se klouzat na ledě,
vidět, jak to jde s kopce vůňhledž.
Naše novoroční přání zní cbcem náhradu
za vás všechny, jak jste tam na Hradu.
Abyste, soudruzi, táhli už konečně od válu.

»
Bobkový list — přípravek k vaření
běžné koření, u nás ne k doslání.

sř
Do chalupy ve vesnici u Přerova přišel sovět
ský voják. Překvapené babičce vysvětloval, íe
ho posílá tatínek, který v osmašedesátém potlačovat na Moravě, kontrarevoluci, mladý
voják se prý má podívat na zlatý záchod v
chalupě.
Babičce chvíli trvalo, než se jí v hlavě rozsví
tilo. Potom zavolala: „Dědku, pocem, je tady
syn toho ruského vojáka, co se nám v osmaše
desátém vykadil do trombónu. “
31

Po čtyřicetiletém úsilí se československým
vědcům podařilo zkřížit komára s mouchou.
Nový hmyz byl pojmenován — komouš. Na co
íi sedne — to po...!
Víle, proč Jakeš nemůže dostat AIDS?
1 virus má svou hrdost.

„Děti,“ ptá se učitelka při hodině dějepisu,
„jestlipak mi můžete vyjmenovat nějaké zápor

né postavy minulosti?"
Přihlásí se Pepíček a vyhrkne: „Hitler!“
„Správně, Pepíčku, máš jedničku!“
Jako další se přihlásí Evička: „Džinghischán. "
„Výborně, Evičko, máš také jedničku!“
Vstane Mařenka a vykřikne: „Jakeš, prosím!”
„No, Mařenko, jak ty, nejlepší žačka třídy,
můžeš označit soudruha generálního tajemníka
za zápornou postavu minulosti? Sedni si, máš
pětku!“
Zahanbená Mařenka se posadí a Pepíček jí
strouhá mrkvičku: „Vidíš, ty šprtoune, to máš
z toho, že se učíš dopředu!“

*

AííSže Pán Bůh vstoupit do komunistické
strany? lnu, v zásadě by mohl, ale musel by
nejdřív vystoupit z církve.

Když pan Kohn zažádá o. vystěhování do
Izraele, ptá se ho úředník ministerstva vnitra:
„Proč zrovna vy? Copak jste nebyl nedávno
zvolen stranickým tajemníkem ve vašem úřa
dě?“ Kohn praví: „Nemohu si stěžovat." „Copak nemáte všechno, co chcete?“ - „Ne
mohu si stěžovat.“ - „Nezacbází se tady s
vámi dobře?“ - „Nemohu si stěžovat. “ „Tak
■ proč tedy chcete vycestovat do Izraele?“ - „To
je právě, ono, abych si mohl stěžovat. “

*

l

Potkají se dva kostlivci. „Umřel jsi před
posledním zdražením, nebo po něm?“ - „Co
blbneš? Já ještě žiju. “

»
Husák jede s Gorbaěovem na kole. Kdo šla
pe? Husák. Kdo řídl? Gorbaěov. Na křižovat
ce se vybourali. Kdo za to může? Reagan!

*
Pršelo, pršelo a pršelo, jeden liják za dru
hým, Husák už z toho byl celý nervózní. Za
volal Štrougala a nařídil mu, aby s počasím
něco udělal. Štrougal se vydal k nebi. Zabou
chal na bránu a když přišel sv. Petr, začal si
mu stěžovat a chtěl vědět, proč u nás pořád
jen prší
„Odkud jsi?“ ptal se svátý Petr. Když se
dověděl, že z Československa, pokýval hlavou,
sáhl do vrátnice, vytáhl tlustou knihu a začal
listoval. „Československo, Československo,“
brouka! si pro sebe a pak to Štrougalovi vy
světlil: „Tak tady to je. Československo, zasviněné hospodářství, pětkrát denně splachovat, “

*
Letěl Husák s Reaganem a s Gorbaěovem
letadlem a náhle za nimi hejno čertů. „Já je
rozpráším, “ oznámil Husák. Vytáhl balík sto
korun, vyhodil je oknem a čerti rázem zmizeli.
Ale jen na chvíli. Zanedlouho byli za letadlem
zase. „Ted to zkusím já,“ řekl Reagan. Vyho
dil oknem balík dolarů, čerti zase zmizeli, ale
opět jen na chvíli. Přišla řada na Gorbaěova.
Ten taky sáhl do kufru, vytáhl balík a vyho
dil oknem. Čerti zmizeli a už se neobjevili.
„Co's jim to dal?“ chtěli vědět Husák s Rea
ganem.
„Přihlášky do Komunistické strany Sovět
ského svazu, “ vysvětlil GorbaČov.

*
Poprask v Kremlu. Kasaři se vloupali do
trezoru ústředního sekretariátu strany. „Kolik
peněz vzali?“ chtěl někdo vědět. „Kdyby vzali
peníze, bylo by hej. Oni ukradli výsledky
příštích voleb."

-

*

— Táli, řekni mi, co je vlastně ten re
álný socialismus?
Otec, vyveden z míry, váhavě vysvě
tluje: „To máš tak. Vezmi si třeba Lenin
grad, On to vlastně není Leningrad, nýbrž
Petrohrad, Nebo Stalin. On se nejmenoval
Stalin, nýbrž Džugašvili. Ani Lenin se nej
menoval Lenin, nýbrž Uljanov. Ba i říjnová
revoluce nebyla v říjnu, nýbrž v listopadu.
A tak to máš se vsím... to je ten reálný
socialismu“.

vysvětlivky některých sáavu;
diiittlné boi^^n^^^kt
Sondy: porad „Sondy" ukazuje v ň. tíZlviii rolzn
nešvary a 000^x1: padetciclc
Rodáci a Odrodila: suíCI „č ir¡a•eiee o 24 díledl
Uavtím hoditou je:
Vitásek: kryl rv válce zz^i^i^á^ e kulhal,
Klejky-Clay: naše eíganOy;
Klídek; narážka ta Stujkornoheda „To dxekhkl“
S)rana: ptebroa“n „dri a KoCti r edlko ír.Ziieik^!
oblaisí

Přestavbová
(Říkánka z d“movd)
Já mám z Polska dílny
spodky, botky z Číny
a 2 HongKongu digi
Tranzistorák z Rigy
americké desky
jinak žiju čieky

*

Já jsem divák televizní
a otázka v uších mi zní.
Kdo byl asi poslán k dasu
za ty první Sondy z Ždasu
jak tam jeden od lopaty
zapojil se do debaty.
Řekl to vše jednou větou
íe se schody n^Zi^r^^tou
byl by byly z mramoru
nikdy zfola nahoru.

Těsně před komem rozhovoru, který mu po
skytli Gorba^^i, Jakšl se osmělil a otázal se ho:
„Mohl bych se zeptat, soudruhu, na kolik odha
duješ, počet svých nepřátel v Sověttkkmk svazu?
Myslím těch urputných, nelm¡řtieZných, “
Po chvilce ro2mylfani Gnrbačnv řekl; „¡Mys
líc, Že jich bude asi panaCti miilónů.“
„To je úžasná shoda,“ divil se Jakeš. „U „ni
je jich proti mně taky přesně. tolik.“

*

Sledoval jsem v každé chvilce
Rodáky a Odrodilce,
politika, boj i láska
těšil jsem se na Vitáska.
Kterak nabyl opět sílu
viděl jsem všech stopět dílů.
Měl jsem dojem přozvllf^'j
z hrdinovy symbollky
kdy ve stylu zajetém
též kulháme za světem.

Státoí áaktadalllsiní v Praze chystá nn-vínku.
Knihu, kterou napsal prezident. Bude mít název
Husák Sutra a podtou:: 40 způsobů umění
milovat., Sověsský svaz.
*

Na mzíitárodni soutěži ve svařování kovu v
se dostali do
Ito, Amriiane a
Čech. Kdyk po dvou hodinách dokončlii sst^^o1^1 úkol, porota oceňovala rnýsedky. Práce
Itala byla bez chyby, Amriiaanwa ještě lepší,
ale nad výkoemn Čecha por^^^^i užasli. Svár byl
dokonalý sechtick^i elegantně proveden — kde
jste se tomu naučil, chtěli vědět pt^^r^^/ci
„ Ve vězení, “ odpověděl vítěz soutěže. Porotci
kroutili Mavami.
„No nedivte se," dodával svářeč, „Se mnou
byl ve věoztl jeden, který to tam vyštudrnaal až
na prezidenta. “
*

Nepřislíben devizově,
zato ale myslím nově.
Kdyí jdu kolem íivncbanky
kde sehnat na konto franky?
Dovnitř vidím chodit tamty,
co maj’ v přízní emigranty.
A mně zase straší v hlavě
dovolená na Šíravě.
Snad jen v této cizině
není. Čech na mizině.

Aly^su se dověděl,, co je perestrojka, poltřbujete někoiik slnmmků. V rusko-českim zjistíte, že
pzrzstrojka je přestavba. V Ottovk sslvniku
naučném zjistíte, že přestavba je rekntstrukzt, V
Technickém iloiálku je mysvěllání, že rr^e^i^nstrukce znamní navriti k původnnlmu stovu.

Už vězňovi v Booessavi
na škodovka brousí hila^y.
A já toužím v duh skryto
toky po tom Fawrito.
Chce to ftt jen toochu skromně
za devět let je taky pro mm.
Našetřím pro ěšototecímu
A(si tteba hlady zdechnu.
VŽdyl v Hivotni írovm
vrchní jsme sí prej rovni.

»

Husák umřel a
do pekla. 2a „ok přt roziyi
nebeské kádrovaíi latiny shledal sv. Petr, že se
musí zeptat na Husák o oi ihornání Z,vedl tele
fon, zmáčki čzrnetý knoflík a kdyk st ozval
Lucifer, áza1 se na Husá'ka.
„Čelkem si počíná dobře, uhíííí chodby,
natírá kotle na červeno, nemohu si stěžovat.
Ovšem na pteiut “o nebe to ještě tzáí Sn^d ¿a
rok,“ hlásil Lucifer,
Když zavolal sv. Petr za rok, bytí u telefonu
satanáš a vyšnoval, ře Lucifer k aparátu
nemůže, nemá čas. Huiáý mu natícH., že es musí
zúčastotl schůze ^^ie^l komleyittlkké orgatiíacz
v pZíIz. “

K čemu jsou nám h^otoí ssatky,
kdyk není čím utříl zadky,
fsi-il každý správným Čechem,
ne papírem, ale mechem.
V kapse path^ v ruce
měl by si z nás radost, Stmýku.
Dyi z lidových ptpovídek
řká se ted — idavné kUíiek.
Pwce to tnís neleHká
mane za vzor tKkshdto.

a
„Tak tobh Čtu v nováaáok,‘' povú^á staiy
díiátoeice n MalešíCKo manUelce. „že i takwá
mala aton^(^'^•ý bomba stojí na
mdlónů. “
„Tai^ový pztlíz?“ “ivl se babička. „Kéž by
nám ta bomba spadla na 2íthOdku."

Česká hrdost, kde?
Kam to s námi p>éje?
Z veselá do smutná
snad nám to není putna!
Tak se alespoň smějme
dobrou vůli spolu mějme.

11

Vyděšen převratnými událostmi v Sovětském
svazu, Polsku, v Madarsku a v Číně, rozrušen
vznikem nových a nových iniciativ doma a
zmaten bezradností svých nejbližších spolupra
covníků, vydal se Miloš Jakeš na poradu k
věštkyni.

Čarodějka po chvíli zadumání nad křišťálo
vou kouli promluvila; „ Tady vidím,, že jste hla
vou tří tisíc nadšených a věrných komunistů. "
„To říkáte vy," odporoval Jakeš. „Já jsem
hlavou tří miliónů nadšených a věrných ko
munistů. “
„To říkáte vy, “ odpověděla mu vědma.

Krmí jezedák vepříka a nabádá ho; „Važ si
toho — sehnat koryto bude čím dál tím těžší.“
s-

Esenbák se vrací ze školení a referuje náčelní
kovi: „ To se dějí na světě věci. Tak prý je slunce
od nás vzdáleno i í miliónů kilometrů, ale jeho
paprsky dopadnou na naši Zemi za osm minul.
Není to zázrak?“
„Jakýpak zázrak, “ odporuje náěelník. „ Vždyť
celou tu dobu padají se shora dolů. “

Přijde dědeček do prodejny zeleniny a ptá se;
„Máte pomeranče?“ Prodavačka přitaká, že
mají. „Tak dobře," říká dědeček, „tuhle máte
dva tisíce korun a kdo přijde pro pomeranče,
dejte mu je zadarmo, “ Přichází paní, chce kilo
pomerančů a když se dovídá, že dneska jsou
zadarmo, chce ještě kilo. Před krámem infor
muje sousedku, že jsou zadarmo pomeranče.
Sousedka už vyžaduje pět kilo pomerančů. O
tom, že jsou zadarmo už ví celá ulice, před krá
mem fronta, lidé vzadu křiČi na ty vpředu, aby
si tolik nebrali, aby se dostalo i na ně. Slovo
dává slovo, strhne se rvačka, někteří berou
pomeranče, druzí už všechno, obchod je nadranc
rozbit a musí. zakročit Veřejná bezpečnost. Když
policie odvedla poslední zatčené, odvažuje se
prodavačka - otrhaná, poškrabaná - vyjit z
ukrytu pod pultem. Vidí, jak jde mimo dědeček.
„Co jste mi to udělal? Proč jste to udělal?“
vyčítá mu.
„ VÍŠ, děvenko, “ vysvětluje dědeček, „jsem už
starej, toho komunismu se asi nedožiju, ale chtěl
jsem aspoá vidět, jak bude vypadat."
*

ř

*

V rámci velké školské reformy, o níž se ted v
Československu tolik mluví, se má rozhodnout i
o tom, zda by děti neměly dělat přijímací
zkoušky i do mateřských škol. jsou totiž velké
obtíže s dětmi, které šišlají. Když si něco vyčítají,
pokřikují’ jakši blbý.

„Vždycky, když potkám na ulici nějakého
věřícího, vyhnu se mu na druhou stranu," pro
hlásil doma rektor Vysoké školy politické, sou
druh Kvěš.
„A neunavujte té, tatí,” ptá se ho dcera, „to
neustálé přebíhání?*’
*

Československo zavede novou měnu. Místo
koruny bude krachna. Jedna krachna bude mít
sto /akešek-

Federální ministr vnitra, soudruh Jaromír
Obzina, prý miluje děti. Nadevše. Redaktorkc
Sulková-Zítková se na tu krásnou lidskou vlast
nost doptávala nedávno jeho ženy.
„Ale jo, štimuje,“ rozzářila se choi soudruha
ministra. „Zrovna minulej týden jich potkal
celou bandu v Letenských sadech. A víte, že
ani jedno to děcko nezastřelil?!"

*

Co se stane, až odstoupí ministr vnitra gene
rál Kincl? Příslušnici SNB budou zase nejbl
bější.

Víte, proč Žáci v první třídě nedostávají
známky? Protože začali chodit do první třídy
Jakešovi vnuci.

*■

Víte,
že největší hyenu na svitě máme u nás, v Čes
koslovensku? ]e ji Gusta Fučíková. Ui přes
třicet let žije z jedné mrtvoly.

*ř

Kde jsou v socialismu nejdále? V Polsku.
Tam už jsou až na samém konci.

Víte, jak se poskytuje první pomoc komunis
tům?
Kle, to nevímTak to je dobře.

PiŠe se rok 2000. V celém světě, i ve východní a
západní Evropě, všude kapitalismus. Výjimkou
je pouze Československo. Tam je rezervace
socialismu.
Do JZD v Řepkoviách přijel kontrolor. Než
začal revidovat, položil mu předseda družstva
otázku; „Soudruhu kontrolore, můžeš mi říci,
co vlastně je to aids? Letadlo nebo velký auto
bus?“
Kontrolor vytřešti oči; „Letadlo? Autobus?
Jak’s, prosím tě, na to vůbec přišel?"
„Ale v neděli tady byl Franta z Prahy a poví
dal, že kdyby to dostala naše Anka, poveze se v
tom celá vesnice. "

Jaký je rozdíl mezi demokracií a lidovou
demokracií? Jako mezi křeslem a elektrickým
křeslem.

*
Husák se po vzoru Zápotockého rozhodl k
vlastní literární tvorbě. Píše trilogii. První díl
má titul 2 basy do čela, druhý [sportovně zamě
řený] Jak jsem doběhl dělnickou třídu a třetí,
hemingtvayovský, Stařec a moře naštvaných
lidí.

#■

je socialistická skleróza? Když žena stojí
před obchodem sprázdnou taškou v každé ruce
a nemůže se rozpomenout, zda už nakoupila ne
bo teprve půjde nakoupit.
Co

*

jaký je rozdíl mezi chytrým a hloupým?
Hloupý telefonuje z budky, chytrý z Montreálu.

JEDNA POLSKA:
Zvířátka měla schůzí. V diskuzi
přišla řeč na komunismus.
Jelikož nikdo pořádně něvěděl, co
to je, navrhla liška bystrouška, aby se
zvolila tříčlenná delegace, která by
v Sovětském svazu zjistila na místě
dle skutečnosti, co to je komunismus,
jednoho krásného dne vydala se tří
členná delegace, vedená kohoutem, na
cestu. Kohouta doprovázela ještě svi
ně a pes.
Kohout byl do týdne zpět celý po
mačkaný a uondaný a hlásil: „Přá
telé, tam je to hrozný, pořád práce a
práce. Zda jsem mohl něho nemohl,
nikdo se neptal, ale pořád jen „Dá
váj jajka“.

Svině se připloužila za měsíc, po
bledlá a pohublá. „Přátelé, to není
nic pro nás, tam mají tak vysoká ko
ryta, že se tam ke „korytu" dosta
nou jen ty největší svině."

Pes se nevracel. Zvířátka si říkala,
tak přece se tam někomu daří dobře.
Uplynuly tři roky a najednou se pes
vrátil, kost a kůže a pajdal na všech
ny Čtyři. „Přátelé, představte si, jen
jednou jsem štěknul d hned mě na tři
roky 2abásli!“
*

Čech, Američan a Rus si povídají, jak kdo
bydlí „Já mám dva plus jedna, “ říká Čech a
vysvětluje, že to jsou dva pokoje a kuchyň.
„Já mám dva plus dva, " chlubí se Američan
a dodává, že to jsou dvě vily a dvě garáže.
„Já mám tři plus osm," oznamuje Rus a in
formuje, že to je tři metry hluboká zemljanka
osm metrů od silnice.

Do Zvláštní školy (pomocné) přijde porad
ce pro volbu povolání.
Děti, je čas, abyste se rozhodly, čím chcete
být. Tak třeba ty. Jak se jmenuješ!
- Honza Mrkvička, prosím.
- A čím chceš být!
- Nevím.
- No to nic. A co ty, holčičko. Jak se jme
nuješ!
-Jajsem Mařenka Nováková.
- A Čím chce! být, Mařenko!
- Nevím.
Vzadu se zvedne ruka a ozve se: Prosím, já
chci být policajtem.
- No, to ses dobře rozhodl, to je krásné po
volání. A jak se jmenuješ!
- Nevím.

Co se stane, až komunisté ovládnou Saha
ru! První dva roky nic, potom se začne do
vážet písek.

*
Říkalo se kdysi po celé východní Evropě, že
socialismus je samozřejmě něco překrásného,
jen kdyby ta cesta k němu nebyla tak hrozná.
Dnes se praví v Madarsku, že socialismus je
tou nejtěžší a nejbolestnější cestou ke kapitalis
mu.

Přeli se Rus, Američan a Čech, která z jejich
zemí má nejhustií lesy. Rus tvrdil, že když se
někdo ztratí v tajze, marni ho hledají i čtrnáct
dní vrtulníkem. Američan se chlubil, že ačko
liv je americká elektronika dokonalá - z
družice ve vesmíru se dá přečíst na Zemi nápis
na krabičce zápalek - přece jenom, když někdo
zabloudí ve vermontských lesích, někdy ho
vůbec nenajdou. Čech se jen usmíval a konsta
toval, že v Československu musí být lesy přece
jen nejhlubší a nejhustší „Představte si - řekl ještě dnes, čtyřicet let po válce pořád z nich le
zou partyzáni a chodí si pro medajle. "
*

Vřítí se do lékařské ordinace muž a křičí:
„Pane doktore, hned mě operujte. Mám něco
na hlavě mezi ušima a očima. Je to naléhaví. "
Doktor se brání, tak rychle že to nejde, že se
každý pacient musí nejprve vyšetřit, ale muž
se nedá odbýt: „Ničím se nezdržujte, hned
operuite."
„A proč vás mám operovat, co se vám dě
je, jak se to projevuješ" ptá se doktor.
„Pane doktore, je to děsné. Pořád něco jiné
ho slyším a při tom pořád něco jiného vidím."
*

Jaký je rozdíl mezi Castrem a Bilakem!
Castro je politik Z Kuby a Bilak kuba Z politi
ky.
*

Ranní rozkaz na sovětské posádce: Prověrky
u našeho praporu prokázaly, že je všechno cel
kem v pořádku. Jenom soudruh zdravotnický
inspektor vyčítá, že si málo měníme prádlo.
Proto nařizuji: v 23 hodin nástup po jednot
livých rotách do klubovny a tam vám soudru
zi staršinové přečtou, kdo s kým bude prádlo
měnit.
»

Napoleon Bonaparte je pojem, který se v ěs.
zdravotnictví vykládá takto: Napoleon (ko
ňak) doktorovi, bon (tuzexový) sestře a parte
pozůstalým.
Učitelka je se třídou na vycházce v lese. U
jednoho stromu leží a dokonává veverka.
„Podívejte se, děti - vybízí učitelka - co to tu
je!" Děti se na veverku dívají ale nedovedou
uhodnout, co to tam je.
„Ale, děti - zlobí se učitelka - vždy! se o
tom učíme každý den!"
Pepíček si sedne na bobek, prohlíží veverku
zblízka a pak vyhrkne: „Krucinál, to bych neřek’, Že takhle vypadal Lenin. "
*

Do porodnice přijdou manželé, oznamují že
jsou bezdětní, a že by rádi adoptovali děcko.
Do kanceláře jim přinesou několik chlapečků,
ale manželé kroutí hlavou, že ne. Když se ne
mohou rozhodnout ani pro některou z přinese
ných holčiček, zoufalá sestra se ptá: „Co byste
vlastně, chtěli! Chlapečka ne, holčičku ne, co
tedy!"
„Nemáte tu nějakého černouška!" táží se
manželé.
„Černouška, tady v Praze! A proč černouš
ka!“ vyzvídá užaslá sestra.
„My chceme mít jistotu, že to není Rus. “

— Víte, kdy se v Česk^osbví^etiUtt bude
říkái zlatý sociaUsmusC „Až tam zavládne
komunismus“.

*
Gustav Husák a Lubomír Štrougll bylí
v Moskvě a
Brežněva o doOVáky
uhlí ropy, plynu.
— Hic vám nedám. Problémy mámu í
myt nemtSžmen. Mu^tec to Oon^i nějak vy
světit.. A abysec mí tam vy dva nemrzli,
dostaňtee oba kožichy až po zem".
Tak se ssalo.
Na ruzynUm letišti se Husák zadívá
na Stroug<aa psi se: „Jak to, Ludku, že
ty más kožich až po zem a já jenom pod
koeenaU"
— Když jsi prosil, neměls klečcte^
#

Bylo zasedám ÚV KSČC a na pořadu tří
důleKtié body: 1. ^i^ni maso, 2, nejsou byty,
3. lidi chodí do ^o^eeLs. Jak hroznuu situaci
řešit?
Přihlátil se jeden n že když mu prý
dají volnuc ruku, bude všechnu po ppíáZ^t^inách v ppňádku.
A opravuu. Huáák se vrátiU z dovolení
na Krymu a vidi obchody plné masa a
zboží, vdál domy, kterl vt^^^^jítí mobydienl a koseety, zející prpzdoalou.
„Jak jsi to Vokáadl, sonknubua“
— No, soudruuu prezOneníe, ^zvřei
jsem hrnnke na výhov a jak víeťtee, masa
je spousta, Oteveel jsem hranKu nn západ
n vobtýh} bytů je dost:. No n v kostelech
visí vaše portréty ..

#
Co ted dělá soudruh LeoníC IljUC Brež.něvS
Chodí po hrnncťtiJi n s rukou za uchem
naslouchá, zVn někdo nevaSá o pomoc.

*
„Víee ja^é je pořadí žilloSihzO■ co do mteligeneaC
— Na prvmm místě jsou ženy, na druhrm delfín i a až na třetím místě muži.
Těm pořadí strašně kazu pátslušníci SNB.
Ti jsou touž jinak v pnáa^:ií intetigrnee až
na Vvacálím místě, po nulomaiicUé ppaěce.
*

Jaký je rozdíl mezi Vemokaatií a llido
vou doménracit!‘
Jako mezi drátem n ostnatým dozísem.
*

Pan fnrác při kázání prohtauuje: „Drazí
^ě^iíicl, jsou mezi námi liVéi ktteři říhají, že
Bůh neexiérujc. Aee prosím vásc všimnéee si
fe.naho: jsou to titíž
keen ^^1, že
je dost masa“.

*

Jedou dva cestující v pražrkým mmeM.
Jeden čte novrny a cituje z nich $onredovi:
„Vi^^íši tady čtuíi že pořád proOh^u^i^^z^^me
přáteiélví se SSSR“.
Druhý odpovíáá: „Čím víc budemc prohluboaat, tím' dříve brnlemc nn dne“.

Pniiínat se na obchůzce courá kolem Muzea
n náhle enhirdzu že na soše sv. Václava s^ojí
nějaký muž. Spěchá k němu n poroučí: „Dolů,
nánýlžitě dolů!“
„Proč? Já jsem svobodný občan svobodní
země "
„Pardonc “ omO^uáá se poiicají, „já nevěděl,
že jste cizinec.“

»
V Praze před hotelem Akron znstnvi zSOfymé nutO L než z něho stačí vysOoppit pčktá
slečna, už tnm je policajt. „Odkod je to auto,
slečno?“
,,
„To mi papi koupil v New York.. "
„A ten dipený^íttický pl$itýleáa“
„To mó dal papi v Aýlítendéruz<. “
„A co ten kožíšek?“
„To je Várek od papiho z Helsink “
„Aha, z Helshiy.'' povídá pojicnjt. „Auoc z
New York,, prstýnek z A.míeíodému, kožíšek
z Heiiizk' Ted už m jenc slečno, řekněte.. kVe
máte toho vašeho papiho, abychom si na něj
mohli posvítí i “
„Co si to dolniUa^^^ee, “ ohražuje se slečna
mře „PrO vás to zczí žádný náš papi. Pro
vás je to vidykyy a jen ministerskU přeVseVa
dr. Lttyomrí Stt^r^ugzsl."

*
Dva esenbáci se nn obchůzce Onli po ko
lejích. Potká je železničář, zastavi a v^^^ká
jimi „ Tady se přece nesmí choditi po tratí “
„Okaýížltě půjdete s námaI “ řvou esenbáci.
„Nám nikdo nebude zndáv■ttí, že jsme po tra
ti. "

*

Východnt Němec znsiouíb¡í¡ jak si Ame
ričan s R^^sem vdp^r^¿^‘^ěati o lesích. „ U nás Ujou
lesní nylastií“ říká Aýeričnn, „ že se v nich dá
jei autem Čtyři^^t hndlz n pořád zikole lesa
není konec. “
„.Nit zžkeerých ^^sl^^ch u záSí" povídú Rus,
„^ůnež chodit le^^ čtyčkei Vni n _^^čt^ě nezarn^íš nn vvebod."
Východíi Němec mávnU rurnry, že tohle
všechno nic není. „ U nás js^ tniáOl^é Iz^e^, že
sc v nich Rusové eastnviti před čtyřiceti lety n
VoVnes ne^o^l:^t^u najít ce^^u veni “
»

^ů^z^f^z^iee vejde do Zeleniiy n rozjásá se mu
ernrt. Na jedné ¡jromnnlě krr^ie^á čt^T^vená rajská
jablk,, nn Vruhí nádhernC papriky. Ovšem zeimu!ní1 kdyc spatří ceny: papriky 35 Kčs za
kiloc rajčata 25 Kčs.
„Vyc jste opravdu geztieý^í^n, “ uenááy Čech,
„ale vaše oběi je zhola abtte^i^1sá,
tu totiž
Vva paVááyyi jeden pro áaždcny z ná^s. Vy jste
si v tom rozruchu zevšlýií' že ten inteligent
ncD/skom s pnO^ár^l^ýí, ale s ^^m ríkr^r^eý.
*
Co e^t^ýe^t^y GorbaČovS Je to zr^■^arka pro
Generální Oprava RozbodnuCt Brení^^Jn,
Ar^írlon<laa Čeret^^^r^líl Osíarnícb Veličin.
*

Dříve se lumpům uřezávaly ruce. Třeba
za krádež, a to^k;. V naHem sc^z^itdis^tizC^^n
s^^te se to nemůeí přihodit. Kdo by pak
hlasoval na parlMjním kongresu „„pro"?

Do Technického muzea v M o skví přtícl
zahraniční návštěvník a takřka hned u vchodu
narazil na sochu vousatého, obrýleného muže.
Táže se průvodce, kdo to je.
„To je soudruh Smirnov, vynálezce a velký
vědec. Vynalezl tryskové letadlo, lodní šroub,
automatický počítač, zip, televizi a ještě mno
ho jiných věcí. "
O kousek dál spatřil turista jinou sochu
vousatého muže, tentokrát se skřipcem. Opět
se ptá průvodce, kdo to je. „To je soudruh
Surkov, taky vynálezce."
„A co ten vynalezli“
„Soudruha Smirnova. “

«■
V českých lesích jsou nové, čerstvé nápisy s
tímto upozorněním: Všechny houby v tomto
lese jsou pro důchodce jedlé.

»
Rádio Jerevan dostalo dotaz, zda je pravda,
že jsou v Moskvě banány. Odpovědělo: „Ano,
v Moskvě jsou banány, ale nemějte obavy, ba
nány budou i u vás. Výstavka je putovní. “

»

Komunismus stojí pevně, na čtyřech sloupech.
Jimi jsou polská pracovitost, rumunská čistota,
česká poctivost a ruská pravdomluvnost.

»
Připravuje se setkání na nejvýšší úrovni. Sej
de se Andropov s Černěnkem.

»
Do prodejny Tuzexu v Praze se vřítil esenbák, propletl se mezi zákazníky, přeskočil pult
a vyděšeným prodavačkám hlomozně ohlásil:
„ Žádám o politický azyl. “

*
Na gynekologickou kliniku přišla žena. Pri
mář natáhl na zem koberec, lehl si na záda a
poručil pacientce, aby nad ním několikrát pře
šla sem a tam. Potom něco nadiktoval sestře,
vstal a odešel.
„Prosím vás, co tohle znamená?“, ptala se
vyjevená pacientka ošetřovatelky. „To, je ted
nový druh prohlídek?“
„Ale ne“, odpověděla kysele sestra. „On je
■vyučený automechanik, prodělal tři roky Ve
černí učeni marx-leninismu a za to ho ted udě
lali primářem na gynekologii. “

»

Jde dědeček s vnučkou v Petržalce podél
hranice, vyznačené a neproniknutelně chráněné
plotem z ostnatého drátu. „Dědečku, co je to
za lidi tam za plotem?“ ptá se vnučka.
Po chvilce úvahy dědeček vysvětluje: „Tam
jsou Rakušani, svobodní lidé, kteří, mají~li na
to, mohou cestovat do Jugoslávie, do Ně
mecka, do Itálie, ba i do Ameriky. Víš, oni
nejsou za plotem. Za tím plotem jsme my. “

Na světový kongres o úspoře pohonných
hmot ve švýcarské Ženevě. přijel prezident
Reagan ve Volkswagnu. Sotva z vozu vystou
pil, viděl Černěnka, jak se prodírá z deset met
rů dlouhé Čajky.
„Nezdá se vám to hloupě, přijet na kongres o
úspoře pohonných hmot v takovémhle bourá
ku?", ptá se Reagan zaraženě.
„A proč by?", odpovídá Černěnko, „vždyí to
auto jezdí na vodu."
Dal otevřít kapotu, pod kterou se hrbilo de
set Afghánců a chroptělo „vodu, vodu“.

»
Co je
hřích.

komunismus?

Trest

za

dědičný

*
Se zájezdem JZD přijel do Prahy vesničan,
bloudí ulicemi, prohlíží plán města a posléze v
zoufalství oslovuje příslušníka SNB: „Prosím
vás, kde tady najdu ten obchodní dům Glo
bál?“
„Globál?", diví se orgán, „takový přece v
Praze není. “
Ale musí tu někde být", brání se zoufalý ves
ničan. „Vždy? soudruh Husák v televizním
projevu říkal, že v Globále je všechno. “

Proč má Husák dvě funkce? Aby měl dva
platy, protože v ČSSR nikdo z jednoho platu
nemůže být živ.

*
Odborníci říkají, že třetí světová válka bude
trvat Šest hodin. V Československu se těch šest
hodin bude nadělávat.

ib
Energetická kalamita v ČSSR má tři stup
ně: při prvním se vypíná elektřina na dvě ho
diny, při druhém na tři hodiny denně, při
třetím nepartajní odevzdávají peřiny partajníkům.

*
Co je víc než honba za dolarem? Honba za
korunou.

Lékař oznamuje pacientovi smutný ortel:
„Vaše rakovina pokročila tak, že už máte jen
pár dní života. Jaké máte poslední přání?“
„Chci přihlášku do KSC. “
Za dva dny se lékař ptá pacienta, proč měl
právě tohle podivné přání.
Pacient: „Když už má někdo zaklepat bačkorama, a? je to, pane doktore, komunista. “

Novomanželům v Československu se nyní
nabízejí velmi výhodné bezúročné půjčky na
dům ve výši 300 000 Kčs. Podmínka je pouze
jedna: do komína se musí vejít raketa SS-20.

*

1

Černěnko se stal nejvyšším představitelem
SSSR po vítězství v soutěži na Rudém náměstí
v Moskvě. Úkolem bylo přejít náměstí bez
berlí. Černěnko sice došel jenom do poloviny,
protože dál už nemohl, ale ostatní soutěžící zá
vod vzdali mnohem dřív.

*
Učitelka třetí třídy základní školy v Praze
učí děti slovenskou hymnu. Diktuje:
„Nad Tatru sa blýská, hromy divo bijú,
zastavme sa, bratia...“
V tu chvíli diktát přerušuje otázkou: „Děti,
kdo jsou naši bratia?“
Třída hlomozně odpovídá: „Sovětský svaz“.
„Tak pište dál, děti“, pokračuje učitelka a
říká: „ved sa oni ztratia, Slováci ožijú.“

Jerry Rybíz z Texasu zavítal po Šedesá
ti letech opět do «tasíi. A hned u prvního
Stánku se podivuje, že „Rudé právo" je tu
v Praze dražší než moskevská „Pravda".
„Jo, mílej drahej", vysvětluje prodavač
ka, „ten rozdíl ’sou poplatky za překlad
z ruštiny!"
*
Strana a vláda se radily, jak zajistit
splnění příštích žílových prací, Nakonec
došlo k vážné rozepři, zda se — jako za
stara — mají k povozům zapřahat voli.
Jedni byli pro jejich rehabilitaci, jiní pro
ti. Až zasáhl šéf partaje a vlády Husák. Po
vídá: „Soudruzi, dokud žiju já, volové u
nás budou — a basta!"
*
Když byl prezident Ford naposled v Mos
kvě, chtěl se mu Brežněv pochlubit po
slední sovětskou vymoženosti: „Zmáč
kněte tady ten knoflík!" navádí For
do. Ten zmáčkl levý knoflík — a dostal
políček z levé strany, „Zmáčkněte ten
vpravo!" Ford ho zmáčkl — a dostal po
líček zprava. Leonid se moc smál.
Nedlouho na to pozval americký prezi
dent do Washingtonu Brežnéva, a také mu
ukazoval poslední vymoženost — jeden je
diný knoflík. Požádal Brežněva, aby ho
zmáčkl, Brežněv mačka, ale nic se neděje.
Radostné hlásí: „Nějak vám to tady v té
Americe nefunguje, to se raději vrátím k
nám do Sovětského svazu.'“
„Nemůžete", usmál se Ford, „tím zmáč
knutím knoflíku jste právě vyhodil do
povětří celý Sovětský svaz!“
*
Československý občan byl souzen za to,
že používal zápalek, které si obstaral na
černém trhu. Vymlouval se, že to bylo v
dobrém úmyslu — chtěl s nimi zapálit ty
sovětské zápalky ...
ť

Jei Lederbuch, profesor společenských
věd, se dožaduje povolení k cestě na Zá
pad. „Nemožné, jste nositelem státního ta
jemství", odpovídá úřad,
„Já? Státní tajemství? Opravdu nechá
pu, soudruzi..."
„No, no, no — a co Vaše vědomosti o
mírumilovné politice našeho státu?!“
„M&j Bože, vždyf my žádnou mírumilov
nou politiku přece neprovádíme!“

„Souhlasí — a to je právě státní tajem
ství!”
*
A víte, proč příslušníci Veřejné bezpeč
nosti chodí se psy? Prý — více hlav, pice
rozumu.
*
Družstevník Vrňa jel z Lutína do Olomou
ce. Aby ulevil svým nohám, sundal si v ku
pé bagančata. Spolucestující soudruh párkrát
zavětřil, a vybuchl: „Himlfagot, to nikdy ne
vyměňujete ponožky?”
„A to zas }a,n usmál se lišácky Vrňa, „ale
jenom za cukr!"

Co dělá mráz, když nemrazí? Běhá komu
nistům po zádech.

*

Vypravuje Rus Američanovi o velikosti
sovětské říše a aby ho ohromil, dává mu
příklad:
— V Kazachstánu máme tak obrovské lány
plenice, že když u jednoho konce startuješ
autem ráno v osm hodin, trvá to až do Šesti
večer, než dojedeš na druhý konec.
Američan pokyvuje uznale hlavou: „Já vím,
my jsme taky kdysi mívali taková auta. “

>ř

Sedí v sovětském vlaku stařeček a chlapec.
Po dlouhé době se stařeček rozkývá k hovoru.
„Kam jedeš, chlapče?“
—Jedu z Moskvy do Leningradu, odpovídá
hoch,
„Já zase z Leningradu do Moskvy", vysvět
luje děda.
Dlouho ¡e ticho, až se chlapec osmělí a ptá:
—Jak je to možné, dědo? Já z Moskvy do
Leningradu, vy z Leningradu do Moskvy v
jednom a těmže vlaku?
„Stařeček mu to vysvětluje: „Vol takája
těchnika!“

Andropov chová na klíně svého čtyřletého
vnuka, baví se s ním a táže se ho: „Čím chceš
být, aŽ budeš velký?“
—Prvním tajemníkem strany, dědečku.
„A podívejme se na kluka — čím bych,
prosím tě, byl pak já?“

»

Vrátil se krajan z návštěvy Československa
do Chicaga a už na letišti se ho soused zvědavě
vyptával: „Pepíku, po tolika letech v Americe,
co ti v Praze nejvíc padlo do oka?"
—Omítka ze starých baráků.

*

Místní organizace KSČ ve Velkých Popovicích se rozhodla jít s duchem doby, zmoderni
zovat obec a požádala občany o zlepšovací
návrhy. Ovšem takové, aby moc nestály, peníze
nejsou.
Ze nejlepší a nejlezmější byl uznán podnět,
aby se velkopopovický pivovar přejmenoval na
andropovovický.

♦

DOPLNĚK. ČESKÉ MLUVNICE:
První až sedmý pád všichni známe. Tu ¡sou
další:
S. pád: Kdo z koko — Korikativ
9. pád: Koho kam? — Deliminativ
10. pád: Koho — jak? — Operativ
11. pád: Kdo na koho? — Likvidativ
12. pád: Komu kolik? — Podmazativ nebo
korupcionál
13. pád: Kdo s kým? — Kornbinativ či sexuál.

»

Víte, proč je naše doba elektrická? Protože
chodíme i odporem do práce, s napětím pro
peníze a je zákaz dotýkat se vedení.
Pět hlavních etap plánovaného řízení:
1) Předprojektové nadšení
2} Realizační vystřízlivěni
3) Hledáni viníků
4} Potrestání nevinných
5) Vyhodnocení a odměna nezúčastněným.

Domlouval soudruh Kapek dceři: „Ze toho
svýho frajera bereš každý večer k sobi, dobrá, I
2e kouří moje vlastní cigarety, taky dobře. A
ze mi pokaždé vychlastá jednu flašku fran
couzského vína, no, budiž, 2e mi ale každé rá
no při odchodu, odnese taky Rudé právo, to,
himllaudon, to bych — na mou duši — trpět
nemohl!"

*
VÍTE,
že v Praze byl vydán zákaz prodeje^ fantas
tických románů a utopistické literatury? Kon
kuruje to partajnímu tiku.
jaký je rozdíí mezi blázincem a rodnou
stranouí Zádný — do obou vstupují lidé, kteří
ztratili rozum.
ze i ojeté pneumatiky mají často lepší profil
než komunisiUtíí politici?
ze ČSSR dávno předčila 'USA? V počtu ob
čanů na jednu porci masa.
ze už od nás Rudá armáda odtáhla? Všech
no, co se dalo.
že u pražských mrazíren na Zižkové je už
půl roku vyvěšena presidentská vlajka?

*
Jeden Američan se chlubil v pražské spo
lečnosti: „My jsme země naprosto demokratic
ká. U nás, například, sedí v kavárně prostý
vojín i kapitánem, třeba hodinu i dvě."
„To nic není," povídá na to jeden z pří
tomných, „to u nás je taková demokracie, že
sedí třeba dělník s ministrem ■— i několik let!"
*
V Československu neexistují žádné rasově
předsudky, R.odné Straně je jedno, je-li někdo
černý, bílý nebo žlutý — hlavně když je
rudý

Po prověrkách nezůstal ve vedení, země
dělského družstva ani jeden z jeho býva
lých členů. A táli volba novéhn předsedy
padla na cikána, kter" jediný proiel. Aby
junkci mohl zastáaaí, poslali ho na tý
denní Skolení. Tam mu vysvětllli:
„Vidíš tamhleto auto, ze kteréo.0 vystu
puje zďhranOní turista?"
„Vidím," odpotvěděl cikán.
„Tak to je kajptalista, protoee má auto
jen pro tebe. KdySy však všichni členové
naSeho druSstaa měli auto. byl by to už
socialismus, A kdyby úplně všichni lidé u
nás měli auto, byl by to km^^r^í^mus."
Cikán se pak vráiil na dědinu a ujal se
funkce pe^^deey^n. Při první plenární schů
zi dru^ž^^evvn^^ků ukázal z okna hospody na
náves. kudy šel žebrák, a řekl;
„Vidíte? To je kapitalista, lebo žobre len
pre seba.
žobrelo celé naše dretžsi^^<e,
to^ by bol socializmus. Keď budú žobrať
všetci Tudia, to bude komunizmus!"

*
.Agitátor z okresního výboru neuspěl.
Lidé, nahnaní do^ agitačníoo st^e^^t^is^, při
predvolebním projevu .h^u^ě^nii, uchichtáva
li se, měli j ízHvé poznámky a na zévěr
kdosi dokonce vykřikl:
„Kecáš voteí"
„Z toho si nic nedělej, soudruhu," uklid
ňoval agitátora místní funkcioáe" „To by
la stejně jen zdeSU spodina, slušní lidi vů
bec nepřišli/"

V Československu koluje v poslední době
spousta vtipů na „ochránce bezpečnosti"
občanů — policisty, Jejich „úroveň" je prý
stále vyšší a náš čtenář z Prah,, který nás
nedávno navštívil v mnichovské redakci,
vypáávk
Jdou dva un^^t^'^noo^aní príslušníci Ve
řejné Bezpečnosti po Národní třídě!. Mezi
sebou si vedou tučňáka.
Potká je náčenník: Co to znamná, hned
ho odveďte do zoologické zahrady!
Druhý den potká náčelník opět na ob
chůzce ony dva příslušníky s tučňákem.
„Včera -jsem Vám nařídil, abyste ho odvedii do zoologické zahrayy, proč jste ne
uposlechli rozkazu?"
— „Soudruhu náčelníku, včera jsme s
ním byli v zholoffisr é zahradě, dnes ho
vezmeme do kina/"

*

Jak st vysvětlíte, když dva policisté ve
dou jednoho psa?
Dělnická třída má převahu nad intelek
tuály.'
' A co kdy" jde jeden policista s jedeim
psem?
Víc hlav — víc rozumu!
*
Na pohřeb příslušníka Veřejné Bezpeč
nosti se dostaví jeho nej lepíi přítel — také
policista — s vekkým zpožděním. Náčelník

mu ío vytýká a ptá se, proč se zpozdil,
„Soudruhu náčelníku, sháněl jsem kvě
tiny, žádné jsem nesehnal, tak jsem mu
koupil bonboniéru/"

*
V roce J 985 přiletí na pražské leíiště V
Ruzyni Scjna. Vystoupí z letadla a na letišnn, (ploše ho vítá Jndra s Birakem. Sejna
se usmívá a volá; Helou boys/
Indra, povídá smutné: Smotri motoděc,
kak eto sobaka pojebali náš jazyk/

&
Radostná zpráv( z Prahy: doSlo tam k
podstatnému uvolení, spiso^teté už srnřjí psát, co ch^jt Jenom čísí to n.esrní ni
kdo.

*
Kluci se chlubili jeden druhému: „Můj
strejda je v New Yorkn — aPcn>nář!e...
„To je toho., můj táta je na Pwferdci —
reakcionář/"
*

Na Irfehu eeky Usurri se už zase strfik
prty^a mezi sov^skou a čínskw hlídka.
Sovětský lajtěnanť vyskočí z krytu a řve.:
„Vperj ód, sovětskyje orli, vpenjůd!" a r>zhfoM w prvni, Když se pak ^lédne, vidí
oba přidělené krasnoarmějce klidně se^t
v příkopu. Oboří se na ně; „Sto, vy
sjoDětskyje orli?" A
jeden povOlá; „Nět,
w tovehky; lvi. továyyi ld^jt^^an —
já Lev ^raelrofó, on Leu Mw-dechajevlč."

Dua orgáni najdou v noci na ulici mrtvolu. Jeden z nich okamžité sepisuje pro
tokol: Ve 24.00 nalezena mrtvola mule
ležící před...
— Ty, poslyš, jaký „i“ se píše ve slo
vě kino?
— Člověče, to teda nevím ..,
— Tak uíí co, odtáhneme tu mrtvolu
tamhle k cukrárně.

PSa 1. máje se ptala holčička tatínka:
„Tatínku, co jsou to všude za prapory a co to
na nich jeř"
Otec: „To je srp — aby se vědělo, že tu v r.
2968 SSSR lal do kontrarevoluce! Prapor je červe
ný — ahy ¡f, vědělo, že přitom tekla krev!”
„A co to kladivo'!” ptá se holčička.
„To je tam proto, aby se všem vtlouklo do hla
vy, že nás taky osvobodili!”

*

Cizinec se na Václavském náměstí ptá
dvou příslušníku na cestu k Hlavnímu
nádraží. Ptá se německy, anglicky, potom
francouzský, italsky a nakonec lámanou
ruštinou, ale příslušníci pořád nic. Když
cizinec znechuceně odejde, starší z pří
slušníků si posune brigadýrku do čela a
povídá: Franto, tak se mi zdá, že bychom
se nějakej ten cizí jazyk měli přece jenom
náučit!
— A k čemu by ti to bylo? Slyšels, ko
lík jazyků ten cizinec uměl a přece se s
náma nedomluvil /
#

Vede esenbák vězeňským dvorem od
souzence na popravu. Prší jako z konve.
Tak nám to nějak špatně začíná, řekne
šibenlčník.
— Copak vy to máte dobrý, povzdechne
esenbák, ale já v tom počasí musím zase
zpátky!
*
Na vltavském nábřeží přešlapuje muž
v holínkách. Příslušník jej chvíli pozoruje
a pak se přísně ptá: Copak tu, občane,
pořád hledáte?
Ale slyšel jsem, že je tu někde brod,
kde se dá přejit na druhou stranu řeky.
To je tady, občane všude, všude!
.Muž v holínkách esenbáka uposlechne,
vkročí do vody a zmizí pod hladinou.
Esenbák kroutí hlavou: To jsem z toho
jelen, kam ten chlap zmizel! Před chvíli
tudy šla husa a voda jí sahala sotva pod
břicho!
Jak se jmenuje největší slovenský závod?
SLOVNAFT!

A největší továrna na výrobu léčiv?
slovakofarmai
J jak se bude jmenovat nová automobilka na
Slovensku?
Skoda šloví ■

*
Roubíček si získal důvěru úřadů a odejel do
zahraničí ujednat obchodní smlouvy. Zanedlouho
telegrafuje z Budapešti: Obchod úspěšně uzavřen.
Aí žije svobodné Madctrsko! Zanedlouho telegra
fuje Roubíček z Varšavy: Obchod úspěšně uzavřen.

AC žije svobodné Polsko! Po delší odmlce přijde
třetí telegram z Paříže: Jsem v Paříži. Ai žije
svobodný Roubíček!

*
Telefonuje ředitel uhelného dolu na okresní se
kretariát: „Musíte se na to koukat soudruzi také
z druhé strany, Když nesvítí nad věží hvězda,
tak se zase ušetří energií.”

V Praze probíhaly v těchto dnech zkoušky prů
vodců cizinců. Nakonec byli ke konečné, t.j. jazy
kové zkoušce připuštěni tři kandidáti, kteří úspěš
ně prošli všemi prověrkami a jinými nástrahami.
Předseda zkušební komise jim povídá:
„Soudruzi, budete nyní konat zkoušku z angííctiny, stačí mně, když každý z vás bude ovládal
alespoň 4 anglická slova!”
Předstoupí první kandidát: ¡¡Good momtng,
ladies and gentlemenl“
„Výborně!” jásá předseda komise.
Druhý kandidát: „Good evening, ladies and
gentlemenl”
I tento kandidát splnil předpoklady.
Přijde třetí kandidát, přemýšlí a nakonec mu
přijde na mysl film, který včera viděl a spásně
říká: „Metro — Goldwyn — Mayer”.
No dobře, povídá předseda komise, ele to máte
soudruhu kandidáte jen 3 slova,
Kandidát se potí a vtom si vzpomene na vrčící
ho lva v titulku oné filmové společnosti.
Spásně spustí: „Vrrrrrrrrrrrrrr........ ”
„Výtečně!" raduje se předseda ,„při zkoušce jste
obstál!"
-aEsenbácké auto dohoní a zastaví po delší ho
ničce stařičké auto, které jelo vysokou rychlostí.
„Prosím vás, jak je to možné, takové staré auto,
že jede tak rychle?” vyzvídá esenbák.
„To máte tak,” odpovídá řidič, „já mám na
předních kolech pneumatiky z Egypta a na zadních
kolech pneumatiky z Izraele. Ty přední utíkají a
ty zadní je nemohou dohonit!"

Na stanovišti taxíků v Moskvě povídá jeden
rozradostnělý občan k řidičům:
„To je dobře, ze nám konečně zlevnila Strana
ten benzín!”
Řidiči se diví: „Copak vy máte soukromé auto,
občane?"
„To né, ale mám zapalovač."
*
. ___

Ptá se na SNB vyděšený občan, zda nenašli je
ho Ztraceného papouška.
„Prosím Vás, snad nechcete, abychom Vám ho
hledali?” ptá se esenbák.
„To ne, já jen, kdybyste ho náhodou našli, tak
abyste věděli, že nesouhlasím s jeho politickými
názory!“

Súdruiky a súdruhovia, kec? sa pozeráme nazpát na rok 2972, móžeme s hrdosíou přehlásit, že
ia ako Prvý tajomnik som činil nadčudské. Aj'
'Tstredný výbor sa zihostíl svojich nikterak snad
ných úkolov na výbornou. A předsednictvo, velkoepým spósobom! A kádr tajomníkov,, od okres■ých,. krajských, po mtestné, máme taký, že nam
'j závidzí hociktará komunistická strana!
Len ten čud, súdružky a súdruhovia, ten fud, ten
1 třeba vyměnit!!!
t
i(Z připravovaného prejavu dr. Gustiva Husáka
: jednotke důstojníka Mráza.)

Stěžuje si Kapek na sekretariátě: „Asi
mi poklesne soudruzi inteligence".
„A jak pak Tobě může ještě klesnout
inteligence?“ ptá se posluchač.
„No oni mi vytrhli dneska zub moud
rosti“.
*
Vyčítá Indra sekretářce: „Už jste sou
družko zase zaspala. Miltt jste tu být v
sedm hodin I“
„Proč? Stalo se něco soudruhu?" odpo
vídá tázaná.
#

Kolik vážíte, pane Pud lák?
Dvaadevadesát., pane doktore.
A kde pracujete?
Jako rozváíeč uhlí.
Tak to já si Vás raději převážím.
*
Svěřuje se soudruh Strougal soudruhu
Kapkoví: „Ten Husák ze mne udělá na
konec zbožného muže. Vždycky když
řečni tak se modlím, aby už byl konec“.

&
„Máte mouku?“
„Diky Bohu — máme!“
„A ztužený pokrmový tuk?“
„Díky Bohu — zrovna je.“
„A kyselé zelí by bylo taky?“
„Jo — díky Bohu!"
Když ve frontě přižila řada na okresního
funkcionáře, naklonil se přes pult a do
mlouval prodavačce:
„Co pořád máte s tim — DÍKY BOHU?
To nemůžete říct třeba — DÍKY OBRO
ZENÉ STRANĚ?“
„No jo, to bych mohla říct.“
Tak vidíte!.. Máte turistický salám?"
„Nemáme. Díky obrozené straně!“

*
Přijel Laco KoStial z Humenného do Pra
hy. Kudy chodil, tam jen vzdychal:
„Tu je ale svoboda!“
Za tři dny se ho ptali, co na tě svobodě
pořád má. Odpověděl: „Však sa len pozrite, kolko je tu eíte komunistov. To už u
nás v Humennom nie je možné!“
*
Brežněv se probudil, zmáčený potem.
Před chvilkou se mu zdálo, že Kreml je
plný československých vojáků v americ
kých uniformách; vííchni měli židovské
pejzy a jedlí macesy čínskými hůlčičkami.
*
V Mladé Boleslavi, kde je také jedna z
četných bratrských okupačních jednotek,
objevili tuhle mrtvého Rudoarmějce. Měl
v sobě pětačtyřicet nábojů. Ze samopalu.
Jeden český lékař byl povolán k ohledání.
Prohlásil udiveně:
„Tak strašnou sebevraždu jsem ještě ne
viděl!“

Po předání nové budovy Národního shro
máždění do provozu, která byla postave
na mezi Smetanovým divadlem a Národ
ním museem, zkonstatoval lid:
„Co je to vlastně parlament?"
„Něco mezi divadlem a museem.'"
řfc
Telefonuje Sadat Brežněvovi;
„Ty, Brežůo, potřeboval bych řídký ra
kety ..
„Jak to? Vždyť jsem ti nedávno poslal
ty nejmodernější: ,Země—vzduch1!“
„Nojo, já bych potřeboval raději: .Ze
mě—letadlo'!“
*
Na Slovensku, při hodině dějepisu; „Co
vieí, Laco, o slovenskom národnom povstaniu?“
„Neviem mnoho, ale viem, že sa volaěo
chystá!“
*
Vláda prosadila dodatek k českosloven
ské ústavě:
J I. Při jednání s CSSR má SSSR
vždycky pravdu.
j .2. Jestliže SSSR nemá pravdu, vstu
puje v platnost $ 1.
*
Stěžovala si soudružka Zttpková v sou
kromém rozhovoru Husákovi:
„Ten můj Franta se snad zbláznil; na
staré kolena mi běhá za holkama! Nemů
že mu to uškodit ve funkci? Co když se
do něčeho zaplete?“
„Ale,“ mávl rukou Husák, „toho si ne
všímej, soudružko, hlavně, že nám pracu
je... Já mám zas psa, kterej lítá za auíákama. A když nějaký to auto náhodou do
žene, taky neví, co s ním .,
Rozmlouvala soudružka Strougalová se sou
družkou Kapkovou po návštěvě Národního di
vadla: „Ale akustiku tam teda moc dohrou ne
měli."
„Že jo? Nám tam taky nechutnalo'“

Vj m&te sedavé zaměstnání, ée ano?
Ano, pane důktore,
¿4 co děláte?
Seděl jsem dva roky za rozšiřování protiko
munistických letákti.
Bavil se j. Indra se s. Kapkem; Nechápu,
proč jsou v televizi honoráře vyšší než v roz
hlase.

Protože v televizi je to nebezpečnější.
Jak to nebezpečnější?
Pochopitelně. Protože neseš riziko, že Tě na
ulici někdo pozná a nabije Ti.

*
Když Vám z domova napíší, že v biografu
nepáchla ani noha, nevíte, zda tam měli všich
ni umyté nohy nebo zda tam promítali sovět
ský film.
Telefonuje s. Strougal řediteli ěs. rozhlasu
A^ zahráli byste našemu soudruhu presidentovi
příští sobotu něco k narozeninám?
Ale samozřejmě, soudruhu, a co by to melo
byt?
To je ftik, soudruhu, on tomu stejně nero
zumí.

Aby se odpomohla chronickému nedostatku
jižních plodů, byly ve větších městech insta
lovány nové automaty. Vhodí-li se do nich je
den kokosový ořech, vypadne jedna koruna.

Karel Hofman, člen VV KSČ a vedoucí
t. zv. odborů, odletěl na pozvání Labour
Party do Anglie. Jelikož se, pro neznalost
řeči, na svoje anglické protějšky stále je
nom uculoval, nazvali ho tam „Mister '
Smile“. Soudruh Hofman té úloze přivykl !
tak, že se stále ještě usmíval, i když při
stál zase na Ruzyňském letišti. Až soudruh
Kapek, který ho přišel vítat, upřesnil:
„Proč se, vole vole, ’eště směješ? Dyť už
’si doma?"
*

*

Paříž. Na výstavišti Porte de Versailles i
vypukl oheň, Mnoho pavilonů jím bylo
zničeno, pouze československý ušel zkáze j
— vystavovali tam domácí zápalky „Solo“.
*

*

*
Průvodce cizinců na Hradčanech vy
světluje skupině zahraničních turistů; j
„Pražský Hrad byl kdysi sídlem českých
KRA LU. Pak z ňeho udělali SVOBODAR
NU. A teď je to jenom DRUBEZÁRNA“. 1
*
VÍTE,

že zabalit slona do Rudého práva větši
nou možné není? Ale do toho s proslovem ,
Husáka tam zabalíte určitě aspoň dva.
že na celém území Československa zvý
šil komunistický režim penze? V hotelích.
VÍTE,
jaký je nový. styl v dnešní čs. literatu
ře? REPRESIONJSMUS. Se — ač jako
první tam byli Američani — dělají st Ru
sové nárok na Měsíc? Logicky. Taky tam
nejsou žádné životni podmínky.
*

*
Znatelné umírnění v komunistickém progra- '
mu; Chrušiov nechal v Maďarsku do dělníku
střílet. Husák si už z nícA jenom střílí.

*

*
JSME STRANOU SOCIÁLNÍHO POKRO
KU! zněl předvolební plakát.
TO JO, zas někdo připsal, A HODNÉ
STRANOU!

Nenapravitelný antisocialistický živel,
zloděj Chromeček, raboval právě historic
ké sbírky v podkroví státního zámku v
Průhonicích u Prahy.
Když ho odváděli, pronesl udiveně? „Ale,
soudruzi — vždyt přece, podle vás, půda
patří těm, kdo na ní pracují!“

.

„Já mám dítě", chlubí se v parku jedna mat
ka, „kterému jsou teprve tři roky a hraje už
na piano jako Ftrkušný!"
„To moje,” říká druhá, „má teprve pět mě
síců ¡t už chápe dopad řízeného hospodářství
na naši životní úroveň!"
„No dovolte,“ pochybuje la první, „jak to
může vědět!"
„Protože brečí od rána do večera!“

|

„Tak, jaképak byly u vás vánoce!“ ptala se
soudružka učitelka Pepíka Vrňů.
„Ale, ani se neptejte, — smutný!“
„Copak se stalo!“
„No tak, já dostal knihu soudruha Zápotoc
kýao: „Vstanou noví bojovníci". Ségra dostala
pionýrskej látek. A maminka, jako vzorná
krmička vepřů v našem JZD dostala Marxův
obraz. Nás táta na to reagoval tak, že dostal.
tři měsíce pro urážku rodné strany a vlády.“

Bavil se Leonid Brezněv s delegací severo
amerických zemědělců o pronikavých úspěších
v agrárním sektoru.
„Na naší výzkumné farmě“, povídal jeden
delegát, „jsme vypěstovali nový druh slepic.
Každá z nich snáší čtyřicet vajec denně, což
je obživa takové pětíčlenné rodiny".
„Nám se zase”, říká druhý, „povedlo vykříiit králičí samici, která vrhne najednou pade
sát mláďat. Čili obživa' pro půl vesnice!"
„Všechno prkotinky”, směje se Brežněv. „To
mně se podařilo vypěstovat Husáka, který uži
ví půl Sovětského svazu!“

Do JZD v Kotéhůlkách zavítala hospo
dářská komise. Na inspekci. A hned se za
čali shánět po předsedovi. „Právě si od
skočil do prasečínce“, povídá vzorná krmič
ka Bramboříková. „Ale", dodává, „poznáte
ho snadno... má na hlavě čepici".
*
Soudružka Hanzalová, tajemnice tJRO,
byla delegována na trasu mládeže do Postoloprt. Měla uklidnit horké svazdcké
hlavy, dožadující se nezvyklých privilegií,
jako pitné vody, teplého jídla aíp. Dodnes
se přesně neví, jak k úrazu došlo — snad
uvolněná brzda — prostě, z ničeho nic
přejel junkcionářku parní válec. Za čtrnáct
dní. Nemocnice. Příbuzní, v čele s manže
lem, se dožadují vstupu. „Který pokoj?"
táží se.
„Jak ío, který pokoj", utrousí sestra,
„snad které pokoje, ne? Jsou to světnice
číslo 20, 21, 22, 23, 24 ..

+
Bábinka Svárovská, partajní aktivistka,
přijela tuhle načerpat nových dojmů do
hanáckých Hlučíc. „A co vepříci?“ proho
dila rádoby protepleně skrzeva umělý
chrup k soudruhu Domkáři z místní Šlech
titelské stanice, „jakpak žerou, a jeké má
te úspěchy?"
„No, odebírá nám je Anglie, každý mě
síc tisíc,..“
„Ne? Opravdu?“
„Fakt —- jako chrty. Pro psí závody".

Stalo se to tuhle v Ostravě: do Moto
techny přišel muž a řekl: „Chci Tatru 613".
— „Vyloučeno, tyhle vozy máme je pro so
cialistický sektor!" — „Mohu“, ptá se ža
datel, „zavolat MAMULU?" Když odešel
do sousední místností k telefonu, hlásí
prodavač případ vedoucímu — a že když
byl ten zákazník odmítnut, šel volat sou
druha Mamutu... Podrbal se vedoucí za
uchem a radí: „Tak mu tu Tatru prodejte,
at nemáme nepříjemnosti shora!" — „Já,
tož teda", hlásí prodavač zákazníkovi, „tu
Tatru můžete mít“. — „Výborně, a dejte
mi tu bílou!“ — „To nejde, tahle je uí za
daná, na export", — „Mohu si zavolat MA
MULU?“ — Po poradě se soudruhem ve
doucím se prodavač opět uvolil mu pro
dat tu bílou. — „A zaplatím", hlásí zákaz
ník, „na dvakrát!" — A po odmítnutí šel
opět volat MAMULU, a zas to pak najed
nou šlo. „Jsem rád“, oznamuje, „že jste mi
ve všem vyhověli. Jdu si ještě jednou za
volat MAMULU..." — Tentokrát šel pro
davač s ním. A slyší, kterak zákazník ho
voří: „Haló, MAMVLA? To jsem zase já,
TATULA. Tak už ji mám, tu Tatru 613.
Je bílá, a na dvě splátky, jak jsme chtě
li ..."

Dopisovatel pražských zamlčovacích pro
středků 1} Paříži, Pepa Hotmar, se ve svetr,
působišti docela pěkní zabydlil. Když si tahle
ti lékaře stěžoval, že nemůže mít děti, doktor
lakonicky prohlásil: „No, na to se tedy podí
váme — ukažte!” a soudruh Hotmar na. něho
vyplázl jazyk.

*
Povídají st dvě občanky ve frontě na
mléko: „Víte paní, to byl opravdu dobrý
nápad postavit obchodní dťtm blízko Tadeáška. Lidi se tam chodí před nákupem
modlit, aby to zboží sehnali“.
*
Přijde Kohn na pasový úřad a žádá o
povolení k vystěhování do Izraele. Překva
pený referent mu říká: „Takový loajální
člen strany jako Vy, soudruhu Kofone, mu
sí mít jisté závažné důvody k tomu chtít
opustit naši kvetoucí socialistickou vlast“.
,,Já mám k tomu dva závažné důvody,
soudruhu referente", povídá Kohn. „Před
ně ka mně, přišel včera večer soudruh Rou
bíček a povídá mi, že až to tady praskne,
všichni komunisti budou viset, i já a on,
kteří jsme v partaji jen z donucení. Tak
já nechci na to Čekat a chci ven!"
„Ale soudruhu Kohne", odporuje refe
rent s lísmčuem, „toho se přece nemusíš
bát, náš režim se přece nikdy nezhroutí!1»
„To je právě ten druhý důvod, proč chci

*
Americané přistáli na Marsu. Sotva se
po planetě rozhlédli, už plánovali: „Tuhle
bude výzkumný ústav, tamhle nemocnice
a tady kulturní středisko ..."
Přeruší je přihlížející Marfanek: „To tu
nedávno byli takoví malí, tlustí, a říkali:
Tuhle bude kukuřice, tamhle kukuřice a
tady koncentrák!"

ven", na to Kohn.

*
Vité, který politik má největší automo
bil na světě? Určitě dr, Gustáv Husák:
Sedadlo má v Praze a řízení v Moskvě,
*
V bohníčkem internátu pro duševně vy
šinuté soudruhy zazvonil telefon. „Haló,
haló“, ptá se internista. „Jo, haló". hlásí se
Kluzák, „to sem já, ministr kultury. Po
slechněte, neutek vám dnes z Bohnic nějakej blbec?"
„Nééé — haló, haló, a proč?"
,Kdosi právě unesl pana prezidenta Hu
sáka!"

*

„Tak co bylo ve škole?" vyzvídá otec
Spejbl na Hurvínkovi. „Dneska nám sou
druh učitel vyprávěl, že vždycky, když jde
na Malou stranu musí myslet na Nerudu“.
„Vidíš, to je možný. Já zas, když jdu na
velkou stranu, musím myslet na Husáka!"

Záznam z jednoho vysílání
československé televize

Gorbaěov přiletěl do Paříže na návštěvu.
Sotva sestoupil Z letadla a podal si ruku s Mitterandem, hned se vyptával: „Kolik to zaměstná
váte lidí? Jakou mají pracovní dobu?" Mitte
rand odpověděl: „Na letišti je šest tisíc zaměst
nanců, pracují 48 hodin týdně." Gorbaěov
přikývl: „ U nás v Moskvě taky pracuje na letišti
šest tisíc Udí, ale musí pracoval 38 hodin týdně. “
Mitterand jen potřásl hlavou: „To by « nás
nešlo, aby pracovali 38 hodin týdně. Na to
máme mezi zaměstnanci letiště příliš mnoho
komunistů, ti by to nedovolili.

Pracovníci čs. televize vyšly do ulic, aby po
ložili nahodilým chodcům otázky:
/šie

spokojená v životě?. '

„No, ano. Myslím, že celkem ano.’’
A proč?
„Tak podívejte se; já se do ničeho nemí
chám. No, oddělám si svých osm- hodin a pak
taky chai' mít trochu času pro sébe."
Jaký máte smysl života?
„Klid a mít ode všeho pokoji Taky si od
počinout!"
Jak to myslíte?
„Dneska lidi, no, stále jenom se houějí, chodeji po schůzích, schůzujou, dělají brigády. .
Nakonec mají z toho pryč nervy".
No, ale nějaký smysl života prcce jenom
musíte mít?
„No, to mám. Tedka právě lítám po sou
dech.'.Chtějí mně vzít byt, že přej j» nadměř
it ej. A kdybyste viděl ty funkcionáře! To jsou
nervy, no!"
2 vysílání Čí. televize z 8. 3. 1973

ií

Potká Ivan na Rudém náměstí v Moskvě
Volodu a vyptává se: „ Nu tak, jak se ti daří v té
perestrojce?“
Voloda s nechutí odpovídá: „lnu, jako všem.
Hůř a lip.“
„Hůř a lip, co to meleš za nesmysl, “ diví se
Ivan.
„No přece letos se mi daří hůř neí loni,“
vysvětluje Voloda, „ale daří se mi lip, než se mi
povede příští rok. “

¡1

„Jako edouccf vprav do nemírných ze
mí, musím řežit mm o o obtížných a důle
žitých úkolů", vychloubal se zaměstnanec
Čedoku své vyvolené.
„0, to chápu! A kter, z nich je ten nejdítT^tiHtĚj"?"
„Jak lidi odtamtud zase do stat zpátky!"

Třikrát po sobě zamítlo ministerstvo
Skolství žádost učitele z Loun, aby ho
přeložili na devítilelku do Brna, kde učí
jeho ■^naTníelka, pak mu třikrát odmítli
zvýSit plat, i když vysvětloval, že jízdné
na železnici zdraHo a on si ze své ffáže;i
nemůže dovolit navStĚvovat máa^Ž^lku
častěji než jednou za čtvrt roku. Načež
učitel řekl;
„Když to nejde, tak to nejde, budiž. Za
málo peněz, málo muziky.. , Od zítřka
budu žákům zatjtavat hlodavce!"
#t
„Tak co", ptá se primář nedávného ab
solventa dělnické přípravky a nyní svého
sekundáře, „jak vám včera dopadla ta
první samostatná operace?"
„Operace?“ diví se doktor. „Tak ona to
nebyla pitva?"
*
Svěřuje se důvěrné soudruh sou^^i^íuhtatit „Veselohry v bioflraeec h jsou čím
dále tím horSí a vstppn é vyžží. Nejlev
něji! legrace je dneska když mluví v elevizt soudruh Husák".
*í
Rozáituuaají dvě sekretářky na O'V
KSC, „Proč dneska soudruh Husák tak
zuři?‘,
"
„Ale dostal od čínského velvyslance k
naTOzetliná'm darem pozlacené Konfucíovo přísloví a nechal si to přeložit!".

*
„Představ si", povídá národní umělkyní
Rezáčová národnímu omélci W
„že ten Karel Gott už zase v Západním
NěmecOu zpívá!“
„Jo, holka, ten je za peníze TAKY scho
pen vSeho!"

*
Pražské metro je pře^ip^^no k prasknutí.
Vedle sedícího africkhoo studenta-ěernouíka, stojí tajemnice Cs. svazu žen, soudruž
ka Cocková, Chvíli se kouže do rtů, pak
jí vytečou nervy: „U nás, v socialistickém
Československu“, vykřikuje, „lidi jako vy,
nechají místo dámám, jako já".
„Vážně“'t diví se negrt „to u nás v Arice,
dámo jako vyt už nejsou. VSechny jsme je
sežrali".
*
Generální tajemník KS Kanady, soudruh
W. Kashtan, navStívil Prahu. A už druhý
den se divil, co českých iisidentíí vSude
potkává: na ulici, v kavárně, v hotelu...
„Jo, jo", přitakat místopředseda federál
ní vlády Rohlíček, ^^^y máme dneska vSude.
Zrovna tuhle jsem jednooo nažel doma pod
pas,telí!"
.

„A co tam sstálo?"

„Věc která se nejčastěji otvírá omylem
— jsou ůsta".
,,A proč tak nadává na Číňany soudruh
Bilák?"
„Tomu zase nzdánno at^7^<Jval Čínský
oelyyrla,nec Konjuciovo přísloví Největ
ším uměním v živoíě ílovkka je — umět
včas odejít".
.

*

V Československu se nosí nový účes:
v předu Kohout vzadu Havel.

#

*

VÍTE,

že Husák — jak lidsky, tak: ' poUttihcy
— ztratíl už vSechno? — Jenom ne ten
ruský aace^ní:.
že chrabří českoslovenStí poslanci už
zase protestovali? Proti vměSování se
presidenta Giscarda dEsatánat
do
francouzských záležitostí.
proč v pražském hotelu íntercmiíí-ne-^ital je v každém pokoji vyhláSka: Nelej'i^e vodu do květináčů? — Zrezivěly

Nový obchodní dům „Kotva"' v Praze je
úplně raciona lisován; vystačí se dvěma
prodavačkami. První stojí u vchodu a
tísnícím se zákazníkům hlásí: „Dnes nic
není. ,." Druhát, stojící u východu, do
dává: „.. t a v dohledné době ani nebude!"
*
Dopisovatel pražských z^álIčavacích pro
středků v Paříži, Pepa UotmaT, se ve
svém působiSti docela pěn t zabydlil.
Když si tuhle u lékaře stěžoval, že nemůže
mít děti, doktou lrkonícky prohlásil; „No,
na to se ted, podíá&me — ukažte!" a
soudruh Hotmar na něbo' vyplázl jazyk.
*
Družstevník Vrhá, jel z Luťína do Olo
mouce. Aby/ oltv)il svým nohám, sundal si
v kupé bagančata. Spolucestující soudruh
párkrát zavětřil, a vybuchl: „Himlfagot,
ío nikdy nevyměňujete pponĚky?"
„A to zas jo", usmát se liSácky Vrňa,
„ale jenom za cukr!“
*

Uy tam zamlontovaně rníkcoaony,
ve ktert pražské čtvrti mají Husáka
nejméně rádi? Na Karezaaě

*
Ministři zahraničních věcS, sovětský íevard
nadze a americký Baker, si nedávno při setkání
v Moskvě povídaii o svnch ipoluoUčanech.
„ VSechno by 0^1™ Ho, “ říkal Baker,
mám
dojemi, ie nafi lidé denně, utrácejí spoustu peněz
za zbytečnosti, za věci, které vůbec nnpptřebuúi "
Sevardnadze s pochopením při^tyatavai a
. potom řekl; „ U nás zase vSichni lidé za jeden
jediný den ukradnou mnohem víc, než vaíi lidé
promarní za celý rok."
»
PotkatH se na hranici tři psi, Západdonmrnký
si stěžovat, že to v jeho zemi jde z kopce. Včera v
poledne musel půl hodiny ¡těkat, než mu hodili
k Žrádlu kus masa, „Masa? Co to je mrsni"ppal
’ se pokký fes. „Št^ai? Co to je bOka??" ptal se
¿ceký pes.

•
'

Padle úřední statistik}’ připadá na sto Ame
ričanů jeden zlačnlzc. V CSSR na dor občany
připadá jeden komuntotiíký fUnkcioná^t a to
není rozhodně ó nic Upsí.

Vrátila se delegace ROH z okružní cesty
po Sovětském svazu. Jeden její účastník,
dotazovaný na zážitky z cesty, se otřásl,
jako když ho polije sprškou studené vo
dy: „Bylo to všechno moc hezký, jenom s
ruskými soudruhy jsme míli potíže. U nich
totiž nikdy nevíte, na čem jste. Ukazují
vám třeba nějakou továrnu, nebo nějaký
stroj. Jestliže se o ně dost nezajímáte, ne
mají vás za přítele Sovětského svazu, a
jestliže se o ně zajímáte, mají vás za zá
padního špiona“.

Prodavač čs. zestátněného obchodu sí
musí umět pomoci i v nouzí nejvyšší. O
tom následující: Prodavač v Bílé Labuti
nabízí hlasitě nejnovější výrobek čs. kos
metického průmyslu: „Zde jest hřeben Za
jakosti! Není hřeben jako hřeben, ale tohle
je křeben, jaký nemá mezi hřebeny kon
kurenci! At ho ohnete na kteroukoliv
stranu, nikdy se vám nezlomí!“ A aby de
monstroval pravdivost svého tvrzení, ohý
bá hřeben na všechny strany: po třetím
ohnutí však hřeben praskne. To však
prodavače, zvyklého již na jiné nehody,
nevyvede z míry. Praví: „A takhle vypa
dá náš hřeben z vnitřku!“

V moskevském státním cirkusu vystupo
val clown, který při každém večerním
představení vyvolával do publika: „Vy
pisujeme soutěž o nejlepší politický vtip
dne! Kdo se přihlásí? První cena; 20 let
těžkého žaláře!“ Clown vystupoval tak
dlouho, až začal jít sovětským bezpečnost
ním orgánům na nervy. Pak zčista jasna
zmizel. Dostal se před soud a byl odsou
zen pro znevažování sovětského zřízení na
20 let do Žaláře!

*
„Představte si,“ vypráví celá bez sebe sou
družka Hampuzová, manželka místopředsedy vlá
dy. „Včera jsme měli na recepci u nás indického
faklra, A ten jedl — mečel“
„No, a co má bytí“ ■■ na to Strougalová, man
želka předsedy vlády. „To « nás byl včera na
večeři sovětský velvysanec > Čemoněnko. 14 ten
jedl — mlaskaje!“

*
Hradní banket. Užšímu kroužku v Praze akre
ditovaných diplomatu dominuje, se sklenkou drin
ku v ruce, soudruh president, Ludvík Svoboda.
„Pánové," volá rozjařeni po x-těm přípitku,
„já vám te.d prozradím hluboké tajemství! —
Spím zásadně v rukavicích. Proto mám, heledte,
ruce ták měkké!“
. t
Obdivné výkřiky, dlouhotrvající potlesk. Jenom
anglický velvysanec mlčí. Teprve do nastalého ti
cha pronáší suše:
„Well, dedukuji správně. Vaše Excelence, domnívám-li se. že spíte také s kloboukem na hla
vě?“

Hřímá na tovární schůzi politický in
struktor: „Největší chybou je soudruzi, že
sedíte doma u piva, a nenavštěvujete po
litické školení. Víš soudruhu Kubiku, kdo
je Leontd Brežněv?“
„To nevím“, přiznává tázaný.
„A víš soudruhu Zádéro, kdo je dr. Gustáv Husák.?', dotírá dále politický instruk
tor.
„To tedy nevím“, odpovídá Záděra.
„Tady vidíte, kam to spěje, když sedíte ’
doma ‘místo abyste navštěvovali schůze“,
hřímá instruktor, „on nezná ani našeho mi
lovaného prvního tajemníka strany!“
Vtom přijde z pozadí sálu dotaz: „Viš
soudruhu instruktore, kdo je soudruh Ur
ban?"
„To tedy nevím", odpovídá zaraženě in
struktor, „kdo je to?“
„To je ten co chodí k Tvojí paní do by
tu, zatímco Ty přednášíš na schůzích", vy
světluje hlas v pozadí sálu.
♦
Sovětský kosmonaut hlásí rádiem z ves
mírů; „Soudruhu Leonide, hlásím zvláštní
úkaz nad Československem; V červenci
tam poletuje sníh".
„Toho sí nevšímej, soudruhu“, uklidůuje ho Brežněv, „to tam jen bilakovci šku
bají Husáka!"
*
Dědeček dostal konečně výjezdní povo
lení do Ameriky, ke své dceři, která před
léty utekla z Československa a dnes žije
v New Yorku. Po jednoměsíčním pobytu
v USA se děda vrátil do své rodné obce.
Jeho příbuzní a známí byli samozřejmě
zvědavi na jeho zážitky za mořem. Děde
ček byl celkem stručný a prohlásil;
„Ono to vlastně není velký rozdíl".
„Jak to?", ptají se sousedé.
„V Americe je to zrovna ták jako u nás.
Za korunu nedostaneš nic, za dalary všech
no".

V moskevském hotelu předvádí své umění kouzelník západním návštěvníkům.
Podloží ležící partnerku třemi podstavci,
pak jí něco pošeptá do ucha, odstraní dva
podstavce, a partnerka leží ve vzduchu
podepřena jen pod hlavou. Obrovský úspěch, potlesk. „Prosím vás, co jí to šeptal
ten kouzelník do ucha?“ ptá se zvědavý
host ze Západu Číšníka.
„On jí slíbil, že když to dokáže, tak že
dostane výjezdní povolení ze SSSR na
Západ“.
*
Nový obchodní dům „Kotva“ v Praxe je
úplní racionaiisován; vystali se dvěma proi davaikami, První stojí u vchodu a tísnícím se
zákazníkům hlásí: „Dnes nic není.,Druhá,
stojící u východu, dodává: „...a v dohledné
době ani nebude!"

_______
Přednosta železniční stanice v Přerově obdržel
x Prahy telegram:
„Okamžitě zařídit vie potřebné! Odpoledne
projede nadrazím president!“
„Hromr, takový »e asny instrukce“ láteří před
nosta „Ted nevím, jestli mám podminovat koleje nebo vyvěsit fangle.,

HHonza se chystá do svita. Máma mu napekla
buchty a povídá: „Musil trochu mezi lidi,
Honzíku. Abys poznal svit a něco se naučil, A
taky ty tvoje nohy, vlak vil, jak ti pofád, ehm,
jaksi zapáchají Dokud s tlm nico neudlttl,
domů se nevracej. “
Honza tedy jde. V prvního lesa dostane hlad,
rozbalí uzlík a s chutí se zakousne do buchty.
Kde se vzal, tu se vzal - dideíek. Stojí před
Hanzou a naříká, že má hlad. Dobrosrdečný
Honza mu dá vlechny svi buchty a jak už to v
pohádkách bývá, z dfdečka žebráka se vyklube
dldeček kouzelný a že prý splní Honzovi
jakékoli přání. „Jedno bych opravdu mil,“
povídá Honza. „Máma mč stejní vyhnala do
svita kvůli mým nohám. Víte, didečku, at
dilám co dílám, pořád mi zapáchají. “
„Lehká pomoc, milý Honzíku,“ povídá
kouzelný dídeček. „jdi do Prahy, tam vyhledej
muzeum Vladimíra Hjiče Lenina - tam ne
páchne ani noha. “
*

Jaký je rozdíl mezi vlakem a Bilakem?
Vlak má dví třídy, Bilak tři.

*

Brnem letí zpráva, že se ztrácejí esenbaci. Když
se jich už z pochůzek nevrátila řada, vytvořil ve
litel zvláltní sledovací skupinu. A takjdou o půl
noci dva pochůzkáři a za nimi se plíží dalíí dva
stíny. V tom se přiřítí nákladní auto, zastaví,
vyskočí nikolik mužů, pochůzkáře hodí na kor
bu a vůz zmizí, Poplach, stíhačka, šiřiny. Nákladák doženou v polích a pustí na nij svitlo met.
Na plachti čtou nápis - JZD Slulovice sbírá
prázdné makovice.

*

Přijde k doktorovi občan a stižuje si, že jeho
pes, který rád sleduje televizi, se rozvrží a rozItíká, když se na obrazovce objeví Gorbačov.
„To jste si ho tak jisti vycičil?" povídá doktor.
„ Práví že ne, to je na tom nejdivníjlí, “ odpoví
občan.
„ Tak to mi musíte toho psa přivést. “ Protože
pes sedí v čekárně, stačí otevříd dveře do ordi
nace. Doktor se otočí a hned chápaví povídá:
„No proč jste neřekl hned, že máte afghánského
chrta?“

*
Vchází pán do řeznictví a říká: „Pozdrav
Pán Bůh, chtěl bych kilo hovizího. “
„Tak tady máme kilo hovčzího“, hlásí řezník
a pokračuje: „a dostanu dvacet sedm korun.
Mezitím vstoupil do řeznictví jiný zákazník,
zdrásá „Čest práci a chtíl bych taky kilo
hovizího."
„Kilo hovizího“, povídá řezník, „to je ledesát
korun. “
„Jak to, “ udivuje se zákazník. „Tomu přede
mnou jste počítal jen sedmadvacet korun. “
„lnu, to víte, “ hájí se řezník. „Nový pozdrav,
nová cena.“

Instrukce ředitele náměstkovi:

Zítra v 9,00 hodin bude zatmění slunce, te
dy věc, která se nevidí každý den. Všich
ni pracovnici nastoupí v pracovním oděvu
na nádvoří. Při pozorování tohoto řídkého
zjevu podám sám příslušný výklad. Budeli pršet, nebude samozřejmě nic vidět a v
tom případě půjdeme do jídelny.

Instrukce náměstka vedoucímu úseku:

Na pokyn ředitele bude zítra v 8.00 hodin
zatmění slunce. Bude-li pršet, nebude to
možná na nádvoří vidět. V tom případě
se provede zatmění v jídelně. Tedy něco,
co není vidět každý den.
Instrukce vedoucího úseku vedoucímu
provozu:
Na pokyn ředitele dojde zítra v 9.00 hodin
v pracovním oděvu ke zmizení slunce.
Ředitel dá pokyn k tomu, má-li pršet, což
není vidět každý den.
Instrukce vedoucího provozu mistrům:

Bude-li zítra v jídelně pršet, tedy něco,
co se nevidí každý den, zmizí v 9.00 ho
din ředitel v pracovním oděvu.
Instrukce mistra zaměstnancům:
Zítra v 9.00 hodin zmizí náš ředitel. Sko
da, že se to nedá vidět každý den.

*
Vzhledem k trvalé potřebě je zapotřebí
neustále zdůvodííovat „vstup vojsk Var
šavské smlouvy na naše území. Konají se
aktivy a přednášky. Po jedné takové před 
nášce nemá nikdo žádný dotaz, až na
jednu výjimku. Hlásí se:
„Jmenuji se Kotas — a mám dotaz: „Mě
to jurt není jasný!”
Druhá přednáška proběhla rovněž zdařile,
až na diskusi, kdy se přihlásil jistý účast
ník slovy:
„Jmenuji se Kotas a mám dotaz: Mě to
jurt není jasný!“
Třetí přednáška proběhla opět zdařile v
přátelském porozumění, až na diskusi.
Přihlásil se jistý účastník otázkou:
„Měl bych dotaz: „Kde je Kotas?“
¥
A
„Soudruzi“, psal Pepa Vrkoí na UV
KSC, „jsem zemědělec a veškeré úspěchy
na tomto socialistickém sektoru mě živě
zajímají. Umožnili byste mi shlédnout
proslulou sovětskou obilní komoru?”
„My bysme rádi, soudruhu“, odvětil
ÚV KSČ písemně, „ale jak sám víš, je
cesta do USA strašně drahá!“

+

Už zase oba leží „U srdíčka". Pod sto
lem. „Já ti, kamaráde“, šiká soudruh Ka
pek, „nemám v životě vůbec žádný ště
stí ..
„Vidíš, a to je mí na tom právě zvlášt
ní", diví se Indra, „neb štěstí, když je
unavený, sedne prý í na vola!"

Bůh se chtíl přesvědčit, jak se ve svítí mnoho
lže. Pozval si k audienci prezidenty Reagana,
Mitteranda a Husáka. První přilel na řadu
Reagan. Nad otázkou, jak mnoho lže, se
poníkud zarazil, ale přiznal, že asi na 25
procent- Bůh mu domluvil, udílil důtku, ale za
upřímnost daroval Cadillaca. Mitterand se
trochu vymlouval, ale poslíze se přiznal ke 30
procentům. Bäh se rozčílil, vyhrožoval tresty,
ale také Mitterandovi daroval auto - renaultku.
Husák před božím trůnem dílal hloupého, že
otázce nerozumí, a když mu hýla důkladné
vyložena, vidíl, že musí s pravdou ven a vyhrkly
že lže na 98.8 procenta. Nad tou mírou lži se
Bůh rozzlobil, Husákovi přisní domlouval a
odmítl dát auto, že prý musí stačit moped.
Když Husák přijíždí! na mopedu na Hrad,
lidé se mu posmívali. „Co vy víte," bránil se
Husák, „Lenin musel jezdit na koloběžce,"
*

Selli se Američan, Francouz a Rumun a
rozpovídali se o letech do vesmíru. „Po naíí cestí
na Mísíc už vlastní ani nemá smysl o tom víc
hovořit, “ usoudil A meriČan. „Ale kde," namítal
Francouz. „Pokrok je jelti možný. My se
chystáme přiití týden na Venuli." Rumun se
nechtíl dát zahanbit a oznamoval, že Rumuni
poletí za půl roku na slunce.
„To přeci není možné,” namítali Američan i
Francouz najednou. „Tam byste v tom Žáru
shořeli. “
„Myslíte, Že jsme troubové?," durdil se
Rumun. „My tam poletíme v noci. “
»

Delegace ze SSSR prochází Prahou. Průvodce jim ukazuje Leninovo muzeum, Leni
novy sady, třídu V. 1. Lenina, pomník V. I.
Lenina v nadživotní velikosti, dům, kde Lenin
bydlel při své tajné návítčvé Prahy, Leninovu
nemocnici, íkolu V. i. Lenina...Hosté z vý
chodu projevují nadření „To je ale krásné, kam
se podíváme, samy Lenin. Vy musíte mít Lenina
rádi.. ” Průvodce su!e pronese: „Jo, to musíme /"

|
i

V jisté zemi jsou tři zločinci, Američan, Čech
a Rus, odsouzeni k trestu smrti - štítím
guiliotinou. První má být popraven Američan.
Kat stiskne páku, smrtící nůž se řítí dolů - a
tísní u krku obiti se vzpříčí Protože jde o zásah
„vylil moci“, je poprava uznána za vykonanou,
odsouzenec propuítín a dokonce je mu nabíd
nuto za prožitý otřes odíkodníni podle vlastního
výbíru. Američan zvolí týdenní pobyt u moře.
Jako druhý jde na popravu Cech, A stejní
jako předtím se nůž zastaví tísní u jeho krku. I
v tomto připadl je pro zásah „vylil moci”
odsouzenec propuítín a dotazován, jaké přání
by mu mohlo být splněno. Čech pohlédne na
Rusa a s kamennou tváří požádá popravčí
komisi: „Půjčte mi, prosím vás, ¡roubovák. Já
vám tu malinu spravím.“

I

f

KRAHUJEC VERSUS HOLUBI
NA SLÁVU
Členovi S.K. Slávia, Praha, se zastydíli
nad ubohým stavem trávníku okolo hřiltí.
Objednali za drahé valuty ze zahraniční
trávní semeno, plochu oseli a aby klíčící se
meno nevyzobali holubí, zarazili doprostřed
hřiltí kolík a přivázali k nímu na dlouhý
provaz krahujce. Dravec mil holuby zastralit.Ale pražili holubi nejsou žádní tupci, ja
ko jejich soukmenovci odnikud ze Staří Vsi
pod Skalou, jsou to nástrahami velkoměsta
protřelí, vlemi mastmi mazaní chytráci. Brzy
zjistili, že krahujcovu dravost omezuje pro
vaz a podle toho zařídili svou hru. Takticky
se stáhli ze středu hřiltí do obrany v rozích,
kam na ní krahujec nemohl a nerulení zoba
li. „Hoblinka papá, “ žvatlalo robátko, které
se s babičkou přtllo podívat na hřiltí „Ano,
Marunko,“ souhlasila babička, „holubinka pa
pá. " Babiček s vnoučaty přicházely spousty a
protože byly na sportovním hřiltí, sledovaly
krahujcovy útoky i holubí úniky a fandily
chvílemi té straní, chvílemi oné. Až jednou
přiHy a shledaly, že pole zcela ovládli holubi,
kteří z defenzívy přeíli do ofenzívy ve středu
hřiltí a krmili se tam. Zasáhl totiž neznámý
Nikdo. Asi se nezjistí, zda to byl milovník
krahujců nebo přítel holubů, nedá se ani vy
loučit, že to byl zarytý fanda Sparty, který
slávistům ten trávník nepřál, ale jednou za
bílého dne přilel a krahujce ukradl. Děli zesmutníly, babičky jelti víc, ale nejsmutnijli by
la Slávie, protože devizy za semeno jsou pryč a
taky trávník je pryč A ovlem fuč je i ten kra
hujec.
*

Přlslulník SNB žádá prodavačku v obcho
dí, aby mu dala tužku pro třetí třídu. Než<
mu stačí říci, že taková tužka neexistuje, dallí
přlslulník chce kulatý selit. Ani jemu pochopi
telní nevyhovila a veliteli, který přilel o chvil
ku pozdili, si stížuje, s jakými nesmysly
přicházejí jeho podřízeni do obchodu.
„Já jim domluvím," slibuje velitel, „a ted
mi prosím vás dejte globus jižních Čech. “
»

Od 1. ledna 1986 budou členovi KSČ po
vinni nosit v kapse cihlu. Aby je to vlc táhlo
ke straní.
*

Američan, Francouz a Rus se hádají, kdo
z nich má nejhezčí hymnu. Američan zazpívá
svou, druzí dva mu tleskají a hymnu pochválí.
Vstane Francouz a s vervou zanotuje Marseillesu. Taky on sklidí obdiv. Vyskočí Rus a
zplna plic spustí Kde domov můj. „Hymna je
to pěkná," říkají Američan a Francouz, „ale
to není ta tvoje."
„Jak to, " brání se Rus, „čí chleba jíl toho
píseň zpívej."
»

*

Víte, ře Sovétský svaz má novou hymnu?
Slova a nápčv na známou notu: Pec nám
spadla—

Co

ukradne! ve fabrice, to zůstane v repub

lice.

ífr

Sovítský svaz se na mezinárodní konferenci
zavázal, že nepoužije výbuch jaderné elektrárny
jako první.

Op aveně heslo: Se Sovětským spadem na
vtcne casv.

Soudruh poslanec řeční- Na mítinku. Už
dlouho. A mluví a mluví- Když skonči,
omlouvá se; „Promiňte, soužky a soust, že
jsem tak dlouho přednášel, leč nemám ho
dinky'*.
Dole se ozvalo otrávené: „Ale kalendář
snad máš?!"
*
Z novoročního proroctví Slepého mlá
dence: po dobytí Měsíce přijde na řadu
Venuše, po dosažení Venuše bude následo
vat Mars. Potom už bude socialistická
technika tak pokročilá, že v podchodu na
Václavském námésti budou možná fungo
vat i pohyblivé schody.

*
Člen Veřejné bezpečnosti jde po břehu
řeky a vidí muže. Sedí, jednu ruku po
nořenou ve vodě a pravou si drží čelo.
„Není vám nevolno?" ptá se orgán. „Snad
srdíčko, že se chladíte vodou?“
„Ale kdepak; víte, já přenáším myšlenky: z vyššího tvora na nižšího. Tedy: ze
mne na ryby. Prostě — ovládám ryby
myšlenkou. Chci-lí, aby plavaly dokola —
vidíte? .... plavou“.
„To je snad náhoda", pochybuje unifor
movaný. „Schválné, af plavou ve dvojstu
pu!“ A už vidí ryby plavat ve dvojstupu.
„A to dokáže každý?“
„No, když má silnější vůli, tak ano“.
„Já to teda taky zkusím“, praví orgáV. B., sedne si na břeh, jednu ruku si d
na čelo, druhou strčí do vody a usílovt.
přemýšlí... X hle! Po chvilce sou dru
V. B. rytmicky otvírá hubu — jako kapr.

*

Když vláda ČSSR oficiálně navštíví Sl
vensko, do hotelu jde jenom Strougt
Ostatní spí doma.
*
A víte, proč telefonem se do českos
venska nedovoláte?
Protože je stále OBSAZENO.

*

•
1
(

LJV KSČ si zorganizoval vlastní sylvestrouskou estrádu. Vystupoval tam i bez
ruký umělec. Dokázal nohama jist, psát,
malovat — zkrátka všechno, co dokáže
normální člověk rukama, Do ticha sálu
prohodila soudružka Indrová: „Toho znám,
to je Petr Bezruč!“
*
U příležitosti oslav Velké říjnové revo
luce zavřeli v Praze cikána. Za umělec
kou tvořivost. Nesl transparent, kde stálo:
„Co cikán — to komunista!" Když přešel
kolem slavnostní tribuny, soudruzi na zad
ní straně četli pokračování: „A co komu
nista — to cikán!"
*
Učitelka oznámila žáčkům, že přijde
soudruh inspektor, aby si každý připravil
nějakou častušku. Přednese ji ten, který
si vymyslí tu nejlepší. Vyhrál Pepíček
Vrňú, složil:
Máme doma samičku,
ta má deset králíčků.
Dneska už je zcela jisté,
všichni budou komunisté!
Nastal slavný den, přijel inspektor, a
Pepík zarecitoval:

i

Máme doma samičku,
ta má deset králíčků.
Dneska už je zcela jisté,
že tři budou komunisté!
Soudružku oblil pot; „Ale, Pepičku, po
prvé jsi přece recitoval, že všichni budou
komunisté..." — „No jo, poprvé, jenže
od té doby už sedm králíčků prokouklo!“
*
VÍTE,
— že PIONÝŘI byli přejmenováni? Na
HOUSATA,
— proč je dobré, že blechy nemohou
světélkovat? Protože v tu ránu by to
na LTV KSČ vypadalo jako v Las Ve• gas,
— že kdysi se u nás věšeli jen velcí zlo
činci? A že dnes tam věži jen velel
zločinci?
— že když údajní blázni se v Českoslo
vensku posílají do blázinců — kam
se ulejí ti opravdoví? Přece do „stra
ny a vlády“!
,
*
*

Rakouský turista přijel do SSSR. Vejde do ob
chodu se suvenýry a tam sami busty Lenina. Ptá
se po cenách.
Ty velké jsou za 20 rublů, menší po i a ještě
menší po 2 rublech. Rakušan povídá: Tak mne
zabalte těch velkých 20 kusů, prostředních JO a
těch malých taky JO kusů.
LOiví se tovaryší v obchode, ze Lenin se i v Ra
kousku těší takové úctě a popularitě?!
Rakouský turista: Ale to zas ne — ale já jsem
majitel střelnice!

*
„Víte, kdo by mohl být presidentem po Svobo
dovi?“
„No, přece ten spisovatel Karl May!“
„??? A proč, prosím vás, zrovna on?"
„Ten jediný by byl schopen nás naučit milovat
naše rudé bratry!"

Ptá se soudružka učitelka dětí ve 4. třídě:
Kdo to byl, děti, pan Dubček?
Nikdo neví, nebo nechce vědět — jen Pepíček
se hlásí a po chvilce přemýšlení povídá: Nepřítel
lidu a zrádce národa!
Výborně, Pepíčku, dobře tě doma vychovávají!
Máš jedničku! No, děti, a kdo to je pan Smrkovský?
•
Děti zase zaraženě mlčí, jen Pepíček se zase
hlásí a říká, ze „nepřítel lidu a Zrádce národa“,
A zase dostává jedničku. Když se soudružka uči
telka po chvíli ptá: Kdo je to, děti, soudruh
Strougal? — probudí se v Mařence ctižádostivost
dostat taky jedničku, zvedne ruku a říká to, co
před chvílí Pepíček.
Dostává ovšem í a vynadáno.
Ze zadní lavice ji šeptá Pepíček; Hec, nemáš
se učit dopředu a předbíhat událostem!

Na Šumavě se zřítil autobus ze silnice po
strmé stráni do údolí. Byl to zájezdový autobus,
který vezl zasloužilé dělníky na výlet do
Západního Německa. Když na místo ne!těstí
přijely záchranné čety, našly tam muže, který
usedavě plakal. Přistoupil k němu jeden za
chránce a ptal se; „Pane, vy jste v tom autobusu
někokoho měl!" Muž neodpověděl, lomil ruka
ma a plakal ještě víc. „Poslyšte, pane," naléhal
zachránce, „to byl zájezdový autobus se za
sloužilými dělníky, řekněte mi, měl jste tam
někoho!“ Muž se trochu uklidnil a štkavěze sebe
vysoukal; „Ne, neměl, ale když to jelo mimo,
tak jsem si všiml, že tam byla ještě dvě místa
volná. "

»
Perestrojka je... podle některých.■■ starý cirkus
s novými opicemi, podle jiných široce založená
stavební činnost, na kterou chybí J] prováděcí
projekt, 2] dobrý stavbyvedoucí. Madarsky se
přestavba řekne papaláščardáš, milicionář je
madarsky februárkašpár.

*
Sázely se manželky esenbáků, která má hlou
pějšího manžela. „Ten máj,” vyprávěla první,
„šel nedávno přes Vinohradskou ulici, když byla
červená. V polovině ulice se zarazil, vrátil na
chodník, sám sobě se legitimoval a dal si pokutu
30 KČs." Druhá mávla rukou, že to nic není.
„Máj je větší trouba. Představte si, v neděli jsme
se vraceli autem z Krkonoš do Prahy. Máj starej
v Mladé Boleslavi předjížděl plnou parou rus
kou kolonu a když v Brandejsi projel stovkou
dvě červeni, najednou se zastavil, dal si ÍOO Kčs
pokuty, dvě díry do kupónu, zadržel si řidičák a
my jsme se museli vrátit domů vlakem. “ Slovo
si vzala třetí manželka: „Nedávno jsem šla
nakupovat do Tuzexu a protože měl po službě,
vzala jsem toho svého mamlase s sebou. To jsem
udělala velkou chybu. Když jsme se konečně
dostali k pultu a on uviděl tolik západního
zboží, užasl a zapomněl, kde je. Najednou pře
skočil pult v domnění, že je v Západním
Německu, padl před prodavačkou na kolena,
sepjal ruce a křičel; chci azyl, dejte mi politický
azyl!“
V Moskvě uvažuji o změně zkratky SSSR.
Vhodnější by bylo SSRR - Svaz sovětských radiačních republik.

»
Proslýchá se, že bude v Praze zřízen nový, \
specializovaný obchodní dům. Bude pro skle
rotiky, kteří tam doslanou všechno, nač si
vzpomenou.
Prodám vilu v Černobylu, nemám peněz na
mohylu.

Víte, jaký je rozdíl mezi Bujfalo Billem a
Černobylem! Buffalo Bili byl postrachem Zá
padu - Černobyl je postrachem Východu.
aVíte, že Černobyl dostal nové jméno! ...Byl.
AŽ dosud jsme měli vlak Družby. Ted
máme už i mrak Družby.

NĚKOLIK Z DOVOZU Z SSSR
Některé vtipy, jimž se smějí v Sovětském
svazu, jsou přiváženy do Československa. Je to
jeden z mála dovozů, na který se v Českoslo
vensku nenadává. V době prázdnin a cest do
ciziny se i u nás ujal sovětský vtip, Že „ kuře není
pták a Bulharsko není zahraničí. “
Prováděli v Moskvě průzkum mládeže a ze
ptali se šestiletého kluka na Rudém náměstí v
Moskvě; „Čím chceš být, až budeš velký!“
„Cizincem,“ odpověděl kluk.

*

K obvodnímu lékaři v Moskvě přišel pacient.
„Můj případ je velice vážný, soudruhu doktore.
Na ten nestačíte, Musíte přivolal očního lékaře a
specialistu na uši. Je to opravdu moc vážné. “
Přišel tedy oční lékař a ušní specialista, posa
dili se před nemocného a chtěli vědět, jaké má
příznaky choroby.
„Soudruzi, je to vskutku moc vážné. A i
dělám co dělám, pořád nevidím, co stále
slyším."

Nejnovější vlna vtipů v Československu je
zaměřena na AIDS. „Lidé si dělají legraci z
toho, čeho se nejvíc bojí, “ píše se z domova.
Kde AIDS není! V Rusku a v Japonsku.
Proč ne! Protože v Rusku jsou teprve v 19. sto
letí, kdežto Japonci už v 21. století. AIDS je
choroba 20. století.
Nejnovější model mladoboleslavské škodov
ky se bude jmenovat AIDS. Bude se vyznačovat
tím, že hned po koupi se S ním bude muset do
Servisu.

*

Jediní lidé, kteří v Československu nemohou
chytit AIDS, jsou esenbáci.
Nikdo je nemá rád a nechce je milovat.

»

Byla nařízena prověrka policajtů a náčelník
rozkazuje: „ Ti se základním vzděláním se posta
ví nalevo, ti se středoškolským napravo. “ Před
náčelníkem se motá cikán a neví, kam se posta
vit. „Tak co ty, cikáne!“ ptá se ho náčelník
„Jaké máš vzdělání!“
„Vyšel jsem v první třídě, “ odpovídá cikán.
„Tak se postav za mne,“ nařizuje náčelník.

ProČ má Večejná bezpečnost na autech bílý
pás dokola. Aby hoši našli kliku.

*

Prezident Husák na cestě Slovenskem zavítal
i k Vasilu Bilakovi. Na domě ho upoutal velký
nápis; Vastl Bilak, 1NG.
„Kdes k tomu titulu přišel!“ ptal se Bitaka.
„To není titul, to je jen zkratka,“ vysvětluje
mu Bilak.
„Jaká zkratka!“ chce vědět Husák.
„No přece ihle, nožnice, gombiky. “

*
Na obloze se objevil nový létající neznámý
předmět. Vědci na něj naměřili dalekohledy a
zjistili, že je to vrátnice z Černobylu.

I
Jaki je roždí, mezi vob^^m ve Spoje
ných stářcch, Němceké spoedové republice
o v Česdoeládndeku?
— V Ameríee lidé rozhodnouu, zda se
stane prr^^^^tmn Canei nebo Rešatm— V Němckt, voilíi rozhoduji, zda bu
de kanclřdem Schmidt nebo Strauss.
— V Českoslovantk lidé rozhoddicjí, zda
chtějí volte v sobotu nebo v

Ohnut pres kamenné zábrAdlí-, jakýii muž
dávivě zvaací z KarOvaa mostu do Vltavy.
Nennám člověk k němtt pfisioxpí ipíts^i^ié
se ro^hilé^ne a polohlasně soucitni řřknř:
„Plně s vámi soothasímt“
*
Je nějaký rozdíl mez i Spojenými státu a
Českollvvenskem? Samoeecjmě není vůbec
Žádný. Na příklad: Může v USA kdkooii a
kdekoli vykřikovi že amerýcdi rretdent
nemá pravdu i Můřa . A může v Cejkosldvensku kdokoli a kdeho!: vykřěkovat, že
om^rieký prezidcn nemá pravdu; Přece
taky! Je pravda, že se v USA za dohry
dostam
Ano, je. A dostane se za
dNady všechnu t v Č:eskoslndensku? Přece
taky. Za koruyy se v USA nedosami vůbec
nSc? Nedoaant A v Českoshvennskt
No
přece taky! V čem tedy jsou sy roodíCy?

*
Brežněe zemdel o hnai si to rovnýma
nohama do nebe. „Počkat, počkat“ zara
zil ho svátý Petr u nebeskn brány. Ndi tak
zhurta. N^jJdCi'■ se musím p^dmaa do kkiby,
jaké máme o tobě záz^r^i^^y'1.
— Jsem LeoniU BreznUe, uraženi se obražovai nově příchotcj^ za ^i^^^Oa jsem byl
předjdOm praesído nejvyššhdo sovětu, řídil
jsem ^1^» téměř polovědy světa o po- i
^r^^i^c^va jsem. v budovne
idddonalejšchd
spd!eč&rlekbdo řádu lidnou, klmrnniydu ..
„Ale tady stojí psáno, uvádli svátý Peřr,
že jsi znásiMl jednu malou zemi ve strm^nc
Evropě"“.
— lnu, to sicd znásUnil, přiaánvi Brežněv, ale dmtnaně dodá:, Já jsem si ji po
tom , svatý Petře, na mou duši vzal!“
*
Soudržéka učiřeedl se ptá ve škola „Po
vězme, děd, do křerí zemi přithácí jaro
nejdCíde:
Hlád sř Honzík „Prosím, do Holandkw.
Tam kvetou tužipámy když ještě ..ě"
„To je sice pr^a^da, ole do jedné země
přicháci jaro ještě dHv!“
Hláji se Pepíd: „Prosím, do USA. Na
Floridi jsou už zralé pomeranže
>d ,,
„/ to je sice pravda, připoušií uřtieřko
břz nadšení, ole do jřdrté země. .. do jedné
^^^1^ země ..
Knnečni se ozve máti Sergej i „Prosm,
sdudryedl d^:iřeedo, nůdee
přichází
jaro do Světekbdo svnauy‘
„To je správné, jásá učiteeOa. A trjodkd,
můžei nám říci prDČF', ptá se jřště n^^^jnějě
„Mo protože k nám každý rok jizíCI teto
z Moskvyi, ddpnviV, chlttpec, Příchácí už v
prosme, a je vždykky jen v keckách o na
boso“,

+

Víte, proč se ten kužemk s koulí na
řetízku nazývá ruský kuželník?
Jednaik aby tu kouli neukradli, a zadruhé že hodně občanů v SSSR dnes žije
s koulí u nohy.
*

Vyptávd se noviná.r člena čs, delegacd
po návratu z VISA:
„Prosím Vás, proč t^ SaigovU: vždycky
salutoval, když uvidil ledničku?“
„No víte, ono na nich bylo napsánu Ge
neral Electric".

*
V kancelář, ředitele národníku ppdniku
Tesla řinčí telefon: „Je to pravda sou druhu
řediteli, že jste u Vds v tovdrnč vprobdi'
jeden tetevteor za deseí minut?"
„Jistěže sou^iu^^^, vyobbyt ho ndí úder
ník Jarda Kopato v rámvi zívo-zuu k
výr číí Vitémiéo,o února“.
„Cert Vds vem, ten televioor jsem kou
pil zrovna jd a von vůbeu nnfunguje!“

*
Ptá se učitelka malé BiFakové: „A. máte
doma také záukáv^íj praiektor filmu?"
To nemáme, soudružkoo učitekoo, Ale
když si pustím, film o Ameviee, tak teti
nek vždykyy vrčí!“

*
HesOo v příručním ^1^^™ slo^neUu! v^dáni rok 2000di HUSÁi
dr, Nevý
znamný poltiek v éře
GoHo.

*
Přemýílí nahlas Salgovič: „To se divím,
proč sí velikáni naší rodné strany necha
jí psát své 0^0^09^,e svými spolupra
covníky?"
Vysvětluje mu Zendrt: „To bude asi
proto soudruhu, že se pro samou politiku
nenauřili pořádné psát a někteří — jako
Rudla — umřeli dřív než k tomu měli
příležitost f"
3S

1

*
Potkd Vašek na Václavském náměstí zne
nadání kamaráda, údi-vem spráskne ruce:
— Karle, jsi to ty? Kd,e's byl? Aspoň pět
let jsem tě neviděli
,., Pět let a tři měsíce..,
— No vidíš — a kde's byl tak dlouho?
... Zašitej v- lapáku.
. — Ty, Karle, v krmvinále? Zač:, pr^c^^im
td.
,,. Díval jsem se na Husáka dalekohle
dem.
— No dovol, za to přec není krímínálf
.., len^, oo. byl ten dalekohled namonto
ván na hlavní pušky.

V Sovětském svazu vynalezli nový lék.
Jmenuje se Andrapolin. Podává se v krátkých
dávkách u zdi.
*

Jaký je rozdíl mezi Švejkem a Novotnými
— ?!? — Švejk byl chytrý, aie dělal blbýhol

*
Už je to prý hotovka. Po Novotným se stane
presidentem Jan Werich. Viecfino zúsfane pří
starém — ale bude vělši legrace.

Co Čech — to muzikant už neplatí Situace se
zmínila. Nyní co Čech- to tenista. Proč? Protože
skoro každý už má na zahradí raketu.

#

Vstoupí zákazník do obchodu a žádá; »Pro
sím vás, mohl bych dostat tu hyacintu, co je
ve výkladě?«
Prodavač: »Jo, bohužel, tu nemůžeme pro
dal...«
»Tak ty tři karafiáty!«
»Ty taky nemůžeme prodat!«
»Tak prosím vás ... aspoň ty fialky!«

»

Má to 36 zubů a jednu hlavu. Co to je? Nu
přeci žralok. Ale jestlipak víte, co je tohle: Má to
iest zubů a patnáct hlav.
Politické byro Ústředního výboru KSS.

»Je nám opravdu líto, ale ani ty nemůžeme
prodat. . .«

»Tak co jste to teda za květinálstvi, když
nic neprodáváte!«
»Pane, vy jste se zmýlili My nejsme květínáfství, my jsme řeznictví!«

Družstvo Slušovice je ono proslulé družstvo,
které má víechno. I rycí vidle, které nejsou na
trhu k mání, i letadla, kterých je na trhu k mání
dost. Družstvo projednávalo umístění sovět
ských nukleárních zbraní na svém území. Na
otázku, proě sovětské rakety v Sluíovicích,
odpověděl referent vylíčením, jak hrůzní do
konalé a nebezpečné jsou americké rakety
Pershing hned za českými hranicemi. Proti těm se
musí Sovětský svaz bránit, ač nerad, a musí
žádat spojence, aby umístily jeho rakety. Taky v

*

Může mil Československo válečně námoř
nictvo — i když nemá moře? — ?1? — Může.
Sovětský svaz má takě ministerstvo kultury...
bez kultury,

*

Nedostatek masa odnesli , i lvi v trojském
zoo. Jen jeden lev, co vždycky přes den z
klece zmizel, byl vypasený a spokojený. PUSU
k němu ti ostatní a ptali se ho, jak to dělá,
že je pořád nasycený, když oni přece mají
hlad. Odpověděl nasycený lev: »Ale chodím
na URO ha Peršlýn a žeru lam tajemníky. Jen
se však o tom moc nerozšiřujte. Nikdo na to
ještě nepřišel.« Příští den se tenhle lev vrátí
předčasně do klece, zaíeze do rohu a smutni.
Ti ostatní se ho ptají, co se mu stalo, že má
tak špatnou náladu. »Ale — jen sí to před
stavte —« sděluje Jev plačtivým hlasem.
»Dneska jsem přišel už po devátý a dostal
jsem hlad. A protože tajemníci choděj až v
deset, tak jsem sežral jednu posluhovačku. A
na to přišli!«

Slušovicích.

Předseda družstva vysvětlení vyslechl, za
kroutil hlavou, bouchl pěstí do stolu a prohlásil:
„Dobrá, když rakety, tak rakety. Ale my nejsme
Žádní chudáci. My jsme družstvo Slušovice. My
si můžeme dovolit to ne¡lepší, Dávám návrh, aby
se ty sovětské rakety nebraly. Máme na to,
abychom si koupili americké Pershingy. “
*

Perličky z hlášení MNV
Dne 13. t.m. bude proveden soupis prasat,
nechť se víichni dostaví na MNV.
*

Čte esenbák v novinách inzerát na moto
rovou pilu, která za den pořeže 33 stromů.
‘Koupi si jit začne na zahradě porážet stro
my, ale a( se tuží jak chce, porazí první
den jen sedm stromů, druhý den šest a ruce
má plné mozolů. Rozzloben jde do obchodu,
kde pilu koupil a stěžuje si na špatnou
kvalitu.
— Dovolte, abych pilu přezkoušel, říká
prodavač, bere pilu do ruky, zatáhne za
provázek, motor se rozezvučí...
„Jo ták, křičí překvapeně esenbák, vono
se to dělá takhle!“

V kulturním domě se budou stavit kamna.
Žádáme občany, aby přišli pomoci, trouby jsou
na MNV.
»

' Upozorňujeme družstevníky, že již třetí den
je na návsi fůra hnoje. Žádá se okamžité
odklizeni, jinak se do toho vloží MNV.

*
Američané mají hodně zlata a proto spě
jí na penězích, Rusové mají hodně území
a proto spějí na zemi, Češi a Slováci mají
hodně schůzí a proto spějí na schůzích.

*

Obyvatelé Československa si víc a víc
uvědomují, že žijí v obdpbi elektronizace.
Ráno vstávají a chodí do práce s odporem,
na výplatní obálky se mzdou čekají s napě
tím a vědí, že na vedení si nesmějí ani sáh
nout.

3>9

L
Přiíel ministerský předseda Štrougal 1. října
večer domů a dal manželce sáček s výplatou,
Manželka jako obvykle íla ke skříni peníze
uložit, ale nový sáček se do napěchované skříně
nevelel, Otevřela druhou, ale ani tam nebylo
místo. Když se marněn pokoušela vecpat sáček do
nočního stolku, naplněného pětistovkami, po
vzdechla a zeptala se manžela: „Řekni mi,
Lubomíre, co s těmi penězi dělají v rodinách,
kde pracují oba?“

Socialismus převzal z každého předcházejícího
společenského zřízení to nejlepH. 2 kapitalismu vykořisťování Člověka člověkem. Z feudalismu rozdíleni na pány a poddané. Z otrokářství zacházení s pracujícími. 2 prvobytné pospolné
společnosti - rozvoj védy a techniky.

*
Jak zvýíit hodnotu československé koruny?
Vyvrtat dvě dírky a prodávat jako knoflík za
tvrdé valuty.

♦

Federální cenový úřad marně feíil problém,
zač se bude prodávat nová Škodovka. Poslali
záležitost do vlády. Ministři se nemohli dohod
nout a svěřili věc Strougalovi a Bilakovi. První
měl dbát o vládní linii problému, druhý o ideo
logickou. Ale když se ani ti dva nedohodli, byl
povolán nestranný rozhodčí až z Japonska, aby
nebyl předpojatý. Japonec Škodovku obe!ej
prohlédl, ohmatal, důkladně proťukal a vynesl
rozhodnutí: „Ten vůz má cenu nejvý! dvou
měsíčních platů."
„No tak vidí!, Bilaku, " řekl štrougal vyčí
tavě, „neříkal jsem ti hned z kraje, že je to vůz
za takových devadesát tisíc? “

Na zemi leží stokoruna. Jdou okolo Sně
hurka, hloupý Honza, Zlatovláska, chytrý přísluSník VB a hloupý přísluíník VB. Kdo tu
stovku zvedne? Pochopitelně hloupý přísluíník
VB - viichni ostatní jsou pohádkovými by
tostmi

*
Televizní soutěž. První cena - obraz Husáka
malovaný olejem. Druhá cena - Škodovka.
Vítěz soutěže se tváří kysele, že mu druhý v
pořadí nabídne výměnu, „Vy byste si to se mnou
opravdu vyměnil?“ táže se nevěřícně vítěz.
„Ale milerád, jinak bych vám to nenabízel,“
zní odpověd.
Potkají se po roce. Ten první přijede ve sví
Škodovce, ten druhý v novém Mercedesu.
„Za to vlechno vdéČím vám, drahý příteli.1"
volá ten s Mercedesem. „Víte, já ten obraz
vystavil na Václavském náměstí a vybíral jsem
- za jedno plivnuti 10 korun - představte si, Že
kdyby se ten obraz nerozpadl, tak jsem byl
milionář/"

<■

Sotva nová Škodovka Favorit vylla, uvažo
valo se o tom, jak pojmenovat sérii, vyrobenou
na Slovensku. Měla se názvem lilit od vozů z
českých dílen. Vítězný návrh zní: ŠKODA
SLOV.

■*.
Jdou dva špendlící po Václavském námě
stí a vypravují si politické vtipy, Jeden se
náhle otočí a zděšeně vyjekne: „Pozor, bachůt Jde za námi zavírací špedlík“.

*

Gorbačov se íel přesvědčit, jak se v Moskvě,
dodržuje zákaz prodeje vodky. Před potravi
nářským obchodem uviděl staříka, jak odpočí
tává drobné. „Co chce! koupit?“ ptal se ho.
„Vodku, vodku bych chtěl, ale chybí mí
rubl. “
„Rubl ti dám, ale myslí!, že ti vodku pro
dají?" ptal se Gorbačov.
„Prodají, co by neprodali, když mi dá! ten
rubl." Rubl dostal a Gorbačov se v duchu těffl,
jak se dědeček vrátí z krámu s nepořízenou.
Jenže stařec byl v mžiku zpátky i s lahví vodky.
Gorbačov, dopálen, spěchal do Kremlu a dal
vyhodit vedoucího i ředitele obchodu, A druhý
den !el ke krámu znovu. Stařeček tam opět
odpočítával drobně, zase mu chyběl rubl, zase
Gorbačova ujistil, že mu vodku prodají, ovíetn
bude-li mít ten rubl. Rubl dostal a Gorbačov
napjatě očekával, co se bude dít tentokrát.
Stařeček opět byl hned zpátky s vodkou. Už na
nejvyHí míru rozzloben, !el Gorbačov do Krém
lu a sesadil ministra vnitřního obchodu i se
třemi náměstky. Třetího dne, jist, Že už prodej
vodky zastavil, přiíel Gorbačov před obchod
znovu. A zase zastihl staříka, jak počítá
drobné, zase dostal ujUtěni, že mu vodku pro
dají, jen když bude mít ten rubl. A skutečně,
stařec se rozjásaně vrátil s lahví vodky.
„Jak je to možné, “ divil se Gorbačov. „VŽdyí
jsem to zakázal, vedoucího a ředitele obchodu
vyhodil, ministra se třemi náměstky sesadil a
tobě pořád prodávají. Čím to přijde?“
„A co mají dělat, když vidí, kdo se se mnou
bude o tu vodku dělit?“ vysvětlil stařeček.

~

*
Kdy bude v Československu komunismus?
Až všichni budou mít všude známé.

*
Co se v Československu považuje za
vrchol snobismu? Když si někdo v Tuzexu
předplatí i Rudé právo.
*
V Československu se uvažuje o zavedení
přídělového systému v hospodaření s ben
zínem. Podle návrhu, který projednává
předsednictvo ústředního výboru KSČ, bu
dou členové komunistické strany dostávat
dvojnásobek toho, co ostatní občané. Na
bohoslužby musí přeci jezdit do kostelů ve
vedlejších městech, kde je nikdo nezná.
#

Prtstí valka bude trvat jenom dva dny.
To tedy nebude tak hrozné. Lidi víc naštve,
ze to budou musit další dvě soboty v měsíci

naděiávat.

% -------

Otvírá sekretářka dopis na ČV KSČ a
povídá Dr. Husákovi: Soudruhu preziden
te, tady píšou nějací chlapi, že unesli Vu.Stifl Bilaka, a &e íio vrátí jen za výkupné
50 Kčs. Je to možné?“

Odpovídá Dr. Husák: „Jestli za něj chtě
jí jen 50 Kčs, tak to musí být opravdu
on !"

*

4o

i

*

F Prase má Chrusčov nové jméno:
Sputník lil 1

*

Soutěžil Ford a Moskvič (sovětský
vůz). Vyhrál Ford! Soudruh z Rudého
Práva musel referovat. Napsal: ,,Automobilová soutěž dopadla takto : Sovět
ský Moskvič se umístil jako druhý, za
tím. co americký Ford byl předposled
ní'.“

*

Křičí opilec na Příkopech ; Dejte tni .....................
Y
Sovětský svaz, abych se mel o co opřill
Sešly se Kanaďanka, Fínka a Ceí*
ka a vyprávěly si, jak je manželé po
Proč ma kun svátého Václava ušel dovolené překvapili.
na ocase? — Aby měl také nějaký zá
Kanaďan ka: „Představte si, přijdu
vazek !
domů, otevřu dvéře do ložnice a tam
najdu nábytek z kanadského javo
Návrh na úpravu pražského stalin ru“.
ského pomníku : Odpálí se druhá po
Fínka; „Mně se stalo něco podob
stava- což búde symbolizovat odtrženi ného, Přijedu z dovolené, otevřu lož
nici a najdu tam nábytek z finské
Stalina od mas.
břízy“.
Česka mávne rukou; „To já byla
Nejlepši čs. atletka je Novotná \ Sko
[překvapena daleko víc. Přijedu z
čila z Karlina až na Hradčany.
¡rekreace, otevřu dvéře ložnice a tam
>
*
najdu manžela y posteli $ holkou z
Drníte stupňovat podle nových pra i České Lípy",
videl jazyka českého ? — Ne ! — Tedy

*

S ovS ts kém Sv azu, l é č i l i p ů l r o 
k a je d n o h o p a c ie n ta na ž lo u te n k u
a p ak p ř i š l i n a t o , že je to Č íň an

To stálo za ío! Den na dovolené —
a šest měsíců v posteli.,.

poslyšte ! Je to jednoduché: První stu
peň — dobrý, druhý — lepší, třetí —
nejlepši, čtvrtý — sovětský!
*
Víte, co je to ČSD ? (člověče sed' do
ma); SNB? ('sem na brigádě); JZD?
(jedu zpátky domů),
*
Utíkal chudák přes hranice a byl
chycen čs. pohraniční stráží, Vymlou
valy se, že byl na velké potřebě. Stráž
káze, aby ukázal, kde potřebu vykonal.
Kandidát úprku ukázal pohotově na
hromádku zaječích bobků. Stráž : Snad
nám nechceš namluvit, že to je z tebe?
Tázaný delt ,,No jo — nedivte se soudruzil Jaká strava, takové bobky...“ —

V

JEŽEK

*

V

Smích domova
„Jaký je rozdíl mezí kapitalismem a so
„Jaký je rozdíl mezi socialistickým
cialismem?“
'
komunistickým peklem?"
„??? Nechám se podat!"
???
„No u kapitalismu jc to Monte Carlo,
„Socialistické peklo je když leží > hříšník
na přkeném můstku a přejede ho traktor. lehké ženy a těžké vino! LI socialismů pře
Kapitalistické peklo je když leží hříšník hrada, malé pivo a tvoje stará!"
•
na prkeném můstku a přejede ho traktor!
„Jaký je rozdíl mezí nevěstincem a bor
Které peklo je horší?"
„Žádné, vždyť je vše stejné!“
del em?“
???
„Chyba ty nádivo! Horším peklem je
„No nevěstinec je živnost a bordel je sy
.kapitalistické, poněvadž u socialistického
nejsou buďto hřebíky, na můstek, není naf stém!"
ta do traktoru, nebo schází traktorové sou
Lékař v Praze k pacientovi: „Chcete se
částky — což v kapitalistickém případe ne
dožít 100 let?"
existuje!“
•
Pacient: „Prosím teďkom ani ne, ale po
'
‘ ’
„Fridoíýne Béjčku povstaňte a řekněte zději!“
•
co je to socialistický horizont?“
„Ježíš, Maria , . . "
,,’sím soudruhu učiteli,, to je pomyslná
„A kde zůstal ten Josef?“
čára na obzoru ke které se blížíme, ale
„Ten musel na pracovní brigádu!“
která se čím dál tím více vzdaluje".
< .
•
t
Na Slovensku se vypráví, jak Čer„Za co tě vlastně zavřeli?“ — „Ale,
voněnko běhá po sovětsko-Čínské
hranici, mává rudým praporem a vo- zpíval jsem si písničku „Skoda lás
jednoznačně pejorativním významu, ky...“ / „To ti nevěřím. Za to se
lá: „Mier, mier!“ — Z čínské stra ještě nezavírá.” — „No jo', jenže
ny se ozve: „Ved mierim, len trafít ostatní zpívali Internacionálu.“
ia nemóžem!“

•
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JDE JEPTIŠKA po ulici, ruku v sád
ře. Potkají ji dva Členové SSM a je
den se ptá, co že se jí přihodilo,
"Ale," zašeptala řádová sestra, "upadla jsem ve vaně." Soudruzi vymě
ní nechápavé pohledy! "Ty, co je to
vana?" "Co se ptáš mě, vole, vole,
copak sem katolík?"

- ’fteagáfi ’ 'Valí ^jiř^hort é1 *11 nčó’y' ’tižtbáčbv»
a stěžuje si: "Míšo, co to má znamenat,
ty vaše ponorky v Mexickém zálivu? Proč
to děláte?"
Gorbačov se dušuje, že žádné sovětské
ponorky nikam, do Mexického zálivu neposlal,
tfe*Íé'^K5r'df BTmčhlí"íft?ZávóráT'^
Prahy Husákovi. Ten se brání, že nic o
nějakých československých ponorkách neví,
vždyt "my přece nemáme moře, soudruhu
Gorbačove, jak bychom mohli mít někde
ponorky, to musí být omyl, ale... šmarjá,
to bude ono Zatraceny Slušovice."

XXX

ROZCtJLOVAL SA jeden předvoj nový ko
munista: "My srně za prvej republiky
vofakedy aj v zimě museli chodit
bez kabáta a bez šálul A čo
vy
, dnes? Vy už ste okabátení aj ošá
leni!"

STARÉ - ALE DOBRÉ

XXX

AŤ ŽIJE prezident Novotný!" zdra
ví na ulici Blumental. "2e oni sou
mefiuge, to vím odjakživa," pozname
ná Mímosenduft. Ale že navíc nemaj
ani páteř, to je pro mě novinka.
Ještě nedávno zdravili "At žije
pre z ident Novo tný 1"
"No a?" brání se Blumental, "žije
snad?"
XXX

"ČO VIEŽ, Laco, o Siovenekom ndrodnom povstaniu?"
"Neviem mnoho, len to, že sa volaČo chystá."

"ABYCH PRAVDU řek, mně se to moc
nezdá, Že ten Marx byl opravdu dok
tor ."
"Ale jděte, to je přece prokázané."
"Prokázané, prokázané? Když byl
skutečně doktor, proč teda ty své
teorie nevyzkoušel na myších?"
/Vybráno z knížky Čížka a Morrlse Jé
"Hu-mor na něl"/

JAKÝ JE rozdíl mezi stranickým funk'
cionářem a dřevem? Dřevo sice poma
lu, ale přece jen pracuje.
XXX

XXX______

KDO SE SMĚJE NAPOSLED
Sídliště Jižní město. Novomanželé si prohlíže
jí přiděleny družstevní byt. "Podívej se,
drahoušku," září žínka, "i vestavěné skříňky
ve zdi." Usmál se kysele domovník-desítkář:
"Zadný vestavěný skříňky - to sou dětský
pokojíčky.“
♦ ♦♦♦♦

Šroubů a druhý prázdný, PFesyp Šrouby
do toho prázdného kbelíku a uvidíš." Dělník
tak učinii a nechápavě se ptá: "No a co’
"Neslyšel jsi ten rámus?"
++++ +
V Československu vanou nové větry. Ale
ze starých zadků.
++++ +

Muž, který byl právě po operaci, se ptá
lékaře: "Pane doktore, budu moct ještě "Je pravda, soudruhu, že v Americe má
někdy milovat?"
každý auto?" ptá se na schůzi člen strany.
"Jistě, ale už jen eseseser."
"Tato otázka je nesprávně položená. Mají
sice auta, ale nemají parkoviště. Ale my
máme k dispozici v každém městě a dědině
Proč jezdí příslušníci VB rychle? Aby neza pěkné, velké parkoviště pro auta."
pomněli kam jedou.
++++♦
+4+++

C m hrozí Gorbačov československému
vedení? Stažením sovětských vojsk z Česko
slovenska.
+++++
Holič stříhá Husáka a ptá se, kdy že přijede
Gorbačov. "V pondělí". Holič chvilku stříhá
a zase se pta: "Křiv ±e to má Gorbačov
přijet?" "V pondělí naozaj.'", Holič zase
chvilinku stříhá a zase se zeptá: "Gorbačov
přijede fakt toto pondělí?" "Kruci písek,
toto, pondělí. Proč se fořt, soudruhu holiči,
pýtáte?" "Víte, s.Husáku, při vysloven:
jeho jména vám tak krásně vstávají vlasy
a mne se to prima stříhal"

"Proč je u nás tak málo hovězího masa,
soudruhu sekretáři?" "Protože rozvoj socialis
mu je u nás tak rychlý, že nám prostě
hovězí dobytek nemůže v rychlém růstu
stačit,"

+++++
Maďarsky tisk už nesmí užívat slov fronta
na potraviny. Místo toho se zavádí výraz:
čekací družstva.
+++++
V pražském obchodě $ potravinami žádá
jedna paní čaj. "Chcete ruský nebo čínský?
Paní se chvíli rozmýšlí a pák řekne: "Raději
ml dejte deset deka kávy."
'

♦+++»

Dělník v ČKD se ptá mistra: "Mistře, co Proč byl Gorbačov nedávno v Ankaře?
j* +« vlartnč la přestavba?". "Ale to máš Chtěl se od Turků dovědět, jak to dokázali,
tak. Tamhle jsou dva kbelíky, jeden plný že zůstali v Maďarsku 150 let.
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"JE
PEKLO- pane P ic h lš ta jn , co
te
á T0
řeknu>
to £ ed í , Jen abv ^ h za
to nes ed ěl ._ . Teda: gyna mi 2a t k li
esté b áci , Danže lka ned ost al a maso
a já sháním už raěsíc pneu matik u k
au t u *
pro č to vv klád aj zro vna mně, pan5 Hirsc h? Byl jsera to snad já kdo

HUMOR

Při sjezdu ÚVKSSSSR v Kremlu se
ie slyšet povel: „Povstaňte — přiná
]dou dva esenbáci po kolejích — šejí vládu...“
když v tom přijede vlak a jednoho
z nich přejede.

•

Otázka: Kde je ubytována čs. vlá

z Aurory?"

Při výslechu toho druhého — jak se da kdyi přijede na Slovensko?
to mohlo stát — povídá: „...já mu
Odpověd; Štrougal jde s Vondráč
jurt říkal, že to bude vlak, že sova kovou spát do hotelu; ostatní jdou
domů.
přece takhle nekouká.,

■#
„Vstanu, umyji se, vyčistím si zuby,
zacvičím si, nasnídám se, utřu prase
a jdu do školy. Tak to dělám každý
den.“

* J ic h

•

■

„V HANÁCKÉ ob.. ci se jen
450 zap san ým
vo* ic
pro nav ržen ou jedino u
kand idá tku vysl ovilo 730 Te lef on uje ok re sn í taj em ník z Holomuca:
Toz te n to k rá t t^ es ce de , sjd ru hu ,
ale p říš tě tu ag iln os E ne sm íte kór
ta k woc př eh án ět . Dy€ sta č il o a ji
takové ch 7 2 0 .. ."

v y s tře lil

V čase procesu proti leningradským
židovským lekárom, v 50. rokoch ob
viněným z protistátně] činnosti, bol v
Moskvě šéf londýnskej filharmonie.
Pýtal sa svojho moskovského kolegu,
Kondrašina:
„Dobře, Mařenko, všechno děláš
— Je to pravda, že u vás je antisprávně, ale nerozumím, co to je s
semitizmus?
tím prasetem?“ diví se soudružka uči
— U nás? Prosím vás! V samotnej
telka.
moskovskej filharmonii máme tridsať„...sím, když náš tatínek je předse
dva a pol percenta 2idov...
dou Národního výboru a někdo nám
Londýnsky host na chvílu zamyslel.
to prase maluje každý den na vrata.“
— Viete, aj u nás sú vo filharmo
•
nii Židia, ale kolko percent, to nePřijel Ivan z USA domů. „Tak, ! vieme...
■
jaké to tam je?“ ptá se ho Nataša.
Aj
v
československé;
ludovej armá
„Ale, nic zvláštního. Jako u nás
dě malí školenie.
doma. 2« dolar všechno — za rubl
i — Voják Furták, čo viete o zapadnic!“
ných imperialistoch?
— 2e západní imperialisti chceli
Osopil se Bilák na svého sekretáře:
zotročit a vykořisťovat našu vlasti
„Tak jsem slyšel, soudruhu, že jsi o
— Správné. Dalej?
! mně prohlašoval, že jsem blbec!“ —
— Lenže na štastie ich Sovietsky
„Co te to, soudruhu, mohlo jen na- svaz predbehol.
> padnout?“ brání se tajemník, „Na' opak jsem jediný, kdo to. o tobě ne-

Dyaja psi sa náruživo milujú před
pražským kinom. Pátročný chlapec so
i
záujmom prizerá, potom sa spýta otea,
•
co to vlastně robia?
Ten jeden posiela toho druhého,
Soudruh Kapek si stěžoval lékaři:
„Se mnou určitě. není něco v pořád vysvětluje otec, do kina na sovietsky
ku. Vždycky, když se miluji s man film a on nechce íst.

Polská vojenská vláda hodlá vydat
nařízení, že s příchodem jara všichni
Poláci musí chodit nazí a v dřevácích,
aby před světem dokumentovala, že
v Polsku je dostatek masa, mléka a
vajec, a že vše bezvadně klape.

já .”
Sj sn ej z a s e

vo malý Voloda. Začne počítat:
— Pat, štyri, tri, dva, jedna, nula,
hovno!
Učitelka zamdlieva od prekvapenia.
— Voloda, ako móžeš takto rozprávat? Kto ta to učí?
Prosím, oteckol Pracuje na odpalovacej rampě v Baikonure!

s tř e d is k u y ČSST?
lé k a ř p a e ie n to v i. ” to b ě je o p ra v d á ■těž ko p o to c i. K d y ž t i p ř e d e p íš i
le k z vy 'pbe úu ., j s i zu io eu e-j ty .A když
á í p ř e d e p íš i lé k ae z á p a d u ,j se m s n i-

•

I
I Není pravda, jak jsme referovali v
jednom z posledních čísel „Biče“, že
\si Slováci přejí hloubit Čechy a Mo
ravu za účelem získání moře. Ale je
pravdou, že se bude hloubit pouze
Morava, čímž se z Čech stanou záí mořské kolonie.
:
....
—’
| Vrátil se kanibal po studiích v
i Praze do své rodné Africky. Vyptá
vali se ho, jak! se mu tam dařilo;
■ „Ale byl jsem tam jako doma. Tam
: požírá jeden druhého!“

agra vo th icfe éiB

želkou, je mi bud velká zima, nebo
hrozné vedro“. — „A jak často se s
V sovietskej škole učí učitelka děti
milostpaní soudružkou rnílujete?“ vy malú násobilku. Ale děti sú tvrdé, ne
zvídá lékař. „Celkem pravidelně. dokážu v poradí vyměňovat čísla od
Tak jednou v zimě a jednou v létě“. jedna po pat. Konečne sa hlási o slo

" J e .in c j so u d ru h u ” p o v íd á ve

\ říká!“

Vtípky zpoza
opony

— Ktorú jeho ctnost by si kladla
HUMOR
— Počuli ste? Od mája sa v Česko najvyšiie, súdružka? — spýtal sa zvě
slovensku zvýši životná úroveň o JO davý postarší kolchozník,
Naděžda Konstantinovna sa zamy
percent!
slela
a riekla:
— Naozaj?
INZERÁT V PRAVDĚ; Zahraniční sou
— Doteraz sme mrzli o malt záso— Jeho hlboký humanizmus.
druzi, kteří potřebují bratrskou pomoc
bovacie (ažkosti. Od mája budeme
Ale starému kolchozníkovi sa to sovětských vojsk, nechť zavolají číslo
telefonu 53-56-68.
zdálo málilo.
mat len zásobovacie (ažkosti.
— Mohla by si mi to doložit neja- CO JE TO KVARTETO? - Sovětský
Předsedu vlády Strougala operovali zdálo málo.
symfonický orchestr po návratu ze zá
jezdu do Spojených států,
na prostatu. Po operácii sa pacient
Leninova družka sa opat zadumala.
ustarostene spýta lekára:
RÁDIU JEREVAN; "Je maso,
— Raz, ešte v ilegalitě sa to stalo, OTÁZKA
— Pán doktor, budem ešte vedieí
které je vystaveno ve výkladní skříni
Vladimír lljič sa ukrýval v dači vo státního maloobchodu, také skutečně
milovat i
Finsku.
Ked ráno vstal, vyšiel na prte- ke koupi?" - Odpověď: “V zásadě ano
— Helenku Vondráčková asi nie,
Pokud se ovšem nejedná o putovní vý
domie a začal sa holit. Prišiel k němu stavu."
ale Sovietsky zváz áno.
chlapček a zvědavo sa ho spytoval:
DALSI OTÁZKA RÁDIU; “Jeto pravda,
— Čo robíš, ujko?
Bolí Marx a Engels doktoři?
že se blížíme ke komunismu plnou pa
— Holím sa, — vysvětloval mu rou?" - Odpověď: "V podstatě ano.
— Holi.
Jenže asi 90 procent páry spotřebuje— Prečo to potom nevyskúšali naj- Lenin. — A mohol ho aj podřezat... l me na troubeni,"
—
•
—
prv na zvieratácb?
V moskevských hoteloch rozmiestniDo kolchozu přišla besedovat o Le li nápisy:
ninovi jeho žena, Naděžda Krupská.
— Ziadame hostí, aby nepolievali
květiny. Zhrdzavejú nám mikrofony!

BLACK HUMOUR FROM THE SOVIET UNION

The management of the Grand International Hotel in Moscow has placed notices
in all roonys:
"Foreign guests, are requested not to pour water into the flower vases as
the flowers are artifical and need no water. Also, the microphones will get
rusty,"
PCI
BLACK HUMOUR FROM CZECHOSLOVAKIA
AK-ng the search of a rectory, the secret police find four pictures of PresidRt Husak, Stalin, [Queen Elizabeth and President Reagan. ’’What is the meaning o
his?", asks the policeman. "They are spiritual aids", says the priest. He
oints to Husak and says:"Our Father...", then, turning to Stalin, "Who art in
eaven", he then turns to the Queen: "Thy Kingdom come..." and to Reagan: "Thy
ill be done on earth...."
FCI

Aaeričan,
Japonec
ajedou
Rus vychvalují
přednosti
ženAme
svých
zemí:
"Když
naSe
Seny
nu
koni
prérií,"
začal
ričan,
"jejich
nohy
se dotýkají
trávy. Ne snad, Se tráva je
tak vysoká,
ale
proto,
Se
jejich nohy jsou tak dlouhé,"
"Do
dvoužedlani
se vejde
pas
našich
žen,"
tvrdí
Ja
ponec,"ne
proto,
máme
tak
velké
ruce,
ale
onv
jsou
v
pase
tak stíhle,"
„tánu po zadečku.
Rus připustil,
ževrátí
každé zráno
při jeStě
loučeniji poplácá
Ta—
A
když
se
práce,
to'tam
vzanu
vibruje.
A dodává: "Ale není to proto, že by Talánka měla
ten
svůj
zadeček
ba u nás v SSSR jetaktakobjemný
krátká!"— to né! Jenom naáe pracovní do

Stěžuje bí důchodce v SeskoslovenBku i
"Tak jsem dostal
kminarozeninám
spoustu
blahopřání.
Každý
píše:
Sij
blaze!"
Ale nikdo nepřipsal z čeho!"
Vysvětluje
jeden zaměstnanec
kav
marádovi:
"DiviS
o
e,
že
Josef
zaměstnání
nepostupuje?
Má něco
3 páteří. Nemůže
se ohýbat."
4^

LEGÁLNÍ A ILEGÁLNÍ

Kat dému je jasné, ke uítp sleduje většinou ještě něco jiného, ncz
bezprostřední obveselení. Oficiální vtipy v ČSSR, které přináší tamejsi
tisk obyčejně s karikaturou, zesměšňují nebo pranýřuji hlavně hospodář
ské nešvary. Legální politicky vtip a karikatura, ktere jsou hrubě a de
magogické, jsou zamereny pouze proti ‘kapitalistickému Zapada’. Ha
lé vyjimky vidíme u karikatury domovnice — informátorky policie - s
klíčovou dírkou místo oka, nebo v jednohlasném odkýváni, všech návrhů
na schůzi, jako o každém totalitním retimu, jsou i v CSSK rozšířeny
vtipy ilegální, ve kterých se odrazí opravdové smyslení obyvatelstva.
Casto je to humor Šibeniční anebo ‘svejkooina’, kterou vidíme i v tvor
bě komunistických autoru. — Uvodíme několik ukázek vtípil legálních
i ilegálních.

Nápis ČSD*) znamená: „Člověče seá do
ma. - KSČ znamená: „Konec české samo

statnosti."
Jeden knihkupec v Praze dal do výkladu
knihy těchto autorů: Karel Nový, Albert
Malz a A. Ažajev. A zavřeli ho. Ty knihy
se totiž jmenovaly: Chceme žít, Ve stínu
mrakodrapů, Daleko od Moskvy.

Několik rad intelektuálům: -Nemysli sa
mostatně. Myslíš-li, nemluví MluvíŠ-li, ne
piš! Pišeš-li, neuveřejňuj! Uverejňuješ-li,
nepodepisuj! Podepišeš-li, měj vždy při
praven kufřík s nejnutnějšími věcmi, které
můžeš potřebovat v koncentráku! —

„Cikán, jak dlouho jsi ve straně?" - „Padesát ro
ků.“ - „Neblbni, vzdyf před padesáti rokama ještě
strana nebyla.“ - „Nuž, ale už sa kradlo.“

„Pane vrchní, v guláši jsou kousky gumy." - „No,
vy nevíie, že do konce pětiletky má traktor nahradit
koně?“
„Celej den ste byl na rybách a te3 vidím, že jdete
s prázdnou.“ - „Ale. stál za mnou nějakej s hvězdou
a ryhy se bály votevíít hubu."

Dělníci budou prostřednictvím závodních rad před
nostně fasovat kolíky a šňůru na prádlo. Aby měli na
na čem sušit hubu.
Cs. tabákový monopol vypsal cenu: 1000 Kčs tomu,
kdo ves. cigaretách najde tahák.

KORYTATIV (kam ted?)
Sejdou se dva staří známí. - „Kéž by 3e
KON JUKTURAKTIV (kdo z koho?) opakoval vosům ad tyricátej rok!“ - „Tak vy
už jste taky komouš?“ - „Počkejte, lid by
10. LIKVIDATLV (kam s kým?)
se pozvedl, ministr zahraničí by vyskočil
z vokna, a náš milovauej president by měl
pohřeb.“
Děda z venkova je v Praze, Ptá se, jak má chodit pres křižovatky:
„No, povídá Pražák-Ferina, na zelenou choděj agrárníci a jiný reoušoSedí pán v hospodě. Napije se piva ařekne:
vé, na zlatou indiferenti a na červenou komunisti a pokrokový elemen
„Pivo výborný, vláda stojí za h........ “ A zaty.“ Děda poděkuje a vyšlápne na červenou. Zastaví ho Esenbák: „Co
Be. Pak ho sebere tajný. U výslechu se muž
blbnete?“ - „Ale vědí, mám kluka na studiích, Až bude hotovej, tak
se na to taky vykašlu."
hájí: „Ale soudruzi, já přece myslel západo„Hele, co je to socialistickej realismus?“ - „To je uměleckej
nemeckou vládu!“ - „Nekecejte! My sami víBměr. Jako byl dřív impresionismus, pak přišel expresionismus, tak
me dohře, která vláda stojí za h........ "
tedko máme socialistickej realismus.“ - „Fajn. Jakej je mezí tím
rozdíl?„ - „No, impresionista maluje jak to vid!. Expresionista
V politickém školení: - „Kte
jak to cítí.“ - „A socialistickej realista?“ - „Ten maluje jak to
rý je hlavní ekonomický zákon
11 yš í." - „Jo? Ale já znám jednoho hluchýho..— „Tak ten makapitalismu, soudruhu?“ - „Ma
uje jak to čte."
ximální vykořisíování člověka
při zachování maximálního zi
Bytová nouze v CSSR, Kohn bydlí v podnájmu v Praze, žena na
sku.“ - „Výborně. A hlavní
chatě, Přišlo jaro, Z venkova přišel telegram do Prahy: „Chci sázet
ekonomický zákon socialismu?"
jahody. Mám zrejt zahradu?“ Kohn odpověděl: „Proboha ne, sou tam
- „Dohnat a předehnat kapita
zakopány zbraně.“ Další telegram z venkova: „SNB nenašlo žádný
lismus."
zbraně, přestože zrylo celou zahradu.“ Kohn: „To jsem chtěl, můžeš
Bazet jahody.“
Ve škole: „Mile děti! Sovětský svaz je už
dnes tak daleko, že příští rok polet! člověk
na měsíc. Za pět let na Mars. Za deset let
Sedí dva chlapi v hospodě a jeden povídá: „Víte, jakej je rozdíl me
na Venuši.“ - Icík se hlásí: „Sím, kdy již
zi Blanečkem a vládou?" - „To bych teda nevěděl.“ — „jednodu
se bude jezdit do Vídně?“
chý: žádnej. Vobojí smrdí vod hlavy,“ - „To je teda dobrý, jestlipak
ale víte, jakej je rozdíl mezi tímdle pivem a várna?“ — „To bych ne
Byla diskuze o tom, Čí povolání je nej
věděl,“ - „Jednoduchý: to pivo tady zůstane, A vy půjdete se mnou.“
starší. Chirurg: „Moje. Bůh stvořil Evu z

8.

ZNÁTE nové české pády?

8.

V kriminálu se ptají nove přichozího: „Koliks dostal?" - „Deset
let." - „Za co?“ - „Já byl línej.“ - „Jak to?“ - Ale... bavili
jsme se včera večer ae sousedem vo politickej situaci, a já chtěl jít
na STB až dnes.

Adamova žebra." - Architekt: „Moje, Na
začátku byl chaoB a z něho Bůh stvořil
svět.“ - Komunista: „No, a kdo myslíte,
že udělal ten chaos?“

I

Do západního Německa utekl zajíc. Jeho bavorský kol ega se ho ptá
na důvod: - „Protože u nás ted budou rekvírovat všechny prasata.“
- „Ale dyř ty seš zajíc, ne?“ - „No jo, jdi a vykládej to Esenhákům!“

„Je snad někdo proti mým návrhům?“

—

U komun is tú : Máte dvě krávy. Vláda vás prohlásí za kula
ka, zavře a ty krávy zabaví.

Aírický cestovatel Parízek zodpovídal po přednášce
U nacistů: Máte dvě krávy. Vláda vás prohlásí za žida, za
v jednom závodním klubu dotazy. - „Soudruhu cestostřelí a ty krávy zabaví.
ivateli, maj ty černoši plánováni?“ — „Ne, pochopitel
.EJ íaš istú : Máte dvě krávy, Vláda vám jednu zabaví a pro
ně.“ - „A maj kádrováky?“ - „Ne.“ — „A maj plá- i
novače?“ - „Ne,“ - „A musej chodit na deseti mi nu- i dá vám trošku mléka.
U kápi tal i st ů: Máte dvě krávy. Jednu prodáte, koupíte si
tovkyř" - „Ne.“ - „A soudruhu, z Čeho teda zdivo- 1
Čeli?“
I1 Forda a zbytek uložíte do banky.

Husák jel do Kremlu, aby se reptal, jak zajistit
úspěch perestrojky. Přijal ho sám Gorbačov a
radil: „Je zapotřebí uměl vybrat na vedoucí
místa správné lidi. KíJ, soudruhu prezidente,
dělám takové zkouiky. Vyptávám se soudruhů
na rozmanité věci a posuzuji je podle odpovědí.
Tak třeba Sevardnadzeho jsem se zeptal: „Je to
syn tvého otce, ale není to tvůj bratr. Kdo je to/"
Sevardnadze mi bez váhání odpověděl: „No to
jsem přece já" a za tu ostrovtipnou odpověd je z
něj ministr. “
Sotva se Husák vrátil do Prahy, už na něj v
kanceláři na Hradě ěekal Vasil Bitak. „Co ti
poradil, Gusto/" Husák odpověděl: „Říkal, že
perestrojka potřebuje správné lidi na vedoucích
místech. Gorbaéov je vybírá takovou zvláitní
zkouškou. Ptá se jich: Je to syn tvého otce, ale
není to tvůj bratr. Kdo je to/ Co bys na to řekl,
Vasile/“
Bilak po dellím váhán! odpovídá: „No, to
opravdu nevím. “
„Ale Sevardnadze přece, Vasile. Gorbaíov
říká, že Sevardnadze. “

Dzeržinskij pozval Lenina na vod
ku.
— Dobré, ale len za dva ruble Fe
lix Davidovič.
Prečo nte za viac/
— Minule som si dal vodku za tri
ruble a potom som vyliezol na nějaké
pancierove vozidlo a tam som kecal
a kecal...
V Moskvě bola velká výtvarná vý
stava. Stredom pozornosti bol obraz
celtového stanu pri lese, spod ktorého
trčali dva páry noh: ces pootvorenú
skaru bolo vidno, že patria Dzeržinskému a Naděždě Krupskej. Pod obrazom stál text: Lenin v Polsku. Pý
tali sa zvědaví návštěvníci:

— A kde je Lenin/
— Predsa v Polsku — zněla odpo
vědi.

*
Víichni ěeskoslovenltí prezidenti jeli
autobusem z Bratislavy do Prahy. Na
Českomoravské vysoěině autobus náhle
vypověděl službu. Masaryk zvedl hlavu od knihy
a poznamenal: „No jo, nejede to. Co můžeme
chtít od komunistů“ a četl dál. Bene! vyběhl z
autobusu, chytil se za hlavu a hořekoval: „ Žejá si
s těmi komunisty sedal do společného autobusu,
že já si s nimi vůbec něco zaěal...“ Gottwald
prohlásil: „Soudruzi, věřte Sovětskému svazu.
! Sovětský svaz nám dodá druhý autobus, dodá
traktor, tim odtáhneme tento autobus, budeme
mít dva autobusy a traktor." Zápotocký:
„Sakra, chlapi, jsme víichni od řemesla. Lehneme
si pod to, opravíme nebo to odtlaěíme. “ Novotný
běhal kolem autobusu a ječel: „ To je llendrián, to
je sabotáž, to si někdo odskáče. " Svoboda: „Klid,
soudruzi, z Buzuluku jsme doíli až do Prahy
pělky, dojdeme tam i odsud." Husák:
„Soudruzi, rozum a klid. Jen žádné rozčilování.
Posadte se na svá místa, žádnou paniku, klidně,si
bedněme a tvařme se, jako že jedeme. ‘

NA BRIGÁDĚ v JZD přebíral brigádník z
mésta ve sklepě brambory. Jézédak ho pou
čuje: »Je to strašné snadé, dobré brambory
budete dávat nalevo a nahnilé napravo.« Za
dvé hodiny se přišel podívat a překvapené
zvolal: »Vždyť jste téměř nic neudělal? Copak
tohle není lehká práce?« »Lehká je,« přisvěd
čil brigádník, »ale to rozhodování je těžké!«
Sotva vella učitelka do třídy, hlásil se o
slovo Pepíček. „Paní učitelko, paní učitelko,"
říkal nedočkavě, „já bych vás chtěl vidět
nahou. “
„Ale Pepíčku," zarazila ho učitelka, „ ty, chla
pec z takové dobré rodiny, maminka je krajskou
důvěrnicí strany, tatínek komunistický posla
nec, a ty, Pepičku, ty mi říká!pani učitelko/"

»

,

l^e Varíavě v diskusi o tom, jak vyvést
Polsko z hospodářské krize, navrhoval profesor
Jan Sczepanski dvě cesty: jednu přiloženou a
druhou zázračnou. Přirozená spočívala v tom,
že by z nebe přiletěla skupina andělů a dva roky
pracovala v polských továrnách dvacet čtyři
hodiny denně. Zázračná cesta by spočívala v
tom, že by to udělali sami Poláci bez pomoci

V pražskom pivovare „U Fleků"
rozjímajú dvaja ludoví ekonomi:
— Som ukrutné zvědavý, čo by
sme tu malt, keby neexistovala Rada
vzájomnej hospodářské] pomoci/
— Všetko.

Bol velký pohřeb, statný pohřeb.
Tragicky zemřelo 10 generálov.
Boli tam zo spriateíenýcb štátov
rčzne delegácie kondolovat. Ktosi sa pýtal ako došlo k tomu neštanstiu.
„Nuž bola velká recepcia, na ktorej sa podávala aj hubová polievka” — vysvětloval úradný Čini
tel.
„No a akousi náhodou huby boli
jedovaté, a tak sa vsetci otrávili.”
Jeden z delegácie ale povedal, že
sa bol pozrieť na kat afalky a napodiv, na spánku jednébo gene
rála videi dieru po strelnej rané...
„Ako je to možné? ” - pýtal sa
tento.
A odpoved úradného činitela
zněla: „No viete, ten generál nechcel jest tú polievku.”
*

••
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Potkali se dva psi a přiHa řeč na perestrojku.
„Ani my o lom nemluv," stýskal si jeden.
„ Boudu mám rozbitou, prii do ní, chodili kolem
ní, mluvili o přestavbě. Ale co udělali/ Zkráti
li mi řetěz z devíti metrů na !est, mám mno
hem menií výběh. “
„To na tom nejsi je!tě nejhůř, “ zabafal druhý
pes. „Mně taky zkrátili řetěz z devíti na lest,
ale misku na žrádlo mi nechali na starém místě,
na těch devíti metrech. “

smějeme se
mezi

Silvestrem a

karnevalem

OKNO

naposledy s Hlasem BOHEMIE

a s OKNEM
• Vevrávoral do obchodu a blábolivě
poručil: „Velkýho ruma I"
„Promiňte, to je omyl," upozorňuje
vedoucí,„tady je starožitnictví!"
„To je fuk, tak mi dejte staroíitnou I’1

mmmmm »••••••••*•*•■•

„No to je něco úžasného, jedinečného,
zázračného, tahle stavba." rozplývá se
stavbyvedoucí před panelákem.

a Nová rumunská specialita: socialismus v rejži !
esa aeeeeeeeeeeeee
a Celopodniková schBze měla na programu tři body:
První bod - kritika soudruha KoSfdlka soudruha ředitele.
Druhý bod - odpověď soudruha ředitele na kritiku sou
druha Košřálka.
Třetí bod - rozloučení se soudruhem KoSfálkem.

eeeeaaaaaaeeav«

„No, uznejte sami. Nejsou lidi, není
materiál, zpožďují se subdodávky, do
prava nefunguje, mechanismy jsou poru
chové. nejsou náhradní díly, vedení je
neschopné, administrativa přebujelá,
jedna směrnice odporuje druhé ....
a nakonec přece stojí - mizerný a dlou
ho po termínu - ale lidé se do něho rá
di stěhují . “

a Tak se konečně zjistilo, kdo zastřelil
Švédského socialistu Olafa Palmeho dva čs. vnitráci.
Byli tenkrát na studijní cestě ve Stock
holmu a Spacírovali večer ulicemi, když
ten jeden najednou povídá:
„Hele, soudruhu, Olaf Palme!"
A bylo to.

a pak le se za socialismu zázraky nedějí!
OOOaaaOOOMaOOOaMOOOaMOOOeaaOOOe

Ze zápisB v knize služeb VB :
- Příslušník PučmiSle je tak nemuzikální, že státní hymnu pozná teprve, když lidé
vstávají. Píseň Práce a Internacionálu nepozná vBbec. Na manifestace nepřidělovat.
- Strážmistr Kocourek byl přistižen jak hází do Vltavy cihly, nedostatkový to sta
vební materiál. Při výslechu se hájil tím. Že sl z něho příroda dělala legraci. Ačko
li hodil do Vltavy tisíc hranatých cihel, dělaly se pořád jen kulatý kola.
- Příslušník Toupalík musel být odvolán ze služby na Václavském náměstí. Nosit
na hlavě obrácenou Čepici a byl kapitalistickým cizincBm pro smích. Když se ho
soudruh náčelník ptal proč tak činil, odpověděl. Že pCjjde za chvíli stejně zpátky.
Navrhuje se posílat soudruha Ťoupalíka do služby bez čepíce.
a V Sovětském svazu musí pochopitelně každý muž na vojnu. Jen SerjóŽa jeítě ne
byl .
„Jak to," ptá se ho kamarád, „že jsi ještě nebyl na vojně 7 Nemocný nejsi, sportu
je?... "
„Vlastně ti ani nevím," povídá Serjóža. „Pokaždé, když jdu k odvodu, vsadím se
S doktorem o 500 rublfi, že tentokrát uř budu konečně uznán schopným - a pokaždé
prohraju !"

• Jediní lidé, kteří se v Československu
nemusí obávat, že chytí AIDS jsou esenbáci. Nikdo je totiž nemiluje.
• Už jste slyšeli, že všichni esenbáci musí
povinně ráno na lačný žaludek vypít ales
poň jednoho frfana 7 To aby měli něco v
hlavě !
Kdysi bývaly v českých městech na domech
firemní tabule s nápisem Řezník a uvnitř v
krámě byla spousta masa. Dnes jsou na domech
firmy s nápisem Maso a uvnitř v krámě je plno
řezníků.

«■
Čtyři etapy perestrojky jsou: /] úspěch, 2]
spěch, J] pech, 4] ech.

a-

Na Moravě se šušká, že vedeníJZD Slušovice
je v maléru. Někdo možná půjde do kriminálu.
Pěstitelé družstva totiž zuŠlechtili jeden druh
špenátu do té míry, že obsahuje víc železa, než
rudy, dovážené čs. hutním závodům z Ruska.

V rámci přestavby doslal architekt za úkol
rekonstruovat svinský chlívek v pěkný pokoj.
Do práce se mu nechtělo, remcal. „Nehubuj a
I začni," říkali mu kolegovi. „Dali ti peníze i
materiál, nemáš proč otálet. "
„ Přesto se mi do toho nechce, nemám na to ani
trochu náladu," bránil se architekt. „Úkol
se mi protiví."
„Nejvoňavějši práce to není, “ uznávali druzí
architekti, „ale proč by se ti to mělo protivit?”
„Protože až to dodělám, ta svině tam má
zůstat."

I

jak se řekne perestrojka rumunský? Drimesku. Holandsky: Zhouven do Houven.
Čínsky: pch. Jak vyjádří perestrojku hlucho
němý? Mávne rukou.

*
Proč se perestrojka koná? Aby se děti našich
představitelů stali představiteli našich dětí
A proč se to koná s urychlenou strategií? Aby
se to stalo ještě za jejich živou

4%

Když konference na nejvyíií úrovni ve Was
hingtonu skončila nezdarem, rozzlobil se Viemohoucí Bůh a poslal archandfla Gabriela na
Zem. Archanděl Gabriel se státníkům zjevit ve
snu a oznámil: „Protože jste se na ničem nedo
hodli, pohněvali jste Pána. Blité domů a vizte,
Že za týden bude konec svita.“ Reagan ihned
svolal obl komory kongresu, zmobilizoval tele
vizní stanice a oznámil národu: „Mám převelice
smutnou zprávu. Za týden bude konec svita.
Schvalte zákon, Že se smí rozdllit zlatý poklad
Spojených států mezi chudé Američany, aby si
mohli nlco užil." Gorbačov uí za letu do
Kremlu nařídil, aby se ihned vyvalily na ulici
sudy zabavené vodky a jiného alkoholu a v tele
vizi oznámil tragickou zprávu o konci svita a
dal si Ntjvylllm sovétem schválit rozdfíavání
piti. Když přilétli Husák do Prahy, taky dal
svolat zákonodární sbory a i on promluvil k
národu televizi. Prohlásil; „Mám pro vás
vlechny, soudruzi a soudružky, drazí spolu
občané, velmt, velmi radostnou zprávu. Pere
strojka nebude, perestrojka se konal nebude...“
*

Nastávající, otec volá do porodnice, volá v
poledne, volá odpoledne, volá veler - stale nic.
A i po půlnoci mu sestra blahopřeje ke Mastnému
otcovství
„A co manželka? je v pořádku?“ A dlíátko,
je zdrávo?“
„Manželka je v pořádku," odpovídá sestra, „i
dttlje zdravé, ale věc má jeden háček, Vál syn je
černoulek."
„ Tin nevadí, “ zaýáiá novopečený tatík, „ales
poň mám jistotu, že to není Růst“

»

Ptají se Gorbačova po návratu z Washing
tonu, jak to v té Americe vypadá a jak tam lidé
žijí. Gorbačov se zamyslí a po chvíli odpoví:
„Vlastni je to tam úplni stejní jako tady u nás.
I lam se dostane viechno - za dolary."

#

Neni pravdou, že nová Ikodovka Favorit
bude stát 100 tisíc korun. Verze T [tuzemsko]
bude k dostáni za 20 tisíc - avlem bez volantu,
brzd a motoru. Protože volant není potřeba vleckno řídí Sovětský svaz, namísto brzd fun
guje účinní KSČ a bez motoru se nový vůz
rovnlž obejde, nebo? v Československu jde
viechno z kopce.

V jednom městě před výlohou obchodu s
akvaristichými potřebami postává muž a beze
slova křižuje prstem po skle výlohu nahoru a
dolů před velkým akváriem. A rybky plavou
nahoru a dolů, doleva a doprava, přesně tak,
jak jeho prst určuje. Kde se vzal, tu se vzal přislulník Veřejné bezpečnosti v uniformě.
„Co to tu provádíte, občane?"
„To je jednoduché, soudruhu, pokus. Sám
vidíte, jak tvor vylit inteligence může ovládat
jednání tvora inteligence nížil. Jen se podívejte,
jak ml ty rybky poslouchají. "
Načež se radlji s příslušníkem VB rozloučil a
íel pryč. Když se za několik hodin vracel stejnou
cestou domů, přisluíník jeltl pořad stál před
výlohou, koukal do akvária a bezhiesni otvíral
a zavíral ústa - stejně jako ty ryby.

Televizní soutlž. První cena - obraz Husaka
malovaný olejem. Druhá cena - Škodovka.
Vítlz soutHe se tváří kysele, ie mu druhý v
pořadí nabídne výměnu. „ Vy byste si to se mnou
opravdu vymlnil?“ táže se nevěřícně vltlz.
„Ale milerád, jinak bych vám to nenabízel,"
zni odpovld.
Potkají se po roce. Ten první přijede ve své
Škodovce, ten druhý v novém Mercedesu.
„Za to viechno vdlčim vám, drahý příteli!“
volá ten s Mercedesem. „Víte, já ten obraz
vystavil na Václavském náměstí a vybíral jsem
- za jedno plivnutí 10 korun - představte si, že
kdyby se ten obraz nerozpadl, tak jsem byl
milionář!"

*
*

Tonik s Honzou si usmyslili utéci do Rakous
ka v přestrojení za krávu. Opatřili si kravskou
kůži, nedaleko hranic se do ní převlékli a porna
tým, houpavým krokem krávy ili k hranici.
Náhle se vzadu Toník zdlsil: „Honzo, přidej do
kroku. Za námi utíká býk. “
Honza přidal, ale býk je dohonil. Když utíkal
podle nich, zeptal se: „ Taky za hranice? Taky
za hranice?“
»

Babička přijela z venkova, nastoupila v Praze
do tramvaje a ptá se průvodčího: „fedu s vámi
dobře k obchodnímu domu Princip?“ Průvodfí„Babičko, v Praze žádný obchodní dům princip
neexistuje. Vy se musíte mýlit ve jmění.“
Babička: „Nic se nemýlím. Tuhle jsem poslou
chala rozhlas a pan Milol Jakel tam i důrazem
říkal, ie se v principu ceny nemění.
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Důkazem toho, že Ronald Reagan
má velký smysl pro humor je, že
vyprávěl tuto anekdotu: U FBI nažil
perfektního špiona: Mladého, hbité
ho, silného, odvážného, ale opatrné
ho,
neobyčejně
inteligentního s
velkým Jazykovým nadáním. Za tři
roky z něj byl Rus: Mluvil ruský,
myslel v ruštině a snil v ruštině. Po
tom, co se celý týden nemyl, dokonce
ruský
páchnul.
Oblékli
jej
do
ruských šatů a tajně vysadili nad
Sverdlovskem. Okamžitě šel do nejbilžší hospody, objednal sl láhev vod
ky a vypil ji jedním douškem. »Od
kud přicházíš, bratříčku?«, ptal se
hopodezíravě hostinský. »Z Tomí
ka«, odpověděl náš špion. »A jak Jsi
se dostal sem?«, pokračuje hostinský
ve výslechu. »Jsem členem strany a
proto mohu cestovat volně po celé
zemi, »odpovídá Američan pohotově.
Ale hostinský je stále nedůvěřivý.
Špion mu ještě předvede, jak umí
tančit kozáčka a zpívat ruské písně,
ale hostinský stále není přesvědčen:
»Mluvíš jako Rus, piješ jako Rus, tan
číš jako Rus, zpíváš Jako Rus a přece
e Jedno na tobě divné.« »Co Je to, ře
čni, člověče«, zvolá Amerlčn netrpěli
vě. »Jsi černoch - a Já neznám žádné
černé Rusy«, zní odpověd hostinské
ho.
A Reagan dodává se smíchem: FBI
se přece nemůže zabývat všemi detai
ly ...

1

Jeden z nejnovějších vtipů, které se
vyprávějí v Bonnu: Po všech špionáž
ních aférách a skandálech s přeběhlíky není dlvu, že také kancléř Helmut
Kotil přeběhl do NDR. Za dva dny
byl zase zpátky ... NDR jej poslala
zpět - protože nic nevěděl.
*
Jaký je rozdíl mezi kapitalismem a
komunismem? Kapitalismus nabízí
víc sýra, komunismus víc děr.

Sovětsky Svaz měl tři výjimečné
bolševické vůdce (veličiny): Lenin
byl výjimečný, protože nikdy nelhal,
Stalin proto, že nikdy nemluvil prav
du a Brežněv proto, že neznal rozdíl
mezi pravdou a lží ...
*

SSSR Je země Třetího světa s prvo
třídními raketami pod správou reži
mu, Jehož rozum se nezmůže ani na
druhotřídnost.
*
Pořadatelé Závodu míru změnili pů
vodní ceny. Vítěz obdrží kostní dřeň
a v pořadí druhý dostane olověné
tričko.
*
Předvolební hesla:
Se Sovětským spádem na věčné ča
sy!
Sovětský svaz, náš zářivý vzor!
*

Bude změněna sovětská hymna a
to na Pec nám spadla, pec nám spad
la...
*
Další ročník Závodu míru se poje
de na trase: Čemobyl-HlrošlmaNagasakl.
*

V PRAVDĚ se objevil Inzerát: Pro
dám vilu v Černobylu, zn. »září« do
atl.
*

Starší manželé vycházejí z kina, kde
promítali sov. film
Skoda, že ml není čtrnáct,« říká on,
»Proč?«
»Nebyli by mě na ten film pustili.«
*

Povídá kontrolor vedoucímu v sa
moobsluze: »Tahle inventura je vaše
Waterloo. A ten Napoleon, kterého
mi tu nabízíte, vám už taky nepomů
že.«

Humor v Československu
kvete přes všechny svízele, které přináší vláda jedné strany a spoje

nectví s SSSR. Vybrali jsme malou ukázku z podzemního “oběžní
ku”, který koluje po Praze.

Co Je socialismus?
* Socialismus je cesta od nesmělých úspěchů k smělým neúspě
*

*

chům.
Socialismus je společenský rád, který se dovede vypořádat somyly, které by v jiném společenském řádu vůbec nevznikly.
Socialismus je naprosté a přesvědčivé vítězství ideologie nad

rozumem.
Jaké jsou zásadní principy socialismu?
* Za kapitalismu je člověk vykořisťován člověkem, kdežto za soci

alismu je tomu naopak.
Jaký je vztah mezi mzdou a prací za socialismu?
* Prostřednictvím mzdy jsou pracující trestáni za vykonanou práci.

Pracující předstírají, že pracují, režim předstírá, že je za to platí.

Existpjí země, kde nelze vybudovat socialismus?
* Ano, například Lucembursko. Vědecky je potvrzeno, že do tak
malé země by se takový bordel nevešel.

Místo závěru:
Ze bude cesta k socialismu radostná, to předpokládali už klasikové. Ale žd to bude taková sranda, to nikdo nečekal!

Nedostižné sovětské technice se podařilo
přivést exhumovaného Karla Marxe opět
k životu Ihned ho táhli do rozhlasu, aby prý
něco řekl pracujicim. Sotva Marx vstoupil do
studia, vrhl se k mikrofonu a omluvným
tónem prohlásil: "Proletáři celého světa pro
miňte mi!"

Socialistická výstavba je u nás opožděna. Co
dělat? Socialismus mohl být již dávno dobu
dován, kdyby ho pracující dostali jako me
louch.

Setkají se delegáti Velké Británie, Francie,
SSSR a ČSSR. V přestávce mezí jednáním
pikníkujl. Brit si rozloží před sebe vyšívaný
ubrousek, pojídá šunku, zapiji skotskou.
Francouz vybalí paštiku s husími játry, popiji
koňak. Sovět vysype z papírového kornoutu
posolený krajíc chleba, na piti prý zapoměl.
Čechoslovák vytáhne Z kapsy suchý chléb
bez soli a posteskne si: "Achjo, zase už nás
Sovětský svaz v něčem předstihl..."
Stanislav Kříž

Otázka rádia Jerevan: Může
být v Sovětském svazu i opoziční
strana? - Odpověď: Zásadně ne,
protože kdyby byla povolena,
chtěli by se všichni lidé stát jejími
členy a tak by nakonec opět

vládla jen jedna jediný strana...

Je možně vy-budovať ko
munizmus v jedínej krajině,
ale nie je možně v takej kra
jině bývat’.

CIELE
Staršej žene rozprávěl okresný tajomnik o tom, ako
raz bude v Sovietskom zváze: Množstvo potravin a ostatného tovaru a íudia bu
du mócť cestovat' do celého
světa“.
— To myslíte — povedala
žena — že to bude ako za
cárského Ruska?
NEDOSTATKY
Na Školeni novinárov pý
tal sa prednášateí, ako by v
novinách oznámili napr., že
v Leningrade v obchodoch
nedostat’ máslo.
Reportér Jefrimovič odpovedal: Napisal by som, že
vyspěli občan ia Leningradu
neprejavujú potřebu masla.
STARŠÍ, ALE DOBRÝ
Debatovali Američan a
Rus o slobodě prejavu.
Američan: My máme úplnú slobodu prejavu, Ja sa
móžem prechádzať před
Bielym domom a zakričať:
Dolu s Reaganom.
Rus: Aký tam rozdiel. Aj ja
sa móžem prechádzať po
červenom námešti iK Mos
kvě a zakričať: Dolu’L Rea
ganom!

•Komunizmus je v každom ohlade vedecký sy
stém. Dokonca aj v plánovanom riadenl, ktoré
má pát hlavných etap: 1)Predprojektové konanle; 2) Realizačně vytriezvenie; 3) Htadanie vlnnlka; 4) Potrestanie nevinných; a 5) Vyhodnoteme a odměny nezúčastněných.

Prlde komunistický funkcionář z Bratislavy na
kontrolu JRDdoVIglašu. Svýsledkami nemohol
byt spokojný, lebo všade našiel manká. Tak sa
rozhodol odist na salaš, Prlde tam a pýtá sa
baču, kofko má oviec.
Bača zmeravel, lebo mu nevedel dat presnú
odpověď To kontroléra dohnalo, že ho dá zavrief, ak nedostane od něho odpověď A bača
bojazlivo hovoří:
„Ani nevlern, či mám 40, 50 alebo viac oviec.
Lebo ked ich začnem čitát, v polovici vždy za
spím...

SRPNOVÁ BALADA
Je měsíc srpen, sklizně čas,
tu v noci slyšel tanků hlas,
len zvuk se blíží z východu
a budí celou přírodu.
Je doba duchů, lichá noc,
zla a zrady číhá moc.
Dobří lidé klidně spí,
jen naši zrádci všichni bdí.
Tu na bránu buch, buch, buch klepe velký ruský duch.
“Otvírej Kol dře závoru,
aťmůžem k Tobě nahoru!"
A hrnou se a hrnou velice
k nám do Čech ruské' štěnice.
Však hrůza! Nejsou jenom sami.

Co se to hemží mezi námi?
Tam Polák, Maďar, Němec, Bulhar, Rus,
budou mít lidé práce kus,
než vyženou zas všechny ven
a svobodná bude zas naše zem!
Zalim se ptáme: “Proč ten spěch?"
“Abych chránil váš klidný dech."
“Co to máš Ivane za pasem?”
“Toťsamopal LM sebral jsem.”
“Proč míříš Ivane na dítě?"
“Neb vypadá tak zarytě!”
“Nač Ivane, ty tanky máš?"
“Abych zkrypřil asfalt váš!"
“Podívej Ivane, toťnáš lid,

což nevidíš, že chce mil klid?”
“Já nesmím vidět vůbec nic,
ale mně je už z toho hic."
“Vždyťhrůza, nikdo neříká,
že potřebuje mužíka."
Tak vidíš Ivane, utíkej
a na nic dobrého nečekej!
Nezapomeň tu svoje husary,
Němce, Maďary a Bulharyl
IPoláci půjdou za vámi,
se smutnými hlavami!
Cau Ivane, fajn se měj,
na bývalé bratry vzpomínej!
Ze místo velkých ovací,
mále pár špinavých onucí.
A doma řekni, máš-li vůbec dech,
| že svobodný a hrdý je vždy Cech!
Tvoje usmolená zbraň
nezapůsobi nikdy naň!
Vždyťty sám dobré víš,
Československo, že nikdy nezlomíš!
Autor ze zdravotních říká důvodů,
hlásit se k tomu nebudu!

Bouračka
Lidé z domova nám na západ
posílali anekdoty
vtipy. Mám
radost, že se bouračka povedla.
Mám nyní vroucí přání abych
následující vypravovánky už nikcy
v životě nemusel říkat. Odříkával
jsem je 40 roků po celém svobod
ném světě. Jsou to staré dobroty,
které nám připomenou z čeho
jsme se dostali. Jsou to frky:
Dotaz u lékaře: ’Měl jsem
operaci slepého sťřévá; Budu
moci ještě milovat’? ’Ano, ale jen
Sovětský svaz!’ ,
’Jaký,byl rozdíl mezi botou a
Jakešovou vládou? Bota měla
cvoky dole, Jakešova vláda je
měla nahoře. ’
Našli oběšenou slepici a pod ní
bylo napsáno: ’Než bych Husáko
vi vejce dála, raděj jsem si život
vzala!’
A tak se bouralo, až se to
zbouralo. A na konec. Bouračka
není žádná maličkost. Potrvá to
delší dobu, než se všechno opraví,
nebo popppadě znovu vystaví.
Tož tedy se prosí o trpělivost.

Koutek černého
humoru
2 let totality
v kanceláři na Hradě jsou Husák a Bilak.
Volá Moskva. Husák bere telefon. "Ano, sou
druhu Brežněve...ano...ano...ano... to ne...
ano...." Rozhovor je u konce. "Gustave! Jak
ses, prosím tě, opovážil říci mu jednou ne?" "On totiž Fikal, že v Moskvě prší a optal se,
jestli v Praze taky."

Orgán SNB při pochůzce spatří kamaráda,
který se pokouší vylézt na telegrafní sloup,
ale nedař! se mu to, stále padá. "Prosím tě,
co to tu vyvádíš?" - "Můj nadřízený mi nařídil,
abych zjistil jak je vysoký." - "To máš snadné.
Sloup porazíš a klidně ho změříš po délce."

Nový riaditel’ (taktiež aj
zbohatlík) v nove i tabrike

vyzval zamestnancov, aby
neodhadzovali všetko z mi
nulosti, lebo aj v socializme
sa najde čo-to dobrého.
Přihlásit sa Laco Obrátený: Ja prosím mám čo-to z
minulosti.
Čujme! Čujme!
Desatoro novej sústavy
riadenia.
1. Šetři si zdravie!
2. Čo móžeš urobit’ dnes,
můžeš aj zajtra.
3. To, že ini pracujú, ešte
nle je důvod, aby si praco
val a j ty.
4. Spis, ktorýsa ti za 30 dni
nevybaví sám, nezasluhuje
si tvoju pozornost’.
5. Stratenú chuť do práce
nehTadaj.
6. Kto nič nerobí, nič nepo
kazí, a preto si zasluhuje od
měnu.
7. K práci sa postav tak, aby
sa mah aj ini kde postavit'.
8. Robota nieie krčma, pre
to v nej celý den nevysedávaj.
9. Práca šTachti člověka,
ale kto dnes potřebuje šťachticov? ">
i

10. Pokiať nás slabo piatia,
nemůžeme silno pracovat’.

NIČ ZVLÁŠTNEHO

Kdesi na kolchoze umřela
mužikovi Andrejevičovi že
na a zanechala mu osem dě
ti. Ťažký to bude život —ho
voří si vdovec — idem sa obhiiadnuť po nelákej žene. <4
ríášiéi. Oťgu Peirbvnu Katerinskaju. Tiež vdovu a tiež
s osmi mi deťmi. Po desiatich rokoch pribudli k nim
ešte dalších' osem děti.
Sedia obaja v zemťanke
a rozmýšťajú o živote, Od
razu sa za zemťankou stř
ehne veťká bitka.
— Nože sa choď pozriet čo
sa tam robi.
' Vráti.sa muž; — Nič také
ho. To len tvoje děti a moje
děti bijú naše deú

Na Brežnevovom pohrebe
šli ďalej v pozadí Husák s
BiTakom vedl a seba.
— Mohol by si mi povedať —
Časopis Ogoňok uveřejnil nedávno
pýtá sa Bil'ak — prečo vezu
výběr hesel, která je možno použít jako
truhlu na vojenskej lafete?
Husák: — To je podlé toho, tradiční výrazy k ]. máji, k výročí revo
luce nebo k volbám, zkrátka při každé
čim člověk u živote vynikal. vhodné příležitosti. Tou je i jejich aktuál
Po chvíli sa pustí Husák nost. A k tomuto účelu je zveřejňujeme
i my.
do dušeného smiechu.
Bilak: Čo sa rehoceš. keď • Stavbaři a montéři! Urychleme vý
sme na pohrebe?
stavbu nových obytných domů. Jinak
do roku 2000 nebude mít svůj vlastni
Husák; Len som si předsta
byt každá rodina, ale jenom li, co to
vil, ako raz teba povezú na
slibovali!
šijacej mašině.

ZE SOVĚTSKÉHO
HUMORU

VÝMĚNA GENERÁLOV
Na ameticko-sovietských
poradách i/ Ženeve navrhol
rušký delegát, že ako pře
jav dobrej vůle mohli by si
Šovietsky zvaz a USA vymě
nit’ troch generálov.
— Nie zlá myšlienka —’ho
voří americký delegát — ko
ho by ste navrhovali?
— My by sme vám poslali
generála Jefrimoviča Ostipova, generála Atexandreviča Okupovačnoja a gene
rála Michaiia Myšky na.
— Ktorých generálov by ste
chceli od nás?
— General Food. General
Electric a General Motors.
KROK VPŘED
Na družsive vysvetťuje
nový kultúrny referent postucháčom, aký pokrok uro
bila strana v posiednom ča
se a hovoří: Ešte ,pred rokom smá bolí £ našnu etconómiou na pokrau^riepasii
a odvtedy sme, urobili krok
vpřed.

UŽ VTEDY BQLI...?
V škole vysvetťuje učitel.’
žiakom příčiny pádu Rimskej ríše a hovoří im: Patři-ciovia a risnski senátoři sa
vrhli na t&denig, luxusný ži
vot a zvrhlé nry...
— pán učitel’ — pýtá sa žiapYk — touž vtedy boli pri mo
ci komunisti?

• Pracovníci Státní banky a minister
stva financi! Přestaňte tisknout nové
bankovky! Peněz je mezi lidmi dost,
ale papíru je málo!
• Zdravotníci! Zařiďte výrobu jednorá
zových injekčních jehel! Vezměte si
příklad z tčžkého průmyslu, který již
dávno vyrábí traktory a kombajny
k jednorázovému použití!
• Novináři! Neskrývejte nic před čtená
ři! Glasnost dala lidu pravdu, jenom
pravdu a nic než pravdu!
• Učitelé a pedagogové! Přesvědčivě
vpravujte vědomosti do hlav svých
Žáků! Výzva „učit se, učit se, učit se“
je zvlášť aktuální dnes, kdy nikdo
nechce „pracovat, pracovat, praco-.
vat“!

• Silničáři! Uveďte rychle do pořádku
povrchové kryty silnic. Všechny cesty
přece vedou ke komunismu, kromě
našich!

• Občané a soudruzi!
Bojujte směle za odstranění všech pri
vilegia Ať žije socialisticky nejen náš
lid, ale i strana a vládaLred.

ETAPY VÍTĚZNÉ POUTI
1903 - Komunista? Ne, sociální de
mokrat. To je fuk. Do vězení!
1917 - Jsou tu komunisti? Vstaňte,
revoluce!
1937 - Komunista? Jste zatčen.
1941 - Komunisti, vpřed!
1956 - Otevřete, Jste rehabilitován!
1977 - Chceš udělat kariéru? Vstup
do strany!
1990 - Chceš udělat kariéru? Vy
stup ze strany!
Kam kráčíme, soudruzi?
Leták, rozšiřovaný městským výborem
KSSS v Moskvě 15. července 1900

Socializmus je vr^j nty trnistejšia cesta
od kapitalizmu ku kapitalizmu

Přišla americká delegácia
do Sovietskeho zvázu. Vša
de s a robíftbnatíok. No před
iedným dčmóm vidia, ako
Ivan Ivanovic surovo bije :
svoju ženu. Pýtajú sa ho na
příčinu a on im vysvetťuje:
— Cos takou ženou robiť? >
Ukradla mi helikoptéru, že j
ide kúpiť maso, a ona, hlu- ;
pana, přistane na goltovom
ih risku.
— Mále pravdu — uznávajú
členovia delegácie.
Na druhý deň sa pýtá mu
žika předseda sovietu, čoto
včera tým Američanom ta
ral?
— A čo? Mat som im pově
děl' pravdu, že som po troch
rokoch dostal preukaz na
galoše a ona, b/ázon, mi ho]
spálila?
Pýtá sa žiačka učiteťky v
škole na Slovensku, keď sa
už všeličo změnilo:
— Teraz sa už budete, pani
učitel ka, lepšie a krajšieobhekať, keď už nie ste viac
súdružka?

TRI ŽELANÍA
Gorbačov navštívil Husá
ka, že sa s nim porozpráva
o možnosti odisťna penzi,u.
— Na pracoval si sa dost'1—
hovoří Gorbačov - mladším
třeba přepustit’ miesto. Ale
před odchodom na penziu
ti splníme tri želania.
Husák: Prvé želanie by som
mat, aby nás obsadili Číhá
nia a hněď ai odišli.
Gorbačov: Móže sa stať. A
druhé želanie?
Husák: — Aby ešte raz přišli
Číňania a hned'odišli. A to je
aj moje tretie želanie.
Gorbačov krůt i hlavou:
— Vedel som, že si starý, ale že si ai blázon, to som nevedel. Čo sú to za bláznivé
želania?
Husák:
Nie celkom. Ti Čiňania by totiž každý raz mui seli prejsťcez celé Pusko.

Vzdychol si v Košicipch
komunista:
— Nuž nedbám, keď ma už
posielate hnoj kydať, at§ by
ste mi mohli ešte poýedať,
kde dostáném vidly.
1 zázraků socialismu;
1. Všichni mají prácí, není
nezaměstnanost.
2. 1 když všichni mají práci,
nikdo nic nedělá,
3. Přestože nikdo nic nedělá,
plén se plní.
ě. I když se plán plní, nikde
nic není.
5. I když-nikde nic není, všech
no se dá sehnat,
6. Přestože se dá všechno seh
nat, všude se krade.
7. I když se všude krade, nikde
nic nechybí.

Příslušník Štb [tajnej po
licie], ktorý mal v Kanadě
známých, honosil sa svojimi
digitálnymi hodinkami. Raz
sa hd ktosi opýtal:
— Koťko je hodin, súdruh?
Eštebák sa pozřel na ho
dinky a odpovedal: desať
deleno osemnástimi (10:18)-

Sovětský svoz ¡te odhodlal
fešit krizi v Polsku evoluč
ně:
???
Napřed tam pošlou ln&iru
Ghandiovou, a la odnaučí
Pol&ky jísthovjš^,. Pak tam
pošlou Khomaímko, a ten
je odnaučí jíst vepřové.
A nakonec tam poštou Castra, a ten je odnaučí jíst
vůbec. Pro ty, kteří se nebudou, chtít učit pak sbyde
vždycky místo v Angole. A
tím se vyřeší i zásobovací
potíže angolskéha lidu kte
rý také vykročil na cestu
vědecky Tržené, společnosti.

Plakala chodenim po obchodoch utrmácaná ruská
ženička ,ý ^¿hudobnej komórke. žrazú sa objavi/o la¡omné- světlo a počula hlas:
— Chcem, abysi bolašťastlivá. Keďsa ťa dotknem tou
to paličkou, všetci budu po
tebe túžiť. Ženy ťa budú vynášať do neba a budeš
snom všetkých.
— Už viem — hovori ženič
ka — premeniš ma na princeznú.
— Nie! Na pecen chleba.
BILAK A PEPESTROJKA
Nakoniec sa aj súdruh Bil'ak rozhodo! postavit’ sa na
stranu "perestrojky“ a dal
sa do dědin zaprednášať si
o tom. Hovq/í do duše poslucháčom, aby sa usilovali
dosiahnuť plný socializ
mus"
— Keď budeme mať ten "pl
ný socializmus" — ozve sa
jeden z poslucháčov, bude
už ten pravý komunizmus,
alebo móže byť ešte horšie?

POCHYBUJE

Na poradě vojenských expertov Varšavského paktu
chvěli sa ruský generál: My
nepotřebujeme ani lietad,lá, aby bombardovali Ameri
ku. My móžeme bomby za
balit' do kožených kyfrov
odviezť ich do Ameriky a
nechať ich tam vybuchnúť.
Smeje sa bulharský dele
gát vzadu.
— Cože, súdruh Smejkov,
v ari tomu neveriš?
i — A j bý som věru, ale odkiať
vezmete kožené kulry?

XXXXXXMXXXXXXXXXnXMn.7\nJi7^7,njt.KjtxxXXXXXX

Sedí babička se svou vnučkou v Pra
ze v kině,kde se hraje film "Sněhurka
a sedm trpaslíků". Běží týdeník, čsl.
straničtí a vládní činitelé vítají
svým charakteristickým způsobem dele
gaci s Kremlu. Vnučka se ptá babičky:
"Babi,to už jsou ti trpaslíci?" Vedle
sedící pán se ujímá odpovědi:"Ne hol
čičko.To nejsou ještě trpaslíci. A až
budeš větší, rozpoznáš sama trpaslíky
od tajtrlíků.”
-1...... "-■•«■’'«rvwM-wwwwvwwwwwifwxxxXX
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nacistického Nk tiecia reprczentotaný
I kt yž samotný

»

A lo t jaká »»rachy,
jen kd yt má ma prach y.
Pustíme
v W
na celič ký »vé l

Jad an. dv a W.
my jv n e ť a lf t.
Kuráže nám rrnehyW.
na o M 6 je alib i

Říšskoně mecká hymna.

Ado lfem H terem (obr. 2).
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I ^z br an i

a*N eíký Tirnoi byl vc lko t protinacistickou
jí; od pT vjf oě ttlt u od uchopeni
no ci rar isiy v Německu. V.r ov ai před ně
meckou ro">: navěstí a mo:;ua ř ci, že píed ví
d íl. kam sm íiu je terno vjvoj.
Na rozdíl od mnící c a rt kýcb poli tiků, kte
ří jeSté v roce 193 8 11<pě 'ě ři li v mí rum iov n ust Ado fa H itle r i. ;iž v h imorist ickěm £ is >
ps e Ko mi r kres íeiý humor v roce >934
pte dboví lal s tělovou expanzi Německa (obr.
1). Je jisté t íž zajím iv i, že stejný lumori ¡ti
ký čtso pi; ' tíž e do ! é již ” idél neslavný k>i

ani nezdá o
Neopomenutelnou kap toiu tvoř í protiválečná
tvorb i Josefa Čapka, revyjímaje jeho černý hu 
mor. To, 10 Karel Čapek
vyjádřil vo svých diva
delních hrách. přede 
vším Bílé nemoci a M at 
ce, to je to bratr ztvárnil
jako ina iř Byly to pře 
devším tresby Zákl ady
hitlerovské
výchovy
zr okt 1933 představujíc hon bu na Žid y školní
mlád ;ží a z cyklu Di ktá 
torské bity , vydaném
v roce 1937, Krok dě
ji l... . Ee ólí rka a další,
pošlará zajíci lidskou důslojncst. Však také na
vato’ má slova Josefa

_________

k; Ti ta tura, jeho někt .rým spoluviníkům se to
n; p .'dařilo. Je obdivi hodné, jak český humar
p led vídal to, o íem se zat leperiým p aliíikůui

„sCrtee" ušel šibenici jak mu to předpovídal

]

dm enu m ůř : iek ai.
Za války v letech 153 9- 915 se
stal humor re< íFiou součásti čes
kého živo a v prote kto ráu Byl
obro” ským prostředkem pro ině-

znac:zovaná mládě i uspoř íd ala
v Praze bouřivon dt m on sr -ci
Jak j- vidět, 6 Ští vmélci bo ovalí
p-oti narůstajícímu ntbeepečí.
i když si byli i ěóomi ;o je v bu-

.

Čapka, acy je io b ia r odešel do clony, tn i
tento odp evě dil,
n; jeho kte ib / Němc i ne
zapomeno j . Josef íap ek uko nči isv ij ž iv í t na
úsvitu sv Aiody v konesntračnim t if o ř ’ .
Bv’ a to právě Praha, kde ranné v sepětí ne
jen české karika tury prot válce
a nacistickému násilí se prezento
valo na M i zinárodní vý stavě karikatury, uspořád aní spo kem M á
nes v toc : 1934. Ř ad í umělců
z nic trž je t utné otzv láš ě v yzvednout osobité kari katu ry Fran iš ca
Bidla, zd e asně vy siovÚ i sv51 >rotiválečný podo j. Pro i je jm i
uspořádání p otestovala pražské
německé vyslanectví a německá

ČESKÝ EEMCP PROTI NACISMU

I IB " K NO VÁ ČE K
Ho iorí r na Fond N O l

„Prohráli jsme válku, aniž nám v lom m ol l
nepřítel zabránit. “

99 9 “

mecké rezistence lí m ě í de nn í se češti li^é
setkávali s vov ými: lekd otam í a slipy, za mí
řenými na politické cení v říši Jejím bohétým
zdrojem se stali též pi ote do iát ní koíabo r’ nti
An i V době úspěchi německé ar.jiá Iv jak na
západní, tak i na výct.odní fro nt ; r/o- ha v ipú
neochabla. Ú lu p o v í zkiaco váni německé
fronty a již j asně b hžítá se porážk | n *císti< kého Německa byly jejich ne sy i;r t atelným
zdrojem. Stejně jal o zkres ující a lživé zprávy
z hroutící se fro ílý
Válečná anekitoíá v pro t-kt orá tn repTezen
tuje české myšími a cdi áží n;zdoln ou dru ve
vítězství pravdy a -1e ii okracii a potr :st iní vá 
lečných zločinců, viř !a se jaco la vi ia od úst
k ústům, samozřejm'; s nezb sinou opatrností
před kolaboranty (• z á ki. Fr il rtícky v té době
však z pochopitelných důvoJů vysni id pio tinémecký kreslený íu mc r,
Válečná anekdota j oiráh ala překonat nejen
dny obav a strachu a e byla stále uaJějí. až se
jedna z nich vyplní 1®
„Víš. jak bude znít posb dní zp ’áva vrchr ího
velitelství německé brann; moci?“

VTIPY Z
ČESKOSLOVENSKA

Rýmovaný návod jak zvýšit
turistický ruch přetiskly Literár
ní noviny: "Nebývalo dříve kla
dem (poklonkovat před Zápa
dem.) Dnes zůstane profil čistý
(při poklonkách před turisty.)
Ba, může se přímo směle — lézti
jím až do portmonky!" — FEC

Přišel kostelník k panu fará
řovi a řek! mu: “ Nezlobte se,
pane faráři, ale ode dneška už
nevěřím v Pána Boha.” “Tomu
nerozumím”, řekl farář, “ty,
který jsi celý život tak poctivě
sloužil Pánu Bohu, a nyní se od
Něj odvracíš?” — Druhý den
přišel kostelník opět k panu fa
ráři a řekl: “Nezlobte se na mě,
, pane faráři, ale já jsem musel
vstoupit do KSČ.” “Prosím tě,
ketelníku, řekni pravdu, proč jsi
to všechna udělal?”, zeptal se
nešťastný pan farář. “Já jsem
musel. Kdybych to byl neudělal,
tak mně nevzali syna na boho
sloveckou fakultu!” — FEC
Na hranici mezi Kubou a ame
rickou základnou Guantanamo
stáli blízko sebe dva vojáci na
stráži, kubánský a americký.
Američan si nedůvěřivě prohlí
žel světlovlasého Kubánce. To
ho to rozzlobilo a nakonec se
dopáleně zeptal Američana: “Sto
smotríš? Ty njkogda neviděl kubanskovo soldáta?” — FEC

Qaeteium atíttín cendetí...

Ministr zahraničí Chňoupek
lhal ve Francii novinářům, že „v
Československu je uše « naprotém
pořádku, nikde ani stiň diskrimi
nace, neřku-li pronásledováni.“ Z
této lži ho usvĚdáuje i jednoroční
podmínečný trest 80-letému (!)
knězi Ladislavu HanuSovi, jenž
v Ružomberoku vypomáhal v du
chovní správě zpovídáním věří
cích.

„Cesterům autem censeo... Ostetné

\ ,
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soudím, že KOMUNISMUS
musí být zničen r <r

Policajt vyzve mladou slečnu k tanci a ptá se jí .
"Slečno, Vy si taky myslíte, že jsou policajti blbí?"
"Ne, ale na hymnu jsem ještě netancovala "

BRATSKÁ POMOC
V ktoromsi veťkom západoeurópskom¡ meste d$H sa do
seda dve teroristické sku
piny. Strel’ba križom-krážom cez ulicu a odrazu ti
cho, lebo im vyšli náboje.
Vtedy sa odrazu z bočnej uiice objavi ruský tank. Vyjde
z něho člen KGBa pýtá sa:
Telefonovali ste o bratskú
pomoc?

MIEROVÉ FABRIKY
Dozved^t.sadožo od kamaráta, 'Hidfy pse ujev auto
mobilko v Česku, Či by sa
nedali „pótiahnuťnejakésúčiastky,'
— Dali by sa.' A aké by si
chcel?
— No tak, aby sa dalo z nich
zmontovať auto.
Po mesiaci-dvoch hovoří
robotník automobilky kamarátovi: Už dva mesiace
ti nosím súčiastky; podařilo
sa ti to auto ¿ložit?
— Podařilo i nepodařilo.
Nech to sklepám, ako viem,
vždy mi z.toho vychádza gu1'omet.

NEUVĚŘITELNÁ OCHOTA
Keď bolo s Jaruzelským už
vel’mi zle, odhodlal sa isť k
Brežnevovi a hovoří mu: Naša krajina je na dne. dědině
Sovietsky zváz nás móže
zachránit’. Podal Brežnevovi
zoznam tovarov, ktoré by
Učitel’: Čo je komunista? (
potřeboval. Brežnev si zalo Žiak: Člověk, ktorý študuje
žil okuliare a čita dlhý zo i Marxa a Lenina.
znam: Milión ton pšenice.
Učitel': A kfo je antikomu
Brežnev hovoří: Dáme. Patnista?desiat tisíc tón masa. Brež Študent: To je člověk, ktorý
nev: Da, dodáme. 5000 trakoboch čita a rozumie ich.
torov, atď. atď. a Brežnev
so všetkým súhlasi. Potom NOČNÝ SPÁNOK
zdvihne oči a pýtá sa daruzel
Na bráně istého ta/iansského: Co pozeráš tak po keho hoieia malí nápis:
chybovačné? Azda mí ne— Prosíme vás, aby ste v no
dóveruješ?
ci nevyrušovaii zo spánku
Jaruzelsky.: Dóverujem, len našich hostí.
neviem, či nám to všetko
Na druhý deň kiosi pripiMaďarsko a Českosloven sal;
sko' dodá.
— Naučte ploštice čítat'?
VYRIEŠENÝ PROBLÉM
Prišiel k Husákovi minister VYUEČENÝ RAPAQÁJ
V rodině máji syna Jožka a
byt ověj výstavby a hovoří
mu, že by sa malo zo zahra- papagája. Synar&hceti do
ničia objednat’ stotisíc pos stat' na univerzitu a právě
teli, kedže domáca výroba šakali na profesorá Pučistu.
kiorého bolo třeba nějak
nestačí.
Načo objednávat' — odpo- slušné podplatit'. Chyba bo
vedá mu Husák
mrtvi te ta. že papagáj hovořil a žesa
zia na cintorinoch, sedliaci naučil pozdravit'Pochválen.
na slame, robot nic i na mí- Učia ho cely deň zdravit'
tingoch, študenti v Školách, Čest' práci, ale papagáj sa
umělci na vavrínoch, strana ivrdohlavo drží svojhb--Po
je stále na stráži a nepriatel’ chválen.
Z oblok a vidi a príchádzať
nikdy nespi.
profesora Pučistu. Čo s paVYSVETLENIE
Komunistický ideológ sa pagájom ? Mohoi by pelů vec
pobabrať. Šikovné ho hopýtá katolického teoióga:
Vysvětlíte mi to, ako je to dia do chladničky. Vec sa
možné, aj my sťubujeme l'u- vydařila, syn bude přijatý a
ďom raj, aj vy ifai.sťubujete. na papagája zabudli. Až ve
čer si kiosi naňho spomenul
Vám veria a nám peveria.
a
běží ot.vor iť chladničku.
Teolog:-My sme našim vePapagáj.
trochu oťápený.
riacim raj ešte neukázali...
vyiezie von a pozdraví:
— česť práci. Sibiř.

ZA HRSŤSMIECHU
kAdár
Gorbačov rozoslalsvojich
špiónov po satelitných kra
jinách, aby sa od nich dačo
poučil, ak už nevyhnutné
nějaké reíormy musí začat'.
Vrátil sa prvý špión z Prahy.
— Ako to tam robiaZ — pýia
sa Gorbačov.
— Vel'mi jednoducho. Všeiky vládne autá májů smě
rovky doťava a tak aj idú.
— Konzekveniní — hovoří
Gorbačov — ale duráci. Nik
de sa nedostanu.
' Prišiel druhý'‘špión z Bu
dapešti a hovori: — Viezol
som sa s Kádárom v aute a
videi som tajemstvo jeho ús
pěchu. Na každej križovatke
povedal Šoférovi: Vyhoď
směrovku doťava a zatoč
doprava.
— Lišiackě ^--povedal Gor
bačov — ale poučně. Tak
budem postupovat’ i ja při
rokovaniach so západom.
— Ako. Michail — pýtá sa
špión.
— Presne tak akp Kadár. Na
križovatke dám signál do
prava a zatočím vždy doťava.

EŠTE JEDEN „REFORMO
VANÝ
Na politickom školení v
Moskvě vysvetťuje prednášaieť poslucháčom. že sovietska spoločnosť je už ta
ká vyspělá, že si móže do
volit' slobodu prejavu.
— Dobré, dobré — ohiasisa
posluchač vzadu — ale čo
bude potom s jyfpLkiorípo•UŽijŮ SlQbQgj^fjSij&vU?
— Nuž a co? r.ň áj predtým.
Na Sibiř...
Keď bol Husák ešte pri
moci,-,, posjaHsvojho tajomníka do skladov pozrieť, aké
májů zásoby. Tajomnik sa
vrátí a hlásí:
— Je tam zásob na dvadsať
rokov.
— To je veťmi dobře. A pre
všetkých?
— čo vás nemá, len pre nás
dvoch.

Není-li dostatek požíratin na
trhu, uchylujeme svou pozornost
k restauracím, nikoliv tedy res
tauracím fasád a hladomoren, aíe
spíše k institucím obzerstvovacím, 1 tam nás ovšem doprovází
všudypřítomno tvrdých ekonomic
kých zákonů socialistického re
alismu :

"Pane vrchní, nemohlo by mít
to pivo správnou míru?’1 "No, to
by mohlo, ale abych vám pravdu
rek, výčepní to vidí nerad."
"Myslíte, pane vrchní, že by
se do toho pulitru dal zazdít
ještě jeden prcek?"
"Jakpak by ne, třeba dva!"
"Jo, tak co sem rád. V tom
případě mi tam ještě dolejte pí-

Česká kuchyně se nikdy nedala
zahanbit západním kulinářstvím.
Netrvalo dlouho a na stolech na
šich strávníků se objevil hambur
gr. Přes celý talíř a kolem ješ
tě vokurčička, pláteček červené
řepy, cibuiinka, kvítek karfiólu
a podobné okolnosti.
"Prosím vás, pane vrchní, co
ste to přines? Tohle má bejt ham
burgr ala sovětský sputník?"
"Ano prosím, jak vidíce, je ob
klopen velkou oblohou,"
"No a co je to vprostřed?"
"Přesně jako sovětský sputník.
Uprostřed je pes."
"Pane vrchní, tyhle dvě žebra
jsou půl kuřete?"
"Ano, vašnosto."
"No, to je výborný, tak mi při
neste tu druhou půlku."

Pro zahraniční klientelu posta
vili hotel Internacional, smutně
proslulý svou stalinskou archítek
túrou. Chvástá se číšník zámořské
mu hostu:
"To, že tady nemáme jídelníčky,
to vás nesmí překvapit. Objednej
te si, co chcete, a já se s varna
vsadím, že do dvaceti minut to
máte na stole."
"No to je dobrý, tak mi přineste
chlebíčky obložené velbloudí paš
tikou."
"Jak si vašnosta přeje, a má to
být velbloud jednohrbý nebo dvojhrbý," dodává číšník jízlivě.
"Radši dvojhrbý, doktor mi ří
ká, že mi dromedáří paštika ne
svědčí na slezinu."
Číšník odcválá, host Čeká 20,
40, 60 minut. Po dvou hodinách
se číšník při šourá s prázdnou,
"Á, došla vám velbloudí pašti
ka, dyt sem to říkal."

j e š t ě je d n a ru s k o -ž id o v s k é :
S o v ě ts k ý s t á t n í ú ře d n ík z a h lé d n e v M os kv ě na la v ič c e v o a rk u
Ž id a , ja k se u č í h e b re js k y .
"N e m rh e jt e čase m , s te jn ý ,v á s ta m n e p u s tím e ."
" J a v ím , to ja jé n az p ř ijd u do n e b e , abych se tam d o m lu v il."
"A c o , když p ř ije d e te do p e k la ? "
To nebude p ro b lé m , R usk y um í m.

ANKKDOTÁŘ
DNES RESTAURAČNÍ

"Pendrek, velbloudí paštika, tý
tu máme ještě dva metráky od po
slední návštěvy Haj lé Sulázíjé.
Paštika byla v pořádku, ale po
celý Praze sme nemohli splašit
pofádnej kus chleba!"
jablečný závin po socialisticko

Spolu s vámi se diví Jarda Malý

Socialistické hospodaření dosa
huje netušených proporcí. Česko
slovensko jíž nejen předčilo
všechny kapotalistické státy v
počtu zelezo-kilogramů na jednu
osobu, ale zároveň v počtu osob
na jedno jablko!
Povídá pan doktor pacientovi:
"Takové pivní břicho jsem ještě
nevidel. Kdybyste si místo kaž
dého piva dal jedno jablko."
Praví pacient: "Zbláznil jste
se, pane doktore! Kde bych po
Praze sehnal denně třicet jab
lek?"
Hned za Národním divadlem, na
rohu Ostrovní, přijde zákazník
do Zeleniny a ovoce, n.p. a ptá
se: "Pane vedoucí, máte jabka?"
- "Jo, máme, ale jen v divadel
ním provedení."
"Opravdu", zajásá zákazník,
'tak mi jich navažte pet kilo.
A mimochodem, jak vypadaj tako
vý jabka v divadelním provedení?"
"No, to máte jednoduchý," pan
vedoucí na to, když už zákazník
zaplatil a převzal zboží, "kde
jinde byste potřeboval shnilý
ovoce."

"¥y kluku neřádská," zlobí se
předseda JZD, "ta paní ti dala
jabko z našeho družstevního sadu
a tys ji rozplác kravinec na ka
bát."
"Omyl, soudruhu předsedo, to
nebyl zádnej kravinec, to bylo
to družstevní jabko."
Jaký je rozdíl mezi kapitalis
mem a socialismem?
V kapitalismu zahnívá celý spo
lečenský řád, v socialismu halt
j en ty j abka.

&.

anekdoDírium

NA SKÚŠKE Z MARXIZMU
— Prečo kupujeme pšenicu
z Ameriky?
— Aby sme pomohli odstra
nit’ hedostatok kapitalizmu,
ktorý sa nazýva nadprodukcia.

•

A nyní .jedna anekdota opravdu mistrovsky odpozoro
vaná a přímo ze života — takže skoro ani ne anekdota.
Pět etap plánování;

1. pčedprojektové nadšení
2. - realizační vystřízlivění
3. Hledání viníku
4: Potrestání nevinných
5. Odměňování nezúčastněných.

raší růžové socialistické predjaři.

A tohle rašeni nezkrotl, nezastraší
žádní uličníci, žádní zbrojnoši.
Žádné Trumanovy fondy, žádný dolar
žádné typy, milující stále stín,
žádná zkyslá politická'cocá-cola

z Ameriky, z Bělehradu, z Palestin!
Jde o (o vzít bandu za límec...

Donutit jc, aby sami vyskákali do vesmíru

jako krysy bezhlavě po hlavě.

Dělají dolary i z krvavého těsta,

však v Polsku dnes navzdory rostou nová města,
dělají dolary a šiří svoje klípky,

však v novém Maďarsku se naplňuji sýpky,
dělají dolary a pumou při tom chrasti,
však mocně dýmají dnes závody v mé vlasti.

Nu, onen nový svět, jak by 1o bylo v plánu,
nerozsype se přece před hrozbou Vatikánu.

(František Nechvátal, básník, 1952)

STALINŮV ÚSMĚV.,.
To je on

Celý
vyzařuje
v úsměvu svém
stalinském

A jak by mu nezářil
na tváři

ten úsměv vítězný,

když jako slunce vychází
na nebi mladých tříd

(Vflém Závada, básník, 1950)
Ať žije generalissimus Mír!
Chráníme si tě jako oko v hhive
Marx misto bible dai ti Idtd

jasně svět vidět i ve vši vřavě
lid, to je Stalm, Stalin je lid.

Ať žije generalissimus Miř!

(Marie Puj manoví, spisovatelka, 1950)
K NAROZENINÁM KLEMENTA GOTTWALDA
Proti vůli mocných světa zrozen

z Jitřeněina čela
bez darů a bez Tři králů, bez povijanu
přišel na svět, jak se vchází do uraganu.

(Vítězslav Nezval, básník, 1951)

_____

Dělají dolary, dolary ke své chvále.

Však svět se nemíní rozsypat jaksi stále,

o iy .
n . — Bás ník V. Rohan zveřejn it odpovřčl pro f. V. Černého,kd yž ho přá te 
lé v r. 69 vu bíz el i k odohodu, do za hr an ič í :"Proé já bych mé7, od ch áz et.,já jse m
tu dcm a,at táhnou ti ,c o sem nep atř í! "

(1952. Aulor: básník a kritik Jiří Tauíei

v

j g|( ^ O£j |éZSIí
Ho-Ký . Praáa
B.

Ka re'

(Malá dok um ent ace o čes ké publ icistice za kom un, srnu)
tep rve ¡e vi v; správn ém světle la k y noz ěe tti du ch oté psali a lfeali pa>y
Tohle neni žaloba ! To je jen reka pitulace něč eho , na co byc hom ntm ěti kom uni smu Je to však před evším zerto vne, zabavme ctem >a y se mu
zap om enout. Dnes po tom všeo becn ém kra chu světového komu nismu se dát také titul: Jak slova léta ia ..

d ,™,! m
«.««?
2

Jak psali, jak básn ili,

Vždyť vysoko nad tím po celé zemi naši

5 'L Z \

Na začátku týdne loučili se,

koncem týdne znovu setkali.
Sešli se - jak scházejí se bratři

X ^ -tT

nebo jako otec se synem,

Kdyby naše slzy spatřili,
jsem si jist, vrtěli by hlavou:
Kdypak jsme vás tohle učili?
Našli jste si ale chvíli pravou!

Nejste, dávno nejste malincí,

nechodíte sami černou noci.
Neni s vámi Stalin - buďte stalinci!
Není s vámi (ěottwald - buďte gottwaldovci!

Lide sovětsky, jsme spolu v hoři svém,

lásku o to větší nikdo nerozdrtí.

Sblížili nás na věky svým životem,

Co to jsou telegrafní sloupy/ Cen
zurovaný strom.
Nový pozdrav v CSSR: »Cest ne
bo práci N

Nový přípitek tamie: -Na hov
no.'r (Na hromadný odchod vojsk
našich osvoboditelů/)

V-

soudruh Gottwald se soudruhem Stalinem!

1953).

kteří k sobe nerozlučně patři -

spojili nás na věky i smrti!

Stalo je roku 2000 ve Švýcarsku.
Ptá se syn otec: -Tatí, kdo to by!
ten lireiněv?* • Moment — Brciněv - . . Brcžněv .... no, určitě to
nevím, ale mohl by to být len poli
tik, cn žil v době Alexandra Solíc
tiieyna.»

(Pavel Kohout, básník, dramatik, romanopisec 1954)
"Milada Horáková ši svou smrt zašlou žila.' Ťo nebyla žena, to nebyl člověk. Byla to jen

zavilá a podlá nepřítelkyně. Zradila to nej vyšší: vlastní zemi, vlastní lid.

(Jarmila (Bazarová, spisovatelka, 1950)
"Psům psi smrt!"

(Ivan Skála, básník o procesu proti R.Slánskému a spol. 1952)

"Zločince Slánského chtěl pomáhat zachránit před spravedlivým (restem mnichovský
vysílač Svobodná Evropa. Kdo by neznal tuto smutnou instituci, která se zradila z

dolaru a ze lži, z dobru a ze lži živoří.,/

-

-

(AJ.Liehm, novinář, 1952)
DOPIS STRANĚ...
Má rodná, .

Co rotu mraz ked vonku nič nerobí ?
Bebá komunistom po ehrhále!
Ladis lav Danek. Slov ensk o

jako by ji pěvci z lidu zpívali.

-

Je to dojemná i bohatýrská píseň

Kde je na jh us ^j ši les na sve te?
Mo ptedsa na Slovensku. W ám etu len trid uby a Rusi octial už vy se 20 rok cv nemůžu výisf.

(Ilja Bart, básník, 1953)

-

Náš rodný otec, vůdce, záchrance všech!

Kde je naivy »ši vrc h na svete?

Dnes umřel Josef Visarionoviř Stalin!

ODPOSLOUCHANO V PRAZE
Dnnes/o je orgándm lidoví kontro
ly, že známky j Gustavem //ušá
kem mizerní lepí. 1 vydali se orgáni do nejbližšt trafiky, nakoupili
něm známek a podivili se: všechny
přilehly a držely bezvadně na pa
píře. Zadali o d trafikanta vysvětle
ni pověstí, utrhajících na cti es.
známkovnictví. Di trafikant: * Pio
jo, ale dyž vy sic první, kerý pli
vaj na ntb.r
Potkají je dva. rPovím vám nový
vtip,- praví pan Novák, rjde Gu
stav Iftisák po ulici. Za ním jakési
individuum, zvedá nuž a užuž ho
chce bodnout do zad . . . Znáte
to?- -Ne.- -já taky ne, ale začátek
je dobrý, neř»

Sam ozř ejm é že na Sloven sku lebo už výše
40 roko v ídem e dolu kopcom...

planetou otřás v samýeh základech

“ Do bit ev půj de před řada mi, do bite v pujc^p G ot tv al d s námi , do bite v
niíide pře d řad am i... (Jes t iže tvto verše n:z iá\p! Mi l m Uh de, 14. bře zna

Slunce se zatmělo.... A strašný úder z dáli

Z československého humoru . . .

jež jsi ve mně dlouho zrála,
tak jako v tisících jsi rostla již,

jak růže v srdci, jak magistrála,
jež dálky spojuje, zemi a hvězdnou výš!

A proto útok náš už nikdo nezastaví
-lak jako nezastavili nás v únoru.

Dělník je na hrade. A celý národ staví.

Já, voják řadový, Čest vzdávám praporu.
(Jan Sterk, básník, 1949)

Jozo s Dtóou pasou u ailniee ovce. Jede kolem nákladní
íutió se značkou T1R. Jozo sc ptá: “Co je to také Tílí!”
I)ežo: “Veri vidíš, auto iric na východ — tak sa to čitá
Ťoyaf Ide do Ruska”.
. ..!l .
1
Za n<«fcál’k dní zase pášou ovcó, auto jode nazpátek.
Jozo: Xlio že niá napísané T3R i keď jde-nazad?” f

Pozo; “Keď ide nazad, aj nazad sa čítá, Rusi ldú pre
Tovar”.

BONMOTAKY Z PlRtHY
Metoda kino-pravda byla u nás nahrazena metodou potěm-kino

Říkali o něm, že politicky vyzrál. Tak se ptám: na koho?
Dříve na spisovatele Čekal lektor. Dnes na ně čeká liktor

Vládnoucí (j)elita
Jsme malý národ. Nemáme ani velké státníky, ani velká auta.
Musíme se spokojit s minicary

U nás každý vyšetřovatel vyšetřuje na vlastní pěst
Maminko, tady v Rudém právu je napsáno! Tak do toho nešláp
ni, dítě!

Na Západě superman.
U nás supermanka
Proč je Praha špatně zametená? Není dost profesorů filozofie!

U nás jsou umělci buď vyřezaní nebo vyřazení
K socialismu nevedou dálnice. Spíš steSky

Hic sunt ChameLeones!

CH/0077

Kedy bude na Slovensku dobre?
Kea budú existoval u nás dve velmi dóležité

vrstvy, vrstva komunistov a nad nimi vrstva be
tonu.
Napriek celosvetovej snahy o odzbrojenie v
„CSSR" 'idú vyrábaf najnovší typ vojenského lietadla Jak-eš.

Polnohospodári vyšlachtiii nový druh sliepky

jakešky, ktoré vedia iba kotkodákat, ale nie sú
schopné znášat vajicka.

J mluvi, prohlísí před ísrdem
ý Bmě bývalý pfíshtžník StB Jvi rnsbw 'Damel zvaný Prala, obžaTTnažr z toho. že ý stech.
t 1948—1950 bil a mučil vyslýiharté
i včzžš.

- Víš, co je na světě nejkrásnějši?

Socialismus,
- A nejstrašnějši?
-

•

Že jsme

ho měli my!

(J .Štět ¡na,

Bi^r^o)

— Jteptvdda, ž^ poi’sě‘ Vasten<ě
požiad,
>víratsí^e
zvaz.o pomoc?
— Anro. Požiadaliv r. 1939 a
Rusi prisli až r. 1981.

(oQ

— O dv lie kl i do na Sib iř.
— °re č& ?
—- Le bo ro zš iřo va l faio šné
sp rá vy že Rus i od viá ča jú
Siov ák ov na Sib iř.

Ako sa budú delit v budúcnosti komunisti?
Rózne. Na Slovensku valaškami a na Kube
mačetami!

— Ty ne vie š o tom?
— ■Nie a č.o sa stal o

šest rokov!

• Rumunský rulník Calin Fici
raa nedávna „exhumoval“ svůj
traktor, který před 36 lety tajně
„pohřbil“ na svém pozemku, aby
mu nebyl při kotektivizécj zkon
riskován.' „Motor §tS’le bSží a
trakt°r v perfektním provozním
Stavu vyjride dpzdvou týdnů opět
do polí,u ppďhlCsíl hrdé Flm-ea
rliny}/ mntr.isteať rov&v doza v rozhovoru pio list C.°peirul
du.
'
Nrdsion;^ Aby zabránil návratti
„ktoniuaflstlcit^:no. 'pcma
]
CalLXFkircrn na místo, kde~icho
.
Možná při výsle_Ú*Ktoc' 36 lot tročlive vvdtáv.ii
< chu žěkdo dostal po hubě, ale
"tepších
[ jinak já facky žedáva
nžm
^jsem žěkteiým.Ple.
na elíčko, aby se probrali v začali

NA CESTE DC MSKVY
Letoší
hovo
.cflujúcim: Dofajčí pripttfa" sa,
pi'osír přistávat
v Mos
kvě na letisku.Sérvrnptovo,
ctáe... Po&uňtá si prošil, jo-

N ie ko ik o re ko v po vojně
st ře tli , sa Mí šo s Vo ito m a
ro zp tá va jii sa o M art in ovi
kt oié ho už dávno ne vid ěli.

Co znamená výrobná značka „Favorit", S.
136? Ze šetril na jedno auto musia traja ludia

* * *

Proč nosí příslušnici Sboru národní bezpeč
nosti pistoli ?
? ? ?

Aby se ubránili, když je něco napadne.

♦ **
Mladý esenbák se připravuje na zkoušky a
zaboha si nemůže pamatovat, které je hlavni
místo SSSR. Soudruh mu poradi, aby si to
napsal do boly. botu si pak pod stolem zul a
Četl odpovčd z boty.
Mladý esenbák se dostaví ke zkoušce, posadí
se za stál, zuje si botu a když dostane otázku,
které je hlavni místo SSSR, zadívá se upření do
boty a vítězoslavné vyhrkne:
"Svít Gottvaldov!"
# • *

Jde po pražské ulici esenbák a nese pod
každou paží velikananánský meloun. Zastaví
ho babička a ptá se:
“Prosimich, pane esenbé, kudy se dostanu k
Národnímu divadlu?"
"K Národnímu divadlu!" zamyslí se přisluiník SNB s dvěma melouny pod paží
"K Národnímu divadlu fikáte... tak to
byste mi musela podržet ty dva melouny".
Babička ochotně vezme do rukou oba pře
těžké melouny a přímo se pod jejich líhou
prohýbá.
“K Národnímu divadlu?", opakuje si přís
lušník SNB. A pak rozhodi bezmocní oběma
volnýma rukama: "Tak to nevím!"
* + *

Ve středu bylo možno potkat na Národní
třídí a na nábřeží spoustu přislušníká Sboru
národní bezpečnosti s bandaskami, džbánky a
lahvemi. Chvátali směřem ke Zlatí kapličce,
protože se mezi nimi rozkřiklo, že na Národním
dávají SMETANU, , ,
m • •

Příslušnici Sboru národní bezpečnosti dělají
zkoušky, aby mohli být povýšeni, Esenbák
dostane rafinovanou otázku, kierýžeio král byl
nazýván Otcem vlasti, založil Karlovu univer
zitu, již esenbáci právě absolvuji.
"Prosím, to vím, soudruhu náčelníku. Karel
i vé“.
Náčelník frekventanta taktní usměrňuje..

"Otázka byla v zásadě zodpovězena správní.
Ale naučte se, soudruhu, fimské Číslice, i vé
v římských číslicích znamená Cyřku. Tedy ne
Karel i vé, ale Karel Čtvrtý".
Jako další dostane frekventant těžkou otázku,
kdože založil Svaz sovětských socialistických
republik.
‘‘Prosím, to vim naprosto bez chyby, soudruhu
náčelníku. Lenin Šestý".
» * *
Hlídka VB staví na silnici auta a žádá prů
kazy. Řidič bez odmluvy podá občanský průkaz
a esenbák slabikujá nápis na obalu: "Ob čan — ský - prii - kaz". Podá průkaz zpět
řidiči a vyzve spolujezdkyni. aby předložila svůj
průkaz. Spolujezdkyni podá rovněž občanský
průkaz a esenbák znovu slabikuje nápis na
obalu" "Ob - čan - ský — prú - kaz". Vrací
průkaz spolejezdkyni a udiveně se ptá "Vy
jste bratři?".
* * *
Pozdí večer přijde náčelník Okresního oddě
leni SNB na stanici a najde tam za stolem
jednoho staršího strážmistra, jak vyřizuje agendu
úplně nahý.
"Co tady vyvádíte, chlape?" — spustí na
něho zhurta.
"Plním rozkaz, soudruhu náčelníku. Účastnil
jsem se večírku u soudruha kapitána Hrálo se
tam na fanty a když jsme už byli všichni bez
šatů, tak soudruh kapitán zhasnul světlo a řekl:
"A led do práce, soudružky a soudružky!" —
Tak jsem se sebral a šel jsem do kanceláře".
Okrskář SNB jde na pochůzku Stromovkou.
V jednom místí sí všimne, že ze křoví koukají
mužské nohy. Zatahá za jednu nohu a ptá se:
"Co tam děláte, občane?"
"Co bych dělal", odpoví muž. "Souložím!"
Okrskář vytáhne pokutový blok a řekne:
"Tah to bude padesát korun, občane'#
Ze křoví se. vynoří ruka s padesátikorunou,
převezme pokutový lístek a zase zmizí.
Za půl hodiny jde okrskář stejnou cestou a
zase vidí stejné nohy koukat ze křoví.
"Co tam děláte, občane?“
" úž jsem vám přece říkal".
“Tak to bude «ona pokuta", řekne esenbák.
"Zase padesát korun"!
Z křoví se ozve klas:
"Nemáš drobnejck padesát korun, Máňo?"
Nato praví esenbák: "Tak vy jste tam dva?
Tak ío bude 100 korun!"

Boroacov prosu Kana boha o audienciu a do
stal ju. A prosil Pána Boha, aby tnu pomohol pri Ntítií dobře si jenom vybíral. . .
mát Poliakov k rozumu, lebo mu velmi šarapatia.
- Neboj sa, syn mój, - hovor! Pán Boh - urobí U řezníka. -Zákaztiíik vyzvídá; “Máte hovězí ?” — “Ne*’’ -—
me čo sa dá. V Polsku bude bum, butn...
"Telecí?” — “Vepřové?” — "Játra?”'— “jehněčí?”— řác’’
O týždeň explodovala atómka v Černobyle,
"Vzadu Iťůlíty. se ozve razzMbeiIy Mas: '“Ať ší jeii íiSVytlířá.
Zúfalý Gorbačov prosí dalšiu audienciu v nebí
D^Jte mu jeáóu J>ře® hubu!”
a ju dostane. A bolestné vzdychá, že to bum,
bum... nebolo v Polsku, ale v Sovietskom zvSze. í
Pán neba a zeme ho nato chlácholí:
I Domovní prohlídka u českého faráíte
- Máš pravdu, syn mój, ale na vlnenie som ja,
Příslušíiícř jasnou.: mátl bltářífeni fotografie H jšáfca, Sífllina.
lebo Popieluszko mi dal do nik starú mapu
královny Alžběty a prezidenta ¿Reagana. Naátitaa farář »yPolska!...
HVÉtínje: ‘‘Ale tó je jen taková pomůcka ik modlitbě,” Ukáže
na Hukáká.:tséš ..., 'který jsi,T;.-adbea»eh - - - " ukáže na
- Ktorá krajina je najdalej vo vývoji socializ
Stalina, “přijít’.království¡»tvé . . .’’ ukáže na Alžbětu, “buď
mu?
vůle tvá .ukáže na Tteagaiia.
- Polsko! Už došlo na samy koniec tohto vý
voj a!

V istom bukurcsískom centrálnom
urade mat' zaměstnaného referenta
Jakuba Kohna. Raz ho navštívil před
stavený.
— Súdruh Kohn, v úřade sa mno
žin namictky, že pre toto micsto ne
máte kvalifikáciu...
— Myslel som na to, — riekol
Kohn j usmevom — medzitym som
zmaturoval, A vytiahol z vrecka ma
turitné vysvědčeni?.
Všetko bolo v najlcpštim poriadku.
Ale o mesiac znovu priíiel předsta
vený.
— Viete, sme velký centra lny úřad
a India poukazujú na to, že by sme
predsa len malí mať prevažne vyso
koškolsky vzdělaných zamestnancov.
Keby ste aspoň dialkove študovali...
Kohn sa usmial a vytiahol index:
— bia všetko som myslel. Už “
stu
du¡cm.
51} bol velmi spokojný. Napriek to
mu Sa o pár týždňov znovu objavil.

— Všetko by bolo v najlepšom po
riadku, len vlete, keby ste sa nevolali
Kohn, súdruh Kohn...

— Rozumiem, — riekol Kobn a vytiahol ?. vrecka doklad o zmene měna
na Pcpescu.
Zdálo sa, že už teraz ho naozaj nic
nemaže postihnul. Lenžc asi o tri ¡ne
stače bol představený znovu v jeho
hancclárii. Zoširoka spustil:
— Pozriic, súdruh PopesCu, neviem,
ako by som vám to vysvětlil... Viete,
že prebieha reštrinkcia, znižovanie sta
vu zamestnancov. Všade prepúšťajú, v
plánovacom oddělení přepustili Gruna,
v úítárni Weissa a aby sa to vyrov
nalo, musíme teraz přepustit' aj jedného Popesca...

—í—
V sovietskom tábore sa střetla islá
dvojica.
— Prečo (a sem poslali!
\
— Pre lenivost,
— Rozumiem. Sabotáž.
— Nic. Diskutoval som s priatciom
o politické; situácii, A myslel som, Že
mám dosi času udal ho na druhé rá
no. Ale on bol na KGB ešte tej noci.

■—

Z PRAŽSKÉHO HVMORV . . .
Ke smrtelné posteli sí pozval Eíeznev svého nástupce
Andropova a ptá se ho: “Víš to, Juřiji, j^kou těžkou
funkci to po mně přebíráš?”
“To víš, že vím, Leonide,” říká Andropov.
“A myslíš si, že za tebou taky půjdou všichny, jako
Šli za mnou?”
“Samozřejmě, že za mnou půjdou”, odpovídá Andro
pov.
“A co s těmi, kteří nepůjdou?”
“Tak ti půjdou za tebou,' Leonide”.

Z historie řeznických krámů:
Kok 1920: ve výlohách nalevo plno masa, napravo plno
masa, uprostřed nápis: “Na úvěr neprodáváme”.
Rok 1950: Ve výlohách nalevo plno masa, napravo plno
masa, uprostřed nápis: “Prodáváme jenom na lítsky“.
Kok 1980: Ve výlohách nalevo žádné maso, napravo žád
né maso, uprostřed nápis: “Obsluhuje vás brigáda socia
listické práce”.

I
I Čtyři paradoxy reálného socialismu:
1)
2)
3)
4)

Všichni pracují á nikdo nic nevyrohí
Nikdo nic nevyrohí, ale plán se plní
Plán se plní, ale obchody jsou prázdné
Obchody jsou prázdné, ale životní úroveň stouuá.

Názorná agitace
Pavel Dostál
Chceš dýchat smog? A čistý vzduch jen místy?
Nedožit Penze? Tak vol komunisty!
Chybi ti Gottwald? Ty monstra, pomníky a bustVráti je zpět. Vol ale komunisty!
Schází ti fizlové a kádrové listy?
Budeš je mít. Když zvolíš komunisty.
Nebudou léky! Zato však nádory a cysty,
když v červnu budeš volit komunisty.
Motoru svobody chce se ti zadřít isty?
Tak teda brzdi! A vol komunisty.
Policajt s pendrekem svůj džob bude mit jistý,
když se dáš ukecat a zvolíš komunisty.
A spousty mrtvých. Ať žrát mají co hlisty.
To taky chceš? Vol tedy komunisty!
Já ale svědomí chci, lidi, už mít čistý.
Tak volim každýho. Jenom ne komunisty.

Posluchač Vysoké} stranické; školy

Sa pýla:
— Prečo dodává Kanada a USA
tolko pšenice Sovietskcmu zvázu?
Školitel mu to vysvětlí:
— Ide o typický krizový jav kapi
talizmu, o katastrofálná nadprodukciu. Keby im Rusi nepomohli z núdze,
vyjdu na psí tridsiatok.

Prochází se po vltavském nábřeží starší člavřk. U lavič
ky se zastav! a kouká zasnénč přes vodu:
„To ie krásnej Kreml, že?"

„Jakej Kreml?" namítne muž na lavičce. ,,To isou H
čany!"
..Ale prosím vás! Nebuďte cimprlicli!"
to.

Stalo se před časem:
Někdo tluče na nebeskou bránu
jako posediv. Svatý Petr jde
otevřít. Podívá se a za dveřmi
stojí čert a ten hned začne
koktat; „Br,br.br.......... “
Svaty Petr ho zastaví slovy:
„Dej mi pokoj a zmiz! “ A zavřel
bránu.
Brežnevov duch prišiel navštívit Andropova a
pýtá sa ho: „Tak co, Juriji Andrejevic, pojdu masy
za tebou?"
Na to Andropov: „Půjdu, půjdu, Leonid iljič. A
ked nepůjdu za mnou, tak půjdu za tebou!”
V Moskvě přeměňovali Kremel.Terazsa volá
ANDROPOLIS.

Duroví z Hriňovej na politickom školeni nejde
do hlavy, aké účinky májů jádrové zbraně a najma
- aký je rozdlel medzi atomovou a neutronovou
hombou. Aktivista zo Zvolena pokúša sa proble
matiku zjednodušit takto: Ked vybuchne atomo
vá bomba,nleto ani ludi, ani materiál, Ked vybuch
ne neutronová bomba, materiál ostane, aleludia
zahvnů.
Důro sa dostal na zájazd do kapitalistického
státu a hned telegrafuje domov:Teraz už viem, a-

ko je to s jádrovými zbraňami: U nás na Slovensku
vybuchla asi atomová vojna, lebo nieto ani predavačov, ani materiálu v obchode. Tu na Západe to
bola neutrónová bomba: materiálu plno, ¡ba predavačov nikde!

Na návštěvu s. Andropova v Prahe reagovala
ludová můdrost takto;
Súdruh Andropov telefonoval do Prahy, aby
sa v rámci áetrenia nekonali recepcie, ale aby
si každá delegácia doniesla stravu. Tak při prvom obede vytiahol Husák chlebíčky s praž
skou šunkou, Kádár chlieb s madarskou salámou a paprikou, Honecker suchare so syrom,
atd. Andropov vytiahol suchý chlieb. Tu hovori
Kádar: „Zas a je Sovietsky z váz 10 rokov před
námi!"
Inflácía tltulov je tak zarážajúca, že to nemohlo
ostal bez odrazu v oblasti politického vtipu (napr.
nejeden mechanizátor JRD je Ing a CsC!)
V čínžíaku po istom čase pripisal si Dezider Lakatoš za měno CsC.
A sused sa ho pýtá, či mu medzitým udělili titul
kandidáta víed.
Na to odpovedá Lakatoš: Nle, ale som Dezider
LakatoĚ, celkom Slušný cigán!

Ptal se americký novinář
akreditovaný v SSSR Gorbacova:
„Mr. Gorbacove, jsou v Kyevě

brambory?“ - „Pochopitelně!
odvětil Mr. Gorbacov. „Mr.
Gorbacove a jsou v Leningradě
brambory?“ - „Jistě, že i v
, Leningradě jsou brambory! “ • „Mr. Gorbacove a jsou i v
Moskvě brambory?“ - „Ano jsou >
Americkému novináři to nějak
nešlo dohromady a velmi se divil.
Věděl něco jiného. „Co se divíte“
, řekl Gorbacov. „Ta výstava je
Přeci polomí“.
Lnén|eka

-

Vážení v Hlasateli. Dostal jsem
z Československa dvě nové anek
doty a proto Vám je posílám.

Fe ier áln ’ sta tist ick ý úřad •: Praze navrh l, aby sc v zájnw no m ai isat c ro zj el i.o oby vatelst vu na tř i sku piny;
!• b, kteřs ve vězen byl; ,
ti, kteř í pr av í ve vř am i ¡ío j
3 " Kteří tam teprv e pri ioc u

Redakci Hlasatele .

Netrvalo dlouho a znova ještě
větší tlučení na nebeskou bránu.
Svatv Petr se jde podívat a před
bránou stojí již asi dvacet čertů.
Otevře okénko v bráně a povídá:
,„Go je to za rámus tady?“ A,čerti
jeden přes druhého koktají:. ?,8r,
br, br“ a navíc se nezmobou.
„Tak počkat“, zvolal Svatý Petr,
- „mluvte jen jeden, jinak nevím
o co se jedná“. Tím jeden z čertů
přistoupí blíže a zděšeně zvolal:
„Brežněv je v pekle a my jsme
první emigranti! “
** *

Na Slo ve nš til sa kon at ve'ké m an ev e pešic o
.edn oííe k. A ko sa užc tty si a úkúto su.v e ite ia im
radia , aby sa zam askova i aso krávy,
Vo jác i však poh otov é rea gov al na tenlo
r|ávrt1.
Ale čo bu de me rob 'f. s idru h ked na lra hm e
na nějaké JRD a budu nás chc ieLtam podojit? ...

Humor

Na slavné májové dni oslobodenía hemžilo
sa v republlke ruskými delegáciami; Tu máte
echo:
Prislušnik VB: Dedko, tu nemůžete nechat
bicykel, tadialto půjde sovietska stranická de
legácia.
Dedko: To nič synku, ja si ho zamknem!

**—

v-

»*-

Proí jeadi hlídky VH po ulicích tak

rychle?

? ? ?

Aby nezapomněli, co chtějí.

„Představte si!" vypráví celá bez sebe soudružka Hamouzová, manželka místopředsedy vlády. „Včera jsme
měli na recepci u nás indického faklra. A ten jedl
— meče!“
„No a co má být?*', na to Štrougalová, manželka předsedy
vlády, „To u nás byl včera na večeři sovětský velvysla
nec Červoněnko. A ten jedl — mlaskaje!"
„Víte, že zpěvák Karel Goct má po kariéře?“
„Neříkejte!"
„Jo, odevzdal svňj hlas při volbách!“

Přišel Ivon do Klenotů o říká mladému
prodavači; „Máš zlatý Sasy, tovaryš?"
Tu hoch odpoví; „Předně nejsem tova
ryš, ale učeií a pak zlatý časy mám, neb
šéf je V lázních".
*
Byl jeden muž tiikrát zavřený. Hledal
práci. .Ale vždy mu kádrovák řekl: „Nojo,
ale proč jsi byl zavřený?"
„Vždy nevinně“ odpověděl, neb se to ji
nak, vysvětlovalo. Tak zaprvé; při pohřbu
Klementa Gottwalda jsem řekl, že ten
pohřeb stál jeden milión. Za tyhle peníze
mohli pohřbít celé ústřední vedení. Za
druhé; Měl jsem ve skřínce ve fabrice dvě
fotky. Na jedné byla Bardotová a na dru
hé Antonín Novotný. Mistr mi řekl; „Dej
tu svitli pryč!" No, já nevím, asi myslel
Bardotovou, ale já' jsem tedy odstranil
foto Novotného a za třetí, na otázku, proč
se nový most jmenuje Gottwaldův, tak
jsem řekl, ‘— aby bylo blíže na Pankrác.
„Tedy, řekněte mi, proč mě zavřeli?"

Nedostatek automatických praček v Čes
koslovensku zavinily orgány Veřejné bez
pečnosti. Každý si je kupuje hned po dvou
— aby na ně mohl postavit necky.
*
Byl zajištěn orgán bezpečnosti Vašíček
Emil, když toho rána nahlížel už po pa
desáté páté do svého osobního průkazu, V
průběhu šetřeni vyšlo najevo, že lékař mu
nařídil, aby se kontroloval,
*
Baví se dva v cele na Pankráci; „Zač
sedíš?" — ,Za podvod, podstrčil jsem re
ferentovi na byíáku obálku..." — „To
přece není podvod, to je úplatek!“ — „Co
tě vede, ta obálka byla prázdná“.
*
VÍTE,
že ČSSR je jako(Svédsko? — V obou ze
mích mají Gustava, oba státy mají ko
runy. Ve Svédsku mají všeho dost a v
Československu už taky mají dost všeho;
co padne jako první návitěvníkovi Pra
hy do oka? — Omítka.
Vybráno z humoristického a satirického

měsíčníku BIČ. Vydává: A. čížek, 37 av.
Joseph Segrettin, F - 93220 G-AGNY, Fran
ce. Tel.: 388-24-68. Roční předplatné Fr.
30.— nebo ekvivalent).

*
Americký president zruSil výrobu ne
utronových hlavic, protože na CSR stačí
18 stupňů mrazu a poprašek sněhu.
#
Na Hradě se od Nového roku chodí v
dřevákách, aby to klapalo.
řĚMísto lva bude ve znaku kozel a Židle.
Kdo mekne, půjde si sednout.
■*
Na podzim bude zase hrozná katastro
fa!!! Bude padat listí se stromů.
•i.
_
Komunisti se dohodli, že budou říkat
pravdu, nic než pravdu. Od té doby ne
mají spolu o čem hovořit.

*

Všem spisovatelům-satiríkům v CSSR
bude s okamžitou platností přidělena za
hrádka. Aby snad neryli do režimu,

*
Soudruzi našli zaručený způsob, jak ne
opakovat své chyby. Vždy je přejmenují.

*
VÍTE,
jak zní nové české přísloví?
Aby se v tom Husák vyznal!
že jediným jižním ovocem pro Pražáky
jsou budějovické švestky?
*
Gustav Husák zaslal prezidentu Finské
republiky, Urho Kekkonenovi, blahopřej
ný telegram k 60. výročí nezávislosti Fin
ska. Kekkonen slíbit, že se bude revaužovat — až bude Československo taky svo
bodné.
*
Od socialismu ke komunismu je jen kou
sek cesty. ČSSR je v socialismu, ale do
komunismu se hned tak nedostane. Je to
tiž vedena stranou.
*
SEDM ZÁKLADNÍCH PIL1S.Č RADY

VZÁJEMNÉ HOSPODÁŘSKÉ POMOCI

Sovětská mirumilovnost
Německý smysl pro humor
Bulharská nezávislost
Polská pracovitost
Československá neohroženost
Rumunská nepodptatítelnost
7) A konečné společný jazyk všech ná
rodů RVHP; Maďarština.

1)
2)
3)
4}
5)
6)

*
Utíká slimák z lesa, jen se za ním kou
ří. Potká ho čáp a ptá se, kam ten spěch.
„Do lesa přichází komunismus a všechno
berou", říká hlemýžď. „Ale co ti mohou
vzít?“, diví se čap. „Co? Já mám dům,
žena má dům a syn má dům". Na to se
dal na útěk t čáp. Střetne se s ním med
věd. ,Kam utíkáš, čápe?“ Z lesa, přichází
tam komunismus a všechno berou. Já si
žiju na vysoké noze, žena. si žije na vyso
ké noze, děti zrovna tak, musíme pryč. I
medvěd se dá na útěk. Narazí na opici.
Proč utíkáš, medvědě? DO lesa přichází
komunismus a všechno berou. Musfrn od
tud. Já mám' kožich, žena má kožich a i
děti mají kožichy. Opice se dlouho neroz
mýšlí a oznamuje. My tady zůstanem. Co
nám mohou vzít? Já mám holý zadek, že
na má holý zadek a syn taky má holý za
dek. Krom toho umíme všichni dobře
šplhat.
_____
*
Povídá Chúoupek Indrovi; „Teď co jsou
v mádě ty filmy 0 katastrofách, tak by
chom mohli možná prodat výhodně scenário o našem národním hospodářství“.
Svěřuje se Biřáková soudružce Kapko
vé: „Můj muž horuje pro starožitnosti.
Zrovna včera koupil v Tuzexu láhev dva
náct let staré whisky“.

humor v čs. samizdatu
DOTAZNÍK
(Tento text koluje doma v četných opisech po dílnách
a kancelářích. Otiskujeme jej, vědomi si jeho «drsné»
šibeniční ne-veselosti. I to je dokument doby.)

1. Jméno a příjmění (uveďte též přízvisko, pseudonym a jak vám říkají doma)
2. Narodil jste se (kdy a proč)
3. Jste svobodný, ženatý, vdovec, nebo žijete na divoko, na psí knížku?
4. Máte děti a kolik? Nevíte-Ii přesný počet tedy alespoň přibližný.
Nemáte-li, jak to děláte?
5. Jakou mají vaře nezletilé děti politickou orientaci?
6. Jste členem nějaké sekty? (Adamité, novokřtěnci, mormoni, nudisté a j.)
7. Máte Klaposos? (Kladný postoj k soc. státu) Nebo alespoň
Nepokas? (Negativní postoj ke kapit. státům)
8. Máte-li obecnou školu, udejte svůj prospěch ve IV. čtvrtletí
3. třídy. Přiložte vysvědčení a fotografii s kádrovým posudkem učitele.
9. Nejste barvoslepý? Když ano, rozeznáte alespoň barvu rudou?
10. Jste členem ČSM, URO, ROH, DRB, PUD, PLŠ, BLB, KRČ, MLČ, FUČ, CVOK,
NAF, HAF a RAF. Uveďte jak dlouho a odkud vás vyhodili.
11. Jste ve straně, chodíte na stranu, ke straně, po straně a z jakého důvodu. Jste-li ve
straně, proč chcete pracovat?
12. Nosíte odznak? Uveďte kdy jste ho měl v klopě naposledy (přesné datum a hodinu)
13. Byl jste již našimi spravedlivými soudy trestán? Za co? (Drobné delikty jako krádeže,
loupeže, znásilnění není třeba uvádět)
14. Popište podrobně co jste dělal:
a) před válkou b) před květnem
c) před únorem
ve válce
v květnu
v únoru
po květnu
po válce
po únoru

f) v masopustě
e) na jaře
v létě
o vedřinách
na podzim
v den čsl. dělostřelectva
v zimě
v den nudlí
Jste-li Pražák, můžete dosvědčit, že budovu Národního musea v srpnu 1968 oklobali holubi?
Uveďte jména příbuzných od 13. století (na zvláštní příloze, přehledně, se zvláštním
zřetelem k době husitské. Prokažte listinami v kterých bitvách bojovali a kterých
revolucí se zúčastnili. Prokažte, zda čas ztrávený v revolucích a na manifestacích
napracovali zdarma v přesčasech. Ne-li uveďte proč a připojte lékařská vysvědčení.)
Chodíte vy anebo vaši příbuzní do kostela? Když ano, modlíte se alespoň za vítězství
KSČ?
Máte příbuzné v cizině? (Od kdy do kdy) Když ano, uveďte proč odešli, když ne,
proč neodešli.
Nakupujete v Tuzexu? Proč a kde na to berete.
Udržujete korespondenci s cizinou? Kdy jste naposledy sdělil ven mobilisační plán
a kdy jste prozradil počet Blanických rytířů a komu?

d) před srpnem
v srpnu
po srpnu
15.

16.

17.

18.
19.
20.

12

21. Kolik vám vyneslo poslední zaměstnání? (Uvecfte zvláště peníze a zvlášť léta a bylo-li
to podmínečné nebo nepodmíneíně)
22. Máte dojem, že byste se hodil do Bozerotechny? (Ku prospěchu by bylo, umíte-li
klást blbé otázky)

23. Připojte stručný životopis (stačí 200 stránek) s podrobným vylíčením, co jste dělal
každý den).
Poučení:
Dotazník vyplňte pokud možno azbukou, červeným inkoustem nebo krví, kterou pří dotazníku
budete potit. Zatlete nám pít vyhotovení, kopií s udílejte podle libosti. K dotazníku přiložte 10
kolorovaných fotografií v životní velikosti. Uvedte adresy 267 svědků, kteří o Vás mohou říci
cokoliv. Uvedte, kteří z nich zdobí při slavnostech okna a to zvlast do hlavní ulice a zvlášž do
dvora.

Repné kampani, všem sjezdům KSČ a KSSS a míru zdaří
Buzerotechna n. p.
Makovec Blb.
Podělánek Vrr.

Kdo se směje naposled
Víte,

proč se nemůže Brežněv stát členem pol
ské "Solidarity"? Protože neuznává vedou
cí úlohu Polské KS;

s kým budou Poláci nejdříve bojovat v
případě sovětsko-německě invaze? S Němci
- nejdřív povinnost, potom zábava:

které zvíře má zároveň štětiny a peří?
Sviňa Husák;
proč je nad Krkonošemi v posledních mě
sících neustále mlha? To se z Polská vy
pařuje komunismus;
jak zní Archímedův zákon? Váha komunis
ty se rovná váze komunistů, které z mís
ta vytlačil.

Ve zpovědnici klečí kajícník.
"Otče, zhřešil jsem. Vyprávěl jsem proti
státní vtip." Kněz mlčí.
'Otče, vtip O soudruhu Husákovi." Kněz ne
reaguje.
"Potom také o soudruhu Bilakoví..."
Kněz stále mlčí.
"Ctihodný otče, slyšíte mě?" ptá se věří
cí.
"Slyším, synu, A čekám,"
"Ha co, velebný pane?"
"Na ten vtip,"
Setkají se dva známí.
"člověče," povídá jeden, "já něco vím.
Já bych ti co řekl, ale někdo by nás mohl
slyšet a udat." - "Tady vůbec nikdo ne
ní." - "Ale ty jsi tu."

Dva špendlíky se procházejí po Václavá
ku. "Pst," zašeptá najednou jeden z nich,
"za námi jde zavírací špendlík."

Husák požádal nositele Nobelovy ceny
Friedmanna, aby navrhl, jak zlepšit čs.
národní hospodářství. Friedmann si dal
předložit plány, výsledky a závazky, dů
kladně je prozkoumal a pak poradil: "Pa
ne prezidente, je to moc Špatné. Honem dej
te hrad přepsat na milostivou paní."

Tři sovětští občané sedí ve vězeňské ce
le a vyprávějí sí, proč je zavřeli.
Mne proto," povídá první, "že jsem při
šel pozdě do práce. Sabotáž," "Já jsem přišel do práce příliš brzo,"
říká druhý, "povazovali mě za špióna."
- "Já přišel přesně," přiznává třetí.
"To se považovalo za pláštík mého nepřá
telského postoje ke komunismu."

Americký horor: šest covbojů kolem sto
lu, podávají si revolver, v němž je pou
ze jedna kulka. Neví se, koho trefí. An
glický horor: šest lordů sedí za stolem,
na něm šest pohárků whisky. Jeden pohá
rek obsahuje taky jed, neví se, který.
Sovětský horor: v OTLagu na Sibiři šest
šibenic, šest oběšených, jeden z nich
byl vinen, který, se neví. Český horor:
šest lidí v hostinci za stolem, jeden z
nich je tajný, který, se neví.
jtxx

V Sovětském svazu je každý zdravý mladý
muž povinný vojenskou službou. Jen Pet
rov nebyl dosud na vojně.
"Jak to," ptal se ho jeden z jeho zná
mých, "že jsi dosud ještě nebyl na voj
ně, ačkoliv ti vůbec nic nechybí?"
"Nevím," odpověděl Petrov, "pokaždé,
když jdu k prohlídce, vsadím se se štáb
ním lékařem o pět set rublů, že jsem ko
nečně schopný, ale pokaždé prohraji."

Zahraniční novinář pobýval níkolik dní v Praze a polo
žil jednomu Čechu pár otázek:
«Jste v Husákové režimu spokojený? — «Totálně Haše
ný.*
«Máte týž komfort jako lidé v jiných zemích?» — «Toseví.»
•Vlastníte pěkný byt a můžete si kdykoli koupit pome
ranče?» — «Samosebou.»
«Máte taky rádio?» — «Jakpak by ne! Jak bych se ji
nak dozvěděl, že jsem šťastný?»
té

Z NÁVRHU NA NOVOU SOVĚTSKOU ÚSTAVU
HansWeígel

Každý sovětský občan požívá absolutní
svobody projevu., pokud mu nikdo nena
slouchá.

Všichni sovětštt občané si jsou před
zákonem rovni. Pouze zákon, před nímž
si jsou rovni, se od případu k přípa
du mění.

Listovní tajemství se v Sovětském sva
zu zachovává tak, Se obsah dopisů zů
stává pro příjemce mnohdy tajemstvím.

Právo na nedotknutelnost osoby se za
ručuje. Kdo je osobou, jejíž právo na
nedotknutelnost se zaručuje, určuje
strana.

Naproti tomu nelze v Sovětském svazu
hovořit o tajné policii, protože je
jí existence není pro sovětského ob
čana už dávno tajemstvím.

Každý sovětsky občan požívá absolutní
svobody myšlenek, pokud je neprojeví
nahlas.

Nepřátelská propaganda je v Sovětském
euasu beztrestná, pokud je namířena
proti čínskému státu nebo proti stá
tům Atlantického paktu.

Každý sovětsky občan má - bez ohledu
na svůj duševní stav - právo na neo
mezeně dlouhý pobyt na psychiatrické
klinice.

Právo na stávku se zaručuje, např.
právo zatčených a internovaných na
hladovku.

Každý sovětský občan požívá absolutní
svobody shromáždovací, pokud je počet
účastníků shromáždění menší než dvě
osoby.

Protináboženská propaganda je přípust
ná jen potud, pokud nesměřuje proti
kultu i. BreŽněva.
Z "Nebelspalteru"
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V jednom českém pracáku si Šeptají tři mukloví mezi
sebou.
První: «Já jsem tady, protoíe jsem byl proti Kratoch
vílovi,*
Druhý: «Jd proto, ie jsem byl pro Kratochvíla.»
Třetí: «A já proto, ie jsem Kratochvíl.»

V sovietskom tábore sa střetla dvojitá vezncv. "Prečo ta sera poslali?" - "Pře lenivost
Diskutoval som s priateloni o politickej situácii. A myslel som,že mám dost času udat
ho na druhé ráno. Ale on bol na KGB ešte
tej noci,"
XXX

Kapitalista, socialista a komunista si dali schůzku. Kapi
talista a komunista přišli včas, socialista se však opoz
dil. Na omluvu uvedl, ie musel stát ve frontě na maso.
Kapitalista se zeptal: «Co je to fronta?» A komunista:
i «Co je to maso?»
(Z «Biče».)

ORADNÝM JAZYKOM (Autentické citáty)
V naíej závodnej jedálni sa okrem jedál pripravujú aj
obědy.
Vzhladom na nedostatek pracovných sil uvazujeme s
| moinosťou při pochovávaní na cintoríne zaviesť samo
obsluhu.
Iniciativně sme přistupovali k riíeniu otázok, ktoré ne
můžeme rieíiť.
Kontrolu previdzkárne sme po celý rok nemohli vykonať, lebo pokaždé, ketf sme tam přišlí, vedúci previdz■ kárné odišiel a vrátil se ai potom, ketf sme odiíli.

•
+++++
Syn prvého prezidenta 3an Masaryk bol
dobrý klavírista. Prezident Beneš bol ja
nic, já muzikant". Prezident Gottwald
bol ladič pijan, teda ani nle tak ladič,
ale sk&r pijani Prezident Novotný bol znama
trúba. Zápotocký bol zas harrnonikar. re
zident Svoboda hrál vždy druhé husle.
Prezident Husák je vyhlášeny basista, ale
o jeho nástupcovi sa hovoří, že bude brzy
pískat kuólu"...

Marconi a Popov, podlá sovietskej historio
grafie objavitel bezdrátovej telegrafie bo
lí staří priatelia. Raz Popov ochorel a
Marconi ho prišiel navštívit. A pretože
právě vynašiel bezdrátový telegraf, doniesol mu do daru škatuli so svojim vynálezom
a strčil ju ako skromný a dobře vychovaný
člověk pod postel chorého a nič rau nepovedal. Ked potom neskňr Popov vstal, nasiel
pod postelou krabicu. Otvoril ju a objavíl
bezdrátová telegrafió.
XXX

Pri rozděleni velkostatkov medzi sedliakov
na slovenskej dědině bol aktiv. Stranický
referent vysvětluje: "Zbavili ste sa pija
vic, čo vám a vašim predkom krv cicali.
Velkostatkář poberal peniaze, vyrobené z
vašho znoja a z vašich mozolov, zacestoval
si do Monte Carla a tam za jediný večer
' prehral vašu mesiačnú pláču." Přítomní'mlč
ky počtívajii, o chvílu si však popod nosa
zahudre ujček Furták: "Nuž, keď mu nešla
karta I"
xxx

l Dzeržinskij pozval Lenina na vodku.
- Dobré, ale len za dva ruble, Felix Davidovič.
t - Prečo nie za viac?
-M nule som si dal vodku za tri ruble a
potom som vyliezol na nějaké pancierové
í vozidlo a tam som kecal a kecal...

Napriek akútnemu nedostatku papiera v Pol
sku, napriek přídělovému systému na škol
ské písanky, by sa malí co najskór znova
vydat Leninové spisy. Vyžadujú i si totiž
drobné korektúry. Například Leninov výrok,
že ked hrozí kontrarevolúcia třeba ozbro
jit robotníkov....
XXX

Do kolchozu přišla besedovat o Leninovi
jeho žena, Naděžda Krupská.
-Ktorú jeho ctnost by si kladla najvyššie,

súdružka? - spýtal sa zvědavý postarší
kolchozník.
Naděžda Konstantinovna sa zamyslela a riekla:
- Jeho hlboký humanizmus.
Ale starému kolchozníkovi sa to tnálilo.
-Mohla by si mi to doložit nějakým príkladom?
Leninova družka sa opat zadumala.
-Raz, ešte v ilegalitě sa to stalo. Vladi
mír Iljič sa ukrýval v dači vo Finsku.
Keď ráno vstal, vyšiel na priedomie a za
čal sa holit. Prišíel k němu chlapček a
zvědavo sa ho spytoval:
- Čo robíš, ujko?
-Holím sa, - vysvetlloval mu Lenin.
-A mohol ho aj podřezat...
XXX

Nadišiel velký den otvorenia moskovskej olympiády 1980. Brežnev vystúpi na tribunu
a čita slávnostný otvárací přejav:
-Ó... -velký potlesk. Brežnev pokračuje.
-Óó ..- ešte váčší potlesk.
-Ůóó... - frenetický potlesk zaplní stadi
ón .
V tej chvíli pošepne Brežnevoví jeho tajomník:
-Lieonid Iljič, čítajte, prosím, text, ktorý je pod tým, toto sú olympské kruhy.
XXX

-Ako sa dělili obyvatelia ČSSR roku 1977?
-Na sígnujúcich a resignujúcich.

Niekolko perličiek z Rádia Jerevan:
-Je pravda, že obchodujemes kapitalistamí?
-A s kýmže iným?
-Bude tretia světová vojna?
-Nie, iba taký boj za mier, že nezostane
kameň na kameni.
-Čo má robit mladá kolchozníčka, aby nepošpinila cez svadobnú noc postelnú bielizeň?
-Umyt si nohy.

-Budeme to mat lepšie, ked sa konečne ožením?
-Lepšie nie, ale častejšie.
XXX

Vstoupí v Praze esenbák do elektriky, štíp
ne lístek, posadí se a za chvilku vstane
ajde štípnout druhý lístek.
-Proč dva?,ptá se soused cestující.

"Soudruzi," hlásí Pražan
na po
licii, "ukradli mi papouška."
"Uklidněte se, soudruhu,” pra
ví orgán, "my ho už najdeme."
"O to nejde. Já bych chtěl ta
dy oficiálně prohlásit, že se
od politických názorů svého pa
pouška distancuji."

"Kdybych jeden ztratil, abych měl druhý,"
vysvětluje esenbák.
-Ale vždyt můžete ztratit oba...
"Nevadí, já mám ještě legitimaci na elek
triku."
-I tu můžete ztratit právě tak jako líst
ky.
"Ani to by nevadilo',' říká esenbák. "My od
bezpečnosti můžeme jezdit bez lístku!"
XXX

Rusové skupují v obsazeném Československu
všechno, co jim přijde na oči. Tuhle při
vezl domů jeden i párátka. Žena se ho ptá:
"Prosím tě, Ivane, co to je? Vařím to už
víc jak tři hodiny a pořád je to tvrdé."
No vidíš, to jsou ty čubčí synové - češi!
Vždycky, když to jedí, tak si přikryjí hu
bu rukou, aby člověk neviděl, jak se to
vlastně jí."
XXX

Ředitel národního podniku zakázal ve své
pracovně kouření. Dočetl se totiž, že není
nic horšího, než spát v zakouřené místnos
ti .

Prvomájová oslava v Moskvě.
V
poslední řadě průvodu, který po
choduje kolem Brežněva, si to ma
šíruje děda s nápisem: "Pri Chruš
Sovu my kušáli bolše." Po deseti
letech pochoduje průvod kolem
Hua-kuo-fenga. Dědeček v posled
ní řadě nese standartu s nápi
sem: "Pri Brežněvu my kušáli.”
Deset let poté jsou na tribuně
už černoši. Děda v poslendí řa
dě průvodu nese nápis: "Pri Huakuo-fengu nas nekušáli."
Skupina amerických turistů pu
tuje Moskvou, nikde - kromě nich
- ani živáčka. Tlumočnice na
dotaz vysvětluje: "Od té doby,
co vyvezli Solženicyna za to,
že něco napsal, sedí všichni
doma a píšou, a píšou, a pí
šou ..."
Brežněv vidí na Krásné ploščadi
člověka, který má jen jednu bo
tu a ptá se ho: "Ztratil jste
jednu botu, že jdete bos?" "Oh
ne, soudruhu Leonide, já jsem
tu druhou našel.n

Po mejdanu, jehož se sám nemohl účastnit,
vyzvídá náčelník na mužstvu, jaké to bylo.
"Nu tak, zpívalo se tam, přednášelo, zase
zpívalo." - "A jedna soudružka tam provedla
strptýz," ozve se zezadu jeden maličký
esenbák. ''Propánajána," vyděsí se náčelník,
"Doufám, že jste ji ignorovali." - "Prosím
ano," potvrzuje malinky, "někteří i dvakrát!"
+++++

Když se narodilo čs. zdravotnictví, přišly
tři sudičky k jeho kolébce. První mu dala
do vínku dostupnost, druhá bezplatnost,
třetí světovost. Když byla sudba vyřčena,
vstoupila do pokoje čtvrtá sudička a děla:
"Zato, že jste mě ne pozvaly, dávám novoro
zeněti do vínku, že zv těch darovaných
vlastností budou zároveň platit nanejvýš
dvě."

V jisté zemi jsou tři zločinci, Američan,
Cech a Rus, odsouzeni k trestu smrti stětím guillotlnou. První má být popraven
Američan. Kat stiskne páku, smrtící nůž
se řiti dolů - a těsně u krku oběti se vzpříčí.
Protože jde o zásah “vyšší moci", je poprava
uznána za vykonanou, odsouzenec propuštěn
a dokonce je mu nabídnuto za prožitý otřes
odškodnění podle vlastního výběru. Američan
zvol: týdenní pobyt u moře. Jako druhý
jde na popravu Čech. A stejně jako předtím
se nůž zastaví těsně u jeho krku. I v tomto
případě je pro zásah "vyšší moci" odsouzenec
propuštěn a dotazován, jaké přání by mu
mohlo být splněno. Čech pohledne pa Rusa
a s kamennou tváří požádá popravčí komisi:
"Půjčte mi, prosím vás, Šroubovák. Já vám
tu mašinu spravím."
Zlepšovák v kruzích SNB: dříve bylo zapotře
bí pěti esenbáků k zašroubovaní žárovky.
Jeden držel Žárovku v lampě a čtyři točili
stolem, na němž stál. Dnes stačí jeden:
drží žárovku v lampě a čeká, až se s ním
zeměkoule otočí. Někde je k tomuto úkonu
nutný ještě jeho kolega, který hlídá, aby
nešel proud.

*++**

Zkouší soudružka učitelka Pepíčka ze země
pisu. Pepíček neodpovídá na žádnou otázku,
teprve když je soudružka blízka infarktu,
poznamená; "Kašlu na zeměpis, hlavně
že jsem živ a zdráv!" Soudružka si stěžuje
ve sborovně kolegovi matematikovi. Ten
jí slíbí, že si Pepíčka vezme na paškál.
Při hodině ho zavolá k tabuli a přísně ho
zkouší, Pepíček nic neví, dívá se však spoko
jeně, usmívá se a nakonec praví: "Kašlu
na matematiku, hlavně, že jsem živ a
zdráv." Matematik celý bez sebe chce
zavolat Pepíčkovu otci, který je krajským
tajemníkem partaje. Užuž zvedá sluchátko,
pak je pustí zpátky do vidlice a šeptne
si; "Éh co, kašlu na Pepíčka, hlavně, Že
jsem živ a zdráv."

Konečně sami! Yysokopecef Manek, hrdina
soc. práce, postrkuje, novomanželku do
ložnice a bujaře ji pobízí: "Tak dělej, zatáhni
záclony a zhasni světlo!" Zatáhla zádonv
a zhasla světlo. Ze tmy se ozva! jeho chvějí
cí se hlas: "Poj3 sem!" ,5la. "Vidíš, jak
na mých nových digitálkách krásně svítí
ten ciferník?!"

+++++

Na výstavě nepodařených kubistických
obrazů: "Že to na Kubě za moc nestojí,
to jsem věděl, ale tohle?" řekl jeden esenbak
Třetí světová válka. Všechno je zničeno druhému.
atomovkami, život zanikl. Kdo katastrofu
přežije? - Věčně živý Lenin.
♦♦♦♦♦
+++++

,+++++

Delegace ze SSSR prochází Prahou. Průvod
ce jim ukazuje Leninovo muzeum, Leninovy
sady, Třídu V.L Lenina, pomník V.I. Lenina
v nadživotní velkosti, dům, kde Lenin bydlel
při své tajné návštěvě Prahy, Leninovu
nemocnici, školu V.L ,Lenina... Hosté z
východu projevují nadšení: "To je ale krásné,
kam se podíváme, samý Lenin. Vy musíte
mít Lenina rádi.." Průvodce suše pronese;
"Jo, to musíme!"
Na Brežněva byl spáchán atentát.
Leonid vyvázl bez jediné oděrky.
Pachatel stojí před vyšetřujícím
kágébistou a ten žasne: "To ne
chápu. V tvém kádrovém posudku
čtu. Se jsi výtečný střelec, no
sitel několika medailí za vyni
kající střelbu. Jak je to vůbec
možné, žes tentokrát nezasáhl?"
"Soudruhu polkovniku, jak jsem
mohl mířit a zasáhnout? Strkali
do mně zleva, zprava, a ze všech
stran volali; "Tak střel už,kru
ci,neváhej, střel už l" Copak člo
věk za takových podmínek může
trefit?"
j

Hlásí příslušník manželce výsledek své
zkoušky na vysoké škole SNB: "Z pistole
jednička, z karate jednička, z češtiny pětka."
"A cos měl za otázku?" - Ale, měl jsem
skloňovat jablko, tak pravím; já blko, ty
blko, on blko." Manželka doporučuje pilné
studium k opravnému terminu za týden.
Příslušník pak skutečně září; "Z pistole
jednička, z karate jednička, z češtiny taky
jednička." - "A co chtěli tentokrát?", "Dali mi skloňovat město, tak, pravím:
mě sto, poručíkovi dvě stě, náčelníkovi
tři sta. A udělal jsem to s vyznamenáním."

+++++

q
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Povídá Franta Novák kámošům: "Hoši,
mám doma cvičené králíky." Kámošové
do, krve pochybují, Franta však trvá na
svém. Uzavřou sazku a jdou do Novákova
domku si zázračná zvířátka prohlédnout.
Když přijdou ke kotci, velí Franta: "Soudru
zi králíci, vpravo hleď.'" Králíci všichni
otočí hlavy doprava. "Soudruzi králíci,
vlevo hled!" Králíci jako jeden muž strhnou
hlavy doleva. "Soudruzi králíci," velí dále
Franta, "Po2or."' Králíci se vztyčí a strnou
v pozoru., Frantovi kámoši žasnou, každý
mu vysází padesát korun, ale jeden se
zeptá: "Žes sázku vyhrál, je jasné. Aie
proč říkáš králíkům soudruzi?" "To proto."
dí s uzarděním Franta, "aby mi jich nebylo
lito, až je budu zabíjet."

O patnáct let později slevili a přikazovali!
Neztrácet Ameriku z dohledu.
Te3 jsou ještě skromnější. Říkají: Neztra
tit stopu.'
+++++
K řediteli socialistického podniku přichází
dělník a melduje: "Soudruhu řediteli, měl
jsem přijít. Prý mi něco chcete."
Ředitel: "... sem přijít? A proč... A, ui
si vzpomínám, samozřejmě. Soudruhu,
buď vítárs.. Kladu si za čest ti oznámit,
Se za tvé věrné služby podniku, ale to
bych předbíhal... Pracuješ u nás pětadva
cet let, každý tě zná, patříš tedy, málem
k inventáři, jsi nám všem známá posta
va.„ Chceme ti uspořádat oslavu toho
pětadvacetiletého jubilea u, nás, věnujeme
ti hodinky... rádi bychom víc, ale vS, jaká
je situace, ale hodinky dostaneš... to , je
to nejmenší, co můžeme pro tak věrného
a známého spolupracovníka, udělat... do
hodinek dáme vrýt tvé jméno... rádi to
uděláme, soudruhu. Ale prosím tě, jak
se vlastně jmenuješ?"
+++++
Proč má Veřejná bezpečnost na autech
bílý pás dokola? Aby hoši našli kliku,
++++.+

Prezident Husák na cestě Slovenskem zaví
tal i k Vasilu Bilakovi. Na domě ho upoutal
velký nápis: Vasil Bilak, Ing.
"Kdes k tomu titulu přišel?" ptal se Bilaka.
"To není titul, to je jen zkratka," vysvětluje
mu Bilak.
"láká zkratka?" chce vědět Husák.
"No přece ¡hle, nožnice, gombíky."
+++++
Co je reálný socialismus?
Nej novější definice z, Prahy zní: "Reálný
socialismus je naprosté a přesvědčivé vítěz
ství ideologie nad zdravým rozumem.
+++++
Víte, jaký je rozdíl mezi Vasllem Bilakem,
kalkulačkou a rychlíkem? Bilak má víc
funkcí než kalkulačka a méně tříd než
rychlík.
<-<■++-

V Moskvě měl premiéru první sovětský
pornografický film: "Vladimír Ujič bez
čepice":
ooooo
Znáte rozdíl mezi Polskem a Itálií? Pol
sko je poněkud katoličtější než Itálie, Itálie
poněkud komunističtější než Polsko.

ooooo
Soudruhu Blíakovi došly na ulici cigarety.
Zastaví se u trafiky: "Hovoříte anglicky?"
- "Trošinku," odpoví rozpačitě prodavačka.
"Marlboro," řekne bez chyby ideolog.

+++++
Vedoucí Masny věší na prodejnu tuto cedul
ku: "Odešel jsem na oběd. Kdybych se do
17 hodin nevrátil, odešel jsem na večeři."
+♦♦+♦

Okresní náčelník VB dí orgánoví: "Novák,
snažte se neprovést nějakou blbost." "Prove
du."1 srazí kufry orgán Novák.
+++++

Lidský veletrh 85. Návštěvník z NSR se
ptá východního souseda: "Copak si vy vlast
ně myslíte o Honeckerovi?" Dederón se
vyděsí,, bázlivě se rozhlíží, potom tazatele
poprosí, aby si s ním vyjel autem. Dědou
do vzdáleného lesa, prodírají se křovím
a tak po dvou hodinách se zastaví na mýtin
ce. Tam se Dederon ještě jednou pro jistotu
rozhléctie na všechny strany, potom se
nakloní k uchu západoněmeckého tazatele
a zašeptá: "Mezi námi — mně se líbí..."
»1
"My pracujeme raději pro deset Sovětů
než pro jednoho Američana?' vyhlašoval
transparent na jednom maďarském n.p.
Sotva yšak jej vyvěsili, už jej museli sundat.
1 Národní podnik vyráběl rakve-

+++++
Manželka právě jmenovaného čs. velvyslan
ce v Brazílii se objeví v prodejně Knihy.
"Potřebovala bych latinský slovník, kde
by byly praktické věty, jako třeba "Chtěla
bych večer do opery", "Který autobus jede
na nádraží?" či "Kde je nejbližší hotel?"
- "Takový slovník, soudružko, neexistuje,"
praví prodavač. "Ve starém Římě nebyly
autobusy, hotely ani opera." - "Ale musí
přece existovat, já ho nutně potřebuju.
My odlétáme za týden do Latinské Ameriky."

+++++

Francouz, Angličan a Čech si domluvili
párty neboli, mejdan. Francouz večer při
nesl deset láhví vína, Angličan deset lahví
whisky. Cech přivedl deset kamarádů.
+++++
Povídá jeden opožděný český stachanovec:
"Kolik mi to hodí za hodinu, nevím, ale
dal jsem si závazek, že v tomhle Čtvrtletí
dodám trhu zboží v hodnotě třiceti miliónů
korun."

+++++

ooooo
V jednom podniku RaDe si číšník
všimne hosta: "Copak si přejete?"
nevrle. "Dá přišel na snídani, ale
hotový oběd, můžete mi přinést
večeři."

Jsou dva z bioerafu. Ze sovětského filmu.
Povídá první: "Skoda, ie ml není dvanáct."
- "Proč, prosím tě?" - "Protože by mě
na ten film nebyli pustili."

konečně
ptá se
máte-li
něco k

Socialistická republika Mozambik, sekretariát
partaje. Tajemník vysílá zprávu Ze dvou
ohňů. I pta se udivený cestovatel: "Proč,
prosím vás, vysíláte dvakrát?" - "Jedno
je pro členy místní organizace, to druhé
je průklep pro okres."

Chodí Husák, po parku a sbírá do pytlíku
kamínky. Po práci, už asi druhý měsíc.
Donese se to Čem Sikovi. Ten se zamyslí,
zalistuje v pětiletém plánu a pak prohodí
pro sebe! "Tak tohle jsem popletl. Kamínky
měl na Měsíci sbírat Lunochod."

V socialismu se nedá nikdy vyčíslit ekono
, micky vzestup, protože pořad se dávají
nuly - dopředu.
+++

V restauraci' si host přeje čaj. Číšník: ruský,
| čínský nebo indicky? - Host: Okamžitě
přestaňte s tou prověrkou! A doneste mi kafe!
Novináři zpovídají ženy propuštěné osvobo
+++
zeneckým hnutím UNITA v Angole: "Co
Husák
s
Gorbačovem
projíždějí po. Praze
jste tak celý den dělaly?" Ženy jednohlasně
Václavským
náměstím.
Lide jim mávají
vyprávějí: "No tak, ráno Jsme vstaly, nasnída
z chodníků: Gorbačov zřejmě s uspokojením
ly jsme se, Černoši nas znásilnili - mimo
říká; "Ti Češi mne musí mít rádi." - Husák
Věrušku - a šly jsme do práce. Pracovaly
roztržitě: "Musí, musí"1
jsme jako mourovaté až. do poledne. Po
obědě nás Černoši znásilnili - mimo Věrušku
t+ +
- a zase rychle do práce. Před spaním
Gorbačov
dává
do
super-počítače všechny
nás černoši zase znásilili - mimo' Věrušku
přednosti socialismu: výstavbu, investice,
- a tak celé ty dny."'
"Prosím vás, to
je hrozné," děsí se novináři. "Ale povězte, > zdravotnictví atd., a táže se: "Kde se stala
chyba?" - Počítač po delší chvíli: "Nedosta
proč ti zlí černoši nikdy neznásilili Věruš
tečná obrana Zimního paláce."
ku?" - "Ona nechtěla..."
Z "Biče"
4+ +

ooooo

KtíO SE SMĚJE NAPOSLED
V f-ČSSR • je lékařské ošetření- zadarmo.
A tak také dostanete, ca. jste za ně zaplatili.1
+++

V Americe -působí mnoho čtenářských klubů,
gramoklubů, videoklubů, z jejjchž ' ústleden
si můžete, objednat -všechny možné knihy,
desky či videa. V Sovětském svazu je někte
rý občan členem jediného klubu, klubu
KGB. 2a kopejku mu pošlou záznamy jeho
osobních telefonických rozhovorů.
++ +

V Americe je mnohem zábavnější sledovat
televizní diskuse než v Sovětském svazu.
Tám totiž diskutují zásadně nejméně dva li
dé, kdežto v Sovětském svazu diskutuje
zpravidla jen jeden.

"Představ si, že v našem sousedství otrávil
pětiletý chlapec celou rodinu.’"
"To snad není možné."
"I je - zapnul večer televizi, a on zrovna
běžel program k 70. výročí Říjnové revoluce
v Rusku."
+++
Ideální Čs. občan? Ten, který nic nepotřebu
je, nic neshání, do ničeho mu nic není
a nic neumí.
+++

Víte, co to je RVHP? Ráno vyjedu, houby
přivezu.
444

A čemu se říká Tuzex chudých? Partiovým
prodejnám.
+++

Sedí tak spolu Reagan, Gorbačov a Husák.
Přijde k nim archanděl Gabriel a dí: "Tak,
čs. lid si přeje návrat do padesátých let! loši, zabalte to. Do týdne je konec světa."
Proč? No přece: škodovka stála jen devate Reagan běží . do Bílého domu a vydává
náct tisíc a Husák byl v kriminále.
rozkaz, všechny zásoby peněz rozdat chu
dým, aby se aspoň týden porněli. Gorbačov
+++
v . Kremlu poručí uvolnit všechny zásoby
Jak probíhá každý pětiletý plán? - První vodky. Husák přiběhne na Hrad, kde právě
roks úspěch. - Druhý rok: spěch. - Třetí zasedá. politbyro, a hlásí radostně: "Súdrurok: Pech. - Čtvrtý rok: Ech... - Pátý rok: hovia, mám dobrú zprávu:- Perestrojka
Ch:
nebude."
+++

ooooo

Proč se cítí SSSR tak těsně spojen s Afri
kou? Tam jako tu kvete černý obchod.

ooooo
"Znáš tenhle? Fojtík řekl..." - "Jo, ten
znám." - "A tenhle? Adamec prý..." "Ten
je prastarý..." - "A co tenhle: Jakeš
myslí..." "Ne, ten je nový. Vyprávěj."
Soudružka učitelka se ptá: "Kdo byl prvním
Člověkem?’^., ,tek se hlásí: "Klement
Gottwald." "Ale kde, ten to nebyl," opravu
je soudružka, "první člověk byl pece
34

Adam." - "No Jo," připouští Pepíček,
"když chcete počítat i devizové cizince..."

+++++
Přestavba po Československu: Otec propil
majetek a teď ho odkazuje synům.

f 4-4-+ +
Co je srdce komunistů? - Obu Sek. - Komu
nisté budou žít tak dlouho, dokud bude
obušek tlouci.
+++++

Má to čtyři nohy, které chodí, dvě, které
visi, a dvé hlavy, které stejně mysl].
Co jc to? Miloš Jakeš na oslu.

Pozvali příslušníka na sex-party.
Bylo ale po deváté večer, když pří
slušník přišel na strážnici. Kolegové
se jali zvědavě doptávat: „No na
před se pilo, pak přišla frajla a začla
mě vyslíkat, potom někdo zhasl světo
a řekl: do práce“ No a tak jsem tady!

•
Učitel ve Škole se ptá dětí: „Co
pak je nejlepší věc na světě?“ Hlá
sí se Frantík: „Prosím, socialismus!“
„Správně“, chválí ho učitel. „A copak
je nejhorší věc na světě?“ Jako když
vystřelí, vyhrkne Frantík: „Prosím,
to že ho máme my u nás, soudruhu

Co bylo dříve? Slepice neb vejce?
???
No dříve bylo všechno!

€

RÁDIO JEREVAN HLÁSÍ:
Gstřední výbor Komunistické stra
ny Sovětského svazu odhlasoval no
vý pětiletý plán, podle kterého bude
do polovice 80. let každý sovětský
\občan vlastnit byt, auto a letadlo.
¡Zdůvodňuje se to tím, že byt potře
buje k bydleni, auto k ježdění a le
tadlo k létání pro hledání masa —
jednou v Kijevě, jednou v Leningra
dě...
•
Po smrti přichází Novotný, Husák
a konečné i Brežnév před soud boží.
Po výpovědích Husáka a Novotné
ho přijde na radu Brežnév, který je
Bohem osloven: „A co ty synu: po
věz, co jsi ty dělal!“
Brežnév: „Tak předně, aby bylo
jasno, nejsem žádný tvůj syn a kro
mě toho sedíš na mém místě!“

’

Uváděl náčelník do provozu nový
elektrický psací stroj: Soudruzi po
važuji si za čest uvést do provozu
psací stroji“., a hbitě přestřihl černou
pásku!
•
V hlídkovém voze říká řidič spolu
jezdci: Koukni se Ferdo zda svítí majáěek na voze.“ Ferda se vykloní z
okna a okoukne situaci s následující
hláškou: „Svítí — nesvítí, svítí, ne
svítí...“
I ~
~
jede Husák a Štrougal městem a vi
dí velkou frontu u jedné prodejny
Masny. I ptá se Husák štrougal a:
„Soudruhu, cožpak znamena ta dlou
há fronta, nemáme snad maso?“
Odpovídá soudruh Štrougal: „No
co, my máme, ale oni nemají!“

• Světový šampionát ptactva se
konal na výstavišti Flory v Olomouci.
Přiletěl i „husák“ ale neobstál pro
falešný „příěeŠek“!

odyo 'ádá : „i ííf # G orh a lo v .*

•
Sedí dva příslušníci na kolejích a
oba mají ujeté nohy. 1 říká jeden dru
hému: ¿Vidíš vole, já ti říkal, že sova
houká jinak/"
•
Policajti milí mít ples, Říká náčel
ník mužstvu: Každý si koupíte hu
dební nástroj, V zájmu utajení —
jděte nakupovat v civilu!
Přijdou tedy dva příslušníci v ci
vilu k „Lídlovi“ (prodejna hudebnin Kde spí vláda ČSSR, když je v Bra
tislavě?
????
v Brně), rozhlížejí se po obchodě a
No všichni spí doma, jen Štrougal
když přišla prodavačka jeden říká:
spí
v hotelu!
„Dejte mi tady tu kytaru, červenou,
•
co máte 'na zdi.“
Druhý žádá bílý klavír, co stojí
Zkrátka ČSTP na cigaretách zna
pod oknem. Prodavačka se na ně po mená: Čistě Seno Tabáku Prosté!
dívá a šveholí: „Vy jste policajti, že?
Ten minimax bych vám prodat moh
Proč mají nevěstnice červenou barvu?
la, ale jak bych to udělala s tím ra???
diátoren — to nevím!“
No podle Sovětského svazu — tam
•
1 je bordel největší!
Příslušníci SNB dostali nové,, bílé
•
trenýrky — bez kapsy. Přišel jeden
Povzdechl
si
penzista
před záchod
za náčelníkem a ptá se — jak se poz
ná bez kapsy předek od zadku. Ná kem: Za Rakouska stal hajzl 20 ha
čelník se zadumá a prohlásí: ,.Dnes to léřů, za republiky jsem za ně dostal
obleč jak chceš a zítra tím hnědým rohlík za Protektorátu rovný ho... a
nyní se nemohu ani vy....!
dozadu!“

Ministerstvo vnitra sov Sto-česko
slovenské gubernie nařídilo, aby
strážci veřejné bezpečnosti se učili
cizí jazyky. Jak to praktický vypadá
— ukazuje následující žert:
Zastaví spolkový Němec u dvou
stražčů SNB a ptá se německy jak
se dostane do Chuchle.
Žádná odpověď.
Ptá se proto anglicky, italsky a
posléze francouzský a španělský, ale
pořád ticho u strážců veřej ného
pořádku.
I odejel s nepořízenou spolkový
Němec,
Strážci se za ním dívají a jeden
podotkne.
„Tak to vidíš Lojzo, nač se učit ci
zí řečí; ten jich uměl pět a přesto se
nedomluvili"

’

•
Dvě manželky příslušníků se dí
vají z okna bytu, V tom jedna vy
jekne, když vidí manžela se vracet s
kyticí květin: „Můj rotný nese pu
ketu, to zas budu muset dat kolena od
sebe!“ I druhá s údivem: „A to ne
máte doma žádnou vázu?!“
•
Proč chodí příslušníci ozbrojeni?
??
No proto, kdyby je napadla nějaká
myšlenka!
•
Při výuce zdravotní přípravy: Co
uděláte při ušknutí zmijí?
„Vemu pistoli a vystřelím“, osmě
lil se vyvolaný.
„a pročpak budeš střílet“, ptá se
zkoušející.
„No proto, poněvadž v předpise
stoji: při ušknutí zmijí — vypalte
ránu!“

jeden žáček, „máte otev řený poklo 
pec“. Stalin zathov á k id a vece: „Ty
má š nej m postřeh, ale i odvahu, ho 
šíci
Jak pak se jmeiuješ ? A ch apec

1

Fři jednom v elk i m ~}tbř.leu SSSR
přišel j. V. S ta lin na ná pa d pozv a'
do Kremlu iák< vsk í delegace všech
sovětských škol. Pro 'há zí jejich dlou
hým i řadami, tu ti lam se u někoho
za it- ví a ero ho ii s lim pár slov.
„S m kruhu n aršálku“. zapíp ne náhle

Říká příslušník StB přátelům:
Všichni si myslí, jak jsme my policajti
pitomí, ale když jsem byl Novákovi
i na pohřbu — byl jsem jediný, koho
napadalo jít pro vdovu tancovat,
když u hrobu zahrála muzika!
•
Byl příslušník policajtů na pohřbu
příteli, Všichni házeli do hrobu kvě
tiny. Jen když on tam něco hodil —
byla velká rána.
Kamarád se jej ptal — co to bylo?
„No jo — nemohl jsem sehnat květiny
— tak jsem tak hodil květináč!“

—

•

Chystá se Štrougaí na oficiální náVe zvláštní tajné komisi ůV KSC
vŠ!t^u do Lybiž.
diskutuje návrh textu, který má být
Zahraniční poradce vlády Cemptlík urnístěn na všech záchodech somaho seznamuji s tamnějíími zvyk a listického státu:
S okamžitou ptetaosU se nařizuje
vysvelluje mu, jak se má chovat při
aby byk) sráno Mmo dolů a niko
uvítacím ccermonielu.
liv — na stranu.
— Na jedno bych vás chtěy soudru•'
I hu pfedsedo v!ády upozornil, Kadá* Byl by možný komunismus ve
ftto manželkt si totiž veUce potrpí na Švýcarsku?
Ano, — ale byk by té země Skoda!
Ohání ruky, ale my máme zjištěni, že
* Byl by možný komunismus v
v posle^ny dobé trpí nevylé&tohiou
koztá Porobou. Proto vám ddporu- USA?
Ne,
protože to už bychom necuji to líbány ruky jenom naznačit.
| utáhli!
— Doprdeh to je žvvoi Čumpetthu,
C
i povídá rozčdený Strougal. Katáfiiov* Co je to
j mí- ekzem a v Kremlu zase mají heSocialismus je trest boží za. VftSR.
Je to společenský řád, kter se ' do
• mototáy...
vede energicky a rozhodné vypořá
*

Sleze Husák po dlouhé době z
Hradu a rozloben vběhni do první
trafiky, nebol se mu donesto, že
známky s jeho portrétom nejdou na
odbyt
.
— Máte tady nějaké známyy s
mým portrěton, spustí na yděíenou
ptodadikky. jo mám jich plné regááy,
protoží je nechce nikdo kuppvkt,
, koktá stará Bláhová. — Ast je sou
družko málo nabízí— — rkzkřlkže se
Husákí
— Alt kdepak pan- pržzrdanje1 lidi
si stěž^ou, že spatně lepí a na dopi
sech nedrží.
— Dejte mi nějaké •— rozhrnuje
H-uták. Pár jich usteml, pořádné na
ně plivni a přilepí na obálku. Po
chvilce zkouší, jak drží a moc st dři^í.,
že nejdou ocdepit.
— Co to povádáté, skuáružko prodavaěko, ty známk. lepí dobře, jenom
se na ■ ně musí 'pořádné mplii^^t:.
— To já těm lidem taky pořád ří
kám, ale voní pořád plivou na tu
stranu z vaším pettrétem!

zdravým rozumem.
Socialismus je společenský řád, v
němž se ani nedivíme, že je něco v
nepořádku, ale žasneme, když něco
klape.
* Jaké fsouzákladní principy so
cialismu?
Za kapitalismu je vykořisťován
Člověk člověkem, kdežto za socialis
mu je tomu právě naopak.
Všechno spěje plánovitě a radost
ně k horšímu.
Socialismus je sám sobě motorem
i brzdou.
.
Od nesmělých úspěchů ke smě
i lým neúspěchům.

L
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•
V projevu na celostátním aktivu
ideologických pracovníků prohlásil
Vasil Bílak: „Není důležité, kolik
, mají lidé bot či ledniček, ale jak
jsou uvědomělí...“ (Ty ledničky a
(boty?, pozn. r,).

I
I

starýmu koupila encyklopedii.“
Soudr-nadstrážmistová: „No co to,
já bych to koupila taky, ale kdo mi
zaručí, že můj starej se na tom na| učí — jezdit!“

ZOPÁR POLICAJNÝCH

Vi-teí ž- poUcatii v Če&odoamn&udú rtodU so pspm1, pl- s
dat s omyly, které se v jiném spo
j mopkami?
’
lečenském řádu ■ nikdy nestaly.
j
Pr
—
č
o?
Socialismus je naprosté a pře
Lebo psi sa zp nich, «z hanbia
svědčivé vítězství ideologie nad

Podle pražského tisku se sportovci
na Lounsku rozhodli zvelebovat ob
ce na protest proti politice am^^ii^kého prezidenta Cartera.

Soudružka strážmistrová a souiružka nadstrážmistrová vedou ak¡ívní a progresivní diskusi,
i Soudr-strážmistrová: Tak už mě
to žralo, že se o našich policajtech
mluví jako o blbcích; a tak jsem.

Po
yelkottalkov m^cdzi
s-mako bol na maďarskej d-dinitktw. Vyslaní ,strp^í^^^y 'efe^tá
ohnivo vysvyttovaS:
— Zbavili stž sa pijavic, čo vám a
vašim predkom krv cicali! Zbavili ste
sk vjydndu^oí na ktoýíeh ste (b-U.
^Ikotta&ár pobeaií etnlkze. vyro
bme z na^o znola a z varná) mozoloy>j zuMstovll si do Mmeí Czrp a
tam za tá&ný vtá-r ptthtaí vkju mjsačnú ptámí Přítomní mliéky počúvpj^Í o drnílu si vsak pop od aosp zphundre fúz^aýý ujček:
— Nuč, k-d mu a-šk karta!

I

* Proč budujeme socialismus?
Protože je to lepSí než prac°vat.
* Kdy bude socialismus vybudo
ván?
Tehdy, až budou mít; vškhrn
všeho dost.
* Jaké jsou specifické znaky so
cialismu u nás?
Socialismus u nás lze budovat
jen za velmi příznivého počasí; ne
smí mrznout ani mrholit, musí být
téměř bezvětří tep^ ale né hwko,
chvílemi oblačno.
* Kteří jsou největší nepřátelé
socialismu u nás?
Jaro, léto, podzim, zima a impe
rialismus.
* Co víme o socialistickém plá
nování?
.
Plánování je nepřetržité narušo
vání zdravé živelnosti. Co hélze
splnit, lze naplánovat! Je to sou
stavná činnost zaměřená alešpoň k
dosažení náhodných výsledků.

■

Ako poznato fam: v ktooom bywi
'.polica
• ccc
Na toUvízrwj antene ntá fffejónku..
To ^tto, pby tnai ostrejší obraz...

■
i

i
•

Naičo iwi1 npši pollcutlj táto-c

*??
Aby s mohlí bránitj keby ich (neápjbozeé nappdla nžjzká myšjienkp

■

Pr-čo m^ú poUcajti na sluza^ý^
MM^h tády pruh np dvwfahl
Aby ^^^eil, kde j- Muck1.

■

, poznatj naptrurntfí a najsmtáné
sí vlip ^p s^-t-l
ccc
Jd- čžskoslovcmýý ^Hdjí po uliá
a ROZMMšPA!

psukal ptáka y'olcila p
sž;
i,Kolik j- todin v<^^ji.nž^^r
„P&1 pá^jf!“ o^e^tyláká blátošlap.
„člo™-1 jpk to hlásít-c Máto st^t
V pvzwu p MsUí D&y p.lrrié a^)n-.
dě, thky Soy^ěsikpmu svaly — j- př-sne půl pé^teP^!
Drl^e^y d-n plukas v^ehS,aOÍ yttjja^y a
hnVdc np něj: „koHís j- ^o^álnc"
„ ^aecto-,,Dliiey Rlrr~: aeoottídc, díky
^tokbnu nazí - h^lny* nem-m!“
•

Bílak na slovenských
dozmk:ícli soudruha ekonoma' „SouPta se V.

■Í^^^í^<^^]ovenskí výtvarníci vypraco fouku, jpk jž to s cfovom tžlatc"
„No s chovem t-Pť, Opovíte
vali nový erb pre RVHP:
yjlkoyě
V červenom poli sa šesť chudých soudruh ekon°m, „je to
v kolihožleí. 'jpaae1' pSž ji^ ap
kráv vzájomne dojí.

Ti

hrade velmi dtótá

Jeden zákazník přijde do elektroPoznáte nový Archimedov zákon,
nazývaný tiež „Archimedenkov zá prodejny s přáním, že by chtěl ten
magnetofon jaký je ve výkladní skří
kon“?
ni.
„Váha súdruha sa rovná váhe súProdavačka se ptá: „Vy jste roz
.druhov nim vytlačených“.
taikosti.
hodně
člen SNB“.
Prvý kandidát mal sice rabínsky di I
„Jak
jste to poznala soudružko,
plóm, ale nebol členom Komunistické) I
vždyť jsem v civilu?“
I
Viete, aké je pätoro přikázaní pře
strany.
„No jó, — on to totiž není magne
Druhý bol členom KSSS, ale nemal pokojný život v komunizme?
I
tofon, nýbrž dvouplotýnkový vařič!“
rabínsky diplom.
1. Nemysli!
■
Třetí bol kádrové najproblematic2. Ketf myslíš, nepovedz!
Kádrovali esenbáka a ptali se:
kejsí: bol to sice člen strany a mal aj
3. Ketf povieš, nenapil;!
„Soudruhu řekněte nám, jak se jme
rabínsky diplóm, lenže — na potvo
4. Keď napíšeš, nepodpíš!
nuje hlavní město SSSR?“
5. Ketf podpíšeš, odvolají
ru — bol to Zid.
„To nevím!“
„No přece Moskva — vy soudruhu
•
— vostudo!“
Dědeček, který čte Rudě právo vo
„Viete, že v Sovietskom zvaze staEsenbák smuren odešel. Za dveřmi
lá na babičku. „Podívej, tady píšou, vajú fantastickú dial’nicu? Bude to se ho ptá další adept socialistickoie prvního srpna přivezeme z SSSR obrovská stavba od Moskvy až na policejní vědy: „Jakou jsi dostal otáz
tri miliony hodinek. Půjdu si tam Sibiř. Bude mať trinásť prúdov...“
ku?“
hned ráno stoupnout do fronty. Já si
No blbou, nevěděl jsem, že hlavním
„Prečo trinásť?“
ty svoje určitě poznám“.
„Dvanásť prúdov tam a jeden městem SSSR je Moskva.
„Dobře, že mně to říkáš“ napíši si
Ispať...“
—• —
to pro jistou na podrážku“,
Novoročný vinš roku 1983 v ČSSR
i Praví psychiatr pacientovi soudruP
zněl:
Andropov a Reagan se dohadovali
— Vela zdrávi a, to ostáné si už 1 hu Husákovi:
„Tak vyprávějte mi všechno od kdo má hezčí hodinky. Reagan uka
nějako nakradneme!
zoval zlaté s vyrytím: Svému prezi
počátku...“
—• —
„Dobré. No, nejdřív som stvořil dentu — vděčný senát!
Andropov měl také zlaté s nápi
Rozhovor dvoch občanov, ktorí sa zemi...“

V Moskvě museli, už aj kvóli ostat
nímu světu, súrne obsadit uprázdněné
miesto hlavného rabína. Ale akosi sa
to nedařilo, vždy sa vynořili kádrové

sem: Hajnému Horákovi — hrabě
Belcredi.

sretli na ulici:
— Ako sa máš?

— Dakujem. Lepšie ako zajtra.

•
Víte, kdo ze sportovců byl
nejvíc zklamán, ie se nepojede
na LOH do Los Angeles?
No — ti, co všechno pro
dali!

HUMOR - PEPft ŽIVOTA

Zeptá se babička na schůzi: „Pos
louchej soudruhu předsedo, byl ten
Marx vůbec doktor?“
„Ale kde“, odpovídá znalecky před
seda, „doktor nebyl, to byl velký teo
retik“.
„Já si to hned myslela, dyby byl
doktor, tak by ten svůj vynález zkou
šel napřed na myších!"
■ ■
Vývojem v přírodě vznikl člověk,
který má dvě uši a jen jeden jazyk.
Tento poznatek z přírody uplatňují
komunisté v praxi tak, že člověk má
více poslouchat a méně mluvit.

■

|

Ptá se český klučík tatínka: „Tati,
proČ se soudu říká lidový". „To je
jedna z mála věcí, které mohli komu
nisti pro lidi udělat", vysvětluje otec.

•
Člen SNB přijde do elektroprodej
I Přes hranice NSR přeběhl zajíc —
ny a ptá se na barevnou televizi,
„To víte, že máme“, odpovídá emigrant. Německý zajíc se ho ptá
proč utíká z ČSSR, když tak dobře
prodavačka.
vypadá.
„Tak mi dejte tamhletu žlutou!“

No jo — to je tak — slyšel jsem,
ze se budou u nás kastrovat bejci a
tak nikdo neví zda se veterináři neStažuje sa občan v ČSSR na výro- přehmátnou. Jistota je jistota!

čie Leninových narodenín:
„Otvorím rádio — Lenin! Otvorím
Kdo může být členem Rady nej¡televizor — Lenini Otvorím noviny vyššího Sovětu SSSR?
Jen starší 70 let, který udrží MEČ
— Lenin! Přiznám sa vám, ie tito
a MOCI
konzervu sa už bojím oťvořit“...
•
■
„Učit sa, učit sa, učit sa", povedal
Gottwald vytýčil heslo: „Doběhnut Lenin. Ale viete, pri akej příležitosti
kapitalistov a predbehnút ich“. Hu to povedal?
sák toto heslo změnil na: „Doběhnul
Ked si prezeral Silákové vysvedkapitalistov, ale v iiadnom případe ich
Čenia.
nepredbiekal“.
Prečo?
Lebo keby sme ich předběhli, viděli
Vprostřed letní sezóny velká party
by, ie máme holé rite.,.
nedaleko Prahy. Pozval k ní anglický
turista svého nového českého přítele
„Víš, ti naši soudruzi tak veřejně a svá náhodná seznámení — Francou
lžou, kdyby alespoň jeden řekl prav ze a Rakušana. Angličan servíroval
10 lahví whisky, Francouz přinesl 10
du“.
„Kdyby někdo u nás řekl veřejně lahví koňaku, Rakušan 10 lahvi vína
pravdu, tak by si v Moskvě mysleli,
„vylepšeného" nasládlým antifreezem,
že tady zvítězila kontrarevoluce“.
a Čech — ten přivedl 10 kamarádů..

národní politika

srpen- září

V československých obchodech zmi
Tuhle prohodil Husák pe Kapkoví:
zely z knižního trhu kuchařky. Byly Poslyš soudruhu nás oba si nějak v
vyvezeny do Polska, kde se prodávají republice pletou.
jako science-jiction.
Jakpakto soudruhu Gusto prohlásil
■
udivený Kapek, vždyž my jsme roz
„Soudruhu, nevěnuješ ty se okult dílný, ty máš brejle a já ne!
No tuhle, zakomentoval Gusta —
ním vědám“.
na jedné schůzi zemědělců, zeptal se
???
■
„Když mluvíš na schůzi, tak úplně mně po mé přednášce družstevník:
„V mé profesi se nikdy neví, co bu
„Nejste kapku blbej?“
lidi
hypnotizuješ a všichni spí".
de zítra“.
• .
■
„Ty jsi soudruhu meteorolog?"
V
Československu
je hodně poloSoudruh ministr propagandy: „Dě
„Ne, já jsem v plánovací komisi“.
závodních
aut!
■
lat dluhy u kapitalistických států, to
No přece polovička součástí je
V rámci nejbumornější knihy byl v znamená zvýšení životní úrovně na
Československu vyznamenán „Jízdní šich pracujících na úkor třídy vyko nakradena v závodě.
řisťovatelů".
řád ČSD."
, „Tak co vám říkali na schůzi, kdy
už se to zlepší.“
Humor — pepř života
„Já ti nevím, výroba se má zvýšit
Husák sedí na břehu Vltavy a chy
A již drží sklenici v ruce, pivečko i o 2% a vývoz do Sovětského Svazu
o
tá ryby. Najednou to zabere a krátce se jen perli.
•
na to si Husák prohlíží malou rybič
„A sakra, tak ta rybka měla iřece
V
kterési
šatně
byl u věšáku ná
ku, která se třepotá na udici.
jen pravdu, uvažuje Husák. tak mě
„Husáku, já nejsem jen tak obyčej tedy zbývají ještě 2 přání. Co kdy pis: „Pouze pro členy ÚV KSČ“.
ná rybička, ¡estli-ze me pustíš, splním bych tak měl ted vedle sebe mladou Jednoho dne přibyl další nápis: „Na
zbylé věšáky se mohou věšet kabáty“.
ti 3 přam ozve se rybka.
hezkou dívku?“
•
„Já nic nepotřebuji", říká Husák,
A jen pomyslí a už se vedle něj na
„Veris tomu, že láska může být
„já jsem president, a když něco chci,
• tak dám rozkaz a mohu mít vše co na dece zálibně protahuje holčina, krev a slepá.“
„Dokonce musí být slepá, jinak by
světě existuje. Ale co bych s tebou s mlíko, jak jí Pan stvořil, až Husákovi
se nemohlo psát o naší lásce k Sovět
takovým mrnetem dělal, běž odkud oci z důlků vylézají.
„No jó, ale co ted s ní, kdybych tak skému Svazu.“
jsi přišla“, a vhodí jí zpět do vody.
•
Sluníčko pálí, Husák se potí a po byl aspoň o 25 let mladší uvažuje
Husák a v tom se s ním vše zatočí a
myslí si:
V socialistických státech se podařilo
„Kdybych tak měl sklenici dobře Husák sedí zkroušeně v Leopoldově odstranit
vykořistování
člověka
na osmé dílně a drhne peří!”
chlazeného plzeňského?“
člověkem. Náhradou se zavedlo, že
jedni žijí na úkor druhých.

HUMOR
Při výkladu komunistické sebekri
tiky provolává řečník: „Kdo ustoupí,
když vidí, že není v právu, ten je
rozumný. Kdo ustoupí, když má
pravdu, ten je...“
Ze sálu se ozve: „...věrný straně“.

HUMOR

Aby mohl každému zločinci odříz
Co z toho bude — když zkřížíte
nout cestu.
mouchu s komárem?
• Objednal si orgán VB pokoj v
No přece komouš!
hotelu a ptá se, kolik strojí. Recepční
' •
Běží policajti s bandaskami po uli ho poučuje, že to záleží na poloze...
„No, já spím ponejvíce na zádech.“
ci.
Kam běžíte?
• Esenbák byl u psychiatra. „Měl
Do divadla! — Dávají Smetanu! jsem hrozný sen, soudruhu doktore.
Po chvíli se vrací s prázdnou!
Zdálo se mi, že jsem osel a že žeru
Copak — kdepak máte smetanu? — seno". — „No, to není tak zlé“...
ptá se nadřízený!
utěšuje ho lékař. „No jo, to je všech
Oni na-to: Smetanu nedávají; dá no hezký, ale ráno jsem nenašel v po
vají Bacha!
steli slamník.“
• Teoretik československých zamlčovacích prostředků, Vymetal, se ko
nečně dočkal bytu v pražském síd
lišti Jižního města. Při první obhlídce
ho provázel domovník. Povídá:
„Jděte, soudruhu, do vedlejší míst
nosti. Vymětal šel. „Slyšíte mě?"
„Slyším!“ — „Vidíte mi?“ — „Ne
vidím!“
Domovník spokojeně zamlaskal a
pokýval hlavou: „Tomu říkám
stěny!“
Co čumíš, vole, snad nechceš jít
• Proč má každý esenbák u sebe
makat...
vždy žiletku?

Vlete, aké pátoro přikázaní sa
musí dodržiavat v reálnom socializ
me, ak chce člověk pokojné žit?
1. Nemysli!
2. Ak myslíš, nepovedz!
3. Ak povieš, nenapíši
4. Ak napíšeš, nepodpíšl
5. Ak podpíšeš, odvolají
•
Vlete, če je to sardinka?
Bývalá velryba, ktorá přežila normalizačny proces.

9

Čo znamená pre pracujúcich v re
álnom socializme pojem „recepcia“?
Recepcia je slávnostný akt, pri ktorom robotnícka trieda ústami svojich nadriadených poživa plody svojej práce.

Viete, že Československo je najbohatšia krajina na svete?
Prečo?
Lebo už 36 rokov tam všetci krad
ná a este stále je z čoho kradnút.

do mercedesů
pro stěrače.

KDO

600 jako pohonný

motor

+ + *++
SE SMĚJE

Československo je krajina, kde je najviac
obyvateíov na jednu mandarínku a na
čtvorcový centimeter toaJetného papiera.

NAPOSLED—

Vrte, co znamená na novém embéčku
číslo 136? Že na jedno auto pracují tři
lidé šest let.
+■++++

Dva talíře se kutálejí s kopce.
z nich je policajt? - Ten vylízaný.
++ + +1

Který

"Která země je nejneutrálnější?" - "Švý
carsko?" - "Ale kdepak, Jugoslávie. Tam
se občan nesmí vměšovat ani do vlastních
záležitostí."
++++•»
Proč se bude letos vyrábět v NDR méně
"trabantů"? To proto, že se uskuteční
výměnný obchod se západoněmeckou.
automobilkou VW. Tato firma dodá 10.000
vozů "golf", které NDR zaplatí dodávkou
motorů z "trabanta". Ty dostane na zákla
dě kompensačního obchodu automobilka
Daimler-Ben2. A nač potřebuje Daimler
motory z "trabanta?". To bylo dosud
tajemství. Teprve nedávno se prozradilo,
že západoněmecká továrna je zabudovává

Československo prodělalo po válce několik
revolucí. V roce 194S ji dělali dělníci
a inteligence jen civěla. V roce 1968
ji dělala inteligence a dělníci jen civěli.
Ted dělají revoluci důchodci a - civí
všichni.
+ +++ +

Jaký je rozdíl mezi kanadským a Šumav
ským dřevorubcem? - Celkem žádný.
Oba si mohou za týdenní výdělek zapla
tit cestu do Prahy.
+++++
Soudruh prezident Husák chce slyšet
hlas lidu i vydá se na výlet do pražských
ulic. Pod Hradem si, jsa unaven, vezme

taxík. Šofér se otočí na zákazníka a
dlí "To je neuvěřitelné, ta podoba s Gusta
vem - není vám to trochu nepříjemné?"
+++++
Proč nemůže Jakeš dostat AIDS? Protože
ho nemá nikdo rád.

"Soudruhu," osloví chodec v Brně strážníka
SNB, "vy jste inteligentní člověk, který
známý své okolí. Vy mi jistě můžete
říci, kde tady bydlí soudruh Ryba."
Polichocený orgán s úsměvem odpovídá:
"To víte, že to tu všechno dobře znám.
Soudruh Ryba bydlí na konci této strany
ulice v roháku. Jmenuje se Vokoun."
+ +4 '+ +

Který je nejzbožnější národ v Evropě?
Beze sporu Rumuni. Posti se sedm dní
v týdnu a večer zapalují svíčky.
4 4++ +

Dva velitelé SNB se hádají, kdo z nich
má hloupějšího zástupce. Protože se
nemohou dohodnout, zavolají oba zástupce
ke zkoušce. První velitel pošle svého
zástupce do prodejny masa pro tři porce
zmrzliny. Zástupce srazí paty a odejde.
Druhý velitel pošle svého zástupce k
sobě do bytu, aby se tam podíval, jestli
náhodou není doma. Také ten srazí paty
a odejde. Oba zástupci se setkají na
chodbě! "Poslyš, ten náš starej je ale
pitomec. Představ si, že mě poslal do
prodejny masa pro zmrzlinu. Copak neví,
že je neděle?"
Ten druhý: "Náš starej je ještě blbější.
Poslal mě k sobě do bytu, abych se podí
val, jest)1 p»ní doma. Copak tam nemůže
zatelefonovat ?"

"Ústa jako při polibku, jen s tím rozdílem,
že nešpi tnete "I love you", ale "Nemáme","
Kdy skončí peiestrojka? AŽ přestrojí
Michaiia Sergejeviče z jednobarevných
obleků, šitých na Západě, do jednoho
pruhovaného, konfekčně šitého na Východě.
.•
++-+++

Hlas čs. občanů: až splníme perestrojku
na 125%, budeme mít - s odpuštěním
- hovno a ČtvrtLod s výpravou čs. turistů do Číny ztrosko
tala. Na opuštěný ostrov dorazili dva
trosečníci, novomanželé. Uvítal je přísný
hlas vedoucího výpravy: "Kdepak jste
tak dlouho byli? S kým jste to mluvili?
Vzdyt lod se přece potopila už včera
večer."

Proslýchá se, že se prý co nejdříve
sloučí ministerstvo uměni s mini
sterstvem výživy.
Důvod?
Zakrátko prý bude umění se v Česko
slovensku najíst.
XXX

Ihned po zdražení přispěchalo Svo
bodné slovo iniciativně s radami
pro své čtenáře:
Máme-li menší kousek masa a chceme
připravit pokrm pro celou rodinu,
nastavujeme je zeleninou, vařenými
bramborami apod.
xxx

Jaký je rozdíl mezi Krkonošemi a komunis
ty? Celkem řádný. Obé je samý sjezd a
samá bouda.
++++ +

Otázka Rádiu Jerevan: Mohou muži rodit
děti? Odpověď: V podstatě ne. Ale zeptejte
se v pražském Tuzexu, tam je za západní
devizy k dostání vSecko. — Může Pánbůh
vstoupit do partaje? V podstatě ano, ale
napfed musí vystoupit z církve.

+++++
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Víte, čemu se v dnešním Českoslo
vensku říká "hululi?" Tuzemskému
rumu - "Husákovu luxusnímu likéru",
XXX

V poslední době se západní odborní
ci dohadují, kdo bude Brežněvovým
nástupcem. Politbyro už dávno roz
hodlo: bude jím Brežněvův otec.
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x

Vyjedou si na společný piknik Rea
gan, Husák a Brežněv. Na palouku vy
balí Ronny ze svého košíku Šunku
a zapíjí ji whiakou. Husák si po
chutnává na bratislavské klobáse a
zavlažuje ji "bažantem". Brežněv za
píjí suchý chléb vodou. DÍ závisti
vě Gustáv: "Ljonko, vy jste byl
vždycky o deset let vepředu."

xxxxx
Co. je Jesterka?, krokodýl po splnění sovět
ského potravinového programu.
xxxxx

Bdělý sov. oboan telefonuje třikrát KGB.
1975: "PřljHte hned, můj soused se zamkl '
a pojídá kaviár.” 1983: "P říjilte hned. Múl
soused se zamkl a pojídá vurt." 1990: "PřtjčSte hned. Můj soused se zamkl a něco pojídá."
xxxxx

ktereměsto na světě má nejčistší ulice9
Hlavni město
Mozamhlku, Maputo. Tam
uz se nedá nic odhodit.

V Ruzyni se hned vedle letiště staví ryb
níček, aby se Husákovi lip přistávalo.

x
CIA sé rozhodla, že musí konečně do Rus
ka vyslat nějakého důkladného špióna. Dali
hlavy dohromady, vypracovali plán a sehna
li odborníky., a po dvou letech tréninku
je tady nový americký ekvivalent James Bon
da.
Shodí ho do Ruska.
Muž vejde do restaurace a pusti se do de
baty s kolchozníky o politické situaci.
Zná jménem všecky členy Politbyra, házi
informacemi.
Babička v koutě najednou poznamená: "Ale
ty nejsi Rus."
Špionu
to zavrtá v hlavě, ale protože
je dobře vytrénovaný a ví o tom, strhne
se zdi balalajku a začne na ni hrát jako
zhěsilý. Celá hospoda tleská, ale babička
v koutě zase jen poznamená: "Ale ty nejsi
Rus."
Špióna to už dožere a začne tančit kozáč*
ka. Jako zběsilý. Jde mu to, všichni tles
kají, jen babička poznamená: "Ale ty ne
jsi Rus."
To už špión nevydrží, zajde za babkou a ptá
se: Babi, co to melete, jakpak to, že ne
jsem Rus?"
"Mládenečku,"odvětí babička, "jakpak mů
žeš bejt Rub. když jsi černej?"

I

Deset nedospělých chlapců z
Meeklína je ve vyšetřovací vaz
bě proto, že zpívali písně hano
bící představitele státu a zří
zeni. Jsou stíháni pro propagaci,
fašismu. Zpívali totiž písně ja
ko "Husák sedí na hromadě hnoje
a křičí, ta je maje", Červa
vždycky potěší komunista k veče
ři", či "Vyserim se na práci,
at za nás děllj Ruuáci" a přitom
pochodovali a písně zaKonnowli
výkřikem "Sieg heíl". Z fašismu
je také obviněn Ivan Polanský z
Nové Dubnice, u něhož byly při
domovní prohlídce zabaveny - kro
mě materiálů Charty 77 a různých
textů Václava Havla - i Tozmnože
né texty, týkající se slovenských
dějin z první poloviny tohoCo
století,

"Zlatý květ", vyznamenání, kte
ré na zákiadě čtenářské ankety
uděluje redakce časopisu
společně s ts, televizi a Ústřed
ní půjčovnou filmů, byl letos
přiřčen Luďku MumarovC za hlav
ní úlohu v Dietlově seriálu Sy
nové a dcery Jakuba skláře a Ru< dolfu Hrušínskému za roli dokto
ra v Manželově filmu Vesničko má
středisková,

Gorbačov dává do sunjft--oóótače všechny ppednojtii''socialismu:
výstavbu, investic^', ztlnavvotíctví, atd. a táže sé: "Kde se stala
chyba?" - Pocítv® po delší ciwíli: "Nedostatečná obrana Zimního
paláce."
f
"Představ si, Že v našem sou
sedství otrávil pětiletý chlapec
celou rod inu.11
"To snad není mojnO."
"I je - zapnul večer televizi.
.• a on zrovna běžel program k 70.
výročí Říjnové revoluce v Rimsk."
Ideální Es. občan? Ten, který
nic nepotřebuje, nic neshání, do
ničeho mu nic není a nic neumí.
Cs. lid si přeje návrat io pa
desátých let, Proč? No přece:
škodovka stála jen devatenáct ti
síc v Husák byl v kriminále.

Jaký je rozdíl mezi němým filmem a reál
ným socialismem v CSSR? - Veliký, V
němém filmu vSechno vidíš a nic neslySÍS.
V Ca. reálném socialismu je tomu právě
obrácené,
"Víš, že v SSSR dozírá na výrolu sirek
ministerstvo kultury a uměni?" - Jak to,
písním tě?" - '"rotože je umění si.rku za
pálit j p^tože člověk musí být notně* kul.—
turní, aby přitom n^^l^e."
XXX

Jaký je r-^iJíl mez. kjpctactímem a sociaKmnern? Kapitalssmus dělá sociální cVby.
Socialísmus í^11 tepit^ní cliyby.
XXX

Vládv NDR nemá vůbec námitky proti ameercké neutronové bombě. Ví totiž, že neutronka sice ničí lidské životy, ale nenadělá
škody na staveních, a považuje ji tedy zv
záruku zachování berlínské zdi.
XXX

Jaký je rozdíl mezí lomnoiííleíl a opiem?
Žádný. Oba jsou výsledky nezralých

xxx
Soudruh dostal zv dltluVy hodiny s kukač
kou. Když je celá, vystrčí kukačka hlavu,
ale nezakukl "kuku!", nýbrž "Lenin, LeniLní''
Jen ve dvanáct ie ideologický změna; z
hodin vystrčí hlavu Lenin v zavolá:"Kukul
Kuku’"
XXX

"Viete, že v Sovietskom zvaze stavajú fan
tastické dialnicu? Bude to obrovská stav
ba od Moskvy až na Sibír. Bude mat trinási prúdov..."
"Orečo trinást?"
"Dvanást prúdov tam a jeden sf^at..."
XXX

"Abychom to řekli bez obalu,"
roku t980 politik na veřejném,
"s tím příchodem komunismu se
nělo. Budeme rldi, když se ho
ši synové a
Ze zástupu se ozvalo:
"Dobře jim. tak, chuligánům!"

x
V CSSR byl zrušen trest smrti. Místo toho
se odsuzuje k nejvyššímu trestu tří let bez
; protekce a známosti

I
i

x

.Tede! vlak ti^c^f^ou českou krajinou. Pojednou
se vykolej í, .^<1^ todeou chvilku klikatě
po rozoraných polích, potom zase vjede na
koleje a dorazí štastně do stanice. Cestu
jící, celí vyděšení, se ptají strojvůdce
i po příčině neobvyklé zajížSky, Strojvůdj ce vysvětluje, že na kolejích stál rudoar!mejěc. ’ "A to jste ho nemotú přejdt?" pesku1 jí 0o cestuj^^ "Já jsem c0těl, ale on
mí utekl. do polí a kliiíkoval."

|
|
j
|
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Kdo se směje naposled
Na světový kongres o úspoře pohonných
hmot ve švýcarské Ženevě přijel prezident
Reagan ve volkswágnu. Sotva z vozu vystou
pil, viděl Černěnka, jak se prodírá z deset
metrů dlouhé Čajky.
"Nezdá se vám to hloupé, přijet na kongres
o úspoře
pohonných hmot v takovémhle
bouráku?", ptai se Reagan zaraženě.
"A proč by?", odpovídal Čeměnko, "vždyt
to auto jezdí na vodu."
Dal otevřít kapotu, pod kterou se hrbilo
deset Aíghánců a chroptělo "vodu, vodu".

Pan Kohn se konečně rozhodne, že bude
také emigrovat, do Izraele. Na úřadě se
ho ptajíí "Proč zrovna tam?" - "Protože
je mi milejší arabsko-izraelská válka než
českosiovensko-sovětské přátelství."

+++++
Příslušník má den volna a čte v RP vlastní
úmrtní oznámení. Okamžitě telefonuje
na velitelství. Službu konající strážmistr
se podivuje: "Samozřejmě jsme to četli.
Ale, soudruhu, pověz mi, odkud vlastně
voláš ?"

++♦+ +

Se zájezdem JZD přijel do Prahy vesničan,
bloudí ulicemi, prohlíží plán města a posléze
v zoufalství oslovuje příslušníka SNB: "Pro
sím vás, kde tady najdu ten obchodní dům
Globál?"
"Globál?," diví se orgán, "takový přece i
v Praze není."
Ale musí tu někde být," brání se zoufalý
vesničan. "Vždyt soudruh Husák v televizním
projevu říkal, že v Globále je všechno."

Stěžuje si Černěnko kolegům v politbyru:
"Já nevím, co _pořád máte. Já jsem zdravý
jako řípa. Vždyt se zúčastním každé schůze.
Proč si nestěžujete na Jurije Andropova?
Ten se už nejmíň půl roku neobjevil na
žádném zasedání..."
+++ +4

Co to znamená v Československu, když
signalizační tabule vyzývají automobilistu,
aby snížil tempo na 60, 40, 20? Ohlašuje
se tím, že na silnici je 60 děr, hlubokých
40 cm a starých 20 let.
+++++

Mává-li na vás na čs. silnici ruka z jámy,
přispěchejte
v nouzi.

na

pomoc:

řidič

trabantu je

++♦++

Několik dní před
ptá příslušník VB
mi jasný. Jen furt
dojde benzín, mám
škodí?"

řidičskou zkouškou se
instruktora: "Všecko je
nevím jedno: když mi
jet dál nebo to motoru

V ČSSR zavedli nový tanec, komunistický
twist: jeden krok kupředu, dva kroky zpátky
a pořád se tleská.
+++++

Na čs. školách se sbírá na Burundi. - Byly
tam takové povodně, že jsou desetitisíce
bez přístřeší. Celá třída v Lupáčově ulici
dá 1 az 10 korun, jen Pepiček ne, protože
mu tatínek na chudáky nedal. Brzo nato
se sbírá na Burundi znovu: vypukl tam
hladomor. Celá třída dává, jen Pepíček
ani korunu. Za čas se sbírá na Burundi,

protože tam budují socialismus. Tentokrát
Pepiček dá hned 100 korun. Učitel se podiví:
"Podívejme se, tentokrát chcete taky pomo
ci?" - Nojo, když katastrofa dosáhla tako
vých rozměrů..."
+++++

Na Slovensko se už nebude dovázat módný
časopis Burda. Důvod: založili vraj vlastný
časopis pre ženy, zvaný Haraburda, a jeho
prvým šéfredaktorom sa má stát Biíak.

+++++
Viete, preČo zvolili Černenka za nového
vožda: Mal najlepšie EKG v Kremli.

+++ + +
XXX

Příslušník Vopička v prodejně "Knihy":
"Jednu knihu." - "Jakou?" - "To je fuk,
soudružko, já jsem vyhrál v tombole laampičku na čtení a tak ji chci vyzkoušet.
+++++

"Víš,
když
"Na
když

co je divný," ptá se kolegy příslušník,
pozoruje dění na tom našem dvoře.
co potřebuje takovej kohout hřebínek,
nemá vlasy?"

Brežněv chce navštívit Varšavu. Tajemník
závodní stranické organizace si zavolá je
diného aktivistu: "Soudruhu Kowalski, vy
ponesete vlajku a půjdete v čele průvodu."
- "Ale, soudruhu, nebylo by lepši, kdyby
ste si vybral někoho jiného?" - "Pročpak?"
- "Když jsem nesl vlajku poprvé a vedl
průvod našeho podniku, umřel Stalin. Pak
jsem zase nesl vlajku a Chruščov byl se
sazen. Já mám prostě strach." - "Přiroze
ně, že ponesete zase vlajku, soudruhu Ko
walski. Copak sám nevidíte, že máte štastnou ruku?"

Soudruh orgán si při neopatrném pohrávání
se služebním revolverem, vystřelí oko. Dostal
2a to - protože se mu to přihodilo ve službě
- od pojištovny 5, tisíc korun. I zaraduje
se a řekne si: "Teď si vystřelím i to druhé
a budu si moci koupit k vánocům barevnou
televizi."
+++++

Ivan Pavlovič, dělník v továrně' na stroje,
ne může zanechat pití. Na Gorbačovův příkaz
je vyhlédnut za, zkušebního králíka a pozván
do, kanceláře' ÚV. Gorbačov osobně se ho
ptá: "Přestal, bys pít, kdyby láhev vodky
byla, dvakrát tak drahá, kdyby stála dvacet
rublíků?" Ivan jen zavrtí hlavou. "Padesát
rublíků?" Ivan broukne' unaveně: "Nět."
Gorbačov svraští Čelo: "Tak tedy dejme
tomu, že by láhev vodky stála sto rublů,
tedy polovinu tvé měsíční mzdy. Chlastal
bys ještě?" Ivan vyloví ze svého overalu
malou součástku: "Kdž to teda chcete,
soudruhu generální, opravdu vědět: tahle
věcička stojí přesně láhev vodky."
♦♦++♦
Z "Vtipruku" Járy Konmjta
V Československu bude v rámci zvyšování
úrovně prodeje potravin zavedena nová
konzerva, na kterou se ostatně už dlouho
čekalo: socialismus v rejži.
+++++

"K čertu," zlobil se Blfak, "co to má zname
nat, štrougale, že říkáš zahraničním rnwlnářům, že jsem hlupák?" - yPro pána Biíáčku,
ale to je mi opravdu líto. Vono to bylo
tajemství?"
+++++

V Praze se kdosi tázal, kolik je v Českoslo
vensku odpůrců režimu. Neznámý chodec
mu odpověděl: "Deset, Já, ty, on, ona, ono,
my, vy, oni, ony, ona.11

Soudruh Kapek dostal za svoji blahodárnou
činnost z Moskvy hodiny. Jsou báječné.
Když, je, půla, vystrčí kukačka hlavu z hodin
a místo kukuku křikne: "Lenin, Lenin." Jen
když je celá, je to jiné. Místo, kukačky z
hodin vystrčí hlavu Lenin a křikne "Kuku
kuku".
+++++

Paní Gorbačovová žádala v sovětské televizi,
aby všichni odzbrojili., Dostala dopis od
jednoho posluchače: "Dobrá, soudružko,
ale mluvHa jste o tom se soudruhem manže
lem?"

POSLEDNÍ Z ČSSSSR
Nová úřední zkratka a výstavnost po bláznovém
sjezdu KSS adubnovém KSČ:
OVKSČ - Už Vlídnou Konečné Slováci Čechům.
ČESKOSLOVENSKO
výslovnost v Cechách; '

TÉ2KOSLOVENSKO;

výslovnost na Moravě
SE5LOSLOVENSKO;

výslovnost na Slovensku;
VSETOSLOVENSKO

"Soudruhu generální, hospodářská situace
se nám vymyká z rukou. Vexlácí na Karlo
vě mostě požddují za dolar Šedesát korsni"
Jakeš: "No dyiť von za víc nestojí."

+++++
Čeho je zapotňibí, aby se Jak^J^£^,ii dí^.stalo
nejyyssích poct ? - Jeho úmrtního listu.

+++++
Bezradný americký komunista, píše před
sedovi místní skupiny: "Vlastně jsem, si
úkol získávat nové členy do partaje před
stavoval lehčí. Já prostě u sousedů vůbec
nezaberu. Na Jaře polírujou své auto.,
V létě jedou na dovolenou a potulují
se po světě. Na podzim nevyincCají. ani
jediný basebalový zápas. A v zimě je
nedostcines od televizní obrazovky. Tak
mi, prosím vás, řekněte, jak je mám
přesvědčit, ze jsou ve skutečností
van 0 a vykořisťovaní"'
+++++

Miloš Jakeš umře a je okamžitě postán
do pekla. Když tam doraz í, prooadííjí
ho pekelným areálem. Vidí
Zenajjcí
se pole, zahrady, líbenrn jezera, setkává
se s přátelskými lidmi, je zkrátka jakse
patří překvapen příjemným prostředím.
Když je v nejlepší prohlídce, přinese
mu jeden z četii '"zprávu, že si Pánbůh
přeje, aby šel do nebe. Jakešovi se to
nelib" a protestuj
"Podívej se, soudruhu
Bože, v pekle bylo opravdu hezky. Chtěl
bych tam zůstat." - "No tak," praví' Pán
bůh, "je to sice velmi nezvyklé, ale proto
že jsi to ty, Jakeši, máš to, mít." Pošle
ho zpátky do pekla a Miloš hned vidi,
že to není totéž, co to bývalo. Smrdí
to tam, špína kape ,e , sten, lide jsou
hrubí, zkrátka prostředí vysoce nera
dostné. Jde za vrcnrám Cnblen a stěžu
je. si: "Podívej’ se, byl jsem tu před chvil
kou, a to tu. byi o vskutku pěkně, ted
je to hrůza. Co se to1 stalo?" "To ti snad
no vysětiím," usmívá se Ďábel. "Minuta
jsi tu byl jako turista, teá tu bydiís nastá
lo."
+++++
Na kongresu matematiků v Praž. přečetl
předseda Bila kovo poselství: "Dvě a dvě
je šest." Kterýsi matematik však z pléna
trval na tom, že dvě a dvě jsou čtyři.
Skončil na Borech u žetonů. Za čas ho
rehabilitovali a on se opět zúčastnil
kongresu matematiků. Tentokrát přečetl
předseda
Jana Fojtíka: "Dve
a dvě je pět," A^e tvrdohlavý matematik
trvá na svém, že dvě a dvě jsou Čtyři.
Kágěbácí ho vezmou stranou a domlouvají

mu: "Koukej, soudruhu, i my víme, že
dvě a dvě jsou čtyři. .Ata za Bííaka í^Io
dvě a dvě šest, za Fojtíka už jen pět.
Copak to není pokrok í Copak to není
perestrojha?'

KDO

SE SMĚJE
NAPOSLED...

Mladý muž ze Zapadákova v Západní
Virginii přiletí do Washingtonu. Taxikář,
který ho veze z letiště do města, se
ho ptá: "A co tu budete dělat?" I odpoví
mladík: "Nevím. Ještě jsem se nerozhodl."
- Mladý muž, který vyrostl na Sibiři,
přijede do, Moskvy. Jakýsi Moskvan se
ho ptá: "Á co tady budete dělat?" Odpověd: "Nevím. Ještě mi to neřekli."

+++++
Víte jak se jmenuje nyní Václavské náměs
tí v Praze? Náměstí vodních dělostřelců.

Rus:
"My máme takovou demokracii,
že když se vymočím na Rudém náměstí
před Leninovým mauzoleem, nikdo mi
nic neudělá." Po chvíli se Američan
trochu zardí a praví: "No, víte, já jsem
trochu přeháněl. Já sice mohu sochu
Svobody počmárat, ale v noci, aby mě
nikdo neviděl." Francouz jde také do
sebe: "V nás to není taky tak slavné.
Já mohu do Marsellaisy pískat, ale poti
chu, aby mě nikdo neslyšel." "No, tak
se i já přiznám," praví Rus. "Tak veliká
demokracie u nás zase taky není. Mohu
se sice vymočit před Leninovým mauzo
leem, ale nesmím si stáhnout kalhoty."
+++++

Přestavba v čs. podmínkách
přestavění prasečího chlívku
l.kategorie s podmínkou, že
prase zůstane bydlet.
+++++

+++++
A víte,
co znamená zkratka
- Všechny řízky snědli Rusové.

je jako
na byt
tam to

VŘSR?

+++++

Kuzma Kuzmič jde nakupovat vodku.
Prodavačka mu účtuje 19 rublů. "Proč
tolik," diví se Kuzma Kuzmič, "stávala
přece 5 rublů." - "Stávala. Jenomže
ted platíte 5 rublů za vodku a 5 za
přestavbu." - "No dobrá. Tady je tedy
10 rublů." - Prodavačka: "Tu máte 5
rublů nazpět, vodka není."
+++++

Dva občané se baví před Národním divad
lem. První: "Pane, víte, jaký je rozdíl
mezi Národním divadlem a národem?"
Druhý:
"To nevím."
První:
"Národní
divadlo má východ z nouze, kdežto národ
má nouzi z Východu.", Druhý: "To je
dobré. A víte vy, jaký je rozdíl mezi
vámi
a
Národním divadlem?" Prvnú
"To se dám poddat." Druhý. "Národní
divadlo tu zůstane a vy půjdete se mnou."
Prvnú "Prima vtip. Ale víte jaký je
rozdíl mezi mnou a vámi?" Druhý~ "Ted
se poddám já." První: "Vy jste špatně
placený tajný a já jsem dobře placený
provokatér."
+++++
Sešel se Američan s Francouzem a sovět
ským čelověkem a přeli se, kde je větší
demokracie. Američan: "U nás je tak
velká demokracie, že mohu počmárat
sochu Svobody a nic se mi nestane."
Francouz: "U nás je taková demokra
cie, že smím pískat, když se zpívá Marsellaisa a vůbec nic se mi nestane."
"To jste zase vy? Už jsem s vámi přece
mluvil..."
' No jo, jenže já mám dneska službu u dvou
aparátů"

Co
Nu
má
OV

to je? Má to 64 zubů a 4 nohy?
přece dva zdraví lidé. A co je to:
to 64 rukou a 4 zuby? Předsednictvo
KSČ.
+++++

Dotaz na Rádio Jerevaiu Může žena
otěhotnět po hoffmannských kapkách?
Odpověá:
Páče mu nět, jeslí gospodin
Gofman molodyj.

+++++
Jiný dotaz: Je pravda, že Gagarin dostal
za první oblet Země auto čajku? Odpo
věá: V podstatě ano. Ale nebyl to Gaga
rin, ale jeden učitel ze Sverdlovska,
nebyla to čajka, ale kolo, a nedostal
je, ale ukradl.

+++++
V Karlových Varech se teá bude dvakrát
denně hrát
východoněmecká hymna.
Dederoni se postaví do pozoru a Češi
si budou moci něco nakoupit.

+++++

JE NEŠTĚSTÍM
intelektuálů, že jsou příliš
než aby se jimmohl líbit
plný špatností; zároveň ale
málo moudří, než aby každá
světu pomoci
neskončila

inteligentní,
tento svět,
že jsou příliš
jejich snaha
katastrofou.

x
Jurij telefonuje rozčileně RGB. "Uliti mi
papoušek. Ale já namouduši nesdílím jeho
politické názory."

x

Dotaz na rádio Jerevan: "Jaké je u vás zá
sobování masem?" OdpověS: "S masem je to
dobré... Ale bez masa je to strašné."

Vybranná slova po "z" (po komunisticku): '
Jazyk drzý - Ruzyň brzy.
+++

Co je agrese? Vpád vojsk jednoho státu
na území státu druhého bez souhlasu SSSR.

Dědeček s babičkou sedí v Zadní Třebáni
u svého domku na zahrádce. Dědeček čte
noviny, babička dumá. Po chvilce říká:
"Dědečku, ty rakety Pershing, to je drahá,
krásná věc. Každá stojí moc miliónů. Myslím,
že by to bylo nádherné, kdyby nám jedna
spadla sem na zahradu."

++♦
Co je válka? Zdráhání imperialistů pozdra
vit postup socialistických vojenských jedno
tek jako mírový čin.
+++
Co je to socialistický pokrok? Že se nám
dnes vede lip než zítra.

++♦
Co to je hrdina práce? Osoba, která dokáza
la pracovat nejmenší počet hodin a zároveň
na sebe soustředit největší možnou pozor
nost.

+++

Co to je osvobození? Přeměna demokratické
ho státu v totalitní závislost na SSSR.
+++

A osvoboditelé? Velmi používané synonymum
pro Sověty, hlavně když přijdou po zuby
ozbrojené.

Přišel, reportér do továrny s otázkou "Jak
strávíte celozávodní dovolenou?" Ředitel
odpověděl, že se pojede léčit do Jugoslávie.
Předseda místní organizace KSČ: "Strana
mě vyslala k moři do SSSR." Předseda ROH:
"Rekreační komise mi vyjednala výměnný
pobyt ve Francii." Ekonom závodu: "Konečně
mi letos udělali u chaty bazén, budu tam."
Dělník od soustruhu: "Syn chce nové texasky,
sjednal jsem si melouch, abych mu na ně
vydělal."

Maminka přistihla Lidušku, jak klečí u poste
le a modli se.,
"Táto," volala zoufale, "pojó honem, Liduška
se modlí."
Táta sinalý v obličeji přispěchal a na dceru
udeřil: "Jak nám tohle můžeš dělat, my,
komunistická rodina, já funkcionář strany
a ty se tady modlíš."
Liduška začala tátu chlácholit: "Neboj se,
já to pořád nedělám, to jen dneska výjimeč
ně. Mám totiž před sebou krušný den a
sháním každou pomoc,, která se dá. Zítra
dělám zkoušku z vědeckého ateismu."

+♦♦

Co se stalo po Brežněvově smrti? Celkem
nic. Jen Satan požádal v nebi o politický
azyl.

Časy se mění. Před třiceti lety byl Husák
v cele, teS je v čele.

♦♦♦

+++++

Andropov se chce přesvědčit, jak se vede
sovětskému čelověku. Před Moskvou vidí
babičku sbírat brambory, "Dobrý den,"
osloví ji, "jakpak si žiješ? Máš rádio?"
- "Dvě dokonce, jedno pro všední den,
druhé pro neděli." - "A co televizor? Máš?"
- "Taky dva." - "Auto?" - "Jo, taky dvě.
Ale te<S mám tvého vyptávání dost, ty
imperialistický špióne!" - "Ale kdepak!
Právě naopak: já jsem totiž soudruh Andro
pov." - "Tady vidíš, jak lžeš. Andropov
by se nemusel tak pitomě ptát, ten přece
ví, že nemáme nic."

Prezident Reagan, kancléř Kohl a generál
Jaruzelski se sešli, aby si navzájem postěžo
vali:
"Mám pět osobních sekretářek," začal Rea
gan, "je<fria z nich je špionka, ale dodneška
Ijsem nemohl zjistit, která to je." - "Já
zase mám tři sekretáře," povídá kancléř

Víte, že se JZD Slušovice postavilo proti
sovětským raketám? Mají pry dost devizo
vých prostředků, aby si opatřili Pershingy.

Kohl, "jeden z nich je homosexuál, ale do
dneška jsem nezjistil, který z nich to je."
"Já jsem, na tom nejhůř," stěžuje si Jaruzel
ski. "Mam v armádě 150 generálů. Jeden
z nich je Polák - ale do dneška jsem nezjistil,
který to je."
♦♦+++

Víte, které sovětské republiky začínají
na é?
No, přece Estonsko, endéer a ešče my.

Inzerát ve Večerní Praze: Vyměním čtrnácti
denní letecký zájezd na Krym s ubytováním
a plnou penzí v hotelu L kategorie a s okruž
ní jízdou po moři za jednodenní pěší túru
do Bavorska. Zn. Jen tam.

xxxxx

+++++

Víte, jaký je rozdíl mezi Jaruzelským a
Pinochetem? Dvě dioptrie.

Zkratka RSDr., latinsky Rerum socialium
doctor, titul kdejakého komunistického funk
cionáře, se ovšem do běžné češtiny překládá
Rozhodnutím strany doktor. Dřívější překlad,
Rodné strany doktor, už neplatí.

xxxxx

xxxxx

Víte, že přestane existovat pozdrav Čest
práci?
Protože ti prověření ztratili čest a neprově
ření práci...

Stoji dva u Národního divadla. "Jestlipak
víte, jaký je rozdíl mezi touhle budovou
a budovou ŮV KSČ?" - "Nevím." - "Tak
koukejte: tady jsou ti koně venku a vedení
je uvnitř; nu a tam, na nábřeží, je to právě
obráceně." - "To je zajímavé. A jestlipak
víte, jaký je rozdíl mezi touhle budovou
a vanu?" - "Nevím." - "Takovýhle: ta budo
va tu zastane a vy půjdete se mnou." 'Haha. A jestlipak zase vy víte, jaký je
rozdíl mezi vámi a mnou?" - "To bvch
rád věděl." - ''Žádný," řekne protějšek
a obrátí klopu kabátu.

Na zemědělské výstavě v Torontu se
sejde ruský kolchozník s americkým farmá
řem. Když už tak upili více tvrdých drinků
povídá vychloubačný americký farmář: "Já
mám tak velikou farmu, že když ji chci objet
s mým autem, tak na to potřebuji 2 dny".
"To nic není", povídá kolchozník. "To já,
když chci objet celý náš kolchoz s naším
kolchozním autem, tak na to potřebuji nej
méně 5 dnů". "Jo, jo", odpovídá smutným
hlasem Američan, "také jsem měl takové
auto".
Sejde se Kanaďan, Rus a Čech u
barového pultu a po zneškodnění mnoha
láhví povídá Kanaďan:" My jsme na Západě
naší země vypěstovali krávu s obrovskými
vlastnostmi. To když se zatáhne za jeden
cecík teče mléko, za druhý teče jogurt, za
třetí teče smetana a za čtvrtý teče máslo".
"Ale to nic není", povídá Rus " to my jsme

+++++

Spacírovali tuhle Husák s Kaddáfím po
Jižní Libyi. Den, dva, tři. Až jim došlo,
že na Sahaře zabloudili. Nejvíc, je trápila
žízeň. "Ty, Gustave," vece Kaddáfí, "nevypravovals tuhle, že máš vodu na plících?"

♦♦+++
Ve varšavské hospodě zvedne jeden štamgast
sklenici k přípitkui "Na zdraví našich želez
nici" - "Proč zrovna železnic?’' ptá se
soused. "Představte si, soudruhu, že by
nebyly. To bychom museli nosit uhlí do
sovětského svazu na zádech."

vypěstovali bachyni (svini) tu když zatáhne
te za jeden cecík tak z něho vypadává prejt,
za druhý ovar, za třetí tlačenka a za Čtvrtý
klobásy". Čech, aby se nedal zahanbit poví
dá: "to já mám doma slepici, která mi vaří,
pere prádlo a žehlí, uklízí a ještě přitom
chodí do práce".

+++++
Novomanželům v Československu se nyní
nabízejí velmi výhodné bezúročné půjčky
na dům ve výši 300.000 Kčs. Podmínka
je pou2e jedna: do komína se musí vejít
raketa SS-20.

Kdo se směje naposled

♦+♦♦♦

V moskevské čtvrti Sokolníky je občan zavo

lán na bytový úřad. "Tu máte potvrzení, že
jste si podal žádost o byt v novostavbě.
Za sedm let se můžete znovu přihlásit."
Moskvan poděkuje, odchází a ve dveřích se
obrátí i "Odpuatte malou otázku: dopoledne
nebo odpoledne?"
XXX

Je to pravda, že soudruha Husáka bedlivě
střeží? Určitě, on by nám mohl být ukra
den.
xxx

V jedné rumunské škole vy2ve učitel v ho
dině politické výchovy žáky, aby mu jmeno
vali slavné osobnosti, které ve službě
lidstvu dokázali veliké činy. "Marx," hlá
sí jeden.-"Einsteini" volá druhý. - "Freuďj
řekne třetí. - "Mojžíš," odpoví další, 'Ježíš," připojuje jiný. Moricek se hlásí:
"Soudruhu učiteli, směl bych jmenovat ta
ké nějakého árijceí"
xxx

Definice Tita: Byl jako fotbalový míč. Nej
dřív se nafoukl, pak do něho kopli, a po
tom za ním všichni běhali.

Učitelka třetí třídy základní školy v Praze
uč’ dětí slovenskou hymnu. Diktuje:
"Nad Tatru sa blýská, hromy divo bijú,
zastavme $a, bratia..."
V tu chvíli diktát přerušuje otázkou: "Děti,
kdo jsou naši bratia?"

Třída hlomozně odpovídá: "Sovětský svaz".
"Tak piště _ dál, děti", pokračuje, učitelka
a říká: "ve3 sa oni ztratía, Slováci ožijú.”

______
Víte, co to je,okupace?
Okupace nastává tehdy, obsadi-li inknminovaná armáda dotyčné území dříve než Sovět
ský svaz.
xxxxx

Víte, kdy bude u nás nejlépe9
Tja... už bylo...
+++++
____
se oeii sověti
armada? Na vojsko bojové a vojsko váleči
Bojové se bojí u čínských hranic, váleč
se válí v Československu.

+++++

XXX
"Už jsi to slyšel? Jovanka se chce po čty
řicetiletém manželství dát s Titem rozvést."
- "Proč?" - "zjistila, že Brežněv líbá lip."

‘¿3

______dánu oyio zreíormováno úči
nictví. V účetních knihách byly 2avede
další rubriky; kromě nezbytných jako "i
dát" a "dal" jsou tam ještě "ukradli isnr
a "ukradli nám".

Do pražské trafiky vstoupí postarší pán.
"Mohl bych si, prosím, zatelefonovat?" "Padesát halířů." Pán telefonuje. "Národ
ní podnik Exímport? Já bych se chtěl jen
optat, zda náhodou nepotřebujete mzdové
ho, účetního. Jak prosím? Že máte spolehli
vou sílu? Děkuju." - "Ste ale naivní,"
povídá prodavačka, "telefonicky místo ni
kdy neseženete." - "Já taky nechci. Já
jsem totiž mzdový účetní Eximpořtu, ale
jsem už druhý týden na dovolené. Já byl
jen zvědav, zda mě nějaký dobrodinec ne
připravil zatím o místo."

Povídá manžel při večeři: "Až přijdou
hosté, budu jim vyprávět senzační vtip."
žena se ptá: "Musím z pokoje poslat pryč
dětí nebo soudruhy?"

xxx
"Už jste to slyšel? Od května se v ČSSR
zvýší Životní úroveň o 50Z" - "Skutečně?"
- "Do teSka jsme měli zimu a zásobovací
potíže. Od května budou jen zásobovací
potíže."

xxx

xxx
Několik důchodců přichází na lékařskou
kontrolu. Lékař se ptá prvního: "Jakou
máte rentu?" - "Dvanáct set měsíčně," Ir % -f-A*

"Jak si žiješ?" - "Děkuju, dobře." "Ty musíš být ale velká svine."

Na pražském bytáku: "Kolikrát jsem vám
už, soudruhu, povídal, abyste s tou žádosti
přišel zítra, a vy pokaždé přijdete dnes."

xxx
"Kolik Albánců je zapotřebí k úspěšnému
únosu?" - "Nevím." - Šest. Jeden únos pro
vede a pět jich smolí vyděračský dopis."

xxxxx

xxx

"Kritiku hostů ze Sovětského svazu musíme
přijmout i tehdy," poučuje ředitel muzea
nového asistenta, "je-li neoprávněná. Napří
klad: Když Brežněv ještě žil, přišel se
k nám podívat a vytkl nám, že gorilí hlava
je špatně preparována." - "Aha. A byla
to přitom dobra práce, ne?" - "Jistě: opravdu
krásné benátské zrcadlo."

Říká se, že se od Nového roku v ČSSE bude
pracovat každou neděli. Bude se totiž na-,
pracovávat druhá světová válka.

xxx

Jaký je rozdíl mezi dělníkem v ČSSR a ve
Francii? Ve Francii hledá dělník pořád
práci, v ČSSR hó pořád v práci hledají.
xxx
Japonský odborník přišel do české továr
ny, aby studoval tamní pracovní metody.
Když ráno vstoupil, řekl: "Ping-ling-jo."
Potom nepromluvil celý den ani slovo. Ve
čer pří odchodu řekl: "Ping-ling-ho, šinšan, šia, ka-bu-ki-na-ga-jong." Druhý den
se podnikový ptá tlumočníka, co vlastně
japonský host řekl. Tlumočník přeložil:
"Když přišel, pozdravil: "Dobrý den," a
při odchodu řekl "Nashledanou a promiňte,
že jsem se nezúčastnil Vaší generální stáv
ky, nejsem však členem vašich odborů."

Francouzským domácím zvířatům se zachtě
lo zvědět, jak se vlastně žije v Českosloven
sku. Poslala na výzvědy delegaci: býka;
prase a kohouta. Byk se vrátil hned druhý
den: "Rudé prápory, rudé hvězdy, rudé
nápisy, Rudé právo, to mé nervy nevydrže1 ly." Třetí den bylo zpět prase: "Popelnice
jsou prázdné, to by našinec mohl snadno
umřít hlady." Kohout se objevil až po pěti
letech: "3a dostal pět járú zato, že jsem
zakokrhal".

xxxxx

Z knihy Jána L, Kaliny "Nichts zu lachen"

Po pohřbu náčelníka VB házeli všichni
do hrobu na rakev kytice. Poručík Sůva
hodil na rakev bomboniéru - nesehnal totiž
i kytici.
"My," chlubí se Američan v mezinárodní spo
lečností," sklízíme obilí dvakrát do roka."
Francouz jen mávne rukou: "Naše obilí mívá
dva až tři klasy na jednom stéble." "U nás,*
11
flekuje sovětský čelověk, "zasadíme brambo
ry a za čtrnáct dní je vykopáváme." Všeo
becný podiv a pochyby, že tohle přece jen
není možné. "Ach, pánové, vy nevíte, co
je to hlad," povzdychne si Rus.

xxxxx
Povídá Husák ESlíakovb," Raději mám instruk
ce jasné než nejasné. Jako před chvílí,
zvoní telefon, ohlásí se soudruh sovětský
velvyslanec. Nemam se prý v budoucnu
plést do československých záležitostí. No,
prosím, tomu říkám korektní a bratrsky
jasné slovo."

x

j

Před olympiádou se očekávalo, že během po
bytu zahraničních hostů budou obchody pl
né zboží. V Moskvě zatelefonovala jedna
nevěřící hospodyně do GUMu, zda si za olyropiády bude moci objednat zboží telefo
nicky. "Ovšemže ano," zněla odpovČ3, "a
dodá je televize."

xxxxx

Dotazy na Rádio 3erevan: "Může se analfaibet stát členem Čs. akademie věd?" '"Může, nikoliv však dopisujícím."

Co je největší úspěch sovětského zemědělství? — Zasít
zrno v Kazachstánu a sklízet je v Kanadě.

x

Proč jsou kojenci sovětských židů hezčí než
ruští?" "Protože jsou vyráběni pro vývoz."

Jaká jsou tři studia přepychu v ČSSR?
vlastní auto; 2 - mít vlastní chatu; 3 - mít vlast»1 názor, což naneštěstí vylučuje obě stadia předchozí.

« A 1
* i

"Pomeranče a banány, to je nej zdrav ěj ší,
dědo. A vy teto?" - "Přesně osm stovek."
- "Jablka, jablka, ca jsou plná vitami
nů." Obrátí se na třetího: "Kolík důcho
du máte vy?" - "Pěkně prosím, Etyři sta
korun." - "Čerstvý vzduch, íerstvý vzduch,
není nad kyslík."
XXX

Leninův ministr vnitra Dzeržinskij vyprá
věl ve společnosti liduvěrných soudruhů:
Jednou jsme se vraceli se soudruhem Vla
dimírem lljičem i poTady v Kremlu. Ha Ru
dém náměstí jsme potkali dvě lehké holky.
Chtěl jsem se jim vyhnout, ale Vladimír
lijíc řekl: "Musíme se přiblížit k lidu.”
Pozvali jsme tedy obě ženy k nám do bytu.
Já jsem souložil na jednom kanapi, Vladi
mír II jiE na druhém. Kdybyste viděli, sou*
druzí, jak prostě, jak lidsky Vladimír ll
jiE souložil

ně, Se jsem u milenky, a přitom vklouznu
- Žups - do knihovny.

xxx
"Tvrdí 6e, že u nás VČesl ‘Slovensku piši
všechny noviny to stejné. To není vůbec
pravda." - "Jaks na to přišel?" - "Podí
vej, Rudé právo píše, že v Národním dngs
dávají "Prodanou", a Mladá fronta,
že
hrají "Traviatu".

xxx

To bylo po 20. sjezdu KSSS, který byl po
čátkem táni v socialistických zemích.
Inspektor přišel na kontrolu do české
Cřidy, "Soudružko učitelko, copak učíte?"
- "Malou násobilku, soudruhu inspektore,
že dvakrát dvě je devět." - "Kolik?" "Dvakrát dvě je devět.” - "Soudružko uči
telko, to přece není pravda," - "Já vím.
Soudruhu inspektore, ale tak jsem to me
XXX
la deset let v učebním plánu." - "To by
lo v době zvůle a násilí. Přišel čas,kdy
Lenin, Trockíj a Dzeržinskij se přeli,
Se smí říkat pravda. Odedneíka smite dě
co je lepši: milenka nebo žena. Podle
ti učit, že dvakrát dvě je šest." - "Mys
Trockého milenka, inspiruje prý k revo
lím, že čtyři, soudruhu inspektore." lučním činům. Dzeržinskij měl jiný názor: "Ne, zatím ještě Šest. Kdybychom dětem
lepší je zena, protože uvaří oběd a veče hned řekli plnou pravdu, mohly by dostat
ři a mohu se plně věnovat ochraně státní
šok."
bezpečnosti. Lenin prohlásil: žena i mi
-t| Z knihy Jána L. Kaliny "Nichts zu la- -K,
~
lenka. Milence řeknu, že jsem u ženy, že »' chen",

Kdo se směje naposled

13. Tak, jak žijeme dnes, jsme nikdy nepra
covali.

Podařilo se nám získat tajné směrnice,
které vydal ÚV KSČ pro vedoucí pracovníky 19. Tady se hodní nedělá, co se však udělá,
v zemědělství a průmyslu. Není pochyb, není k potřebě.
3,
ie se přesně dodržují:
15. Nestačí nemít myšlenku, musíme byt
také s to ji upotřebit.

1. Všechno je jasné a nikdo nemá ponětí.

2. Nevíme sice, co chceme, ale zato plnou
silou,
3. Kdo ztratil přehled, měl by mít aspoň
odvahu rozhodnout.

16. At to vede kamkoli, pochodujem stále
i vpřed.

17. Jsme ke všemu ochotni, ale nehodíme
se k ničemu.
18- Každý se může stát, čím chce, at chce
nebo nechce.

4. Je nebezpečné, když hloupí jsou pilní.

5. inicíativnost je nekázeň.
6. Akční plán znamená: Překonáme, aniž
splníme.

7. Každý dělá, co chce, nikdo, co má, ale
všichni spolupracují.
8. Stát v čele je stále ještě daleko vzadu.
9. Kde jsme my, tam nic neklape, nemůžeme
však být všude.
10. Problém rozřešit nemůžeme, nebuďme
však přísní: co není dnes správné, může
být zítra docela íalesné.
11. Obecné řešení: tak staří, jak vypadáme,
nebudeme nikdy.
12. Rozum je náš majetek, ale chudoba
cti netratí.

19. Kde jsme my, tam je vpředu, a jsme11 vzadu, je vzadu vpředu.

‘20. Nikdo není zcela nepotřebný,
být pořád ještě špatným příkladem.

může
1

21. Kdo mnoho pracuje, děla mnoho chyb. |
Kde neuaeiá chybu, dostane prémii.
22. Říká se, 2e nemáme problémy, ale tam,
kde jsme my, jsou pořád nějaké.

23. Vědění je moc, ale nic nevědět taky
nedělá moc.
.24. Neznáme úkol, avšak uděláme dvojnásoIbek.

Dostala jsem od strýčka z Ameriky
,Můžete mi vysvětlit, proč OSA a Ka
pilulky proti početí. Smím je brát, nada vyvážejí takové množství obilí
aniž poruším socialistickou morálku? do Sovětského svazu?
V podstatě ano, za předpokladu, Se prohlá
síte, Já je berete z protestu proti pape
ži.

V podstatě ano. Jejich velký vývoz je náai&
dek katastrofální nadprodukoe.

Říká se, že se Erežněv s papežem ve

Je pravda, že Češi a Slováci miluji
Sovětský svaz?

v=ecn otázkách zcela dohodl. Je to pravda?

? podstatě skoro ano. Sovětská. strana v
zájmu světového míru prohlásila. Se sou
hlasí s názorem papežské strany. Se buk
stvořil člověka, trvá jenom na zjištění,
Se se tak stalo pod vedením strany.

v naší škole hrát drama "Vi
lém Telí"?

Můžeme

v podstatě ano. Kde ale seženete jablko?

V podstatě ano.My jsme je osvobodili.

A je pravda, že nenávidí Američany?
V podstatě ano. Oni je neosvobodili.

Jsem Američan a bydlím jako úředník
velvyslanectví už dva týdny v Moskvě
Říkají mi, že si musím dát pozor na
odposlouchávací zařízení. Je to prav
da?
K podstatě ne. Mluvite-ti aspoň trochu zře
telně, nemusíte se nijak zvlděí namáhat.

"Jaká je nejfcratší cesta, jak vy
břednout z hospodářských obtíži?"
- "Jasaní silnice Praha-Víden.'
Sovětská armáda obsadila Polsko,
Lech Wajíésa utíká do Madarska a žá
dá o azyl. Kádár lituje: "Nedá se
nic dělat, kamaráde, musíme být dů
slední. Právě jsme odmítli žádost
o azyl Karlu Marxovi.1'
Komunistické sdělovací prostředky
se zavázaly» že budou mluvit prav
du a nic než pravdu, Od té doby se
marně čeká, že rozhlas a televize
záčnou zase vysílat a že začnou vy
cházet opět noviny.

Jsou státy, v nichž je nemožné vy
budovat socialismus? Ano: San Mari
no, Monaco, Andorra a Lucembursko.
V tak malých zemích není vůbec mís
to pro tak obrovské svinstvo.

Byron

V jednom pražském podniku RaJe vyža
duje host párátko. "Lituju," krčí
rameny číšník, "v této chvíli jsou
všechna párátka obsazena,"

Jsem takov á divná směsic e dobrého a z éh o. .
Jen dv iima pocitá m jsem zů te l věrný Je to vřelá láik a ke svob odě a nenávisi k pokrytectví,
a nic z toho není pravděpo dobné vhod né, aby mi to získa io přátel í .

"Jestlipak víš, že ptáci, letící na
jih, zavírají nad ČSSR oči?" "Proč, prosím tě?" - "Aby se na ten Delegace čs. hospodářských odborníků
nepořádek nemuseli dívat. - "A vis , navštíví Brazílii. Ukazují jí vývojo
že se z prostoru nad Bratislavou ne - vé projekty, jako továrnu na volksmohou dostat, létají pořád v kruhu. " wagny, chemičky, elektrárnyČele
- "Proč?" - "Mohou k letu použít je ni gáti kroutí užasle hlavami, každý
jedno křídlo, druhým sl musí ucpá z nich očekával spíš slumy a krutou
vat nos." - "Ted to bude lepší." - i bídu. Ministr zahraničního obchodu
"Opravdu?" - "Namouduši. Češi a Slo - se konečně zmůže na otázku: "Řekněváci už sbírají jádra z třešní a po - te mi jedno, pánové: jak jste tohle
mohli dokázat, když mezinárodní sta
staví si brzo jadernou elektrárnu
tistiky dokazují, že v Brazílii je
bez sovětské pomoci."
80fc analfabetů?" - "Ne ve vládě, ex
celence, ne ve vládě."

Když se Remek se sovětským astronau
tem vrátil z vesmíru, bylo lékařům
Kůe se směje naposled
nápadné, že oba měli červené skvr
ny na rukou. Remek je měl na hřbe
Příslušník, vyšetřuje automobilovou tu, jeho sovětský kolega na dlani.
nehodu a vyslýchá jediného svědka: Po dlouhém zkoumání se zjistilo,
že nejde o nic chorobného, že je
"Jak se menujete, soudruhu?" "František Novák." - "Nedělejte si to docela normální příznak: sovět
ský čelověk bil neustále Čecho-Slosrandu, jo? Chci vaše vopravdový
váka přes prsty.
měno." - "Jaroslav Vrchlický." "Tak je to už lepší. Mě na falešný
měno nenachytáte."
Dva přátelé se potkají ve Varšavě.
"Co děláš?" - "Jdu kupovat maso."
Dva příslušníci. "Zbláznil ses? To - "Kam?" - "Do Katovic." - "Copak
tam je maso?" - "Ne, maso je tady,
ho nezapisuj, ten je vod nás. Vi
ve Varšavě, ale fronta na ně končí
díš přeci, že na čísle je jasný
"GB". To znamená "griminální boli- v Katovicích."

Jak známo, odkázal Ho Či Min viet
namskému národu pravdu: "Není nic
cennějšího nad svobodu a nezávi
slost." Ministerský předseda Pham
Van Dong umře a na onom světě hlá
sí Ho Či Minoví: "Už jsme splnili
Dva Pražané jdou přes ulici na čer první část tvého testamentu." venou. Příslušník od nich vyžaduje "Ano?" - "Ano: není nic.“
pokutu. Jeden z "hříšníků" zapla
tí, druhý se však zeptá: "Musí nosi
telé Řádu republiky také platit po V Togliattiho gorodu vyrobili první
kutu?" - "Promiňte, soudruhu, nevě sovětskou fiatku, prototyp je při
chystán k panenské jízdě. Znamení
děl jsem. Nositelé Řádu republiky
ke startu, motor zaburácí, ale au
tvoří výjimku." Když ti dva zmizí
za rohem, řekne ten, který zaplatil: to se nehýbe z místa. Přivolají od"Člověče, od kdy ty máš Řád republi■ borníka z Turina. Ten vůz prohléd
ne: "Nojo, když vy všechnu energii
ky?" - "Tvrdil jsem to? Já se jen
vyčerpáváte troubením..."
zeptal a za optání se neplatí.

Když chceš, aby mozek příslušníka
měl velikost hrášku, musíš jej na
fouknout.

"To je strašné, soudruzi. V říjnu
splnil váš podnik dodávku jen na
90%, v listopadu dokonce jen na
80%. Člověk si neumí nic horšího
představit." - "Bajo, soudruhu,
prosinec."

Cikán poslouchá Svobodnou Evropu.
Najednou oknem zpozoruje, že se
blíží "příslušník". Rychle sáhne
po houslích a začne hrát. Příliš
pozdě. Orgán už je v místnosti a
pustí se do Lájoše: "Jen se nepo
koušej odpoutat pozornost. Ty po
sloucháš Svobodnou, že jo?" - "Tu
podvratnou stanici, já? Kdepak!
Naopak, ruším vysílání."
Muž vstoupí do knihkupectví. "Po-:
třebuju prázdninovou četbu. Máte
science fiction nebo něco podobné
ho?"^- "Máme. Tady je brožura "Hos
podářský program komunistické stra
ny."

Brežněv se chystá ráno z domu. Je
ho paní ho zadrží: "Ljonko, kde
máš řády?" "Pro soudruha Stalina,
já je 2apomněl na pyžamu!"
Bytový úřad v Moskvě. Dělník žádá
byt, který mu už desátý rok slibu
jí: "BučT ted dostanu byt nebo si
budu stěžovat u Lenina." - "Lenin
je od Čtyřiadvacátého mrtvý." "Jak to? Říkáte pořád, že je ne
smrtelný." - "Pro stranu ano. Ale
ty jsi koneckonců jen dělník."
r. «

"Ovšemže Sibiř Číňanům nikdy nepo
stoupíme, soudruzi," prohlašuje
Brežněv rezolutně, "nechceme pře
ce ztratit všechnu inteligenci."
M.L

+++
A nakonec jeden "kameňák" (ne pro útlé
duše): Nováček má poprvé seskočit padákem
z letadla a má hrozný strach. Velitel ho
uklidňuje: "To je blbost mít strach,
po seskoku zatáhneš za koužek tady vlevo.
, A když se padák náhodou neotevře, zatáhneš
za kroužek vpravo a vylítne pomocný padák
a šmytec!" - "Ale, soudruhu, co když se
neotevře ani ten pomocný padák?" - "Pak
je na zemi obrovská trampolína a ta už
tě zachrání." Nováček tedy uklidněn seskočí,
zatáhne vlevo, nic, zatáhne vpravo, nic.
Ale důvěřuje slovům velitele a padá si
klidně dolů. Tu naproti němu letí od země
jiný voják. Nováček se na něj usměje:
"Taky z trampolíny?" - "Ale kdepak. Výbuch
v plynárně."

+++
A ještě jeden, horší:
Přijde pán s kudlou v zádech do zdravot
ního střediska a prosí, aby mu pomohli.
Lékař marně natahuje ruku pro pětistovku
v obálce, pak koukne na hodinky a řekne:
"Lituju, já ordinuju do dvou. Je pět minut
po druhé, pro mne padla." Bodnutý však
prosí a prosí a pan doktor se konečně smilu
je. Vytáhne kudlu ze zad a vbodne ji pacien
tovi do oka. "Tak a teď jděte k očaři,
ten ordinuje do čtyř."

Desatero soustavy řízení

Lenivost - půl zdraví.
Co můžeš udělat dnes, můžeš udělat i
zítra.
To, že jiní pracují, není důvod, abys dělal
i ty<
.
,
. ,
Spis, který se do 30 dnů sám nevyřídí,
nezasluhuje tvou
Ztracenou chut do práce nehledej.
Kdo nic nedělá, nic nepokaz' a zaslouží
si odměnu.
K práci se stav vždy tak, aby i jiní měli
se kam postavit.
Pokud nás slabě platí, nemůžeme silně

i pracovat.
Práce není krčma, proto v ní celý den
i nevysedávej.
Práce šlechtí člověka,
šlechtice nepotřebuje.

ale

socialismus

Jakýsi chlapík našel pendrek. Spatří kolem
jdoucího policajta a voJá: "Soudruhu přísluš
níku, soudruhu příslušníku! Nalezl jsem
obušek! Není to váš?" "Není, občane,"
dí policajt, "já jsem svůj ztratil!"
+++4~fr

Policejní příslušník přijde ráno na stanici
a hlásí se do služby. Major si ho prohlíží,
je mu na něm cosi divného. Pak zjistí,
že má jednu botu hnědou a druhou černou.
"Ihned domů a přezout sel Takhle chcete
reprezentovat náš elitní sbor?!"
"Poslušně hlásím soudruhu, že to nemá
cenu. Protože doma mám zas jen stejný
pár bot! jednu hnědou a druhou černou..."

+++++
Víte, jaký je rozdíl mezi Husákem a Jake
šem? Za Husáka aspoň byl v zimě k mání
sníh!

++♦♦+
Velitel sovětské raketové základny stojí
před nastoupenou jednotkou a křičí: "Kdo
to zmáčkl ten červenej knoflík?.'!"
Nic. Mužstvo mlčí.
"Ptám se: kdo zmáčkl ten červenej knoflík?!!"
Zase nic.
"Souzi, teď vážně: kdo se to vopřel o ten
červenej knoflík?"
Nic. Ticho.
Velitel si odplivne a mávne rukou. "Ále
co, čert vem Švýcarsko!"

Před ústřední výbor přijede prázdná šestsettřináctka. A vystoupí z ní Jakeš.

+++++
Vysokopostavený americký ekonom radí
na oficiálnej konferencii čs. súdruhom,
čo všetko majú urobit na záchranu hospodárstva. Biíak to už nemůže počúvat. Vysko
čí: "Nechcete nám zrovna poradit, abysme
zrušili socializmus?" - "Vy ste to vystihli
najstručnejšie," neváha Američan ani sekundu
s odpoveďou.

Slon v jerevanské ZOO prý rea
guje na příkazy, vyslovené ru
ský, arménsky, anglicky a ně
mecky: zprávu o chobotnatcipolyglotu neoznámilo populár
ní «Radio-Jerevan», nýbrž Tass,
takže to případně může být i
pravda.

Motorizovaná, hlídka SNB musela" yvinoul hodně úsi,lí, aby dohonila vůz, terý
se řítil po kvrtovarsk stlnCtl aspoň sto žiceti kilometrovo aychoostl Když ztfeetěného řidMl dopídila ukázaU se, že sedl ve
sta^ě^il^tié veaovcee z poloviny tricetých leh
„Člověče, tuhle vrak jezdí tak rachle?
To nenl možný!“
„No jo, to je od minuthoo týdne, co
jse^m vyměni pneumatiky: řekl řídě.
„Zadnl mi švagr pěwezl z Izrael, přední
mil poslal brácha z Egypta. A. ty iřední
teď šíleně utktaj před těma zadníma .. .“
*

„To bylo na dálnici do Mnichova,“ řekl
anděl s bavortýým přzzvkken
Njdřív
jsm jel sto padesátl pak sto osmdesál, na
konec dvě stě — no, a jsem tady.“ '
„Tak vidít“,“ řekl anděl s franzouvským.
přízvknem. „Mně se to stáhl sotvl přl pa
desáte e na PigaMe, takovej pech .
redna
einěna, druhá, třetí, desásá, otáčiml se —
a paoti mně nSkhiďák. Jen to zapratí^ o . ■.
A jak jsel se zabil vy?“
Třetí anděl, vychrtlý jako faktá, %tdlivě zvvetěl uratosěrke‘! i do obláčku „JS
se Mzabíl,“ řkl s paaetýým přířvukem,
„JS jsem umřel hlady. Chtěl jem st ssůj
co stůj uS^ttit na auto ...“
*
■
PlánovačZ.ejiřtili, že vzh^^f^^mn k pooračujídíml výoolí eocřvlietikké výslvby~ je
zbytěěni aby hlauní město mělo i no.dSle
uětš' poěel ět^r^r^l. Ztvotimmu aytrrn jby^^^00 Prahl by stačily jen čtyři: Stívantce, Panksčá, Bohnice a Olšany.

1

Sovětský důstojník má odjet do
Káhiry. Zavolá si ho nadřízený
a poučuje: «A hlavně buď, sou
druhu, zdvořilý a mluv, až na
tebe přijde řada. Kdyby ti tam
snad tvrdili, že egyptská kultu
ra je starší než naše, v žádném
případě neprotestuj!»

«Je pravda, že československý
lid p°žádal matečnou uvíítskoii
armádu o pomoc?» ptá se praž
ský posluchač jerevanského roz
hlasu. Odp°věď: «Ano, žádost
je už z r. 193i8,* moHa
* * * * *však
i * * *být
***
splněna až 1968.»

"Tak jak sc máš, soud ruhu ?' - "No tak,
prům ěrně." - "A t> je ja k? ' - "Ne hůř
nez lo ii, ale zat o lip než p ešt í rok."

+++++

■“ 4+ + -I +---

Nápis na Andropovově hrobě: Zde odpočúva Andropov.
+++++

Dotaz na Rádio Jerevan: "3e pravda, že
v SSSR roste pšenice jako telegrafní sloupy?"
"V podstaté ano. MkoHv tak vysoká, ale
tak daleko od sebe."

Kin se smĚje naposled
V obchodním domě Kotva prodávají no
vě přivezené zboží ze Sovětského
svazu. Mimo jiné, také Papinovy hrn
ce. Jsou opravdu velmi laciné. Sto
jí jenom Kčs 20,-. A to k nim ještě
přidávají píšťalku. Když se jídlo v
hrnku začne vařit, tak se na ni mů
že pískat.

Západní novinář se ptá Čecha, co se
mu nejvíc líbí na socialismu."Že ho
mají taky Slováci," zní odpověá.

Přišel občan do samoobsluhy a hledá,
hledá... Spatří ho vedoucí podniku
a ptá se úslužně: "Hledáte něco?" "Chtěl bych koupit jovky.”
'To nemáme! A co to vlastně má být?"
"Já teda přesně nevím. Ale stará na
mne volala z okna: "Nezapomeň koupit,
ty vole,jovky!"
z «B1ge«

Tři dětí, italské, francouzské a švý'
carské, se dohaduji, jak přicházejí
na svět nemluvňata. Malý Ital praví,
že to ví jen Panna Maria. Francouzek
to shledává hloupét ve Francii prý
přicházejí nemluvňata z lásky. "Jak
je tomu u vás?" dotazují se Švýcara,
který mlčí.'"Přijde na to," odpoví
dá Kobeli konečně. "U nás je to v
každém kantonu jiné."

Víte, kolik koluje v Československu
vtipů na policajty?
???
Žádný, všecko je to holá pravda!

xxx

XXX

Sovětský občan rozpráví s Francouzem
"Jak je to vlastně u vás s cšacováním," ptá se. "Docela jednoduché. Jdu
do obchodu a koupím, co potřebuju."
- "A kde se dostanou poukazy?" "Jaké poukazy? žádné neexistuji." "A jak je to s potravinami?" - "Prá
vě tak. Jde se do obchodu a nakoupí
se." - "A jak je to, když třeba chce
te jet z venkova do Paříže? Kde do
stanete propustku, abyste si mohl
koupit jízdenku?" - "To u nás není
vůbec potřeba. Na nádraží si koupím
jízdenku a jedu, kam se mi zachce."
aké sú základné principy socializmu? - "Neslýchané. Jak můžete žít v tako
vém chaosu?"
Socializmus je sám sebe motorom i
brzdou, aby sa od nesmělých úspeXXX
chov došlo k smělým neúspechom;
čo je socialistické plánováni# So
OTÁZKY RÁDIU JEREVAN:
cialistické plánovanie je nepřetrži
U nás na Kavkazu jsou vlci stále doté narušovanie zdravéj živelnosti.
lézavější, napadají naše stáda a oČo nemožno splniť, to možno aspoň
plánovať a tak sa plánováním docie- hrožují vesnice. Už jsme několikrát
žádali zbraně a munici, ale marně. co
lujú aspoň náhodné výsledky?
aký je základný zákon socialistické pak úřady nevidí nebezpečí? ho trhu? Člověk má a musí kupovat
V podstatě ano. Jinak byste zbraně dostali.
+++++

+++++

Jakýsi skalní soudruh nese po Václaváku
snadartu s nápisem "Se Sovětským svozem
na věčné časy". "To nám to ale uteklo,"

poznamená

k

němu

kolemjdoucí

občan.

+++++

Štěpánskou kráčí muž v plavkách s ruční

kem pres rameno a sotva spatří u sv.
Václava prvního příslušníka VB,
ptá
se ho.1 "Tak co, soudruhu strážmistře,
bude dnes studená nebo teplá?”
XXX

Rybář vyloví zlatou rybku. Rybka prosí,
aby jí pustil zpět do noře, že mu splní ja
kékoli přání. Stařičký rybář bez prodlení
řekne: "Chtěl bych se dostat do primového
ustavu důchodců.’1 Druhé ráno se probudí v
Kremlu,

Někteří komunističtí politikové by mohli
být vzorem: nic neslibují a také to dodrží.
++♦♦♦

3e pouze latrína, že SSSR stáhne své vojsko
a pozorovatele z Afghánistánu. Příslušníci
KCB „ tam budou ještě léta hledat onoho
Afghánce, který před půldevátým rokem
přivolal sov. jednotky do Afghánistánu.
+1-+++
Proč se nehodí NDR k lyžování? Protože
tam jde všecko neustále nahoru.

+++++
Příslušník VB sleduje napjatě na obrazovce
fotbalový zápas. Najednou vyskočí a vypne
aparát. "Co se děje" diví se manželka,
"už se ti to přestalo líbit?" - "Ale to ne,
jenže musím honem na záchod, tak aby
mi něco neuteklo.

Přemýšlím, tedy jsem... podezřelý.
witz
+++++
Udeřila desátá a příslušníci Veřejné bezpeč
nosti se pustili do svačin. Taky Jirka vyndal
svou přesnídávku,, rozbalil ji a se slovy
"zase chleba se sádlem, to já nerad," hodil
to do koše. Totéž se opakovalo i druhý
den. Třetí den Jirka vytáhl z aktovky svači
nu, ani ji nerozbalil a rovnou hodil do koše.
"Co blázníš," říká mu soused-příslušník.
"Ani ses nepodíval, co v papíře bylo. Třeba
to nebyl chleba se sádlem..."
"Ale byl," mávl rukou Jirka. 'Uá to musím
vědět, vždyt si to večer mažu sám."
+ +•+++
"Víte, jaký je rozdíl mezi Gorbačovem
a Sacharovem?" Odpověď: "Žádný, oba
jsou kritiky režimu. Ale jeden za to ještě
nebyl v base."
+++++
"Změnilo se dnes hodně ve srovnání s minu
lostí?" ptá se mladý člen strany Člena
starého. "Jistě! Dříve hrozilo člověku propu
štění, když šel pochodovat. Dnes mu hrozí
propuštění, když do průvodu nejde."
♦++>+

Setkají se dva zajíci na lovu. "Ne, za kapita
listů to nebylo tak hrozné," oddechuje
jeden, "dnes nás strašně honí." "Nu, za
komunistů to také není tak špatné. Prosím
tě, kdo z nás se mohl v kapitalistických
dobách nažrat na poli do sytosti' ještě v
únoru řepy?"
ÝVitsX
,.
. ..
.v

uz úosia

Castrovi

trpělivost: "Přiveďte mi sem toho chlapa,
který v jednom kuse volá "Buráky, popcorn!
Tak ho nakopnu, že poletí až do Miami."
Tu zvolali všichni Castrovi posluchači:
"Buráky, popcorn!"
++♦

Dotaz na Rádio Jerevan: "V Moskvě bylo
zahlédnuto maso. Bude zase někdy vidět?"
Odpověď: “V podstatě ano. Výstava je putov
ní."
+♦+
Když Husák oznámil, že se vzdává úřadu
generálního tajemníka, nastala diskuse,
kdo na jeho místo. Členové ÚV si říkali:
"Kéž já... kéž já... kéž já....'" Až Jakeš
vykřikl: Jakeš!"
++♦
V moskevském autobuse zatukal jeden
z pasažérů na rameno druhému: "Jste členem
KGB?" - "Ne." - "Je někdo z vaší rodiny
členem KGB?" ■ - "Ne." - "A vaši sousedé?"
- "Ne, nikdo není u KGB." - "Jak je tomu
s vašemi přáteli a známými?" - "Neznám
nikoho, kdo by byl u KGB." - "Smím vás
tedy poprosit, abyste mi nestál na noze?"
+++

Vasil Biíak telefonuje mamince na Slovensko
a stěžuje si, že dostal AIDS. "Ale hošíčku,"
praví matka, "já sice nevím, co to je,
ale celá ves ti to ze srdce přeje."

Stranicky tajemník se ptá pana
faráře: «Jak to, že vaše kostely
jsou plny lidí, kdežto na schůze
nám pomalu nikdo nechodí?»
— «Můj synu, už dva tisíce let
kážeme o příchodu království
nebeského, ale nikdy jsme se ne
dopustili té neprozřetelnosti a
neřekli, že už přišlo.»

V Moskvě zavedli amerického
hosta na centrální nádraží. Prů
vodce se chlubí: «Vidíte? Tak
hustou železniční síť jsme po říj

nové revoluci vybudovali! Ja
ko teď — v 8 hod. odjezd vlaku
do Leningradu. V 8,5 hod. do
Kijeva. V 8,8 hod. do Minská
V 8,11 hod. na Ural ...» Ame
rican souhlasně pokyvuje, ale
když ani po čtvrt hodině nevidí,
že by nějaký vlak odje], žádá o
vysvětlení. «No, a vyčetl jsem
vám uz snad, že v Americe lyn
čujete černochy?», odpověděl
průvodce.
Gorbačovovi, který náramně spěchá na
jakési zasedání, nejede úřední šofér dost
rychle. "Soudruhu," praví mu, "pust mě
za volant, já pojedu rychleji." Soudruh
šofér si sedne dozadu, Gorbačov zaujme
jeho místo a už se jede, stodvacítkou moskev
skými ulicemi. Aie dvojice milicionářů
je bdělá a auto se jí podaří zastavit. Jeden
nahlédne, připraven uložit mastnou pokutu,
do vnitřku vozu, srazí však paty a vrací
se ke kolegovi soudruhovi, "Kdo to byl?"
vyzvídá jeho soudruh. "Já ti ani nevím,
ale vez ho soudruh generální." (Tento vtip
prý vyprávěl Reagan ve Washingtonu Gorba
čovovi. Zpráva neříká, zda se Miška smál.)

+♦+
Na služební cestě na Západ zatouží pracov
ník jednoho Čs. podniku po službách prodejné
ženy. Vyjedná cenu. Při svlékání praví
žena helmbrechtná: "Já mám AIDS." Milovní
ka to nepřivede do rozpaků: "Já taky nejsem
nějaký blbec," řekne, "já mám VUML."
+■»»
Co to znamená, když jdou dva příslušníci
VB do garáže? Jdou nabít baterii.
Co to znamená, když příslušník VB kope já
mu? Chce pochovat motor, chcípl mu.
XXX

Manželka příslušníka VB druhé: "Povídá se,
že toho esenbáei moc nevědí, tak sem tomu
svýmu koupila encyklopedii." - "Já sem vo
tom taky uvažovala, ale můj starej už na ke
le jezdit umí."

"Glasnost", to znamená podle sov, spisovate
le Granina: Korek je z láhve už vytažen,
ale nápoj není dosud v iáhvi,
++ +

Město Výmar v NDR vypsalo před nedávném
soutěž , na novy Goethův pomník. Došiv
tyto návrhy: Goethe ve Štrasburku, Goethe
lna ceste po Itálii, Goethe ve výmarském
altánku. Soutěž vynral návrh "Honecker
čte Goetha".

Ruský taváryšč kupuje v Moskvě auto.
Když vyřídí všechny formality, ptá se proda
vače: "Kdy mi je dodáte?" - "V deseti
létech." - "Dopoledne nebo odpoledne?"
- "Ale dovolte," je dotčen prodavač, "do
deseti roků dostanete auto, a to už asi
i nehraje roli, jestli 0 několik hodin dřív
i nebo později, ne?" - "Hraje, dopoledne
totiž má přijít klempíř."

+++
Co má ČSSR 5 U5A společného? V obou
zemích dostanete za koruny nic a za dolary
všechno.

++♦

i Ptáme se rádia Jerevan: Je pravda, Se
'teď jsou dolar a libra na stejné úrovni
s rublem? Odpověď: Jste správně informován.
Za libru rublů dostanete jednu anglickou
libru a nebo dva dolary.

Ptá se západní turista veksláka: "Není
to nebezpečné, nebývají mezi vámi také
převlečen! policisté?" - "Ale jistě, jenže
ti vám to nedají laciněji.“

++♦
Víte, jak se teď zdraví v
se máš?"
+++
Když byla reklamace kočárku
ně vyřízena, ptá se vedoucí
"A jak se vede dětátku?"
optání. Včera mělo promoci."

Gorbačov telefonuje "horkým drátem"
Reaganovi: "Mám informace, že máte kom
pjuter, který předvídá budoucnost." - "Už
dávno," přiznává Reagan. "Mohl byste mi
zjistit, Mister President, kdo bude r. 2000
v politbyru?" - "Ale ovšem, tovarišč, pro
vás všechno. Bude to chvilku trvat. Já
vás zavolám." - Za hodinu zvoní v MÍíově
pracovně telefon: "Tady Reagan. Promiňte,
že to tak dlouho trvalo. Kompjuter to
měl za chviličku, ale překlad se poněkud
protáhl." - "Jak to, překlad?" - "Ona jsou
to samá čínská jména.”

Vasii Bilak se už nechce nikdy sejít s Eri
chem Koneckerem. Při nedav ne Honeckerově
návštěvě Československa chtěl Erich využít
svých chaboučkých znalostí češtiny a ptal
se Žoviálně Vasila: "Tak co, Vasii, jak žšiieš,
jak žSiješ?"
+++

Tři medvědi se setkali na nejvyšší úrovni
a vzájemně si stěžují, "Už to není to,
jak to bývalo," naříká ten z Yellow 5tone
Parku. Všude leží konzervy a jeden se
Snadno pořeže." - "Kdyby byly u nás aspoň
konzervy/' trumfuje ho rumunský kolega,
"ale u nás není nic, pranic, jen samý Ceau
cescu.11 - "Chlapci, vy to máte tak dobré,
že vám závidím," dí sjnutně medvěd z
Č55R- "Mně, pánové, odňali státní souhlas
k vykonávání medvědího povolání a teď
musím v křivoklátských lesích dělat kukačku.
Kuku, kuku!"
r
——^+,
V Sovětském svazu musí pochopitelně každý
na vojnu. Jen Serjožka ještě nebyl. "Jak
to," ptá se ho kamarád, "že jsi ještě nebyl
na vojně?' Nemocný nejsi, sportuješ...”
"Vlastně, člověče, ani nevím," povídá Ser
jožka. "Pokaždý když jdu k odvodu, se
s doktorem vsadím o 500 rublů, že už budu
konečně schopný, ale pokaždý prohra ju."
+++
Letí prezident Nikaraguy s kostarickým
prezidentem Ariasem nad Kostarikou v
helikoptéře. Ortega, jat láskou k lidstvu,
povídá: "Taková krásná země, tak poslušný
lid... co pro vás mohu udělat?" - "Seskoč,"
navrhuje Arias.

Praze? "Jakeš

v ČSSR štastkomise matky:
- "Děkuju za

4 4+

Pavel Minařík, podvodník, zloděj, íízl a
kapitán Stb u vnitráckého psychiatra: "Furt
slyším hlasy, soudruhu doktore, a nikoho
nevidím." - "A projevuje se to u vás, soudru
hu kapitáne, často?" - "Néé, akorát když
telefonuju."
+++

"Pane generální tajemníku," přivítal prý
Reagan v Bílém domě Gorbačova, "jsem
rád, že vás poznávám osobně. Už jsem
o vás tolik slyšel..." - "Da, da, ale to mi
nedokážete."

1

+4 +

"Soudruhu generální," ptá se na zasedání
ÚV KSČ kterýsi ne docela uvědomělý člen,
já tomu našemu dnešnímu hospodářskému
kursu nerozumím. Zrychlujeme nebo stagnujeme?" - Jakeš: "Jdeme zlatou střední
cestou: zrychleně stagnujeme."
444

■ Na Krásné ploščadl v Moskvě se od Růstová
1 přistání nesmí kouřit, protože se nesmi
kouřit na žádném letišti.
++♦

1 Gorbačov dovolil vojákům dvě skleničky
vodky, aby se protiletecká obrana aspoň
i dvakrát za den podívala nahoru.
+4-4-4-4-

Dítě se ptá rodičů, co znamená "budování
madarskeho socialismu." "Docela jednodu! che," odpovídá otec, "budování socialismu
nam pomáhá ze všech obtíží, které jsme
před socialismem nikdy neměli."
+++++
, Američan se chlubí v jedné budapeštské
; restauraci: "Abych objel syou farmu, potřebu
ji k tomu celý den!" Maďar dodává s pocho
pením: "No, u nás máme také hodně tako
vých starých, špatných aut."

KOUTEK ČERNÉHO HUMORU Z LET TOTALITY
Šavle sekaly do těl nepřátel Českého království na Bílé hoře. Ale s Ferdinandem
jsme to tenkrát prohráli. Vzchopili jsme se v revolučním roce 1B4B a pak znovu v odporu
k rakousko-uherské monarchii a ve slovenském a pražském povstání koncem druhé
světové války. Výzvy ke klidu v srpnu 1968 nám ochromily ruce, i když odvaha bránit se
sovětské agresi tu očividně byla. Ať chceme nebo nechceme, ať s tím souhlasíme či
nikoli, nejsme pouze dědici Jana Sladkého Koziny a Jánošíka, ale také dětmi národa,
který nám dal autora Dobrého vojáka Švejka.
Proč meče zůstaly většinou v pochvách? Odpověd* na tuto otázku ponechávám
povolanějším.
Jisté je, že přiostřená pera, jazyk "puštěný z řetězu” a samizdatově šířený
ostrovtip byly také zbrani, která nám intelkluálnfmi a civilizovanými metodami pomohla
vyhnout se tragédiím, k nimž dochází v ex-Jugosiávii či Gruzii.

Pokládám dobře mířený politický vtip za účinnou zbraň. Znevažováni oficiálních
autorit
totalitního
režimu,
navážky
na
husákovsko-bilakovsko-jakešovskou
“normalizaci", to je podle mého názoru také LITERATURA. Až se někdy najde někdo,
kdo tuhletu lidovou tvořivost posbírá, bude to encyklopedie s oprávněnou kandidaturou
na "bestseller". Aiespoň pro střední a starší generaci, která měla to "štěstí“ tuhletu lite
raturu vychutnat, ale také tu smůlu odnést si za vtip "zlatou mřiž" a existenční postihy.

Ostrovtip úmyslně cílený na zprofanováni "hodnot" koiaborantského režimu byl
vždy jakýmsi únikem z temna. Ale vždycky vítězil nad chronickou zabedněnostl pa
palášů.
"Nebylo lehké stál po krk v ledové vodě a smát se," napsal Jaroslav Kučera v
závěru ke knize "Humor na ně"(vyd. exilové nakladatelství CCC-Books, Mnichov v
r. 1973). Ale Čechoslovákům se to podařilo!

XXX
Sběratelem “Politwitzů" je náš spolupracovník Stanislav Křiž. Mnohé z nich, bvť
překladatelsky obtížné, uveřejniLv-CSsopisu ZEITBILD, který vydává Švýcarsky ústav
pro výzkur^ychculfdctrzgml v Bernu.

XXX
Plši se padesátá léta Syn utekl mamince na Západ. Dopisy, kontrolované všudy
přítomnou cenzurou, však přece jen tu a tam přicházejí. Matka sděluje: "Milý Jeničku, je
právě jaro a já bych ráda vysázela na naši zahrádce jahody. Ale už jsem stará a ne
stačím zahrádku zorat. Co mám dělat?" — Odpověd: "Mamino, proboha, nic! VIš přece,
že jsem na zahradě zakopal granáty!" — "Milý synku, přišli agenti StB. Převorali celou
zahradu, ale nic nenašli. Co mám dělat?" — "Vysázej jahody!"

XXX
Desátníku SNB navrhli za jeho zásluhy povýšeni. "Musíš však složit zkoušku,"
řekli mu. Vrátil se večer skleslý domů. "Uspěl jsi?" ptá se manželka, "Ne. Karate na
jedničku, střelba na jedničku, ale na češtinu jsem pohořel." — "A jakou otázku ti dali?" — "Měl jsem vyskloňoval slovo jablko." — - “A cos odpověděl?" — "Já-blko, ty-blko, onblko., a vyrazili mne!" Velení SNB se však nad zasloužilým desátníkem smilovalo a do
poručilo nápravnou zkoušku. Rozzářen a ne právě ve střízlivém stavu se kandidát vrací
domů. "Už nejsem desátník, ale četař! Karate na'jedničku, střelba na jedničku a čeština
taky na jedničku!" —• "A jakous dostal otázku?" — "Dali mi vyskloňovat slovo město!"
"A cos řek?" - “Mně sto, poručíkovi dvě sta, kapitánovi pět s e t, A prošel jsem!"

XXX
Jací jsou největší nepřátelé socialismu u nás?
Jaro, léto, podzim, zima a americký imperialismus.
KDO SE SMĚ3E NAPOSLED

XXX

Čím se vyznačuje životní úroveň za socia;
lismu? Neustálým vzestupem. Životní úroveň
v socialismu stoupa, stoupá a stoupá až zmizí docela.
Víte, co přijde po pereStrojce? Perestrelka.

NejlepSÍ léčebný ústav máji naži strážci
pořádku. Maji vlastní sanatorium. kde
na nádvoří stojí obrovská socha soudruha
Lenina.
Policajti kolem té sochy pochoduzSro
ví - a£ se uzdraví.
/Fqdle

Uvažuje se o novém znaku ČSSR. Má
jím být Amor - holý zadek a po zuby
ozbrojen. Polsko má dostat zase do
znaku místo orlice klokana: kapsa
prázdná, ale vyskakuje si.
XXX

Nejnovější z Rádia Jerevan:
Je správné, že USA stále dodává obilí do SSSR?
V podstatě ano. Nedáte-li psu na
žrat, mohl by vás ošklivě pokousat.
Bylo v 2ájmu světového míru, že zá
padní státy půjčily zemím Varšavské
smlouvy už celkem 80,5 miliard dola
rů?
V podstatě ano. Bez této částky by
totiž země socialistického tábora
nemohly pořídit takové množství ra
ket a jediného válečného materiálu,
který nezbytně potřebují k odzbroje
ní.
Je vůbec možné, aby socialistické
státy tento ohromný dluh někdy spla
tily?
V podstatě ano. Hned, jakmile bude
v západních zemích zavedena jednot
ná měna - sovětský rubl.

Může někde existovat tzv. komunis
mus s lidskou tváří?
V podstatě ano, ale jen v prázdných
makovicích.

xxx
VÍTE,

že partajní funkcionáři jsou jako
knihy v regálu? Nejméně potřební
jsou úplně nahoře.
.. že Gustav Husák nepovažuje
pochlebování Sovětskému svazu za
plýtvání potravinami?
... že v ČSSR je životní ovzduší
znečištěno otrávenými iidmi?
... jaký je rozdíl mezi českosloven
ským Národním shromážděním a vojen
skou botou? Žádný, Je to samej cvok.
... kdo vynalezl rentgen?
Samozřejmě Rus, jmenoval se Ivan
ňlexandrovič Rentgenovič. Již r. .
185Q psal ženě z Paříže do Petro-^*
xxx

Vrátí ae Janko z výletu do rodné vesnice.
'Tak ako to bylo v Prahe, povědaj 1"
"Na hrade som sa mal dohře, ale v podhradiu je stále ešte veía Čechov."
xxx

Po dlouhých tahanicích má přijet papež do
Československa, "jak to ale zařídit!' pta
jí Se soudruzi Casarolliho, "aby na to So
věty pĚístoupilý7""Napiště tam, že Bůh
stvořil svět za nezištné pomoci SSSR."

hradu: "Jen si to neplet, já ti
vidím až do žaludku 1"
XXX

Zastaví esenbák kamion na silnici.
Prohlíží si řidičovu legitimaci,
důkladně si ji pročítá a vyjede:
"Co to máte, člověče, za blbý méno
- Stanislav Stanislav. Co mám na
psat dřív?" Řidič pokrčí rameny.
"Ale to je fuk. Napište to třeba
obráceněl" Esenbák tedy napíše:
"Valsinats Valsinats - pokuta 30
Kčs."
XXX

Polská vojenská junta vydala prohlá
šení, jak vidí situaci v Polsku:
5 lidí pohromadě je illegální odbo
jová skupina. 10 lidí - nezákonné
masové shromáždění, 15 miliónů Po
láků je zanedbatelná skupina pomý
lených, svedených a k terorismu ná
chylných extrémistických živlů.
Povzdychne si občan NDR: "Naše strana je
vždycky vpředu, a když je Vzadu je vzadu
vpředu."

xxx
Erich Honecker navštíví, sovětské přátele
v Moskvě. Tam vidí Brežněva hovořit kina
sám: "Kdo je vaše matka?" Z lidu zazní:
"Komunistická strana!"
"Kdo je váš otec?" - "Leonid Brežněvl" "Co byste chtěli být?" - "Bolševici!" To
se HoneckeTovi moc líbí a když se vrátí,
zkouši to v Lipsku: "Kdo je vaše matka?"
- "Komunistická strana!" odpovídá dav.
"Kdo je váš otec?" - "Erich B°neckerl"
- "Úo byste chtěli být?" - "Sirotci!"

xxx
i>v^ sněhové vločky pada j i k zemi. Povídá
jrtií.m: "Kam letíš?" - "K severnímu pólu,
XXX

Čech v moskevském hotelu. Recepční:
"Máme pokoj za 10 rublů a za 15," "A
jaký je v tom rozdíl?" - "V tom 2a 15
je past na myši."
xxx

Do hotelu Rudá hvězda přijde mladík
a chce pokoj. "Nemáme nic volného,"
dí recepční. "Kdyby teď přišel soudruh
Andropov, pro toho byste také nesehnali
volný pokoj?" - "A to bychom pro něj
určitě něco měli." - "Tak vidíte- A protože
Andropov určitě nepřijde, tak ten pokoj
dejte mně."
xxx

Erich Honecker byl zase jednou v Moskvě.
Když se vrátil do NDR, nenašel tam
živáčka. V berlínské zdi. zela veliká díra
a nad ní se skvěl nápis: "Erichu, zhasni,
jsi poslední."

Ze sovětské příručky o sexuálním životě,
která vyšla r. 1974 a byla vmíiku rozebrá
na! Milovat se je možno vSude a v každou
dobu, ale ráno jen tehdy, zbude-11 vám
dost času, abyste načerpali nové síly a
přišli svěží do práce, v noci pak nanej
výš jednou, abyste Šetřili partnera.
XXX

Nápis na pražské Kotvě: Ještě jedno zdra
žení, bude polské tažení."

Podnikový ředitel k dělníkovi: "Co se
tak třesete? Je vám zima?" - "Ne, to
je to podnikové klima."
V X z

Jaký je v socialismu poměr mezi
prací a mzdou? Dělník dělá, jako
by pracoval, a stát dělá, jako by
ho platil.

Od teď může být do ÚV povolán i
žid. Požaduje se toliko doporučení
dvou Arabů.
st

XXX

Co je to nula? Jeden policajt.
Co jsou to dvě nuly? Haj zl
Co jsou to tři nuly? Policajt na hajzlu,
Co jsou to čtyři nuly? Dva hajzly.
Co je to pět nul? Moskevská olympiáda.
Co je to šest nul? Policajt na moskevské
olympiádě.
Co je to sedm nul? Moskevská olympiáda v
hajzlu.

Kandidátka, která se uchází o titul "státně
zkoušené záchodářky", stojí před zkušební
komisí. "Co znamená písmeno "M" na dve
řích toalety?" zní první otázka. - "Muži."
- "A písmeno "ž"í - "Zeny" - "A písmeno
I iip,>9 _ "Funcionárl." Všechny otázky Jsou
. správné zodpověděny, titul udělen. Na chodbě
’ chtějí Jiné uchazačky vědět, z Jakých před m ětů JI zkoušeli. "Dvakrát z oboru, jednou
z z marxlsmu-lenlnlsmu."
xxx

XXX

Nová definice socialismu: Vítězství ideo
logie nad zdravým rozumem.
k ve
Vojáci na Slovensku si stěžují na kvalitu
chleba, který fasují. Velitel jim domlouvá:
"Soudruzi, Napoleonovi vojáci by bývali
byli rádi, kdyby byli u Bereziny takový
chléb měli." - "To věříme, tenkrát byl
ještě asi měkký."
v
Domorodý kouzelník se dostal poprvé do
města. Po jeho návratu se sejdou kouzelníci
z celého okolí a ptají se, jaká kouzla ve
m ěstě viděl.
"Panové," povídá kouzelník, "můžeme to
zabalit. Tak například - zelený trávník.
Na jednu stranu vyběhne jedenáct chlapů
v červeném, na druhou stranu Jedenáct
modře pruhovaných. Pak přijde Jeden, v
černém, položí na zem koženou kouli, zapíská
- a začne pršet."

xxx
Kohout ukazuje slepicím pštrosí vejce:
",lá nekritizuji," praví, "ale chtěl bych vás
jenom upozornit, milé dámy, co se vyrábí
v zahraničí.11

xxx
Říká příslušník kamarádovi: "V Rudém právu
píšou, že hluboký dejchání zabíjí bacily.
No jo, ale nedaj tam návod, Jak ty bestie
donutit, aby dejchaly zhluboka."

xxx

j Švýcar se ptá v Moskvě sovětského noviná
ře: "Je u vás cenzura?" - "Ne, tak bych
1 to nesměl nazvat."

xxx
Zdá se, že češi Jsou národ tenistů. Všude
mají rakety.

xxx
Prodavačka v obchodě s obuvi "To Jsou,
soudružko, velmi krásné kozačky, ale nesnáše
jí mráz, sníh a vodu. Můžete Je nosit doma
Jako bačkory."

xxx
Oak se pozná Francouzka? Po pravici má
manžela, po levicí milence. Má zajímavou
minulost za sebou a dobrou večeři před
sebou. Na hlavě má elegantní klobouček.
A jak se pozná Polka? V pravici nese 10
kg brambor, v levicí drží vzpírající se dítě.
Za sebou má válečný stav a před sebou
komunismus, V hlavě Ji straší starost, čím
nakrmí večer rodinu.

xxx

Proč v televizi ukazují členy vlády jen
po pás? ^Protože ,by bylo Jinak vidět, Jak
se jako klíštata drží svého křesla.

xxx
V Polsku se teď všechny obchody specializo
valy na prodej nábytku. Nevystavují nic
Jiného než prázdné regály.

Na gynekologickou kliniku přišla žena.
xxx
Primář natáhl na zem koberec, lehl sl na
záda a poručil pacientce, aby nad ním něko
likrát přešla sem a tam- Potom něco nadikto Libye se rozhodla následovat v bojkotu
val sestře, vstal a odešel. "Prosím vás, olympiády SSSR Jen částečně. Pošle pouze
co tohle znamená?", ptala se vyjevená delegaci ostrostrelčů.
pacientka ošetřovatelky. "To je ted nový
xxx
druh prohlídek?" "Ale ne.„On Je to vyučený
automechanik, prodělal tři roky Večerního
učení marx-leninismu a zato ho teď udělali Která budova v Moskvě Je položena nejvýš?
Lubjanka. UŽ ze sklepa lze uvidět Sibiř.
primářem na gynekologii.

Pan Novák volá na stanici VB a hlásí,
že jeho sousedovi přivezli zrovna dříví.
"Co má bejt, s tím my přece nemáme
nic společnýho!"
"No jo! Ale voni mu ho přivezli se Švédská."
"Může bejt. A nevotravujte!"
l "Když on z toho dříví vyndává lístky, čte
je a trhá na malý kousíčky!"
"Jo tak to je jiná. Hned tam jedem!"
Pan Novák hned nato volá souseda: "Fran
to,, je to dobrý. Za chvíli sou u tebe. To
dříví budeš mít rozřezaný a rozštípaný
na to tata. A bude to ta samá parta, co
ti vloni přišli vyhloubit studnu."
—

Baví se Američan, Rus a Čech kdo z
nich má největší kopec. Američan říká:
"Pánové my máme u nás tak veliký kopec,
že na něj jeden den jedeme lanovkou
a týden jdeme dolů pěšky."
Rus povídá: "To mv máme tak veliký

kopec, že my na něj týden jedeme lanov
kou a měsíc jdeme dolů."
i A Čech povídá: "Jděte se oba dva zahra
bat, my u nás v Čechách máme tak
veliký kopec, že od „ roku 19k8 jedeme
s kopce a teprve red to začíná nabírat
ten správný fofr."
XXX

+++++
Budí maminka syna: "Vstávej,
musíš do školy."
"A musí to byt, maminko?"
"Musí, synáčku, vždyt jsi učitel."

synáčku,

+++++

1

Pro výrobce elektrospotřebičů je nejobtíž
nější dosáhnout toho, aby jeho výrobky
přestaly fungovat teprve v den, kdy skončila
záruční doba.
+++++
Optimista je člověk, který je nedostatečně
- informovaný.

+++++
1

Nejlépe, podrážejí nohy
jejich zóna.

trpaslíci,

je

to

++«•++
Jestliže ti pití překáží při práci, přestaň
pracovat!

+++++
Stručný životopis

Dával úplatky.
Uplatnil se.
Bere úplatky.
+++++

Dáte-li opraváři v autodílně spropitné,
kazíte jeho charakter. Nedáte-li opraváři
v autodílně spropitné, kazíte svoje auto.
+++++

Nový příslušník SNB se učí zacházet s
vysílačkou. Velitel mu vysvětluje: ''Tohle
je vysílačka. Když někdo volá, zmáčkneš
tenhle knoflík a řekneš: příjem.. Příslušník,
když byl vysílačkou zavolan, zmáčkl knoflík
a hlásil: "2.500,- KČs".

+++++
Víte, jaký je rozdíl mezi Anglií, Spojenými
státy, Itálii a socialistickým Českosloven
skem? Zásadní. V Anglii je dovoleno,všecko,
co není výslovně zákonem zakazano. Ve
Spojených státech je zakázáno všecko,
co není zákonem výslovně povoleno. V
, Itálii, tam je dovoleno všecko, i co je záko
nem zakázáno, kdežto v socialistickém
Československu je zakázáno všecko, i to,
co je výslovně zákonem povoleno.

Víte. co to je socialistický realismus?
Tak to byl jednou jeden král, byl hrbatý,
měl jednu nohu kratší a na jedno oko
byl slepý. A tento král se chtěl oženit
s krásnou princeznou ze sousedního králov
ství. Svolal věhlasné malíře a řekl jim:
"Musíte mě namalovat tak, aby princezna
při pohledu na můj obraz zahořela ke
mně láskou a chtěla mě okamžitě za
muže. Kdo tak neučiníte, budete o hlavu
kratší. I velice přemýšlel první malíř
a poté namaloval krále jako krásného
muže. Když král obraz uviděl, okamžitě
poručil setnout hlavu malíři, nebot kdyby
princezna srovnala před oltáři skutečnost
s obrazem zcela určitě by od oltáře
utekla. I maloval druhý malrí, namaloval
krále takového, jaký byl ve skutečnosti,
avšak i on přišel o hlavu. A maloval
třetí malíř. Když sňali roušku z obrazu,
král byl nadšen- Na obrázku byl vypodob
něn jak jede v trysku na koni. Kratší
noha byla schována za bokem koně,
hrb na zádecli za vlajícím pláštěm a
slepe oko za pažbou kůše mířící za prcha
jícím jelenem. Král byl nadšen a bohatě
malíře odměnil.
A tak vznikl
socialistický realismus.
XXX

Viete, čo v reálnom socializme znamená
pro robotnika pojem "recepcia"?
Recepcia je slávnostný akt, pri ktorom
robotnícka trieda ústami svojich nadriadených poživa plody svojej práce.
XXX

Viete, že Československo je najbohatšia
krajina na svete?
Prečo?
Už 35 rokov tam všetci kradná a ešte
stale je z čoho kradnúť...

xxx
A nakonec vtípek Jary Kohouta:
Povídali si dva tajní, jimž byly svěřena
péče o Gustava prezidenta: "Jak to vypa
dá,
soudruhu, budeme pomalu jediní,
kdo jde ve šlépějích soudruha prezidenta."

+++++
Sovětští hokejisté dostali za 3. místo na
MS každý Volhu, - ale třikrát přeplavat.

fftf b se saije nsisletf
rádio

dýně, nýbrž v Sovětském svazu?
V podstatě ano. Hned po prvním vyprání.

JEREVAN ODPOVÍDÁ

Je plánováni rodin socialistická vymože
nost?
Je pravd#, íe každý druhý Švýcar má auto?
V podstatě ano. Ale z toho plyne, že dokon V podstatě ne, protože přitom jsou nasaze
ny soukromé výrobní prostředky.
ce ani bohaté Švýcarsko nemá víc aut než
my.
44444

Smějí se u nás vyprávět vtipy na Breíněva?
Proř ne? Jen bychom vám radili, abyste
jméno Brežněv nahradil jménem Reagan.

Komunisté se dělí na tři kategorie: šplhave,
polní a lesní Splhaví lezou po zádech dru
hých k co nejyyšším metám. Polní hrabou
pro sebe. Lesní stojí za bukem a čekají,
jak to dopadne.

U nás na Ukrajině vznikají ze zpoždění
vlaků politické problémy. Lidé se hroma
dí v čekárnách a nadávají úřadům. Nebyla
by možná odpomoc?
V podstatě ano. Musíme stavět větší če
kárny ,

44444

Víte, proč vane od východu najednou teplá
vlna? Protože politbyro nařídilo po MS
v Praze spálit všechny hokejky.

Nebylo by na ěase pozavírat všechny opo
ziční ky?
V podstatě bylo. Ale jak by to vypadalo
v továrnách a na polích bez pracovních
sil?

44444

Zřítil se v Praze dům, velké vyšetřování.
Písek se zapřísahá: "Ja tam byl v pravé
míře, já vinu nenesu." Ani voda se necítí
vina: bylo jí přidáno, přesně tolik, kolik
je potřeba. Cihly se brání: "My jsme byly
řádně vypálené, ležely jsme pěkně na sobě,
nám vinu dávat nemůžete." Konečně je
vyslýchán cement: "Ale, soudruzi, vŽdyt
ja tam vůbec nebyl!"

Je pravda, že v Sovětském svazu jsou do
pisy cenzurovány?
V podstatě ne. Jenomže dopisy s protisovětským obsahem normálně adresátu nedo
jdou.
Jak se chová Sovětský svaz v zoufalých
případech?
Zásadně neposkytujeme informace o zeměděl
ských otázkách.

44444

Sovětská televize ma pět kanálů. Na prvním
hovoří Gorbačov. Na druhém hovoří Gorbačov. Na třetím hovoří Gorbačov. Na čtvrtém
hovoří Gorbačova. Na pátém zvedá hlasatel
prst a říká: "Tak koukej, abys to zase pře
pnul."

Jsem pozván k vědeckému sympoziu na Zápa
dě. Cestovní výlohy však musím platit ze
své kapsy. Mám jet přesto?
V podstatě ano. Můžete výlohy snížit,

44444

koupíte-li si jen lístek tam místo zpáteč
ního.

Letadlo přistává v Moskvě. Hlas z amplio
nu: "Prosím, přestaňte kouřit, připoutejte
se a své hodinky dejte zpátky o 100 let.

Někdy mi uklouzne výkřik "Propánaboha".
Je to dovoleno?
V podstatě ano. Ale raději toho, propána
boha, nechtěl

44+44
"Teprve, až umřu," vzdychá soudruh Blíak,
"dozvědí se lidi o mně pravdu." - "Bud
klidný," těší ho Husák,“ to už budeš v bezpe
čí."

Pro£ stavíme vesmírné lodi,když tu není
k doatání ani zvonek ke kolu?
Kde jaté sehnal kolo?
Můj muž na
še děti to
ho zatkli.
V podstatě
nec našeho

poslední schůzi řekl, Že na
budou mít jednou lepší. Te3
Je to spravedlivé?
ano. Je trestná prorokovat ko
systému.

44444

Prodejna Mléčných výrobků, příslušník
VB žádá rohlík a kakao. , DÍ prodavačka:
"Kakao nemáme." - "Dobrá, tak mi dejte
dva rohlíky a kakao." - "Soudruhu, už jsem
vám řekla, že kakao nemáme." "3á vím.
Tak mi dejte tři rohlíky a kakao." - "Jéžišmarjá, že u ■ policajtů r zaměstnávají takové
voly!" Samozřejmě urážka na, Cti, urážka
VB a kdo ví co ještě. Po sepsání protokolu
na stanici se dá slyšet vyslýchající: "Paní,
docela mezí námi: ja bych takovou trpělivost
jako vy neměl. Já bych mu to kakao vchrstl
rovnou do ksichtu.'1

Je pravda, že minisukně nevznikly v Lon-

"ProS budujeme socialismus?1'- "Protože pra
covat by bylo obtížnější."
Socialistická definice: "Veřejný dům je
podnik, bordel pracovní systém."

Jaký je rozdíl mezi dělníkem ve Francii a
v ČSSR? Ve Francii hledá dělník pořád prá
ci, v ČSSR ho pořád hledají v prácí.

Copak vznikne, skřížíme-li Eorllu s bačou?
- Nu přece: Gorbačov. (Bačové nam prominou)

+4-44-4
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Nejnovější zpráva TASSu: Na řece
Ussuri čínská nepřátelská horda napadla
pokojně orající traktor. LeČ ten palbu opěto
val a posléze se vznesl... a odletěl na svoji
základnu.

Gustav Husák se dal jako zasloužilý Činitel '
před smrtí zmrazit a roztavili ho po 30
létech., i jde st Gustav, roku 2000 a něco
po Václavském ^náměstí a nepoznává je.
Chce zajít na ÚV, marně ho však hledá.
Ptá se na cestu kolemjdoucího. "ÚV KSČ?
Co to je, prosím vas?" nechápe občan.
"No přece, soudruzi, komunisté..." - "Aha,
komunisté," dí občan a nahlas uvažuje:
"Na Boubíně nebudou, v Krkonoších sotva,
v Beskydách jistě ne. Snad v Tatrách,
tam by mohli být. Ale moc si nezastřílíte,
oni jsou, potvory, moc plaší.”

Den před popravou na Pankráci. Ptá se úřed
ník odsouzeného: "Poslední přání?" - "Chtěl
bych se stát členem KSČ". - Poslednímu přá
ní je nutno vyhovět a tak úředník za něko
lik hodin předává odsouzenému legitimací
strany, neodpustí si však zvědavou otázku,
proč že takové zvláštní přání. "Mám staré
ho otce. Já se už nedožiju toho, aby věše
li komunisty. Tak jsem chtěl aspoň tatínko
vi udělat radost."

Dědictví po Karlu Marxovi bylo v Nemecku
spravedlivě rozděleno: HSR dostala "Kapi
tál", NDR "Komunistický manifest".
Zákazník u krakovského řezníka: "Máte ho

vězí?" - "He." - "Skopové?" - "Ne." Na kterési technicko-vždecké výstavě ve
"Telecí?" - "Ne." - "Vepřově?" - "He." Vídni předváděli kompjutry nové generace.
Vyskytoval se mezi nimi i československý, I "Játra?" - "He." - Ozve se kdosi vzadu
vyrobený ovšem z dovezených dílů. IJspořá- i fronty: "Co si tak vybírá? Dejte mu přes
hubu 1"
dali také diskusi mezi kompjutrem českoslo
venským, polským a americkým. Čs. přístroj:
+++++
"Maso nemáme, Maso nemáme." Polský
špičkový výrobek: "Co, je to maso? Co
Brigáda VB při úklidu města. Povídá poručík
je to maso?" Americký kompjutr: "Co to
i vedoucímu prací: "Poslechni, já tu mám
znamená nemáme?"
takový exemplář, sice člen strany, ale
blbej jako pucštok. Přiděl mu nějakou práci,,
aby se mu jó nemohlo nic stát." Vedoucí
slíbí. Za chvilku se ozve žalostné volání
Při přijímání za Člena KSČ je v poslední
o pomoc. Najdou příslušníka pod stromem,
době nutné dát k analýze krev a moč,
spadl s něho. "Člověče, dyt sem ti povídal,
aby se vědělo, zdali to má kandidát v krvi
že mu máš dál lehkou, naprosto bezpečnou
anebo zda je "vyčůranej".
práci." "Dyt sem to taky udělal, měl shrabo
vat listí..."

Do pražského papírnictví se vřítí zákazník:
’Roli toaletního papíru, prošitat" - "Dosta
neme ho teprve příští týden." - "Tak dlou
ho nemohu čekat," dí muž a vyběhne.

Také prezident Husák si pozval Izáka Kohna,
starého, osvědčeného obchodníka, k sobě,
aby mu pomohl dostat zpotvořené českoslo
venské hospodářství opět na nohy. Kohn
zkoumá bilancí, přemýšlí a pak poradí od
borně: "Ha vašem místě, soudruhu preziden
te, bych dal Hradčany přepsat na soudružku
manželku,"

Shul,Vim.»,IBqi

♦♦♦♦♦
Nejoblíbenější zábavou vůdců SSSR
poslední době jízda na laíetě.

je v

+♦+++

Že nevíte, proč si komunisté nechtějí hrát
na schovávanou? - Protože by je nikdo
nehledal.

vratu do civilizace. Veze sebou
kopii prohlášení císaře Hirohita
o kapitulaci z r. 1945.

‘v
Typicky po Španělsku zareago
vali fotbaloví fanoušci na zása
hy rozhodčího zápasu Atletico
de Madrid — Celta de Vigo: na
hrací plochu se snesl déíť asi
20 000 polštářků ze sedadel.

Jaký je rozdíl mezi malířem re
alismu, impresionismu a socia
listického realismu? První ma
luje CO vidí, druhý co cítí a třetí
co slyší.

Již třicet let žije japonský poru
čík Hiro Onoda ve filipínské
džungli a odmítá vzdát se nepřá
telům císaře bez rozkazu svého
nadřízeného. Ten, Jošimi Taniguči, se nedávno vydal na ostrov
Lubang, aby věrného Onodu
přiměl ke složení zbraní a k ná

Ptají se radia Jerevan: «Budou
v komunismu peníze?» Odpo
věď : «Podle dogmatiků ne, pod
le revisionistů ano, podle sku
tečných marxistů leninistů, opí
rajících se o závěry dialektické
ho materialismu, někteří lidé je
mít budou a jiní nikoli.»

Perličky z dopisů a hlášení
MNV:
Dne 1. října bude soupis prasat.
Nechť se všichni dostaví na
MNV.
V otázce prodeje se svou ženu
souhlasím. Přijďte si pro tu svini
kdykoli.
Nevyhovíte-li mé žádosti, vy
stoupím ze strany a vlády.
Výzva místního rozhlasu: Vy
bírá se poplatek za místního bý
ka a kominíka.
Žádám o přidělení krávy, která
je březí po předsedovi družstva,
který se odstěhoval.
Úryvek telefonátu: «Předsedo,
chcfp nám vůl. Mám koupit jinýho nebo počkat, až ty přij
deš?»

Vedoucím vydání dvojčísla 3/4, ročník 7. Zpravodaje, je Dr, Jaroslav Strnad, který je připravil společně
s redakční radou časopisu. Datum vydání: 5. dubna 1974.

KDO

"V pořádku. Přlvonte, ale nejdříve jméno,
příjmení, data narození, třídní původ, člen
ství v organizacích, příbuzní v zahraničí..."

Na stfedisku povídá lékař příslušníku VB:
"Víte, já zásadné říkám pacientům prsvdu.
Tak tedy vám zbývají dva měsíce." Příslušník
chvíli přemýšlí: "V tom případě bych si
vybral červenec a srpen."

"Soudruhu prezidente," osloví premiér Ada
mec Husáka, "dám vám hádanku. Není
to váš bratr, není to vaše sestra a přece
to je dítě vašeho otce. Kdo to je?" Husák
po krátkém zamyšlení. "No, to som já."
Bilak tuhle žertování zaslechne, moc se
mu líbí a jde za Fojtíkem: "Dám ti hádanku,
soudruhu Jane," praví nejlepšf slovenšti
nou, "Není to můj bratr, není to má sestra
a přece to je dítě mého otce. Víš, kdo
to je?" Fojtík přemýšlí, přemýšlí, nakonec
se poddá. Bilek vítězně: "Je to Husák,
ale já to dodnes též nevěděl."

+++*+

"Ne a ne!" odporuje Jakeš soudruhu prezi
dentovi. "Žádné cizince tu věšet nebudeme
- a k tornu ještě ze Západu! Šibenice máme
pro sebe a pro naSe děti!"
♦+♦++

V Praze si zase jednou vláda nevěděla
rady s národním hospodářstvím. V nouzi
nejvySSÍ zavolali ze Švýcarska profesora
Sika. Ten dumal dumal a zakrátko vědél,
jak na to: "Soudruzi, jsou dvě možnosti
- jedna přirozená, druhé zázračná. Přirozené
spočívá v tom, že přiletí skupina andělů
a bude pracovat v československých továr
nách po dva roky 24 hodin denně." - "A
ta zázračná?" chtěli vědět soudruzi z polit
byra. "Ta zázračná možnost je, že by si
to udělali sami Češi a Slováci bez cizí
pomoci.
+++++
Bavili se dva orgán: VB: "Tak co, už jsi
rozvedený?" - "Rozvedený ne, ale vdovec.
Ženu přejelo v Praze auto." "No jo, já
říkám: Praha je holt Praha!"

+++++

Novákovi se nestěhovali do nového paneláku
a chtějí vyzkoušet, jak jsou zdi solidní.
Pán domu jde do pokoje a volá u Stěny
do kuchyně ženu: "Haló, slyšíš mě?' "Copak slyším! Já tě vidím!" odpovídá
žena.
+++++
"Dobrý den, soudruhu příslušníku," zastaví
pen Žnamenáček orgéna VB, "už se chci
dávno zeptat: smí se příslušníku říci vole?"
- "Přirozeně rte, to by byla urážka úřední
osoby." Ale pan žnamenáček je dnes velmi
zvědavý: "Promiňte, soudruhu, a smí se
volovi říci příslušníku?" - "Když vám to
dělá radost, pro mě za rně..." "Tak tedy
nashledanou, soudruhu příslušníku!"

++♦♦+

Mao se domáhá vstupu do nebe. Když Petr
vidí, kdo před ním stojí, jde se zeptat
na dobrozdání Pénaboha. "Ano," svoluje
dobrotivý Pánbůh. "Ale musí slíbit, Že
nebude agitovat." Po několika týdnech
se pak ptá Petra, zda Mao slib dodržel.
Petr odpoví bez váhání: "Samozřejmě,
soudruhu předsedo!"
+++++

+++++

Češi ¡sou ze zvláštního kovu. Je to Kocour
kov. (witz)
+++++
Dva pnslenci čs. parlamentu: "Co tady
vlastně děláte? V posledních dvou letech
jsem vás neviděl otevřít hubu.." - "Mýlíte
se, soudruhu. Když mluvíte vy, pravidelně
zívám."
+++++
Jak se člověk v socialistické zemi dopracuje
k malému majetku? Tím, že mé předtím
majetek velký.

V NDR se ptá malý Heinz otce: “A tatí,
co bylo před socialismem?" • "Všechno,
chlapfta, všechno!"
+++++
Na hranicích NDR s Polskem jsou připrave
ny veškeré hasící přístroje. To ze strachu,
aby nepřeskočila jiskra z Polska.

Orgii VB přijde do obchodu s fotografie- '
kými potřebami: "Prosil bych film do fotoapa
rátu." - "Šestkrát devět?" - "Padesát čtyři!"
+♦++•♦

i

Přijímací zkoušky na SNB. "Jak rozeznáte
personál restaurace od hostů?" Kandidát
po chvilce přemýšlení: "Hosté se pohybují
daleko rychleji..."
9?

Před vchodem jednoho zámku v Čechách
visi tabulka: "Zde se mluví česky, německy,
anglicky,
francouzský,
Španělsky,
jakož
i jinak." Anglický návštěvník žádá o tlumoč
níka. "Bohužel, žádného nemáme," lituje
správce. "A kdo tady mluví tolika jazyky?"
diví se Angličan. "Cizinci, pane..."
♦♦+++
Svolal si boss ÚRO, Hoffmann, zaměstnan
ce podniku a smutně jim sdělil: "Tuhle
jsem se zabýval myšlenkou nahradit vás
automaty a roboty. Jenže jsem dodnes
nezjistil co vlastně děláte."

Ve Varšavě v diskusi o tom, jak vymést
Polsko z h°spodářské krize, návrhová Pofe0
Jan Sczepvnski dv, cesty: jednu přttozeooi a
1 dťuhou Zípi-aiptu Množená spočívala v tom,
ie by z nebe přiletěp steupina anfálů a dva -oky
Praíoivita ° pdukých tovármPb dvaeei čtyři
hodiny denně. Zázračná cesta by sftočfoala v
tom, íe by to u&kli sami Mlád bez :m^^i
trnitá.

»
Potkali se dva psí a přišla řeč na perestroáku.
„An. my o tom nemfov, “ stysta1 á jedm.
„Mudu mám rozb'itt^i4. prš.do n, chodilikolem
. ni, mluvtli o přestavbě. Ale co uděla/i Zkrntíál mi řetéz z dev>lii metrů na Pst, mm mno
hem menHí uýbéh.“
» To na tom nejsi ještě nejhůř, “ zabafai druhý
pes „Mně taky zkráiili řetěz, z devlii na šest,
ale misku na Zrádo mi nechaii na starém místě,
na tich drvlii metrech. "
*
Tom'k s Hrnzou si usmysliU utécido ?akouska v přístrojem za krávu. Qpatnli «' havs^
kůči, twdal^o brnk sr do ní př^m^klia porwlym, hcmpmým krnkem feriny & k hrarna.
Náhle m vzadu TOnkk zděsili „Honoo, p^i^c^^j do
ktoku. Za námi utíká hýk“
Hoč^v ptída, vÍi byk je dvorní Když utíkití
| p^P nicb, ztyte1 se „Taky za hranOe? "aky
| za hranice?“

»
$ey půl po dsodntíeu v Maze a před rím na
zrmi kww črpice. Zvedl ji a Pltí se. pod čtyicí
hltwa. „ COvěče, rn to tem dok dělil! Co pte
začt"
„Já jsem zarytý komunttta. “
*
Maty slovník cizích slov

Agentura — zástupce Ústřední rady odborů
Album — náraz na hlinjkavoy sténu
Amupi — vypučeni z AMU
Anody — . črskarutké pUtekání
As)m>eáriryý — asi metr dlouhy
Aurora — výkřti hanáckého budcaelele ropovoclui jemuž tyadl na nohu materii
Dqmmtmt — zbavii se ho&nek rnttéky ■‘RHd
FOtrnU — ruské oznámen',, ye došio pití
Gatíeon& — rusM oznámeni že cPM pl‘yn
Hada — údiv nad přOhodem Okan
Havrnaa — vdiv nad dobře vybaečaou koupel
nou
Kataputt — pracovn i stui mistra Mydiáře
Kramárki — jiek po krámech
Langusty — zárumlčlek grnrkiníha ' ejamčíka
Magie — oznámen, že přišio poiévkoéé koření
Manažer — pobbdka muži k IídO^
Mandatím — zvoláni na ienivou Marii
Pacifikace — ampwaare dětských rukou
parapIr — rozloučlčí s padentem ptychiatoO
Paáabota — pavzeách tíovrnskéto topič1, P mu
došia pára
Početnice — vdova po čeleikovi
I Pop music — pravoslavný kněz hrající na garmošku
Rigoieto — výmoi na sovětské dáinici
Rok/ór — vtip roku
Sperma — slavrntký příkaz — zbij mě
Trepanace — Hanáki objednávající tři veiké
rumy

SJEZDVVÉ
NIa sjezdu v Moskvě chodili delegáti o přestáv
kách Mdjmuřnii a popíSeli kdeco, jřn nS vodku,
která lim chyběla. Mluvilo se o GOrbbVOvovi,
generálním tajemníkovi, až se jedn delegát
rozčílil a začal křičet: „Jakejpak generální
tajemník je lo mineráni tajemník!“
«■

7<ný delegát lamentoval nad těmi neppoivatelnými nápoji, trochu se zádumu a pak vyhrkl:
„AP přecepne bychom měli zvolit Gorbačova na
doživotí. “
„Zblánnil ses? Proč?“ chtějí věděl o^atní
dřlsgáti.
„Protoře Gorbočoo nám zakaijí i<^i^om
vodku. AP představí, si, že by po ním,
tovi, pětíel .uieště nějaký vopetě^ji^^r^. “
Ih

^btíinné chvíle mosktvtíkmuu sjezdu nastaly,
kdy, tatarská ^Pg^ce vznesla požadopeO, že se
tatarská národnosi nesmí urážet, jako se to pořád
děje, eape^k:Vld v ruském přísloví, že Pepovaný
host je horší než Tater. Po dlouhých ajných
poradách útSřednCro výboru se posléze dospělo k
rozhodnutí Sověsski tisková kancelář lostala
peík^ai oze^mSi je dáhčpits^Mi všem redakcím v
celém Sčvětsklñ¡ tvazu jako přísně důvěrnou
směrnici „Tass byl zmocnňi k prohláPnO že
používs t písoví, že nemany host še horší než
Tatart není v dosavanvlí zněni příp^nné Od
nynějška je peedep'nw následující novi zněni—
eppo^o^l^^tý bost je lepší než Tatar. “

»

Byli Velký pátek V domi kutu/iri skončii v
poedne 17. sjezd KSČ, Guslái JHulák se vrátil
na HrUny, zasedl v kanceláři a' očpílovaS
lejstra, UdeřiHa seesí hodina, na chodbě, se ozval
strašný rachot, nikdo kopl do ^v^i^líí, ty se rozPtěly a v nich stál ío^t^ý Vádv v brnění,
„Guětepe,je VeSS^yípsSl^sk teU^t^ti^^^y Blaník se
oSsveei a poněvadžpepejlneř, ísno uío OPiP rytíři.
PřiPl náš Oas. “
Hlts^k, zkopntéló zjevením, začíná ’oktet:
Vá..rVá...Vádaw ca..co...co blázníš? Jaké
nejhůř? Tuhle,
sp, máš čerstvá usnptpeí
17. sjezdu, práv,jsem js ^^eP¡^!^aL Sedn, přečti,
po^^í^iíÍ v teprve potom js^nsji “
Stalo sp. Sval, Václav sundal přilbu, pp^^oSíS
košili, usedl a dal ss do Otoní. Bral to parnT
řádku za řádkou, IísS z^a 11x^0 Uplynlltt. přl
hodiny, csla,' až po dvíou hodinách svaty
dočetl, sklapl desky, J^oltsžll je Huíkoi na střl,
vsta, utáhl košili, nasadil přilbu, šsl k
otevřel js a dolř do hradního nádvoř ahCenla:
„Chlapa, nasedat na koně! Ni^š Oas dosud nepřiStl. Zpátky do Blaníka odpočívat Bude jiští
hřř.“

»

„Máto barevnaš televizi?“ ptá ss nnvatSěoa.
„Inu, mí^e — eřmvmr, podle toho, jak se to
aze^me, “ zní odpověd.
„Tak máte, Oi nemá^si Takllp nevím, na Osm
Žísm.?
„No to je Sv^: bidýnkaje hnídá, als program je
rudt^.?'

»

XXVIO. sjizd sovětské kčmuntětíské strady ss
rozhodl v rámci ^^čavén ttraníckš úrovní
zavěsí intenztímí výuku jednoho povinného
hudebního nástroje. Neuhodněte, který to bude:
Flaši — něs.

Politické úvahy
Karla Trinkewitze
•* Když se dlouho pochoduje po nespráv
né cestě, tak se nakonec musí zastavit
stát.
•» Antonín Novotný kdysi předpověděl, ie
ještě naše generace se dožije komunis
mu. Nyní vidíme, že ještě tento komunis
mus se dožil degenerace.
•» Bude-li každý z nás z křemene, měli
bychom se ze všeho vykřesat.
•* Lidová vůle se někdy valí jako roz
bouřená reka. Politici se snaží svést ji do
jednoho koryta. (Toho svého.)
•* Bylo zajímavé pozorovat mnohé obča
ny pň jejich tanci mezi Švejci.
Naše měna je podlezena prací.
•* Slušný člověk nemá na kolaboraci ža
ludek. Hovada mají ovšem žaludků více.
Před zvratem Kondelía, po zvratu Já
nošíci. Neni to na zvracení?
•* Ještě donedávna vyšetřoval mnohý
pracovník ministerstva vnitra na vlastní
pěst.
•* Po vítězství revoluce nejvíce křičí ti, co
mlčeli, Mají odpočinuté hlasivky.
•* Dříve bývaly v boji oči všech upřeny na
korouhve. Dnes na korouhvičky,
Vstanou noví podvodníci.
Utopičtí socialisté chtěli stát rozumu.
Vědeckým socialistům zůstal rozum stát.
•* Naše země je jako zahrádka. Je v ni
plno trpaslíků.
•* My emigranti jsme odešli z Růžového
paloučku a vrátili jsme se na černou pase
ku

(Zpřipravované knížky
ČECHÁNÍ NA GODOTA)

*

Učitel se táže žáků ve třídě; „Kdo mi
může říct nějaký příklad, přirovnáni, jei
by nejlépe vystihovalo velikost naSí ko
munistické strany, její nejdůležítějil před
nosti a nejcharakterističtější znaky?“
Móricek se hlásí s odpovědí: „KSČ je i
jako jedna obrovská loď na rozbouřeném
moři, ale loď, která jistě a neomylně pluje
ke svému čilí".
Učitél; „To's, Móricku, řekl velice hez
ky, Ta loď a to rozbouřené moře... Ale
pověz mt, jak jsi na tohle výstižně přirov
nání přiSel?"
Móricek: „No, víern je zle a nikdo ne
může vystoupit!“
*■

Pacient po operací prostaty se probouzí
Z narkózy a vidi, jak se nad nim sklání
Chirurg, který ho operoval;
„Pane doktore, prosím vás, řekněte mi
upřímně, dopadlo ta dobře? Rád bych to
tiž věděl, budu jeStě mocí milovat?“
— Nu, ne v celém rozsahu, odpovídá
rozpačité lékař, ale náhle potěšené zvedá
hlas — Sovětský svaz určitě!
df

Strougál v hluboké noci probouzí tele
fonem Husáka. Ten se s úlekem ptá, co se
stalo.
„Cfůani jsou na hranících!"
— To jsem se lek’. Já už myslil, že zase
sněží!
*

Jak přišel Ústřední výbor KSČ na 15.
regulační stupeň v odběru elektřiny? Snad
no. Třicet let socialismu děleno dvěma dny
mrazu.
*

16. regulační stupeň; Nestraníci půjču
jí peřiny straníkům.
17. regulaíní stupeň; vše vypnuto, na
prostá tma, jen na Václavském náměstí
svítí rudé hvězdy.
18. regulační stupeň; vypnuty i rudé
hvězdy, svítí jen 15 kW žárovka, osvětlu
jící nápis „At žije KSČ!“
19. regulační stupeň; národ opouští zemi
směrem za polární kruh, do krajin věčné
polární záře. Poslední občan vypíná 15 kW
žárovku.
30. regulační stupeň; na pochodu náro
da za polární kruh se vyjfnají už jen že
nám prsa.
*

Onor bílý, OV šílí.
*

Která byla první stavba socialismu?
— Betlém.
Nahoře hvězda, pod ní dole chlév.
*

Jaký je rozdíl mezi lidem a lidmi?
— Lid bojuje za socialismus. Lidí na
něj kašlou.
*

Na Malé Fatře se dožil bača 90-ti let.
Až z Prahy přijela televize. „Tak dědo“,
povídá reportér, „řekněte nám něco ze
svého života. Prožil jste v minulosti i cos
otřesného?"
„Jej, to bolo — to bolo, keď príšiel ten
jaguár..."
„Ale dědečku, jaký jaguár? Tady ■ na
Malé Fatře?"
„No hej, to bolo strašné, prišiel som o
všetko!“
„Stařečku, přemýšlejte, to přece nemohl
být jaguár?!“
„Ej, čo hovorim — február to bol!"

Straník přišel k předsedovi; „Potřebuji
ideologickou poradu, soudruhu; mohu já,
komunista, použit výrazů jako BOHU
DÍKY či BOHUŽEL?“
— „PROBOHA", zhrozil se předseda, to
přece nesmíš!"
____ ¿4

■ -

Jak se řekne perestrojka rumunský? Drimesku. Holandsky: Zhouven do Houven.
čínsky: pch. Jak vyjádří perestrajku hlucho
němý? Mávne rukou.

Sotva vešla učitelka do třídy, hlásil te o
slovo Pepíček. „Paní učitelko, pani učitelko,"
říkal nedočkavě, „já bych vás chtěl vidět
nahou,"
„Ale Pepíčku," zarazila ho učitelka, „ ty, chla
pec z takové dobré rodiny, maminkaje krajskou
důvěrnicí strany, tatínek komunistický posla
nec, a ty, Pepíčku, ty mi říkáš paní učitelko'"

Proč se perestrojka koná? Aby se děti našich
představitelů stali představiteli našich dětí
A proč se to koná s urychlenou strategií? Aby
se to stalo ještě za jejich života.
1 DO

Při setkání v Reykvajíku se ptal Reagan
Gorbaíova, zda také sbírá vtipy o sobí. „Sa
mozřejmí," odpovídíl Gorbačov. Reagan se
chtěl ještě dovědět, zda jich už má Gorbaíov
hodní „ Plné tři lágry, “ chlubil se Gorbaíov.

»
Do prezidentské kanceláře se nahrnulo ně
kolik členů ústředního výboru a na udiveného
Gustava Husáka spustilo: „My jsme ta komise
pro zrninu tvého jména. Přišli jsme ti dát
nékotik návrhů. Můžeš si vybrat. Chceš-li
krátký podpis, nejiepfí by bylo jméno Hák.
Kdybys chtžl dlouhý podpis, jsou tu jména
jako Havlíček, Humplík, Hrádeíek, Horáček.
Střední cestou jsou krásná jména jako Hájek,
Horák, Havlík, Hrádek, Horák, Hronek a
našla by se další"
„Ale, soudruzi, proč si mám mínit jméno!
Husák zní přece docela hezky, je to slovanské
jméno, je na né zvyklý celý svít..." bránil se
Husák.
„Ne pro socialistického prezidenta, Gusto.
Ví!, nám se ani moc nelíbí to H na začátku a
to K na konci, obého se dá zneužít. Ale to by
snad tuze nevadilo. Ale ten prostředek, to
musí! sám uznat, to po nás nechtěj - prezident
s USA uprostřed jména!"

»
Proč mají v Československu všechna auta
dva výfuky! ¡nu, aby se jich dalo použít i
jako trakařů.

*
Dotaz na Rádio Jerevan: Mobía by
i v
Sovítském svazu existovat opoziční strana!
Odpovíd: Zásadné ne. Kdyby byla povolena,
chtěli by se stát jejími Členy všichni lidé, takže
nakonec by to zase byla vláda jen jedné stra
ny.

*
Na zdi továrny zůstal předvolební nápis:
Vítízství lidu zajistíme, když půjdou viichni
komunisté k urnám.
Po volbách nikdo nápis opravil: Vítízství
lidu zajistíte, když půjdou viichni komunisté
do uren.
Lékař, inženýr a esenbák po zavírací hodini
v baru se octli na ulici. „Chlapci, jde se k
nám, ukončíme tah u nás,“ zval lékař. Jenže
manželka, soudružka doktorová, byla jiného
názoru a hnala je koititem. „Nic nevadl,"
říkal inženýr. „Zkusíme to u mne." A dopadli
stejní. „Tak za mnou," zavelel esenbák. V
bytí je uvítala usmivavá manželka, hned přináiela nápoje, v kuchyni tchýni obkládala
chlebíčky. „To’s nás tedy překvapil," uznávali
lékař a inženýr. „Jak ’s na to Šel! vyzvídali.
Orgán jim to vysvětlil: „To je výsledek
názorného vyučování Měl jsem neposlušného
vlčáka. Dal jsem mu před ženou a tchýní
důtku a když neposlouchal ani potom, dostal
důtku s výstrahou. A protože se nepolepšil ani
pak, zastřelil jsem ho. Manželka už doslala
důtku a tchýni důtku s výstrahou."
»

Dva pražští turisté se nastihovali v BukureŠti do hotelu. V pokoji byl v kvétináčích
nápis: Nezalévejte. Kvitiny jsou umílé a naše
mikrofony rezavijí.

»

Koleda, koleda, Husáku,
co to neseš v zobáku!
Nesu, nesu Štrougala,
vláda se nám zpatlala.
Vidím místo rudé, vyžrané a chudé,
nad ním bvízda pěticípá,
pod ni český národ chcípá.
Až ty hvizdy zhasnou,
Praha bude krásnou.
Dikuju Ti, Husáku, za tu zimu v baráku,
dikuju Ti, štrougale, za to prázdno v regále.
Díkuji ti, vládo, za to drahé žrádlo.
Není masa, nejsou auta, ale máme kosmonauta,
jmenuje se Remek, česky ani nemek.
Rusky volá „Salut”, co nás stojí valut.
Tak si žijem jako v ráji,
řveme z plných hrdel,
žijem si jak Adam s Evou,
máme holou ...
A ty, koni pod Václavem,
ai ti chrání nebe,
ještě jednou podražíme,
sežerem i tebe.
Koleda, koleda, Husáku, co to nese! v zobáku!
Nesu husu zmraženou, o sto korun zdraženou.
Koleda, koleda, Jakeši,
kdo to za ti vyřeší!
Vyřeší to přestavba, za rok budem bez žrádla.
Jakeši, Jakeši, chybí ti flek na pleši.
(To je Špatné znamení, u nás se nic nezmíní}

*

Proč se v Československu rozdělily funkce
prezidenta republiky a generálního tajemníka
KSČ! Protože Jakeš záviděl Husákovi dvojí
příjem.

*

Proč se v Československu rozdělily funkce
prezidenta republiky a generálního tajemníka
KSČ! Protože Husák chce lidem dokázat, že se
dá žít i z jednoho platu.

»

Zdá se, že Československo je nejvyšší hora na
svítě. Od roku 1948 tam jde už čtyřicet let
všechno z kopce, ale ještě pořád nejsou dole.

»

Jak se řekne japonsky zemětřesení! Samájáma
domfuč. A maďarský posluhovačka! Hadrem
šmátrá.

*

Proě nejsou v Československu hygienické
vložky! Protože strana krvácí.

»

Jaký je rozdíl mezi manželkou a telefonem!
Do telefonu hodíš korunu a může! mluvit.
Manželce vyklopíš celou výplatu a musíš mlčet.

*

Učitelka probírá s dětmi pojem neštěstí a žádá
Pepíčka, aby dal nijaký příklad. „ Kdyžjsem byl
minulou neděli na vesnici u tetičky, auto přejelo
a zabilo husu. To bylo neštěstí “ řekl Pepiček.
Učitelka nebyla spokojená. „Ne, ne, to nebylo
neštěstí jenom škoda. Víte, děti, neštěstí by
například bylo, kdyby ěs. vládní delegace zahy
nula při nárazu letadla na skálu. Uznáváš,
Pepíčku, že by to bylo neštěstí!" Pepíček po
chvilce zadumání odpovídá: „No, neštěstí by to
rozhodně bylo, ale zase ne tak velká Škoda."
Může Pán Bůh vstoupit do komunistické
strany! lnu, v zásadě by mohl, ale musel by
nejdřív vystoupit z církve.

*

„Promiňte, soudruzi, jestli' můj referát byl
příliš dlouhý, “ omlouvá se Milol Jaké! na konci
referátu. „Zapomnil jsem si doma hodinky a
nevidím tu nikde hodiny na zdi. "
Odpovídá mu hlas ze zadu sálu: „Ale na zdi
hned za várna visí přece kalendář!"

*
Povídá žadatel na úřadi referentovi: „Já
vím, soudruhu, že jste nepodplatitelný. Ale co
kdybyste se napřed poradil doma s manžel
kou!"

Přijímají do Sboru nového příslulníka a ná
čelník bo zkoulí: „Mohouse, soudruhu, tramvaje
předjíždlt!
„Nemohou, protože ty přece jezdí na kolejích
za sebou, " odpovídá nový příslušník.

»

V rámci přejmenování nlkterých ulic v Praze
byly prý podány tyto návrhy:
Ulice u Ústředního výboru KSČ se má příští
jmenovat Ve slepé uličce.
Ulice na Pohořelci má být přejmenována na
Ulici hospodářských výsledku KSČ.
Soudruh Jakeš se prý k návrhům ještl nevy
jádřil.

»
Příslušník vidi, jak jeho kolega sedí v kance
láři a drží ruce na Leninových Sebraných
spisech.
„Prosím té, co to déláš!“ diví se příslušník.
„Ale soudruh náčelník mni slíbil, že když při
ložím ruce k dílu, tak mi zvýší prémie,“
odpovídá tázaný.
Sovčtský družstevník navštívil poprvé farmu
v Austrálii.
,,Co to tady roste na poli!" ptá se sovétčík
Australana.
„To jsou melouny,“ odpovídá australský
farmář
„To my máme v kolchoze vltší brambory než
tohle,“ holedbá se sovétčík. „A co je tohle na
stroml!“
„ To jsou jablka, “ odpovídá trpllivl aus
tralský farmář.
„Pchá, to my máme v kolchoze vltší vinné
hrozny než tohle, “ chvástá se opit sovétčík.
Vtom skáčou kolem tři klokani.
„Co to bylo!“ chce vldlt sovétčík.
„Copak vy nemáte v kolchoze luční kobyl
ky!" ptá se Australan.
Ptá se občan před prodejnou stavebnin: „Na
co tu Čekáte ve fronté!“
„Ale mají přivézt cement. Tak tu tvrdnem, “
odpovídá nikdo z fronty,

Předseda federální vlády Adamec šel na
Hrad podat prezidentu Husákovi hlášení o
pokroku perestrojky v Československu. „Úroda
obilí byla celkem dobrá," začal Adamec. „Tro
chu slabšíjsme ve sladovnickém ječemni, sklizeň
okurek nám sežrala plíseň, ale vyrovnali jsme to
na jiných úsecích. O mnoho procent stoupla výro
ba oceli, takže celkem percentuální vzalo, udélali jsme pokrok."
,,Coí mi tady říkal, se hezky poslouchalo,"
uznal Husák. „Ale já si ta procenta nedovedu
dobře představit a tak mi, prosím té, vysvitli
situaci odpovédmi na pár dotazů. Řekni mi
třeba, zda je pro nás dost masa. "
„A to jo, masa je pro nás dost," ujišřoval
Adamec.
„Dostávám stížnosti, že nejsou vložky pro
ženy," konstatoval Husák.
„ Ten nedostatek už přestal. Zachránili jsme
to importem," oznámil Adamec.
„Blíží se vánoce. Že bude dost kaprů, to vím.
i Ale jak jsme na tom s jižním ovocem, s pomeran
či, fíky, mandlemi! Bude toho pro nás dost!"
dotazoval se Husák.
„ To taky pro nás bude, žádný strach, " ubez
pečoval předseda vlády.
„ Denní mi docházejí stížnosti, že není toaletní
papír. Co je na tom pravdy!" chtll vldlt
Husák,
„Výrobu toaletního papíru jsme rozjeli naj plno, za pár týdnů ho budou všechny krámy. Už
si dlláme starosti, kam budeme exportovat pře

bytek, “ hlásil Adamec,
„A tak když maso je, pomeranče a fíky
budou, vložky jsou, toaletního papíru bude pře
bytek, nač si tedy ti lidé vlastni stlžují! " tázal se
! Husák.
!
„Já ty mluvíš o lidech! Já myslel, že se ptáš,
jestli bude dost masa a datlí pro nás dva... “
odpovídal užaslý Adamec.

To je hezké, íe Sovlti stáhli z Afghánistánu
šest pluků, ale chtll bych vldlt, kdy odejdou
všechna sovltská vojska."
„Až se situace znormalizuje. “
„A kdy se situace znormalizuje!“
„Až odtáhnou všechna sovltská vojska.“
»

Gustav Husák, aby nezůstal za Zápotoc
kým, se dal do literatury a napsal čtyři knihy.
První byla milostný román s názvem „Tisíc
polibků na Šeremtlvu“. Druhá kniha, cestopis,
se jmenovala „Z Leopoldova na Pražský
hrad“. Třetí dílo milo sportovní motiv: „Jak
jsem doblhl dílničkou třídu. “. A ke čtvrté lite
rární práci si vzal Husák vzor z Hemingwaye:
„Stařec a moře nespokojených lidí“.

*

»

Ptají se při přijímacím pohovoru nového
kuchaře: „Co rozumíte, soudruhu, pod pojmem
pestrý jídelní lístek!"
„Dvanáct názvů pro dvé jídla," odpovídá
kandidát.

Průzkum veřejného mínlnl zjistil, že nejpopulárnljšími osobnostmi současného Českosloven
ska jsou: Malý Bobe!, Kocour Mikeš a Miloš
Jakeš.

*

Nakladatelství Československý spisovatel vy
dalo první bestseller, trilogii, která byla ihned
rozebrána. První díl se jmenuje Malý BobeŠ,
druhý díl Kocour Mikeš a třetí Miloš Jakeš.

Také v Československu byly konečné zave
deny prodejní automaty. Vhodí se banán —
vypadne šest korun.

*

«■

Přijde cikán na Oddělení pasu. a víz VB a
žádá o povolení cesty do USA na pohřeb Wal
demara Matušky.
„Ale ten přece nezemřel!" namítá úředník.
„Nevadí. Já tam počkám, “ odvětí cikán.

Co je na světě nejlepší a co nejborší!
Nejlepší je přirozeně socialismus, o tom netřeba
diskuse, to máme vědecky prokázáno marx-leninismem.
A co je nejborší?
Inu — nejhorsí je, že ten socialismus je právě «
nás!

Bylo zjištěno, že kromě Čechů a Slováků je
členem československé vlády i jeden Nor. Je to
soudruh Vasil Bilak, nebol pochází, jak se proje
vilo, z osla.

#

Stará babička nastoupl do vlaku. Probíhá tam I
živá diskuse o socialismu, komunismu, pokrokovos- ¡
ti, budování a zase znova socialismus atd. Babič
ka získá důvěru k sousedovi a zeptá se: „Prosím !
jich, vašnosti, pořád se mluví o socialismu, a já
nevím, co to vlastně je!”
„To byste babiěko měla vědět. S tím ráno vstá
váte, večer jdete spát, žijete v tom. je to všechno,
co dřív nebývalo a je teprve ted.”
!
Babička se zadumá a ptá se znovu: „A kdo to
prosím jich vynaleznul!”
„Dva učenci. Jeden se jmenoval Marx a druhý
Engels. Ti to sepsali a my to ted provádíme, Oba
byli učení doktoři“.
Babička pod slovem doktor ovsem rozumí léka
ře, jak to na venkově je zvykem. Zeptá se s ná
dechem nedůvěry: „Byli to opravdu páni doktoři, !
kdo to vynaleznuli!”
„Ovšem babiěko, jeden byl doktor Marx a druhý,
byl doktor Engels.”
Babička zase dlouho přemýšlí a pak povídá roz
šafně: „Liběji vodpustit, že jich obtěžuji, ale když
už to byli páni doktoři, co to vynaleznuli, proč to
raději napřed nevyzkoušeli na myších!”
¡

*

Jakeši, Jakeši,
proč nemáš flek na pleši!
Bez tohoto znamení
se u nás nic nezmění!
Československo, Madarsko a Sovětský svaz
budou mít nové výsostné znaky. Českosloven
sko dostane místo lvíčka Titanik, protože je ze
dvou třetin pod vodou a nahoře vyhrává hudba.
Madaři budou mít ředkvičku — navrchu jsou
červení, uvnitř bílí. SSSR bude mít namísto
hvězdy Indiána. Má holý zadek, ozbrojen je po
zuby a s každým chce kouřit dýmku míru.
*

V rámci perestrojky budou prý přejmenovány
některé pražské obchodní domy. Například Bílá
labul na Nebud labul, Kotva dostane název
Sotva a Máj už nebude Máj, ale Nemaj.
Víte, jak se řekne anglicky perestrojka!
Science fiction.

*

Víte, co je to sardinka?
Sardinka je bývalá velryba, která přežila komu
nismus.

Podle posledního návrhu na vytvoření Nové
Střední Evropy dojde ke spojení Rakouska,
Madarska a Československa. Rakušané zajistí
pracovní síly — mají nezaměstnanost. Madaři
dodají západní, technologii — mají „své styky“.
Československo dodá stařičkého mocnáře.

*

Otázka při prověrce: Jak soudíš, soudruhu o Vý
voji v roce 1968!
Soudruh smutně pokývne hlavou: „Tehdy jsme
.stáli na pokraji propasti.”
Výborně, soudruhu. Je vidět, že máš správný
názor: A co říkáš o vývoji po roce 1969!
Pak jsme udělali velký krok do předu!

Mezinárodní jazyk Esperanto rozšířil svoji
slovní zásobu překladem názvů československých
bezpečnostních orgánů. Veřejná bezpečnost se
řekne — Debilio. Pomocná stráž Veřejné
bezpečnosti — Debilio amatéro. StB — Debilio
inkognito.

__

*

*

Sešli se ve vlaku ruský a americký turista. K
občerstvení vyndal Rus vodku, Američan whis
ky, popíjeli, povídali a Rus se začal chlubit. „ U
nás je tedka velká svoboda. Kdybych chtěl, mohl
bych jít na schody k Leninovu mauzoleu, vydě
lat se na ně a nic by se mi nestalo. ” A meričan se
tuze divil a potom říkal: „ U nás je taková svo
boda už dávno. Kdybych chtěl, mohl bych jít do
Bílého domu a vynadat tam Reaganovi pěkně
od plic. “ Zase si zavdali, chvilku umlkli a v
Američanovi se hnulo svědomí. „Víš, Aljošo,
abys mi dobře rozměl. Já bych opravdu mohl jít
do Bílého domu a Reaganovi vynadat, ale
muselo by to být jenom o politice. Nesměl bych
ho urážet osobně, to by dopadlo špatně. “Aljoša
se rozzářil: „To jsem rád, žes mi to řekl. Ta
svoboda u nás přece jen není tak velká, jak jsem
povídal. Mohl bych na ty schody jít a mohl bych
se tam vydělat, ale nesměl bych si při tom sun
dat kalhoty. “

Může se u nás ještě říkat Ježíši Kriste!
Zaplaš Pánbůh - ne.

. |

Povedené je, když fotbalový internacionál v ho-'
tělu Internacional zpívá Internacionálu.
Povedenější je, když pracující v redakci „Prá
ce” při práci zpívá Píseň práce.
Nejpovedenější je, když ve , svobodném Česko
slovensku Svoboda zakazuje svobodně poslouchat
Svobodnou Evropu!
*

Víte, že v ČSSR nastala nyní elektrická éra!
Do práce se chodí s ODPOREM,
žije se v NÁPETI
a nesmí se rýpat do VEDENI.
*

Potkaly se dvě patnáctileté svazačky.
„Ty,” ptá se jedna, „máš kluka!”
„Ne,” odvětí druhá, „holčičku ”

,
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Americký horror: šest cowbojů kolem
stolu, podávají si revolver, v. nimi je pou
ze jedna kulka. Neví se, koho potrefí. An
glický horror: šest lordů sedí za stolem, na
ním šest pohárků whisky. Jeden pohárek
obsahuje taky jed, neví se, který. Sovětský
horror: v gulagu na Sibiři šest šibenic, šest
oběšených, jeden z nich byl vinen, který,
se neví. Česky horror: šest lidí v hostinci
za stolem, jeden z nich je tajný, který, se

nevi-

Přijde 'part do banky v Praze, že by si
drtil uložit 100 Kčs. Úřednice sahá po
vkladní knížce, ale zákazník ji zaráží:
„Jakou mim jistotu, že o ty peníze nepřij
di"
Úřednice vysvětluje, že za vklady ručí
centrála banky a kdyby ta se položila, Čs.
národní banka.
„A kdyby ta se položila?“, chce vědět
zákazník,
— Potom za vklady ručí strana a vláda,
vysvětluje úřednice.
„Nezlobte se, naléhá pán strana a vlá
da, těm moc nevěřím. Co pak?“
— Pak za všechny vklady ručí sovětská
strana a vláda, důrazně odpovídá úřednice.
„To je totéž jako s tou naší vládou, od
bývá zákazník vysvětlení. Co kdyby se
sovětská strana a vláda položily?"
— Chlape mizerná, to by vám nestálo
za těch vašich viivejeh pět set?

*

Baví se Američan, Němec a Čech. „U
nás, vypráví Američan, si průměrný občan
vydělá za měsíc 1800 dolarů, na živobytí
dá tisícovku a co udělá se zbývajícími osmi
stovkami vládu nezajímá“.
— U ns, říká Němec, si občan přijde na
takových 2100 marek měsíčně. Na živo
bytí a oía cení dá li 00 a co se zbytkem sesti
set . udělá, vládu a nikoho nezajím#'.
„U nás je to tak, vysvětluje Čech, že
průměrný občan si vydělá 2100 Kčs. na
živobytí a ošacení dá 2100 Kčs a kde se
žene těch tři sta, co potřebuje na činži, vlá
du a nikoho nezajímá“.

*

Přiletí americké letadlo z New Yorku do
Prahy, kapitán se loučí s cestujícími a upo
zorňuje: Nařidte si hodinky o devět hodin
dopředu a kdo na nich má datum, o třicet
let zpátky.

#

Brežněv je na návštěvě v Bílém domě u
Reagana a chce vědět, zda je telefonní služ
ba v Americe tak dokonala, že se dá mluvit
i s peklem.
„Samozřejmě, tady je číslo,“ informuje
Reagan.
Brežněv vytáčí číslo, ozve se hlas „Tady
peklo, u telefonu Lucifer.“ Brežněv uspo
kojen přikyvuje hlavou a ptá se po účtu.
„Osm dolarů“, říká Reagan.
Za čas je americký president hostem v
Kremlu u Brežněva a taky chce mluvit s
peklem. Dostane spojení, zase se ozve Luci
fer, zase žádný hovor. Rovněž Reagan žá
dá účet.
„To je u nás lacinější, září Brežněv. Ta
dy je vidět ten rozdíl v -životní úrovni. U
vás chcete osm dolarů, u nás je to jen 40
kopejek. Co vy na to? Jak to vysvětlíte?“
— Jednoduše, odpovídá Reagan, U vás
je to místní hovor, kdežto u nás vzdálené
zámoří.
lU_
„Víte, jaký jí rózdíl mezi Národním divadlem
a naší Republikou?“
„Nepatrný — ' Národní divadlo , má východ z
nouzi z Východu!"

nouze,a naše Republika

*
-Na mezinárodní konferenci o architektuře a
bydlení konstatoval Američan: „]á sám mam např.
čtyřpokojový byt s klimatizaci — v každém pokoji
je televizor, no prosti všechen komfort, který ský
tá Amerika. Musím ale přiznat, že je to poměrně
drahé byafcní“
Povídá na to západní Nlmec: „Já mám taky
čtyřpokojový byt — komfortní, avšak zdaleka ne
tak drahý.“

Na to povídá Rus: „Já mám taky čtyřpokojový
byt s ústředním topením — všechen komfort — a
to vše úplní, zdarma!“
Američan s Nímcem se diví jak je to možné, že
to bude jisté někde na Sibiři, mimo obydlené oblas
ti. Jistí ne v Leningradě, nebo v Moskví,

Rus na tú, „To ne! V Olomouci!!!“

*
Přišel « nás do obchodu auty cizinec — Ameri
čan a přál si Trabanta. Přemlouvali ho a vnuco
vali mu celou řadu lepších vozů. On trval na
svém. Tak se ho ptali, proč prý chce jediní
Trabanta?! On-nato: „Slyšel jsem jednoho Čecha,
jak říkal, že na Trabanta šetřil .20 letí!!“

.*
Pan Kohn Se chtií stát spolupracovníkem Mi
nisterstva vnitra. Sel tedy přímo na ministerstvo a
žádal, aby ho přijali jako agenta. Neviděli, jak
se ho zbavit — naložili tnu tedy desítky knih po
litické literatury — a doufali, že Se už neobjeví.
2a týden byl zpátky; prý všechno prostudoval
a touží po nijakém úkolu. Ďali mu tedy úkol (spí
še, aby ho odradili): musel jit na jednu předvo
lební schůzi s - nejvyšsími představiteli do jedné
fabriky a hlídat, nebude-li tam nějaký špión či
atentátník. Dostal i spolupracovníka — jednoho
příslušníka StB. Schůze netrvala ješti ani půl ho
diny a pan Kohn šeptá příslušníkovi: „Okamžití
zajistit toho muže na kraji 4. řady vlevo!”
A opravdu!. Uspícbtt Onen muž měl v kapsách
zbraní a , výbušniny.

Na ministerstvu se nestačili divit: Jak prý' na to
pan Kohn přišel??.
Pan Kohn: „No přece, studiem marx-leninismu!“
„Alé vážní — pane Kohn?1’

„Copak vy už nevíte, že Lenin řekl, že nepřítel
nikdy nespí,
Nú — a sen muž ve 4. řadí byl jediný, který
nespal!“

Říkanka

---z československá

Na žvanění byli komunisti vždycky mistři.
Slibovali, že budou větru, deíti poroučeli,
A jaké výsledky po letech čtyřiceti?
¡nu, přáteli, s prominutím, jsou ...v řiti,

*

Přeběhl polský pes hranici a zeptal se u Ost
ravy psa v JZD: „Řekni mi, kamaráde,
pokročila u vás ta pereštrojka?“
„Pokročila, pokročila," odčtěkl mu jezedácký
kamarád, „ale může mi to být ukradeno, ten
jejich pokrok. Řetěz v boudě mi zkrátili o dvacet
centimetrů, ale misku na žrádlo nechali na sta
rém místě. “

Výzkumný ústav ŮV KSČ zjistil, co zapříčiňu
je nedostatek vepřového masa: Československo
kráčí pod vedením komunistické strany a osvo
boditelů mílovými kroky ke komunismu, a prasa
ta na svých křivých nožkách mu nemohou stačit.

*
Na Olympijských hrách probíhal závod v hodu
kladivem. Házel Svéd, Francouz, Američan a na
konec Čechoslovák, Jeho hod způsobil úplnou sen
zaci — předči! všechny ostatní. Hned se kolem
něj shlukli novináři a televizní reportéři s otázka
mi, jak mohl docílit tak senzačního výkonu. Od
povídá Čechoslovák: „V mém výkonu není žádné
tajemství, takhle daleko by u nás hodil kladivo
každý. Ale kdybyste k tomu kladivu přidali ještě
srp, tak ho hodím tak daleko, že už ho nikdy ni
kdo nenajde!"

*

Ke stranické prověrce byly pozvány brambora,
rajče a hrách. Brambora, která šla před komisi
první, se utěšovala: „Co by na mně našli? Mě jistě
prověří, já jsem šla vždycky s dělnickou třídou,
vždycky jsem byla přece potrava nejchudiích". Za
chvíli vyjde smutně z místnosti a sděluje ostatním:
„Tak mě neprověřili, protože jsem prý původem
z Ameriky!"
Rajče, které šlo jako druhé, se utěšovalo; „Mě
určitě prověří, vždyf já jsem přece celé rudé!" Ale
za chvíli se vrátí také s nepořízenou a vypráví:
„Oni sice soudruzi uznali, že jsem celé rudé, ale
vyčítali mi, že jsem zrudlo až po srpnu". Jako
poslední Šel k prověrce hrách, který si říkal: „Mě
musí přece prověřit — jsem takový malý a hlav
ně — dovedu se kutálet na všechny strany!" Ale
ani on nebyl u prověrky dlouho: „Víte ca mi vy-'
čítali?" sděluje bramboře a rajčeti. „Ze prý kdyžmě soudruzi snědí, tak pak pachem zamořím stra-1
nickou schůzi!"
Proč m^že být Československo šiastné, žk nemá
žádnou pouši?
Protože by muselo dovážet pí
sek ze zahraničí za tvrdé devizy!
'

*

'..A

Víí jak vznikají tyhlety protistátní anekdoty
V Československu? STB ■ už to zjistila. Vymýšlí je
jeden dědeček zeZižkovd. Přišli na to, objevili
dědečka, přijdou k němu a říkajíc „Ha, dědečku,
my už víme kdo to vymýšlí. Jste to vy, -proč to
děláte?" A dědeček říká: ,Já už jsem vymejilel
protistátní anekdoty za stárýho -Rakouska, já
jsem je vymejfjel za první republiky,, já jsem je
vymejilel za Německa — za protektorátu, bo, von
je to pro mé takovej koníček, tak je vymejslím
dneska." STbáci říkají: „Na jo, dědečku, tenkrát,
za první republiky, za Němců a za Rakouska to
jste měl důvod vymýšlet, ale dneska, podívejte se,
naše socialistická vlast, jak vzkvétá, všude • samá
svoboda, radost...” a dědeček říká; ,ďánové,
tenhle fór jsem já nevymýšleli"
t

l, i

l

■

■—i

•

Na Hradčanech se bude stavět velký vodní val.
-Vodní val na Hradčanech? Proč? Civilní obrana?
„Ne, aby měl Husák kde přistával.“

„Znáte toho soudruha, co mne včera vytáhl z
řeky, když jsem se topil?” ptá se Kolder sekretářky
na ÚV KSČ. „Ano, soudruhu tajemníku, celé do
poledne se nám tady omlouval," povídá sekretářka.

*

Prochází se návštěvník výstavou marxistické li
teratury. Na jedné Leninově knize je cedulka „Ne
prodejně".
„No to snad sem ani nemuseli dávat," povzdych
ne si návštěvník.

*

Diktuje Gustáv Husák notáři svou poslední vůli:
„A nad rakví aí mi zahraje kapela!” „Ano, při
píšu, soudruhu tajemníku, a přál byste si slyšet Pí
seň práce nebo Internacionálu?” ptá se notář úsluž
ně.

*

Uřekne se soudruh Husák na schůzi politbyra
KSČ: „Jak tady sedíme, tak si každý z nás sám
o sobě myslí, že je výborným politikem. Jenom ta
dy soudruh Indra je výjimkou: Věří, že ji to o
něm myslíme i my!”
*
Telefonuje Bilak šalgovičovi do Bratislavy: „Bě
hem slavnostního koncertu na počest návštěvy sou
druha Brežněva provedte veškerá bezpečnostní
opatření! Soudruh Husák mi osobně řekl: Dávají
Bacha,“ Ujišíuje ho soudruh Salgovič: „To bud
soudruhu ujištěn, že si dáme majzla, aby se sou
druhu Leonidovi tady nic nestalo!”

*

Vyptával se Brežněv jednoho sovětského spi
sovatele; „Četl jsem v jednom románu větu Bo
lestná prázdnota, která vyvolala pocit slabosti. Za
jímavě napsané, ale řekněte mi, jak může být něco,
.co je prázdné, ještě bolestné?" Spisovatel odpo
vídá: „Vás ještě nikdy nebolela hlava, soudruhu
Leonide?"

*

Přes Vltavu se převáží zahraniční turista. V
přívozníkové lodce sedí i esenbák a babka, držící
na provaze třesoucí se kozu. „Prosím vás, proč se
tú zvíře tak třese?“ vyzvídá S účastí zahraniční tu
rista. „Vy byste se netřásl pane, mít na krku
provaz a vedle sebe esenbáka?" povídá rozšafně
přívozník.

Pile Ivan z Československa Natale na Ukrajinu:
„Milá Natalo, dostal jsem syfilis. “
Natala obratem polty odpověděla: „Milý Ivane,
sice nevíme, co je to za vyznamenáni, ale celá vesje
na Tebe hrdá.., “

Z POLSKA
Co má tryskové letadlo společného s komunis
mem?
Rychlý start, velké vyhlídky, člověku je na zvra
cení a nemůže vystoupit

*
Vstoupil jsem do strany.
Proč?
Dcefi se naradilo druhé nemanželské dítě, žena mi
veřejně zahýbá a ttd se mi podařilo celou rodinu
zkompromitovat.

*
Na mnoha zdích v Polskujsou nápisy „Zima byla
vale, nále bude jaro“. Nyní pod ně kdosi připisuje:
Jaro nebude ani jejich, ani nale, bude jednodule
komunistické.

„Víte, ze BrežněvoVa doktrína nám ukládá vel-,
kou zodpovědnosti”

Ptá se cestující ve vlaku souseda: „Prosím Vás,
co to čtete za knížku!" Odpovídá tázaný: „Ale
nějakou kapitolu z Karla Maye, ale není to moc
záživné!" Diví se první: „To je zajímavé, ukažte!
Ale vždy! to není kapitola z Karla Maye, ale Ka
pitál od Karla Marxe!" — „j4 proto já se divil,
že na dvě stě stránkách není ani jeden boj s Indiá
ny, stále jen boj dělnické třídy!", oddychne si čte
nář.

i,Ukládá nám povinnost, abychom okupovali So
větský pvaz, uvidíme-Tt, ie socialismus je tam
ohrožen!"

*
Přijde
bratrský
opravdu
VB. „No
je Určitě

občan na stanici VB hlásit, ie se mu!
ochránce pokusil ukrást hodinky. „A v,
Vám je ukradli" ptá se rozpačitý člen
kdybych mu byl nepřerazil ruku, tak mi
ukradl!", upřesňuje hlášení občan.

*

Herec Jaroslav Vojta jednou slyšel, jak si jeden
kolega dobírá jiného herce, soudruha: „Poslouchej,
čímpak Ty se holíš!” „No přece žiletkou," odpo
vídá tázaný. „Ale jako správný soudruh by ses
měl snad holit srpem," dobírá si ho první, Vojta
si umiňuje vtipu použít a při nejbližší příležitosti
se táže jiného soudruha: ¡poslouchej, čímpak Ty
se holíš!" „Břitvou,” odpovídá tento. „Ale jako
správný soudruh by ses měl snad holit kladivem,"
dobírá si ho popleta Vojta.

"Na zasedání kontrolní mise v Berlíně ukazují
si důstojníci věnování na hodinkách. „Za stateč
nost při invazi do Normandie”, ukazuje věnování
americký důstojník. „Za sestřelení devíti nepřátel
ských stíhaček v bitvě o Británii", ukazuje britský
důstojník.' „Za zneškodnění pěti Rommelových
tanků”, chlubí se. francouzský důstojník. „Mánieloví Františkovi k výročí stříbrné svatby v Čes
kých Budějovicích věnuje manželka Božena”, uka
zuje sovětský důstojník.

Silvestrovskou nocí se řítí sibiřskou tajgou ex
pres Moskva—Vladivostok, když tu na jednom ná
dražíčku náhle zastaví. Po hodině čekání dotazují
se netrpěliví cestující: „Co se stalo, továryš kon
duktor!" „Ale, vyměňujeme mašinu,” odpovídá
průvodčí. Po další hodině čekání naléhají cestující
znovu s dotazy: „Co se děje továryš konduktor!"
„Ale vždy! už jsem vám to říkal, soudruzi: Vy
měňujeme mašinu”, odsekne, průvodčí. Uplyne dal
ší hodina, venku se už pomalu rozednívá. „Tak
už jste k čertu vyměnili tu mašinu!” rozčilují se
promrzlí cestující. „Da, vyměnili — za vodku“,
nato spokojeně průvodčí.

— Otázka radiu Jercvan: Stalo by se něco
závažného, kdyby byl býval místo presidenta Ken
nedyho zavražděn soudruh Brežněvl Radio' Jerevan odpovídá: Je. sporné, zda by to mělo význam
pro světovou politiku. Zato je téměř jisté, že
Mr. Onassis by si byl nevzal paní Brežněvovou.

*
— Na tribuně májové přehlídky v Moskvě
stojí Brežněv. Z davu se pod tribunu protlačí
muž a rozvine standartu: „Za ChruŠčova jsme jed- í
li lip!” — Je zatčen.
O deset let později stojí. 1. máje na tribuně
Mao. Týž muž, poznamenaný léty strádáni, roz
vine standartu: „Za Brežněva jsme jedli!” — Je
znovu zatčen.
Ještě po desíti, létech stojí na tribuně Mobu
tu. Vytrvalý rozvratník, shrbený a o holi, hrozí
směrem k tribune a volá: „Za Maa nás nejedli!”. 1

Probudili ráno v Kremlu Brežněva s
pokřikem, že Rudé náměstí je plné čínských
vojáků. Brežněv se jde podívat a skutečně, víude
samy Číňan. Běží do pokoje, vytáhne ze zásuvky
revolver, přikládá ke skrání, ale než stiskne
kohoutek, vběhne do pokoje čínský důstojník a
volá:
„Nestřílet ! Nestřílet! Napřed tady na papír
podepsat, že jsme sem byli pozváni! “

*

„Víte, jaký je rozdíl mezi hodnotou 1 Kčs a
1 US dolaru!“
!!!
„Právě ten jeden dolar!"

*

Brežněv telefonuje z Moskvy Ludvíku Svobodo
vi do Prahy: „Přijedu do Prahy, nemáš pro mě ně
jakou funkci!" Svoboda: „J6, s fxnkcema je to u
nás špatný. Máme to tady skoro všechno obsazeno.
Ale víš co, dám ti funkci ministra námořnictví."
Brežněv na to: „Tak jo, já ti dám zase funkci
ministra kultury.”
Položili oba sluchátko. Brežněv se zamyslí a po
vídá si: „Ze si ze mne ten Ludva vystřelil, vždyt
tam nemají žádné moře!"

j
I

i
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NĚKOLIK Z POLSKA

Co je to, když se setkají tři Poláci!
Ilegální shromáždění.
A když se jich sejde deset!
Schůze komunistické strany.
A když se shromáždí deset milionů Poláků !
Malá skupinka extrémistů.
•

'

Co je,pohotovostní policie! Bijící srdce strany.

Indra se Švestkou přijeli navštívit východoně
mecké partajní pohlaváry. Při procházce si po
chvaluje hostitel: „Sie haben schönes Wetter mit
gebracht!” — „Co povídal!” ptá se Švestka. „Ale
že jsme přivezli pěkné svetry," překládá Indra.

*
1
i

Polské úřady okamžité vyhoví každé žádosti
o vydání cestovního pasu, jestliže jsou splněny I
dva předpoklady: a v
I
Žadatel musí být aspoň 80 let stár a přivést sebou l
oba rodíěe.

*

*

**

Rádi Husák strašně na ÜV KSČ: „Co to mi
znamenat soudruzi! Tady jsem našel zápis z tajné
porady, kdo bude mým nástupcem až budu sedit.”
_ „To už je stará historie Gustave," konejší ho
Indra, „to my jsme se jen sichrovali pro všechny
případy, jak sem přijel na inspekci Brežněv!"

*
Ptá se Švestka Bilaka: „Člověče, v září jsme
splnili pláň na 101*1», v říjnu na 100°!», a v listo
padu už jen na
Dovedeš si představit něco
horšího!" — „Dovedu. Prosinec,“ odpovídá Bilak.

President Svoboda uvažoval o svém odstoupení
a sel se poradit s Husákem, jak to nejlíp provést
a zdůvodnit lidu důvod demise.
Husák po chvíli přemýšlel a pak mu povídá:
„Soudruhu Svobodo, Tebe všichni znají, jsi popu
lární, musTs jediné předstoupit před lid a říct ně
co, (o je jim nebude líbit a s čím budou nespo
kojeni. Hekni jim třeba, že budou zvýšeny ceny
o 30 procení a uvidíš, jak budou všichni nadávat
a klidně se s Tvou resignaci smíří."
Svoboda tak učinil, ale nepořídil. Přiběhne k
Husákovi a povídá: „Nevyšlo to! Oni všichni za
čali po mém proslovu křičet: AI žije soudruh Svo
boda!"
Husák mu radí dál: „Tak to musíš jim ještě
říct, Že všem se sníží plat o 15 procent!"
Svoboda se nešíasten vrátí o povídá: „Já ui
nevím, co mám dělat; řekl jsem jim, že se jim
sníží platy a oni začli provolávat slávu Sovět
skému svazu!"
„Tak jim řekni něco neslušného, snad ui dají
pokoj!" povídá Husák.
Svoboda vyjde na balkon a k davu co nejhlatitěji zakřičí: „A nakonec mně všichni může
te . . .!"
Nastane hrobové ticho. Po chvíli povídá Svo
boda Husákovi, aby se podíval, co se děje.
Husák se vrátí od okna bledý a smutným hla
sem povídá:
„Soudruhu presidente, oni už se řadí pudle krajů
a okresů, aby splnili Tvé přání!"

*
(Jbčan v Praze měl papouška, který uměl krásně
politicky nadával. Když měl jednou přijít na ná
vštěvu ieho kolega z kanceláře — známý a obá
vaný kumunista — musel papoušek někam zmizet.
Ale kam — v malém bytě, kde je slyšel každé
slovo! Jediná možnost — do ledničky!
Když pak návštěva odešla a papouška mohli
vytáhnout — všichni žasli.
Papoušek skřehotal: At žije soudruh BrežněvH!
At žije přátelství se Sovětským svazem!!!, atd.,
atd.
Jak je to možně? ptal se majitel.
Papoušek nato: 1 ty bys už po 7 hodinách na
Sibiři zpíval jinou!!!

#

Sdělují si novinky sousedky v domě: „Nevíte,
proč ta Novotná toho svého včera tak zmydlila?"
„Protože prý chtěl jít večer do hospody na schůzt,
aby ho očistili od kontrarevolučních úchylek!"

Sepisuje na stanici SNU protokol csenbák se z(t- j
drženým: „Tak vás zadrželi dva členové SNB.;
Opilý?” „Ano prosím, oba,” vypovídá zadržený.'

Když se letos v zimě v oblasti severně od
Varšavy zamrzlé řeky rozvodnily, vystoupily zc
břehů a zavinily katastrofální zátopy, stěžovali si
postižení, že armáda - místo aby prolomila led se vzhledem k válečnému stavu věnovala jiným
úkolům. Ale Příštího roku budou Poláci vědět,
jak rychle sjednat nápravu. Napíší na led rudou
barvou obrovský nápis Solidarita a pohotovostní
policie jistě bez prodlení led odstraní.

<0^

Jaký je asi rozdíl mezi prodejnami gramo
fonových desek a pražskými prodejnami mlč
ka?
Byli jsme ujištěni, že ne velký.
V obchodech s gramofonovými deskami do
stanete Vltavu od Smetany v mlékárnách
Vltavu ve smetaně.
řb

Mladoboleslavská automobilka bude prý ve
dle typů „Octavia" vyrábět ještě další druh
vozů.
Bude to kombinace „Spartaka" a „Moskvi
če“ a bude se jmenovat na počest nového sou
druha presidenta „Novotný“.
Už prý taky proto, že nový vůz bude mít i
dálkové řízení.

*

před rokem propustili z kriminálu na
presidentskou amnestii taky Tondu Nováka.
„Jak ses tam měl, Toniku?" ptali se kama- ■
rádi.
„Moc prima, hošové. Lážo plůžo. Anglickou
snídani, vobědy vod Maxima z Paříže, večer
šámbr separé a takový věci..."
„Tondo neval nás, dy! Pepík vyprávěl něco
úplně jinýho?!“
„Dyk ale taky znova sedí, né?“
Někdy

*

President Novotný přijal, ač nerad, americ
kého novináře. Aby se neteklo, tak se laky
ptal, kolik si asi tak průměrný dělník v Ame
rice vydělá měsíčně.
Prý kolem 300, 350 dolarů, povidú ten novi
nář.
„A kolik spotleeruje na živobytí?" ptá se No-t
volný.
No něco 70, 100 dolarů, ten novinář nato.
„A co dělá se abytkem?" naléhá Novotný.
„Jo, o to se nikdo tteslará, to je jeho věc.!
A jak je io Mr. President u vás v Českoslo
vensku?“
„(J nás si vydělá tak 3300 korun brulo, něco
mu strhnem, vono mu kolem tisícovky zbyde“,
povídá soudruh president.
„A stačí to na dobré živobytí?'' dotazuje se
Mr. Jcrhny Penci} z Melorte News.
„Jo, dýr áienllemen, vo to se my už nesta
ráme, u nás je absolutní svoboda“, odpověděl
vůdce ěs soudruhů.
*

Potká lékař známou: „Ještě Váš manžel trpí zá
chvaty trudnomyslnosti?" — „Ui ne, pane dokto
re." — „Vyléčil se?" — „Ano. Vystoupil ze stra
ny!"
*

Potkají se dva soudruzi; „Proč jseš dneska tak
smutnej?" — „Ale, rozesmutnil mě pohled na jed
nu knížku." — „A na jakou?“ — „Nu můj stra
nický průkaz!"

Po skončené schůzce vsadili se sovětský, anglic
ký a americký velvyslanec o láhev whisky, kdo
z nich řekne nejnehoráznější lež. Hodili si karty
a první začal Angličan:
„Panové, u nás v Londýně začali jednoho dne
zedníci stavět v sedm hodin ráno desetiposchodo- ‘
vy dům. Pclír si někam odskočil a když. se v po
ledne vrátil, měl dům šedesát poschodí."
„Znamenité," řekli svorně oba zbývající.
Na řadu přišel Američan:
„Pánové, u nás v Nese Yorku zase zkoušeli věd
ci zda by šla voda zapálit. A výsledek? Moře
už hoří' tři týdny a nelze jej uhasit!”
„Výtečně," řekli sborově Angličan a Rus.
Poslední byl na řadě Rus. Pravil: „Pánové, to
jednou jeden sovětský inteligent. . .
„Dost!" vykřikli unisóno oba Anglosasové, „vyhrál jste!"

Přišli reportéři čs. rozhlasu za dědečkem
vysoko v horách á mámili ho, aby jim něco
pověděl o změnách k lepšímu za minulých
třicet let. Dědeček vrtěl hlavou, ze ne.
.„Budou vás slyšet dole ve vesnici, budou
si o vás povídat, přece musíte,” naléhali
reportéři.
— A budou mě slyšet ve městě? Až v
Praze?“, chtěl vědět dědeček.
„Co v Praze, až v Americe!“, jásavě
vysvětlují reportéři.
— Opravdu až v Americe? A hned
ted?”, divil se dědeček.
„Ano, i v Americe a hned ted, jen
mluvte!”
— Pomoc!, vykřikl dědeček.

Policajt chce změřit vysoký sloup. Má zasouvací
metr, vytahuje jej, skáče na sloup, ale nejde to. Ne a
ne sloup změřit.
Mimojdoucí chlapec se zastavuje, zvědavě poli
cajta pozoruje a posléze mu radí: „Kdybyste ten
sloup vytáhl ze země a položil, mohl byste jej změřit
snadno.“
-Co kecá!, ty troubo," oboří se na chlapcepolicajt.
„Já mám změřit výšku sloupu a ne dílku!“

»
Vstoupí v Praze esenbák do elektriky, ¡típne
lístek, posadí se a za chvilku vstane a jde štípnout
druhý lístek.
-Proč dva?, ptá se soused cestující.
„Kdybych jeden ztratil, abych měl druhý,“ vys
větluje esenbák.
-Ale vždy! můžete ztratit oba...
„Nevadí, já mám ještě legitimaci na elektriku."
-I tu můžete ztratit právě tak jako lístky.
„Ani to by nevadilo, říká esenbák. My od bez
pečnosti můžeme jezdit bez lístku!“

*

STB našlo při prohlídce na faře čtyři
obrazy: prezidenta Husáka, Stalina, krá
lovny Alžběty a prezidenta Reagan. „Nač
to?", ptá se estébák.
— Jsou to duchovní opory, vysvětluje
farář a říká: „Otče náS — ukazuje na Hu
sáka — který jsi v nebi — ukazuje na Sta
lina — přijď království tvé — ukazuje na
Alžbětu — bud vůle tvá na zemi — a
ukazuje na Reagana.

*

Po vzoru králů chtěl Brežněv mezi lid, poznat, jak
občané žijí, zda jsou spokojeni nebo nešéastní. Přijde
ke skupině a jednotlivěje oslovuje: „ Máte pračku? ”,
ptá se prvního.
-Ano, mám.
„A co vy, máte televizor, rádio?“, táže se druhého.
-No pravda, že mám, odpovídá druhý.
„Nu a vy, máte video, elektrický gramofon?“
vyzvídá na třetím.
-Samosebou, přikyvuje třetí.
Brežněv neví, na čem je, rozhlíží se a koneční se
ptá: „Víte vy vůbec, kdo já jsem?“.
-Ano, americký agent, odpovídají mu všichni
shodní.
„ To není možné, což mě nepoznáváte? Já jsem
přece Brežněv!“, diví se Leonid.
-Jdi do háje a nekecej, kdybys byl Brežněv, věděl
bys, že v tomhle kraji ani nemáme elektřinu!

ŠIBENIČNÍ HUMOR V SOVĚTECH
Správa hotelu Grand International v
Moskvě ve všech pokojích umístila toto
upozornění: „Hosté se žádají, aby do váz
nenalévali vodu. Květiny jsou umělé, vodu
nepotřebují. Kromě toho po vodě režnou
mikrofony“.
(FC1)
■ík

Potká Gromyko na chodbě v Kremlu Brežněva a
spráskne ruce: -Leonide, člověče, kde mál vyzname
náni?
Breiněv se lekne, sahá na prsa kabátu a vyhrk
ne:.... že já je zapomněl na pyžamu!"
*

*

Přijde Kobn na vystěhovalecký úřad v Praze a
požádá o vystěhování do Izraele. Dostaneje, odjede,
ale za půl roku je zpátky. Za rok zase požádá v
Praze o vystěhování, zase odjede do Izraele a znovu
je zpátky.
Když přichází žádat o vystěhování po třetí, úředník
už toho má dost a začne se vyptávat, proč to vlastně
dělá.
„ Víte, tady to nestojí za nic, vysvětluje Kohn, tam
to taky nestojí za nic, ale řeknu vám, ta cesta, ta je |
plná naděje..."
*

Příslušník SNB dostane nový byt. Ztráví tam
první noc, druhý den ráno přijde na strážnici, kde se
ho vyptávají, jak se mu v novém líbí.
-Inu, Ho by to, ale má to mouchy. Včera jsem šel z .
noční, přijdu k výtahu a čtu: Pouze pro tři osoby.
Hodinu jsem musel čekat, než jsme se sešli tři.“
*

Sešly se Češka, Němka a Ruska a za vyprávěni
došla řeč i na to, kolikero má každá spodních
kalhotek.
-Já dvoje, říká Čelka, Jedny na sobě, druhé
vyprané se suli.
-Já mám sedmerý, uvádí Němka. Na pondělek,
úterek, středu - až do neděle.
-A to já víc, chlubí se Puska. Dvanácterý.
-Proč dvanácterý?, diví se Češka s Němkou.
-No na leden, únor, březen...

I
j

Chytí cikána na přechodu hranic.
-Kam jdeš, cikáne?
„No ted už jen do díry. “

Kdo má nejdellí kolo?
Husák: sedadlo v Praze, řidítka v Moskvě.

1972: Poučení z křížového vývoje :
„Stáli jsme nad propasti!“
1981: Sjezd KSČ :
„Udělali jsme krok vpřed!'
*

Přijímací komise SNB zkouší kandidáty, kteří se
ucházejí o přijetí do Sboru. Otázka je, kolikje3 x7.
První kandidát hbitě odpoví,že 22. Na dotaz, zda
by to mohlo být 21, ochotní připušitj~Íe~mbbio.
Komise zapisuje do posudku: Přijat, je sice blbý, ale
dá si poradit. Druhý kandidát správně odpoví, že 3
x7je 2l. Na dotaz komise, zda by to nemohlo být 22,
připouští, že ano. Jepřijat a v posudku stojí záznam:
Chytrý, ale ovlivnitelný. Třetí kandidát střelhbitč
prohlašuje, že 3 x7je 21. Komise se táže, jestli by to
nemohlo být 22. Kandidát ostře odporuje, íe ne,
nikdy. Není přijat a v posudku je záznam:
Inteligentní, tvrdohlavý, zjistit, proč se chtěl dostat
do Sboru.

Na schůzi KSČ horlivý" soudruh instruktor vy
světluje: „-My sice se toho už .nedožijeme, zato ale
naše děti) nebo v nejhořším jejich děti určité bu
dou žít v komunismů!” ‘
. .
Hlas zezadu: „Dobře jim tak, 'chuligánům!" .,

„Naše doba teprve přijde!!" povídá Indra.
„Taky mam z toho strach. .na to Kapek.

*

„Poslechněte, bylo by možné poslat soudruha
Husáka do kosrn u?"
„Co by ne? Dokonce je to i slušnější!"

*

*

Na Slovensku, pri hodině dejepisus „Co vieš, Eaco, o~Slovenskom narodnom povstaniu?"
„Nievtem mnoho, ale viem, že sa velaco chystá!"

„Soudruhu, proč v dotazníku uvádíš, že jsi pro
jektant? Vždy? pracuješ jako dělník v mrazírnách!”
„No a.,. dyt tam taky celej den projektům,
ne?"

*,
s Pepíčkem

*

i
Praž-I

„Víte, že se v Československu všechny blechy
vyihytají a dostanou červená světýlka na zadeč
ky!”
, ■
' .

Kráčejí otec Vrňa
kolem
skěho hradu. Synek si prohlíží hradní stráž a ptá,
se: „Tatí, a na co tu ’sou ty vojáci?"
„No přece hlídají pana presidenta!"
„A jéje, tak von chce taky uprchnout?"

„Aby neprózrazovaly přesuny sovětských vojsk
v terénu!"

*

• Co se děje, když nad Kremlem poletuje peří?
??!
Husák je na koberečku.

N. p. „Ryohloopravna". „Chcete to opravit na
počkání?"
„Samozřejmě, že na počkání!"
„A chcete si na to počkat čtrnáct dní nebo mě
síc?"

*

*

Instruktor ha schůzi KSČ: „A nyní na závěr
mého referátu; má někdo nějaké dotazy?"
Hlásí se o slovo soudruh Holas:. „Soudruhu, jak
to. vlastně bylo s pomocí bratrských armád?” \
„Příště soudruhu, to probereme!”
Tentýž instruktor na příští schůzi žádá o dota
zy. Opět se přihlásil soudruh Holas: „Soudruhu,
kdy odejdou bratrské armády z ČSSR?”
„Příště soudruhu, to vysvětlím!"
Čpět schůze -a tentýž instruktor: „Ještě nějaký
dotaz?"
Hlas z‘ezadu: „Kde je soudruh Holas!”

Nakládali ve Škodovce do vagónu auta pro So
větský svaz. jeden prohodil: „To je Skoda pro
Rusy!” — a už ho vezli.

*

VÍTE,
!
co nejvíce škodí rodné straně? — Komunismus)
co je paradox? — Když v Německu vychází ČES-'
Kf. slovo a v Československu SVOBODNÉ šlový
Ť
■
"
Dříve u nás býval na krámech nápis Řezník a
uvnitř byloplno masa. Ted je na krámech nápis
Maso a uvnitř je jenom řezník.

Chystá se soudružka Štrougalová »a pletmovinářtí a spisovatelů. Varuje ji sóudružka Kotderová:
„Tam soudružko nechod, tam tě budou všichni
ignorovat!” Ale soudružka Štrougalová si nedá po
radit, a druhý den referuje vítězně Soudružce Kolderové: „Vidíš soudružko, ty jsi mě strašila, že- mě
tam budou ignorovat, a on sf mě tam zatím vůbec
nikdo nevšímal!"

Na mezinárodním sjezdu robotů se sešli
delegáti sovětský, polský, americký a český. Po
uvítání došlo na referáty.
Sovětský robot: ne-má-me-ma-so
Polský robot: ne-má-me-nic.
Americký delegát: co-je-to-nic ?
Český, robot: so-vět-ský-ro-bot-náí-vzor!

Co děláš Jano?
Vyhlížím odchod sovětských vojsk,
Tomu jsem rád, že jsi si konečne hasla stálé za
městnání.
..
'
*
U prověrky byli prpfesor z gymnasia, učitelé z
"obecné školy a pomocné školy, Profesor z gymhásia
nepobyl ani pě( minut a neprověřený, vyletěl. Uči
tel z obecné školy taktéŽ,.$J_čitel & pomocné školy
se dlouho nevracel. Objevil se až za'pul hodiny:;
Ptali se ho ry- co tam prosím tě- s tebou tak dlouho
dělal,?
' Ale — my jsme Se dobře bavili. Byli to sami mojí
žáci!
i
’
•. ,,
' '

Přišla paní v Praze do textilního obchodu a
žádala plenky. Má doma novorozeně.
-Milerádi, soudružko, ale víte, jak je to s textilem.
Přivezte nám dítě ukázat, pak vám plenky
prodáme. Dala paní dítě do kočárku, přijela, dítě
ukázala, dostala šedesát plenek. Cestou domů se
zastavila v jiném obchodě, aby jí prodali zob pro
papouška.
-Milerádi soudružko, ale víte, jak to je. Zob je
nedostatkové zboží, přivezte nám papouška ukázat,
rádi prodáme.
Za chvilku byla zpátky s papouškem v kočárku,
ukázala, odvážili zob a omlouvali se: „Víte,
nemáme sáčky. Musíme to nasypat do kapsy“,
„Tak to nepůjde“, bránila se paní. „Já mám totiž
v kapse tento, rozumíte, natentočkováno, protože si
na zpáteční cestě chci ještě koupit toaletní papír."

•

"

..

/

>.

• . *

„

.V Trdze vyšetřují, stranické orgány rodiče jetí
ne pětileté holčičky, která se'na školní slavnosti, p
oficiálních" projevech přihlásild,'že také něco před
nese ¡'Hluboko se uklonila 'a recitovala;
Rusi, Rusi, Rusi, sežrali nám husy,
sežerte nám husáka, ,aí<'nám tady nekváká
-

Jak se řekne přestavba anglicky, je už známo:
science fiction. Nový je madarský překlad:
Jakéštéci. A japonský? Sipetijakeši.

4 <?q

....

.

Rozmlouvají spolu dva straníci: „Když se Stra
na. ujala před 25 lety moci, tak nám slibovala, ét
ulice budou dláždif páni." Poučuje ho nato ten
druhý: „No a neříká Ti dnes Strana stále, že my
jsme páni v. téhle zemi?"

*

„Pane Vmásk.^ , kdyby nebeská vojska ses ¡su
pila do Československa a vylm^! sovětskou armá
du — bylo by to násilí, nebo zázrak?"
„No přece v každém případě zázrak."
„Ale co vás vede, právU naopak násilí, prr^tt^ie
námah by byl, kdyby Sověty samy ' opustily Česk^sl^c^v^^sk^^.”

Víle jaký je rozdíl mezi spi^^e^v^^ateh na Západě
a v Sověsském svazu? Na Západě píší své zááítky
iidéí kteří vyšili z vezení. V Sovčtskén. svazu? se
dostání spisovatel do vězení až po napsání hrnky.

*

Víte jakou mají výhodu Sově? a Čínám oproti
Západu? Ze nemusí vydávat tolik peníz na po
tírání komuníindi. U nich to jde zadarmo.

#

*

.Americký novináU přijedu edo ČSSR a po Praze
ho provádí oddaný stoupenek režimu. Když se áahraníčnc noi^ír^áU podivníe četným frontám na praž
ských ulicích, snaží se partojrtíUi naahránit situaci
tvrzním, že fronty jsou na lístky do kina.
Po navrtaly do USA píše novn^iáU v rrportáži:
Češi jsou- národ velmi miluíiní kina a všude je vidět
fronty na vstupenky.
jsem se jenom, že ve
všech kinech se hraje stejný film s názvem : „MA
SO",

-fr
Na VáeSavsd,ém náměstí problíďí občan Meecedesa a vedœ nzparko•z■nného Morkvičn.
„Kdy mysítee, ne vyrbbí lepší automobily, Němcí, nebo Sověti?’’
„Sasnozieimí Sověiil", odpovídá tááaný.
„To, tedy notdnd)blCém vůbec nerozumíte, když
nevíte, kdo dělá lepší automobily!", povdld ten
pTi?jtt.
Náhodu» já vím, kdo dělá ltpst auta, ale mvim,'*
kdo jste vy.”', p^v^^á mu na na to ten duhy.

.

*

i

Sestřelu, Izraeici egypssdo, stíhačku M1G 21 a
vytáhl pilota v egs^skd, uniformě, který se
j
rrakem zachránil, Když přivrdra zajatce k viydý-^.
dujícímu dS.std>jnídov prnhlídí ji tento se nájmem I
dlouho rajaicůl výrnz. Nakonec se raiateu roz- j
číit: „Sto vy nščn nikagda nnpasnatiriCi egypsrdodot
aviaim?"’’

#
Vrací sn na čára^essIsU letiště n letu nad enyptskou
ft^mto^u inraeskkU stíhačku a utápěcí na ní přissává '
i M1G 21 s egyptrkýmí poznávaccmi znaakami.
„Jak jsi tohle dokázal"", rbdO’utjtu veiac: důssojník piloHi f nndret^aín.
„Snadno“, rdpo-drdá inraeiskcf pilot, „ukázal jsem
sroěttdídovî své zbné nárzmkod■é hodinky, z ten sn
mě od té doby už nnpustili"
Potká Bondt Pdlaka z vzpomínají na své zíííÍmé: „Taussig utekl a má ve Fratikjurtu obchod s
kožešinami, P orges utikí z má ve Vidn, obchod
střižným zhožím, Lowy utekl a má v New Yorku
'rbeídd s klenot—— jenom Egon chudák spatně do
padl, toho chpl'ili na hranici a je navřenc; v blá
zinci!"
„To snad nndt možné," diví ie'Poliak, „za po
kus o útěk na hrnaiae st pálce navíák do kriminálu
a nn do blánnice?" „No jo, ale kdyk Egon chtěl
utéct do Sověsského svazu”’, oys'ěěrrnce Sondy.
Ponorujt dva občané ve slunečním nedělním od
poledni Národní drc.adld.
Ptá se ten prv/ní ..Kite jaký íc rondíC mezí Ná
rodním
a naši repuUli!ron?t’
„N^-r^ddíí dio,zd}-u má ^oyc']drd,2 nouze a naše re
publiku má ^2, n Východtu1’’
Nato povídá ten druhý: tfA víte, jaký je norml
mezí Národtúm divzdlem a Vámi?”
„Národní dCoad-o tu nCstanc stát a vt půjdete
sfdèii Já jsem pátsruíntk STBi"

Pří stranické návsiíví prohííží okresní funkcio
nář strany knibovuí místní organiacee. „Mní to
soudruhu jinak v pořádku a co taktik kulturní čin
nost? Dědílu něco?" ptá se předsedy.
„Joí to soudrubí tajemníku děláme", pravíí před
seda. „Zrosrrtu cvičíme Psohívvce."
,J sohidve?”” táží se udiveně tajemník. „A kde
jste na tak vekkuu hru sehnali toliik ocC^t^lnčků?e
„Žádná probkém, soudruhu tvjcmníUe■", praví
předeeda. „Jsme přece komunítt a tak si vímí se
vím rady■ Tr^oi^u jsem to upravil, takží na to sta
číme čtyři: Já, moje staráí dcera a náš Ft^t^^ta."
PřldeeVu potom dodááí: „V prvním jednání
p^ř^j¡SlCe náí Franta, coby drákí ke Ko^ti^^i^m, v
začnu Jí Kořtva do^^?' Mojje stará — která
hráče Kořridu — se rozplčeí a řekneí Ne! ,Tak
^u á>yeřďae^, říká drábí ,^e mčí přijtí k Lomikarovi" O¡p^c^r^u jde dolů."
„Ve druhkm jednání přjjdu já, coby Kozina,
domů. U stouí sedí stará s dcer^nu, HoUey, holky —
říksám — jse nijv^k bled^^í Nebyl tady Oomíkar?
A zase pi^^č a ¡sny."
- „No, není to nejtiorsí”, ří^á po delším piosiouchání okresní f^^k^c:í^nář. „Schází tornu- vši^k.,
soudruhuí id^ohs^ikký náboj.”
,J neschází, snudr^r^^Jr- tajem^^Hu""-, odpočíáá na
to po^l^ct^^vě f^t^e^t^e^taa. „Pamatávřli jsme na to!"
„Na koncí hryí kdjžz kat d^T^á 0.0^^"! na krk
opránu, aá^odí Koi^^a: „Se SověSikýln sv^z^e^m na
věční čvsy!”

*
Pražskými ulicemi pochodovala
rota samopalníků sovětské okupační
armády. Velitel počítal odtokové po
klopy kanalizace:
„První... druhý... zastavit stát! Pal!"
Ostrá dávka z dvacev. samopalů
zasviUebt mřížo^viím pokfopu.
„Pochodem chod! ...třetí ...čtvrtý
... pátý ... zastavit stát! Pal!"
A zas ostrá dávka.
„Pochodem chod! ... šestý ... sed
mý ... zastavit stát! PalT
Ptá se udivený Pražan, koho že to
v tom potrubí likvidují. Jestli snad
takhle se hubí v Sovětském svazu
krysy?
„Ale kdepak;. To je gardová jednot
ka,
dostala za ákoi zneškodnit
vysílání svobodné
československé
televize. A řekli jim, že Českoslo
venská televize vysílá ze druhého,
pátého, sedmého, devátého a dva
náctého k^análu!!!"

Velmi často se dnes naši dáma směji ná-1
Doma se také sm^ší práci oněch komisí, jež
vrMm na nové názvy ulic, náměstí a nč^i^t^tiních
—t jak se tady na Západě řtká —- čisti mozky
podniků, pojrnnnovanýi dosud po komunistic•bodrých rudoarmějci kisi, se vrasí z psádek
Jrycý veličinách.
v Rumunsku, východním Německu a teď v po
Tak S^a-n^^aa tří^a v Praze se má j^iem^^vat
slechl í době z ŘaVbuska.
„,Na ztracence“.
Přišili před jednu takoouu komis. j taky vo
GattiaeJdova nábřeží ' má být i ncp^^Ht ě nazý
jáčci , kteři. sl zvkkí na život ve Vídni a nyní
váno „U potopnnhho pohlavára“.
měli z^c^ušjtýtí soudruhy páesvddčit, že presle
Strojírny Wiihelma P-ecka na Smíchově se
jtústail dobrými bolševiky.
pari bndou jmertocvt „Bejváamlo, náamdní pthdPtali se prvnóhk z nich: „Tak soudruhu, jak
M-k“.
:se ti ve Ví dn i líbUo? '
NávšlOveici Ghttwadhova m^ní^hilaa v Praze
Byi to vojái nezkušen} dojmy z města na
.se mns^i smí^t t s iím, že napřístě se bude jmeDunaji byly ještě hodně silné a lak od^oo^t^ěl:
ntova 1 „Památikk oruyln".
„Ú. byli to oceň ýiarauól"
*
A tak se stahv, že byl na deset Jet postán rto
Siavná pražská socha ,ehr V^IiSent^^va Stajednooo p^edšolovaclho tábora na Sibiři.
Jína má prý v aktech pražské radnice nové
A po^^m dr^í^ý ru^i^^^o^efec d^tt^^J ssejnou
n^Č^izku. Prý dobré to bylo, ale i hodně špvi- - označnní: „6.000 lun OR.S" t. j. 6.000 tnn úcch-y- (
ardné síí^irny.
ného,■ těžKa může řtci, šdpoědděl. — Byl lo leh
*
čí případ, a tak mu soudruzi z čísíící komise
Siavným se nl^ai j^d^^n dubnový úvodník Ru
predppsa 11 jen dva roky idnologídkéko vyrvíku
dého práva, který ne nnaž,il pnnég; 'rmera
kdei! v Kirginv, tam někde u Karagandy.
jasna dm -deatogichirf zmaihu
jádnoucíhr
Další moloěěík byl na řadě, mas tmi mazaný.
ve šírané,- a všeýiny otázky soudruhů, komu že
¡Jakpak se ti líbilo v Austrii, továryši?"
-nyní máji vtřřtt, zhdpovdděl; „Stiamě vOfte,.
„Ale vůbec ne, soudruzi, za nic: to nestálš"'
•soudruzi/"
Měli soud^^uii konusaH radost, že se konečné
Nedivte se paku, že jí^stV noocctrý aaHâtoa,
naše! jeden molbdĚe, který odoláí ppokšerum
ktiarý nž asi na d^s^^té síhkzit vkroviit^^val t'^
Griniínuu, Pedhtersdoríu a ostatních stí^^^ii^(“k
zrněny v hîsrarii KSČ, že končil také tím patey ve Vidní. „Ty tšvályvi, ty komunýsta,
J-^í^^m „Strank vt^^le, s^udruziJ"
íy moíodeč spravddiivý, tebe krpttaliitiiký jed
Ptá se jedem úč^stríSk té schůze, „No jo, aie
radovali se členové komise a umesli
<o kohm teď máme řezat?"'
s^.- že se ho otáží, jakou by chtěl za íu svoji
A továryš řečná,,, jak byl v ráži, povídá stejldeologíckou v^drz oš^^(^^u.
¿nV h^C^í^^oV:
,,Nu mo]odSík, na Sibiř nemusíš, ty kr^sivoj
„St^^u^r^u řež^^, soudruzi!"
£0^.^ SkaHi íy nám sve řelanie, my je
Povdclk se, že byj v m^l^, keerk nó^in^^dr^i^^a,
spAniine. "
ü^med porní na radV,
„Soudruii, továru"', celý Masnýý povídá bý*
vaJý člen videňkké posádyy slavný sooč^t^-kn
Siane se j^ště obiCatí, ^e se něčkýý ten hiu•armády, „když by to bylo možnV, já hychi chtěl
páček pHhié^!ji do KSČ, Uděčal to tck.y ob<čan
zp^rtkyy do Rakouska."
Ao-ís Poíeno a musei ovšem zod^F^^větiěl radu
A my šp^l^t^vUu nevíme, jak celá věc dopadla, ■
«tázek, Ptcii se ho m-mo jiné, na jckk íí-my
*
.
1
•^e ehodk do biogratn.
To byío ještě, v době, kdy v komunís tickém
„Jem na ruské, soudruzi', odpověděl do•Cesk oslovensku byla populárn i
m^lroHi^r^ít
brrurkyrhy ě.
t>Iamšolov< kterh komunisti řlkaii vorický
I přáH si tazatelé, aby to jaksi ido^oOioji^í^'k
IrouV, a šrganilOva[i brigáyy na jeho sUsánl.
‘o^^i^^0nil.
A ^^"0t se potisaH dva přátele.
„No voní sou íísííty na západní Htmy íejdny
„Jak se tnáš, ^010^^“, povCdá Josei Pepi
3)tedem rozebraný."
kovi
*
• „Ate,, ■ mám se jako' roandetinVa", odpooěděl
V Piosmy/lcácfi u Lovosic bylo obi^-emo po
Pět^pi^^k. „Cktuuuiik brvmbcyy a čekám a i mě
hřebiště z doby bronzovk, S^^ky se tam dov
s:ěieešuu."
^ottrk. Chiubiča se tc prvn:; „Já jsem. kostra
*
n;C^■enhho náč^^^íkk, který tn ^N^di cetému
Úd^intyí Koruptvička pinii normy, ptekrah^
kra-t.*'
VHi nořny v již loni splnli plán dift^^!lti pětiPře^tčovCa se pak tc druhá: „A já sem ňáleýc A Jsí bylo'docetc samoařeirn. že se
tkej_ Franta Š-dllo, phutríeeej. dV^^iy ze Stái-notěšši p&šornos yu^i^^k'i vůdců li^t^vi dmokravejch závoků o M^s'VI a sem iu tak říhajíc na
liché ČS&. Jednnc. i odměn, za. vzmě pracovní
¿umendě."
•yýkony^Du dnes v CeskoloovíSksii
řkTeařh;
*
paoSln né^k^- do polských, rttmonProcházel se v tt>ch io dn^ch mi^íttr a gene
¡siqitír nebo bk!Oasíýckkl lázni a píše »(^"tí^i^^ud
rál, snudrnk doMrr ČepičCa s pani chotí, ěokpo&faailrié doply dšour^i8íické. vládě. Totéž se
torornou ČeJ-nenohOu, rol^^I^t^^• G^ttici^l^i^^ou, a
ll$SŮ>dtllt.:kaVuma iKKrjB^t1SjiědQV^. .
■^cšiH írubku. Zkusí, ji súdruh gen^rii! — nn^-y••Byí-•,PílSir^^íSe''Gn^n^^o^u mořii .do. BulharsVa a
tíačk cn- tó^, pak jř zkoueeCa s^u^ožžCa Mt^c^^a,
-^OSSlMsd-dš0■Ssi”Jelí^<Sjefk 7&sOt^olýd'. jeho ÍŠýé| , «i ,zase nlç. ■ ■■■■.■■ - '
■' .
■ ,g«Ielj■-P^jsíSJíra. titiíiyši^-i.w-^rjPhij^^á soud'iiil, Čepiii^^a : „N^ur■n^íiš Mc^rtóčXlieřDu0Vasí0o,v.<2f:'Slnsdlso-enlrkše
^Peř-^avPv■al^. nmimyjli.tdd^iUirn^ rokem, .byi po- , ko, že bychom, mé-, joukrnout oba?"
ťhrPolSkaiktrao.íli.iÁyhzhíeř poslal teřeř;T■am:
„V&Asak Udí.^:se hi p:ýjJnvjŠ dobře. Ar žiie
Phi^cji se dva nnvVùti d¡dtu>Ciééz n^ž jeden
<^^t^^^J^^sS'c^venU^^ a Po^^k^O."
1
má aoeo o or^iiaze.
■' SÁ ppněvvdx,- to byi ■vysivv■ařcvc, plni] normy i
„Copck cc T- sternu soudruhu?" pt^á se druhý ten tamti.1^11, A vláda še-,.-sešta a mllnistii na vrhiv', aby-. býjkposllSn ng ■d(íVllřnollkl zcela m¡tOšúčcstí, „Aie — .ciky .r^^ fOluJri — ïsru^ar^hh^t. Byěiel
aadno.u. Do
Á trk jel dělntic K^i^opjsem o hptčihoč^:tio pnerjji J auericeýuaAio^!^tm^ti^^u.
tvn^^a do■'A^mlas^íry. PšS^lak i šCHamtod tel^igsok ,
Onť sf oeier so^^é^l, .t-^p^^l seieoeo■ -wh^-kk •— no ja
-r- cituřmne vúm,jeho obsah-.
' ' ko oe fiiuOl,Jc:1
před dVfře —■. m jsCk vo
„Všichni ddi se tu . majt prima.' Af Šije Ame- 1 filmu, oáraueoo■é !ýrdóreyl.d^¿¡t nc noČ^Í stojek —
Tika a svobddne Čes^ílOl^l0ř^íidl}^k■“ y j
,
na jako ve'
, Já inu ■ o oo^í ^ara ty ' hodinky
Alě z trhle doi^ořené se už nevrátik
r
'¡á^}^1 .V
me )trei-l do Tukk ~ no úpirě ja^ó oe
filmu!" Učí pc^rttO:enr.
■ ■ '
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Husák, Štrougal a Bilák mají jet na kon
ferenci do Francie. Dohadují se, co se bude
projednávat a najednou Bilák říká: „A jak
se tam vlastně domluvíme vždyť neumíme
francouzský?“ Na to mu Husák odpoví:
„To je jednoduché, je to stejné, jen před
všechno dávají „de“. Až přijdeme, tak nás
budou ohlašovat: de Hus, de Štroug ...
„Tak to já tam nejdu“, vykřikne Bilák.

Hned po revoluci dal Lenin předvolat
všechny tři sudičky.
— Soudružky sudičky, řekl jim, s kapi
talistickou živelností je konec. Spojíte se
ve Svazu sovětských sudiček a budete pra
covat podle vědecky stanoveného plánu.
Vy, soudružko, oslovil první, vy budete
každému novorozeněti dávat inteligenci;
vy, obrátil se ke druhé, mu dáte charak
ter a vy, zadíval se na třetí, máte nejdů
ležitější úkol, dát mu lásku k sovětskému
zřízení.
Sudičky začaly pracouat podle vědecky
stanoveného plánu; proto se jakživo u žád
ného nemluvněte nesešly všechny tři.
Kdo má inteligenci a charakter, postrá
dá lásku k sovětskému zřízení.
Kdo sovětské zřízení miluje a dostal in
teligenci, je naprosto bezcharakterní.
Milovat sovětské zřízení a mít charak
ter může jenom pitomec.

*

Letí Carter, Brežněv a Husák z Káhiry
do Zimbabwe na jednání a nad Saharou s
nimi spadne letadlo. Sedí na poušti, slu
níčko pálí. A najednou si Carter klekne a
začne se modlit: „Bože, u nás v Americe je
tolik whisky, kdybych tu jednu měl, určitě
bych došel do oázy“. S nebe se vysune ruka
a podá mu láhev. Carter ji vypije o od
chází. Za chvíli si klekne i ateista Brežněv
a prosí: „Bože, u nás na Rusi je tolik vod
ky, kdybych tu měl aspoň jednu, určitě
bych došel do oázy“. S nebe mu Bůh podá
láhev vodky a Brežněv odchází. Na poušti
zůstal sám Husák, neví, co má dělat, ale
nakonec si také klekne a prosí: „Bože, u
nás je. tolik piva, pošli mi jednu Plzeň.“ A
s nebe se ozve hlas: „Alkoholické nápoje
podáváme až po jedenácté hodině.“

*
— Kontrarevolucionáří unesli soudruha
BiFaka, telefonuje ministr vnitra Husáko
vi. Požadují deset miliónů dolarů.
Generální tajemník se zhluboka nadých
ne: — A co děláte vy?
— Doporučuju jim vyhovět. Oni totiž
vyhrožují, že ho jinak zase pustí.

*

Ařáíía, provdaná za esenbáka, si stěžuje

Toničce, taky manželce esenbáka: „To je
nespravedlivé, jak si lidi dělaj‘ šprťouchlata
z našich manželů, že jsou hloupí. Můj Fanda
se chce vzdělávat a přiučovat, kde jen mů
že. Ted si dokonce koupil i encyklopedii“.
Tonička přikyvuje, souhlasí, ale s výhra
dou: No to, on Frantík může, je přece jenom
o něco mladší. Můj Pepík by se na tom už
nenaučil jezdit“.

*
Přijde Lenin za Krupskou: „Naďo, dej
mi deset rublů. Jsou tu kamarádi, někam
si zajdeme . , ."
— Nedám.
„Tak osm, nebo aspoň sedm rublíků, du
šičko ..
— Nedám.
„Pět, Nádenko, jenom pět rublů ..
— Ani nápad. Posledně jsem ti dala tři
a to už nepamatuješ, jak jste vyváděli?!
I z Aurory jste začali střílet!

*

Kapitalismus, komunismus a socialismus
měly schůzku v pět v kavárně. Kapitalis
mus přišel o chvilku dřív, komunismus o
chvilku později. Socialismus se přihnal až
za půl hodiny s vyplazeným jazykem a
hned se začal omlouvat: „Zdržel jsem se ve
frontě na šunku“.
Otázal se kapitalismus: „Co je to fron
tal“
A otázal se komunismus: „Co je to šun
ka?“

*
— Vypěstovali jsme nový druh brambor,
říká italský agronom svým kolegům v pře
stávce mezinárodního vědeckého kongresu,
na jednom poli sklízíme čtyři úrody do
roka.
— V našem klimatu stihneme všehovšu
dy dvě, odpoví Kanaďan. Jsme na tom asi
jako vy, ohlédne se po sovětském akade
mikovi.
— My? My někdy v pondělí sázíme a ve
středu už jsme na poli s motykou.
Ital i Kanaďan ustrnou: To přece není
možné.,.
— Duraci! Víte vy, co je to hlad?

*

Meteorologický ústili' hlásí: zítra bude na
celém území republiky všem jasnit.
>:■

Ústa: marx-lemnismu v Praze oznámil, že
dává své zařízení muzeu voskových figur.

*

Krist úlovou kopačku za nejlepši vlastni gol
roku získává mimořádné zasedání UV KSC.

Vrcholný úspěch sovětského zeměděl
ství: sít na Ukrajině a sklízet v Nebrasce.

n ----

*

Proč nejedí policajti okurky? Protože by se jim
nevešla hlava do láhve.

V Praze skončila soutěž na Puškinův
pomník.
Třetí cenu dostal návrh sochy píšícího
Puškina.
Druhá cena: Lenin sedí a čte Puškina.
První cena: Puškin, čtoucí Lenina.

Policajti si nyní oddychují: „Už nejsme nejblbčjŠÍ
- máme ekonomy!“

1íl

Příslušník SNB zastaví auto, které rych- !
le projíždělo obcí, a vyžaduje doklady:
„Tak jakou rychlostí jste jel, pane řidiči?"
— Nemohlo to být víc jak 80-90 kilomet
rů za hodinu, odpovídá řidič.
Vedle něho sedící manželka vpadá do
rozhovoru: „Nevěřte mu ani slovo, pane
SNB, von když je namazanej vůbec neví,
co povídá".
Ze zadu se do kónversace přidává babič
ka: „Děti, já vám to hned říkala, že se s
tím ukradeným autem daleko nedostane
te!"
Jako poslední se ozývá dědeček, kterého
diskuse probudila a ptá se: „Tak co, jsme
už v tom Rakousku?"
*
Brežněv podepsal ve Vídni Salt 2 a při
chází domů k obědu. Hned ve dveřích ho
zastavuje manželka: „Leonide, proboha,
kde’s nechal medajle?“
Leonides sahá na prsa a konstatuje: „To
jsem je asi zapomněl na pyjamu".
*
Ceny o nejlepší vtip v CSR v soutěži o
zlatou mříž ministerstva vnitra. Třetí cena:
Pětiletý pobyt na Sibiři v místech, kde
pobýval Vladimír Iljič Lenin. Druhá ce
na: Desetiletý pobyt na Sibiři v místech,
kde ani Vladimír Iljič Lenin nepobýval.
První cena: Osobní setkání s Vladimírem
Iljičem Leninem.
*
Víte, proč policajti v Československu
chodí pořád podle zdí? Protože chtějí být
drsní.
*
Víte, co znamená označení VB na poli
cejních vozech?
Vchod bokem.
*
Dva vesničtí policajti vyfasovali koně.
Aby si je nepletli, ustřihl jeden policajt
svému koní ocas. Druhému policajtovi se
to zalíbilo a taky ustřihl svému koni ocas.
Druhý den ustřihl první policajt svému
koni hřívu, aby ho lépe poznal. I to se
však kolegovi zalíbilo a taky ustřihl své
mu koni hřívu.
— Ale jak teď ty koně rozeznáme, ptá se
jeden druhého. Leda snad tak, že bych, si
já nechal toho černého a ty toho bílého.
.* .
Přijde pán na oddělení pasů a viz se žá
dostí o vystěhováni z Československa.
— Jaký máte důvod?, ptá se policejní
úředník.
„Ale pořád se to tady hroutí, hroutí a
hroutí..."
— Ale nezhroutí!, začne křičet policajt.
„A to je právě ten důvod, proč žádám
o vystěhování".
*
Kapitán Málek vykládá na policejním
shromáždění, že se o orgánech říká mnoho
vtipů o tom, že se nedovedou chovat, což
ušák prý není vždycky pravda a správné.
A dokládá to: „Na příklad na pohřbu ko
legy Jandy já jsem byl jediný, když začla
hudba hrát, kdo vyzval vdovu k tanci".'

Sfc

*
Budou za komunismu peníze? Dogmati
kové tvrdí, že nikoli. Revisionisté, že ano,
že budou., Ovšem opravdoví marx-leninisté
prohlašují, že někdo je bude mít a někdo
ne.
*
Existují země', kde nelze vybudovat so
cialismu? Ano, na příklad Lucembursko,
Andora nebo San Marino. Je totiž vědecky
dokázáno, že do tak malých zemí by se tak
velký zmatek nevešel.
*
Ze bude cesta k , socialismu radostná,
předpokládali již klasikové marx-leninismu. Ale že to bude taková psina netušil
nikdo.
*
Brežněv, Kádár, Gierek, Honecker a Zivkov se zřítili s letadlem a zabili. Která
země bude nejvíc truchlit? Pochopitelně
Československo. Proč? Husák nebyl v le
tadle.
*
Pan Novák po pár pivech v hospodě vy
kládá všem lidem, že Husák je idiot. Do
stal za to rok pro urážku presidenta a de
set let za prozrazení státního tajemství.
*
Tajemník bez dechu přibíhá k Husákovi
a ptá se: „Nějací lidé říkají, že právě une
sli Biláka a žádají padesát korun výkup
ného. Je to možné?" Husák dlouho nepře
mýšlí a odpovídá: Když opravdu chtějí jen
padesát korun, musí jít o Biláka!"
*
Nápis na hřbiťovč v Jablonci nad Nisou:
„Buďte rádi, že jste ztuhlí, komunistům
došlo uhlí“.
*
Sovětská armáda se nyní dělí na dvě
kategorie, a to válečníky a bojovníky. Vá
lečníci se váli v Československu a bojovníci
se bojí na Vsutí.
Přijede sovětský důstojník domů na do
volenou z Československa, vybalí kufry
dárků, mezi nimi i deset krabiček párá
tek.
— Co je to?, táže se ho manželka.
„To se tam jí, uvař to", vysvětluje man
žel. Manželka vaří, paráíka jsou i po třech
hodinách v hrnci tvrdá, rozzlobí se na
muže a křičí: „To ses tam v tom Česko
slovensku nemohl zeptat, jak se to vaří?"
— Huso hloupá, copak myslíš, že ti to
povědí? Když to jedí, zakrývají si rukou
ústa!
’ 1

*
Syn se vrátí ze školy a prosí otce, aby
rhu vysvětlil, co je kritika shora a co kri
tika sdola. V hodině občanské výchovy to
nepochopil.
— Jdi dolů pod okno, já ti to vysvět
lím názorně, říká otec, vezme vědro vody,
vyleje ho na syna pod oknem a vysvětlu
je: Tak to je kritika shora. Znovu naplní
vědro vodou, spustí je-synovi pod okno a
poručí: Teď polej ty mne. Syn poslechne,
vychrstne vědro na otce, ale zase je celý
mokrý: Tak tohle máš, synu, názorný příklad kritiky sdola.

„Tak ty se jmenuješ Josef Polívka a seš
2 Kardašovy Redcc!" „Ano". „Tak nám,
soudruhu řekni, kdo to byl Karel Marx".
„Karel Marx, Karel Marx? A víte, že ne
vím?" „Kdo to byl tedy Bedřich Engels?”
„Engels, Engels? Promiňte, ale to jmé
no... jsem v životě neslyšel". Prověřující
si povzdechl. „Soudruhu, tak mi alespoň
řekni, kdo to byl Vladimir Iljií Lenin!"
„Vladimír Iljií Lenin, Lenin? To asi byl
nějaký Rus. Ale víc o něm nevím“. Pro
věřující se zadumá. „Kardašova fiečíce,
Kardašova ňečice... Poslechni, tam musí
bejt ale krásně“,
*
Mu£e pokousal zlý pes. V nemocnici mu
lékář Šetrně sdělil, žé pes měl pokročilou
vzteklinu. Pokousaný zauvažoval, sáhl do
kapsy, vyndal notes, a psal: Husák, Bifak,
Indra, Kapek, atd,, atd. — Doktorovi na
padlo, že se pacient mezitím už zbláznil,
a opatrně zvídá: „Co to děláte?" — „Ale,
dělám si seznam lidí, které musím před
nostně pokousat!..."
*
Icík Nach típal potkal pod petřínskou
rozhlednou Murmlitajna. Vozík tlačila pa
ní Můlterová.
„NeSfasíníku“, zvolal Icík, „co ti to ten
osud připravil?!“
Móric se usmál, zamrkal a tiše povídá:
„Nic, vůbec se nevzrušuj! Simuluji pouze
automobilový úraz, hraju paralytika. Pojištovna mí už vyplatila sto tisíc..
„No jo", zamyslel se Icík, „to ale budeš
muset předstírat až do konce, svého žívo.ta!'1
Móric se, rozveselen, plácl přes berle:
„Ale vůbec ne — výjezdní doložku už mám
— zítra jedu do Lurd!"
*
Zpřáteleným armádám do Mladé Bole
slavi přivezli ze Sov. svazu zásilkú tamních
nejntodernějších záchodů — dvě tyče; jed
nu kratší, druhou delší. Té kratší se držíš,
tou delší odháníš vlky ...
*

VÍTE,

že Masaryk se kdysi scházel s PÁTEČ
NÍKY? A že Husák se dnes slézá se
ZPÁTEČNÍKY?
že příslušníci Veřejné bezpečnosti pobí
rají nový příplatek? — Výsměšné!
že předseda ČNR, Evžen Erban, má stále
V prstech zadřené třísky? — Furt se
škrábe na hlavě!

Přistihne hlídka okapantů v lesích u Milovic dě
du při sbíraní hub. '..Kolikrát je třikrát tri?" zahřmi
velitel hlídky na dědu. „Devět," vypraví ze sebe
dída. „A kolik je dvacetpíl děleno' pili?" pokra
čuje vi výslechu velitel. „Pit," jektá zubama dl
du. Velitel vytáhne pistoli a dldu zastřelí.
„Příliš mnoho toho vidli?1 poučuje velitel mlad
šího seržanta.

&

Peci, pa«, pacičky, Husák zdražil boti
čky, Strougai zase svetříček — a nebude
bratříček.
*
Proč budujeme socialismus? Protože jeto
lepší, než pracovat.
*
Co je‘ socialismus? Je to společenský řád,
který dovede energicky a rozhodně bojovat
S omyly, které by v jiném společenském
řádu nikdy nevznikly. Socialismus je na
prosté a přesvědčivé vítězství ideologie
nad zdravým rozumem. Je to řád, v němž
se ani nedivíme, když je něco v nepořád
ku, ale divíme se, když něco klape.
*
Základní principy socialismu; Za kapi
talismu je člověk vykořisťován člověkem.
V socialismu je tomu naopak. Všechno
spěje plánovitě od nesmělých úspěchů k
smělým neúspěchům.
*
Kdy bude u nás vybudován, socialis
mus? Až toho budeme mít všichni všeho
dost.
*
Není socialistická výstavba poněkud
opožděna? Ano, je. Socialismus mohl být
už dávno vybudován, kdyby to pracující
dostali jako melouch.
*
Specifické znaky budování socialismu u
nás: Socialismus lze vybudovat jen za ve
lice příznivého počasí; nesmí ani mrznout,
ani mrholit, musí být téměř bezvětří, teplo,
ale ne horko.

Největšími nepřáteli socialismu jsou;
jaro, léto, podzim, zima a imperialismus.
*
Rozdíl mezi lidem a lidmi v socialismu;
Náš lid buduje novou a spravedlivou spo
lečnost a statečně překonává všechny pře
kážky, kdežto lidi na to větiinou kašlou.
*
Co je socialistické plánování? Je to ne
přetržité narušování zdravé živelnosti. Co
nelze splnit, lze alespoň naplánovat. Plá
nování je soustavná činnost pro dosažení
alespoň náhodných výsledků. Za první re
publiky jsme nevěděli, co bude za pět let.
Dnes to vlivem plánování víme, i když ne
tušíme, co bude zítra odpoledne.
*
Vztah mezi prací a mzdou za socialismu;
Mzdou jsou pracovníci trestáni za vykona
nou práci. Pracující předstírají, že pracu
jí. Stát předstírá, že je za to platí
*
Výhody socialistického trhu; Člověk mu
sí koupit, co je. Musí sám sebe přesvědčit,
že to, co je, také potřebuje, potřeboval ne
bo bude potřebovat. Opravy cen se prová
dějí umírněně, vždycky s ohledem na pra
cující. Na příklad zdražení toaletního pa
píru je vyváženo zlevněním lokomotiv.
Reiimní „Tuzex" teď přijímá i domácí
bankovky. Ale jen velké. K balení zboží.

*

„Není pravda, že všichni, kteří se vrátí
na amnestii domů, jsou hned přiděleni na
práce v dolech, bez ohledu na to, co dě
lali předtím ... Znám jednoho, který byl
zařazen opět na místo, kde byl před útě
kem!"
„A kde byl?"
„Na Borech". ■

Zeptal se soudruh Brežněv soudruha Hu
sáka: „Tak co, Gusto, jak se máš? A co
dělá tvoje pani?" — Najednou si uvědo
mí, ze kamarádova Sena se před pár mě
síci zabila. Chce to napravit, a dodává:
„Furt na stejným hřbitově?"

Na rampě před muzeem na Václavském
náměstí seděl načuřený obian a vesele po
křikoval na lidi. Dva od Veřejné bezpeč
nosti m.u nařídili, aby slezl dolů. Ten roz
jařený volá, ať mu dají pokoj, že je obča
nem svobodného státu! Orgáni dali hlavy
dohromady, a opatrnější povídá: „Hele,
nech ho, pojď pryč — von je to zřejmě
cizinec!“
*
Kája Hrůza, vedoucí sekretariátu pro
věci církevní, navštívil už zas představite
le pražské obce židovské. A hned položil
dotaz, který ho potají hryže drahně času:
„A co se vlastně dělá s tím, co se odře
že?"
„Jo, to my shromažďujeme ..."
„No a?"
„No, a posílamé dál, na MNV“.
„A ti?"
„Na ONV“.
„A okresní výbor?“
„Zemskému národnímu výboru".
„Aha, tam se to pak todle..
„Kdepak, ti to taky posílaj’ dál, ’de to
do hlavní sběrny, na předsednictvo vlády
CSSR“.
„Neříkejte — proč to?"
„Jo, milej zlatéj, tam se to všecko se
šívá zas dohromady".
„A pak?"
„A pak toho sešitýho soudruha jmenujou vedoucím sekretariátu pro věci cír
kevní — a ten nám čas od času chodí klást
blbý otázky!"
*

Jdou dva orgáni Veřejné bezpečnosti z
čs. historických zemí po poušti. Ten větší
koumavka najednou povídá: „A hele, hele,
soudruhu, tady muselo bejt náledí — že
tak sypali. . ."
*

Zatím co Rapackiho plán „bezatomové
Evropy" upadl už v zapomenutí, začínají
za Železnou oponou uvažovat o Husákově
nápadu: zřízení socialistické bezmasé zóny.
-----Štrougal po návratu ze státní návštěvy
v Nairobi si pochvaluje safari, uspořádané
na jeho počest. „Jeden den jsme jeli na
slony, složil jsem tři a k tomu dva plíznouce. Druhý den to bylo ještě lepší, do
stal jsem pět antilop, jednoho slona a nej
míň pět plíznouců. Třetí den za moc ne
stál, byli to jenom plíznouci, asi čtyři..."
— Prosím tě, přerušuje ho Kempný, co
to jsou ti plíznouci?
„Ale ani vlastně nevím, jak se to česky
řekne. Je to takový černý, kudrnatý, kaž
dou chvíli to vybíhá z křoví a křičí: Please,
no! Please, no!"
*
*
Víte, proč bylo důchodcům po zdražení
výrobků přidáno 30 korun?
Aby mohli denně telefonem hlásit úřa
du pro důchodové zabezpečení, že ještě
neumřeli hladem.

že revmatismus a socialismus mají jed
no společné? — Když se na to přijde,
bývá už pozdě,
že Ludvík 16. byl stát pouze jednou? —
Gustav prý každodenně,
že VRÁNA k HUSÁKOVI sedá?

*

*

Sovětský humorista vysvětluje českoslo
venskému publiku, že každá země na ten
týž vtip reaguje docela jinak. Prý napřík
lad v Praze se vypravuje... Učitel se ptá,
kolik decilitrů obsahuje litr mléka. Zák
odpoví: pět decilitrů mléka a pět decilitrů
vody.
A zahraniční humorista uzavírá: „V
Praze je to dobrý vtip — u nás, v SSSR,
je to dobré mléko!"
*

Pošeptal kanovník Mářa novému vedou
címu presidentské kanceláře, soudruhu
Saldovi: „Tak teď nevím, buď se nám Gu
sta zase oženil — nebo nám na Hradě stra
ší nové strašidlo .. !“
*
VÍTE,
proč socialistický systém je nadřazen
ostatním systémům? — Překonává i ty
problémy, které jinde neexistují,
že ventilem pro horké politické hlavy je
ve Velké Británii Hyde Park? — V
CSSR Pankrác,
čím se liší Brigitte Bardot od Husáka?
— Brigitte moc MILUJE. Gustáv miluje
MOC,

Vybráno z humoristického a satirického
měsíčníku BIČ. Vydává: A.. Čížek, 37 av.
Joseph Segrettin, F - 93220 GAGNY, Fran
ce. Ročni předplatné Fr. 20.— nebo ekvi
valent.
—
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Orgán Veřejné bezpečnosti Krachna byl
odměněn za zatčení pěti reakcionářů mi
mořádnou dovolenou a aby jí mohl plně
využít, dostal přidány vodní lyže. Po ná
vratu nadšeně líčí poručíkovi, jaké to by
lo všechno báječné, jenom ...
— A co ty vodní lyže, jak’s jich užil?,
ptá se poručík.
„To je právě ta svízel, soudruhu poru
číku. Lyží jsem neužil. Nebyl tam ani je
den rybník s kopce".

„Pane vrchní“, zanaříkal kádr Chňoupek
ve staropražské hospůdce, „víte, že ten
váš přírodní řízek chutná jako podráž
ka?"
„Prosím vás, to by jeden nevěřil jak jste
zcestovalý a co všechno jste už jedl! Ne
byl vy jste poslední dobou na zájezdu v
Sovětském svazu?"
*

„Tak ty se jmenuješ Josej Polívka a seš
z Kardašovy Rečice!" „Ano". „Tak nám,
soudruhu řekni, kdo to byl Kárej. Marx".
„Karel Marx, Karel Marx? A víte, že ne
vím?" „Kdo to byl tedy Bedřich Engels?"
„Engels, Engels? Promiňte, ale to jmé
no... jsem v životě neslyšel". Prověřující
si povzdechl. „Soudruhu, tak mi alespoň
řekni, kdo to byl Vladimír Iljič Lenin!“
„Vladimír Iljič Lenin, Lenin? To asi byl
nějaký Rus. Ale víc o něm nevím". Pro
věřující se zadumá. „Kardašova Rečice,
Kardašova Rečice . , Poslechni, tam musí
bejt ale krásně“.
*
Muže pokousal zlý pes. V nemocnici mu
lékář šetrně sdělil, že pes měl pokročilou
vzteklinu. Pokousaný zauvažoval, sáhl do
kapsy, vyndal notes, a psal: Husák, Biia.k,
Indra, Kapek, atd., atd. — Doktorovi na
padlo, že se pacient mezitím už zbláznil,
a opatrně zvidá: „Co to děláte?" — „Ale,
dělám si seznam lidí, které musím před
nostně pokousat!..
*
Icík Nachtigal potkal pod petřínskou
rozhlednou Murmlštajna. Vozík tlačila pa
ní Mullerová.
„Neštastníku", zvolal Icík, „co ti to ten
osud připravil?!“
Móric se usmál, zamrkal a tiše povídá:
„Nic, vůbec se nevzrušuj! Simuluji pouze
automobilový úraz, hraju paralytika. Po
jišťovna mi už vyplatila sto tisíc ,.
„No jo“, zamyslel se Icík, „to ale budeš
muset předstírat až do konce svého živo
ta!" ■
Móric se, rozveselen, plácl přes berle;
„Ale vůbec ne — výjezdní doložku už mám
— zítra jedu do Lurd!"
*

„Škoda, že Spartakus nebyl českým krá
lem .. :•
„Co tě chytá?"
„No“, drmolí rozvědčík Minařík, „já to
napsal v testu na šarži štábního kapitána
Bezpečnosti!"
*
VÍTE,
jak se zachraňuje komunista před uto
pením?
Ne? To je fajn!
co je paradox?
Když za pochodu „Padlých revolucioná
řů“ na vrchu Žiikově v Praze prohlásí
host Brežněv, že Gottwald byl „střízlivý"
politik.
proč OV KSČ skupuje med?
Aby ho lidem mohl mazat okolo úst.

Zlé huby roznesly po Praze zvěsti, že
Máňa Kabrhelová, t.č. vedoucí komunistic
kých žen, se zamilovala do slona; chce mu
prý mermomocí ve volných chvílích uplést
svetr.
OV KSČ tyto neopodstatněné pomluvy uz
oficiálně vyvrátil. Zároveň poslal soudruž
ce dar: oněch 800 klubíček žádané vlny.
*
V Dolních Počernicích dávali ruský kus.
Herci nebyli právě umělecky na výši. Obe
censtvo začalo být po chvilce nespokojené
a dávalo to najevo. 1 vyšel, představitel
hlavní role před oponu a vykřikl: „Dejte
st pozor — nás je tu vic!"
*

Zpřáteleným armádám do Mladé Bole
slavi přivezli ze Sov. svazu zásilku tamních
nejmodernéjšieh záchodů — dvě tyče; jed
nu kratší, druhou delší. Té kratší se držíš,
tou delší odháníš vlky ...
*
VÍTE,
že Masaryk se kdysi scházel s PÁTEČ
NÍKY? A že Husák se dnes slézá se
ZPÁTEČNÍKY?
že příslušníci Veřejné bezpečnosti pobí
rají nový příplatek? — Výsměšné!
že předseda ČNR, Evžen Erban, má stále
v prstech zadřené třísky? — Furt se
škrábe na hlavě!

Osobní bibliotéka prominentního navrá
tilce Řezáče z gruntu vyhořela. Obě dvě
knihy lehly popelem. Tomáš se svíjí po
parketách a usedavě lká: „. . . akorát, když
jsem koloroval tu perníkovou chaloupku!“

*
Soudruh Indra provází zahraniční dele
gaci. Náhle se ze široka rozmáchl, a zasně
ně povídá: „...v tomto kraji se rodí jen
krásní a ušlechtilí lidé . .
„A propos", přeruší ho vedoucí delegace,
„vy pocházíte, odkud?"

Kandidát na místo esenbáka s výborným
kádrovým posudkem jde k přijímací
zkoušce. Aby mu ulehčil zkoušku, klade
mu zkoušející otázku: „Tak nám soudruhu
řeknete, kdo zabil Ábela".
Kanditát neví a vyžádá si den na od
pověď. Sotva přijde domů, ptá se ho dyttitivč manželka: „Tak- jak jsi dopadl, přija
li Tě?“
, Asi- jo“, odpovídá budoucí esenbák
„liz mne přidělili první případ"

♦
Národní umělkyně Svorcová přinesla do
mů papouška, a už ve dveřích vykřikuje:
„Koukněte, vydražila jsem bestii za čtyři
tisícovky — a vůbec nevím, zda je mluví
cí.'“
„No, no, no, ty chytrá", zakabonil se
opeřenec, „a kdo, myslíš, že celou tu dobu
přisazoval?"
a4

6

Soudruh Bilak, blahé pamětí, si napsal před svým jménem titul Ing. Všem členům
ÚV KSČ to vrtalo v hlavě, tak se ho jednoho dne zeptali: "Ty, Bilaku, jak to, že si
píšeš před svým jménem titul ing? Jsi přece krejčí!"
"To je tak, soudruzi, když jsem nedávno vítal (delegaci z Japonska, jeden člen
se mi představil Uši Mi Sako.
Pak přijel z NDR soudruh Honecker a zeptal se mě lámanou češtinou:” Jak
šiješ?"
*
Nedovedl jsem pochopit, jak ten Japonec, i Honecker poznali, že jsem krejčí.
Proto jsem si napsal před svým jménem ing."

Proč stojí kapitalisté na samém okraji propasti?
Aby na nás dobře viděli.
Potkají se dva kamarádi. Ahoj, Franto, kde jsi byl, že jsem tě tak dlouho neviděl?
Byl jsem deset roků zavřenej. Deset roků, a za co, prosím tě? Ale, už jsem, se na tu
situaci u nás nemohl déle dívat, tak jsem se ožral, šel jsem na hřbitov a tam jsem
zarval: komunisté na svá místa!

V domově' důchodců přednášel lektor o vědeckém komunismu. Když skončil,
se všemi se rozloučil a popřál jim hodně zdraví. Najednou se přihlásila jedna
babičta, a ptá se: Sou^uh^ můžeš mi řích kdo na to pAšeM
my
komunisth babičko. Já jsem si to hned mys|e|a, že to nev^atezli vědch tí by
své teorie nejdříve vyztoušeH na zvířatech
Soudružka čitelka dává žákům za úkol napsat nejméně jednu stránku o národním
hospodářství, a upozorňuje: Předem vám říkám, že v prdeli se píše s měkkým i.
Dále, nepoužívejte cizích cýmz, jak ccgruut!
Jaký byl rozdíl mezi automatickou pračkou a Stalinem ?
Stalin měl o jeden program navíc, ten i věšel.

Husák hovoří se svou manželkou o neutěšené hospodářské situaci. Husáková říká:
Ty, Gusto, ty bys měl rychle něco udělat, protože, jak se to rýsuje, tak tě před
rokem 2000 lidé pověsí! Ale, co máš strach, v r. 2000 neseženou ani provaz.

Dubček s Bilakem sedí vedie sebe v parlamentu, Dubček pořád něco
pokousává, zvědavý Bilak se ho zeptá: Soudruhu, co to pořád jíš? Dubček
odpověděl: jadérka z jablek. A proč to jíš? Protože velmi posilují mozek,
zjasňují mysl a zbystřují myšlení. Mohl bys mně jich pár dát? Mohu Ti je
protop jadfrta jsou vehce dratá. Dubček. prodal Bilakovi pět jadérek za tři
sta korun.
Biiak. jadérka pokusuje a najednou řekne: Ty, Dubčeku, nejsi soudruh, ty jsi
kapitalistická svině! Za tři sta kaček bych si mohl koupit deset kilo jablek a
měl bych z nich jadírek. několik set! Dubček nato: No vidíš, jak fungují!
Reportér jedné západní tiskové kanceláře se otázal sovětského diktátora J. V.
Stalina, jak se mu podařilo šťastně přežít tolikeré krvavé čistky v kremelském
Politbyru?
"Byl jsem prozíravý", odpověděl Stalin s úsměvem.

Přijde dědeček do prodejny zeleniny o ptá Se:
„Máte pomeranče?" Prodavačka přitaká, že
mají. „Tak dobře," říká dědeček, „tuhle máte
dva tisíce korun a kdo přijde pro pomeranče,
dejte mu je zadarmo. " Přichází paní, chce kilo
pomerančů a když se dovídá, že dneska jsou
zadarmo, chce ještě kilo. Před krámem infor
muje sousedku, ze jsou zadarmo pomeranče.
Sousedka už vyžaduje pět kilo pomerančů. O
tom, že jsou zadarmo už ví celá ulice, před krá
mem fronta, lidé vzadu křičí na ty vpředu, aby
si tolik nebrali, aby se dostalo i na ně. Slovo
dává slovo, strhne se rvačka, někteří berou
pomeranče, druzí už víechno, obchod je nadranc
rozbit a musí zakročit Veřejná bezpečnost Když
policie odvedla poslední zatčené, odvažuje se
prodavačka - otrhaná, poškrabaná - vyjit z
ukrytu pod pultem. Vidí j“k jde mimo dědeček.
„Co jste mi to udělal? Proč jste to udělal?"
vyčítá mu.
„Víš, děvenko," vysvětluje dědeček, „jsem už
starej, toho komunismu se asi nedožiju, ale chtěl
jsem aspoň vidět, jak bude vypadat. "
*
Nejkratiti československá anekdota:
Potkali se dva ministři 6. vlády - v tramvaji.
»

Michail Corbaěov dostal novou sekretářku,
Naděždu. Byla to mladá, šikovná děvčica, která
šéfovi četla všechna přáni z očí “ protože byla
pohledná, byla to přáni i milostná. Až mělo dojit
k tomu k čemu dojít muselo. Naděžda byla
svolná, měla jen jednu výhradu: „Můžeme
zamknout dveře?“
Corbaěov zrudl a hněvivě vybuchl: „Blázníš?
Kdybychom zamkli dveře, mohli by si myslet, že

Přijde k doktorovi občan a stěžuje si, Že jeho
pes, který rád sleduje televizi, se rozvrží a rozštěká, když se na obrazovce objeví Gorbačov.
„To jste si ho tak jistě vycičil?“ povídá doktor.
„ Právě že ne, to je na tom nejdivnější, " odpoví
občan.
„Tak to mi musíte toho psa přivést. " Protože
pes sedl v čekárně, stačí otevřid dveře do ordi
nace. Doktor se otočí a hned chápavě povídá:
„No proč jste neřekl hned, že máte afghánského
chrta?“

Který je nejkrásnější ostrov v Rudém moři?
No přece západní Berlín.

Příslušník SNB žádá prodavačku v obcho
dě, aby mu dala tužku pro třetí třídu. Než
mu stačí říci, že taková tužka neexistuje, další
příslušník chce kulatý sešit. Ani.jemu pochopi
telně nevyhověla a veliteli, který přišel o chvil
ku později, si stěžuje, J jakými nesmysly
přicházejí jeho podřízeni do obchodu.
„Já jim domluvím, " slibuje velitel, „a ted
mi prosím vás dejte globus jižních Čech. “

- Povedz mi, Jano, čo vlastně znamená Gor
bačov?
- Jozo, to jecelkom jednoduché. Dobré čitaj:
G = generálny, O = opravár, R = režimu, B =
Brežneva, A = Andropova, C = Cernenka O =
a ostatných V = veteránovi...

JAK JE VŠEOBECNÉ známo, v Krei melských zdech je smích velmi řídkým
hostem. Nedivme se proto, že byl Gro
myko velmi překvapen, když ze schůzovních místností vycházel soudruh Roma
nov, který se smíchy až ohýbal. A nejen
to, ale i z místnosti se rozléhal řehot
ostatních soudruhů. - »Co se to tu dčje?«
ptá se ohromený Gromyko. »To soudruh
Gorbačov právě vyprávěl vtip, ze který
se bude dávat devět let koncentráku.«

V

Píše se rok 1916! Sibiř — malý
domek ve večerním šeru. Někdo buší
na dvéře. Zevnitř se ozve hlas: Kdo
tam?
Návštěvník:
Uljanov!

Zde

Vladimír

Iljič

Majitel domku vykřikne: Táhni
dál, nebo po tobě střelím!
Píše se rok 1917! Sibiř — malý
domek. Někdo buší na dvéře. Zev
nitř se ozve hlas: Kdo tam?
Návštěvník'. Vladimír Iljič Uljanov!
Majitel domku vykřikne: Táhni
dál, nebo po tobě střelím!
Píše se rok 1930 — Sibiř — malý
domek a na něm velká deska s ná
pisem: Zde žil člověk, který dva
kráte hovořil s Leninem!

(BIČ)

m

VÍTE CO SE STANE, zruší-li se v
ČSSR s okamžitou platností všichni
esenbáci, estébáci, vnitráci a jiní Minaříci? - Vypukne katarofální nezaměstna
nost!
(BIČ)

OKNO
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Udeřila desátá a příslušníci Veřejné bezpeč
nosti se pustili do svačin. Taky Jirka vyndal
svou přesnídávku, rozbalil ji a se slovy „zase
chleba se sádlem, to já nerad, “ hodil to do
kole- Totéž se opakovalo i druhý den. Třetí
den Jirka vytáhl z aktovky svačinu, ani ji
nerozbalil a rovnou hodil do koře.
„Co blázníš,“ říká mu soused-přislušník.
„Ani ses nepodíval, co v papíře bylo. Třeba to
nebyl chleba se sádlem...“
„Ale byl," mávl rukou Jirka. „Já to musím
védét, vždyč si to večer mažu sám. “

sh

Manželé Dvořáčkovi z Českého Brodu dosta
li lístky na Othela a jedou na představení, Před
Prahou je zastavuje hlídka Veřejné bezpečnosti:
„Osobní průkazy, řidičák...“ A kam vůbec
jedete!"
„Do Prahy na Shakespeara."
„Šejk, šejk," povídá orgán, „není ten váš šejk
nějakej arabskej terorista!“
„Ale kdepak," bráni se Dvořáček. „To je
A ngličan. “
„Ahá, Angličan, teda devizový cizinec,“kon
statuje orgán. „To teda musíme sepsat protokol,
odkud se s nim znáte, jak to, že za ním jedete."
»

Z veletrhu v Lipsku přinesli čs. návštěvníci
tento vtip: „ Víte, jaký je rozdíl mezi Gorbačovem a Sacharovem!" Odpověd: Žádný, oba
jsou kritiky režimu. Ale jeden za to ještě nebyl v
base.“

»

Zpráva z Afganistanu: Na bojišti zůstaly dva
tanky. Jeden je pokažený a ten druhý je taky
ruský.

Kde bude Vasil Bilak až přijede Gorbačov do
Prahy! V Prčicích.

»

Na matějské pouti se prochází venkovan s
pražským přítelem a stěžuje si: „Každý rok je tu
těch atrakcí méně. Kde jsou ti komedianti!“
Pražan mu odpovídá: „Komedianti! Ti jsou ve
vládě, “

*

Setkají se v nebi Američan, Angličan a Rus.
Vyprávějí si, jak se do nebe dostali. „ Vystudo
val jsem v Austinu univerzitu, “ říká A meričan,
„a rodiče mi za odměnu koupili automobil. Jel
jsem neopatrně, sletěl se skály a jsem tu. “
Angličan vysvětluje, že jeho případ je podobný.
Vystudoval Oxjord, dostal od rodičů jachtu,
najel na skálu a utonul. Rus povídá: „Já nevystudoval nic, ale můj bratr vystudoval v
Moskvě. Rodiče mu z radosti koupili kolo. A já
umřel hlady."
*

Propouštěli cikána z kriminálu a velitel věz
nice mu oznamuje: „Máš sice šedesát roků, ale
do důchodu nemůžeš, musíš napracovat čtyři
roky, které jsi u nás strávil. Na to je zákon. “
„Já vím, pane veliteli, “ souhlasí cikán, „já
vím, vždyč i pan prezident Husák musí ten svůj
kriminál napracovávat. “
&

Člen Ústředního výboru u holiče. Ten se k
němu náhle nakloní a povídá: „Přijede Gor
bačov. "
„Já vím," odpovídá člen UV.
A holič po chvíli zase: „Přijede Gorbačov. "
„Já vím, " odpovídá opět člen UV,
Po chvíli holič opět: „Přijede Gorbačov. “
„Už jsem vám dvakrát říkal, že vím, "povídá
člen ÚV.
„Já vás dobře slyšel, “ holič na to, „ale vám se
vždycky tak krásně zježí vlasy. "
»

Proč komunisté tolik nadávají na první repu
bliku! Protožejim nechala zásoby jenom na třicet
let.

Jel Američan v Cadillacu silnici u Benešova,
nevšiml si olejové skvrny a bác - Cadillac
roztříštil o strom. „Mám půl roku nač
vydělávat", povzdechl si. Zanedlouho se totéž
přihodilo Němci s Porschem. „Rok šetření a ted
je vůz v tahu", stěžoval si. Pak stihl týž osud
Čecha s Trabantem. Stál nad troskami jako
zkoprnělý, tuze naříkal a plakal: „Patnáct let
odříkání, patnáct let práce a ted tohle", volal
zoufale. A meričan s Němcem se na Čecha
podívali a účastně se ptali: „Ale proč si kupujete
tak drahé auto!"
#

V Československu se vyskytla nová zkratka:
VŘSR. Co je to! Všechnu řepu sebereme ručně.
»

Plul policajt v motorovém člunu po jezeře,
člun se zastavil a policajt se utopil. Proč!
Vyskočil a chtěl člun roztlačit.
»

jiný policajt utonul u Štvanice v Praze. Měl
tam na vodě houseboat a chtěl si vykopat sklep.

Zkratky KSČ, ROH a BSP nyní znamenají
něco jiného než původně. KSČ je Konec slad
kých časů, ROH je Rychle opusčte hospodu a
BSP je Bude se pracovat.
Víte, co dělá v Praze mráz, když má Gor
bačov v Moskvě projev! Leze na ústředním
výboru komunistům po zádech.

Potká se Juro s Ferom.
„Ty, Fero, tak som počul, že si vstúpil do
SSM. “ Fero zvedne nohu, podívá se na pod
rážku a říká: „Naozaj! Ani som si nevší
mal. ”
» —

Chlubil se Rus Texasanovi, že mají v
Sovětech tolik zlata, že by mohli kolem Texasu
postavit plot ze zlatých tyček, tak jsou bohatí.
„Ten plot postavte", vybízel Texasan, „bude-li
se mi líbit, koupím jej. “
K-

Strougal jel z Prahy do Brna na schůzi, měl
zpoždění a neustále pobízel šoféra, aby jel
rychleji. Ten se vzpouzel, že by to bylo proti
předpisům, že se nedá zavřít. Strougal měl
odmlouvání dost a poručil: „Sedni si dozadu, já
vezmu volant a jedeme. “ A jeli - stopadesát,
málem dvě stě i přes vesnici. Zastavil je orgán,
nejprve chtěl papíry, ale uvědomil si, že je to
Strougal, řekl „Promiňte, račte pokračoval..."
Nadřtzený organa se rozzlobil: „Jak můžeš nechat
jet dál někoho, kdo jezdí, vesnicí dvě stě...!“
Nižší orgán ho utišil: „To musel být někdo
velice významný. Seděl vzadu, pokuřoval a
šoféra mu dělal Strougal..."
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Potkali se tři krokodýli, Byli smutní. První
naříkal, že spolkl A meričana, který měl v sobě
tolik chutí, že ho trávd týden. Druhý si stěžoval,
že sežral Rusa, mil v sobi tolik kosti, že
krokodýl se nemohl čtrnáct dni vynořit na
hladinu. Třeti hořekoval; „ To nic není. Já sněd
českého policajta. Míl tak dutou hlavu, že se už
misie nemohu potopit. “

Sedí Rus při televízii a přepí
ná jednu stanicu na druhů,
nijaký program sa mu nepáčí.
Naraz sa objaví na obrazovke
člen KGB: „Ak ešte raz přep
neš, prídem si pro teba!”
+++

«■

„S kým to telefonuješ? ” pý
tá sa Strougal Husáka.
„Prečo sa pýtas? ” hovoří Hu
sák.
„No preto, že máš na uňach
len sluchátka.”
„To predsa musíš aj ty vedief:
s Moskvou!”

Na auto pohřebního ústavu, které se zastavilo
před domem, hulákala panička ze třetího
poschodí: „Tady nikdo neumřel, soudruzi,
koukejte jet dál."
„Bydlí tady nijaká paní Nováková? volali
na ni funebráci,
„Jó, to jsem já. Proč?"
„Tak nekřičte a pojdte dolu, přivezli jsme
vám děti z pionýrského tábora. "

+++
+++++

Soudruh učitel se dopálil, když už v páté
domácí úloze žák Jabůrek místo úkolu napsal:
„Kaliu na dotnáci úkoly, hlavní je zdravíčko."
Popadl Jabůrka a řehním k ředitelovi. Jabůrek
musel říct tatínkovo telefonní číslo, ředitel je
zavolal a když se ozvalo „tady Jabůrek,
sekretariát tiV KSČ", praštil ředitel sluchát
kem, ostrým pokynem vykázal učitele i s
Jabůrkem z ředitelny a pro sebe zabroukal:
„Kaliu na domácí úlohy, hlavní je zdravíčko.“

Biíak na stranickém shromážděni; "Soudru
zi, výstavba našeho venkova pokračuje
mílovými kroky. V mé rodné obci za mého
mladí bydleli obyvatelé v doškových chatr
čích bez jakéhokoliv hygienického zařízení.
Nedávno jsem ji zase po dlouhé době navští
vil a žasl jsem. Všude výstavné budovy
seskupené kolem báječného Kulturního
domu." Shromáždění je nadšeno a horlivě
tleská. Když přijde k diskusi, zvedne se
jakýsi stařík; "Soudruhu Biíaku, byl jsem
v obci nedávno a Žádný Kulturní dům jsem
neviděl. Lidé pořád bydlí v chatrčích a
na záchod chodí do polí." - "Soudruhu,"
praví Biíak přísně, "máš méně cestovat
a víc Číst stranický tisk."
+ + + ++

Na Slovensku se chystají založit Vysokou
školu bačovskou, Bude mít čtyři předměty:
Vyhánění, zahánéní, rultinu a marx- leninis
mus.
«■
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Víte co to je reálný socialismus? Je to
dialektická syntéza různých stádií historické
ho vývoje lidstva: z prehistorie má metodu,
z antiky otroctví, z ieudalismu nevolnict
ví, z kapitalismu vy koř i stování. A ze socia
lismu jméno.
+ ++++

+

t-

+
■

A dva zbrusu nové "drastáky" z Prahy:
Kde má nosit pravověrny komunista nůž?
- V zádech.
Jaký je rozdíl mezi ježkem a komunistou,
které přejelo auto? Jen u mrtvoly ježka
lze zjistit stopu po brzdění.

Fr an eú z, Nem ec a Ru s sto; a
př ed ne be sk ou br án ou —vse tá
zomr eli na au to ne šfas lie Ro sprá vaiú ako sa to sta lo
Fr an eú z: „S múz ov al som sa
za jazd y s frajer ko u a nezbadal
som st ro m . ”
Nemec: „N až ral, nap il řo m sa
— a zas pal so u za vola rt om . ”
Ru s:, Celý živo t i:om špo rov al
na au to a k e i som ho už k o 
ne čn é mal — zo nirel som hlado m '

Je de n ne šřas tii fc sa porn
lék ařo vi „P ro sí n vás, čo mro hif, že na mí zač ala ko kt af ?
„N o 'iete , pr av dě po do bn ě za 
čal a ko kt ať , že sa ni eč oh o
zl ak a. Na jlep šie by by lo ju zas
na laita f — na př íklad vy stře lit
za jej ch rb te m . ”
Po čase st ře tn e lek ár to bolo
ne štas in ik a a velmi na pocjdu je, k e 3 zi st í, že ko kt á 01 .
„C o sa pro sím vi s sta lo?
Přest ala že na kck taE ? A ako
to , žé vy ko kt át e? ”
„D ržal so m sa pře sile vašej
rad y: vy stř eli l so m ! ”
„N o a čo sa sta lo? ”
„Z en a př es tala ko kt al , svo kru
tra fil Šlak a já ne mus ím už
predti-uTaf m an -le ninism us ! ”

V přepychovém hotelu v Tatrách se rozhodli
zavést pro zvýšení turistického ruchu striptýz.
Po prvním představení návštěvnost klesla na
nulu. Svolali poradu, aby zjistili, v čem je
chyba. Osvětlení bylo v pořádku, rovněž tak
hudba, všechno se zdálo perfektní. Posléze jeden
soudruh přišel s otázkou, zda není vada ve
výběru striptýzky.
„Vyloučeno, soudruzi, křičel kulturní refe
rent. Dával jsem dobrý pozor. Je to prověřená
soudružka, členka strany od roku 194S a účast
nice Slovenského národního povstání!

Co je štěstí? Že smíme pod ochranou Sovět
ského svazu žít. A co je smůla? Že máme
právě tohle štěstí.

Navštíví Brežněv Kubu. Fidel Castro
¡vykoná přehlídku kubánských ozbroje
ných sil, a na závěr přehlídky se
postaví před nastoupené jednotky a
a zvolá: "Companieros revolutionä
res, rozkazuji vám, aby někdo vyístoupil z řady a dal mi pár facek.”
Nic se neděje, a Castro se tedy ze
ptá, proč neuposlechli rozkazu.
"Revolucionář revolucionáře nikdy
neuhodí," odpoví mu ozbrojenci sbo
rem .
Brežněvovi se to líbí, a při nejbližží přehlídce vojáků Varšavské
smlouvy, kam je pozván taky Castro,
uspořádá obdobné představení. Po
staví se před nastoupené jednotky
a vyzve shromážděné soudruhy, aby
někdo vystoupil z řady a kopl ho
do břicha.
Jakýsi vojáček vypochoduje vpřed
a s chutí načutne milého vůdce, až
ho musejí omývat.
Když se Brežněv probere,překvapeně
breptá: "Ale jak to, vždyt revolu
cionář revolucionáře nikdy neuho
dí?"
"To maj těžký," odpoví vojáček,
"když já jsem z Prahy."

+++++
Čs. občan k úředníku NV; "Člověče, vemte
rozum do hrsti!" - "Lituju, soudruhu, máme
zakazano něco brát."

+ +++ +
Dříve bylo nad řeznickými krámy napsáno
"Řezník" a v krámě bylo maso. Te<í je
nad obchodem nápis "Maso" a uvnitř je
řezník.

++++ +
Spisovatel z Čečenské autonomní republiky
ve východním Kavkazu navštíví Moskvu
a setká se s představiteli Svazu ruských
spisovatelů, leden z nich se ho ptá: "Co
soudíte o našem velikém Tolstém?" - "Mys
lím, že jsem o něm ještě neslyšel." - "A
jak se díváte na našeho nesrovnatelného
Dostojovského?" - "Obávám se, že jsem
od něho nic nečetl." - "A co takhle náš
nedocenitelný Čechov?" - "Neznám ho."
Ruští spisovatelé sotva popadají d-<h:
"Co si vlastně myslíte? Přijedete k nám
takovou dálku na návštěvu a nečetl jste
žádného z našich slavných ruských autorů!"
- "Moc lituju, soudruzi, ale já jsem čečenský
spisovatel a ne čečenský čtenář."
+++++
Generální tajemník lakeš urazil nedávno
úředníka, který mu psal projevy, na nichž
se zakládala jeho jediná dobrá pověst.
Při příštím projevu čte lakeš první dvě
stránky, které jiskří vtipem. Když obrátí
na třetí stránku, je na ní napsáno: "A teá
soudruhu, jsi odkázán sám na sebe." Od
té doby jsou lakešovy projevy takové,
jaké jsou: nudné a hloupé.
+ ++ + +

"A máte podprsenku?"
"Ne, tu také nemáme."
"A máte aspoň dámské kalhotky?"
"Jo, ty máme, ale musíte si přinést
potvrzení, že pracujete na žebříku."
Prezidenta Cartera navštíví duch Teddyho
Roosevelta a ptá se: "Tak co je nového?"
"Ale obsadili nám velvyslanectví v Teheránu a drží tam na 52 naších diplomatů v
|lapáku."
"Hm," podotkne duch, "a co jste udělali?”
/'Protestovali jsme," odvětí prezident,
j "a dali to k Mezinárodnímu soudu v Haagu.”
Duch pokývá hlavou a ptá se dál, co nové
ho.1Rusové obsadili Afghánistán."
"A co jste udělali?"
"Protestovali jsme, a nejeli jsme na Olym
piádu," pochlubí se prezident.
Rooseveltův duch zakroutí hlavou: "Člově
če, to se mí všechno moc nelíbí. Dejte si
pozor, nebo za chvíli takhle přijdete i o
Panamský průplav,"

Tři krokodýlové se sluní v trojské zoologic
ké zahradě. Dí jeden: "Hoši, teď bych si
dal gáblíček takové malé dětátko.“ - "Isem
taky hladový,’1 praví druhý. "Měl bych chut
na mladičkou hezkou holku." - Třetí krokodýl
zamručí, otevře oko a praví: "lá bych
dal přednost nějakému soudruhovi z UV.”
- "Proč?" diví se .soudruzi krokodýli. "Tako
vému tlusťoučkému bez-páteře'/1'

Miloš lakeš hovoří moudrosti před ÚV.
Někdo mu podstrčí lístek: "Někdo na Vás
plánuje atentát." lakeš pokračuje v projevu,
aniž hne brvou. Na druhém lístku je zpráva:
"Vrah je jeden z našich vůdců." lakeš nerea
guje. Éstébák přijde k jeho pultu a zašeptá:
"Vrah je v tomto sále." lakeš zvedne oči
a praví: "Třetí řada, druhý rnuž zleva."
Estébák se na označeného vrhne a najde
u něho revolver, "lak jste to poznal, soudru
hu generální?" ptají se udiveně ostatní
soudruzi, "lednoduše soudruzi. Už Lenin
pravil: "Nepřátelé revoluce nikdy nespí."
+++ + +
Potkají se dva psi a jeden se ptá druhého:
"lakpak u vás pokročila perestrojka?" "Ale pokročila, pokročila. Zkrátili mi o
20 centimetrů řetěz, ale misku sa žrádlem
nechali na svém místě."

Brežněv sleduje na svém monitoringu v Krem
lu, co se děje u satelitů. Pojednou spatři
že v Praze něco nehraje: na obrazovce samé
bílé tečky, čáry a čmouhy. Horkým drátem
se ptá v Československu, co se stalo. "Nic,
nic," odpovídá Praha, "u nás se rozchumelilo." "Já už myslel, že škubou Husáka," od
dychne si Brežněv.

+++++

Dotaz Rádiu lerevan: "Existuje dnes v
Sovětském svazu cenzura?" Odpověd: "V
podstatě neexistuje. Naneštěstí se touto
otázkou nemůžeme v této době zabývat
podrobně."
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ZBRUSU NOVE
Jaká je nej lepší cesta k socialismu? - Ta nejdelší
"Když tak myslím na to, že do tří let je se socialismem amen..." "Seš
blbej, prosím tě?" "Ale kde, jen přemýšlej: Velká říjnová revoluce sla
ví r. 1982 65. narozeniny a pak musí jít do důchodu.“
Američan diskutuje s Čechem o volbách, "b nás, v Americe," povídá Ameri
čan, "jsou dvě možnosti: Můžeme volit demokraty nebo republikány." "U
nás máme taky dvě možnosti," říká Čech můžeme volit buď v sobotu nebo
v neděli."
Brežněv se setká s Husákem: "Nu, holoubku jak se vede? A co dělá panič
ka?" Vtom si vzpomene, že Husákova paní nedávno zemřela a připojí na zá
chranu situace: "Ještě pořád na tom samém hřbitově?"
Husák se setká s Honeckerem v Brežněvově žaludku. "Tak," povídá Erich,
"taky tě sežral?" "Ne," odpoví Husák, "já přišel druhou stranou."
Vládní komise vyšetřující nedostatek vepřového masa, došla k závěru:protože výstavba socialismu postupuje obřími kroky, nemohou jí prasata s
krátkými nohami stačit..."
Nechá se slyšet Miloš Jakeš na zasedání
politbyra: "Poslechněte, soudruzi, teď
co sou v módě filmy o katastrofách,
tak bysme možná výhodně prodali scénář
o našem národním hospodářství..."

V pražském obchodě s nábytkem: "Soudruhu
prodavači, ta židle, kterou jsem u vás
předevčírem koupila, se zhroutila." "Propána, snad si na ni někdo nesed 'i"

+++++

Jaký je rozdíl mezi...
- postelí a řití? Do postele se leze pro
potěšení, do řiti pro povýšení.
- koněm a čs. důchodcem? Kůň žere
obrok, penzista ob den.
- elektřinou a prémiemi? Obojí se ztrácí
ve vedení.
- velbloudem a funkcionářem? Velbloud
dokáže čtrnáct dní pracovat a nepít,
kdežto u funkcionáře je tomu naopak.
+++++

Za Gottwalda platilo heslo "Dohnat a
pfecehnatl" Za Novotného se změnilo:
"Udržet krok." Za Mikeše už platí jenom:
"Neztratit stopu".

,

+++++

Dřív platilo "dohnat a předehnat", teď
už jenom "dohnat", aby nebylo vidět,
že máme holý zadek.

+++++
Na zasedání ÚV KSS5 se Gorbaěov ptá:
"Tak, soudruzi, zvedněte ruku, kdo ještě
pijete." Nikdo se dlouho nehlásí, až koneč
ně docela vzadu nesměle kdosi zvedá
ruku. Gorbaěov poroučí číšníkovi: "Tak
teda tomu soudruhu vzadu a mně vodku
a ostatním minerálkul"

+++++
Jak je všeobecně známo - lidé jsou zvědaví
na to, jaká je teka budoucnost. A tak
se i. Bush. Gorbaěov a Jakeš vypravili
k Panu Bohu, aby jim předpověděl, iak
to i jejich zemích bude vypadat za tako
vých deset let.
1 řekl Pán Bůh Bushovi: "Za deset let
mate v USA socialismus." Bush se rozpla
kal a odešel.
Gorbačovovi předpověděl, že za deset
let bude v Sovětském svazu panovat
demokracie a kapitalismus. Gorbaěov
se také rozplakal a odešel.
Jako poslední šel Jakeš: "Jak to bude,
Pane Bože vypadat v Československu
za deset let?" - A tu se milý Pán Bůh
rozplakal a odešel.
+++++

Jede pražský policajt prvně přes hranice.
Povídá mu úředník na pasovém oddělení:
"Tady se podepištel"
"Promiňte, ale já jsem analfabeti"
"Podívejte se," odvětí úředník, "jakého
jste .náboženství, to mě nezaúmá, , altx
předpis je předpis."
7 Biče j

+++++

V SSSR se rozhodli zrušit jeden GULag.
Po úplné likvidaci přirozeně všichni vězni
přišli do nebe. Svatý Petr si chvíli zamyšle
ně hladí bradu a povídá jednomu z andíl
ků: "Pošli . mi sem toho Marxe a řekni
mu, že tu mám další úroky z jeho Kapitá
lu."
+++++

Zajíci měli sjezd. Předseda vyzývá členy,
aby navrhli hesla k oslavě l.máje. Jeden
zajíc navrhuje: "Za mrkvičku červenější".
- "Prima," dí předseda, "ví někdo ještě
jiné?" - "Za zelíčko zelenější." - "Taky
dobré, ale my potřebujeme nějaké heslo,
ktere hledí do budoucna a charakterizu
je naši činnost." - Hlásí se takový starý
zajíc vzadu: "S mysliveckým svazem
na věčné časy a nikdy jinak."

+++++
Tři nejtenčí knihy na světě: 1.telefonní
seznam Černobylu, 2.1etový řád Rudého
náměstí v Moskvě, 3.nabídka cestovní
kanceláře NDR.
+++++

Jaký je rozdíl mezi křestanem a partajním
funkcionářem? ,První věří, že vstane z
mrtvých, druhý, že ho budou po smrti
rehabilitovat.

* aa

Jestlipak víte, kde vynalezli mě
děný drát?
???

No samozřejmě v Rusku: když se dva
Rusové tahali o kopejku.

12. V 17 hodin je slavnostní od
chod z práce, a to s hudbou. Sou'
druh ředitel podává u vrátnice
každému ruku a děkuje jim za ce
lodenní práci. Vrátný nahlíží do
tašek, a ten kdo nic nenese, je
vrácen, aby si něco odnesl. Běží
li o staršího zaměstnance, budou
mu kradené věci odvezeny domů au'
tem.

Dvoučlenná hlídka čs. pohraničníkú. Ptá
se_ jeden: "Co bys dělal, kdybych chtěl
ted přeběhnout do Bavorska?"
"Samozřejmě bych střílel. A co bys dělal
ty, kdybych ja chtěl přeběhnout?"
"Strnu! bych hrůzou."
"Tak to já tedy poběžím první."

+++++
"Smi malý funkcionář kritizovat
ministra?"
"Samozřejmě. Ale asi jen jednou."

soudruha

RÁDIO DOLNÍ LHOTA ODPOVÍDÁ
NA DOTAZY POSLUCHAČŮ

VÝŇATEK Z NOVÉHO PRACOVNÍHO ŘÁDU

Proč budujeme socialismus?

1. Práce musí být osvěžením a pro
to jakékoli přepracování je nepří
pustné a trestá se.
2. 2apotí-li se zaměstnanec při
práci, bude propuštěn.
3. Před započetím práce bude podá
vána svačina, obložené chlebíčky
a jídla všeho druhu podle vlast
ního výběru. U vrátnic se bude po
dávat aperitiv.
4. Kdo je v závodě déle než 4 týd
ny, bude do práce dovážen autem.
Na výlet si může zaměstnanec au
to bezplatně vypůjčit. Závod ru
čí za přistaveni s plnou nádrží.
5. Při práci je dovoleno zpívat.
Začne-li si někdo zpívat, přeru
ší všichni svou práci a přidají
se k němu.
6. Polední přestávka je od 12-15
hodin. Potřebuje-li sl zaměstna
nec zařídit soukromou věc, je po
vinen ji vykonat v pracovní době.
7. Mezi 15-16 hodinou se podává
káva a zákusky, při čemž je závod
povinen postarat se o vhodnou zá
bavu.
8. Usne-li zaměstnanec při práci,
nesmi být buzen ani rušen. Ostat
ní tiše odejdou a mají zbytek dne
volno.
9. Dovolená je dvakrát do,roka: v
létě 8 týdnů, v zimě 4 týdny
1-0. Jsou-li zaměstnána v závodě
děvčata a přijede-li za nimi pán
ská návštěva, má být dvojice ne
rušena.
11. V nepřítomnosti mistra /vedou
cího/ mají všichni volnou zábavu.

Jaké jsou základné principy socialismu?

Protože je to lehčí než pracovat.
Za kapitalismu je člověk vykořistován
člověkem, kdežto za socialismu je tomu
právě naopak. Všechno spěje plánovitě a
radostně k horšímu. Socialismus je sám
sobe brzdou i motorem. Od nesmělých úspěchfl k smělým neúspěchům.

Co je socialismus?
Socialismus je trest boží za VŘSR. Je to
společenský řád, který se dovede energic
ky a rozhodně vypořádat s omyly a nedo
statky, kceré by se v jiném společenském
řádu nemohly stát. Socialismus je napros
té a přesvědčivé vítězství ideologie nad
zdravým rozumem. Socialismus je společen
ský rád, v němž se ani nedivíte, že je ně
co v nepořádku, ale žasnete, když
něco
klape.

Kdy bude u rtds vybudován socialismus?
Ten bude u nás vybudován, až budeme mít
všichni všeho dost.

Jaké jsou specifické znaky budováni vc>aiaiismu u nás?
Socialismus lze u
velice příznivého
ani mrholit, musí
lo, ale ne horko,

Není socialistická výstavba n nás ponlkud
opoSdSna?
Ano je. Socialismus mohl být u nás již
dávno vybudován, kdyby to pracující do
stali jako melouch.

Existuje u socialistické společnosti tih-T!
ni nerovnost?
Nikoliv - v socialistická společnosti existuje naprostá a všeobecná rovnopráv
nost. Je však pravda, že někteří lidé ne
bo skupiny lidi jsou rovnoprávnější než
ostatní.

Jaký je randil mezi
lismu?

Člověk musí koupit to, co je, a sám sebe
přesvědčit, Že to potřebuje, potřeboval
nebo potřebovat bude.

Co Vinte o socialistickém plánováni?
Plánování je nepřetržité narušování zdra
vé živelnosti. Co nelze splnit, lze ales
poň naplánovat. Plánování je soustavná
Činnost zaměřená alespoň k náhodným vý
sledkům. Před válkou jsme něvěděli
co
bude za 5 let. Dnes to víme, ale nevíme,
co bude zítra.

Budou za komunismu penise?
Dogmatikové tvrdí, že nikoliv, revizionisté, že ano, a opravdoví marxisté, že u
někoho budou a u někoho ne,

Existuje země, kde nelze vybudovat soaialistrtus?

Komentář:
Se bude cesta k socialismu radostné, to
předpokládali již klasikově, ale ,žo to
bude taková sranda, to nikdo nečekal!

lidem a lidmi socia
,

Náš lid buduje novou a spravedlivou spo
lečnost a statečně překonává všechny pře
kážky, lidi však na to většinou serou.

Jaké jsou zákony socialistického trhu?

Ano, např. Andora, Lucembursko. Vědecky
je dokázáno, že by se do tak malá země
tak veliký bordel nevešel.

nás budovat pouze za
počasí, nesmí mrznout
být téměř bezvětří.tep
chvílemi oblačno.

i

Jaký je vztah mezi mzdou a práci za socíalismu?
Prostřednictvím mzdy jsou pracující třes
tání za vykonanou práci. Pracující předGtírají, že pracují a stát předstírá, že
je platí.
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"A tenhleten, to ¡e náí nejtěžší, případ,"
ukazuje šéf bohnické psychiatrické kliniky
návštěvníkovi pacienta. "Ten nevypne rádio,
ani když mluví Bifak."
+++++

Werich, povídá se, se sešel před svou smrtí
S prezidente mi a stěžoval si mu, že ho
nenechají nikde vystupovat. "No, pane
Werichu," odpověděl mu otec všech Čechů
a Slováků, "máte smůlu, nikde vás nechtějí."
Werich prý odpověděl: "Tak co budeme
dělat, pane prezidente?"
44444

Existují rozličné metody budovat Metro.
Na Západě si např. omrknou terén, nasadí
z každé strany • vrtačku a uprostřed cesty
se setkají. V Praze to dělají úplně stejně.
A když se náhodou nesetkají, mají o jednu
trasu víc44444

"V naší straně jsou dva proudy. První jedná
ze strachu, druhý z, přesvědčení," vykládá
vysoký funkcionář svému soudruhu, "kterému
máme dát přednost?"
"Tomu, který jedná ze strachu. Přesvědčení
se může měnit."

Nápis na nástěnce Jedné čs. továrny: Soudru
zi, kratte si čekání na důchod prací'
44444

Po mši přistoupí k faráři jeden věřící:
"Pane faráři, často mluvíte o životě po
smrti. Existuje v Československu i život
před smrtí?"
44444

Co je štěstí? Že smíme žít v krásném reál
ně socialistickém, Československu. A co
je smůla? Že právě my máme to štěstí.

Soudruh Luhový, fed er. ministr všeobecného
strojírenství, ,navštívii plzeňskou Škodovku.
"Co pracovní morálka?" položil komusi
otázku. "Jo, tak zde to je jako s tím Robin
sonem Crusoe."
11?»
"Furt se čeká, kdy tu bude patek."
44444

Nápis na vývěsce v továrně:
kratte si čekání na důchod - prací!

Soudruzi,

44444

V ČSSR uŽ tisk nesmí používat výraz "fron
ta na potraviny". Razí se pojem "čekací
družstva";"
44444
44444

Zkratka Okresního ústavu národního zdraví
OUNZ se čte: Okamžitě uteč, nebo zemřeš.
Všechny čs. výrobky budou označeny zkrat
kou DODO - dodělat doma.
44444

Víte, proč nejsou v ČSSR dobré sjezdařské
dráhy? Protože tam všechno neustále stoupá.
. +++++

Ztá Holena vyhnala Marušku v lednu pro
jahody. Zmrzlá Maruška došla na paseku,
kde kolem ohně sedělo třináct měsíčků.
Na trůnu seděl ztepilý krásný Leden. Maruš
ka se mu svěřila se svým problémem a
-eden jí vysvětlil, že Maruška získá jahody,
když je všechny políbí. Maruška, hbitě uděla
la,, co jí Leden řekl, a políbila dvanáct
krásných junáků. Když došla k třináctému,
ustrnula, hrůzou. Seděl tam hnusný dědek,
ookrytý , bradavicemi, zelený, uslintaný,
i plovacími blánami mezí prsty. Maruška
se otočila na krásného Ledna a zeptala
se: "Toho taky?" Leden zavrtěl hlavou:
"Na toho se vykašli, to ie Měsíc českoslwensko-sovětského přátelství":
44444

Víte, kolik policajtů je třeba na dojení
krávy? Šest. Dva policajti dojí krávu a
Čtyři ji posunují nahoru a dolů. A víte,
kolik policajtů je potřeba na vyšroubování
jedné žárovky? Šest. Jeden si vystoupí
na otáčecí židli, drží, žárovku, čtyři otáčejí
se stolem a jeden hlídá, jestli nejde proud.
Dva Vopo u berlínské zdí. "Koukej na tu
krásnou duhu na druhé straně."
"Na to peníze mají, ale pro dělnickou třídu
ne," odvětí druhý kysele, ale v linii.

4L4

Rychlík Praha-Bratislava. "Ta cesia je
dlouhá,1' praví jeden cestující druhému.
"Mám vám vyprávět politické vtipy, abychom
si ji zkrátili?"
"Prosím, ale upozorňuji vás, že jsem přísluš
ník VB."
"To nevadí, já je budu vyprávět pomalu.
A třebas dvakrát."
44444

Na Pankráci! "Proč jsi zde?"
"Ale vyprávěli jsme si s kolegou politické
vtipy. Myslel jsem, že ho udám druhý den,
ale on byl rychlejší."
44444

"Jak povznášející pocit, chránit českoslo
venský socialismus před kapitalismem,"
vykládá jeden pohraničník druhému.
"Ani já bych nezradil svou socialistickou
vlast," přitaká druhý.,
"A Bavíc dnes příliš jasně svítí měsíc."

+♦♦4+
Dva vojáci NDR stojí na berlínské zdi
a dívají se jta Západ. "Co bys dělal, kdybych
do tebe štouchl tak, že bys přepadl na
druhou stranu?"
"Posílal bych ti každý týden balíček."
44444

Japonská delegace navštíví v NDR výrobny
kompjutró Pentakon a Róbotron. Když
odjíždějí, ptá se jich novinář, co se jim
nejvíc zamlouvalo. "Vaše muzea," odvětí
hoste zdvořile, "Pentakon a Robotron."
44444

Do Bavorska uteče český králík a Žádá
o politicky azyl, protože se prý teď v ČSSR
budou pronásledovat sloni. "Ale vždvt tv
nejsi slon."
7
"Já to vím. Ale vykládej to estébákům."

Sedl Jakeš u snídaně, v ruce fiudé právo
a podřimuje. "Copak, ty dnes nemusíš
do kanceláře?" ptá se hó žena. "Hemajs
- a já myslel, že už dávno úřaduju."
Z "Biče"

+++++

"Jestlipak vis, že příslušníci SNB nebudou
už nosit helmy, nýbrž vlněné čepice?"
"Jak to, prosím tě?" - "No, oni udělali
test. Shodili s mostu přilbu, ta se rozbi
la. Potom pokus opakovali s čapkou,
a ta zůstala celá."
+++++
Povídá personální řediteli n.p.í "CoŽ
o to, o jednom podniku, který by nám
přepustil uklizečku, bych věděl. Ale chtějí
za ni brankaře nebo levé křídlo a deset
tisíc na ruku."
+++++

Ministerský předseda Adamec se topí,
nikdo nejde na pomoc, V poslední chvíli
přiletí jeho andělíček strážniček, podá
mu stébélko, zachrání ho a omlouvá se:
"Ježíši, promiň, Lááo, že jsem se o chvilku
opozdil." I rozčilí se soudruh ministerský
a lapaje po vzduchu, nadává: "Copak
vo chvilku.' Ale kde jsi byl, když ze mne
udělali ministerskýho předsedu!"
+++++

Jak se dovídáme z obvykle dobře informo
vaného pramene, vstoupil onehda Erich
Honecker na balkón svého bytu a protože
byl pěkný letni den a on se cítil po opera
ci fit, vztáhl ruce a zvolal: "Dobré jitro,
sluníčko!" "Dobré jitro, Erichu," odvětilo
slunce. Rozjásané běžel soudruh do polit
byra: "Soudruzi, slunce právě uznalo
DDR!" Tomu nechtěli soudruzi pochopitelně
věřit. Ach, náš Erich, co ten toho napoví
dal Pozval tedy Honecker soudruhy večer
k sobe na aperitiv. Když se do jednoho
dostavili, vystoupil na balkón, rozpřáhl
ruce a zvolal: "Dobrý večer, sluníčko!"
Nic. "Dobrý večer, sluníčko!" Zase žádná
odpověd. Soudruh Erich, led už nakvaše
ně: "Dobrý večer, sluníčko.'" "Já jsem
na Západě, ty troubo!1' zasyčí to s výšin
v odpověd.
+ +■■+++

Loví Mikeš Jakeš ryby o tentokrát má
štěstí: chytne ve Vltavě tu zlatou. Chce
ji, velkorysý, jak už on je, věnovat na
zlatý poklad republiky, ale vtom rybička
promluví: "Ach, soudruhu generální, pust
mě zase do té příjemně zaneřáděné Vltavy,
splním ti jedno přání." "Jedno?" uvažuje
Miloš nahlas, "je zvykem, že rybičky
v takovéhle situaci splní přání tří." "No
jo," praví rybička, "ale já žiju v reálném
socialismu." - "Dobrá, dobrá," zamlouvá
to Miloš, "tak teda jedno. Ale musí to
být takové, aby lidi poznali, ze nejsem
takový hlupák, jak se domnívají, něco,
co by vypulíroválo mou pověst. Víš co,
rybičko? Udělej, abych mohl chodit po
vodě." - "Můžeš mít, Miloši, tak jen to
zkus." J dodá si Jakeš odvahy, vyleze
z lodky a skutečně! Neponoří se, jde
sř klidně po vodě jako kdysi Kristuspán.
Pozorují ho dva jiní rybáři a jeden praví
druhému: "Vždyt je to, Franto, náš gentaj.
Von se ten makotřas ani plavat nenaučil."

Nedávno byl amer. prezident v Moskvě
na oficiální návštěvě. V 7 ráno vyšel
na balkón své rezidence. Pod ním drnčí
tramvaje a autobusy přecpané občany.
"Kdo to je?" ptá se Gorbiho, "Páni Sovět
ského svazu." V 11 vyšel znovu na balkón
a spatřil hejno limuzín, obsazených šofé
rem a jedním cestujícím. "Kdo je tohle?"
zeptal se Corbačova. "To jsme my,"
odpověděl Michatl hrdě, "my služebnici1
lidu."
++*++

"Učit se, učit se, učit se," píst žáčci
na nástěnku. Ostražitá učitelka našeptává
řediteli: "Na vašem místě bych je tolik
nechválila, ani nevíme, co a od koho
se chtějí učit."
+++++
Na Václavském náměstí provolává hlouček
občanů: "AÍ žije Karel! At žije Karel!"
Dva esenbáci stojí opodál. "Kterej Karel?“
diví se jeden, "znáš nějakýho Karla?"
"Neznám. Nebude to Karel IV., otec
vlasti?" - "Ale kde, ten je dówo mrtvěj."
Hlouček stále roste a všichni volají nadše
ně: "Ař žije Karel! At žije Karel!" "Já
se tam du podívat, to sem zvěda ve j,
kterýho Karla myslej," prohlásí jeden
z orgánů. Když sř proklestí davem cestu,
spatří uprostřed volajících plakát, na
němž je napsáno: "Jakeš je sůl. Karel."
KDO SE SMĚJE NAPOSLED

Štěnice z moskevského bytu amerického
konzula se odvážila do konferenční místnosti
konzulátu v naději, že se tam setká s jinými
štěničkami. Vyptavala se jich na různé
informace, ale družky mlčely. "Copak jste
němé?" ptala se jich. Odpovídaly šeptem:
"Psst! Na5e sila spočívá v uchu."

+++t+
Gorbačov má být zvolen generálním na
doživotí. Jsou totiž obavy, že by následník
chtěl odstranit také kouřeni.

Mařenku nikdo nechce,
ale byli bu tu zájemci o chlaupu

Znáte sovětský rentgen?, - Lékař vezme
dva Černobylany a postaví mezi ně pacien
ta.

+ + + ++
Který rok v čs. historii je nejtragičtější?
- Rok 1913 - to vyhořel smíchovský pivovar,
narodil se Gustav Husák a místo Aurory
se potopil Titanic.

CO JT. REÁLNÝ SOCIALISMUS?
Nejnovijlí definice z Prahy zní: „Reálný
soiialimus je naprosté a přesvidtivi vitézství
idiologte nad zdravým rozumem.
*

Vile, jaký je rozdíl mezi Vasilem Bilakem,
kalkulačkou a rychlíkem? Bilak má víc funkcí
než kalkulačka a mini tříd než rychlík.

»

V pacedtýcb letech burcovali komunističtí
agitátoři tlélnlky na rcdnikových schůzích k
vyllim pracovním výkonům heslem: Ameriku
dohnat a fžedehnat.
O pttnácl let pozdijt slevili a přikazovali:
Neztrácet Ameriku z dohledu.
Ted jsou jelli skromnijlí. Říkají Neztratit
stopu!
•

K iedi.elt sotialimcitébít podniku přichází
illlník a meteuje: „Sounrusu řediteli, mil jsem
přijít. Prý mi nřco cl celt : “

Ředitel „ sem přijít? A p.oč. . A ul li
vzponínám, samot éjmř. Soucrue.u, lud ví
tán... Klidu si za čest ti oznemit, i!ř za Ivé
chrti služby podtiku, ala to bych předbíhal...
I.ac^jei u nás pdtadvtcet let, kiďdý té iná,
patřil tedy málem k bvtnlcfi, jsi nám včem
známá postava.. Chce ne ¡i usto‘.iaat oslavu
ttho f.it-.dvacitele ébo ubi ei u nát, vřnuiíme
li hodinky... ráai bych.m víc, cle cíl, jatrě je
situace cle hodinky ctsuneí.. to ie to n'jmenli, CO můžeme pro tak virníbo a znán eso
sfolupiacovtiíka udila!
áo hedinek déme
Vjtíi tvé jm-to. ’edi 10 udilime, soudrshu.
A e piosím .i, ,ak s‘ vlažní jmenujrl?
*
jaký je rotdil mezi ret Iným socialitmim a
kemumsmem? Skoro Žsdný. Pcuze v ti ném
soťah mu e ¡patné rrjanizován blahobyt,
zaiímio v omunhmu ie iloNe. orfan zovaná
bita.

Ako ho učili...
AFgansl y štucent tpúšťa Českosloven
ská socialistická lepubiku Na útisku lo
zastavil noi nír t pýtá sa lio, ako sa nu
v Prahe páčilo Štident odp n edal svojcu češtinou: „Fáeený repmdu tt >r! Tčskoslovensko je lihově demokiatický štáh bc
šokyslistickým iizením, vedený výstřed
ním výborem, š'’erý komunistickou dra
nou a polibdíroi , svedený v čele generál
ním nájemníkem Mnstafem Rueákem. Ne
víc se mi líbilo to íaae pětleté hopodářské flámování1'.

Soudružka učitelka Žádá diti, aby přinesly
pit kirun nj podio, u bangladelskiho lidu,
který byl postižen kataiťofálnimi povodními.
Diti přinesly, jen Pepíček ne. „Tatínek říkal, že
povodni ptej tou, budí tase sucho a podpory
není zepoliib: “ Za půl o tu soudružka učitelka
prosile diti, a ry přinesly pit korun na podporu
banghdelské/' iidu postiženého ukrutným su
chem. Zse cit: přinesly a Pepiček zase nic. „ Tatí
nek říkal, :e tam bude jiné brzy prlet, podpory
není zspotieb'. A za dallíro půl roku soudružka
učit tiká slavnostní oznámila, že v Bangla Děli
byle z ilože.a komunistická strana, aby ditipřints'y po pil ikoruni na polparu rozvoje činnosti
strany Diti přinesly po piti korunách, jenom
Pecčtk přilel se st,korunou. Když se učitelka
divila Pepíček to vysviliil: „Soudružko uči
telko, tatínek říkal, že je to pro bangladebký lid
a.ovi kaiasnofa, že ho musíme ze vlech sil
¡odpo'il
*

Praha - labičkc svačí - náhle Jf ozve diiová
salta „Co se déje'. ’ ¡aá c Labička
.Alepřijel Corl ičsv.'
7,a né kolik ol amiiků da'lí diiová salva. „Co
se 10 zase dč,e?" p.á se iiabičkc už ptdráždbii.
Go.lačov piijci babi."
A to ho ti trniAové r.apoprvé n-. trefli? '

„A o

Jaký je iozd'1 rr.eti Dulčekem a Gorbačovi mi Žádný, a e Go'baiov to jtltf neví
a

Náčelník svolá po->ř rent policajty a ozna
muje, ie v 11.48 hedin maj' akti. Soudruhům,
kteří mají difitálky. tytvitlujr: 11.48 to je pen
drek, pendrek, židlička u snihu'ák

7.ívod na výrobu hudebních nástrojů Ari ma
dostal tehfram: Urguii naléhavou pro incovou
objednávku folntic. Nutné ji mwlm m t, abych
zatroubit k ústupu Podepsán Husák, Praha Hran

Do menšího mésta přijede západní
cizinec. Pržádó recepčního v hotelu,
aby inu na pokoj poslal nějakou
pěkneu dťvu. Recepční poš era po
koj pjkojskou Lili Za chvl.l projde
kolen cizincova poko e a slyší její
20Ufa é výkilky:
“lim re, tím ptoboha ne!“
Znrozi se, že ten host může Lil: ublížt a vtrhne do poko e Ale oba sedí
proti sobě a situace vypadá ve lee
spoiádaně.
Co kř číš co se děje? ’ zeptá se pokeské
Ale on mi len pitomec chce platit v
rublech/’

Šk rtá esen bá k sir ky ,
ab y sí zapá lil, a ani jedn a
ne ch ce ch yt it. Ko ne čn ě
jedn a ch ytí, esen bá k ji
sfo uk ne a za st rč í do ka p 
sy se slov y: „T a je do br á,
tu si scho vá m ” .

misii Twin Taiis v americkém ttáté
li a'o v díl. pacnoul na zem „létající talíř".
Jin d .burce v a, místní posáthiu, pesádka
oib rníky z úřaau pro výzkum vesmíiu a ti
z„n dlo ho přtírili, oblékli se c'o bilýth ikafc nt 'rů opairm e blížili k zářící rtul haj ¡čímu
telíii A ni nt v pstbodinř byli zpátky a zkla
mat i h ísili: „To není žádný ts jemný přtdmit
z vtsmitu Pudli nápisu jsou to jett vrtu z alomo >i euktrá ny v Černobylu.
iirif v

Dva esenbáci se na obchůzce dali po kole
jích. Potká je železničář, zastaví a vytýká
jim: "Tady se přece nesmí chodit, po trati."
"Okamžitě půjdete s náma," řvou esenbáci.
"Nám nikdo nebude nadávat, že jsme potrati."
+++++

Příslušník 5NB žádá prodavačku v obchodě,
aby mu. dala tužku pro třetí třídu. Než
mu stačí říci, že taková tužka neexistuje,
další příslušník chce kulatý sešit. Ani jemu
pochopitelně nevyhoví a veliteli, který
přišei o chvilku později, si stěžuje, s jakými
nesmysly přicházejí jeho podřízení do obcho
du.
"3á jim domluvím," slibuje velitel, "a te3
mi prosím vás dejte globus jižních Čech."

♦++♦♦
Proč má každý esenbák u sebe vždy žiletku?
Aby mohl každému zločinci odříznout cestu.

++♦+«■
Esenbák si objednal u truhláře bedničku
30 m dlouhou, 10X10 cm v průměru. "Nač
to potřebujete?" - "Chci si do ní uložit
hadici na stříkání."

♦♦♦♦♦
Přinesl esenbák^ domů dětem , nafukovací
balónek a povídá: "Tak, tady máte a hezky
se podělte!"

+♦++♦
Policajt přijel pozdě na schůzi a omlouval
se: "Promiňte, ale koupil jsem. si nový
patentní zámek ke kůlně, kde přechovávám
kolo. Jsou sice na něm jen samé osmičky,
ale ne a ne si vzpomenout, v kterém jsou
pořadí."

Britská královna dlí na návštěvě v Polsku.
Vysoký úředník ministerstva zahraničí ji
ukazuje pozoruhodnosti Varšavy. Královna
si všimne, že se její průvodce v každém
kostele před oltářem pokřižuje, a ptá se
po důvodu.
Výsosti, já jsem věřící katolík, ale ne
praktikuj ící."
"Jak se to srovnává s vaším úřadem?" ptá
se Alžběta.
Výsosti, já jsem praktikující marxista,
ale nikoli věřící."

Povzdech cs. straníka: Jak je prima, když
člověk může večer vyměnit boty za pantofle
a cizí politické názory za vlastní!"
Přednosta jedné železniční stanice na Slo: vensku byl tak dojat výzvou Vasila Bilaka
¡k rychlejší práci, že se rozhodl vypravit
všechny vlaky o hodinu dřív.

V gale rii visí obraz na kterém je zobra
zen pár, který leží v posteli. Obraz nese
název: Lenin v Polsku, Chodí kolem toho
chlapík, kouká ze všech stran a ne a ne
přijít na to, co má společného název ob
razu s tím, co je na něm. Zavolá průvod
ce a žádá vysvětlení.
Průvodce povídá: "Koho vám připomíná ta
žena?"
"Krupskou" odpoví tázaný.
"Správně," zazáří průvodce. "A koho vám
připomíná ten muž?" pokračuje.
"TrockéhoJ.'
"No vidíte a už jsme doma! Lenin bvl te
hdy v Polsku."
Při Brně ostrá zatáčka, vlítne tam merce
des a bura! Z mercedesu vyleze západní Ně
mec a nadává: Himelhergot, měsíční výdě
lek je v hajzlu."
Blíží se citroen a na témže místě buml
Z rozsekaného autáku se vyškrábe Francouz
a spustí: "No, a celoroční úspory jsou
v prachu."
Z dálky se sem řítí škodovka a ukvapený
Čechoslovák řízne zatáčku a už je tam ta
ky, Bum. Z trosek auta se vyhrabe pobledlý
sofer, lomí rukama a blekotá: "Pane bože
nebeskej, celoživotní úspory jsou v trapu."
řntocí se k němu Němec a povídá: "Patří
vám to, člověče, to si musíte kupovat tak
drahý auto?"

+++++

"Mohl bych si od tebe vypůjčit to tvoje
černé sako?" ptá se příslušník VB kamará
da. "Samozřejmě! Nač ho potřebuješ?"
"Zemřel mi otec." Po třech měsících se
kamarádi znovu potkají a majitel saka
se ptá: "Kdy _ mi vlastně vrátíš to moje
sako?" "To ted momentálně nejde. On ho
má táta zrovna na sobě."
Vité, který rok našeho století byl nejbo
hatší na katastrofy?
1912! Toho roku strhl parník Titanik
1500 lidí do mořských hlubin a k tomu ne
štěstí se narodil Soudruh Erich Honecker.

Vo Východnom Nemecku vypukne čoskoro
totalna demokracia. Vra) už ani občianske
preukazy nebudu ptorebovat, keá exodus
dederónov ešte pár mesiacov potrvá.
Vsetci sa budu poznat osobné.

Vláda NDR přikázala znárodněným prodejnám
masa aby do výkladu pověsily aspoň jeden
vuřt. To proto, aby před nimi nestáli li
dé frontu na kachlíky z keramiky.

+++++

Která je největší země na světě?
Kuba. Její srdce je v Havaně. Vládu má v
Moskvě. Hřbitovy v Angole a v Habeši. A
lid je na Floridě.

"V naší republice máme už jenom pokrkové

sily," zajásal tuhle soudruh Pitra. "Nepreřek ses?" podivuje se Fojtík. "Ale ne,
pokrkové, ' sami říkají, že mají všeho
po krk.'1

"Cesta od kapitalismu ke komunismu je jako
jízda s mnoha nebezpečími, je plná zatáček
a zastávek, ale nakonec se vyplatí vždyc
ky..." "Jistě. Jen - jak se jede zpátky?"
Dvě ženy v Polsku jdou nakupovat. Na obcho
dech jsou nápisy "Dnes zavřeno" - "Mléko
nemáme" - "Maso nedovezli" - "Ryby nejsou".
Tak konečně nemusíme už stát ve frontě."
oddechne si jedna z nich.

+++++

"Na tu novou
přijdou podívat
tou" - "A proč
- "Papež chce

zázrak,

i 17

ty bledé

škodovku Favorit se prý
papež, Nikl Lauda a Vinne
takové tři různé osobnosti?"
na vlastní očí spatřit ten

Lauda Velkou cenu a Vinnetou
tváře, co si favoritku kupují."

Povídá kontrolor vedoucímu v samoobsluze:
"Tahle inventura je vaše Waterloo. A ten
Napoleon, kterého mi tu nabízíte, vám
už taky nepomůže."
+++++

I Michaila Gorbačova už nenazývají sovětští
| občané generálním, nýbrž "minerálním"
tajemníkem. To proto, že se za jeho vlády
na oficiálních banketech nepodávají alkoho
lické nápoje, nýbrž minerálka.
+++++

Starší manželé vycházejí z kina, kde promíta
li sov. film.
Skoda, že mi není čtrnáct," říká on.
"Proč?"
"Nebyli by mě na ten film pustili."

¡Na sjezdu sovětské partaje byl Gorbaíov
Ijmenován generálním tajemníkem na doživo, ti. Straničtí funkcionáři mají totiž strach,

Že by jeho nástupce mohl být nejen absti
nent, ale i vegetarián.
+++++
• Národnostní skupina Tatarů žádala na plénu
sjezdu sovětské strany zákaz ruského příslo
ví "Nezvaný host je horší než Tatar". Spatřo
vala v ni diskriminaci své národnosti. Po
poradě ústředního výboru bylo vydáno naří
zeni, že dosavadní znění přísloví se s okam
žitou platností nahrazuje příslovím "Nezvaný
host je lepší než Tatar". Z toho je vidět,
jakou odezvu má vzrůstající kritika v So
větském svazu.

+♦♦♦+
Tak se chová žena, kterou manžel přistihl
in flagranti?
Angličanka: To jsi pěkný gentleman; Vstoupíš
bez zaklepání.
Francouzkai Výborně, že jdeš. Už jsme
se ve dvou začínali nudit.
Němka: To je nějaká přesnost? Měl jsi
přijít v 6 a je 5.45 h.
Madarka: Ale přece snad budeš věřit mně
a ne svým očímJ
Ruska: Tělo dala, ale dušu - rakagdá!
Slovenka: Miláčik, představu jem ti nášho
kádrovníka.
Češka: No, co koukáš? To je host, a co
mu mám nabídnout, když všechno tak podra
žilo:
+++++

+■++++
Redaktor RP se ptá dílenského mistra
ve strojírenském závodě: "Taká opatření
děláte, když začne docházet materiál?"
- "Apelujeme na zaměstnance, aby méně
kradli..."
+++++
Co je to NDR - sex? Nahé regály.
+++++
Tak se jmenuje člověk, který nejí maso?
- Polák.

Do zvláštní školy (pomocné) přijde poradce
pro volbu povoláni.
Děti, je čas, abyste se rozhodly, čím chcete
být. Tak třeba ty. Tak se jmenuješ?
Honza Mrkvička, prosím.
A čím chceš být?
Nevím.
No to nic. A co ty, holčičko. Tak se jmenu
ješ?
Tá jsem Mařenka Nováková.
A čím chceš být, Mařenko?
Nevím.
Vzadu se zvedne ruka a ozve se: Prosím,
já chci být policajtem.
No, to ses dobře rozhodl, to je krásné
povolání. A jak se jmenuješ?
Nevím.

♦++++
Jak se odpovídá na otázku "Tak se vám
vede" v Čině? "Hůře_ než loni, ale lip než
napřesrok". A v Maďarsku? "Děkuj u, dnes
lip než zítra."
++++ +
Co jsou permanentní vlastnosti čs. hospodář
ství? Přechodné obtíže.
+++++
V SSSR se už nebudou dělat černobílé tele
vizní přístroje. Prý moc bouchají.

.«•++++
Taký je rozdíl mezi kapitalismem a komu
nismem? Kapitalismus nabízí víc sýra,
komunismus víc děr,

+++++
Taký je rozdíl mezi čs. a sovětským komu
nistou? , Československý soudruh je aktivní,
sovětský radioaktivní.

+++♦+

♦++++

SSSR je země Třetího světa s prvotřídními
raketami pod správou režimu, jehož rozum
se nezmůže ani na druhotřídnost.

Taký je rozdíl mezi žigulíkem a kolchozním
polem? Zadný, obojí jsou lada.

+♦♦+♦
Čs. občan si Stěžuje na poštovní správě,
že mu vypnuli telefon. "Vídyt jste pomlouval
Stb.", - "Tá? Jak to?1 - "Stále jste při telefo
nických rozhovorech tvrdil, Se vas estébá-

Sekretářka ráno zdraví ředitele: "Ahoj
šéfe."1 Ředitel překvapeně: "Co tak familiár
ně a odkdy si vlastně, soudružko, tyká
me?"
"No přece od té doby, co jsme spolu spali."’
"Co to blábolíte - kdypak mv jsme spolu spali?"
"No přece včera, na té schůzi ROřl!"

ci odposlouchávají."

♦♦♦♦♦

Objednal si orgán, VB pokoj v hotelu a
pta se,, kolik stojí. Recepční ho poučuje,
že to zaleží na poloze... "No, já spím ponej
více na zádech."

41«

Orgán VB jde poprvé v životě na hon.
Číhá, číhá a najednou před ním srnec.
Esenbák vyběhne z úkrytu, vystřelí do
vzduchu a zařve: "Statí Policie!"
+++++
Franta jde po Hlávkově mostě a ntá se
policisty: "Tady lidi asi často skáčou do
vody, Se?" "Ani ne. Většinou jen jednou
a mají toho dost."

Kde leží v Československu hraníce mezi ceno
vými úpravami, podmíněnými plánem, a zdra
žením? - Na Šumavě.
XXX

"Podle jakého klíte se dělníkům udílejí
prémie " ptá se zahraniční návštěvník
předsedy plánovací komise. "To je velmi
jednoduché. Prémie se vyplácejí přednostně
těm, kdo nejméně vyrábějí." - "Velmi origi
nální: A jakpak to?" - "Protože jsou odpo
vědni za nejmeněí pořet zmetků."
XXX

V Budějovicích slavili třicáté výročí zná
rodněni továrny na ěkrob. Seditel nešetřil
chválou, nadšením nad tím, co se za ty ro
ky vykonalo, jak se podnik rozšířil. Mezi
čestnými hosty byl i děda Nováků, který
si jako první objednal u znárodněné firmy
Škrob. Když mu ředitel udělil slovo, vy
křikl děda místo přípitku: "Krucifix, sou
druzi, kdy už konečně vyřídíte mou objed
návku? 111

Dva Členové KSČ diskutují: "Ty, prosím
tě, řekl náš poslanec za posledního zasedá
ní vůbec něco?" - "Ale toseví, že jo." "A co, prosím tě?" - "Zavřete vokno, táhne."
+++++

"Co soudíš o Jakešovi?" - "To je nejpoctivějši Člověk, kterého znám. Vypadá jako
lump a skutečně také lump je."
+++++

Celopodniková schůze měla tři body: První
bod - Soudruh Volezlo kritizoval ředitele.
Druhý bod - Soudruh ředitel odpověděl
na kritiku soudruha Volezla. Třetí bod
- Se soudruhem Volezlem jsme se rozloučili.

Mezí tlustou Elsou, nej tlustší ženou ve
Varieté, a novinářem ze sovětského bloku
jsou určité podobnosti: Tlustá Elsa jí, aby
si udržela linii, novinář ze sovětského bloku
drží linii, aby mohl jíst.

XXX

Jestlipak víte, jak se VarSavaně po 13,
prosinci nejrychleji dovolali policie,
když se nesmělo telefonovat? Velmi jednoduíe: stoupli
si k telefonní budce
a volali, co jim hrdlo stačilo: "Eolidarnoíél Solidarnoíčl"
XXX

Aby se odpooohlo chronickému nedostatku
jižních plodů, byly ve větších Es. městech
postaveny zbrusu nové automaty. Vhodí-li
se do nich jeden kokosový ořech, vypadne
koruna,
XXX

V jedné čs. továrně vynalezli nový auto

mat, který byl hned dán do provozu: když
se do něho vhodila koruna, vypadly dvě
zpátky. Po roce však byl opět stažen z pro
vozu: zjistilo se, Že se na to doplácí.

xxx
Kterýsi americký průmyslový odborník si vy
jel na studijní cestu do ČSSR. Mezi jiným
navštívil i továrnu, které byla úplně zau
tomatizována. "žačali jsme skromně ruční
výrobou," vysvětluje mu ředitel, "výroba
jednoho kusu trvala téměř půl hodiny. Dnes
k tomu potřebujeme jen deset vteřin." "A co vyrábíte?" ptá se Američan - "Emai
lové štítky s nápisem: POZOR! RADÍ OMlTKAl"
XXX

Státní kontrola zjistila, že na tratí Praha-Pardubice jezdi každý den prázdný nákla3ák Stavebních podniků, Řidič ji to vy
světlil: "V rámci normalizačního procesu
mi zvýšili normu tak, že stačím sotva jez
dit - neřkuli nakládat a vykládat I"
XXX

"Prosím váB,“ ptají ae stavbyvedoucího,
"proč tady trpíte tu partu ulejváků?" "Víte, voní maj za rok nejmíň pracovních
úrazů."________________________________________

Vrátil se esenbak z dovolené z Benátek.
Vyptávání nemá konce, "lake to bylo v
městě samém?" - "Ty lidi tam ale teda
mají nervy! Všechny ulice sakumprásk zato- pěné, a voní si eŠtě zpívají!"

i V rámci perestrojky budou přejmenovány
některé pražské obchodní domy. Bílá labut
na Nebud labut, Kotva se bude jmenovat
Sotva, Máj se přejmenuje na Nemaj.
+ + +4 +

1 v ČSSR se konečně rozmáhají automaty,
. Vhodí se banán a vypadne Šest korun.
++ +++

Víte, jak se řekne anglicky perestrojka?
‘ - Science fiction.
++++ +

Pan Novák na oddělení pasů a víz. Žádá
výjezdní povolení do USA, chce se prý
zúčastnit pohřbu Waldemara Matušky.
"Ale ten přece neumřel," poučuje pana
Nováka úřednice. "To nevadí, já tam poč
kám," tvrdí pan Novák.
Instrukce ředitele náměstkovi: Zítra v
3 hodin Je zatmění slunce, tedy něco, co
se každý den nevidí. At pracující nastoupí
v pracovním oděvu na nádvoří. Při pozorová
ni tohoto řídkého zjevu podám sám příslušný
vyklad. Bude-li pršet, nebude nic vidět
a v tom případě půjdeme do jídelny.

Instrukce náměstka vedoucímu odborůt
Na pokyn ředitele bude zítra v 9 hodin
zatměni slunce. Bude-li pršet, nebude to
možné v pracovním oděvu na nádvoří vidět.
V tom případě se provede zatmění v jídelně,
tedy něco, co se každý den nevidí.
Instrukce odborů vedoucímu oddělení: Zítra
v devět hodin v pracovním oděvu dojde
na zákrok ředitele ke zmizení slunce. Ředi
tel dá pokyn k tomu, má-li pršet, což se
nevidí každý den.

Instrukce

vedoucího

oddělení skupináři:
pršet, což se každý
den nevidí, zmizí v 9 hodin náš ředitel
v pracovním oděvu.
Bude-li zítra v jídelně

Skupinář pracovníkům: Zítra v 9 hodin
zmizí náš říSa. Škoda, že se to nedá vidět
každý den.
+ +4 + +

Perestrojce říkají na Slovensku "prekabáte-

Policajt chce změřit vysoký sloup. Má za
souvací metr, vytahuje jej, skáče na sloup,

KDO SE 5MĚ3E NAPOSLED

Může ryba nosit náušnice?
Proč by nemohla? Husák také nosí brýle.
+++
Různé způsoby života: Sedí šest Angličanů,
každý před sebou whisky, jedna z nich
je otrávená, nikdo neví která...
Sedí šest Francouzů, každý na klíně dívku
povětrou, jedna z nich je nakažena, nikdo
neví která...
Sedí šest Čechů kolem stolu, jeden z
nich je udavač, nikdo neví který...
Visí na šibenici šest Rusů, jeden z nich
je vinen, ale nikdo neví proč...
+++
Tři

nejsledovanější čs.

televizní seriály:

Nemocnice na kraji města,
kavalerie, Pohřeb sovětských
+++

Plechová
státníků.

Nejnovější sovětská pálenka: Do úst se
vezme švestka, zapije se horkou vodou...
ojojoj, to to pálí...i
+ 4- +

Husák je těžce nemocen. Lékařské konsilium se tiše radí. "Musí být operován?"
- "Já jsem rozhodně proti." - "Já jsem
rozhodně pro." - "Ale propánaboha, soudru
hu kolego, to by se mohlo stát veliké
neštěstí.'" - "Jak to? Máte strach, že
by se operace nezdařila?” - "Právě nao
pak, bojím se, že se podaří."
+++
"Už jste slyšel, že se kardinál Tomášek
modlí, aby Pánbůh konečně otevřel Husáko
vi oči?" - "Ted? Kdy se všichni modlí,
aby mu )e konečné zavřel?"
+++
Na jaltské konferenci přišla řeč na papeže.
"Kdo je to uz papež?" ptal se Stalin.
"Kolik má divizí?" Výrok se dostal až
k papeži. Když se za pár let sv.Otec
dozvěděl, že Stalin umřel, pravil: "Teď
uvidí, kolik divizí máme my."'
+++
Když se Baakova matka dozvěděla, jakou
Vaška dělá kariéru, pravila: "Kdybych
j byla tušila, že se dostane tak vysoko,
byla bych ho posílala do školy."

ale nejde to. Ne a ne sloup změřit.
Mimojdoucí chlapec se zastavuje, zvědavé po
licajta pozoruje a posléze mu radí: "Kdyby
ste ten sloup vytáhl ze země a položil, mohl
byste jej změřit snadno."
-"Co kecáš, ty troubo." oboří se na chlap
ce policajt. "Já mám změřit výšku sloupu
a ne délku!"

Rozhovor dvoch občanov, ktorí sa střetli na
ulici:
-Ako sa máš?
-Dakujem. Lepšie ako zajtra.

Prešove prišiel do obchodu so známkami
unsaft.
Jrosím si patentně zámku.
-Nemáme.
-Tak, obyčajnú.
-Nemáme.
-A prečo potom máte otvorený obchod?
-Lebo nemáme zámku.
Proč byl do vesmíru poslán jeden Čs. a je
den sovětský kosmonaut a nikoli dva Slová
ci či dva Češi? - Protože by přistáli do
cela měkce v Mnichově.

xxx
V Kyjevě se koná výstava kuchyňských pří
strojů. Manželský pár si se zájmem prohlí
ží model stroje na výrobu vuřtů. "Tohle je
vysoce výkonný stroj, pýcha sovětské tech
niky. Může zásobit vuřty celé město," tvr
dí zástupce firmy. "Skutečně?" diví se pa
ni, ''a proč to tedy nedělá?"
xxx

Když byl Brezněv na návštěvě ve Spojených
státech, ukázal mu Carter stroj na loupání
brambor. Později si Carter zajel do Moskvy.
Brezněv ho vede před obrovitý předmět,
zvící věžáku, ohrazený prkny, a prohlásí:
"Tohle je naše, sovětská mašinka na loupá
ni kartoflů, největší na světe." Nákladní
vlaky přijíždějí, vysypou brambory za prk
na a už to jede.Vtom z otvoru v bednění
vyběhne mužiček s kudlou v ruce a nadává
zoufale: "Všechny to zasypalo, co si s tě
ma bramborama mám samojedinký počít?"
XXX

V posledních letech še pořádalo několik
zájezdů českých a slovenských družstevní

+++

Výstava návrhů na sochu s.Gustáva Husáka.
' inu, co říkáš mému pojetí?" ptá se autor
vítězné sochy svého přítele. "Dobré...,
ale myslím, že má dvě chyby." - "Jaké7"
"První chyba je, že by pod sochou mělo
byt napsano: Odpočívej v pokoji."^- "Jak
to?" ptá se užasle sochař. "Vždyt přece
s. Hu.'ak není mrtev." - "To je druhá
chyba."
+++

Sovětské jednotky konečně opouštějí
Afghánistán. Povídá velitel jednoho pluku:
"I fičet let jsem tam strávil. Ale, soudru
zi, verte mi nebo ne, při mém odjezdu
neuměli domorodci pořad ještě kloudně
ruský."

ků do Svoětského svazu, aby čs. zemědělci
poznán zemi, kde zítra znamená včera a
poučili se z pracovních metod sovětskvch
kolchozníků. Po návratu z jednoho takového
zájezdu se ptají družstevníci svého štastnějšíno preasedy, který onu zemi na vlast
ní oči videi, jak to tam vypadá. "Soudruzi
voní maj fantastickou techniku. Představte
si: von sejou z helikoptér, žnou traktory
a chleba jedí rozhlasem."
XXX

Pc tkají se dva komentátoři stanice Hvězda.
"Člověče, já té naší hospodářské situaci
vůbec nerozumím." - "Já ti ji vysvětlím,"
nabízí se druhý. - "Děkuju. děkuju," brání
se první, "vysvětlit
ji taky dovedu,
ale já ji pravě proto nerozumím,"

Za slovenským pastierom doliezol až na sa
laš rozhlasový reportér, aby si zaspomínal
na staré řasy.
-Věru, bolo to zlé - spornína bača. Jeden rok přišli vlci a zožrali ni deset
oviec. Druhý rok medveJ a zožral mi sto
oviec. Třetí rok priŠiel jaguár a prišiel
som o všetky.,,
-Ale bača, - raierni ho reportér - na Slo
vensku predsa nie je jaguáři
-Tak február - opravil se flegmaticky pastieri

Český jézéďák povídá svému příteli z města:
"Letos sejeme obilí podie sovětského vzoru.
Já ti něco řeknu: stébla jako telegrafní
tyče." - "Není možná. Tak vysoké?" - "Ne
Tak husté."

+++
Rozhovor na kongresu gynekologů v Praze:
"U nás v Československu provádíme antikon
cepci úplně bez pilulek." - "Skutečně ?
Jakpak?" - "Cenami za dětské oblečení."
+++

Letadlo letí z Brna do Prahy. Najednou
přitlačí jeden pasažér pilotovi k spánku
revolver: "Ted poletíme přímo do Prahy."
- "Ale tam přece letíme tak jako tak."
"U mě si můžeš výmluvy ušetřit. Třikrát
jsem letěl tuhle trasu a pokaždé jsme přistá
li v Mnichově."

++ +

V
Čs. občan žádá na pasovém úřadě výjezdní
doložku k cestě do Londýna. Chce prý
navštívit hrob Karla Marxe. Úředník nechce
bumážku dát: "To by moh přijít každý.
Kdo nám zaručí, Že tam nezůstanete?"
- "Ale prosím vás, soudruhu, jen se podívejte
do mých papírů., Už jsem dvakrát navštívil
Leninovo muzeum v Moskvě a pokaždé
sem se vrátil dó Prahy."

Dva esenbáci zastaví před semaforem na
křižovatce, když je červená. Povídá ten
jeden: "Hele, ta červená, to je zrovna
taková barva, jakou máme na vejložkách!"
"No, a hele," povídá ten druhý, když se
objevila žlutá, "to je zase jako je barva
našeho auta". "To je fakt," žasne zase
ten první a "podívej se -zelená, stejná jako
je barva naší uniformy." Když se opět
rozsvítila červená, povídá ten jeden: "Tak
jeď, to už jsme viděli!"
xxx

V Československu je oblíbeným alkoholickým
nápojem "myslivecká". Na etiketě láhve
je vyobrazena hlava starého myslivce S
fajfkou. Jedni říkají tomuto nápoji "dědek
s fajfkou" a jiní "alkohol s lidskou tváří",

Rozhovor dvoch občanov, ktorí sa střetli na

ulici:
-Ako sa máí?
-fiakujem. LepÉie ako zajita.

xxx

Škrtá esenbák sirky, aby si zapálil, a ani
jedna nechce chytit. Konečný jedna chytí,
esenbák ji sfoukne a zastrčí do kapsy se
slovy: "Ta je dobrá, tu si schovám'."

Ale aj takýto dialog ame mohli počut:
-Ako sa ti vodí?
-fiakujem celkom dobré.
-To ai ale ponad na sviňa.

xxx
-Počuli Bte? Od mája sa v
zvýši životné úroveň o 50
-Nao zaj?
-Doteraz sme mrzli a malí
kosti. Od mája budeme mať
ťaikosti.

Československu
percentl

Potká jeden kamarád druhého a hned. "Hele,
nechceš letět za 800 Kčs do Ameriky tam
a zpátky?" - "Tam a zpátky za 800 Kčs?"
žasne oslovený," a není v tom nějakej
háček?" - "Háček ani ne," odpoví kamarád,
"ale letí se přes Sachalin!"

záaobovacie ťažlen zásobovacie

XXX

V pražskom pivovare "U Fleků" rozjímajú
dvaja ludoví ekonomi:
-Som ukrutné zvědavý, čo by sme tu malí,
keby neexistovala Rada vzájomnej hospodářskej pomoci?
-Všetko.

"Soudruhu praporčíku, proč nevstoupíte
do strany?' - "Víte, soudruhu majore, ono
je tam moc pokrytců." - "No, tím se nedejte
odradit, ještě pro jednoho je tam vždycky
místo."

'“Jak je cen svět malý)11 povzdechl si čeakojslovenský občan a otevřel si kapesní atl&B.

ř
;V bytecharkovského súdruha sedia dvaja pod1 pití členovia strany.
j-Vieš, Váňa, mám ťa naozaj velmi rád. Nie
¡preto, že piješ vodku, Koniec koncov, sám
¡mám rád vodku. Nie zato, že kradneš, ty sta
rý lump, napokon sme sa vžetci naučili, ako
■ hospodáriť v kolektive. Nie preco ťa mám tak
rád, že nenávidíš židov, Kto z nás ich Iújbi? Foviem ti, ako je, prosto z mosta: Mám
ťa rád, starký, lebo si dobrý a čestný,.ko! muníatal

xxx
A

nakonec

jeden

vtípek

Jary

Kohouta:

BiPak navštívil JZD a, ptal se agronoma
na úrodu. Jézéďák rozvážně zakýval hlavou:
"Letos je to dobrý. Brambor mamě takovou
hromadu, že se můžou dotýkat božího trůnu."
"Počkej, počkej, v komunismu přece Boha
vůbec nemáme!" "Vždyt brambory také
né!"

1VÍ

< BurdaA
protože čssoudruzi
nechtějí
zůstat pozadu, usnesli se, že to zkusí také.
Časopis se však nebude jmenovat Burda,
nýbrž Breburda a budou v něm vycházet
sebrané střihy Vasila Bilaka.

Vrak Titanicu chtějí společně prozkoumat
Spojené státy, Sovětský svaz a Českosloven
sko. Každá ze tří vlád se zajímá o něco
jiného: USA o zlato, šperky a akcie- S55R
o technický kuovr-hov/ ve stavbě lodi o
velkém výtlaku- Češi pak o orchestr, který
až do sarného zániku hrál veselé pochodywatt*-’
" áSt/HT''
e__________________ jqšáčttt Ílt-......iWýl
-„VXO5IA1 VASZ Co Tt> tíPC -TAMHLE ->■, vz>ua ?»'
rfícct KwAK-TynrKr srAiíMí/CTk-ř/ir-r^p/"

Arcliiinedíiv
socialistický
zákon:
Vážený
soudruh je vytlačován nahoru silou, která
se rovná síle vážených soudruhu, váženým

Na Pankráci: "Kámo, za co tě sebrali?"
táží se rriuklové přírůs_tka. "Za protistátní
pobuřováni.”’ zní odpověď. "Snad jsi nenapsal
na zed, aby Ivaní táhli domů?" - "Kdepak.
Něco mnohem horšího! Napsal jsem křídou
na zed
Sovětský svaz náš vzor . To si
neumíte představit, jak rni estébáci namláti
li.”

soudruhem vytlačovaných.
Desatero r ¿1 r • i tu i ¿11 i zař e mzdových soustav:
1. lenost - půl zdrávi
2. co
můžeš udělali dnes, můžeš udflati
zítra také
3. stav se k Jiráci tak, aby i jiní se měli

katu positivit
0. pracoviště není

krčma, proto se
latu
nezdržuj celý tlen
to, ž,e pracuji jiní, není důvod k tomu,
abys prucuval i ty
6. zírat onou chul k práci neliledej
/. pokud ti slabě platí, nemůžeš silně práčo
vo I
K. práce
šlechtí člověka,
ale socialismus
í.let liliee nepotřebuje
9. spis, který se do 31) dnů nevyřídí sítin,
nezasluhuje tvou pozornost
I 0. kdo nic neděla, nic nezkazí, a proto
Zasluhuje preinie

Biíakovo křídlo v IJV KSČ se rozštěpilo
na dvě frakce: na pesimisty a optimisty.
Optimisté věří, že je Gorbočov dá napřesrok
odvézt na Sibiř.
Pesi mis té naproti tomu
očekávají, že tam budou muset jít pěšky
- a ješlě letos.
"Míšo, všimni si,
jak je Husák senilní,"
zavolal jjražský občan 3.N- na projíždějícího
Co i bačova pí i jeho návštěvě v Českosloven
sku. Okresní soud pro Prahu 1 ho nyní
odsoudil k odnětí svobody na deset
let
a dva měsíce. Dva měsíce dostal za urážku
hlavy státu, deset let za vyzrazení státního
tajemství.

I lonecker pobýval nedávno ’’státně’1 v Mos
kvě. I’o rozinčovneí ceremonii hledí Gorba
čův dlouho za, odlétajícím a polom praví
soudruhům ve své suitě: "lak leda jako
politik je Erich vskutku nula - ale líbtit
len chlap umí báječně.”
Víle,
n> vý

že nová Škodovka "Favorit” dostane
inlt? Bude se jmenoval bilak, vydrží

70 let a nikdy neodpiejskno.
V

SSSR

uŽ

vychází

záp a dní

Reagan a Corbačov se setkali v r.
1996
na věčnosti. Corbačov se sebevědomě usmál;
"Víte už o obrovském úspěchu komunistické
strany v
USA? Dostala ve volbách půl
módní časopis» miliónu hlasů." "Opravdu? A máte už nel

nově jší zprávy
hiA<c stalo, kdyby byli z Polska všichni
rudou Čínou?"
pĎlaci A-ystřkováni do SSSR?
S+o ú j? I 11 hy v oliou státech úroveň intel igen^ - ■

ú- Cž

z

hranic

mezi

Finskem

a

+++

Jaký je rozdíl mezí optimistou a pesimistou'’
Optimista se učí ruský, pesimista čínsky.

Inzerát v Es. novinách:"Vyměnint Čtrnácti—
i denní zájezd Moskva-Leningrad-Kyjcv za tří’denní pěší túru do Rakousku."

Opravená přísloví
'Bez peněz pro meloueháre nelez.

x
t.s. zvířata meta sněm. Nadávalo se na po
měry. Všechna zvířata si na něco stěžova
la, jen zajíc pořád poskakoval, tleskal a
volal: "A.‘c žije KSČ1" - "Co blbneš?" oboří
La se nu něj zvířátka, "Jak to Se jsi spo
kojeny?" - "Mně ty poměry tak moc nevadí,

Přišel, viděl, ukradl.

x

Pres překážky k prémiím.
x

Před

koncem

kvartálu

pozdě

oecha

pevída klidně zajíček. "Až bude netnúr, sko- nieuěiet z komára objektivní příčiny,
čitu do sítě a oni mfi budou exportovat na
i . .
Západ."
ť
4 ICL

honit.
KCH

"Už jsi to slyšel? Národní výbor
urychlil přidělováni bytu!“
"To snad není pravda."
"Bajo. Zatímco jsem byl v biogra
fu, přidělil můj byt někomu jiné
mu."
XXX

Staršina poručil dvěma orgánům, aby změ
řili stožár na vlajku bratrského Sovět
ského svazu. Orgáni koukají na stožár,
ale za živého boha nemohou přijít na to,
jak zjistit jeho výšku. Konečně jeden
dostane spásný nápad. Uříznou ho a prá
vě ho změřili, když jde kolem staršina.
"Ale, soudruzi," praví káravě, "já jsem
'c^rěl vědět, jak je stožár vysoký, ne
jak je dlouhý...!"

Muž se vřítí do papírnictví.
"Roli toaletního papíru, prosím!"
"Dostaneme ho až příští týden."
"Tak dlouho čekat nemohu!" A zase
vyběhne.

ní: "U Uljanovů slavili páté na
rozeniny malého Vladimíra Iljiče,"
XXX
xxx
Bukureščský žid se ptá souvěrce:
U restauraci první kategorie:
"Přineste mi čaj bez rumu."
Znáš nejhroznější sen velkého Leo—
nida?"
"Rum nemáme, může to být bez cit
"Odkud bych ho měl znát?"
rónu?"
"Tak já ti ho prozradím: Rudé ná
XXX
městí v Moskvě je přeplněno židy,
Pan Kropáček se odebere do osob
všichni jedí čínskými tyčinkami
jugoslávské čevabčiči s českými
ního oddělení a prosí, aby mu na
psali doporučení pro cestu do Fran knedlíky a zapíjejí to rumunskou
čujkou."
cie.
"Proč chcete, k čertu, soudruhu,
&/_Z_ knihy Jána L, Kaliny "Nichts
jet do Francie?"
zu lachen"/
"Abych poznal život francouzského
národa, jeho kulturu, abych navští
vil Louvre, abych..."
Otázka Rádiu Jerevan: Je pravda,
"Nelžete!" přeruší ho personální,
Že se sovětští vojáci stáhnou z
"Jávím sám nejlíp, co bych udělal,
Afghánistánu?
kdybych se dostal do Paříže!"
Odpověd: V podstatě ano. Jsou oxxx
všem nuceni udělat okliku přes frán a Turecko.
ČSSR udržovalo diplomatické styky
samozřejmě i s Čínou. V té době
*
navštívil předseda Mao Novotného.
V rozhovoru se Toník zeptal, zda
Velké pátráni po zmizelém. Orgáni po
jsou v Číně také odpůrci režimu
dlouhém hledání najdou v lese hlavu.
a kolik jich asi je.
'No jo, to je pan Novák," dí jeden.
"Opozice u nás nestojí za řeč,"
'Ale kdepak, ten byl přece větší,"
ujistil Mao, "maximálně 14 milió
nů."
♦
"U nás jich není také víc," zajá
Přijde domů orgán ze školení a nadšeně
sal Antonín.
vypráví: "My jsme dnes měli kurs karate
xxx
Ja jsem vám s Frantou tak sek vo zem,
že se půl hodiny nemoh probrat."
Krátce po zemětřesení v Bukurešti
navštívil sedmihradský zemědělec
Za týden se opět chlubí: "Máňo, tak
rumunské hlavní město. Když se vrá jsme se dnes učili džudo. Já jsem s
til, ptá se jeho žena:
Tondou zamával tak, že ho nemohli vzkří
"Viděls tu katastrofu?"
sit." Třetí týden $e vrátí celý pořeza
"Samo. Dokonce jeho ženu!"
ný v obličeji. A mlčí. "Nu tak, co dnes
xxx
Venouši." vyzvídá žena, "měli jste džin
džitsu?" Mávne rukou orgán: "íle kde,
Na kterési veřejné budově ve Var
šavě se skvěl obrovitý transparent: učili jsme se jist s příborem."
AŤ ŽIJE SOVĚTSKÝ SVAZ!
Kdosi pod něj připsal: "Ale na
vlastní útraty!"
xxx
♦
"Natašo, zbláznila ses? Chceš si
vzít osmdesátiletého dědka?"
Vlak z Prahy do Bratislavy, v kupé se
"Nojo, ale představte si, když byl
dí civilista a ještě jeden civilista.
mladý, stiskl mu Lenin jednou ru
Cesta je nudná, co dělatí Pán začně
ku."
vyprávět vtipy. Druhý se nesměje a oxxx
mlouvá se: "Já prosím nerozumím. Ale
jsem ESENBÉ." "Tak to já budu tu anek
"Jaká pamětihodná událost se sta
dotu vyprávět pomalu a dvakrát za sela roku 1875?"
hou."
Nikdo neví odpověd. Konečně pro
zradí referent stranického škole«1

Je to nakonec docela logické: Program 'sestaví si samovar sama. ' Za dva měsíce
"řezat se hlava nehlava" mohou mít j<^<dině píše stará Ruska zase do Moskvy. Děkuje
za radu, ale když součástky dala dohro
ti, - kteří žádnou nemají.
<
Analyzovat chyby demokratických politiků mady, nebyl z toho samovar, ale raketa.
je historická nezbytnost. Zajímat se však
+++++
o minulost bývalých komunistů je kádrová
"Proč si bere Američan starší ženu?" "Pro
ní.
V.Davydovski tože je bohatá." "Proč Si bere starší ženu
Švýcar?" "Protože je dobrá hospodyně."
"A proč si ji bere sovětský funkcionář?"
KDO SE SMĚTE NAPOSLED
"Protože osobně znala Lenina."
+++++
Otázka: "Co dělat při popolachu atomové
války?" "Vzít bílé . prostěradlo, a po čtyřech Schůze strany
Kijevě. Nadšeně hlásí
se pomalu plížit na hřbitov." "Proč pomalu?" předseda: "Naš vítězný soudruh kosmonaut
"Aby nevznikla falešná panika."
přistane co nevidět na slunci." "To přece
není možné..' Vždyt by shořel." "Naše slavná
+++♦+
strana není tak hloupá, podceňuješ ji. Sou
V moskevské tramvaji: _ "Odpustte_ prosím, druh kosmonaut ppistane na slunci v nooL
jste Snad sám nebo váš příbuzný členem kdy slunce nezáří."
nebo funkcionářem strany?" "Ne." ;*sse
+++++
snad vysoký důstojník naši slavné armády?"
"NeJ" "Sste jistě členem našeho milovaného "Může být v SSSR opoziční strana?" "Ne.
KGB?" "Nt.", "Tak vy pitomče, proč mi Kdyby se založila, stal! by se všichni jejími
stojíte na mize?"
členy a zase by byla jediná strana."
++++♦
+++++
U bytu rodiny Ivana Ivanoviče zvoní ve "Komunismus je naše největší dobro," hlásá
Čtyři ráno zvonek: "Nelekejte se, nic zlého partajní funkcionář, "bez ní by lid zahynul,
se neděje," volá soused," "jen hoří dům..." mládež by chřadla, náš život by neměl
obsah a smysl." "Trochu přeháníš, soudruhu,"
+++++
ozve se z posluchačstva hlas, "moji rodiče
V hlavním . městě SSSR vyšel nový telefonní nebyli komunisté, jejich také ne a vůbec
seznam. "Nu, jste za nami hodně pozadu," nikdo z mých předků." "No, a kde jsou?
míní západní diplomat. "U vás ma sotva Nezemřeli už všichni?"
jeden z padesáti obyvatel telefon, v Bonnu
má skoro každý druhý a v Bernu snad_
dý." ■ "Typické kapitalistické počítání,"
Dvě z vtipruku Járy Kohouta
zavrčí Rus, "nezapomeňte, kolik lidí ■ u
nás při každém telefonním rozhovoru poslou- V^ Varšavě předvádí na estrádě své číslo
hypnotizér. Zavolá na podium tři dobrovol
c^ co se teteíonuje!"
ná media. Prvnímu povídá: "Sste na Sahaře,
++++♦
je vám nesmírně horko, potíte se!" Maník
Ptá se švýcarský žurnalista . sovětského se opravdu potí, utírá si čelo kapesníkem.
ministra zahraničí':. "Proč některým Němcům Hypnotizér mávne mu před očima rukou
říkáte "revanžističtí militariste" a jiným a medium se probudí. Druhému dobrovolní
"demokratičtí bojovníci za svobodu?" "Protop ku dí: "Jste na- severním polu a je vám
že první odpírají sovětské tanky a druzí sva^ zima a nem^e se čím " pHkiýt!"
^^dium se rfese zimoti a drkotá zuby osto
se o ně opírají."
šest. Hypnotizér ho mávnutím ruky probudí.
++++♦
Třetímu tvrdí: "Jste ve Spojených stá,tech,
"Budou generálové v S55R nosit dál čepice jste nezaměstnaný, žijete z chudínsté podpo
z ovčí vlny?" "Ňe. Počet generálů stoupá ry, máte staro odřené šaty a b^cdl^^ ve
sklepě!" Třetí_ medium povídá výhružně:
víc néž počet ovcí.'*
"A jestU mi teď zam^^e rukou před očima
+++++
abyste mě vzbudil tak dostaneš íacku
Stará Ruska pracuje už 20 let na Sibiři jairo dům!"
v továrně na samovary. Protože si samo-,
+++++
var nemůže koupit, prosí písemně nejvyšší
sovět v Moskvě, aby Jí jeden samovar přidě Potkali se u Berlínské zdi dva východní
lil. Dostane odpověď, že , to není možné, Němci. Povídá jeden: "Wie gets dir?" samovarů je nedostatek, ale at si tu a "Nemluv tak nahlas!" - "Proč bych nemluvil,
tam odnese součástku samovaru domů a vždyt zdé nikdo není!" - "No, ja, aber
'
“
1
i
copak víš, jestli jeden z nás není fízl?"
*

+♦+++
Test dopravních orgánů. "Co to je kar
burátor?" Zkoušený orgán se kouká ne
chápavě. "Dobrá, dobráj to nic," pra
ví 'zkoušející, dáme jinou otázečku: K
čemu je startér?" Dlouhé mlčení, zkou
šený blekotá, ale zřejmě neví. "Nic se
nestalo," dí zkušební komisař, "snad
budete vědět, co to je motor." "Á mo
tor, to já vím, to znám. To je... můžu
to říct svejma slovy? Jái:tu vodbtjrnoti
termitologii neovládám." "Ale prosím,
prosím, to je ještě lepší." "Tak teda
motor je... motor je., to, co dělá
rrrrrrr."

Pro případ výbuchu atomové elektrárny
na Slovensku učinila vláda potřebné opatřeni:
Češi a Slováci si vymění hymny; Zatímco
Češi ubudou ondáte zpívat Nad Tatrou se
blýská, Slováci budou pět Kde domov m&j?

"Potom ■ řekne těm na levici: "Jdelc ■ ode
mne, prokleli, do věčného^ohně, připra
veného ■ ďáblu a jeho "andělům!”

4^4
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Kdo se směje naposled

Ý

Castro řeční v Břetislave a nakoniec zvo
lá: "Mech žije sto miliónov Slovákovi"
Husák ho potiahne za rukáv uniformy a
Šeptá mu, íe tolko Slovákov nieto, Castro
au odpovedá: "Co Bii to vraví š, ve3 ja
viem. kolko fliaS rumu vám posielam!"

Za poslednej návštěvy Andropova v Prahe
mucha stále lietala okolo sovětského hos
ta. Husáka, ktorý sedel pri Andropovovi,
to napálilo a muohu zabil. Andropov ho
nato karhavo oslovi: "Ale s, Husák, čo to
robíš, ve3 v socializme má každý právo na
Život."
Potom začne před Andropovom skákat hlcha
po stole, Andropov ju prstom pritisne na
stol a zadusí. Husák mu nato hovoří:
"Prečo si ju zabil? Ve3 vraviš, že v so
cializme može každý žit."
Andropov nato uštipačne:"žit áno, ale níe
skákat I"
"Horizont"
Přijde čs. občan k psychiatrovi "Pane dok
tore," povídá, "se mnou musí být něco v
epořádku- Mní se každou noc zdá, jak se
rostfíhávám zátarasy na hranicích, "To

V

r

«

Gustáv Husák chodí rád na zapřenou po
českých luzích a hájích. Tak takhle jed
nou potkal jednu babičku a ptá se ji:
"Tak co, bábi, jak se daří?"
"Ale, ani se neptají, panáčku. Mám potí
že s dětma. Mám tři syny. Dva z nich sou
zavřený. Ten první nechtěl podepsat lisstínu ve prospěch smrti Horáková. Zavře
li ho. Tak ten druhý zas podepsal Char
tu 77. Taky ho zavřeli."
"Ho a co ten třetí, babičko, taky něco
podepsal?"
"Ten jedinej na nich vyzrál," rozzářila
se babka, "ten ee vůbec podepisovat neu
mí. Dneska se má dobře, slouží u'SNB."
Z "Biče"

není vůbec nic neobvyklého" dí psychiatr,
"to se dnes zdá každému druhému. 1 mně."
- "Nojo, pane doktore, jenomže já se po
kouším projít ze západu na východ."

V nej lepší pražské restauraci sedí sovět
ský a čs. funkcionářu luxusního oběda. U
vedlejšího stolu ji zatím jeden host su
chý chléb a zapíjí ho vodou. Všimne sí ho
sovětský taváryšč a ptá se: "Není tohle
Gustáv Husák, váš generální tajemník?" "Ovšemže je," praví český soudruh lhostej
ně. "A jak to, že jí tak chudobně?" - "Ví
te, to je jeho koníček. On si namlouvá, že
je o tři léta před ostatními občany."
SSSR: Kdy je člověk senilní? Když stojí
s prázdnou sítovkou před obchodem a nemů
že si vzpomenouc, zda jde ns nákup nebo z
nákupu,

Zpověů v Polsku: "Otče, mám dlouhý nůž a
jako souseda funkcionáře strany. Mám bod
nout?" - "Synu, to by bylo nekřestanské
a přivedlo by tě to do neštěstí." - "Tak
tedy nemohu dělat nic?" - "Brousit, synu,
brousit,"
Bulharsko: Co se musí udělat, aby byl mo
zek Todora 2ivkova veliký jako hrášek?
Musí se napumpovat.

Píše se rok 2!OO, při výuce dějepisu se učitel ptá: "Tak kdo nám poví, kdo to byl
Gustáv Husák?" Ve třídě velké mlčení, li
či tel přinesl naučný slovník a vyzval žá
ka Pepíčka, aby heslo našel a hlasitě pře
četl. Po chvíli hledáni Pepiček radostně
oznámil, že už heslo našel! "Gustáv Hásák,
bezvýznamný prezident ČESR v éře Karla Gotta, udržovaný příspěvky Ivana Lendla."

Husák a představitelé vlády a strany obdr
želi telegram: "KSC ROH JA". Nemohli vy-

luštit, co telegram znamená. Zavolali úspěšného hudebníka Mládka, který je mistr
zkratek, vždyt složil i skladbu, které je
*
pouze ze zkratek. Mládek po přečtení teleDva esenbáci Šli na houby a jednoho u- I gramu řekl: "Soudruzi je mi to úplně jas
né, ale nevím,zda Vám to mohu říci".
Stkla zmije. Jeho partner vytáhl notes
|"Ale, soudruhu Mládku, nám přece můžeš říse statěmi o první pomoci,.nalistoval
1 ci vše."
"uštknutí hadem", pak vytáhl bouchačku
"Nu když to tedy chcete vědět, tak tedy:
a vystřelil do vzduchu. "Co blbneš, pro 'Konec spokojených časů, rychle opustte
hrad, Jurij Andropov."
sím tě?" ptá se uštknutý policajt, "to
snad chceš přivolat pomoc?" "Koukej, ta
dyhle stojí... uštkne-li tě had, je nut
no okamžitě vypálit ránu!"
.4 nzkanec vtípek Jdry Kohauta:

«
Víte, kdo má v CSSR 200 IQ? 200esenbáků.
Ale dohromady.
A kdo nemůže dostat zánět mozkových
blan? Orgán VB. Mikroby ve vzducho
prázdnu hynou.

Stěžuje si jedna paní: Tak jsem vymetla
všechny krémy a koště jsem nikde nesehna
la.

LENINOVA PROROCKÁ SLOVA:
„Nejdříve se musíme snažit dostat do své moci východní Evropu, po
tom masy v Asii a nakonec musíme napojit poslední baštu kapitalismu,
Spojené státy.
Nepotřebujeme pro to mnoho bojovat, neboť nám sami padnou do ru
kou jako zralé ovoce. Musíme si zajistit spolupráci učitelfi a profesoři!
na Školách a universitách, pacifisti! a reformátorS, a tím ovlivnit duševní
a myšlenkový chod kapitalistické mládeže, která později odmítne účast
na krvavém konfliktu ve věci komunismu ...”
Oíázia radiu Jerevan: Proč jsou v Sovět
ském svazu tak oblíbeny Špičaté italské polo
botky?
Rádio Jerevan odpovídá: Protože se jimi dá
zaSiápnout Šváb i V koutě.
»
NejvětSÍ Škůdci Československa v roce 1983
7] Obaleč modřínový. 2] Povaleč rudý.

*
Široká řeka Volba. Pluje po ní vor, na voru
sedí Ivan Ivanyč. Vor uvádí do pohybu žena,
která odstrkává vor bidlem. Ze břehu je slySet
hlas: „Ivane IvanyČi, zastav, vystup, posedíme,
okurky pojíme, vodky popijeme, pobesedujeme. “
Ivan Ivanyč volá: „Kuzmo Kuzmiči, rád
bych zastavil, vystoupil, poseděl, okureček
pojedl, vodky popil, pobesedoval. Ale jak vidlí, ■
nemohu. Vezu ženu do porodnice!"

Šlehy z čížkova „biCe"
Stojí dva pohraničními na hranicích a
zasněně pohlíží na západ. První se ptá:
— Co si ty, vlastni, myslíš o naší vládě?
„Přesné totéž, co ty!"
— Pak mi nezbývá, povídá zas ten první
smutné, než té zatknoutt '
*
Ptá se soudruh Kapek kardinála Tomá
ška výsměšně:
„Tak co, monsignore, kdy už nám podopííete tu přihláSku do strany?"
— Ale ihned po vaíí-zpovčdi, můj synu
nové

Kdopak ví, co to byl Dekret kutnohor
ský?
— Dekretem kutnohorským přiděloval
kdysi Karel IV, byty v Kutné Hoře.

Vedoucí přidružené výroby v
JZD Mokropsy se žení. Svatební
veselice je v proudu. Muzika vy
hrává, všichni jsou v kole. I Marjánka tancuje se svým ženichem.
Najednou hlasla světla. Minuta,
pět, deset ... a opět se rozzářila.
„Kdybych byl věděl, že to tak
dlouho potrvá”, popotáhl si že
nich bujaře kalhoty, „byl bych
tě připravil o poctivost už ta
dy!”
.
.
»
Rozjařené Maijánce náhle jakoby
v krku zaskočilo. „Tak tos nebyl
ty ...? ”

„Politický uprchlík”, který si za
pár tisícovek dolarfi mezitím
„upravil poměr k CSSR” se ptá
doma příbuzných: „Jsou pravdi
vé ty západní pomluvy, že naši
I lidé stále ještě musejí stát fronty
' na maso a česnek? ” - „Dneska
už opravdu jen zřídka —když ně
co je.”
Rakouský Žid se chystal na ces
ty. Kamarád se ho ptal: „Kam
jedeš? ” — „Do Československa,”
! „A nebojíš se? Vždyť je tam
| třídní boj? 1” — „No, ty tri dni
to přece nějak vydržím, ne? ”

*
Balancuje číínífc dvěma talíři na rukou
v BomĚ pohostinství v Praze. Nadává:
„To sem blázen. Ne a ne si vzpomenout,
kerej z tich dvou guláčů jsou vlastně ty
dušený játra pro toho v koutě“,

*
Sovětská vlajka dostane nový znak:
Amora. Proč Amora? Je po zuby ozbro
jený a má náhlí zadek.
Taky čs. vlajka dostane nový znak.
Klokana. Proč klokana? dnu, odpovídá to
situaci. Vysoko vyskakujeme a máme
prázdnou kapsu.

NĚKOLIK ŠLEHŮ Z „BIČE“
„ňfilej pane, povídá pán soudruhu KožeSníkovi ve vztahu pražského hotelu In
tercontinental, jednou nahoře, jednou
dole..
— Taky filozof?, rozveselil se Jaroslav.
„Kdepak, liftboy!"

*

„Přejete si také housku?, ptá se číiník
v Domě pohostinství hosta.
—• Ano.
„Tak už nejsou", dí číiník.

♦+♦+ +

Setkají se tři žraloci. Stěžuje si jeden:
"Ja j<em ll neilívno spolkl Bulhara a od
té doby mám pořád v tlamě chut česneku.”
"Ja to mám horší. Pozřel jsem Angličana
a [eítě tvfl jsem opilý whiskou." - "3a jsem
na tom nejhůř," praví třetí žralok," spolkl
jsem Rusa a od te doby plivám samé medai
le a řády."

+++++
Ředitel pražského cirkusu se chlubí noviná
řům: "Naším nejlepším číslem je vystřelení
muže z děla." "A snese ten člověk takový
náraz?" - "To nevím, ještě nikdy jsme
ho nenašli."

Zastavárna
VÝŽtOKO PAMETIHODNVrH

Jdou dvě prostitutky pařížskou ulicí a potkají
Husaka. Jedna ho přeuctivě pozdraví. Diví
se přítelkyně: "Prosím tě, proč jsi tak
naramně zdvořilá?" - "Copak neznáš majitele
největšího bordelu na světě?"

Závidíme
V letošních Lidových novi
nách- nebude ovšem k Taufrovu
výročí patrně nic, nanejvýš něja
ká pomluva,, invekliva ziebo to
tální despekt; političtí odpůrci
nebývají a dnes už vůbec nejsou
způsobili ke spravedlivému kri
tickému soudu ve věci umělec
kých hodnot, Taufra vždy přímo
nenáviděli, protože mu záviděli
talent, invenci a charakter.
(Zuzana Nová, K nedožitým
osmflesálinám Jifiho Taufra. Na
še pravda, 10.7. 1991, č.'49, s. 3)

♦++«■+
Rozdíl mezi curyíským a moskevským ná
vštěvníkem restaurace? Sotva se Curyšan
posadí, už vypráví vtip. A sotva Moskvan
vypráví Vtip, už sedí.

+++++
Příslušník VB vyndá z kufru brambory,
nakrájí je a vysype z okna. Potom nakrájí
cibuli a salám a taky je vysype z okna.
"Co to děláte?" diví se spolucestující ve
vlaku. "Bramborový salát." - "A proč ho
tedy vyhazujete?" - "3á ho nerad."

|

+++++
Vlak Pardubice-Kolín. Esenbák vytáhne
z kapsy krabičku, vezme z ní špetku jakého
si prášku a vyhodí ho z okna. Několikrát
za sebou. Před Kolínem už je to spolucestu
jícím divné. "To je prášek proti vlkům,"
vysvětluje ochotně příslušník. "Copak tu
jsou vlci?" žasnou občané. "No, vidíte,"
dí spokojeně orgán.
+♦+♦♦

Duben. Po Václaváku od Muzea sjíždí poma
lu tank, na kterém vlaje americká vlajka.
Lidé otvírájí^okna, vybíhají z domů a nadše
ně volají: "At žije svoboda! At žijí Američa
né!" Příklop tanku se otevře, vystrčí hlavu
usmívající se rudoarmejec: "Nět svoboda!
Nět Amerikáňci! APRÍL!"

+++++

’

— Nerozum iem — ho vo r'
prvý — ako móžeš tak lacno
p i vd áv at ' m etly. Ja kradném
tovar na metly, a predsa si
¡ó ftemóžem do vo lit .
— A ja zas áno.
— Ako?
— Ja kradné m hotové metly.

nic i":

I

V Rusku stáli l'udia v radě
na vodku. Hodinu, dve, tri.
Napálilo to ¡edného z nich
a hovoří: Ideme zastreliť to
ho Gorbačeva, ktorý zaviedol táké poriadky.
Po chvíli sa vrátil a ti v ra
dě na vodku sa ho pýtali: Tak
co, zastřelil si ho?
— Kdeže, tam je ešte váčši
rad ako tu.

Na rohu uKce v Moskvě
zhovárajú sa dvaja “ obc hod 

To je hrozné," hřímá ředitel Pankráce.
"Jak jste mohli toho diverzanta nechat
utéci? Copak jste neobsadili všechny výcho
dy?" - "Obsadili," odpovídají bachaři, "ale
on utekl vchodem."

Charakter,, ,j
\- t
Taufer, jeden z těch;1' 'kteří
Biebla dohnali
sebevraždě,
včera mluvil pří odhalení; pamět
ní desky na domě, i z jehož okna
Biebl vyskočil. Vrah průháSejíci
projev k uctění památky své obě
ti - to je jedeji z, typických rysů
■socialistické morálky, Vfm - od
Viléma Závady, z doby jeho sdíl
nosti v druhé půlce 60, let všechno, co mu o příčinách
a okolnostech" Bieblovy sebe
vraždy řekl Nezval. A ten ty věci
věděl detailně od ministra Václa
va Kopeckého.
(Jan Zábrana, Modré sešity 121,
Literární noviny, 18.7. 1991, Č.
39, s. 12)
Bývávalo? „Nejsem z těch, kdo věří. že u
vás někdo nfikoho stále sleduje
poslouchá, udává. Ale any&Um, že
tomu nejvíc věříte vy sami.
Omlouváte tím nedostatek odva
hy mít vlastni přesvědčeni a v
případě potřeby |e hájit. Ano. bo
jíte se mluvit. Ale bojíte se, pro
tož nevěříte v žádnou pravdu a
žádná vám za to nestojí, abyste
JI hájil za každou cenu?
(anglický novinář Clinton hrdi
novi románu Jiřího Muchy z ro
ku 1563 Pravděpodobná tvář, Cs
spisovatel 1990, s. 70)

——

> ■

. r

Být svůj a1’
”
■Ty špřfastcty hífičl mně. jaké
jsou organizovány v tisku, už
, nějak přežiju. Pro spisovatele je
to ostatně
cenná zkušenost;
chystám se jl zpracovat v dalSI
knize, která naváže na Vabank.
(Alexej Plůdek y Psaní L. Vacu
líkovi,. ln:_KdoUdal spisovatele
VaviuíkU, špigl 17. 1. 1991)

Přeli st Rus, A menčan a Čech, která z jejich
zemí má nejhustší lesy. Rus tvrdli. Že když te
nikdo ztrati v tajit, marné ho hledají i Čtruác
dní vrtulníkem,
se chlubil, že ačko
liv je americká elektronika dokonalá - z
družice ve vesmíru te dá přečíst na Zemi nápis
ne krabičce zápalek • pecte jenom, když rdít do
zabloudí ve vermonttkýtb lesích, nikdy ho
vůbec nenajdou. Čech se jen usmíval a ^^10tovai, že v Československu musí■ být lesy přece
jen nejblubií a nejbustíí „Představte si - řekl ješté dnen, čtyřicet tet po vátie pofád x meh le
mu partyzán a chodí si pro medajle “
*

KDO SE SMĚJE NAPOSLED
Zkouška nových "orgánů" 5NB_ "Co udělá
te, když chytnete zloděje v záhonu reharbory?" - "Zaženu ho do záhonu salátu."
- "A proč, prosím vás?" - "Nu, protože
se mi bude salát do protokolu lepší psát
než "rebarbora"."

Vřítí se do lékařské ordinace muž a křičí:
„Pane doktore, hned mé operujte. Mám nico
na hlaví mezi ušima a očima. Je to naléhavé "
Dokio, se brání, tak rychle že to nejde, že se
každý pacient musí nejprve vyšetřit, ale muž
se nedá odbý:, „Ničím te nezdržujen, hned
operujte. "
„A proč vás mám operovat, co st vám dě
je, jak se to projevuje?"ptá ee doktor.
„Pane doktore, je to děrné, Pořád něco jiné
ho slyším a při tom pořád nico jiného vidím."

+++++

Jdou dva příslušníci po Karlově mcssě.
Jeden právě přesnídává, ale pokaždé
než ukousne,, přeběhne na druhou stranu.
Ptá se kolega: "Co blbneš, prosím tě?"
- "Ale to ten zubař. Před hodinou mi
vyblomboval zub a přikázal mi, že 'musím
kousat dvě- hodiny dycky na druhý straně."

#

+++++

Jaký e rozdíl mezi Castrem a Bilakem?
Castro je politik i Kuby a Bilak kuba z politi
ky,

Zkouška nových šoférů 5NB. Na řadě
je normální uchazeč. Zkušební komisař:
"Jak byste nám vysvětlil funkci spojky?"
- "To prosím... to prosím nevím?" - Komi
sař: "Jinou,, lehčí otázku: K čemu je
výfuk?" - "Prosím k tomu..., k tomu...
aby se ... dám se poddat." Komisař: "Tak
to zkusíme ještě jinak: Co je to motor?”
- "Prosím..., prosím vrvrvrvr..."

#

Ranní rozkaz na sovhské posádce: Prověrky
u našeho praporu, prokázaly, že je všechno cel
kem v pořádku. Jenom soudruh drrvotnický
inspektor vyčítá, ie si málo minímc prádlo.
Proto nařizuji: v 21 hodin nástup po
livých rotách do klubovnty a tam vám soudru
zi staríinové přečtou, kdo s kým bude prádlo
ménit-

+++++

Američan se dopustí v ČSSR dopravního
přestupku Příslušník ho zastaví a pikáže

H

mu, aby o svém přestupku udělal písemné
prohlášení." - Američan protestuje: "Neu
mět česky..." - "V tom případě vás musím
zadržet," hrozí esenbák. "To raději to
zkusit. Dát pejprl" Přeloží papír a vloží
do něho desetidolarovku. "No vidíte,"
povzbuzuje ho orgán, "říkáte, že neumíte
Česky psát a zatím máte už polovinu
hotovou." 1

Učitelka je se třídou na vycházce u lese. U
jednoho stromu leží a dokonává veverka.
„Podívcte se, dti, - vyblí, učitelka - co to tu
je?" Děti se ne veverku dívají ale nedovedou
uhodnout, co to tam je,
„Ale, děti • zl^o^í se učitelka - vždy, se o
tom učíme každý den!"
Pepíček li sedne na bobek, prohlíží veverku
zblízka a pak vyhrkne, „KruCřnái. to bych neřek', že takhle vypada, Lenin,"

+++++

Vypravuje Rus Američanovi o velikosti
st^o^v^tsi^é říš a aby ho ohromil dává mu
příklad:
— V Kaíací^stanu mán^e tak obrovoU lány
pšenice, ie kdyi u jednoho konce stt^rřt^jeé
autem ráno v osm hodin, trvá to aí do šesti
večer, ond doóedeš na druhý ý onon
Američan pookkrjí^ie uznale hlávou: „já vím,
my jsme taky kdysi mívali taková auta.“

Na mezmbodrti výstavě výpočetní ttdrnOn
Vídni ss ptedváttí také počítá Č^kaste}0d^ OMe vtí. Je to p°ěíuě modnní,
jiz m^. itytofený 2 dovezených dM. da
povol se 2 Č po/^u^c^í!í čere:
áNdmáms mno, aedmyp rwso.j
Polský licenlM, počítat! nn povel bliti:
„Go to jo maso, oe to jj mMoi-0
V dattím ořehvitábní p řlšel Spo Sovu t^čtiač
Spojených stM. po zmáčk^tí
fnofltóu titul:
„Gj to jo nematm oe -ojo oemámem
vs

Sedl v sovětském vlaku stHředed a ohtapec.
Po 'dloubl dobé se stHČeded oookývó 0 bhovou.
„Kam jedeš, ohlap&Š“
—Jodu z Moskvy do Leningrc^^i^, obpouídá
loch.
„Já 2ase o LLdinnradu do UaosUky,i, tovyi^s^tě
luje děda.
Dlouho jo íteho, aí so eblapa osmOH m lítá:
—-Jkk je to možné, dédoř já 2 Moskvy do

*

Na psacím otobe preztdensn Husuká áa2á2vtoldon;
„Tady jo Gorbaaov, Gustikí. Mám ponjednu otázku. Rostou u vás llto- so vel^^s> boubyž"
„Za moc to nestojí.“ - aUpouoír .Hutky,
„Tak si z toho nic nedětl,. sampjřejmP. ti
pomuíu. Jdšté dneska ti posílám padesát tttií
kozáku.”

Leningradu, vy o ^ningrodado Mosnoy v

■ jecbtom arýnto' vlohu?
„SRořcč^ mso to ujovětluje: „Vot takáia
těchntaas'‘

13g

Inzerát Intouristu: Navštivte So
větský svaz dřív,než Sovětský
svaz navštíví vás I

se jmenoval Lenin. On se vlastně
jmenoval Uljanov, ale říkali mu
Lenin. A ten měl kamaráda. On to
vlastně nebyl jeho kamarád, ale

XXX

NDR má nový státní znak: rudě no
hy na černám podkladě. Význam:
Rudí tápou v temnu.
XXX

říkali to o něm. Vlastně se ani
neměli rádi. A ten se jmenoval
Stalin. On se vlastně jmenoval
Džugašvili, ale říkali mu Stalin.
A ti dva udělali v říjnu revolu
ci. Ona vlastně nebyla v říjnu,
nýbrž v listopadu. Ale v té zemi
divů vždycky všechno dlouho trvá,
než to dopadne. Ale my říkáme říj
nová revoluce, i když byla v lis
topadu. Hlavně se v ní vraždilo,
tak tomu říkáme socialistická. A
vlastně to nebyla revoluce..."
.... ale to je vlastně velikánskej
bordel.,.!
"Tak vidíš, žes nato přišel sám,
co je socialismus.
XXX

„Firmu

(ů

ale vypadl to na hospodu."

V ČSSR není dnes k dostání kost
kový cukr. Formiček je zapotřebí
k výrobě přídělů másla.
xxx

Jaký je rozdíl mezi Polskem a
NDF? Polsko je týden před NDF.
XXX

ZE ŠVEJKOVY DOM
OVINY

"Mohl bys mi vysvětlit, co je to
vlastně socialismus?'1
"Játí. povím příběh a přijdeš na
to určitě sám: Je to už dávno,
co žil jeden velký muž. Jen mu
tak říkali, že byl velký. A ten

Kandidát na místo "esenbáka" s vý
borným kádrovým posudkem jde k
přij imací zkoušce. Aby mu zkoušku
ulehčili, vzhledem k tomu posudku,
klade mu zkoušející lehkou otázku:
"Kdo zabil Ábela?" Kandidát se za
razí, ale aby nevypadal tak blbě,
vyžádá si den na rozmyšlenou.
Sotva přijde domů, ptá se ho dych
tivě nedočkavá manželka: "Tak jak
jsi dopadl? Přijali tě?" - "Asi
jo," povídá budoucí
"esenbák",
'když už mi přidělili první případ.
Z "BIČE"

ŽENA - NEBO ZVÍŘE?

PrehTad pracovných sil

Státní zdravotní ústav v Praze svolává
mimořádnou poradu, aby vyřešil problém
jedné pracující ženy, která zaslala ústavu tento dopis:
Žádám Vás o laskavé vysvětleni, jsemli žena - nebo zvíře, já sama to nedove
du posoudit.

v ČSSR k 1. januúru 1980

Ráno vyletím z postele jako ptáček, bě

Pcčel obyvatefov cclkovř t.......... 15, 000 000
Z toho starífch ako 60 rokov * *... 2, 000 000
Zostáva na pricu
13ř 000 000
Z toho caJidSích ako 18 rokov ..... 4, 000 000
Zostaiva na pricu .......................... 9» 000 000
2 mho šcudujúctch
........................ 500 000
Zostiva na pricu ..«,........... 8, 500 000
Z toho úrtdntci: ..........,..... 1 > 550 000
Zostáva na pricu ............... 5j 200 000
Z toho vojáci a cStcbůci.......... .... *. l4 200 000
Zoscívb ha pricu ............................ 4, 000 000
Z toho choří a bližní .................. . .. b 550 000
Zostůva na prócu ........ ..
2t 450 000
Sportovci t umělci .,. 2, 347 654
Zostíva na pricu .................. . .......... 102 346
Z toho vHzni (PankiiCjLcopoldov) .. 102 344
Zústůva na pricu ............ ............................ .. 2
Teda Tjr a Ja 1«

Z toho vyplývá, že tento itav by maj byť
pre nin výzvou k činorodé} práci v popudom
k vyfiiej iniciativě.
Musíme vláčej pracovať. NajmB Ty, preto2e ja na Teba robit* nebudem III

Z "HORIZONTU"

žím do zaměstnání jako zajíc, jsem vy
plašena jako sova, abych přišla včas.
V práci dřu jako vůl. 2édá-li vedoucí o
něco, říká mi holubičko. Ženy tvrdí, že
jsem pyšná jako páv. V poledne po všem
honění mám hlad jako vlk.
V závodní kuchyni vaří jako pro prasata
a porce dávají jako pro vrabce. Po obě
dě běžim jako jelen, pak jdu na schůzi,
kde sedím jako kvočna a kývám hlavou ja
ko osel. Po schůzi běhám po nákupech ja
ko honící pes a nákup tahám domů jako
mezek.
Doma uklízím, vařím, běhám jako srna,
přitom na děti krákám jako vrána; pak
přijde manžel a ptá se: "Cos vařila, ku
řátko?" - "Zatím nic, broučku." On na to:
"Tak cos dělala celý den, ty huso!?. Jsi
líná jako Veš!" Tak vlezu do postele a
spím jako liška a tak to jde ze dne na
den.
Jsem ze všeho utahaná jako kůň, spocená
jako myš a hubená jako koza. Nejraději
bych bučela jako kráva!!
A proto prosím o posudek, jsem-li žena
nebo zvíře!??!?!?!?!?

Československý turista stráví
celý den ^prohlídkou výloh
Spolucestující se mu posmívajít
kupovat sovětské hodinky? Co,
jen hledáš?" - "Hodinky, které
1968 ukradli."

v MoskvĚ
hodinářství.
"Jak můžeš
prosím tě,
ml v srpnu

díváte na mne?" - "Protože se to přlhází
pokaždé, když k nám vane vítr z Českoslo
venska."

+++++•

Proč si zaslouží sov. vedení důvěry všeho
lidu? Protože důvěra nepředpokládá vědomost.

++++ +
Nynější šéf KS SSSR je úplný protiklad
svého předchůdce. Andropov byl polomrt
vý, když úřad zastával, čeměnko je naprotitomu položivý.

+++++
Schůze vůdců sov. bloku v Moskvě. Čeměn
ko vybuřuje: "Západoněmečtí revaníisté
nám zamořují svými průmyslovými odpado
vými plyny celou zem." Účastnici pokyvují
se zavilým souhlasem. Po chvíli však čs.
vůdce Husák zrozpačití a breptne: "Ano,
jistě, soudruhu Černěnko, ale proč se pořád

++++ +
Otázka Rádiu Jerevan: Co se stane, nahradí-li se v Moskvě všechna "ucha" svatoján
skými broučky?
OdpověS: Moskva konečně zazáří jako Las
Vegas.

++++ +
Z prostonárodních , písní Járy Kohouta:
Tatínku, tatínku, já se bojím Pershingů.
Jen se neboj, milé dítě, Sovětský sva2
ochrání tě. Západ vyřídíme krátce, máš
raketu na zahrádce...

*

NĚKOLIK ŠLEHO Z „BIČE“
„Doma jezdím ve Volkswagnu", povídá
fferr Schwarz ze západního Německa, „ale
do ciziny si beru Mercedesku“.
— Já zase doma používám Renaultku
dí na to monsieur Dupont — ale na repre
zentaci venku mám Citroen.
„My jsme na tom lépe", hlaholí Ivan
Ivanovii," po mátušce Moskvě jezdíme au
tobusem a za hranice vyjíždíme v tanku",

*
Cikán byl u prověrky. Člen komise se
ho ptá: „Pracoval jsi pro fašisty?"
— Pracoval.
„Jeje, to je zlé. A pro nacisty také?"
— Prosím takyl
,7o je ještě horší. Nemůžeme té přijmout.
Jak bys mohl pracovat se soudruhy, věr
nými komunisty ..
— Jako to? Vždyt jsou to pořád ti sami!

Kiíii se směje naposled

Inspektor ministerstva obchodu přišel ne
očekávaně na kontrolu venkovské filiálky
Pramene. Hrozne ho rozčílilo, když našel
čtyři zaměstnance podniku, jak mažou kar
ty v prázdném magacínu.
„Počkejte, jak si na vás posvítím!", pociídá si pod vousy, Stiskne poplašné zaříze
ní a čeká, jak to ted bude všechno lítat.
Siréna se rozkouká a za minutu na to vrazí
do dveří skladiště číšník odnaproti a na
tácu nese čtyři'pěkně napěněná piva.

*
VÍTE,
... co je Leningradské kvarteto? Lenin
gradský státní symfonický orchestr po ná
vratu z USA.
. .. jaký je největší světový problém
dneška? Najít způsob, který by zabezpečil,
že lidstvo přežije své vlastní vynálezy.
... jaký je rozdíl mezi Litem a Brezněvem? Lito je bez vědomí '.a Brežněv bez
svědomí.

J Bere eště pan doktor? ptá se děda,
který přišel na zdravotní středis
ko poněkud pozdě. "Bere, dědo, be
re,1’ ujišfcuje sestra, "ale te3 už
jen v obálce."

Co mají společného západoněmecký
a polský systém? - Ani v té, ani
v oné zemi se nedostane nic za
zloté.
XXX

XXX

Sovětský svaz má systém dvcu stran.
Jedna je u moci, druhá sedí ve vě
zení .

V ČSSR budou vydány nově bankovky s tvá
řemi známých herců, Na pětistovce bude vy
obražen Boháč, na stovce Brzobohatý, na
padesátce Chudík a na desetikoruně Švorco
vá.
■Několik ukázek z Kubíčkova slovníku děl

XXX

Polská definice obchodu se SSSR:
My tam dovážíme uhlí a Sov. svaz
si zato bere naši ocel,

nických pni povídek:

++T++
Má to jednu hlavu a 36

zubů.

Co to je?

- Žralok. — A má to 15 hlav a 6 zubů?
- Politbyro KS SSSR,

Í40

— S vámi je sranda jako při oslavě Dne
učllelůl
— Je lepší bejt nalítej než zabitěji
— Rolrhnu tě jako včerejší noviny!
— Zbytečné] jako mužský bradavky...
Jako URO...jako ROH.
— (Jsem) nevinnej jek Slánské].
— Dočkej času Jako Cetka Tassu!
— Jak se mas? - Jako dveře. Sem lam
se namažu, občas sl vrznu a čekám,
až mě zavřou...

kdo

SE SMĚJE
NAPOSLED...

□
O

V době sjezdu KSČ leží před sjezdovým
palácem lidský exkrement a sirka. Exkre
ment se ptá sirky: "Jak to, že nejsi uvnitř?" - "Mne přece vyškrtli. A co ty
že nejsi uvnitř?" - "No, o mně se přece
jedná."

o

X

<
■<
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+++++

Naděžda Krupská se s Vladimírem Ujičem
prochází po Něvském prospektu. Potkají
Kuzmu Kuzniče. Ten už z dálky vola:
"Vladimíre Iljiči, dej na vodkul" Krupská
okřikne manžela, který už sahá pro kopej
ku: "Nic mu nedávej, nebo se zase ožerete a budete střílet z Aurory."
+*+++

Přišli Reagan, Gorbačov a Husák do nebe
a svaty Petr je informuje: "Tady budete
každý bydlet a mít dopravní prostředek
podle toho, jak jste se zasloužili o lidstvo."
Přijdou ke krásné vile s fordem. "Tady
budeš bydlet ty, Ronny." Jdou dál a přijdou
k betonovým bytovkám, před nimi stojí
lada. "Tady budeš bydlet ty, Míšo." Za
rohem stojí polorozbořená chalupa s
motorovým kolem. "Tohle je určeno pro
tebe, Gusto." Po čase se všichni tři sejdou.
"Tak co, Gusto, ty asi moc spokojený
nejsi." Husák si vesele prozpěvuje, poska
kuje z nohy na nohu a vůbec není skleslý.
Reagan se jeho dobré náladě podiví,
ale Husák radostně vysvětluje: "Já jsem
ještě nedopadl nejhůř. Dnes ráno projel
kolem mé chajdy Lenin na koloběžce
a 2píval si: "Stan malý mám, a nohy
tak dlouhé..."

<
Z

"Hovoří Rádio Jerevan":
Dotaz: Je pravda, že Gagarin dostal
za oblet Země auto čajku?
Odpověď: Nu, v podstatě to pravda je,
ale nebyl to Gagarin, ale jeden učitel
ze Sverdlovska, nebyla to čajka, ale kolo,
a nedostal je, někdo mu je ukradl.

Dota2: Je možno se milovat v den výročí
VŘSR?
Odpověď: V podstatě ano, ale pouze s
vlastní manželkou, aby radost z milostného
aktu nepřevýšila radost z osvobození
dělnické třídy.
Dotaz: Jaký je rozdíl mezi socialismem
a reálným socialismem?
Odpověď: Jako mezi aktem milostný
a aktem pietním.
Dota2: Neznamená glasnost a perestrojka
výprodej socialismu?
Odoověd: V Žádném případě. Nic podobné
ho nepřichází ’ůbec v úvahu už proto,
že by ho nikdo na světě nechtěl koupit.

DŘÍVE SE TOMUTO VOZÍKU říkalo
I systdm RVHP - táno vyjedu, hovby
[přivezu. Jak vidno, není nejvkodnějíl
i ani na mimořádnévýhodný nákup.
Foto Ondřej Němec -

No vo tnv přišel ned ávn o d^ m" a
svěřu je se ma nže lce “ Pře dsta v si
,že mě cht ějí soud ruz i na vriin uí
jak o če stn éh o doktor«.. Co mys líš,
mám 1o vz ít? ' “ Bod ejť ne, ty vr 
ták u ! Viš, ja ká je dob a. Ze jtr a tě
třeb a vy ho dí .1 tak ty sis moh l ote
víít ord ina cil “

pv" ? /—Sovětská kontrarozvědkaunášela čs.občany až do
v. LdSá s" véd orní m 5tE._ ItniTvfrtfflinp znnag-in v Guiaeu 327
0s0y, v r~"b? 5 řeckých hí^roťiků studovalo v Moskvě k artotéky Gul agu a ? j íc t-í 1 n . že lágry na Sibiři a_ jinde proělo na 120.000 Čechů.—JjHořec zachytil áeporcáéé Z i
dů z býv.Podk.-Rusi v článku "Vlaky smrti Mukačevo-Osvě'tim". Šlo o 106.000 osob.ý- Zločiny komunismu budou po
važovány za promlčené až dnem 29.12.2001 ■—
Y

Lblyý, í</i£j
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HUMOR „BIČE”
Paní Novotná se vrátila brzy z
divadla domů. “■Co to, žes přišla
tak brzy?’’ ptá se ji hradní pán, “
to se ti ta hra nelíbila?’’ — Ale co
tě vede", povídá paní Božena, “ale
tia programu stojí: mezi prvním a
druhým dějstvím uplyne rok. Tak
co tam budu děJat, prosím tě?"

Drda prý zase napsal knihu.
Nazval ji: “Moje myšlenky."
Když to vyšlo, zavřeli ho do Boh
nici

POŽADI ANEŽSKÉ POUTI V ROCE 1968

Svoboda vyznání zaručena
doplňků služebního,stejnokro
Osobni áCaat bývalých vedoucích lunkelonářů lederálnfho mi
je (boty, ponožky, košile atd.j
nisterstvo vnitra Františka Klncla a Aloise Lorence ne nezákon
ných akcích nedávných let sa zkoumá. Bylo nepř. xjUtáno, lo — po vstupu do objektu se roz
ptýlit mezi věřící
flml řízeni Státní bezpečnost nHlala řadu onetřenl, lellohž cílem
bylo zabránit áčastl ďlHcl«4i »« Aeeáská'nonti v Prase ďne L 3. — nehloučkovat se
1SN. Vyvrcholením tehdejších oslav byle slavnostní mla v~chrá — v každém případě se vyvaro
vat mluveni o služebních zá
mu ar. Víta no Pražském hradí.
Z dříve přfsnč tajného spisu
-akce AnežkaL č. j. KS - 0039/
/01-88, pochází Instruktáž pro
příslušníky StB, kteří působili
mezi věřícími uvnitř chrámu. Z
materiálu vyjímáme; ....... K za

zůstat mezi věřícími a podle
situace bud Jo doprovázet od
chodovými trasami směr Čer
ná věž do ulice Ne Opyši ne
bo severní branou (do ul. U
Prašného mostu). V. případě
snahy věřících doprovodit
kardinála Tomáška z chrámu
sv. Víta do arcibiskupského
paláce, působit na věřfcf s cí
lem opětoyně nedopustit je
jich zmanipulovánl katolický
mi laiky a představiteli ně
kterých církvi, případně pro
vokacím ze strany Charty 77

jištěni tohoto opatřeni Jste na
sazeni na tuto akci do chrámu
sv. Vítá na Pražském hradě"
— kapacita chrámu sv. Vita je
«$1 3000 osob
— cílem tohoto opatřeni je za
jistit klid věřících a nepři
pustit případné provokace a
jakékoli vystoupeni protistát
ního a protispolečenského — Ostroj všech pHelnšnfků
civilní, slušné oblečeni bez
charakteru. Po skončeni mše

Kile se směje naposletí
Čs. hospodářství, úspěch, spěch, pech ech,

+++*•+
Čs. perpetuum mobile: Kdo nic nedělá,
nic nezkazí. Kdo nic nezkazí, bývá odměněn.
Kdo, je odměněn, bývá povýšen. Kdo je
povýšen, nic nedělá. Kdo nic nedělá, nic
nezkazí...

ležitostech. nediskutovat o
opatřeni'
— chovat sa jako věřící, tzn. při' Způsobit se jejich chovům v
plném rozsahu
— kleknout, pokřižovat se. po
vyzváni kněze k podáni ruky
pozdrav opětovat a nn pozdrav
odpovědět Pokoj s tebou a nc
'• pozdravem Cest práci
-» dodržovat kázeň a pokyny cír
kevních pořadatelů V rámci
inše.
«
Smyslem je, aby z celého chováni a jednám pUslusniKů neoy16 zřejmé. Ze se jedná o rikllvnf
věřící?
□ Ivvh)

Potrestání nevinných 5/ Vyznamenání nezú
častněných.

+++♦+
Turista ze Západu se informuje v Moskvě
na ceny pokoje v hotelu. "20 rublů za noc,
30 s koupelnou," odpovídá recepční. Krátce
pote projeví stejný zájem turista Českoslo
vensky. "10 rublů za noc, 15 s pastí na
myši."

*

Číslo 4, duben 1974

Čemu se doma směji
Sešli se tři medvědí: americký, sovětský
a československý. Stědoaa sr merirký:
„Už to nvni jako to bývalo. Kdy, jsmi měll
hlad, nachyVaii jsmi si pár zajíců a natr
hali si borůvký a bylo nám dobře. A teď
— zavřlli nčís dv ďůrodnteh parků' a :aždk týdnu n^s turisti tok nakrm shůdcanri z Conzrov, že je nám potom tři dny
¿to“
„No to já mám daleko horší"' říká soottcýý medvěd, „mě Caždej rok na■ 1. má
je oblečou do červených trenýeck a červvnýpo t^^č^C^o a munírn pochodovot na Ru
dým náměstí."
„To já jsem z vás na tom nejhůře,“ na
říká československý medvěd. „Napřed mě
vyhodiii ze Svazu, medvědů a teď mě, OoCvnce poslali do Brd dělat klučíku.“

*
„Tomu opravku nrrounmlm,“ říká sekretářki na ústřěnnlm výborf Strany.^ ,Tady
je telegamn z Kong.. Něiaýý náčelník pí
še: „Vaši instruktoři byli opravku moc
dobří — Pkšieto další!“
#
Pan Mráz u^íOVSI Crraimru, lehce ss^itral
volánt nov“ škodocky, řezat zatáčky a spoCojeně si hvíěVet. Jel státe rychtě,“, když
tu sr cosi ozvato píeklvýnm hlátkem.^
„Jeď opairnC, Venoušl!“
Mráz ztuhlí, kozClOH se po práádném
automobttu — nlkdo nlkV.. Přirknně
špitli „Je tu někdo?“
„Já,“ znovo to ěekto, „já, tvé“ sstážný
ancUtek.“
„A Ckkke jssi?“ panu Mrázovi se rozdrkotely zuby.
„Sedím, tl na romrnl.“
Mráz sv ^0x01l — a sCuteěv“. Byla tam
malá, rozkonáá a pdloprůtltědná bytudska.
Laskwě ji pohladil po hlavičrk. Pak mu
ale přes obtičei přelétl sUn nwo^^. Roz
přáhli se a vrazll an0tíkrm t^í^t^vuu, že sle
těl na skdvdlo. „Mám prej jei opult•něl",
zařvll. „A kde jsi byli vole, kdy“ jj^m
v^I^í^pvvoI ko pnaraje!?“
' *
MU.Dr. Žílka je novátor. Zavalí na ssém
podělení léčbu podle eověeckéPo vzoru. Paclenit leží v pokoňich vždý po dvou. Vyja
sní' klobouk. Tak dlouho ho smeaaií a vzá
jemně sv zdraví a zdraví — až sv uuděáví.

*
„Jo, Čolky, zvýknní platu!" prohlásila jistá

Máňa Kabelkmá z pražskté Orlónyy. „Už aem
v tyCko čoColádonvě dkekt íví. A. jediná, co
se mt za ten čas mýllto, je akotýt kcevní
tlaC!“
*
Cv vlasný je komnnlrsnus?
N^^ě^^š^i, nejsvíkelnšjší a n^^Ckr^c^^ětší crsta ke ddravnmu kapitaUlmu.

Pklicatt jke večer po VáClí^^c^átt námě
stí, viď, na ^^mt zrcácko. Zvědvo je, po
dívá sr v ustrne, „Ta tvář — tu odněkud
dnáim!“ Kráčí kál, ^v^^r sr podrná, daek
ustrne. „Tv musí brjt někdo z alba zloclncd“, říká sl a spěchá na ^1x011, ředitel
ství kv Bari^tlp^mi^^ck ulice. ProhííM aUrum
zlochů“ za ahrm, nž jr pres půlnoc, Ma
pa nr a ne najll. Pv crkntočnhi hlrMní
primární v polrdno domů, kde na, mho Čeleá
man°^^íkti s vepřovou« a knrcsííknkí. [.¡^0
jvc je ze shzb“ unavnýý a ^á s^ cv vlast
mi děhl.
Místo vyrvěttnvání p^^^c^att sáhne kt kapekí podá jí drc:ktcPk. Manksíka sr pmlívá,
trd ustrne zast ona v křičí, „Tak tvCke jr
ta tvá těžký služba celku ntc? Ted ses prvdradll, Flákcl sr, mamHaro — taky tv vlkhi — pv nkccch s děvkalnl!‘!

*
Vrállí sr Brennrv z -porad v Bonnu ko
Moskvy. Je knlven. Ráno sr jkr mýtí, vzačkne k maku“ a říká sl smutnéo Stár,
jstm stár, velmi stár. .. Nclte sr vzmoží a
ooz^^^^i^H prt:rvetVáý: SUPERRTAR!

*
Jak se řekne řrdnicrví a kzenáetrní v ja
ponsko í^^š^^^ě?
PRÁZDNY HÁKY MASO EUČ\

Neuvěřttnlm Buc^^pn^^cl^ými ulicemi šví
občan v nesl pod paží pět roliček^ .yalstního
papíru. Hned Co kb^^^T^^ii lldé v cMllí rrtOVÍí kde tv nkOottoCkooé zboňt koupll.
„Ale to jr omyl““ bránli sv m^u^^, „já ten
pipít nekoupil, já sl Co jen nesu z isetnnk!e

V Československé socialistické
republice, jak známo, je nedosta
tek kloset—papíru, Není .proto di
vu, že byl° celé Václavské náměs
tí na nohou, když se otjevH jeden
°bčan nesoucí pod .paždim celý
hahk tolioto' vzácnélio zboží.
■Hned se, porozené, kokm něho
í^kupha spousta lidí. Každý clrtěl
kde to koup^ nebo zač to
vymtóriij. “A^ co vás vede, —dičky, to jsem nikcte nekoupil — já
s! to nesu z čistírny.”

V duchu perestrojky vybralsa Gorbačov po sloven
ských dědinách a městeč
kách, aby 1’ud’om vysvětlil,
ako sa v Sovietskom zváze
za jeho vlády poměry menia.
HUMOR
Po prednáške sa opýtal poSúdruh Fúzik sa vrátil zo služobslucháčov, či majú nějaké nej cesty v Říme.
otázky.
„Tak co," pýtá sa ho riaditel, „dú— Mal bysom — hovorj Ne fam ,že sa ti podařilo presvedčti Tapoučený.
Gorbačov: Von s otázkou.
— Chcel by som vedieť, či
aj v Sovietskom zváze sú občania, ktorisú nespokojniso
stranou.
Gorbačov: — V podstatě ich
niet a ak ich aj je zo trištyri milióny, to je maličkost’
oproti 250 miliónom. A u vás \
na Slovenu?
— Áfu ná$jp]'koako u vás,>
tak ťri-štyri miliúny.
ttanAlc tcřsk

2
„Zda bych. kolego, prosil o konzultaci. PbcíbM rr»i( utkvfilou představu,
íc je krávě, já se však domnívám, že je mé dělá uoíhI"

Co dělá mráz, když nemrazí? Běhá komu
nistům po zádech.

lianov, že ndsa měna nie je o nič horsia ako například dolar?”

„Nie sotn si istý,“ hovoří súdruh
Fúzik, „ale faktom je, že ked som
hodil do fontány Trévi korunová minctt, napařili mi policajti pokutu za
znečisiovanie veřejného priestranstva...“
*

Při oslavě Silvestra na jednom zo
západných vefvyslanectiev v Moskvě
si jeden z diplomatov povzdychol:
„My sa tu takto veselíme a zabádame na všetkých, ktorí dnesnú noc
musia strávit v službě. Tak například
súdruhovia z odpočúvacej služby
KGB, ktorí sú vdaka tomuto nášmu
večierku takt zaneprázdnění, že si ne
mažu ani len otvorit flašu šampaň
ského...“

Povzdych sotva dozněl, ked zazvo
nil telefón. Jeden z diplomatov zdvihol slúchadlo. Na druhom konci sa
bez jediného slova ozval zvuk otvárania ffaše šampaňského.

Roman
KOZEL

»1-

Husák, Štrougal a Blťak na špiritistickej seanse
vyvolali ducha Švejka a radili sa s ním,
a/ ako vyriešiť zlá hospodársku situáciu v Českoslo

vensku,
b/ ako vyriešiť bytová krízu v Československu,

AFORISMY

c/ ako vyriešiť náboženská otázku,
Švejk pohotovo poradil:
a/ Uzavřité hranice na východ, aby nás nemohli Rusi

Podlézat je možné i stáním v po
zoru.

okradnáť.
b/ Otvorte hranice na Západ, aby odišli ti občania, čo

Nalévámé-li si čistého vína, nemě
li bychom šidit na míře.

odísť chcá
c/ Odstráňte z kostoiov obrazy svátých a dajte miesto
nich do kostoiov fotografie komunistických představi
telův, ¡sto iste přestanu 1’udia chodit’ do kostola.

)<íi in

Běžný dialog: Jeden mluví a druhý
přikyvuje.

,

-přinesu, paste inženýre,“ řekl číšník r,oku
Rudé právo už nevychází.“
¡-j Qiť
za čtvrt hodiny si objednal cigarety a zas
. chtžljjRude právo.
v
„Ty:-cigarety milerád, pane'inženýre, ale Rudé právo,
jak-jse mu řekl -r- nevychází.“
Inženýr znovu přikývl; za chvilku sfobjednál malý kohak a ,do -třetice trval na tom Rudém právu, číšníkovi
povolily'nervy.
,
t.
„Kolikrát vám to mám ještě říkát,; že-Rudé právo už
nevychází!“
„já vím,“ za rděl se pan inženýr. , Jenže, když já? to tak
rád slyším!..“
x

&

t- ¡uU

MICHAL JOZA
XXX
NaVelehradě L. P. 1985
zůstalijsme v noci na modlitbách,
a přišli policajti
a vyzývali nás •

jménem zákona,
rozejděte se!

4 kdyl jsme se nerozešli,
šli se poradit,
a přišli zase a volali ve jménu Ježíše Krista,
rozejděte se!

1992

OKNO

Sovětští manžetí—upcchlíc sní v Traiskirchenu o KaitfomU a San Francisky, kde —
mají to z jisté huby — leží zlato na ulití, jen se
shýbnout. A skutečně, sotva přiletí do San
Franciska a sestoupl z lrtadla, vidí manželka
na zemi desl^i^d^s^a^^^vuu baniovku.
„Hele. podívci se, deset dolaru na zemi. “
— Na mou duši. p^ovvrzuje manžel.
„Tak je přece seber", rozl^ttut^ec Žena.
— Dej mi pokoj odsek. maněni. Jeté jsme
ani neprošli imigraáú prc^bíd^^uu a už mé honíš
do práce!

Dotaz na rádio
Je to pravda, že
Juanu Iljiěo^ darovli! na 1. máje na Rudém
náměstí automobil Volha"
Any, vcelku. je to pravda. Pro přesnost je
však třeba dodal. že to hrOylo na J.udém
náměstí. hýbrý na Námětí! revoluce. Dáše je
třeba dodal. že to nebyl ausoylobi Vobaa. ale
Oilykí Ukrajma. A pro ¿plnot. je třeba dtodati
Že mu kolo nedarován, ale ukradli.

nif lrc zlincv "

‘

churches, f declared a ion nieht
of cotnpulSbri wate rs lor Lco-

1

I
.the shelves,

’ i. — "C c —
J .r»H <«■•*
— '• “ _ - tu

closed don a the
fr-ui tieis to the East ind lep t
P ilish goods in Poland.
To solve the hoi,sin» shot*.age, I opened the frotifie is to the
Weal. A nd
to
empty
(lie

a011^^ hry v Los Anetís.. Maličký
Čelhcs.lovái uchopí ktadívo, lehce jím zatočí a
vypusíí jej daleko za hranu. světového rrkordu.
Při druhém pokusu hodá ještě o píIi^^^! metrů
dále. H^ediŠV šílí, gratulanti vyzeedávaj ma
ličkého Čecha na ramena a k^c^^i se ho ptá:
„Jak je to možný, jak je to možný?“
A maiiěký Čvlkvio'’áók se skroymym úsmě
vem povídá:
„^bk. to nic iciÍ. Dejte mi k tomu klc^í^ii^tu
ještě srp a vůbec ho me^t^jt^i^te. “

A ft er -ome weeks, Jnruat hi.i
returned and lonnd «11 this had
b-cti accomplisbeiii.
“ V v God, how d d von do (I, ”
Ji - -aid.
“ Easy," said Walesa. “To f;.'.

L\NGLISTICf£Á

'otkali se Francouz, Apgličan a Čech a
začali se hádat, která rec/je nej těžší. Povídá
Francouz: „Franštrpa je/roz hodně nejtěžší ze
všech evropských řečíMalý příklad: my píše
me Bordeaux a čtemyío Bordo.“ — „To anglič- j
tina.je těžší“, poyřdá Angličan, „my píšeme
např. Isle oí Wiant a čteme _to ajlouajt“. —
I „To nic není,“ vychloubá se Cech, „u-nás se
píše Gottwaldov a čteme to Zlín.“
(čecbobrazilijn)
1

»

fre i.

+ +I- +

Nastala houbařská sezóna a do lesa vyrazil
policajt. Našel krásný hřib a říká si pro sebe:
„ Tady jich přece musí být víc." Rozhlíží se, ale
hledá marně. Vytáhni pendrek, bác do hřibu a
roz^a^z^iuéei „Kde máš kamar^ya" Hříbek
pochopttelní nic. Rozzuenný poiicají pokračuje
ve v^^^c^ek. až je hříbek na padrt. Sebere roz
mlácené kousky, dá je doma na stůl a žena spustí:
„ Ty darelúku, íy surověe. Co jsr s tím hřibem
dělali" a
— Co bych s ním dělal, vymtoauvá se poli
cajt. Uklouzl na umývárně."

Ce nt ral W’ajieClt Jarnrafeli,
wo in out Y'ith running the eon.ttry, cal le i Lech Walesa and sdd
he was fik ib g a holida y arid
W acsa could govern Poland n
his absence. If . the general saiil,
Walesa tucceedcil In doing thr?e
ill lags- -f illin g the eriply shelve-;,
solving the l ousing .-homage and
emptying the iKnrchw — l-e
would he uncond itionally set

Na pražském byfaku: „Kolik
rát jsem vám už, soudruhu, po
vídal, abyste s tou žádostí při
šel zítra, a vy pokaždé přijdete
dnes."
+++
„Kritiku hostů ze Sovětského
svazu musíme přijmout i teh
dy," poučuje ředitel muzea
nového asistenta, „je-li ne
oprávněná. Například: Když
Brežnév ještě žil, přisel se k
nám podívat a vytkl nám, že
gorilí hlava je špatně preparovaná." — „Aha. A byla to
přitom dobrá práce, ne? " —
„Jistě, opravdu krásné benát
ské zrcadlo."
+++
Francouzským domácím zví
řatům se zachtělo zvědět, jak
se vlastně žije v Českosloven
sku. Poslala na výzvědy dele
gaci: býka, prase a kohouta.
Býk se vrátil hned druhý den:
„Rudé prapory, rudé hvězdy,
rudé nápisy, Rudé právo, to
mé nervy nevydržely." Třetí
den bylo zpět prase: „popeb
nice jsou prázdný to by na
šinec mohl snadno umřft hla
dy." Kohout se objevU až po
pěti letech „Já dostal pět
járfi za to, že jsem zakokrhal."
+++
Po pohřbu náčelníka VB há
zeli všichni do hrobu na rakev
kytice. Poručík. S&va hodil
na rakev bonboniéru — nese
hnal totiž kytici.

A Polis h jo ke

56
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d je ra-ía na ves.
Ti

a

:
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proto zbývaly už jen starecky nasu
pené politbyrové vizáže. Diktátoři a
trpaslíci historie nechápou, že osob
nost se měří také schoprosti smát se
a vysmál se i sám sobě. Představme
si Husáka, který by byl řekl, jak se
mu někdy rovněž zdá, že „už dost bo
to Husáka. “
Pohřbili jsme tragikomedii a na
jednou jako by nám chyběla. Na po 
hřbu se nemá smát, my jsme se vinit
s chutí zasmáli, převraty u nás býva
jí veselé. Jenže ted se naopak nad
hrobem samochvalné nebožky truchlí
a k tomu přes čas.
Je mádnf mluvit o s\é soukromé
filozofii, ml ivf o ní poslanci, výrcbci
ponožek i forbilísté. Nebylo by
moudřeji! pro změnu ochutici porci
fTozofie Živám 'hi<jasu, opt mistrní a
osvobozujícího smíchu? Lrdi’ě by
ti bo 10 poradil i Jiří Trnka ,'ítdvat.
Že v životě ie mnohem víc vaefého
n. ’ smutného. Zdraví prý prcspěje

p

MlLAM KREJČÍ

MILAN JELÍNEK

Jedna strana kdysi měla heslo
„Dali jsme republice druhe'ho prezi
denta. “ Co takhle zaagitovat si dnes
lim, íe jsme dali světu Švejka? Mož
ná by to někde zabralo. Obávám se
viak, íe nás by už nedokázal roze
smát ani Haiek, ani Werich. Smích
kamsi zmizel. Anekdota na nás zane
vřela a komedie laky. V televizi je se
trvale zataženo. Každému chutná ji 
načí huitior, těžko se zavděčit. Proto
se mu asi vyhýbají, nikdo nechce s
kůží na obrazovku. Nevím, i
Cestou : liwnticín p-/ r Rusko
člověka ioku ie sr ov ná ní/ hlavně i e
•svářich V Tokiu vUáné/íisniěvy^usmějí se jam často ničemu, jak se hihrlávají dorostenky, ěterč je f rč aepkopfrovalv naie cljmury, V Moskvě co
obličej-,-to-kysetý.jiahled do zreodta
zpaaářaiýclytíčjiJL.a .žixtdii Převzali
jsme to odtud a nc juicj ^to lnrzb a'Vferhdn se ideově koierovalo. I
smích nnisel být třídní. K smíchu

Ivan Kraus

P O S L E D N Í slovo

É

□ HANA LAMKOVÂ,

r

(Západ č. 6, vyjádřeni ministra
zahranič! ČSFR)
Kdo nechtěl odejít, nemusel.
To je pravda, i když sdělení toho moc neří
ká.
Řeknu-lí, že kdo nechtěl pít pivo, nemusel sdělím přibližně totéž.
Zkusme však ve hře pokračovat.
Kdo nechtěl vstoupit do kSC, nemusel.
Kdo nechtěl volit, nemusel.
Kdo nechtěl podepsat chartu, nebo antíchartu, nemusel.
Kdo nechtěl do vězení, nemusel.
Kdo nechtěl být topičem, nebo metařem,
nemusel.
Kdu chtěl cestovat, nemusel.
Kdo nechtěl být členem Svazu, nemusel
publikovat.
Kdo nechtěl lhát dětem, nemusel učit.
Kdo nechtěl chodit do kostela, nemusel.
Kdo nechtěl poctivě pracovat, nemusel.
Kdo nechtěl v exilu vydávat knihy a časopi
sy, nemusel.
Kdo nechtěl přijmout své autorské honorá
ře, nemusel.
Kdo um nechtěl podpořit vydání knih kolev Cechách na západě, nemusel.
□ se nechtěl upravit na západě, nemusel.
Kdo se nechtěl upravit v Cechách (’pracov
ní knížka“ KSČ), nemusel.
Kdo nechce tvrdit, že každý komunista je
špatný čiověk, nemusí.
Kdo nechce věřit, že každý nedostatečně
pronásledovaný emigrant je mizera, nemusí.
Kdo nechce vidět věci z nadhledu, nemusí.
Kdo nechce vinit řežím za svůj bdchod,
nemusí.
Já jsem například tomu režimu za svůj
odchod velmi vděčný.
A hlavně a především: nemusela být tak
zvaná perestrojka (nyní perestrclka) a pak
jsme se o tom všem nemuseli vůbec bavit.

nistlcké propagandě bylo to dr
ceni spoluobčanů slyšet.
Ještě jednu věc musíme připo
menout: spojeni drtivé většina
se nezrodilo v češtině, jeho ko
lébkou je asi francouzština: ma
jorité écrasante. Francouzské pří
davně jméno je odvozenu od slo
vesa écraser „drtit“, které dalo
vznik i názvu trhaviny akraztt.
Francouzština dala asi podnět k
podobnému spojeni v němčině:
erdrllckende Mehřhelt. Zhruba
stejného významu je ruské podavljajuičaje bolělnstvo. a tak by
chom mohli ve své procházce po
evropských jazycích pokračovat:
téměř ve všech bychom našil po
dobnou nadsázku. Bylo by Ško
da, kdyby se čeština tohoto expreslvnlho evropelsmu vzdávala
jen proto, že tak často zněl z ko
munlstlckých úst. Ale musíme
všichni dávat pozor, oby se z ci
tově zabarvené nadsázky nestaly
zase někdy skutky.

■

Co kdo chtěl a nemusel

Aspoň lžičku denně...

Kdy? byl pan Jakeg prvním ta
jemníkem a mluvíval v televizi,
nepůsobil dojmem tvrdého, ener
gického člověka, ale když řekl
drtivé většina, což byla V jeho
projevech frekventované fréze,
pronesl tato slova způsobem, Žíe
nés zamrazilo. Výraz byl totiž v
dokonalém souladu s obsahem.
Toto spojeni si samozřejmě nevy
myslel — užívalo se po léta a
uživá se zhusta 1 dnes. Co chvíli
o ně můžeme zakopnout v novi
nách. je přímo ideálním vyjádře
ním podstaty totalitního systému,
těžko bychom našil lepil.
V demokratickém systému by
nikdy většina neměla být drtivé,
nemůže tu logicky předpokláda
nou menšinu prostě převfilcovat
tím krutým přívlastkem jak pá

sem tanku. Většina může být tře
ba rozhodující, výrazné, napros
té nebo úplné, přesněji třeba
dvoutřetinové, třlětvrtlnovfi nebo
jiné. Docela pěkně zní většina
převážné, je v ni totiž, přítomen
moment váženi, a tím i stálá mož
nost, že se mlsky vah mohou
svážit tam, kde bude převaha ne
bo kam budou položeny hodnoty
závažnější.
K čemu směřuje naše úvaha?
Měli bychom přívlastek drtivý vo
spojeni drtivé většina zakázat?
Ovšemže ne. Takové hyperboly
neboli nadsázky jsou v jazycích
dost běžné a častým užíváním se
jejich spojitost s původním vý
znamem oslabuje. Ani ve výraze
drtivé většina tomu nebývá ji
nak: při jeho vysloveni nám čas
to nevytané na mysli sloveso dr
tit, od něhož je přídavné jméno
drtivý odvozeno, nýbrž prosté
máme představu velmi výrazné
většiny. Původní význam sl však
uvědomíme tam, kde nás k tomu
podnítí kontext. Ano, v komu-

smát se aspoň dvě minury denně.
Zkusme si to na nečisto, nic to nesto
jí. S veselým sluncem se trable zdola
jí sndz než pod mraky, skrze jaké na
nás pořád přeústaraně zírá třebaoan
poslanec Benda i ■jiru„_Zachmiiřcná
tvář vyžaduje námahu více svalů než
tvář rozesmátá a mozek tak okrádá o
přiliv úlevnékrve. To už je tedy na
pováženou.
V USA nenř li kádrovaly, asi pie 
to se neodneulili smát. Míjí psycho
logy, persora'isty, kteří od adepti
požadují i j u ysl pro humor! V neiňocnicích j.-ou součástí terapie ko
mediálnífilmy a programy. Kongresm mi si doke ni re platí legn ičn tky, a b-i
jim do projedí přikapávalifóp: Kdy 
bychom měli poslancům přispňat
jeSlěna tohle, tak se nedoplaiťne...
Vím, co udělám: nap říši i dáni
bPc: tomu, kdo mne dokáži neinn
est<děi>, ale i chyt-e pobavit, TakŽ-, p il i poslanci a buao icf kandidá
ti rvete i čem přenýílet. Příklady
piý rámou- Prezilem legraci rozumí.

Drtivá
většina

BÁSNĚ HOCI ■

Opustte rychle kavalec,
bývalí panští nádeníci,
Dnes, kdy náš dobrý milý švec
je tajemníkem na radnici
a má co mluvit do školy
atakě do skládání slámy,
dnes večer po dohodě s vámi
rozdá nám slavné úkoly,
•
Vítězslav Nezval'
v Lidových novinách 1951.
Dopis Svobodné Evropé

In" memoriaia

Nad naší hranicí nebejé čisté.
Nechceme stanici s nápisem HNŮJ!
Uřvi si bránici, Ty špinavé klíště!
A nepleť se do veršů, KDE DOMOV MŮJ!

Mluv tak, jak ti narostl jazyk, ne hře
bínek.

**»
Nechceš si to s nikým rozházet? Su
dou s tebou brzy házetl < ; >
« # *

Díky vám, díky vdm.chlaptku statečný
Zatítjíi odvahu,-htžúm a.s^ _ !

Přidal jste dů křídelblankytumíru.

I

ŽIVOTABUDiČĚ

' '"’h ■„

Chlubil se, že éeí vždycky hlavou
proti zdí Nepřiznal však, žo k rtí nlkdy nedošel.

Nejlép e je si zap sat za uši právě ty
neps ané zákony.
JIŘÍ N O V Á K

Uteklibezmocní a zradili mámu
i tátu, co někde má bez jména hrob,
Chtějí nám nemocní zasadit ránu
za konto Lloydúna ptačí zob.

Zkušenosti v ranci
CFSTA
rozum nebystří.
"Id-44*4
Z psanců jsou buď psanci
nebo hofmistři.
¿¿ý;
Adolf Hofmistr,
dříve, vzhůrupsaned, - ■
poté Velvyslanec,
rlyní filistr.
. Jun

*■

Do pupku hadího jim hrábl
a sedm let vypíjel prolhanou ¿luč.
Ty „Svobodné, rádia“ už ti dech zchladl
Od našich hrdinů pravdě se uč!

z písně ''Vzhůru psáňci”,

Z psanci0; jsou dnes ministři
nebo velvyslanci,
Adolf Hofmeister
v Lidových novinách 1948,

**

Díkyvdm, díky vám, chlapíku statečný
Za vaši odvahu, rozum a sílu.
Vy jste náš kapitán, oni jsou zbyteční
Přidal jsie do křídel blankytu míru.

Třásli jsou se filistři

♦

Kdo by io poslouchal, tyjidášské žvásty,
odporní ¿breptání a nakyslý chlíb.
Kdo by to poslouchal ty nechutní pásky,
co do list si strkají mrvu a chléb.

KOREC JEDNÉ AVANTGARDY

**

Ztratili obličej, to dolar byl důvod,
po boku Goebelsů je jím OK
Ztratili obličej i jazyk a původ
teď hrají, jak z partesů hlas CIA

JsI -li zvy klý poc hod ova t v útvaru, dej
pok or na pove ly, aby s věděl, kdy
a kam se zahýb á.

Vy, co jste po nocích ladili dráty,
učili potomky sousedům lhát,
slyšte o prorocích s tupými drápy,
jak se jim zhroutil ten upíří hrad.

_

‘Byl mu z to velkých ctností,
By nevznikla. však žádná panika,
tak budiž psáno nad schránkou jeho .Roští»Zde leží šarlatán, jenž zabil básníkem'

Za po stoje se i sed í.

Josef L&ufcr

Politikům a publicistům! 7*T
Mnohokrát za den na nás z nerůzněj
ších stran útočí výraz totalita vc smyslu totalismus. Přitom se jedná o hrubou záměnu
pojmů a chybu, neboť jako neříkáme komu
nita namísto komunismus, nelze zaměňovat
ani v tomto případě; je to nejen známkou
neznalosti nebo nedbalosti, nýbrž i ochuzo
váním našeho jazyka zbytečnou synonymízací dvou termínů.
Česká i slovenská veřejnost dnes rozu
mí slovu totalita ve smyslu politický a spo
lečenský totalismus. Ovšem vyraz totalita_
symbolizuje Filosofický pojem celóstnosti,
úplnosti, jednotnosti, nedílnosti, zatímco
fatalismus je standardním politologickým
označením určitého politického systému
(obojí odvozeno od latinského totus= celý,
úplný, všechen, ale též totalster = zcela,
docela, úplně). Jako určitý politický sys
tém, zřízeni, režim, způsob vlády, označitelný systémově jako totalismus, vychází
z bezpodmínečné, případné „totální“ nadřa
zenosti určité ideologie při výkonu moci,
zpravidla za násilné nadvlády určitého
hnuti, strany atp.
Obdobné termín komunismus (lat. com
munis = společný, pospoliiý, obecný, ale
i vlídný, laskavý, blahosklonný <kéž!>) je
systémovým označením teoris. .uspořádání
společnosti A jako jsme nežili v systému
směřujícím ke komunitě, nýbrž ke komu
nismu (samozřejmě že pouze v představách
dočasných vládců), tak isine_nfcžiřLpo tuto
dobu v totalitě, nýhi-ř
m». který
v sobě ovšem prvky vedouc! k totalitě ane
bo totalitu jako součást společenského
ideálu obsahoval.
1
Obdobně societa není významově totéž,
co socialismus, humanita není totožná
s humanismem a pjuralita není ještě plura
lismem ve smyslu QrC^Čhů politického sys-

li BOHUMIL NUSKA
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Pořad sestavený z citátů
Viktor Vlk
I o politice se ovšem velcí duchové minulo
sti vyjadřovali a často to vypadá, jako kdyby
hovořili k dnešku. Poslechněte si Benjamina
Disraeliho, britského ministerského předsedu
z 19. století, oblíbenou osobnost citátomanů.
Vypadá to, jako by každá druhá věta Disraelim pronesená měla předem zamýšlenou kva
litu budoucí průpovídky. Disraeli: „Změna je
nevyhnutelná. V zemi, která chce být považo
vána za progresivní, se stále něco mění “ Nebo:
„Žádná vláda se nemůže nadlouho cítit bezpeč
nou, nemá-li proti sobě silnou opozici." A ještě
tentýž Disraeli, tentokrát zvláště pikantně:
„V Kremlu se vyznačují především svou nevě
domostí, protože mají jen jednu utkvělou my
šlenku, a i ta je chybná. "
Irský politický myslitel a britský poslanec
Edmund Burkc řekl už v 18 století; „Použití
síly je jen dočasné řešení. Na Čas může útlak
působit, ale tím se neodstraní nutnost utlačoval
národ znovu a znovu, A národu, kterého je
třeba znovu a znovu dobývat, se nedá vlád
nout, “
A co byste řekli Victoru Hugovi: „Veýenjkému vpádu se lze bránit, ale proti vpádu my
šlenky není obrany. " John Stuart Milí, britský
politický myslitel minulého století, který da
leko předělí Marxe v pochopení toho, co
skutečně progresivní svět potřebuje k rozvoji
v souladu s touhou člověka po svobodě, pra
vil: „Stát, který dčlá ze svých obyvatel trpaslí
ky jen proto, aby se stali povolnějšími nástroji v
jeho rukou, i kdyby se tak mělo dít z dobrého
úmyslu, musí konec konců zjistit, že s trpaslíky
se velké věci uskutečňovat nedají. "
Pokud jde o nebezpečí hrozící těm, kdo si
nechrání vlastní morální sílu, je možno dovo
lávat se filosofa Friedricha Nietzscheho: „Kdo
bojuje s obludou, nechť si dá pozor, aby se
sám nestal obludným. Zíráte-h příliš dlouho
do propasti, vězte, že i propast zírá na vás.“
O politice ještě dva citáty z Torna Paina,
jednoho z otců americké "demokracie: „I ta
nejlepší vláda není ničím víc, než nezbytným
zlem.“ A dále: „Pokud jde o náboženství, po
važuji za nevývratnou povinnost vlády chránit
všechny ty, kdo je vyznávají. Neznám však
žádný důvod, proč by se vláda měla do ná
boženství plést. “
Úplně na závěr irancouzský revolucionář
Maxi mi hen Robespierre: „Kterákoli instituce,
jež nepovažuje národ za dobrý a jeho vládu za
schopnou podlehnout korupci, je špatná. “
Dohrou noc, aneb jak říkával Tcrentius:
„štěstí je na straně těch, kdo mají v sobě sílu.“

(Vysíláno RFE)

Rau. Breschnew

V dnech nejistých . . .
V dnech rcjistých, kdy kr liu|í

fík

dnů neznajíce, hodiny — —

v dnech nejiitých, kciy \ pr »past padá vffe
a v hory mstou nížiny,

\ dncih ncjhtých, jci

všechno ‘láli mohou

a lakc vřechi»o odníti:
jít za jvv.n cl<m nutno
ať zvítěř », ať unií ti

pevnou nohou,

Sní p d mužík o otudcch obra,

Vap ný: vlak se pozvednu
Bloudící hvězda zarvi, ne mi dobrá,
a 5 epý: zíti a | roh édnu.
A vlichni n A Cekají A chtějí.
V'e v kr 7Í je a přen du.
I ruuéeji bijí dnes a bouřliséji
jedinců sídce, náiodů.
V tem lozmachu. v lom vthnji. v tom vzpití.
ci iainoi cc lu v'd me
já ptám se: Dnes, I dy vý’c ictihy letí,
h ani vy á Čechy mé?

I

A řeknou tni:

Ms sním, tří, ař plaše.
A tráme trž mí naděje.
Chtít? Nesmiř e ’c musit sutlba naše.
Lei sn d se nětdo tim.-jc

V dlhom řade před obchodom na maso v Pofsku debaíuiá d',aia o nedostat! ocb
a jeden sa pýtá:
— Rád by som vedieť. kio
zavinil tento nedostaiok.
— A to nevřeš? Jaruzeisky,
predsa.
— Idem za nim a taká mu
tiesnem pc nose...
Po hodině sa vrátí a kamarát sa ho pýtá:
— Tresoi si mu?
— Ako som mohol. ked predo mnou tam čakal naňho
taký dlhý rad že by som sa
ani do rána k němu nedostal.

Riaditeíovi vnátorného azahraničného obchodu v Bra
tislavě preoniesol jeho zástupca senzačný návrh
— Škrabme odborná školu
pre obchodnicky dorast na
dva týždne namesto troch
rokov a uspoříme hrbu pe
ří az i.
— Dva týždne? . hovoříš bude tc stačit?
— Pravdaže Stačra, keďsa
naučia v troch jazykoch ho
vořit': Nemáme

Jaroslav Hůlka

V exile vém hrnci
Gulái.
nim vařf
Spolhařstvi a vůdci
Politickt sírany
Ro irr ysky, potyčky
Acii, jaké svoboda
Na stěně Masaryk
Tsllěek národa

Každý z nás pravdu má
Nikdo se nemýlí
Mládei je zkažená
My jsme jln> byli
l-'a schůze nectiodi
Jedoi do Španělska
My Jedem dc Prah/
Tam Je země česká

V krajanských novinách
Pišern il dopisy
SpAovnuu češti 101
Jak lo bylo koysl
Ach, svátý Václave
Ne ni ,'ak Lehalo

V P-T-z« jsou chartlstl
To nám tu tcháielo
ó
My se však net áme
5 národem budem žit
Tkičenku, Jelltka
Držtkovou a žejdlík V
Blaničtí rytíři
Učitel ni rodí
Jen Amoi Komenský
A česká hospoda

na lid. jl.nl dh uho na ten mmh čeká.
svých p< vinno ití vědomý------

Po isidych dnech snad píijtíi uhsilk.i měkká,
kdy řekne: Tebe líto mi.
Cíl kká ní» C > odvahou zvou mužnou.
nám dobndruinosi Úžas budící,
my s motriČkou ,vou jdvm< za almužnou.
A by ji neíla, m ime pravici,
ťc2 «í*j k zášti, hvzt síly k láaca
né břímě \luutt. (. tttt dlouhá je.
Hra hiajr K a símě: my i'mí v sázce!
1/dlc .ážeme se: Kdo nás zybraje?
Ne; opraveni, Bez vůle. A slabí.

S nadějí jdtmc jedinou:
ie ro nicky osud šetří baby,
když v boji muži zahynou.

Spadl soudruh zedník z lešení. Při 
skočil soudruh-parťá k a nařizoval:
„Soudruzi — než přijede sanitka —
vytáhněte soudruhu ruce z kapes, ať
to vypa dá jako pracovní uraz “ .

Súdruha Pnspósobeneho
pýtali sa pn ieho podáni žiadosti na iunkciu riadb.efa:
— Politická hislóriu máš do
brá tri roky v žaláři za Slo
venské/ republ ky pre vlámanie sa do bytu reakcionára Len ešte jeono: Neoobočil sl dakedy od linie sin ny?
— L iniu strany som nikdy
neopustil, nech by bola čoaká.

Exilový hrnec

■

Šiel sovietsky vedec na
sympózium do Ameriky é
doma mu manželka přikazo
vala. aby ;ei kupil pár topánok z jemnej te!'acei koze
Po mes.aci sa Jevgentj vrá
til a manželka sa ho pýtá:
— Máš tie topánky?
— Nemám — hovoří — po
chodil som celý New York a
nikde som ne v idei fronty
ffj&d obchcdmi, tak kam
mal postavit?

Vil.tor Dyk

Vasil Bilak obdržel v Moskvě jed 
no z nejvyšších vyznamenání: SLEPI 
CI RÁD za vynikající výkon y při —
snášení drbů, přenášení intrik a zaná 
šení manželce.

VYSYETLENIE

Tři síta
K nužudr^mu SukraioviJednou kdosi přibihl
a rozčileni spustil. „Sokrate, musím ti říct, jak
ten tvůj přítel..."
• „Počkej!" přerušil ho filozof, „prosel jsi to,
co mi chceš říci, všemi třemi síty?"
„Třemi síty?" ptal se udýchaný udiveni.

„Ano, příteli, třemi síry. Podíváme se, zda to.
i'rtriím sítem

CO mi chceš hci. DfoSO tienn \tt\

je pravda. Prviřil jsi, zda to, co mi chceš říci, je
pravda?"
„Ne, slyšel jsem toa ..."

„Hm, tak jsi to určili prosel druhým sítem
’ . r< ni dobroty. Je t<> co nu clu cšiici, dobré, kdy.
uz to není pravda?"
„Ne", utila váhavá odpovid „spíš naopak."
Filozof řekl: „No tak šc podíváme na třetí
síto;je nutné, abys mi to, co tčtak rozrušilo, vů
bec řekl?"
„Nutné to zrovna není, ale..."
„ Kdy? tedy to, co mi chceš říci," usmál se So
krates, „nenípravdivé, ani dobré, ani nutné, pak
to pochovej a neobtěžuj tím sebe ani mne. " -tes-

RUSKÉ POHOVORY‘68

,

Mohli svrhnout čerta
PRAHA - Přestože A. JJnhče.l- .
/ na rozdíl od F. Kriegla - ve snaze/
zabránit nejhorílmu. v..srpmt 1958
s podepsal tzv, moskevský protokol/
oyj tím. JtdCLiehdyuc-Meskvř-Brež
f níiíovi-iiejiic_oponovri-ft-dokázal, si i
mu postavil na odpor g tomuto zá
věru dospěli členové Komise fede
i rální vlády pro analýzu událostí let
1967 až 1970 A. Benčlk a V. Kural,
mj. po rozboru materiálů, které od
ruského prezidenta B. Jelcina ne
dávno obdržel prezident Havel.
| Z výtahu z ruského zápisu uvedené
ho ‘pohovoru’ historikové cituji A.
Dubčeka:
„Nepostupoval
bych
správné, jestliže bych vám, soudru- i
) zi, neřekl pravdu, Že považuji to, co
se stalo vstupem vojsk za největší/
politickou chybu, která bude mlt tra-»
gické následky." Brežněvova reakce
x byla následující: „Přijde čas a my do
iednoho odejdeme." Kcsvein pravilt
/.yiánnauge silou, T:erou máme,)
^iisaie spolu s vapt^ svrhnout1.

POLEMIKA okolo restitučního zákona se vedla různými způsoby.
se dokonce l nápisy na zdech, v tomto případě u stanice
metra Malostranská, škoda fen, le málokdo věděl, o tem le pod
stata sporu.
Foto lan Míhal íček - LN

Z
ODA A KAN

Společně
k Máchovi
PRAHA - Kulturní a společen
ské odpoledne včera uspořádaly
v Praze na Petřině Občanské de
mokratická aliance a Klub anga
žovaných nestraníků. Předseda
KAN B.Dvořák řekl, že obé orga
nizace by chtěly přispět k obnove
ni tradice jarní vzpomínky na Kar
la Hynka Máchu a připomněl stu
dentské setkáni z roku 1967, které
brutální rozehnala komunistická
policie. Kromě představitelů obou
organizací a asi 200 návštěvníků
ibyly k viděni i transparenty „Pane
Albčekii- neclíceme třetí cestu“
i „Tanky růžové ano, růžové ppB^
íik£ňěT

Í

Lež nám nevadí
PRAHA - Československá veřej
nost se na lhaní pro vlastni prospěch
divá iako^na ley morální vcelku
omluvitelný, Institutu Dro výzkum
veřejného míněni to vyplynulo
z červencového průzkumu, v němž
jen 29 procent z dotázaných v ČSFR
odpovědělo, Že lhaní ve vlastni pro
spěch není „nikdy, za žádných okol
nosti'’ morálně přijatelné. Podle in
stitutu se Ukázalo, že lhaní ve vlast
ni prospěch je kladeno z. hlediska
morální omluvitelnosti (podle podí
lu odpovědi „nikdy“)- zhruba na roveň rozvodu. Lidé v Československu
jsou ke lhaní „mnohem tolerantněj
ší“ něž občané Velké Británie, Tam
podle podobně zaměřeného průzku
mu odpovědělo „nikdy” 40 procent
dotázaných. fa/

dopisů:

K našemu článku Liga proti bolševízmu piše
nám čtenář z Prahy 3:
Někdy v roce 1958 jsem potkal na pražské ulici
novináře Jiřího Sílu Byl pobledlý, pohublý, už
tehdy nemocný. Vyprávěl mi, jak ztratil místo a
má stranické řízení, protože sc v roce 1956 doža
doval svolání mimořádného sjezdu KSC. «A víš,
co vytáhli, zrovna dnes? Že prý jsem za války
podepsal Ligu proti bolSevismu, což dokazuje, co
jsem zas. - Ale prosím vás, soudruzi'. Já na to,
vždyť přece víle, jak to tenkrát bylo, a kdo všech
no podepsal. Třeba i soudruh Josef Rybák, který
dnes vede kulturní rubriku Rudého Práva (nebo
to byly už Literární noviny? - pozn, pisatele)... ’.
«No jo, odtušil předsedající soudruh. Ale on se
laky podle toho chová ».

Dodnes.

-

fa Gottwald
jako suvenýr

NDR žila nad "
poměry
JVto

Bratislava — Téměř přes

ně po deseti letech bylo v neděli

dopoledne na bratislavském ná
městí Svobody demontováno sou
„ Pro hos.pod ařovalí jsme svá ži soší Klementa Gottwalda- od so
votni prostředí, přírodu, zaříze chaře Tibora Bártfaye. Odstřel
ni a majetek,“ prohlásil da Mal- 11 m vysokého pozadí a asi šest
metrů vysokého sousoší provedli
ziěre v rozhovoru pro .sobotní pomoci
trhaviny Danubit 1 pra
vydáni listu Der Morgen. Pre covnici s. p. Demetal, Veške
miér řekl, Se v hospodářství na rá práce na demontáži, včetně
stane stejný jev jako v politice, odvozu asi 250 tun materiálu
že se při prvním doteku vše „roz budou stát kolem 400 000 Kčs.
padne pod rukama“. Podle pre
Zatímco t>řt slavnostním odha
miérových slov se má do konce leni sousoší 13. listopadu 1980 se
tohoto roku o 15 procent snlítt za přítomnosti tehdejšího čs, pre
mimořádná vysoká znečišťováni zidenta G ustáv a Husáka konala
životního prostředí. Zhruba 500 manifestace pracullcfch a mláde
podniků pracovalo podle deMul- že Bratislavy, odstřelu přihlíželo
zíěra Jen se zvláštním povolením jen pár desítek kolemidouclch.
t ministerstva zdravotnictví, proto- Po demontáži .¿1 většina z nich
> že jejich emise škodlivin až V2ala úlomky travertinu )ako su
GOOnásohná překračovaly povolá
venýry. V "U -VI'¿V
ná hodnoty.

Ernest Bryll
XXX

\
/

FoJt stara|! se o nás vieohny státy světa

a' lvem |e Víchodem Západem Jihem či Seveiem
ie bude trout moind dlouhá léta

nei se z tě péie seberem
Stále ulc dusí to letet tak dli úplně

Sťažuje sa Vasil BH’ak uázenskému dozorcovi:
— Viete mi i'o vysvětlit' pán
“něžný" revolucionář, akoje
to, že vždy, keď u nás niečo
smrdělo, zvaťovali sme to
na zahnivajúci kapitalizmus
a teraz, keď sme si ten ka
pitalizmus požičali, zvalili
to na mňa?

v té pitevně kde ,e 10 úsměv na úsměv
a na chirurgy Stllti zuby ¡.líně
a potit krev
Boie, Isme my snad náiod vyvolený
k pliváni?

Vídyí ut tolikrát nás rozčtvrtili

by politici v právu byli
a mrtvý Fádně pohřben v zemi

10. VI. 1MZ

dla s nápisem „Bolševický pomník ostuda Brna!“ vyvěsili včera na pod
stavci památníku Vítězství na Morav 
ském náměstí v Brně Lumír Šimeček
a Jan Honner, kteří se sami pojmeno
vali jako „brněnští občané“. Podle
Honnera je transparent apelem na no
vě zvolené radní po komunálních vol
bách, aby se pomníkem zabývali.
Z pomníku byly po rozhodnutí brněn
ské městské rady odstraněny texty
Stalinových rozkazů k osvobození
města a k uko nče ní druhé světové
války, které byly terčem útoků obča
nů. Honnerovi vadí, že na opraveném
pomníku drží sovětský voják vlajku,
z jejíž žerdi dosud nebylý sejmuty pě
ticípá hvězda; srp a kladivo. „Nechce
me bourat pomníky osvobození; ale
nesmějí připomínat bolševizaci naší
země,“ poznamenal Honner.

Brn o - Transparent z bílého prostěra

Památník Vítězství
Brňany irituje V V

(Fřeln lil Erich Sojka xe sbírky Adwent, 19BS)

ZA SKOČEN "posoi ět ikoi
tpoi šít ! Milovicích by vřers
• 'eskf primiérBt tr Blthart. "j
Io pi íliš vel V) a přfíišsc. niše. n
nepc dobajfc(proitor,” řt kl. "i;,
denic s n<m mtset něco vtmys.e
mbo insvitovat jmi1, aby nic
vymyt leh Je t» hrozně." (bi;
A„

'l!/\

FOTO: HAF.
- HERBfcRr SLAVÍ]
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PRVNÍ MÁJI!
MARIE PUJMANOVÁ

První máji, drsný máji
v zemi pod mraky.
My jsme chudí. My jsme tvrdí.
Nechcem zázraky.
Vzejde ozim, jabloň kvete,
všechno má svůj čas.
Kopu štolu. Trhám skály.
Co vy jste bez nás.

Hlídám oheň, hlídám děti,
boží keříčky.
Už se směje, jak je moudrý
ten můj maličký.

My jsme život, my jsme láska.
Krok a pěst i vzdech.
Máchův máji, Marxův máji,
pracujících Cech!

Družstevní desatero
i doby nedávného temna
1) Jen v JZD věřití budeš a s celým
majetkem tam půjdeš.
2) Nevezmešjména předsedy nadar
mo, ale budeš tam dřít jak to
hovado zadarmo.
3) Neděle a svátky budeš pracovali
a takjézédé musíš zvelebovati.
4) Ctí otce svého i matku svou,, ale i

přesto tam své majetky pozbudou.
5) Nezabiješ kuře ani slípku, musíš
však věřit jen vnaturálie a družstev
ní sýpku.
6) Nesesmilníš s dívkou ani chalupnicí, ale tvé srdce musí patřit jen
družstevnici.
7) Nepokradeš brambor ani pšeni
ce, ani třešni u silnice, i kdyby ti
bída koukala do světnice.
8) Nikdy nesmíš přísahat proti
družstevníkům, ale vždy musíš svěd

čit proti soukromníkům.
9) Nepožádáš manželky bližního

■ svého, i když dobře víš, že ta tvá je
dávno jeho.
10) Aniž požádáš statku jeho na
konec ti však zůstane jen tvé
zedřené tělo. Amen.

Z vězeňské tvorby
Dostali jsme takový dopis: ««Při čtení stránky Zpravo
daje «i vězeňská tvorby» mne napadlo, abych vam po
slal báseň, která je vlastně historickým dokladem. Opsal
jsem ji kouskem tuhy na cigaretové papírky v září 1948
na pražské «■čtyřce», v přízemi na cele č. 1. nebo snad
2., kde ji na dveře vyryl Miloslav C li o c , jehož podpis
jsem pod ní rozluštil . • Pokud byste-báSéň hodnotili ja
ko vhodnou vzpomínku na toho, kdo měl tu čest být
prvním popraveným v naší opravdu nějak ««prokleté»
vlasti, otiskněte ji ...»

}f|2Nr1>ei

alt

• Poutnice, zvedni ¡klenku vína,
co zbylo, necht vypije ¡e do léta.
Nu, pij a zvedni zraku i klína!»
• Nemohu pít, neb vlast má je prokleta!»

• Ach, kde je vlast, když víno šumí,
nu, pij jen, to značka skoro stoletá
a vskutku náladu dát umí.»
•Nemohu pít, neb vlast má je prokleta!»
• 1 bledmc ptáčka, milí braši,
se smutkem on naše kraje prolétá,
pohostinnost nezná as našil»
• Nemohu pít, neb vlast má je prokleta!»

• :Ubí bene, ibi patria: se říká,
kde je dobře, lam je i má vlast.
Což víno, v němž i oko slastí mžiká,
vlasti nenahradí Tobě slast?

Všude stejní lidé, nenávist i zrada,
i mezi andělí si žij,
nalezneš tam odporného, zlého hada.
Zapomeň jen, zapomeň a pij!»
• Nemohu, braši, nemohu již nikdy pít.
Zbytečně mrtvými je cesta poseta
a na ní nikdy nenajdeme klid.
Nemohu pít, neb vlast má je prokleta!»

M. Choc, li. vn. ts
Láska k pravdějest první a poslední, co
požadujeme od génia.

J. IV. GOETHE
Láska může zemřít na pravdu, přátel
ství na lež.

PÍ EUR E BONNARD
Každá polopravda, je totéž jako tři
čtvrtiny lži.

W1LDER

Američtí astronauti přiletěli na

Měsíc. Hlásí se zpět do kontrol
ního střediska v Houstonu: Má
me smůlu. Už jsou ' tady Rusové.
Co máme dělat? - Houston: Nic,

osvobodil

kdo
nám,

řekni

Českosl ovensko ?” "Sim, pros ím soud ružk o učite lko, USA
- Uda tná Sově tská Armáda."

# .*

Náčelník oddělení VB zavolá
svoje příslušníky a říká: Hoši o
nás esenbácích se říká, že jsme
hrubí, omezení, hloupí, neoma
lení. Ale posuďte sami: Byl jsem
na pohřbu, najednou se ozvala
hudba a kdo. myslíte, že vdovu k
tomu vyzval jako první k tanci?
No přece já!!!

6. května: DE N OSV OBOZE NÍ - 1950 v Plzni

#

zachovejte klid. - Pak se opět
hlásí američtí' -astronauti: Rusové
vyvíjejí horečnatou činnost. Houston se ptá: A co dělají? Američtí astronauti odpovídají:
Malují tu všechno na červeno,
přemalovávají všechno, celý Mě
síc Červenou barvou. Co máme
dělat? - Houston: Nic. Zacho
vejte klid. A až budou hotoví,
vemte štětec a bílou barvu a
namalujte nápis: Coca-cola....
#

"Jiříčku,

Přijde Lenin k sv. Petrovi a
do řaduje se vstupu do nebe.
Svatý Petr povídá: Lenine, tady
tě nemůžem. pustit. Vis co, . jdi do
pekla, já tam občas zatelefonu
ji,” přeptám, se na tebe a pak se
uvidí. Lenin . se odebéře do pekla
a opravdu hned druhý den volá
svatý Petr -.á. ptá. se: Tak co. dělá
Lenin? - Odpověď: No přebarvil
tu všechno na červeno. Tak jo. Druhý den volá svatý Petr zno
vu: Co dělá Lenin? - No na to
červený přimaloval žlutě srp a
kladivo. - Na třetí den Svatý
Petr: Tak co dělá Lenin? Odpověď: Nerušit! Tady zasedá
ústřední
výbor
Komunistické
strany pekla.

Daniel Strož

Po čem jste toužili?

á
>'j (ř

.
/ Jéf řj

(Psáno 11. prosince ¡991, po přijetí novely paragrafu 260 trestního zákona

Federálním shromážděním v Praze)
DANIEL STROŽ je český básník a nakladatel českých knížek, který žije v
Mniclio vě.

V Československu vstoupila v platnost nová zatykači
formule. Příslušnicí Státní bezpečnosti budou napříště

říkat:
„Jsme s vámi! Půjdete s námi!“
Do Československa zavítal americký novinář, aby se na
místí přesvědčil, jak to vypadá s normalisací. A hned
první den mu byly nápadně dlouhé fronty v ulicích.
,Co to. znamená?“
Jeho hostitel se mu snažil rozpačitě namluvit, že lidé
v těch frontách stojí na lítsky do biografu.
Když se novinář vrátil domy, napsal ve své reportáži:

Pražská normalisace se mimo jiné projevuje zvýšeným
zájmem obyvatelstva o kulturu, hlavni o jilmy, z nichž
ncjuspeínčjst — aspoň podle délky front — se jmenuje
MASNA.
____
________

V y jd o u n a d v ů r a le je ja k o z k o iv *
„T o n á m io p ěk n á 2 a * ín á “ p ra v í šib e n ič n ík .
O rg á n s v z d y c h n i ’ " C o p a k vy js e n a
to m d o ir e , il e já se v to m je š tě v ra c ím

*

E 'é n tá k v en e o d ío u z e n c ; n a p o p ra v o .

l/y, kteříjste vyšli do ulic přede dvěma lety
s plnými břichy ještě s dobře živenými dětmi
na ramenou
a s praporky něčeho co má dnes namále
— po čem jste vlastně toužili?
Po šlehnutí do tváře bičem další totality?
Pokleknout na kolena před novým panstvem?
Nevěřím tomu ale dnes už vás není nikde vidět
Vtěsnali jste se důvěřivě do nově střižených kabátků
Připadaly vám tak pěkně zápaďácky. Byly to ale
svěrací kazajky ze starých zásob
Z těch ze všech nejstaršich nasáklých naftalinem
Páchne to teď zatuchle celou zemi. Také moči i barvou
ze zrasovaných pomníků běhny Jabůrkové kolaboranta
Fučíka
a jiných, kteří milovali tuto zem k smrti
Zíráte na to s otevřenými ústy v šoku a nečinně
zatímco Klausovy opasky z boků sesmekávají se vám
do blízkosti hrdel
Podruhé zohavený naivka Palach polyká stydlivě
poslední sousta dávno vychladlého plamene
Prezident Osvoboditel v nejzazšim koutě lánské hrobky
trénuje pukrle navracející se české šlechtě
a příští bezzemci nedočkavě hrbí hřbety
Blíží se skutečně po čem jste toužili?
Nevěřím tomu ale dnes už vás není nikde vidět
Pouze vaše dcerušky nadzvedajicí sukénky hodně
do výšky
jako ony praporky něčeho co má-dnes namále
a tamtéž vaše synáčky s hadříky v dlaních
omývající za peníz zaražené okna těžkých limuzín
Páchne to zatuchle celou zemí Plísní knih
na haldách
kulturou národa pocákanou na rúžovo
a jejich funebráků rozlitou žluči

Humor — pepř
Soudruh Strougal v ohnivé řeči;
, . ..... soudruzi, aby ste si mohli učinit
obraz co je to nesmysl — dovolte,
abych vám něco řekl.,....“
•
Povzdechl si kolchozník o žních;
„Za kapitalistů jsme makali od slunka
do slunka a dnes za vítězného socialis
mu sháníme — od slunka do slunka
— náhradní díly ke kombajnům!“
•
1 Soudruh ředitel káravě k závodní
radě: „....již nechci slyšet slovo o zmet
cích v našem závodě a o reklamacích;
musíte vypsat zlepšovací soutěž!“

I minulosti celkem nedávné
V Rir±u nifli před přestavbou
vdkí pntblánv s překračováním

rythlosti na dhikfch. Pnto sr vláda
rozhodla pra tvtda opatřeni a naft.
d)''. aby úplně každý, kdo bode při
stižen, dostal vdkon pokutu.
Jednoho dne Gorbačov zaspal
a když spěchal iceví rrzxitace do
Kremlu, řek] řidiči, aby si sedl do
žádá, že bode řídit sám.
Cestoo profrčd kolem dvon
policistů na motocyklech. Jeden
z nich za ním vyrazil. Za pír mi
no! se vřítil ke sváno kolegovi
a ten se hned plí:
„Tak co, dal jsi mn poknlnT“
, Jak lo? Přece míipe dívat po
kuto každému,“

„Tohle byl někdo moc vysoko.“
„Kdo tu byI?„Nevím, nepoznal jsem ho, Ale
jeho řidič hyl Gorbařov.“
Vybránoz foiihytAnehiůrvogolirkkh a poUiíce* vydnn/ nnttnrFn.
leRtřím Petrklíč

desetiletí ch pilné práce se
českým vědcům podařilo zkří žit
komára a mouchu! Vzn ikl tz v. Komouš.
kte rý na co sed ne to pose re.

dlouho v Československu zůstanou?
Tak dlouho, dokud tu pracující třídu
nenaleznou!
*
Rusové plní dané slovo a stahují z
Československá svá okupační vojska.
Obsazeny zůstanou nadále pouze tři
maličké opěrné body: Čechy, Morava
Setkají se Carter, Brežněv a Husák a Slovensko!
k prohovoření zemědělských problémů.
*
Carter se začne vychloubat: „U nás
Výstavbu socialismu v Českosloven
v Americe máme tak veliká pole, že sku lze rozdělit do dvou etap. 1. Po
farmář stráví celý den, než jedno sta tíže růstu, 2. Růst potíží.
čí autem objet". To nic není trumfuje
*
Brežněv: „Naše pole jsou tak veliká,
Na
mezinárodním
lékařském kon
že agronom sovchozu je osm dní autem
na cestách, než jedno z nich objede“. gresu se baví čtyři chirurgové: ameri
Zamíchá se do debaty soudruh Hu cký, anglický, francouzský a český.
sák; „Jó, taková auta máme u nás v „My dokážeme za půlhodinku přišít
utržený prst u ruky“ referuje Francouz.
Československu taky!“
„Pane kolego, u nás v Anglii přišívá
*
me za slabou hodinku celou utrženou
Do Vesmíru byla vypuštěna další
ruku". Trumfuje Američan: „My jsme
raketa. Na palubě dva kosmonauti,
nedávno za necelé dvě hodiny přišili
rusák a Čechoslovák. Pročpak je ne
dvě utržené nohy a pacient se na ně
možno vystřelit dva Čechoslováky?
mohl postavit!“ „Myslím si pánové,
Poněvadž by přistáli ve Vídni a nebo
odvětí rozvážně český lékař, že to
v Mnichově!
všechno nic není proti našemu socia
*
listickému lékařskému umění. Nám se
Přijímací zkouška na pražskou kon nedávno podařilo vyoperovat mandle
zervatoř. První zkušební otázka: „Co v pouhých osmi hodinách". Rozhosti
je kvarteto?“ Správná opověď: „Praž lo se trapné mlčení, načež se jeden ze
ský synfonický orchestr po stranic západních chirurgů nesměle otázal: „
kých prověrkách!“
co na tom má být! obzvláštního?"
*
Český lékař: „Jó pánové, náš pacient
Proč vpadli Rusové v roce 1968 do pracuje na důležitém úřadě, nesmí
Československa? Poněvadž je pracu otevřít hubu, proto jsme mu ty mandle
jící třída povolala na pomoc, A jak museli vyndat rektálně!“

Po

Znáte šest přikázání Českoslovenlých občanů? Ne? Tak pozor: 1. Nenysli! 2 Myslíš-H, nehovoří 3. Když
iž hovoříš, tak nic nepiš! 4, Píšeš-li
ale, nikomu to neukazuj! 5. Ukážeš-li
to ale, nepodepisuj! 6. Podepíšeš-li, tak
hned dementuj!
*

VOLNĚ POHLE JEREVANV

života

A závodní rada vypsala soutěž na
nové pojmenování zmetků a rekla
mace!
•
Na Václaváku stojí v zakázaném
prakovacím prostoru americké fáro,
které okukuje pražský Pepík. Službu
konající „vejška“ se ho ptá: „Je to
vás vůz?
„Není soudruhu veliteli, ale je milé,
že jste se mě zeptal!“

Přej 2.000 jv.aztíííá z republiky a
účastníci z BLR. MLR. NDR, PLR,
RSR a SSSR, horolezecké delegace
OV KSČ aÚV NF ČSSR. jakož i
samotný předseda slovenské vlády
Colotka, provedli XXIll výstup na
Rysy 2.940 m, vysoký vrchol v Tat
rách. Účastníci položili k pamětní
desce na vrcholu, připomínající Leni
nův výstup, věnec a na údajném mís
tě, stejně jako s. č. Lenin, se spontáně a radostně vy čurali.

„Jsem zásadní bojovník proti al
Dík socialistickému nasazení požár
koholismu“, prohlásil hostinský Bečka,
níků — k záplavám nedošlo!
„liju hostům do kořalky vodu!“

Tisková oprava: /v drteíhizn: Československu.. /
V článku „Kontrarevolucní provokace” v jninuléfri čísle
sděloval náš zvláštní zpravodaj, že v Kostelci provokativně
opékal na.rožni Manželka husáka.. Dq článku se vloudila
malá-lísková chyba. Nebylo to v Kostelci, ale v Kostnici,
neo.pékal, ale upaloval, ne na rožni, ale ri a-hranici, ne Man
želka. hýbr^.Zikmund a ne husáka, aleMistra .lana Husa
Časopis „Socialistická zákonnost”

Z věrohodného pramene se doví
dáme, že ČSSR bude v nejbližši do
bě připojeno k SSSR. Dostane ná
zev Krachlstan. Měnová jednotka
bude Krachifla, která bude mít 100
Svorců, Ve znaku pak bude koza a
židlička, Ten kdo mekne, půjde se
dět.

LONDÝN, ANGLIE.
21. dubna 1952,
Báseň, která byla před ně' kolika týdny nalezena v Želez| né rudě na nádraží, na němec
ké straně, napsaná podle šablo
ny tiskacím písmem.
Podle
všeho tam byla vhozena buď
jedním z českých železničářů,
f, anebo ze řad českých hraničá
řů. Zpívá se na nápěv: “Mě
už nemá nikdo rád . . .”

Tondo, ty přec dobře víĚ^
že tvůj konec denně blíž,
tebe nikdo rád nemá,
český lev se pozvedá!

_brz

Na

vltavském

nábřeží

nerozhodně/přeš

lapuje muž v holínkách a stále něco hledá.

Příslušník
přísně

ho

ptá:

chvílí

„Copak

pozoruje
tu

pořád

a

pak

se

hledáme,

TONDU NEMÁ NIKDO RÁD...
občane?“

K

Ted* dělníkům nadává,
křičí, hrozí, nabádá:
Dřete se ve dne, v noci,
vy sovětští otroci!

! Dělejte tak jak draci,
máte nárok na práci
i vánoční brigády
a mírové parády.
Nouze je o brambory,
: zato Pankrác a Bory,
Jáchymov a Kartouzy
jsou jak náplast na nouzi,
Chce-li dělník vyšší plat,
tak na něho čeká kat,
mlč a přidej do kroku,
ty stalinskej otroku.
*

IVlády jeho otěže
'jsou miny, drát a věže,
■esenbák a u něj pes,
!to je jeho «ha dnes.
,Kdyby domů na Kladno
přisel, dostal by snadno
kopance, rány, facky,
zmlátili by ho klacky.

Do Mostu jít, to má strach,
; zažil by tam velký krách,
‘hornici pracovití
chtějí Tondu ubiti.
Nesmi jít na Qstravu,
přišel by tam o hlavu,
všichni křičí z odborů:
Pověste tu potvoru!

někde

brod,

kde se dá přejít na druhou stranu reky.“
■ „To je tady všude, občane, tady všude se

stačí.“
Muž

ho

poslechne

a

po

třech ’ krocích

zmizí pod hladinou.

Esenbák jen kroutí hlavou:
„To jsem

blázen, kam ten chlap zmizel.

Před chvílí šla tudy kachna a voda jí sahala

sotva pod břicho.“

LeOtnd Brežnev a Jimrny Carter— „Moja žena Páro roha víc poví“ - hovan
cftut&it súčasnvu politickou situáciou - sa s/rýc.
rozhodli, že sa nechaju na sto rofcw - Ňo a paveásfť nám, & ía Pán? nojuřac
zmrazit, P<j J&Wřn/ íoAro sravu sa ¡¡na na komunizme páči ?u - Po dlhiom uvavu ířreříi. Lecmtá ukázal svojmu partne- , zovani strýc odpovie • „To najlepiie na
roiíí fJtffáordíííjjfříť
Jíeá naíem komunizme je, že ho už majú aj
■SYar, podťa kiijrého v Spojených itátoch Češi."
j£ tíž í20 miiiónov komunistův. Jimmy
xxx
sa mu revanžoval správou 20 Žen min
pao:H Obrovské nepokoji na ¿trnko - per
Traja Oíovania sa vybrali porobit'posky hranici".
riadky o Čine. Jana waví; „ Ty,
pbcul si, že íých Č/ňanov je kolo 600 a ř?
xxx
óW rot/ídi-ior ? "
V ohatfAVuprhy sutfachtili nové dru „ř-W fo, ftra ro ¿uáe pochováváf ?/"
hy vinnej révy. Z jednej z nich ztskavajú
típhw nový JriJj vína - neHíránaM. Neuiránovým sa nazýva podlá toho, že sudy
zosldvajú a ludia padajú.

xxx
Zvěte slovenských skiadatePov podrob
né preskúmaj texty slovenských taneč njícÁ a zábavných melodii, medzi ktorými
neehýbali ani starSie Dusíkově piesne. či
stilo sa, že text jednej starfej pieíne bude
třeba změnit'; „ffo-či-min, ty přístav
krásných žien .,»*

xxx

Filmaři z Bratislavy ptddu nažáhorie
filmovat' komunistické úspěchy. K Zohore na ulici střetnu strýca Aíarcina a pýtájú sa ho : „ Tak, oko ste spokojný, strýčI hu, s Jfcamurtjzniom ? **

1

•
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;
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tu

M ila n R ůži čk a

Tonda není rovnostář,
í protože je hodnostář,
i dokud býval kameník,
by! mu rovný dráteník.

slyšel jsem, že je

Raz te s! up ra vit sty ky!
na vln ě iva cetpě t pilné
ruší RFL (sil lě)
— Hla s Am eriky...
(Nebuď te tak zlí ra sebe
— co bude ruš it S1B?)

Když on byl vládcem ROHU,
táhal národ za nohu,
sliboval ráj na zemi,
knedlík, zelí, uzený.

„Ale

RIV ALO VÉ ?

Tondu nemá nikdo rád,
¡soudruh ani demokrat,
lidovec ni národní,
ani rada závodní.

Doslova přes nocse

ío

sesypalo.’’Úplní; A'bylo po všem.

Lid zajásal, shromáždil se na Václavském náměstí a vítal
vedoucího představitele emigrace, o němž se predpokládaío, že bude příštím presidentem svobodné republiky.Stařeček vystoupil na ochoz Národního muzea, dojatě si
otřel slzy a spustil do mikrofonu:
„Ladies ^and gentlemen, já rád, že se vraceti do staré
vlasti, á rád vás. uvidšti — indeed. I’m verv verv
haonvl
“
A A Z
Cech v davu zklamaně protáhl obličej a řekl:
„Smatritě, továryšci — eto naš buduščij president!? Radnyj jazyk zabyl!“

HUMOR U ŽELEZNOU
OPONOU
"Jestlipak jsi slyšel, Popové,”
ptá se jeden mladý Bulhar svého
kamaráda, “ že v Sovětském sva
zu teď každá rodina .vlastní rodin
ný domek?*’ “Ale co mi to poví
dáš,” odvětil Popov, “já jsem v
Sovětském svazu žil .dva roky a
nic podobného jsem nezjistil.”
Na to mu přítel odvětil: “To jsi
■ tam asi nečetl žádné noviny."

— • —
„že svaty
Husákovi
, *’
se modlí

Zaštebetala soudružka Strougalová:
Jakpak se Vám, soudružko Kapková,
líbilo „labutí jezero“. Celkem dobře,
odvětila Kapková, ale já dávám raději
přednost slunné pláži!

„Abychom to řekli bez obalu," prohlásil roku 1980 poli
tik na veřejném mítinku, „s tím příchodem komunismu
se to přehánělo. Budeme rádi, když se ho dočkají naši
synové a vnuci.“
Ze zástupu se ozvalo;
„Dobře jim tak, chuligánům!“

•
Pocblubuje si „first Lady“ protějš
ku: „Jsem silně sociálně a umělecky
založena: pracuji v konservatoři, pě
stuji balet a ráda létám.
Podeji by ne myslí si protějšek:
„pracuje v konservárně, balí balíky v
Bilé Labuti a doma letuje hrnce!“

„Taky jstç slyšel,“ povídá Chřudoš sousedovi,
otec se . .bude. modlit za to,, aby Bůh otevřel
konečně "-oěy!" * Ï
„Hernajs,“-ziořečí Severín, „zrovna teď, kdy
me, aby mu je zavřeli“

I
f
Soudruh Pípa mě! před prověrkovou komisí vysvětlit, jak
se choval v kritických srpnových dnech roku 1968, Ne
ochotně přiznal, že vlastním automobilem odvezl do ne
mocnice stařenku, kterou na Národní třídě porazil a zra
nil sovětský tank.
„Ale, ale, soudruhu — bylo to opravdu tak? Vzpomínáš
si dobře?“
„No, vlastně, tedy.,
nervózně zamrkal Pípa, „když
se na to teď dívám, tak se mi zdá, že to bylo jinak."
„A jak, no, neboj sel“
„Tak já jsem odvezl s pomocí sovětských tankistů do ne
mocnice babičku, kterou porazilo a zranilo auto $ kontrarevolucionáři. Ovšem, tak to bylo!“
•Pak s ulehčením odešel, ale vzápětí znovu pootevřel dve
ře a dodal:
„Jo, abych nezapomněl: a ty důlky ve fasádě Národního
muzea, ty tenkrát vykjovaly vrány!“-

Jak esenbák zkouší, jestli má-v krabičce
sirky?
Dá'krabičku k uchu a zatřepe hlavou.
Husák přiletěl do Moskvy. Při bratrském líbání Šeptá
Brežněvovi jednou do levého, jednou do pravého ucha:
„Přivezl js'em ti rifle! Taky Kosiginovi!“
Zanedlouho přijel Brežnev do Prahy a mezi polibky
důvěrně Husákovi oznamuje:
„Rifle jsou mi dobré, i ty Kosiginovy!“

•
Chlubí se soudružka Kapková:
„Tuhle mně nabídl národní umělec
Pinkulín, že mě namaluje!
Nato Bilaková: „No to já se zase
maluju plně sama!“

tř

POHRANIČNÍ:
Přišli dva psovodi od PS k zvěro
lékaři se psem, aby ho vyšetřil, že prý
pes není normální!
Lékař šetřil, proklepal, ale nic ne
shledal. Nakonec zjistil, že pes je nor
mální a zeptal se psovodů, proč by
měl být nenormální.
„No nám je to taky divný, ale
když nás potká -ba ¡nej, tak nás
vždycky přivítá: A hele — pěkný
pes s dvěma ,orgány'!“

e

SNBáei nejsou doma
populární.. Jeden
náš dienář nám poslat
vtip ¡který koluje do
ma:
Ptá se kamarád druhé
ho t zda ví,co znamena
jí hvězdičky na náramenících SNBáků.,
Vy světleni :kctyž má
jednu hvězdu,tak umí
3ist. Když má 2 a tak
láni psát, A když má
. 3j ták umí Sist a
i psát a navic zná ně
koho3. kdo umí' tele
fonovat. .

Co sc stane, když esenbák jedoucí na
kole spoíknc komára?
Abnormalita - má větší mozek v břiše
než v hlavě.
;

1

’ NEJ STÁ TEČ tíĚJ ŠÍ ŽENY NA S V S rĚ .j so u v fiS SR -J do u z je d 
ná f r o n ty n a d ru h o u .' O E JE _I©Í)A MRÁZ? Liď á ve s ta r é v l a s t i ř í h a j í , že le
ze so u d ru h u No vo tné mu , po z á d e c h . U č ite l v y k lá d a l žá ků m o rů z n ý c h nem oce n
’’ D ál e zn an é je š tě re u m a ti s m u s , je m už ta k á l i d ř í k á — no ja k V o sátk o ?" ía k
nNáš ta tín e k ř í k á , se je to pěkný s v in s tv o a Že n a to ne m ůž e d o s ta t J e k .
JAKŤ JE ROZLÍT m ez i d e m o k ra c ií a li d o v o u , d e m o k ra c ií ? S te jn ý ja k o m ez i k a
z a jk o u a s v ě r a c í k a z a jk o u . V y p rá v ělo s e o v š e lič e m s .T o je d n o u se někdo ox
s á l p an a P o n o žk y ': " 'N e p řih o d il o se v a n nife ve v la k u ? ” "A le a n o , je d n o u 3 se r
p o l í b i l V tu n e lu n í s to d c e ry je jíh o ' o tc e ."'PEP ÍČKŮV o te c b y l n á p ř á n í tr ?
d n íh o u č i t e l e sv ého sy n a z a v o lá n dc š k o ly . Tan n u u k a z u jí, co P e p íč e k n ap
s a l do š k o ln íh o s e š itu :" N o v o tn ý jě 3 1 E . ” P e p íč k ů v o te c z h le d n e ,o b r á tí at.
na sy n a a v m ís tn o s tí m la sk n e p o líč e k .P a k se P e p íč k o v i d o s ta n e na po m en u
T o -n á š z a to , že je š tě n e v íš ,Ž e s e b lb p íš e a malým "UJ "
TELEGRAM je u d rž o v á n z dooro voln ýfc h p řís p ě v k ů č te n á ř ů a p ř á t e l . P ř is p ě j
te i Vy, n a tis k o v ý fo n d ? ” M la d í s p is o v a te lé a b á s n íc i v e x ilu se podo 
b a j í ně žn ým dív káfn - Tak á c h t ě j í b y t t i s k n u t í i í i
Víte, která byla nej krásnější Jéta
Československé republiky? No přece
padesátá léta, protože tehdá byla
jeíté Sparta v 1. lize, Spartak stál
jenom 27.000KČS a Husák byl za
vřen ej,

*

Jednou se takhle procházel zahra
niční turista po Václavském náměstí,
když tu ho najednou přepadnou tři
Rusáci a vezmou mu jeho drahé Švý
carské hodinky. Turista, .vědom si své
povinnosti, Jel na Veřejnou bezpeč
nost a hlásil službukonajícímu orgá
nu:

„Byl jsem, prosím, na Václavském
náměstí přepaden třemi Švýcary, kte
ří mi uloupili moje ruské hodinky.“
Orgán se zamyslil a pak pravil:
„To bude nějaký omyl, to snad
muselo být obráceně, přepadli vás tri
Rusové a vzali vám švýcarské hodin
ky!"

„No jo, ale to jste řekl vy!“ —
dodal turista.

■tt

Jaký je rozdíl.mezi čelem a basou?

No přece: kdo byl v čele je teď v
base — a kdo byl v base je nyní v
čele!

???

Baví se Angličan, Francouz a Čech
o snídání!
Angličan: Když ráno vstanu, udě
lám si vejce jako „hemenex", v kli
du posnídám, zapálím si lulku, sednu
do Forda a jedu si pro „podporu“.
Fracouz: Já si ráno udělám dvě
vejce do skla, přečtu noviny, sednu
do Citroena a jedu si na úřad pro
„žebračenku".
Čech: Jů, to já ráno vylítnu bez
snídaně, dám dvě vejce do kalhot,
sednu na kolo a frčím do vlastní fab
riky!

—o O o—'

—0O0—

Navštívili žurnalisté slovenského
baču na JŠtrbském plesu a ptali, se,
jak se má.
Celkem dobře, jen pořád přemý
šlím, co je to VATORIUM.
To OBSER bych věděl.

Co to Je: Je to Černý a tluče v
CSSR všude na dvéře?

???

No přece — BUDOUCNOST!!

Víte jaké je označení hodnosti u
Jó, to byly časy v roce 1952! Spar
ta byla v 1. lize, pivo za korunu SNB
í???
dvacet a Husák seděl v kriminále.
Když má esenbák tri hhězdiěky
To si tak plavou po Vltavě dvě tak umí psát i teleeooovat.
sirky Když má dve hvězdičky — tak
Ptá se prvnít „Taky na sjí^^d?“
umí telefonovat a když má jednu
„Ne, já jsem vyškrtnutá"; na to ta hvězdikUu, tak ví o někom, kdo umí
druhá.
telefonovaat!

*
Učitel se ptá. „Můžete mi řícir co
nám přineslo českorlovenstsr-sověiské přátelttví? Třeba vy, Váňo?“
Někdy Josefovi napovídá .■ „Hov
no!“ — Pan učitel se zlobit „Nena
povídat, ňa to musí přijít kradý
sám!“

Povídá místné předseda rodné
strany panu faráři t „Jak to děláš,
Že máš pořád plný kostel? Já nemů
žu na schůzí dostat nohu!" — „To
máš tak:, předsedo", říká farář, „já
jim slibuji ráj!“ — „No, to já
taky. a přesto mi n&do nepnide!“ — „Správn. fóy pfadsedo. jenume já jim ho nikdy nn&kauji."

*
L. Svobodě se doiad^í^je jednoho
rána u manzelyy své generálske uni
formy , že prý musi do kanceláře
Pant Svobododá mu šetrně lděln|e, že
už dlouho není prkjSdentem.
„A kdo pak to ted dělá“ chce vě
dět ~vetc^k^y g^r^^‘rál„No přece Gu$táv!“
Na to on: „Jo, aha, Gusta, té to
přeji^j ona si s tím Fučíkem moc ne

užila!“

*
Víte jak v^y^j^t^iáá ozdravovna pro
členy: SNB?

No — esenbáci chodí po míssnosti
dokola a zdraví se tak dlouho — až
se uzdraví!

#
Sášu Irčínova ndsúdi v
Rusku na paťnokov za uráž
ku na cti, seďi' síerrcndi^ ge
nerála nazval tdiotom. Pýtali
sa na kolcOteze predsúdu, čt
ín nie je vysský ¡rest.
Nemyslím - odppnvdal
pšedeúda - le^b^nz za urážku
na crtI doslal len pnI roka a
nsteteé za preziúdenie vnjenkkCh
íomníva.

Jde esenbák po mostě a kouří, Od
hodí oharek do Vltavy a náhle si

vzpomenu, že ho učili, že odhozením
oharku vznínee oheň., Skočí proto dn
Vltavy, aby zachránil před ohněm a
utopí se, protoňu neumí plavat.

e

Na Rádoo Jerevan prišli tri otázky
oh^adne budovama komunizmu:
1) Je možný vybudoaa( komuniz
mus vo Svajčiarsku?
— V podstatu áno, ale tej krásnej
zeme by bolo škoda...
2) Je možní oybudovat komuniz
mus v Monucu?
— Nieí Na také malé územie by sa
taký obrovskí kordel nezmernl.
3) Je možně oybhdovat kodluulizmus v ktornjktl■nok zemi?
— Saotorne]me, ale najlnpšin je v
jedncí ho viy^lui^i^oaai a v drufxí žii.

a
— Vte^^í čo v reálnom socializme
znamená pre robotníka pojem „‘recepcia"?
— Recepca je iláo■ntstný akt pri
ktorom robotnícka trieda ústamí svojich nahrivdenýoh poživí plody sotínj
práce.

Umírá starý kulak a jeho poslední
přání na smrtelném loži je stát se čle
nem KSCŽ Předsedoví místní organiza
ce je to divněí „Celý živoí nenávi
Jestli pak vite, proč policajti v
díš komunittí a najednou chceŠ dc CSSR nosí pistoli?
strany“.
No přece, aby je nepřepadla my
„To máte tak" — kuade na to, „já šlenka !
mám jednoho souseda, starého kama•

_ _ .■

rá^a.í a on vtím má vždykfy takovou
radosy když. umře nějaký komumiaa...“

■

Policie v ČSSR je přejmenovaná.
Na pruzích aut už není napsáno
„Veřejná bezpečnost" nýbrž „HU
HU" — Husákovi Husaři.

«

Na schůzí voličů s poslancem se
při-Ol^^ií o slovo pan Vodičkat a ptá se:
Sedí chlapík na chodníku a hází
„Soudruhu poslance mobí byste mi padesátníky do kanálu.
říct, kam se poděla naše uranová ru
Policajt kouká a pak se ho zeptá:
da Z JáyOymova?‘! Soudruh poslanec
Copak to tady dělátě?
se zachmuří a slíbí, že se bude in?orNo telefonuj i na hrad Husákovi!
movaí a zodpoví tuto otázkí na pří
Ale vždyť je to kanál!
ští schůzi. Na příští schůzí se hlásí o
Já to prosím neřekl!
slovo zase jeden pány soudruh poslanec
•
ho zahlédne a říká: „Já vím, Vy jste
Praha není rozkopaná k vůli stavsoudruh Vodickí a chcete vědětí kam
| bě METRA, ale proto, že soudruzi
se poděla naše uranová ruda z Já
pořád hledají kořen socializmu a ne
chymova”.
a ne ho najít!
„Ny soudruhu poslanceí já jsem ně
•
jaký Nováí a chtěl bych vědětí kam
Na sovětské vlajce je barva rudá,
se poděl soudruh Vo^íUčo^".

srp a kladivo.
To proto, že přijeli v srpnu, tekla
KOLCHOZNICKA:
:krev a tím kladivem nám vtloukají
V kolchůze, takto JDZ, je politic do hlavy, Že nás osvobodili.
ké Skolení. Politruk vypráví a kecá
o jasných perspekúvich komurnsmu.
Na zivér se pti: „Soudmi — má
někdo nějakou otázku?"

Přihlásil se jézéďák Roštidlo: „Sou
druhu í všechno je krásněí co nám. ta
dy fikáš, ab mold bys nám. řícy co
je to slovo
„Peripnftiiva je ... no je", přemýšlí
politruk, „no to je jndnodyobé1 že ano
— čím jsme k tomu blíží tím je to od
' nás díl!"

tS

JEDNA ČESKA: žádná školní
„latina“ — nýbrž stalo se opravdu:
Ve Skole, po delším vyprávění o
SSSR, ptá se učitel dětí:
„Tak kdo je náš největší přítel?"

Děti sborově: „So-vě-ssýý Ss'i^:žF’
„A kdo je náš největší nepřítel?"

Déti sborové „RU-SÁ-CI!“

_IH WARSAW a Western Communist talks to an elderly woman.
She soys: "Before
the war we had plenty of meat and clothes were inexpensive, and now meat is a rarity anc
clothes are very expensive indeed.’’
The Communist interrupts her: "What are you talk,
ing about, I happen to he a Communist..."
"Yes, yes, before the war we had Communists
too, out now they too oro a rarity*».1’

IT IS REPORTED that meat addiction has already claimed its first victims: a
group of addicts was arrested in Lodz.
They were sniffing an empty ham tin.
(54/0rzel Bialy/FCl)
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e s te rn c o u n tr ie s.
WHEN WILL THINGS IMPROVE in Pol an d?
In I9 8?. Why? Be ca us e in th a t year
th e USSA w ill ha ve re ached re ti re m e n t age.
AND WHAT WILL HAPPEN THEN?
W il l th e re be any me at? - W el l, fo r th e ti m e
bei ng we are on ly on th e ro ad to S o cia li sm . - And how w ill i t be when we a tta in it?
- W e 'l l ha ve m ea t. I t w ill be ra ti o n e d . - And how w ill we a tta in Communism?
We 11 ha ve th a t to o.
On p re sc rip ti o n .
A KHOLKHOZ INMATE in d is ta n t S ib e ria se es an ele g an t to u r is t,
"Where d id you
bu y su ch b e a u tifu l clo th es?"
"In P a ris ." "In P a ris ? Ne ver heard of i t . I s th a t
very fa r? "
"V /ell, ab ou t 13 ,000 k il o m e tr e s."
"Good H ea vs ns , su ch a d is ta n t, re m ot e
p la c e , and th ey make su ch lo v ely th in g s ’ "
WHEN THE FIRST SECRETARY o f ou r F ra te rn a l P a rty was v is itin g ou r own P a rty
S e c re ta ry , he ad m ire d th e la tte r s m ag n if ic en t re sid en ce. "Comrade S e c re ta ry , how d id
you manage to acq u ir e su ch a lu x u ri o u s v illa ? "
Our leac Ler ta k es him to th e windo w and
shows him a b ri d g e on th e riv e r.
"Do you se e th e bri dge?
When th is was b ein g c o n str 
u cte d a b it o f m ar ble , ce men t, b ric k s and an ti q u es re m ai ne d as le f t- o v e r s , so in o rd er
not to w as te them , we b u ilt th is house ."
A ft er a ti m e, ou r F ir s t S e c re ta ry v is its th e
S e c re ta ry o f ou r F ra te rn a l P a rty and is b re a th le s s a t th e sig h t of a m ag n if ic en t p ala ce.
H is h o st co ndu ct s him to th e window and as ks h is v is ito r : "Do you se e th e riv e r? "
"I
do."
"Do you se e th e bri dge?"
"I don t."
"W el l, th e re yo u ar o th en!"
A PARISH PRIEST ha3 be en c a ll e d to att en d a dyin g man.
I t is n ig h t tim e.
He ta k e s h is b ic y c le and o ff he go es .
On h is way he is st op ped by a police m an .
"F a 
th e r, f if ty z lo ty s fin e fo r rid in g a b ic y c le w it hout lig h ts ." "B ut my so n, I cm ta k 
in g Our Lo rd to a dy in g man!" "W hat , two peo ple on one b ic y cle ? One hu nd re d z lo ty s
fin e !" , The p r ie s t sig h s and pa ys up . Re mo unting h is b ic y c le he mum bles: "Good th in g
he ha dn t hea rd ab ou t th e Ho ly T r in ity . .." .

Sa mpler o f Po lan c. s B la ck Humour
(London/PHA - As un de r th e German occupati on, so now, un de r th e " fra te rn a l'
fo o t o f S o v ie t Big B ro th er, P o le s fin d en co ur ag em en t and giv e vent to th e ir p o litic a l
fru s tra tio n s in some of th e "bes t jo kes beh inc . th e Ir o n C u rt ain . They are o f a ver y
s p e c ific a lly P o li sh fla v o u r, b u t some co uld ap pl y e ju a ll y welL to th e s itu a tio n wh ich

A

. .?

DID YOU HEAR THE ONE ABOUT.

Před léty cítila bablčk* do . Před návštěvou sovětské delegace a
spcnteiny, ie sl oton stovku.,
Aie rtéjdnv bo ptáaí eíny za pře- zástupců OV KSČ v pražských Bohni
cích byli všichni blázni vycvičeni ve
pážkou:
;•
"Prosta vás, a budumít tu ! volání hesel:
„At žije KSČ! Aí žije Sovětský
stovku u vás dobře Běhová*
CoU?"
svaz!1'
’Jistá, pant, mčí vám za ni
V den návštěvy, kdy delegace pro
stát."
cházela ústavem, vykřikují blázni na
*Á co kdyby se něco stalo t učená hesla. Jen jeden mlčel jako hrob.
1 naiím státem?•
Když se ho jeden soudruh zeptal, proč

"Talc jfi tu přece Sovětsky
svaz, nái přítel nejvěrnější."
, .V. "No Jo ale co kdyby se něco
šT16ito sí í ovětsicym svazem?"
A ŮG*V\bahlčko, to by přece za
VMtstáloI"

(H Oeri»t*lorf, TM«)

f

(ji F oUav»

neprovolává slávu — odpověděl tá
zaný:
,,To je tak, soudruhu, já jsem dozorěe, já nejsem žádný blázen!"

Cikána prověřuje „Veřejná výška"
před jeho cestou do zahraničí.
„Tak, Farkai, řekni nám, kdo na
psal Annu Proletářku?"
V tom okamžiku zvoní telefon a
„výška" je odvolána k šéfovi. Aby vše

Otázka: Cq to je družba národů?

,

POHÁDKA o MARUŠCE!

<

Otázka: Může člověk vyžít jen ze mzdy?
<
Odpověď; Nemáme tušení. Neznáme nikoho, kdo>
, by to vyzkoušel.
<

★

<

Otázka: Může člověk v Jerevanu otevřít ne-,
věstjnec?
Odpověď: Zajisté. Jenže v socialistické společ
/ nosti se tomu říká kolektiv.

>’ ★Otázka:

Jaký je ro?dfl mezi neštěstím a kata-'
»strofou?
> Odpověď: Jestliže spadne koza do potoka, je'
/to neštěstí, ale ne katastrofa. Přijde-li při zřícení
,letádla o život celé politbyro, je to katastrofa, ne
, však neštěstí.
Otázka: Co- je to Brežhěvovo obočí?

Odpověď: Stalinův knír na vyšší úrovni.
Otázka: Je na'j5ných planetách také život?
Odpověď: Ale kdepak, to ani tam není život.
.................
J. S.

Dotaz na rádio Jerevan: Múze mla
dý talentovaný komsomolec kritizovat
nadřízeného?
1 Odpověd: V principu ano, ale škoI da takového mladého talentovaného
komsomolce.

Pot om jsme ud é'a í kro e ku p'e du ... “

★

■

:

Otázka: Proč je u nás na kolchoze tolik me-»
/.chaniků a tak málo úrody?
*
/ Odpověď: Protože se u nás pokročilo kupředu'
i' už tak, že se smazaly rozdíly mezi městem a <
V vesnicí.
'

;

ci bratrsky spojí, aby zase jednou kloudně zatopili,
židům.

2 pr or vu G, Husáka„V kň zo vý ch letech 1968 'ó9 stálo
Če sko shvensko n i po-traji oro pist i.

Odpověď:. Když sa Arméni,-Rusové a Ukrajin

★

nevázlo, pověřil svého zástupce, aby
ctkána vyslechl.
Když přišel zpět, našel na zemi ci
kána, zkroceného krví a v pozoru sto
jícího zástupce s hláškou:
„Soudruhu kapitáne, už jsem to 2
něho dostal. Napsal to von s jeho brá
chou!"
—o—■
Na hrad přišli návštěvníci. Jeden z
nich musel někam a tak se ptá ukli
zečky: Prosím vás, teta, kde je tady
ten hajzld!
„Jo, vy myslíte jako Husáka?"
, Ne, tetka, ty dvě nuly — kde
jsou?"
„A ták, vy hledáte Strougala a Bilaka?"
„Ale ne, vy pořád nerozumíte, já
hledám tu místnost, kde se se-e a
se-e?"
„Ach tak, proč to neřeknou hned,
ta je v zasedací síni, ve druhém patře!"

Macecha vyhnala Marušku do mra
zu do lesa, aby přinesla jahody. Ma
ruška plakala, kde ted v zimě jahody
má nasbírat.
Přišla do hor a tam viděla 13 mu
lů u ohně sedět a jeden žezlo v nice
držel a vládl: Pojd dítě a pověz, co
tě k nám vede?
Maruška s pláčem vylíčila, že musí
přinést domů jahody a muž na to:
Tady u ohně — to jsou moji bratři
měsíce, kolik měsíců v roce, tolik je
nás u ohně!
Maruška -kouká i diví se a ptá se:
A proč je vás tu třináct?
Leden: Ten třináctý, to je bratr Mě
síc Československo-sovětského přátel
ství!

Padl Brežněv, Kosygin a Husák
do spáru lidojedů. Předvedeni jsou
před pohlavára, který se ptá na jmé
na.
Já jsem Leonid Brežněv, vůdce
světové revoluce!
Znám, znám, tak ty půjdeš do gu
láše! A co ty tam, obrací se pohlavár
na Kosygin a.
Já, prosím, jsem Kosygin, velký so
větský člověk, pípá tázaný.
Znám, znám, tak ty půjdeš do por
lívky, A co ty tam vzadu?
Já jsem dr. Gustav Husák z Hrad
čan v Praze!
Aha, aha, znám, znám, tam studuje
můj syn. Tak ty jsi můj host a jsi
pozván na oběd. Máme dneska polív
ku a guláš!

f

©

Vcdtčti představitelé ruš
ných národů míli napsat uitni
pojednání o slonovi. Nimec nai psal detttisvažkový spis "l)vod
. do studie o slonovi". Angličan
, napral menii brožuru “Slonajei ho význam pro britské impéri
um". Francouzovi z toho vyšel
galantní román "Sexuální život
slona". Rus zrobit střední silný
svazek
"Stalin o slonovi".
A Čech? Tomu vyila knižeéka
"Sovltský slon • r.ii přiklad
a vzor ”.
nesel

©
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Parcelu

koupÍM

Ze sbírky MUDr. Jarmily
Novotné "hriška smčchu

©

a vzpoménáii".

1
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DUTOU

VRBOU...,

■ ?.*MČKA ;

kQWFlpruT..

Zákazník: "Potřeboval bych nějaké hodiny
do práce." Prodavačka: "Takže s budíčkem,
že?"

"V našem závodě pracujeme na tři směny
plnou parou."1 "A co tam vyrábíte?" "Tabul
ky s nápisem VÝTAH NEFUNGUJE."

~~

V jednom vlaku společné
cestují Staliny Sreiněv a Gorbačov. Najednou se vlak zasta
ví kdesi v polích. Stalin oka
mžitě navrhuje zastřelit strojvůdce, ale Brelněv se postaví
proti: .Zatáhneme záclonky a
budeme se tbářtt, že lo jede.“
Mlchail Sergejovi!! nesouhlasí
ani s tím — musí se opravit
lokomotiva. A jde sám přlloitt
ruky k díla. Po několika hodi
nách. se vrátí, ruce i tváře čer
né od kolomazi, ale se Slast
ným úsměvem.
.Podařilo se?" ptají se Sta
lin a Brelněv. GorbaSav odpo
vídá, Se ano. ,A proč ledu ne
jedeme d$í?"
*
,‘Xoíeje ? až 1 nikam neve

dou ..."

++++♦
Kde není AIDS? V SSSR a v Japonsku.
Proč ne? Protože v SSSR jsou teprve v
19-stoletíf kdežto Japonci už v 21,století.
AIDS je choroba 20.století.

ZAWÍMAVÍ , DNES 02 DfSJATY.
CO SIOM CBfaCATgAM'T.1'
(Prebraté z bratislavského dennika SMĚNA, 4, dec. 1989)

+++++
Nejnovější model mladoboleslavské Škodovky
se bude jmenovat AIDS. Bude se vyznačovat
tím, že hned po koupi se s ním bude muset
do servisu.

ledini lidé, kteří v Československu nemohou
'hytit AIDS, jsou esenbácí. Nikdo je nemá
rád a nechce je milovat.

ŽIVOTABUDICE
S těmi, kteří se stále převracejí, se
převrat těžko dělá.
Kariérista je jedinec, který míří vzhů
ru těmi nejprízemnějšíml cestami.
i

Když se ohnul, nebylo jasné, zda se
krčí strachy, nebo se chystá k útoku.

Některá vítězství mrzí víc než poráž
ka.

I

Jednoho: moskevského žida probudilo ve tří hodiny ráno bu
čeni na,dveře. Nechce ee mu otevřít, ale přesto se nesměte zep
tat Kdo je tam? — Pošta!
Židovský občan otevře jjyeře a
«rç^ahu stoji dva ágénti KGB. “Jste Goldstein?” ptaMfe?. »
"Áaano!”
* .
*Vy jste si podál žádost*k vystěhování do Israele. Souhlasí
to?”
“Ano, to souhlasí,’*'
.
Kk-I,.
v.
’■Hladovíte nebo máte s rodinou dost jídla ”
-^Nehladovíme, máme'dost jídla.”
“Dostalo se vaším dětem řádného komunistického vzdělání?”
ííAno, jistěže.”
“Tak proč se chcete, člověče, z Ruska vystěhovat”
Občan se podrbe za uchem a potom tiše Odpoví; “To prOto.
somdruzi, že nerad žiju v zemi, kde vám doručují poštu ve
tri hodiny ráno.”

Seděl za každého režimu v hospo
dách.
Kolik hledačů se vyskytuje na sme
tišti dějin.
JIŘÍ NOVÁK

4tZ

Smích domova
SPARTANSKÁ ZKOUŠKA

V Praze připravuji nový zákon pro
udělování starobního důchodu: Každý so
cialistický občan starý 60 let musí do
Prahy a tam před zvláštní komisí skočit
do Vltavy. Kdo řeku přeplave, je schopen
práce, kdo se utopí — ten nic nepotře
buje.

KOLEKTÍVNÉ V PODRAŽENÍ NOH
V pekle jsou dva kotle. Jeden .pevně
uzavřen a hlídán; druhý otevřen a bez
stráže. Nově přišlá dušička se podivila
proč tak rozdílné kotly.
Lucifer: „V uzavřeném jsou americké
duře, které musíme přísně střežit, aby ne
utekly. Ve volném kotlů jsou komunisti
cké dušičky, jež nemusíme hlídat, poně
vadž když jedna by chtěla vylézt — pod
razí, ji druhé duše nohy.
PEKING CONTRA BRATISLAVA
Drzý čínský vyslanec v Bratislavě pohá
dal se se slovenskými politiky a začal vy
hrožovat, že Čína vypoví Slovákům vál
ku- Jožko Lenárt na to: „To nejde, my
máme malou zemi a kde vás máme všech
ny pochovat!“

NEMÍSTNÉ OTÁZKY
Havíři z Ostravy měli měsíční schůzi.
Na konci se zeptal předsedající zda má
někdo nějaký dotaz. Hlásil se havíř Sliv
ka a chtěl vědět proč nejsou v prodeji
„šusťáky“ a kde je soudruh Chruščev.
Předseda slíbil, že odpoví příští schůzi. Za
měsíc se havíř Slivka znovu dotazoval to
stejné, ale opět žádná odpověď.
Na závěr třetí měsíční schůze se hlásil
havíř Kobza, který chtěl vědět, proč nej
sou „šusťáky“ a kde je havíř Slívka!

Početná taneční skupina odjela z Prahy
na turné po Evropě Z první zastávky při
šla tato depeše:
„Londýn nadšeně uvítal naší 50, clenou
skupinu“.
Z Amsterdamu pak: „Po Velikém úspě
chu vás zdraví všech 35 členů souboru“,
2 Kolína nad Rýnem: „Sílené nadšení
pro všech dvacet tanečníků“.
Z Říma: „Naše 11, člená skupina skli
dila velký úspěch“.
A konečně z Paříže poslední' telegram
zněl: „Nadšeně uvítán, zůstávám" v Paří
ži, vedoucí výpravy".
•

Na dálkové škole KSČ byly zkoušky.
Jeden z kandidátů nic nevěděl a tak
profesor mu dál lehkou- otázku.
„Kdo objevil Ameriku?“
Kandidát mlčí jako pěna.
„Kryštof Kolumbus!" zařval profesor.
Kandidát se obrátil a odchází.
„Kam jdete“, křičí profesor na kandi
dáta.
„Prosím ven, když jíž voláte nového
kandidáta!“
•

Poblíž cesty ku Praze stál u kupy sena
vyhladovělý „socialistický zmetek“, nebo
li důchodce. Ze samotného hladu cpal se7
no do úst á jedl. Za chvíli zastavilo- u
staruchy elegantní fáro a z něho vystoupil
Lénárt, Premiér byl zvědav proč tenhleten
„záducha“ baští krmivo pro dobytek.
,iZe 150ti kačkami se nemohu se ženou
uživit. Jím tedy co najdu“.
Lenárt strčil pensionovanému akcionáři
100 k-orun a žádal jej ať zmizí neb zá
TYPICKÁ ANALYSA
chvíli bude projíždět Novotný.“
Z čeho sestávala druhá sovětská raketa?
Záducha však počkal á přežvykoval.
Tonda přijel, vysel a počal se hladového
Z českého uranu, z německé techniky a vyptávat. Poté mu věnoval půl talíře a
rozkázal ať zmizí neb co nevidět přijede
ruského psa!
jeho veličenstvo soudruhovič Břežněv.
•
,}Pensijnímu ústavu“ se zachtělo vi dělat
Proč u nás roste tolik jedovatých hubí. ještě více a tak stál a přežvykoval až si
řřř ■
. to přihasil BřČza. Jaképak však bylo zkla
Poněvadž jsou otráveny poměry!
mání, když sotldruh-soudruhovič Ž Mos
kvy zavtílal z autat
1 „Svůj k svému" vítal nadpisem prasečí
„Soudruhu, seno na zimu, teď jez zele
né!“
‘
■
kolchoz ministerskou delegaci Z Prahy,
,RÁDIO JEREVAH ODPOVÍDÁ...

:í-

Podařilo se nám zachytit zase Jednou toto vysí

láni, oblíbené zvláště v Sovětském svazu-á vybra
li Jsme z něho nejzajlmavějíf'dotazy e'SHpovédl:

Otázka: Budou v komunismu
zloději?

existovat

ještě

Odpověď; Nebudou. Všechno bude ukradeno už
v ětSfte socialismu.

Otázka: Budou v komunismu peníze?
OdpQvěď:V některých

ných ne.

peněženkách ano,

v Ji

Otázka: Navštívil Vladimír Iljič také Arménii?
Odpověď: Ne, ale stejně nám to nepomohlo.

Přijímací zkoušky na VB. Poslu
chač dostane prkénko s dvěma otvo
ry — kruh a čtverec a kuličku, kte
rou má dostat na druhou stranu.
Ti, kteří prostrčí kuličku kruhem
obdrží atest normální inteligence; ti
kteří kuličku prostrčí čtvercem ob
drží atest veliké síly!
•
Politická publicistika je obohatená o
nové dieto Vasila Bitaka. Má názov „Zobrané střihy".
Na 1. mája před tribunami, na ktorýcb
stoja „vodcovia“ budu stí skandovalo:
„Nech šije Vasil Bitak“.

Najnovšia socialistická literatura v
CSSR: Anna Bordelárka — Ako sa kazila
ocet — Vstanií noví živnostníci.
V Banskej Bystrici spadol do Hrona
Maďar a nevedel ani plávat ani slovenský
volat' o pomoc. Preto krilal: ¡stenem. iŠtenem, poledný raz ja kúpala . . .

Na Sibiři je — 20® C. Serioža střetne
Ivana Ivanoviča, ktorý ide bosý a pýtá sa
ho: — Ivan Ivanovic, a neoziaba Vás? —
Ivan Ivanovic sa pozrie na nohy a povie
— Nemá v čotn, Serioža.
Sergej Maximovič, Moskva, Sibirskaja,
uveřejnil inzerát v novinách: Vyměním
byt, za váčší lebo menši na pokojnejšej
ulici. — O krátký Čas dostane jeden z
uchádzačov o byt Sergeja Maximoviča tá
to odpověď: — Výměna bezúčelná. Nová
adresa: Sergej Ivanovic, Sibiř, Moskovskaja.
Ako Slováci cítajú JRB? — Ježíš ratuj
dědinu . . .

ebo ui črte by si m >sleli, že I u p i-

- Nemóžem

•
Březněv měl mít projev. I řekl
svému sekretáři, at mu ten projev
napíše, ale že to má být kratší — asi
tak na jednu hodinu. Sekretář sedl
a napsal mu projev, Brežněv to vez
me a jde řečnit, Řeční hodinu, dvě,
tři... pak je konečně konec a Brež
něv jde vynadat svému sekretáři:
„řekl jsem ti přece jasně, že to má
být jenom na jednu hodinu.“ A jeho
pořízený se brání: ono to taky tak
dlouhé bylo, jenomže vy, soudruhu
první tajemníku, jste si vzal všech
ny tři kopie...“

jem e. .

Pan Roubíček a pan Kohn jdou
tak zabráni do rozhovoru, že si ani
nevšimli, že přešli křižovatku na
červenou. Zastaví je esenbák a poví
dá jim; „to nevíte, že je zakázáno
přecházet ulici na červenou?“ Nato

Roubíček; „a platí to taky pro hrdi
ny Sov. svazu?“ Esenbák zasalutuje,
omluví se a Roubíček s Kohnem jdou
dál. Když trochu poodejdou, zeptá
se Kohn Roupíčka; „Roubíček, co
pak voní jsou hrdina Sov. svazu“?
A Roubíček odpoví: „to nejsem, ale
zeptat se snad můžu, né?!“

G irt rič ov s=dl v Krém li v ?r? cc''ni so svo/ou
sekre árkou. D ktovaljei přejav. Přejav bol d lh /a
nu diý , selr etá rka zívala a Go'b ačov Lioi je ř z
toho or áv en 1. Pře o jej začal ro ti l milostné
návrhy Sekre tářk ane ma lanám ielk y a Ibap ově 
da la:
- Mícha/. záv or d»ere na klíč!

Dostal Hpt- STB Lojza Hugník
důvěrnou 2právu, že jeho podřízené
důstojníctvo není příliš obratné v
mozkové činnosti. Rozhodl se pro
přezkoušení inteligence a povolal si
poručíka J. Knedlu a rozkázal;
„Tady, Soudruhu poručíku máte
dvacet korun a skočte za ně koupit
Škodovku.“
Por, J. Knedla srazil péra a odcválal. Za hodinu přišel, ale velitel
byl na obědě. I rozhorlil se soudruh
poručík;
„tak ten náš soudruh velitel to ne
má v hlavě v pořádku, pošle mě na
kupovat v poledne, když je zavřený!!
—• —

„Mám pocit, že mě sledují agonti státní bezpečnosti,“
postýskl si pan Blumenberg. „Já totiž požádal o emigra
ci do Izraele.,
„To ještě nic neznamená,“ na to pan Ahelpink. „To mají
pořád ještě dvě možnosti. .. Buď. si jich časem ti agenti
přestánou všímat,'a pak to mají dobrý. Jenže oni jsou
smolař a budou zatčenej. Ale to pořád ještě nic nezna
mená, to mají ještě furt dvě možnosti... Buď jich soud
[ zprostí obžaloby, a pak to mají dobrý, Jenže oni jsou
i smolař a budou odsouzenej, což ovšem pořád ještě nic
i neznamená, neboť pak mají zase dvě možnosti ■.. Buď
se v tom pracovním lágru dožijou amnestie, jednou bu
dou rehabilitovanej, a mají to dobrý. Oni jsou ovšem
smolař, oni se toho nedookaj a umřou ... Ovšem ani to
pořád ještě nic neznamená, i v tom případě mají dvě
možnosti. Jako vězně jich pochovaj do společnýho hrobu
' s jinejma Zidama, a pak to mají vlastně dobrý. Ale pro
tože oní jsou smolař, bude tady zíej úmysl pochovat jich
do společnýho hrobu s arijcema — a to, himlhergot, to by
bylo opravdu blbý! Toho se musej, pane Blumenberg,
v každým případě vyvarovat!“
• Humor v Československu: Nlkita Chruíčev
skončil dlouhou řeč k dělníkům v Jedné mos
kevské továrně slovy: „Soudruzi, komunismus
je už všude db obzoru!“ Když vycházel z to
várny, jeden dělník se k němu přidružil a ptal
se: „Soudruhu Chruščeve, co je to obzor?“
Nlkita se na chvilku zamyslil, ale pak rychle
řekl: „Soudruhu, atti to vysvětlí Mikojan. já
spěchám.“ Ale ani Mikojan neměl čas a radil
soudruhovi, aby si to našel v naučném slov
níku. A tak náš milý soudruh po dlouhém
hledání ve slovníku nalezl definici obzoru.
Stálo tam: „Obzor Jest pomyslná čára. která
se od nás tím více vzdaluje, čím více ee k ní
blížíte.“ Víte jaký je rozdíl mezi prvním
naším kosmonautem Remkem a Dubčekem?

?????
V rámci zvyšovania cestovného ruchu
postavili v ZSSR 17prúdovú diatnicu na
Sibiř. —• Jeden prúd zo Sibiia a šesinási
na Sibiř.

Žádný; oba vyletěli s ruskou po
mocí,

ANTICHARTA A JOSEF SVEJK

Mí 0 5 ‘
Kterýsi pražský soudruh'

DEMOCRATIES

iiítvstívr přítele

Moskvě. Voloďa vyveze na víkend Pepíka na svouj

<daču, řekněme v Peredělkínu. Pepík je udiven,
luxusem, jimi je přítelova dača vybavena a s

údivem se neskrývá: "Mát to tu nádherné, Voloďo, báječné. Ale prozraď ml: jak si něco tak
komfortního můžeš při poměrně malém platu do

volit?" — Podive] se, to Je docela jednoduché.
Vídít támhle vzadu ten nový most? Já jsem se1

spřátelil v době stavby s několika zedniky .. .
Rok poté zajede Moskvan do Prahy a Pepík ho 1
na oplátku koncem týdne zaveze na svou chatu
v Posázaví. Volod a se diví Ještě vic, něco tak'
dokonalého dosud neviděl. "Promiň," povídá, "moihu se tě zeptat na něco Intimního? Vyděláváš pře
zce o něco méně

než já. Jak sis mophl postavil

jtakový palác?'" — "To je jednoduché, soudruhu.
(Vidíš támhle vzadu ten nový most?" — W-Ať kou.kám, jak koukám, žádný most nevidím." — "No
právě!"

JGD

Vile co je to PENDREK?
????
No přece tlukoucí srdce strany!

Pozvala si stranická kontrola cikán a
Lajose na pohovor.
Tak co, ty si muzikant?
Ano prosím.
A hrával jsi dříve fašistům?
Ano prosím.
A později jsi hrával nacistům?
Ano, prosím!
A pak zase jsi. hrával komunistům?
Ano, prosím soudruzi.
Po' menší poradě byl Laj os propu
štěn. Kdy to vyprávěl manželce,
zhrozila se a vytýkala mu pravdo
mluvnost,
„Co jsem měl. dělat", odvětil Lajsos, „když v té kontrole seděli všich
ni co jsem jim hrával a hraju!"
*
Papež pojde do Prahy. Viděl už
mnoho zázraků, ale ještě neviděl
„boží dopuštění"!
•
Pozval Husák papeže do <!eskoslovenska, aby mu posvětil „bisku
pa"!

H?

Sir ott k!

Brno bude hlavním městem CSSR.
Uskuteční se to až bude vláda sedět
na Ěpilberku!

zaeo mlikím, strdím 0potkala!

us má l: „S kr án i. “ „A co th ce š bý t?"

František Přibyl,
strážný Dopravního podniku místa Brna
v pražském rozhlasu 27. 4. 1975

aby natse země malá

PR OČ ' ur. nůž e Husák pořá dat
„p itcční ro zlov vr y s literáty** ale
vz ťr tt T. G. Ma sar yka ? - Pr ot ož e by
musei je zd it každ ý pá lek za hranic e.

NĚCO PRO ZASMÁNI
Já myslím, že Dubček, sám jestli by byl tro
chu kritickej, sebekritické;, že by mil přiznat,
že to vedl špatni a ze podlehl ničemu co
prostí u nás nemělo být, co jsme vidíti z
hospodaíení, Jestliže nikdo mysli, re u nás je
nesvoboda, pak já podíe mého názoru myslim,
že je té svobody u nás až nadbyeco. Podvadí
na podobné rčení byl zákoo na ochrano re
publiky, dnes ti lidé se volní pohybují po nast
republice. A k^^oiej miuvdí co chce.

Hvioda rudá, pěticípá
pod ní Čacký národ vzdrebá:
„Rži by nooaet Jano Husa
do zadku badoal iR^ua,

Č etí o i. n t. ič -. n . K la dru bsk ý ro dá k
za své ,ta vit h y -vlasti ¡a vt ta l a o
kí ad iu ps ká ho sir o'č inc e. P ta l se jed 
no ho m ahho ch ov an ce , :iž m arx -l in inis m tm cb lb n. tté oo : „K ao je ti u ote c? “ Or, ře kl: „L en in “ Pot om sv
tá za l: „K do j,; tv á n a tk a l * K ,u k se

VTIP MÉSlCE
Bezprostředně před zaháje
ním patnáctého' sjezdu roznes
la se zpráva, že kdosi propa
šoval dO' sálu časovanou bom
bu. Soudruzi z Bezpečnosti,
nechtíe, aby došlo k přílišnému
rozruchu. čí panice, obrfóiR se
o pomoc na udatného
Minaříka. Dostavil se okam
žitě. prošel tiše sálem a pak se
naklonil k jetoomu z poMíže
stajtaích tajných:
„Rada třicátá šestá, čtvrtý
zleva!"
„Jak jste to zjistil?" ptají se
hned všichni.
„Nepřítel nikdy nespí!"
odpovídá Pavka hrdě.
D. S.

-Náš záznamový telefon nám 52 a 53, když byly procesy se
opět dodal politické vtipy z Česko spikleneckým centrem a jinými?
No soudruzi, jako strana a vláda
slovenska;
Víte, co jsou to Spojené, státy? a ústřední výbor. A jakés měl
To je imperialisticko-militaristic- přesvědčení v roce 1966, když
ká supervelmoc, která se hrubě došlo k chybám Antonína Novot
vměšuje do vnitřních záležitostí ného? No soudruzi co vám mám
povídat - jako strana, vláda a
Sovětského svazu na celém světě.
A co je to agrese? Agrese je, když ústřední výbor. A jakés měl
vsioupí vojska jednoho, státu na přesvědčení v roce 1968., když
území státu druhéhov se zbraní v nám byla poskytnuta pomoc -so
ruce dřív než vojska Sovětského větská pomoc proti koritřarevoluci? No opravdu soudruzi jako
svazu.
strana, vláda a ústřední výbor.
- U prověrkové komise se ptá Předseda komise vyskočí: ¿Chla
předseda: Soudruhu, jakés měl pe jeden, okamžitě mi řekni - to
ty nemáš žádné vlastní přesvědče
vlastně vysvědčení v roce 1948?
No, soudruzi, jako strana, vláda ní?" Soudruzi mám, ale zásadně

a ústřední výbor. A potom v roce

s ním nesouhlasím

Z ÓDY NA ÚNOR 1948
Pražským rramerajákům
Je únorová půlnoc. Kapky deště
bičují malostranské ulice.
Ve starodávném historickém městě
továrny bdí okem věrné milice.

Ne milice jen. Celý proletariát
té noci bdí. Bdí Škodovka, bdi Sokolovo,

bdí strany sekretariát,
nei naplní se slovo Gottwaldovo.

Poslední tramway jede do rerrusy.
Porucha proudu rozžhne svíce.
Wall Street ve své tele visí

promítá nahé tanečnice.

...M čo J4 Wrr7
UEPMUU JTF ť? REFVRHAM SÚDZUHA QOMAÍffll ?

Sou druh u kam ;deš dnes večer?

v noci?

Zašvitoří Btlaková:
převážně splachovací!"

•

Ptá se soudružka Kapková sou
družky Bilakové: „A jaképak byly
na vašem plese toalety?"

Ale na Figa rovu sv ab u.
Jejej a lo se ten chlap žení

cích let. ”

ko. “

vede,” chlubí se Sovět, “za po
sledních 10 let se dokázali zmoc
nit plánů všech hlavních americi kých zbraní.” - “To nic,” na to
i Američan, “to naše CIA šlohla z
kremelského sejfu výsledky všech
l sovětských voleb za 10 následují

„S ou dí izi ' zvol al př ed se da dru ž 
st va , „c elý tý de n už ne dá vám e k avá m ni c k piti. Te ď se nám sn ad
ko ne čn ě po dař í vyro bit su še né m lé 

Američan a Rus se přeli o tom,
která z jejich zemí má lepší zpra
vodajskou službu. “KGB jasně

Leč v mysli tramwajáka táhle zní
zvuk polnice, zvláštní melodie.
Snad ohlas bojů Řecka poslední
i Španělska a Indonésie.

jak vážné zaměřil svůj krok.
Pfišel domů, kabát hodil v zástěnu.
Pak řekl mámě: Já jen náskok,
musím zpátky. Musím znovu na směnu.

Ty stará nehubuj. Honza, ten má schůzi
Víš-li kde? Mluvíš Gottwaldem.
A Tonda? Ten je u remísy.

My ostatní led zapfáhnem.
Byl únor. Půlnoc. Sprška deště.
Dělo se mnoho. Vlastně téměř nic,
Jen národ sevřel svoje pěstě s Gottwaldem slavně vkročil do ulic.

Josef ZáhofSk,
Nový život 1949

„Krásné, ale

-ító

PÍSNIČKA O TRAKTORISTCE

GOTTWALDŮV ÚSMĚV

Parfémem plet nevoní si,
neobléká drahé róby.
Prosté děvče v kombinéze
hrdinkou je naší doby.

Když jsme si v dílně pověsili
Gottwaldův obraz nad svůj stůl
jako by utajené síly,
věřte si nebo'nevěřte,
se v každém náhle probudily.

Do hnědá ji slunce líčí,
pružná je jak mladá líska.
Zůstávají za ní, ejhle,
strniště a oraniska.
Přišla na mě mizerie,
skučí boháč - Čert to vem.
Ale děvče žne a šije,
zpívá dvojhlas s traktorem.

Parfémem plet nevoní si,
neobléká drahé róby.
Prosté děvče v kombinéze
hrdinkou je naší doby.
A přec nemá o ctitele
žádnou nouzi. Já jsem z nich.
Zpívám o ní malou píseň
k chvále lánů družstevních.

Michal Sedloň,
Noví/ život, 1950
duše.

Kare! Křiž z Lidových novin vzpoměl výroku jednoho Ukrajince, kte
rý dnes podniká v Praze Před de
seti
léty
rozhořčeně
zvolal:
“Sovětsky lid nikdy neodpustí Stali
novi, že nevyužit historické šance a
v pětačtyřicatero roce neobsadil
západni Evropu"

Ono Ježek,
Mladá fronta, 14. 6. 1951

| to vše je pětiletka.
A pevná ňadra dívek
opřená o soustruhy
a život mladých matek
vzdutý jak oblouk duhy,

kTátký kurs našich dějin
a holíevieká kázeň,
úvodník v Rudém právu,
koncert, sport, horka lázeň,
to vše je pětiletka.

Náš Gottwald hledí k ponkům
A je to pohled hebký,
jak když se matka dívá
s úsměvem do kolíbky.

A dělník otáčí se
a je to tentýž pohyh,
jímž turbogenerátor
v proud proměňuje vody.
A jak se usmívají,
socialismu plamen
vysoko Šlehá z obou.
A žeh martinských pecí
spájí verš s touto dobou.
Ivan Skála, Máj země, 1950

včgtně jejího předsedy. Český
národ je nepoučitelný. Šéf dneš
ních komunistů Miroslav Grebeniček, syn brutálního vyšetřo
vatele StB, říká: ". příště už
vyhrajeme"

f

ístopředsedou nové vlády
ČR se stal komunista
Komunisté, "dědici velikých tra
dic českého naroda’’, se budou
v dolní parlamentní komoře
tvářit jako zástupci jedné pětiny
národa na jednačtynceti křes
lech. Připomeňme si, že téměř
stejně úspěšná byla při volbách
' v roce 1935 Sudetoněmecká
strana v čele s Henleinem a jak
to dopadlo.' Člm dnešní komu
nisté. imponuji? Svou minulostí?
A na tu navazují svou budouc
nost? V Praze na Újezdě stoji
památník obětem komunismu

Báňská se vstřícným plánem
a tři sta tisíc vepřít,
litiny pinč pánve,
I jež tvrdým veršem vzepřu.

Bojovný, dynamický
dějepis v našich hlaváči,
Otázky leninismu,
traktorů síla dravá,

Gottwaldův úsměv vyrovnaný
nám v dílně svítí nad stolem.
Chválíte naše směle plány?
Věřte si nebo nevěřte.,
ty všechny budou překonány!

Učitel’ v poťskej škole sa
zmieňuje žiakom o Soiidárnosti.
— Čo to bola Solidarnosf? pýtá sa žiak.
— To boio vtedy, keď stalí
fronty na máslo.
Žiak: — Čo je to máslo?

úryvky z básni)

druh v sekretariátu
s měděným kyzem v dlani,
jenž vidí v něm lesk drátů
a transformačních stanic,
to vše je pětiletka

Jak usmívá se ten náš milý,
v hukotu naší továrny!
Až někdy myslíváme chvíli,
věřte si nebo nevěřte,
že jeho oči promluvily.

Její stroj nás k zítřku veze,
z políček se stanou lány.
Jednou 2orá všechny me2e
i ty, co jsou mezi námi.

Imperialismus sovětské
aneb: Moskal i nezabrali

PĚTILETKA

M

KÍVAKT

1948-1989: 205 486 odsouze
no, 4500 zemřelo ve věznicích,
248 popraveno, 327 zahynulo
na hranicích, 170 938 emigro
valo. Osmnáct a půl procenta
hlasů pro komunisty v roce
2002 nespadlo z nebe jen tak V
roce 1990 Občanské-^Mim
brojilo proti komunišTúm,_ngčež
jlch_po_Svém_vitězství nelnu
řadu umístilo do_ vlády- a_to

br ot a.

jo ko nvn iz m us?
D o b ie org sn ižo va ná žo —

— „Proč se Záhoráci usmivajú ked' sa
blýská?“ — „Lebo si mysZá, že ich joldegrafujú“.

b y t.
— Čo

— ..Ondro, co je to idiot? /víra lebo
fták?“ — ..Ale dzi voladel To je čovjek,
taký jako ja, ale.bo ty“.

— Čo /e hap ta liz m us ?
— Z ‘e o r g a n i z o v a n ý b l a h o 

Vzaus mu necti?“ — „Ale coby, nic lam
neinjeu“.

„Všechno se spíš modernisuije, než, normaírsuje," poky
voval hlavou celník v Rozvadově. „Kdysi dávno utíkali
lidé přes kopečky pěšky. Pak proráželi závory lokomo
tivou nebo náklaďákem. Poté unášeli letadla. A teď do
konce utekl tenista Holeček. S raketou .. ?’

V hanácké obci se 450 zapsanými voliči se jich pro na
vrženou kandidátku vyslovilo 730. Když se to dověděl
okresní tajemník Komolý v Olomouci, zvedl telefonní
sluchátka a shovívavě domlouval předsedovi tamní vo
lební komise:
„Tož, .tentokrát to cšče de, sódruhu, aJe příště tu agilnosť
nesmíte kór tak moc přehánět. Dyť stačilo aji takovéch
720 ...“

-Ifc?

“ Ce sta od ka pi talis m u kb
konft-n ismti je jak o jízd a š
mno ha nebezpeVin-i. js pl ná
zat áče k a za stá ve k, ale na 
konec sc vy platí vždyc«
ft.y . . . ’’-Jistě. Je n — ja k se
jód e zp átky ? ”

Ku ba . Je jí srd ce je v Ha 
vaně. Vlá du má v Moskvě.
IT' 'bitov y v An gole a v Ila be si. A lid je na Flo ri dě.

Kt erá je ne jv ět ší zem ě' na
světě ?

.

Do pražských kin opět uvedli starý Disneyův film „Sněhuka a sedm trpaslíků“. Představení, jako vždycky, za
čalo promítáním žurnálu. Když se na plátně objevili
českoslovenští a sovětští politici a začali se objímat, za
šeptala jedna holčička:
„Babičko, to jsou už ti trpajzlíci?“
A ze tmy se ozvalo;
„Babičko, vysvětlete tý holčičce rozdíl mezi trpaslíky
a tajtrlíky!“

mik'.

• Svědomí |e len tichy hlásek, který ti
říká, ie se někdo divé.
• Blahoslavený ten, kdo nemá co pově
dět a neobléká ten takt do slovl
« Pitomosti je možno říkat. Jenom ne
slavnostním tónem.
• V řeči některých lidi je slyšet pravopis
né chyby.
« Ti, kteří hovoří jménem Boha, měli by
ukázat poverovací listiny.

pýtá sa ho: ,.Na kdes biu, Šlelo? —

„Ale lot u dachtora, nějak mja lupa v
kúboch“, odpovedá Štclo.
„A co?

1

Chajmovgi, sovětský Žid, žádá
o vystěhování. Předvolali ho do
výdejny víz, aby mu oznámili, že
jeho žádost byla zamítnuta. “Ale
proč?” protestoval.
“Protože vlastníte státní tajem
ství, související s vaším povolá
ním,” pravil oficiál.
“Státní tajemství?” podivil se
žadatel. “Musíte žertovat. V
mém oboru jsou Američané o
takových 20 roků před námi. ”
“To je to tajemství. ”

(i

■

Ivanov si konečně našetřil dost,
aby si mohl koupit auto. Zašel
tedy do příslušné prodejny a za
auto zaplatil předem. “Váš vůz
bude dodán přesně ode dneška za
10 let,” vece prodavač.
“Ráno, nebo odpoledne?”
“Proč se ptáte?” ptá se proda
vač.
“Instalatér má přijít v 7 hodin
ráno. ”
* * *

— Tri západniarskc; Francek střetne Stelu

Vláďu &Í>K př ik áz al a ^náe
řod něrvf fi pr od ejná m m as a
aby do v; kla d u pev ěsiiy
asp u ň - ied tii vu řt. To pro to.
ab y p ie l nim i ne stá li lidé,
fra nč tí na kac hlík,'' z- ke ra 

maso?“

— Husák išiel íc cigáníce, klorá vykládá
z ruky, a hovoří jej: „Pozritc sa nn moju
ruku a povedzte mi. či sa mi podaří vyrtešiť bytová núdzu?“ — Cigánka sa za
hladí do jeho dlaně a odpovie: „Súdruh
prezident, pravdaže sa Vám podaří, otvorte len hranice do Rakúska“.
„A potom je tu ešte problém zásobovací.
Ako by sa mal tento problém riešif?“,
pýtá sa Husák. — Cigánka sa zas zadívu
do je.ha dlaně a odpavie: „Ta je lakko.
/.utvořte. hranice do Sovictskcho zvasu“.

n e b o n la k u l?

Bratislavě. „A kdeže ideš, I)eŽo?“ pýtá
sa jeden. — „Ale, to( do Prioru, kupit' si
nějaké ¡opánky'1, odvelí druhý. — „Kúp
nj mne jedny, ak fa nechytia“. pozna
mená prvý.
— Čítal som v Pravdě, že Ivan Gustinov
hol odsúdený na pat' rokov pracovnéha
táboru, leh o sovictskcho marsala nazval
idiotnm. Nie je to vysoký trast na úražku
na cti? — 7.a urážku na cti dostal len
šest mesiarov. To navýše je za prezradenie vojenského tajomstva.
— Pýtali sa ruského rabína: „Rabi, mož
no socializmus, uko hovoří Stalin, vybu
dovat' v jednej krajině?“ — Možno, ho
voří rabi, ale polom hy boln třeba žiť
i? inej krajině“.
— V krčme sa střetne Američan. Slovák
a Iltis.
Slovák rnc.dzi rečou hovoří: „Páni mo
jí, moja stará stála včera dve hodiny no
/roňte na má so“. Američan sa na něho
udivene pozerá a poviet „Čo je to front?“.
O chvilít sa zasa Rus spýta: ,,Čo je to

¡Siwiil

Střetná su dvaja cigání před Priorom v

KARLA HAŠLERA zná asi každý. Ale
znáte tuhle jeho píseň? »My.-si v Čechách
nenecháme bólšcvismembiávy plést, repu
bliku neprodáme za zraďua podlou lest. My
jsme národ příliš zdrdvý, Smcral nás tu ne
nakazí,' naše zenviď maličká, má však svého
tatíčka, za nim pů líte každý Čech s písni na
svých rtcch^Kampaflra nás, bolševici, co
pak vás to napadá, vás si každý koupi, na
nás jste však hloupí, kampak na nás bolševi
ci, copak vás to’ napadá, víme, jak ta vaše
volnost'vypadá.« Text k této nadčasové pís
ni, která nese výstižný název Kampak na
nás, bolševici, napsal Karel Hašler v roce
1919! Písničkář a herec Karel Hašler zemřel

1£h. S&

“pr'Z1),,

President se vydal do ulic. Potká ho

Ivan vešel do krámu, řka:
“Máte nějaké maso?” Prodavač
odvétil: “Ne, zde ryby nemáme,
maso nemají vedle u řezníka. ”
*

*

*

Co mají Spojené státy a Sovět
ský svaz společného? Odpověď:
Rubl nestojí za nic v žádné z
obou zemí.

malý chlapečeka pozdraví: Dobrý dán,
pane prezidente. - Když Jsi'mě tak

hezky poznal, tak tady mé 6 pro
pisovačku, df prezident. ■ Neměl

byste raděj televizi se stěračema, ptá
se hoSfk, - Proč ie stěrači? diví se
prezident. - Protože když se objevíte
na obrazovce, tak dědeček na ni
začne plivat a Já pak nic nevidím, Fiká
chlapeček. • A čípak ty jsi, hochu?

Jakeěů...

Díky Vám, milý něž presidente,
za nás, za naSe děti, za lapil budoucích,
národ náS husitů a pomoc jeho vemte
při stavbách pětiletky a zahrad kvetoucích.

Diky Vám, otče, milovaný vSemi,
tak jako dosud veďte řady nás,
za pravdu Juty Fučíka, z pomníku pod olSemi,
jak Klement Gottwald vad! do země věčných
krás.

Alois Staněk, dop. válcovny trub I
"RUDY PŘEDVOJ” - prosinec 1984

Jak se bude jmenovat nová
škodovka? — No přece: AIDS auto ihned do servisu.
Lid si přeje návrat do padesá
tých let! Proč? No přece: škodov
ka stála jen devatenáct tisíc a
Husák byl v kriminále!.
lak probíhá každý pětiletý
pián? * První rok úspěch; druhý
rok spěch; třetí rok pech; čtvrtý
rok ech; pátý rok ch!
«Poslyš, ten Karel Marxů, to
musel být ale boháč!» — *Jakto?» — «Vždyť ještě dnes tolik
lidí žije z úroků jeho Kapitálu.»
Ko, ja t na nStic za půso bila, ta
v za m šs tr éh C . “A is , jaká pa k změnáÝY H oz dí l Je je n v tum , Se d ř ív jsem měl_ ty.,.v o]y na při ¡ d .. “ , pov íd á k li d n ě ac ud ni h Sňupífc.
So ud ružka In dr o ra řek la svému muži od ev zd a 
ně! “ B ěl ej s i se ono u, co c h č e i. “ P řih lá sil
J i do iu ch ař ak éh o k u r z u .. .

K Leninově poctě pořádají veli
kou slávu. Na čestné tribuně se
dí i veterán partaje Ivan Sergejevič. Reportér moskevské te
levize se přitočí k starci, ověše
nému řády:
«Soudruhu Ivane Sergejeviči, vy
jste byl při tom, když soudruh
Vladimír Iljiě rozevlál prapor
revoluce ....»
«Jojo, rozpoutala se, ta revolu
ce, rozpoutala se . . .,» šišlá sta
rý, a na jeho hrudi tiše řinčí řá
dy.
«Vyprávějte našim poslucha
čům, jak se z křižníku Aurora
rozlila záplava ...»
«Jojo, rozlila se, rozlila se ... »
«A jak to bylo, když vojáci do
byli Zimní palác a revoluce
všechno smetla ■.. ?
«jojo, všecko smetla, ta revolu
ce, všecko smetla .,. pranic po
ní nezůstalo ...»

p ta li se

Tak se mi zdá, že u vás poslední
dobou nějak moc umírají gene
rálové,» povídá žurnalista sou
druhu Zorinovi. «Ale to víte,
jsou už staří a nemocní,» «Ale
všichni nebyli tak staří.» No tak
někteří jedli o dovolené houby
a otrávili se, to je pravda.»
«Jenže generál Korolenko se
houbami neotrávil, tomu našli
v těle tři kulky.» «No jo, gene
rál Korolenko, ten nerad houby!

Dá! zemim naSlm srdcem ochraňuje
Vái rozhled bojovníka, dělného lidu mas,
jak dřív jsme měli rádi, Vás každý z nás miluje.
Vy sám jste naší krve, Vy sám jste jeden z nás

va" a
změna

Soudruh Vízner přišel do voleb
ní místnosti, aby splnil svou ob
čanskou povinnost. Ukázali mu
na volební urnu a podali zalepe
nou obálku. Když ji chtěl rozlepit, pokárali ho: «Co to děláš,
soudruhu? Copak nevíš, že jsou
volby tajné?»

Dnes vedie nás. jak Žifka vedl pluky,
národ jde za Vámi, Vás vroucně miluje,
za VaSI velikosti a za vedeni ruky,
československá zemi za pravdu do boje.

ii vol iun a t y l za zá sl uhy o ro iln ou st ru nu
pi* elo zec do pr až sk éh o' ae fc -e t a riá tn KSC Jakó
š o fé r - S a iiít iv ill ho red a h to ii z 'Ru déh o Prá.

Pánové Kohn a Taussig jdou
po Václaváku, Povídá pan
Kohn: «'Pamatujou se, pane
Taussig, jak jsme tudy Šli o po
sledním sokolském sletu a mlu
vili jsme německy? A jak jsme
tenkrát dostali přes hubu?» «Jo,
jo,» povzdechne si pan Taussig,
«to bývaly časy...»

Stanul jste o okna na tvrzi králů,
k vám patři město měst — královny Liby,
dělníků krev jit neteie — netvrdnou srdce v žalu.
země praotců jásá, vy splnil jste svá sliby.

ď .n í

«Abych pravdu řek!, mně se
nezdá, že ten Marx byl opravdu
doktor...» «Ale jděte, to je
přece prokázané.»
«Prokázané, prokázané . . . !
Když byl skutečně doktor, proč
své teorie nevyzkoušel nejdřív
na myších?»

— Před sta vte si, že Ju ra ja
oo šú dih na dva roky , ien
preto, že uraz d svo ji o šéfa,
k e if rh o na zv al hi up ak om a
idi ótorn. Ved za uráž ku na
c ti sa dává len poi rok a.
— To je prav da Po t rok a za
u rážku na cti a pold ru ha • oka do st al za pr ez ra de ni e úra dn ěh o tajo ms tva .

„U nás je i nadále naprostá svoboda projevu,“ tvrdil
mluvčí ministerstva vnitra zahraničním novinářům.
„Protože svobodu projevu u nás zaručuje ústava!“
Kdosi se zeptal:
„A zaručuje taky svobodu — po projevu?“

K narozeninám soudruha Gustáva Husáka

lové košeleí'
Prodava čku —-M y tc nemáme zim 
né bundy ¡farre'ove kose'e n&ma/u
v odd ělení na druh om poschodí.
S cu lr ih 55 'ip ík p o s ý ž il. P> d e se til e té m J e í-

Ministr školství a kultury Hrbek rozhodl, že se má zřídit
v co nejkratším Čase Vysoká škola bačovská. Budou se
na ní vyučovat tři předměty: a) vyhánět ovce, b) zahánět
ovce, c) ruština.

VÝTVORY DĚLDOPÚ A NOSITELŮ
RÁDU. (Z Čs.novin vybral Milan Menšík.)

Ku po iúc r -—Máte íahké teiné flan e 

JNa referát pasů a víz při městské správě Veřejné bez
pečnosti si zavolali občana, který žádal o vystěhování do
Spojených států. Úředník studuje formulář:
„Tak vy tady píšete, že tam máte bratra, který na stará
kolena ohluchl. A vy mu chcete pomoci řídit jeho pod
nik .., Poslyšte, a co kdyby váš bratr továrnu prodal
a přestěhovaj se sem?“
„Ale vy mi nerozumíte,“ bránil se občan. „Bratr ne
zblbnul, on jenom ohluchli“

ČEMIf

■ KDO JE -MA SYČTČ
NEPOSTRADATELNÍ

#

Jak á byla poslední slovg Vladi mírfr Maja kovs kóho před

¡ZRCADLO, ZRCADLO,

sebevražd ou?
.*
„Nestřílejte, soudruzi! "

Husá'k: — Kokkozarob ptemerný robotník v USA. ?
Reagan — 200G dkárov.
H: — Kol’ko potrobeje na
živobyt
R: — 1000.
H: — Čk urobí tým‘ rtavajúcími (000 dolarmt?
R:.— Tk ma nezaujima. Ale
ano je tk a vás v Č-SSR, kob
ko zatrobi priemerr
tkotaik ea meetac?
H: — 2000 knrún.
R: — A notko potrobeie na
živobytí.
H; — 3000 kokún.
R: ~ Ako zaokryre tých chýOajúcich (000 krnk^n?
H: — Tk ma nezzujíma.

Po Leninově smrti uložil Pánbůh sv. Petru
ahy na duši zesnulého dohlédl, aby nnzapůsobila v nebi nepokoje. Uplynuly týdny
a zadná poplašná hláška nepřišla. Harfy
zněly jako předtím. I zavolal si Pánbůh
Petra a ptal se: ’Jak to s tím Leninem
jde? Nevyvolává nepokoje?" - "Ach, je to
bájecné, doceta bez problémů. Všechno je
v pořádku, soudruhu Bože/’ odpověděl sv.
Petr.

Brežněv si zavolal Husáka a povídá mu: «Husáku,
továriščl, ty mušlí něco dělat se svým jménem. Tak
hle to dál nejde. Víš, to H, jako hovno, na začátku ne
vadí. To K, jako kurva, na konci taky ne, ale to USA
upostředi to muslž nutně změnit!»
-ger
-Soudruzi», psal Pepa Vrkoč na ÚV KSČ, «jsem země
dělec a veškeré úspěchy na tomto socialistickém sek
toru mne živě zajímají. Umožnili byste mi shlédnout
proslulou sovětskou obilní komoru?» — «My bychom
rádi, soudruhu,» odvětll mu ŮV KSď, «ale jak asi sám
víš, je cesta do USA strašně drahá.»

Otázka na Rádio Jerevan: "Pošle 5výcafsko sport°vce na moskevskou (°lympiádu?
Odpově3: "V podstatě ano. ale jen ^hdy,
když jednotlivé sportovní Bvazy ještě
nikdy oslyšely o tom. co se stalo
v
Aíghánistánu."

Argentinský diktátor Videla dostal k váno
cům od svého nejvetšího protivníka balicek. Než jej otevřel. řekl své paní:
"VsadÍTO se, že je to bomba, ktefou jsem
mu daroval k narozeninám."

Jak posypoval čas, stale vm
se mu ze strachu vyhý
balo. A tak Josefa Smrkovského v jeho nedobrovolném
poHňckém výměnku zaíak ožít samota. Atiy moH
astpon s někým. prohodit slovo, rozhodl se, že si koupí
mbvícího papouška.
V prodejně Zverexu na. Smíchove . mu nabídli dva amazoňáky. Mladší umsl už něko^ vět a měsk. co mísíc se
sám od sebe. naucH dahu tři stova. Stál tisíc korun. Sta-ršímu amazonákovi tah! o na padesátku, ale nemluvil. Stál
ve - ř
tři tisíce.
>
Smrkovský nad tím. kroutil hlavou: „Blbý papoušek stojí
třikrát víc, něž inteligentní a mluvící?'
„Samozřejmě/‘ řekl firodavaí.. „Ten blbý zarudne mc
nevykecá!“
A
.

1Uh

Súdruh Husák sa rozhodo! inkognito preverií životnú úroveň na východnom Slovensku. Voš^iěH do
íednej pa rád nej „ch yži" a našie. tarn len malé
dievčatko. A začal. sa ho vypytovalH: Kde je tvoj otecko?
Malá: Ta posol do Tuzexu.
H: A kde sú tvoji bratia?
Malá: Ta montuju novy stereo-radijov.

H: A kde je tvoja mamička?

Malá: Ta pošla do pivnici popatrec, jak tota
nova automaticka pračka idze.
Husák (s vypnutou hrudou): Tak chod zavolat
mamičku a povedz jej, že prišiel ten, ktorý sa o
váš blahobyt najvia c za slúžil!

Malá (utekajúc do pivnice): Mamo, mamo, ta
pocce hore, jakbač prišol bačikzos Pensylváni

ím

NEMAL ODKLÁDAT

KAPITALISMUS
(počeštěná verze)
Tradiční kapitalismus.
Máš dvě krávy. Jednu prodáš a koupíš býka. Tvé stádo krav
postupně roste a ty pomalu bohatneš. Nakonec stádo
prodáš a žiješ až do smrti z utržených peněz.

Americký kapitalismus
Máš dvě krávy. Tři z nich prodáš své veřejné
obchodovateiné firmě, přitom používáš kredit, který u banky
založil tvůj švagr. Pak provedeš “debt/equity swap", takže
dostaneš zpět všechny čtyři krávy i s daňovými úlevami pro
pět krav. Práva na dojeni šesti krav převedeš přes
prostředníka firmě na Kajmanských ostrovech, kterou tajně
vlastni majoritni akcionář. Ten prodá práva na všech sedm
krav tvé zapsané firmě. Podle ročního hlášeni Tvá firma
vlastní osm krav s opci na jednu další. Prodáš jednu krávu,
takže ti zůstává devět krav, přičemž za stržený peníz koupíš
nového presidenta USA. Akcionáoi odkoupí tvého býka.

Australský kapitalismus
Máš dvě krávy. Jednu prodáš a tu zbylou nutíš, aby dávala
mléko za čtyři. Diviš se, když kráva chcípne.

Francouzský kapitalismus
Máš dvě krávy. Jdeš do stávky, protože chceš krávy tři.

Japonský kapitalismus
Máš dvě krávy. Složitou péčí je zmenšíš na velikost jedné
desetiny normální krávy a přitom doji dvacetkrát tolik mléka.
Pak podle nich vytvoříš hru Cowkimon, kterou pak prodáváš
po celém světě.
Německý kapitalismus
Máš dvě krávy. Inženýrskými úpravami dosáhneš toho, že
se krávy dožívají sta let, žerou jen jednou měsíčně a dojí se
samy.

Britský kapitalismus
Máš dvě krávy. Obě jsou šíleně.
Kanadský kapitalismus
Máš dvě krávy. Když na to přijde, vypadají spíš jak párek
íosů a to doopravdy jsou. Jedna mluví francouzský, druhá
anglicky. Jedna bojuje za vytvoření nové země, druhá se
tomu brání. Obě hraji docela slušně hokej.

Italský kapitalismus
Máš dvě krávy, jenže nevíš kde. Uděláš si poledni
přestávku a odejdeš na oběd.
Ruský kapitalismus
Máš dvě krávy. Začneš je počítat a napočítáš jich pět.
Spočítáš je znova a napočítáš jich čtyřicet dva. Přepočítáš
je a napočítáš jich dvanáct. Přestaneš počítat krávy a
otevřeš další láhev vodky.

Švýcarský kapitalismus
Máš pět tisíc krav a žádná ti nepatří. Necháš sl platit
neuvěřitelné poplatky za ustájení.
Čínský kapitalismus
Máš dvě krávy. Máš tři sta praoovníků, kteří krávy dojí.
Veřejně oznámíš plnou zaměstnanost a vysokou
produktivitu krav. Uvězníš a poté bez soudu držíš ve vězení
novináře, který zveřejnil počet tvých krav.

V hotelu International v Praze možno čist v každém
pokoji tuto vyhlášku: «Nelejte, prosím, vodu do kvě
tinových vázl Zrezivěly by nám mikrofony. Dlkvf»r"'\

Z «Biče"\

Do vaznice v Leopoldové
prišiel nový vazeň. Spolu
vězni ho hned’ zasypali otázkami, čo tam vonku no
vého a čo si urobil, že ťa sem
poslali?
— Bol som lenivý.
— Vieme, ulievanie sa v prá
ci.
— Nie, ale sedeli sme s priateTom pod viechou a rozprávali sa o všeličom. Přišlo
ai na politiku. Povedai som
si, že ho ráno udám na poli
cii...
— No a — udal si ho?
— Nie, on ma udal ešte v
noci.
' V dědině, kde sa starali, aby malí dobré prosperujúce
rol'nicke družstvo [JRD], ale
ani kostoi aby nebol zaned
bávaný, odohrai sa tento
rozhovor
medzi predsedom JRD a miestnym farárom:
Předseda: — Pán farár, požicaďe mi des ať stoličiek na
vereint) schódzu.
Farár: — Nepožičiam.
Předseda: — Keďnepožičiate stoličky na vereint) schó
dzu, nedovolím pionierom,
aby přišli vnedel’u do kostola ministrovat'.
Farár: — Keď nedovolíte
pionierom ministrovat’, ¡a
vám nenapišem přejav na
verejnú schódzu.
Předseda: — Keď mi nena
píšete přejav, ja neprídem v
piatok na spoveď a nebude
te vedieť, čosa robi v straně.

'’Po vojně, keďsa rozdáva
li odměny partizánorh za
ich činnost’, prišieíaj Cigán
po odměnu, iebo vraj nosil
partizánom chlieb.
Komunista: — A ko vieš, že
to boli partizáni?
Cigán: — Lěbo vždy slušné
poďakovaii „Danke schön".
Komunista: — Veď to boli
Němci, a nie partizáni.
Cigán: — Ak aj boli, ale ti
„dobři", východní.

humor v čs. samizdatu

Ztráta informací

(Text letáčku, který koluje po Praze)

Ztrátu informací, jev, který se často vyskytuje v kybernetické praxi i v živote, muieme
osvětlit následujícím příkladem:
Instrukce ředitele náměstkovi:
Zítra v 9 hodin je zatmění slunce, tedy něco, co se každý den nevidí. Aí pracov
níci nastoupí v pracovním oděvu na nádvoří. Při pozorování tohoto řídkého jevu
podám sám příslušný výklad. Bude-li pršet, nebude nic vidět a v tom případě
půjdeme do jídelny.

Instrukce náměstka vedoucím odboru:
Na pokyn ředitele bude zítra v 9 hodin zatmění slunce. Bude-h pršet, nebude to
možné vidět na nádvoří v pracovním oděvu. V tom případě se provede zatmění
slunce v jídelně, tedy něco, co se každý den nevidí.
Vedoucí odboru vedoucímu oddělení:
Na pokyn ředitele dojde zítra v 9 hodin v pracovním oděvu ke zmizení slunce.
Ředitel dá pokyn k tomu, má-li pršet, což se nevidí každý den.
Vedoucí odděleni skupináři:
Bude-li zítra v jídelně pršet, tedy něco, co se každý den nevidí, zmizí nás ředitel
v pracovním oděvu, v 9 hodin.

Skupinář pracovníkům:
Zítra v 9 hodin zmizí náŠ ředitel. Škoda, že se to nedá vidět každý den.

HLAS PRAHY - SRPEN 1968
Dříve drazí — nyiní vrazi.
Malý český Kol der — zato velká svině.

Okupanty ignorujte — kolaboranty odhalujte,
Z tanků se může střílet, ale ne vládnout.

Stalinismus je fašismus.

Čechoslováci, držte se!
Klid, hrdost, důstojnosti

Rožňovské hodiny smutně bijii .. .,
záhadně zmizel ciferník.
Nic nevím, nic neznám — můj bratr je Švejk,

U našeho chlíva slavík pěkně zpívá,
že z velkého milováni
málokdy co bývá.

Ráda bych poznala inteligentního
sovětského vojáka
zn. Je to vůbec možné?
Vyženeme z Prahy všechny ruské vrahy.

TASS předčil Goebbelse.

Ignorujte okupanty, ale nespěte!

Okupanti nemohou vládnout bez kolaborantů.

Že v Praze padlo 22 Pražanů? Ničevó, nás mnógo.

Ani vodu okupantům, a když, tak otrávenou,

Když už jste tady, scípněte hlady!

Praha je hezká, jen když je česká.

Dubček je chlapík udatný, Brežněv je mu jenom
po paty.

Moskvo, probuď se, tvoji synové vraždí.
Jako uvítací přípitek podáváme H2SO4.

Ředitel pražské ZOO místopřísežně
prohlásil, že z naší zoologické zahrady
tato zvěř neutekla.

Dubček Saša —hrdosť naša.

Rubl mi dej a jsem tvůj — INDRA.
Povídala kráva krávě,
že čte Izvěstije právě.
Až je přečte desetkrát,
bude skládat doktorát.

Neplivejte do vzduchu,
poškodíte ruské bombardéry!

DubČekovi slivovici — Brežněvovi šibenicí.
Občane, přijďte se podívat na každodenní
BENÁTSKOU NOC
kterou pro vás připravili sovětští vojáci
Vstupné — lidský život.

Humorné historie
ZBČali jsme rok, v němí budeme vzpomínat vlc než jindy

nB českosloven

skou minulost vyznačenou osmičkami. Bude mnoho vzpomínek b úvah závaž
ných a vážných, snad vsak bude stát zato vzpomenout na minulá temné období
čs. dějin, které končilo také osmičkou, rokem ' 1968, z docela jiné stránky —
humorné.
„
Josef Lada napsal kdysi podčárnik "O selském smyslu pro humor", v němž
popisuje důležitost humoru, který prý je často lepší medicínou než lékařská
rada. V českých zemich býval humor vždy jadrný, opravdu vtipný, který lidem
pomáhal přenést se i pres svízelné situace. Pro nás v exilu pak byl a je čes
koslovenský humor tak trochu kukátkem na poměry doma. Zbavuje někdy po
chybnosti a nesprávných domněnek, jež si někdo třebas nevědomky utvoří o
poměrech doma b o smýšleni československých občanů.

; Pan ^Ovák se vypravil
jezdí tajně v noci z domu ao
zahrádky, vykopal ostraži
tě pod hruškou jámu. do
“Představ si, soudruhu které vložil záhadně vypa
předsedo, že si připadám dající bedničku, jámu za
jako ten trhací kalend áž|”, se opatrně zasypal, za
naříká soudruh jednatel. hladil stopy sVěho čjnu a
“Od Nového roku do Sil tiše se odebral na lože.
1955
vestra si utrhuji od úst a Už brzy ráno zvonili u
V bratislavskej elektric
tak jsem den ze dne ten dveří dva SNBáci: “Tak,
ké cestoval opitéj. Naproti
čí!”
pane Novák, copak jste to
němu sedel komunista s
zakopával
včera vnoei
velkým odznakom strany
Před hodinářským ob- ria zahradě?“ — Pan "No
na kabáte: “Ty si . komu
chodom v Bratislavě stal vák zapíral, že nic, ale
nista!” Ten sa len škare
front l’udf. Jeden z okolo- SNB šli najisto, rovnou
do pozřel a mlčal. Na to
idúcich sa zvědavě opy- pod hrušku a vyhrabali
opitý znova: "Ty si komu
tal: Na čn taná stojí bedničku."Otvírali ji opatr
nista!“ Toho to dopálilo
te? Rutíú asi niečo dá ně, ale — byla prázdná.
a krátko od vrkne: "A ty vat'?" — “Hej, hodinky
Uhodili na Nováka, co to
si opitý!" Opilec sa za- z Ruskaf’,' odpovedá mu
má znamenat, ale ten jen
smial a povedá: “Ja jeden zo zástupu. “Ach, to vysvětloval: “Pánové, nic
viem. že som opitý, aie je dobré,” potěšuje sa pý.
ve 2lém, chtěl jsem si
to ráno preide, lez tena tajúci, “to si tiež počkám, jen prokádrovat souse
nie! ”
mám tam troje.”
da!“
1956
1958
- • “
V Jedné ulici v Praze
Pionýr Jirka byl na pol
Při prověrce se dotazo
chodí dům ód domu úlo
ním cvičeni pochválen za
vali cikána, co by dělal,
ve« a něco hledá. Nakonec
to,, že našel správný směr i
kdyby přišli Američani.
zastaví strážníka a ptá se:
bez mapy a kompasu, ■
Cikán se rozmýšlel, „roz
“Pane SNB, kde je tady
Když se ho ptali, jak to , Stalin?" — "Soudruhu mýšlel a pak vyhrkl: “Co
dokázal, vysvětloval: “To člověče vy jste se zbláznil, pak já, ale eo vy?/*
je jednoduché. Nejdřív Stalin přece stoji na Let
Potkali Se dva Rusové.
jsem se pustil k nejbliž- ně •" — "Vidíte, pane
šímu nádraží a tam jsem strážník, a ten náš před “Napiš, jak se jmenuješ",
si všiml, kam jezdí p'né seda pořád tvrdí, že Sta povidá jeden. Druhý vzal
opatrně tužku, udělal tři
nákladní vlaky a tak jsem lin je vjeČný,”
křížky a povídá, že se
bezpečně poznal východ,
jmenuje Ivan Ivánovič
Pojedete sedmnáctkou a
Kuzn ěeov. Pivní se pí be
zastavíte u Čechova mo
ne ae nopavic, povídá “Já
stu. Tak to je ona. Říká
taky’’ a udělá čtýh kříž
se tam “U Kultíkft”
ťo
ky. Druhý se diví, proč
jako u Stalinova pomníku.
píše čtyři křížky, když se
jmenují stejně, ale ten se
k němu důvěrně nakloni a
sděluje “Já inženýr”.

Vrátíme se nyní k ně
kolika sebraným "histo
rickým’' vtipům, které
byly doma populární před
rokem 1968, které pomá
haly tak trochu ulehčovat
tíhu života v diktatuře.

protože
zpátky
prázdné,“

_ « -

6. 2. 1978

Na Silvestra se potácí
po Václavském náměstí
namazaný občan a huláká
Dejte mi Sovětský svaz,
dejte mi Sovětský svaz!”.
Přiběhne stráž bezpečno
sti a spustí: ‘'člověče,, co
to rvete? Máte štěstí, že
je Silvestra, jinak bych
vás na fleku zavřeli A
jak to vlastně s tim So
větským svazem myslí
te? — ”Mo přece abych
se měl o co opřít!” i

HLAS

DOMOVA

Humorné historie

to je v pořádku, soudruž
Aby jen tak nenalítl, jde 1962
do pekelské informační
Situace v Českosloven ko”, chlácholí jí vedoucí,
kanceláře a ptá se, co a sku: žijeme zcela zelekt “jsou opravdu od Budějo
jak, jaké že to je v tom rizováni: napětí-je vysoké, vic!”
kapitalistickém pekle. "To odpor velký a nikdo se 196S
jak tam přijdeš, tak tě nesmí dotknout vedení.
Pomocník českosloven
i
napíchnou na rožeň a zač
ského zahraničního obcho
- • nou tě smažit v rozpále
Stalinova socha na Let du se právě vrátil z ci
ném oleji.” — "A co v ně si naříká, že musí do ziny a na otázku přítele,
tom socialistickém?,” vy lů, zatímco na Staroměst kde byl, se svěřuje: “Ale
zvídá soudruh. “Tam když ském náměstí zůstává so v Hamburku, Kodani, Pa
přijdeš, tak tě vezmou, na cha Mistra Jana Husa. říži. Římě...” — "A cos
píchnou na mžeň a pak tě Jan Hus suše konstatuje: tam, člověče, dělal?", ptá
pomalu
škvaří v rozpále “Inu já jsem mistr, ty sc udiveně kamarád. —
— a
ném oleji." - “No jo. ale jenom továryš!”
“Byl jsem vyslán, abych
1959
jaký je v tom rozdíl?", di
pozoroval smrt kapita
Velké lehkoatletické zá
ví se. — “To máš tak",
Potkají se dva na praž lismu,” — “No a?” —
vody. Nastupuje American
sděluje důvěrně čert,” v ském nádraží. “Kampak, “Krásná smrt, kamaráde,
— udělaný, dva metry vy
tom socialistickém jednou kampak?”, vyzvídá pryní, krásná smrt!"
soký,
stodVacet kolem není olej. jindy chybí rož
“Ale pospíchám do Řev
prsou. Popadne kladivo,
ně, někdy nejsou sirky na nicí Pro maso,” vysvětlu
Na Václaváku se potka
osmkrát se točí kolem své
zapálení — a v tom kapi je nevrle druhý. "A proč ly dvě holky. “Jak se mů
osy a — 75 metrů! Světo
talistickém mají všeho po tak daleko? Dyť jsi dřív žeš tahat s tím černo
vý rekord, sláva, filmová
řád dost!”
,
chodil do Pramene na chem, vždyť si ani nemů
ní. Pak nastupuje o hlavu
1960
Václaváku
. . ." “No pro žete rozumět?", povídá vy
menší, zavalitý pořízek —
Jaký
je
rozdíl
mezi
Kar

to
mám
vztek.
Teď tam čítavě jedna. “Vedle jako
Rusák. Otočí se jen čtyři
lem IV. a Komunistickou jdu taky, jenže fronta za jedle! Rozumím dobře to
krát, hodí — 80 metrů!
mu, co chce. A co jáThci,
stranou Československa? číná v Řevnicích!”
Větší sláva, filmováni, be
to mu klidně ukážu prstem
Karel IV. vládl v zemích
tou ho na ramena. Za ním
v Tuzexu!”
království českého z boží
Jaký
je
rozdíl
mezi
se krčí Čížek, takový ma
milosti, KSČ z božího do Švejkem a Novotným? _ 1968
lý, slabý, úplná sušinka.
Švejk by) chytrej, ale dě
Nejpamátnějsí humor, i
Beze všech cavyků popad puštění.
lal blbýho...
když humor šibeniční, se
ne kladivo, otočí se jen
- • vyskytoval v roce 1968 v
Soudruh učitel se ptá žá
jednou a — obecenstvo ší
Prištrachá
se
babička
nápisechna veřejných mí
ka:
“
Kdo
stavěl
pyrami

lí, sportovci, pořadatelé a
na nádraží a žádá poklad stech po okupaci Českoslo
novináři se sbíhají, nikdo dy?” žák: “Faraóni." —
nechce věřit ,svým očím — Učitel: “No dobře, ale níka: “Prosila bych lístek venska armádami států
100 metrů! Jak je to jen kdo jim pomáhal, přece to do Brzká.”, — i”Ale, ba Varšavského paktu. Pasiv
bičko, vždyť žádné Brzko ní rezistence se rozvinula
možné, takový mrňous a nemohli stavět sami?" —
tak zázračný výkon? Bo Žák: “Otroci, páč tenkrát neexistuje!" Babička se v prvních týdnech po oku
nedá odbýt: “Co mi poví paci takovým způsobem,
rec se napřímí, mávne ještě nebyly brigády."
dáte, panáčku, včeTa říkal že na ni okupační armády,
nedbale rukou a povídá:
pan
prezident v rozhlase, a jejich vlády nebyly při
“Eště mi dejte srp a vů
Proč je na Hřadě hrad
že
bude
masa v Brzku praveny a nedokázaly ji
bec ho nenajdete!”
ní stráž? — “Protože by
dost, tak tam chci bejt, zamezit. Hlavni zásluhu
~
—
nám moh’ bejt ukradcnež bude zase rozebra na počátečním zmatku
Umřel významný sou nej! ”
ný!"
“bratrských armád” měli
druh. Jak tak okouní v
- • 1963
amatérští malíři pisma a
předpeklí, upadá do roz
Ještě drobet zatemněni
Na Československo-ba kreslíři a jejich vtip, kte
paků. Nad jedním vcbo,- a máme se zrovna tak ja
vorské hranici se baví dva rý je neopustil ani v tak
dem nápis “Socialistické ko za protektorátu.
ěs. pohraničnici. “Franto, tragických dnech. Pře
peklo”, nad druhým "Ka
• - • co bys dělal, kdyby teď tiskneme aspoň několik
pitalistické peklo'/. Má
Náš národ je nejbojov- najednou otevřeli hrani nápisů z tehdejší Prahy.
své zkušenosti a tak by se
nějši, protože jdeme z ce? ' _ “To bych vylezl
rozhodl lehce. Jen ho. mý
fronty do fronty.
na nejbližší strom!;" —
lilo, že se právě u toho
“Prosím tě, co. tě to na
socialistického tísnil zá
A víte, co za rybu je padlo?” _ “No a mám Trochu tiistoríe
stup těch, co čekali na
Dotaz do ráda Jerevon; .Co bylo
vpuštění, zatímco u dru sardinka? To je velryba, se dát jen tak ušlapat?”
dřív, vejce nebo slepice?" .Já,... dřív
- • hého vchodu nebyl nikdo. která přežila socialismus.
bylo všechno."

Zlatá Iljičova hlava
Moskva - Leninovu hlavu z ryzího
zlata našli ruští Školáci pfi úklidu na
půdě správní budovy bývalého kolchozti „Iljičova cesta“, nyní farmy
„Východ“ v Moskevské oblasti. Ny
nější šéf družstva vyhodil Iljičovu hla,nj_y jnmnyňi. ze ic pouze měděná.
Busta stávala na pracovním stole jeho
předchůdce, i fy -Í2
s
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3toik vy letí a pípne
Komunista pipie a vyletí .
Bezpa ty jn í vy letí a aii-ne píp ne .

p

Jde po ulici pán a v
krátkých intervalech vy
křikuje: "Bum, bum, bum,
bum, bum — volá Lon
dýn .,
Zastaví se u ně
ho důstojník a voják. Dů
stojník chvíli poslouchá a
pak zařve na vojáka:
"Soudruhu vojíne, nevíte,
co je vaší povinností?,”
Vojín sebou rozpačitě trh
ne, ale je bezradný, "Tak,
vojíne, neslyšíte?", pokra
čuje důstojník, "nevíte, co
je vaši povinností?" Vojín
stále mlčí a celý se kle
pe. Pán křiči dále: "Bum,
bum, bum, huni — volá
Londýn”. Zsinalý důstoj
ník řve: "Vojíne, konejte
svou povinnost!" Ten ješ
tě chvíli váhá, ale pak
otočí knoflíkem u unifor
my a začne hlasitě bzu
čet, , .

7 '¡¿SR

"Ale to je přece pod
vod", rozčiluje se soudruž
ka v obchodě s ovocem.
"Jak se můžete opovážit
napsat nad tahle jablka
JIŽNÍ OVOCE?" — "Ale

JE D E A M rn P

"To bývalo, to bývalo",
říká starý zasloužilý sou
druh, "za našich mladých
!, let, dávno v minulosti,
jsme snili o socialismu, V
dnešní budoucnosti sni
příliš mnoho bývalých so
cialistů o minulosti . .

Jak ý je razdřl mezi áputnukem, komun istou
oszpartvjn ini ?
\

3^ K o \ífr 5^

— SSSR předstihl koneč
ně všechny imperialisty!
— Rusáci pozor, Čína má
také armádu!
— Ztratili jsme bratry.
Kdo jc najde, dostane do
drštky!
— Sovětské vojáky je tře
ba u nás hladit, hladit,
až do úplného vyhlazeni.
— Ubytujeme sovětské vo
jáky, Značka "Olšany".
— (Pod obrázkem krysy);
Já nejsem šalgovič, jsem
jen obyčejná krysa!
— Ruský cirkus opět v
Praze. Nekrmit, nedráž
dit!
— Nepřátelství na věčné
časy!
-ek-

ž-BRUSU NOVĚ
ověrková komise se ptá kandidáta, co soudí o bratr
ské pomoci vojsk Varšavského paktu v roce 1968.
«Totéž, soudruzi, co píše Rudé právo!»
«Soudruhu, a co soudíš o smlouvě U2avřené v Mos
kvě v srpnu 1968?»

«Totéž, soudruzi, co píše Rudé právo!»
-A co soudruhu soudíš o Dubčekovi?»
«Totéž, soudruzi, co píše Rudé právo!»
členové komise se chvíli radí a pak předseda poví
dá: «Prosím té, soudruhu, a ty nemáš vlastní názor?»
«To prosím mám, ale já s ním nesouhlasím!»
Z přísně tajné porady na Ústředním výbrou KSČ: „Co
s ním uděláme? Zavřít ho nemůžeme!»
„Mám návrh, vypovíme ho!»

Ptá se Franta rondy: “Tak jsi
prošel při prověrce?”
Tonda: “Ale neprošel - řekl
jsem jim, že odwpna 1968jsem
házel na Rusáky dlažební kost
ky.”
Franta: “To jsi přece neměl
říkat, neměl jsi se o tom ani
zmiňovat. ”
Tonda: “Já musei, ten totiž,
který mne prověřoval, mi je
tenkrát podával. ”
Návštěvník z Prahy.se ptá Josefa
Buršíka, eo říká politice rodné
strany. „Špatná! “ dí kategorie»
ky Josef, ■ „strana neudělala nic,
aby se Stalin dožil stovky“.
„Jejej, vy jste teď stalinista?“
„Ne, ale myslel jsem, že jste ho
pak mohli pověsit“.
★★★

Nedávno zavítal sám nejvyšší
sovětský papaláš němak do velké
ho závodu, mezi dělníky, A chce
se s nimi poradit, jak postupovat
proti opilcům. Zastaví se u nejstaršího dělníka ■ úderníka a ptá
se ho: „ Řekni, soudruhu, mohl

bys takhle dělat, kdybys předtím
vypil, řekněme, ehm, 100 gramů
vodky?’
I( A to v;š. že bych mohl, proč
ne?„opáčí úderník.
„ A - co kdybys měl v sobě 200
gramů, taky bys ještě mohl?“
„ A to víš, že jo?
„ A kdybys měl v sobě 300
gramů, taky bys dokázal ještě
takhle dělat? "
„ Dej už pokoj, soudruhu,'’ říká
úderník,,, copak nevidíš, že dě
lám?1'
„To se divím“, dumá Zdeněk
Kašpar, - „Že Gorbaeov ještě
nedostal řád nejlepšíbo dojíce
CSSR, Ten nás přece umí vy dojit.

}
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Whic h is the most neutra l nati on in the wor ld ?
Czec hosl ovak ia. It does not even int erf ere in its own inte rnal

in 1968.

I'

Dva_ britští představitelé zavítají
¡do ČSSR. Úřady se snaží, aby si oba
odnesli O. socialistické Praze nejlepší
dojem. Víiclmi příslušní činitelé do
stanou pokyn, aby se vyhovělo kaž
dému přání obou Angličanů.
Když přijdou do restaurace, táží
se vrchního: „Co byste nám doporu
čí!?' Číšník odvětí: „Máme vše, co
hrdlo ráČí." „Tak nám tedy přineste
sloní pečínku s makaróny."
„Prosím, maličký okamžik", odtuší
číšník a běží k řediteli. Ten telefo
nuje na ústřední výbor, odkud se
télefonuje do zoologické zahrady.
Už za čtvrt hodiny vidí Angličané
oknem, jak kolem vedou slona. Uběh
nou však hodiny a, po pečeni ani
stopy. Kývnou tedy na vrchního,
„Vážení pánové", praví číšník smut
ně, „pečeni máme už dávno, ale už
se několik hodin marně, pokoušíme
sehnat makaróny.“.
e
V neb, jsou volby do ŮV. Svatý
Petr navrhuji Boha Otce za generál
ního tajemníka. Svatý Pavel je pi,oti.
„Scwdru“\ prttví. „viyí jeho syn
žl 33 let v

„K rozk vetlé louce“, hlásí se Má 
nička.
„A horské bystřině “, přip ojil Jeník.
„Já bych ji přir ovnal k lodi na roz 
bouřeném moři!" pov ídá Pepa.
„Houpá se sem a tam, lidem je na ni
blbě a taky pryč nemů žou!"

um "

,JC čemupak byste přiro vnaly naši

’

dě tí

Ptá se íou tbu žka učitelka ve škole

25 YEARS TOO LATE
Among the nume rous Czec h jokes after the Sov iet occ upa tio n were-;±he
followin g:
Is it true that the Czech pat rio ts app eal ed to the Red Army for help
Yes, it is true, but they app eal ed in 1939 and help onl y arr ive d

?

Socialismus s husí kůží
Jaký je rozdíl mezi Švédskem a
Československem?
Vůbec žádný. Tam i tam je Gu
stav, tam i tam jsou koruny. Švé
dově mají všeho dostatek a Češi ma
jí všeho dost,

t

Kdo-i se topl a křičí „Pomoc, po
mád“
Na břehu stopl jakýii ¿lově^ý a
ptá se: „Hej. člověče, studoval:
mkrx-lentnismttsa" „Přiroeenč“, kři
čí topící se, „pomoc, pomocí“
„No vidíš, plavat ses měl uČit,
plavat. “
*
Husák zmizel. Všichni členově
sekretariátu ÚV KSČ jsou vzrušeni.
Tu še dostaví někdo z Bartolomějské:
„Našel jsem ho. v parku. Běhá tam
po čtyřech a sbírá kameny.'
Bleskový . rozhovor s Kremlem.
„Soudruzi, zůstaňte u aparátu, já
se na to pozeptám", říká Brežněv a
za chvíli se vrací: „Soudruzi, už se
to vysvětlilo, za pár minut je všecko
charaíó. Ú nás ho totiž omylem na
programovali jako lunární vozidlo."
•
Nás m^nšterrík předleda bylí zá
«
Co je věda?
zračné dítě. Když ^u bylo osm. mel
To je hledání Černé kočky v tem právní tolika inleligenle a- rozuma ja
ko dnes.
né místnosti o půlnoci.
Co je filozofie?
•
To je hledání černé kočky v tem
Moses Eckstein má socialismu plné
né místnosti o půlnoci, když tam ta zuby a chce emigrovat, „Kampak?",
kočka není.
ptá se policejní úředník.
i Co je dialektika?
„Do New Yorku!" „To nejde.'
To je hledání Černé kočky v tem
„Tak teda do Anglie!'
né místnosti o půlnoci, když tam ta
„Člověče, vy jste se zbláznil!'
: kočka není, ale ten, co' ji chytá, křičí
„Snad do Francie?'
mám ji, mám ji.
„Nebuďte naivní."
«
„No a nešlo by' to do Izraele?'
Jaký byl rozdíl mezi prezidentem
„Do Izraele, to by snad bylo mož
Antonínem Novotným a Švejkem? né. Vyplňte tyhle ty formulářře a
„Švejk byl chytrý a předstíral přijďte za měsíc. Dovíte se výsledek.'
blbost", A Novotný? „Ach, víte,
Moses Eckstein se dostaví za mě
ten nesloužil v c. a k. armádě!"
síc znovu. Vyřízení je ' kladné, dosta
ne dokonce okamžitě pas s platnou
•
_ Bý^aatý minšsrí obrany , arrmádní výjezdiií doložkou.
Příštího dne se Moses Eckstein
generál-Čepička, se obrátil na rrzií den ta Novotnéh s žádostí, aby ho vrátí a vrací úředníkovi pas s těmito
1 jmenoval admirálem.. Novcnný odmí- slovy: „Já jsem si to rozmyslel.
tavét „To přece nejde. nemáme ani KdyŽ vy mi dáváte pas do Izraele a
mpře. ani todstoo.“ „No a?'í odtu- necháte mĚ tam vystěhovat, tak já
íil ^ep-iĚ^a, „máme přece taky m-- tam radši přece jenom nechci.'
«
mstra kkltitry.“
V Masně.
„Máte vepřové?“
T" (Vybrali, jsme z knihy „DER
„Ne.“
POLITISCHE WITZ IM. OST
„Máte hoo^l^tdí?1“
BLOCK". Autor Alexander
„Ne"
Ďrozdzykiki, ■ vydal Deutscher
„Máte telecí?“
,
.. Taschenbuch Verlag v Mnichové,
„N>."
str. 190, DM 6,80,)
iíTaía co vlastnč rm^t-e"'
„Do půl sedmí otevřeno.“
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- • Naši sovětští přátelé jistě chápou, že dělají-li si
Ratifikaci výsledků moskevských jednání ztratíme
starosti o budoucnost socialismu u nás, můžeme my všechno^Svou svobodu, svou čest, své svědomí, Sta
mít starosti o demokracii v jejich vlasní zemi.
neme se — po kolikáté už v naší historii — národem
Komentár Svobodného slova, 6. 7. otroků, stádem bez charakteru,
jk
Otevřený dopis časopisu Student,, 27,, 8.
,
• . .
'■;(Údft^t^í^i^íime úkoly obsažené y Akčním, programu.
Ustoupit od nich by mělo za následek, že lid by se
Bylo by těžké nalést nyní odpověď, nebo, jen od
odvrátil od strany a zdiskreditovali bychom tak so povědět na otázku, co jsme my Čeští a slovenšti
cialismus v naší vlasti.
komunisté a naše národy udělali, že nás stihl t^^nto
A. Dubček, zasedání ÚV, 20. 7, osud.
- * ,
O. Černík, zasedáni ÚV. 31. 8.
Stejně jako vy jsem. včera v noci poslouchal ve HLA-? pM e /ět
a-% •
lice pozorně text závěrečného prohlášeni, které po
depsali. zástupci všech šesti stran. A jestliže mě ně
co nakonec potěšilo tak to, že v oněch mnoha, slovech
prohlášeni jsem uslyšel i. U čtyři, která jsme dali
do vínku naším zástupcům, když odjížděli jednat do
Čierné: svoboda, suverenita, spojenectví a socia
lismus. Můžeme mít radost, jsou tam. A jsou tam
predevšitj}- proto, že jsme byli. pevni a jednotní, že
ti, ktéři za nás jednali, to věděli. Jsou tam proto,
■ . ,je prý hlasem Božím. Nevíme sice, zda to teh
že tainupem ohla nebýt,, jestliže tam měl být náš dy na 'zdech domů promlouval Bůh, zato vš^k víme,
podpis, To není vítězství, to byla nutnost,
že ony nápisy tam psaly bezmocné rucé tich, kte
S. Volný, Čs. rozhlas, 4. B. rým nebylo dovoleno- promluvit dvacet let '.aHrieřt v
- • nedůvěře zůstával, němí í v posledních osnil mě
Ja ,som pevne presvedčený, že tento prúd, nový sících.
prúd, . predstavovaný u nás : údruhom. “Dubček om,
že je ttakc. silný, v Českem í slovenskom národe, že — Němci nás chtěli na tisíc let, Rusové, W1 věčné
časy,
-íiw.v-r ,,
niet úž ,tej sily, aby mu voVakto dvere pozatváral,
aby
niekto dostál zpať, alebo teda uzavrel nám — Ztratili jsme bratry. Kdo je najde, dostane do
ďalší .vývoj a ďalšie perspektivy.
držky!
.-#»■
G. Husák, žiar nad Hronom, 20. 8. — Stkám vám to slušně, jděte do p .. , !

-« -

HLAS LIDU

Sovětské vojáky je třeba hladit, hladit až do
úplného vyhlazení. '
Blaničtí rytíři, na. co cekáte?
Abel a Kain také byli bratři.
Volnost, rovnost, bratrství,• Bože, jen ne se So
větským svazem!
Ve škole nás učili milovat SSSR, ted' nás nikdo
nemusí učit opak.
. Ani ruské letáky neoblbnou Pražáky.
■ Sami jste otroci a nás jste přišli zotročoval.
Brežnév je kádr, Džinghishán byl hadr.
20 let jste nás učili, ale teprve dnes jsme chytrý!
Ivani, máte v zádech Číňany!
Rusové a. uzený, jsou nejlepší studený.
- Žižka vyhnal Křižáky, my vy žen e m Rusáky.
Tak dlouho se do lesa volá, až přijedou Rusové!
Tak dlouho jsme prohlubovali přátelství, až jsme
na dně.
Slyšeli jste zvonit, hranu pro tu samospasitelnou
stranu?
- Sovětská paralýza — nejprogresi vnější paralýza
světa,
- S puškou v ruce, s ohněm v srdci, s vylízanou
makovicí!
Ruský cirkus opět v Praze, Nekrmit, Nedráždit!
- Obča^ nemáte veitojné osvěflem, sUomy a stou
py, budeme je potřebovat pro zrádce,.
- Pamatujte si; pasivní, resistence znamená, Nic
nevíme, meltíefumThe, . nic jsme;, neslyšeli, ale
dobířepamatujeme;
Baví se spolu tři řidiči kamiónů. První se chválí? - zrádce sise,
už zase padáme na kolena.

Za vlády Gustava Husáka kolo
val mezi lidem jeden vtip. O tom,
jak se socialistický prezident vyptá
val svého premiéra Lubomíra
Strougala, co to vlastně má být ta
hospodářská přestavba. Premiér jej
podle vtipu zavedl k otevřenému
oknu Hradu, ukázal na jeho hejno
holubů sedících na blízké střeše a
silné zatleskal. Hejno se vzneslo,
párkrát zakroužilo nad hradním
nádvořím, a zas pokojne přistálo na
původním stanovišti. "Tak to je
princip naší hospodářské přestav
by,” řel premiér. 2eí prezident měl
nějak delší vedení a nechápavě
konoratoval: “Vždyť zase sedí tam
kde byli.” premiér se zachechtal a
věc polopaticky v^vědil: "Sed^ ale
každý jinde a to je důto&té! Vyměrnli si. místa,”

©
“Já jezdím nejčastěji Itálii a Řecko, Samé spotřební zboží
a zpátky pomeranče a jiné
Druhý: “To já mám to saraé: Španělsko, Portugalsko,
samé spotřební zboží a zpátky jižní ovoce.“
Třetí: “Já jezdím do Ruska. Taky tam vozím samé
spotřební zboží.“ “A .zpátky?“ ptají se kolegové.
“Zpátky jezdím 'vlakem.”
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,,Víé^s co je to komunistický
socialismus?", ptá se Vilda Janda
- „To je - žádná celá a ' několik
neznátmcC..

A. Čížek a J. P. Morris: Humor na ně. Vydalo nalila datetsivi CCC Books v MnfCf\i3ve, 1973. Cena US $ ‘1.70.

Socialistický vtip

HUS
e\

í

6-t.T

11/

’~~-~gtaii_s&-<ťského olympionika, čemu vděč! za své pozoruhedné výkony v hodu
kladivem. Důvěrně sdělil: Kdyby mí k tomu kladivu přivázali ještě srp, zaho
dil bych oboji mnohem dáli

Říká se. že vtip je kořením života. Něčím, co dodá příchuť, jednotvárnému loku beznaděje. 1 nad
mísou plnou kaše .je možno hladovět, zvláště je-li (o kaše neslaná a ucniustiiti. A tu přichází vllp, ona
sul, která dělá kaši poživatelnou a vrací viru v budoucnost. Vtip je rosu, svlažující vyprahlou duši,
A konečně — jak správně připomínají autoři útlé knížky vtipů z komunisty okupovaného ČeskosLoven
ska — vtip je vlastní bratr snu, je živelným aktem osvobodivým, je spojením básnivošli ' s přesným
viděním.
Protože je tomu tak. vymizely v socialistickém Československu vtipy o zlých lehynich, nevěrných
manželkách a. opilých manželech a nastoupil vtip socialistický. Má blízko černému humoru, tiši se od
něj však svou realistickou tragičnosti.
Prochází se po vltavském nábřeží starší člověk.
První vqlby podle komunistického vzoru so už
U lavičky sc zastav! a kouká pres vodu: To je krásnej vlastně konaly dávno v ráji, zjisti] farář od Svaté
Kreml, že?' Jakej Kreml?, namítne muž na lavičce. ho Jczulálka. To Pánbůh přišel k Adamovi li čokl:
To jsou Hradčany! Ale prosím vás! Nebuďte cimpr- Tady más Evu, ink sl vyberl
lichl
Buďpie všnk optimističtí a věřme, že svobodným
Vtip je odrazem duše národa. Duše,, která uč
zeniini bude ještě dlouho piánu srírvnl v niilvIL.f
zdeptána, nevzdává se a náplasti humoru prelepuje
(''cKkosloven.ský humor tohoto veku bezděčně pružni
bolavá místa. Vydavatel knížky Humor nu ně na
zuje, jalo hluboká je viru národu ve svobodný syěl
psal, že se Čechoslováci dovedou smát i když stojí a dokonce i ve vljtslní "odpadlíky”
emigraci, - 1
po krk v ledové vodě. A to prosím nenimijak lehké.
Psaln matička synovi, který ulekl tm Západ: Mí
Boudo, pojď k tabuli! Pověz nám, pi oč máme rádi la bych ráda na zahradě jahody,- ale chtělo lby |.o
[Sovětský svaz? Prosím soudruhu učiteli, jelikož- náš prokopni a na to už nemám silu. Co mám (lělnt? I
osvobodili Správně . . . proč nemáme rádi Ameri Odpověděl jl: Proboha, nic s lim nedělej, Jsou tom ,
čany? Prosím, protože nás neosvobodllit
zahrabané zbrnněl Zn čas matička úapsala: By|i
► Vile, co způsobilo, že Sněhurka po mnoha letech lady esenbácl a přckopall celou zahradu, Co mám
.spánku vyskočila ze skleněné rakve a pelášila do dělat? Odpověděl jf: Co bys dělalo? Vysaď ty Jopodhradí? Princ jl pošeptal: Dole ve vesnici dostali body á- máš jol
bílé nitěl
V pražském Parku kultury a oddechu Julia Fučíka
‘ Budějovickými ulicemi šel občan a nesl pod paži prodávali sádrové hlavičky Mnrifc, Engelse, Lenina'
pět roliček toaletního papíru. Hned ho obklopili lidé i Svobody, Krajan z Ameriky projevil zájem;, Well,
ä chtěli vědět, kde io nedostatkové zboží koupil. Ale hoys, "jbkťj dostanu rabat, když jich vezmu doset
to je omyl, bránil se muž. Já ten papír, nekoupil, tisíc?,l^fned odtáhli krajana na ministerstvo zn hra
ničního obchodu, Když byl obchod uzavřen,. ministr
já ho jen nesu z čistírny)
t • íVtip je veliký lékař. Jeho léčebná metoda je’je'd- vřele .potřás) krajanovi rukou!■■ Takových uvědomě
lých krajanů by mělo být v Americe vlci Jak to.
noduchá. Nímneslibuje, .pepoehlébuje,. je» ušklíbnutím uvědomělých?, zarazil se Smeetk'<ř;i'Jo -mám v CÍé-!
konstatuje-a zesměšněním děiá z, nesnesitelného-sne yclandu lidovou střelnici!
.'
sitelnější........
Vybrat ty pravé a nejcharaklcriKttČLčy&í z 'llsidfr
r'Ten náš život se opravdu zajímavě vyvíjí, konsta drobných bitek humoru je./iprnvdová dřinu a tvůrčí
toval,pan Krampus. Nejdřív jsme měli kult osobno práce. Krunýř,' který ■noBÍí ěeskfelovorMý oliěán. -jé
sti, to jeden kašlal na všechny. Následovala éra od
bouráváni kultu, to všichni kašlali na jednoho, Teď neviditelný. Čížkovi a Morriš.eVi, se podařilo ukázal
zase normalizujeme — a všichni kašlou na všechny. z. čeho je utkán a jejich knížku Humor na ne si
jistě s potěšením přečte každý exiloyý-čtenář. Najde
Na plenární schůzi v Divadle Spejbla a Hurvínka
se přihlásil o slovo'Hurvínek: Budu mluvit stručné v ní nejen -zábavě; ále také mnoho poiiShŠHo,. Včetnfi
a jasně soudruzi! Kam zmizelo maso? Kde je toa těchto dvou závěrečných .anekdot:
letní papír?'Kam se poděrnáš s.oused? Kde í je ovoDo Československa zavítal, americký, novinář, aby
pe? Kde je ten sliboyanej bjahobyt? A-kde.je svo-- se no místě přesvědčil, jak toyypadásý normalizaci.
bodá? A za náramného potlesku sestoupil s jeviště. A hned první den 'dni hyfy' nápadné'' ďlpuťié fronty
Za týden se konala, další ' plenárka, Tentokrát vy v ulicích. Co to znamená?,-ptá se,/Hostitel se mu
stoupil na jeviště otec Spejbl: Soudruzi, budu mlu snažil rozpačitě namluvit, ,že lidé. v jěch, frontách
vit stručně a jasně. Kde je Jturyajs?
Samozřejmě,-že komunismus je vítězstvím .ideje,
Doslov-a pres noc se, to sesypalo. .Úplně,,A bylo po
bručel pan pecka. A liše dodal: Nad zdravým ro
všem, Lid zajásal, -shromáždil se na .ůíáclavském
zumem!
. names.ti. a -v.itgI „vedoucího. předšla vitoíc /emigrace.
: Politický .vtip se stal v poslední době diodou i na
: o aepíž se předpokládalo, že. bude ¡příštím./preáidierv
Západě. AÁpreee je mezi západním politickým hu ¡.mm-svobodno-republiky. Stařeček vystoupili.na- ochoz
morem a humorem ze zemi ostnatého drátu neprekie- ¡ Národního/musea, dojatě si otřel slzy a. spustil;do
nutelná propast. Je jí poznání, zkušenost, které stá ■ mikrofonu: Ladies and gentlemen,. já rád, .že se vrajceti do staré vlasti;-já/řád <vá$. .uyiděti ^¡.indeed.
le ještě svobodným zemím .chybí.
I I'm very.,, very happy] Čech ,v davu zklamaně..proKdo je to vlastně komunista, tat«? To je člověk, 1 tím! tvář a řek}.: Smátrltě továrišči — eto nájs.-budušičij prezident? Radnyj jazyk zabyll ,
který se už vzdal naděje stát se kapitalistou.

Z okupovaného Československa
Afghánský student se vrací ze
studií v ČSSR, Na letišti se ho
ptají novináři, 'jak se mu u nás
líbilo. Lámanou češtinou odpoví
dá:
,,Těžkoslovensko je libově
demagogický stát se socialistic

kým zřícením, šizený komickou
stranou, výstředním výborem a
polibdírou v Čele s generálním
nájemníkem, residentem Mustafem Hnusákem. Nejvíce se mi
líbilo u Vás to pětileté flámování.

.
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Vyprávěl odbor ář Sinovsli ý:
„M yslím, ze y Cesk osíoy eusk n az
Tak
ho
yeftotr ebmi volit pt em Je nU , p,e - bam aráda . A vite pro t?
ta ť l Mistr S o b » « « « .. „N a tt. Gor bato v udé lá t0)ik Jako „ d?a
paseku štac i jen obycejST hajný . pře(J ním tt

KAREL MARX MARDOCHEJ O SLOVANECH ;
napsal roku 1849 toto zbožné přání:
“Úplný zánik Jihoslovanů jest požadavkem evrop- •
ské kultury, protože budou poněmčeni a pomaďar- '
štěni. Jsou to banda lupičů a příští světová válka
přinese zánik Jihoslovanů.
Čechové, k nimž chceme Moravany a Slováky
počítati, ačkoliv se řečí i minulostí od sebe liší,
neměli nikdy svých dějin. A tento nikdy neexistující
nátiOfl činí si nároky na samostatnost? Nemají
žádného práva na národní samostatnost a nemohou
ji také nikdy dosíci!” (j. LypS

I MM CO TO DRŽÍM ryl ten\
{OBYČEJNÝ LID A NACPODUt.
{BYLA LUZA...

[/f řV-fJLi ÇtV -y(ç,4. A9 SS

40„ výročí horriunictického puce v Üeskosloveneku. .
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JEDrAWVACATEHO
S RF NA VE W RO ČNI

JSME VYSTOUPILÍ
NA TAMHLETEN
KOPEC

VÁNI . V\NI,
TAI MTS
I

A STATEČNÉ JSME
ZVOLAL I . - .

A BYLO TO

VŽDYCKY

_

STRAŠNÉ

KRÁSNS

DOMŮ ÍH

PROTOŽE “TAM
NIKDC NĚMOU

slyšet

REFUTO- u¿hawng
vAclav hradecký

Vykročili jsme opět směle vpřed. Zvítězilí
jsme ve velké a bolestné bitvě sc zarputilým
nepřítelem, který se dosud nqvzdal. Hledá a čí
há na skulinu, kterou by opět mezí nás pro
klouzl, aby mohl znovu začít své zhoubné dílo.
Chtivost, ješitnost, kariérismus, strach o ztrátu
postavení, obavy z kritiky a desítky dalších
vlastností nehodných skutečných komunistu,
jsou ony skuliny, jimiž nás maloměšťák znovu
napadá. Zkoumejme proto neustále každou svou
myšlenku a každé své rozhodnutí, zda byl v
myšleny a učiněn v jen v zájmu naší společné
věcí. Najdcmc-li iv nich jen zlomek něčeho ji
ného, zavrhněme je dříve, než sc plně zrodí - . Shodli jsme se v hodnocení' charakteru kontrarevoluce v Československu |V roce 196S. Bylo by
zradou na dělnické třídě i světovém revolučním
hnutí, kdybychom neudělali vše, aby sc stejná
chyba jíž nikdy nemohla opakovat . . .
Ze státnického projevu s. Drahomíra Koldera
na prosincovém zasedáni UV KSČ

gPŘED DVĚMA LÉTY
Při sledování denních událosll ujde nám často vzdá
lenost, kterou dosáhne vývoj za rok, za dva čl ještě
za delší dobu. Nový rok dává pak zvláštní přllcžllost
k ohlédnutí se zpět. Udržíme í tentokrát Irndlcl, ale
trochu jiným způsobem: ponecháme Vám, abyste sl
udělal úsudek sám
Sledujeme přece všichni dost
podrobně situaci v Československu, jak nám jl popi
sují soukromé zprávy, ale I československé noviny.
Změny v psáni tamního lísku jsou jisté obrazem změn
celého života v zemi.
Co bylo dovoleno otisknout v Československu před
dvěma lety — přesto, že už tehdy byla okupace —
a co je dovoleno dnes, sl posuďte z, několika citálů
z-přesně ;dvo roky starého Dikobrazu,
NOVOROČNÍ
I když o tom co nás čeká nemám ani zdání
Dovolte mi vyslovili aspoň vroucí práni
Aby si.byl v tomto státě každý člověk jistý
Aby směl číst Reportéra, Roháče i, Listy
Aby ještě před tím než- si vůbec sedile k vínu
Neměl z toho co se děje těžkou Kocovinu
Aby bylo pro každého dost čistého vzduchu
Aby došlo k oživení v turistickém ruchu
Aby pvšeho všichni hosté až na věčné časy
Jezdili k nám přes ■ hranice-s cestovními pasy
1 Aby na nás nefevolával hromy nebo blesky
Právě ten kdo odjakživa nedofédla césky
Aby . nikdo? nevnucoval .lidem ýroucí city
;

.Aby>ěasum.-wmekíy. -všechny- tvrdé reality.

Aby i těn .’néjmocnějši chápal aspóri zpula
že se z lesa ozývá jen co še do něj volá
A i když nás přirozené není jako. smetí
Aby každý ráčil uznat -že jsme plnoletí'
Aby býJo méně bouří otřesů a vzruchu
Abychom se zá rokJsmáli od uchamž k uchu
A"by š námi ne orali pokrytci a lháři
Aby bylo čím dál víc — lidí š lidskou tváří
(Vladimír Váliška)
ib Včera se v ulicích hlavního města pohyboval muž,
který se představoval jako hloupý Honza. Tvrdil, že
jde 'rozesmát smutnou princeznu a potom' že osvo
bodí království od zlého sedmihlavého draka. Pří
slušníci VB ne bezpečné ho'provokatér a okamžitě zatkli,
A Nezodpovědní jedinci rozšiřují mezíJ pracujícími
1 naníku ... že zase přijde leden.

A Už máme všechno, východoněmecké záclony, pol■ ské husy, sovětskou rudu, maďarské ovoce, bulharI ské vino, ale jsme šťastni , , ,
! A Nejrychleji jsme dosáhli normalizace u hokeje:
diváci nadávají hráčům á li musí mlčet,
x Zbohatli jsme: slali jsme se majiteli reality,
A A než přistoupím k rozboru ekonomické situace
našeho podniku, navrhuji malou preslávku, abychom
posvačili, dokud je co.
A Do vašich věcí vám nechceme zasahoval, ale la
dy by byl překrásný pracovní tábor . . .
| A (Před .odjezdům do miziny)1;- Buď bez-ůbáv, diky
našim fuTormaeím nemohu nikdo nic vykeChtl.

I

A U lékaře: “Nedělejte, SlovřiSe, ť vriŠf licpý lako'vou Mágédit,• Mám tušeh!,’ že dříve ticho později sc
celej tenhle svět po . .
-A" Máme tolik bramboří K čomu potřebujeme zahra
niční politiku?
A- Místo akčního programu navrhujeme akční po
grom 1
A Tok konečné mátne ten rok lidskejeh práv za
sebou!
SLOVA
Slovo, to znamená cokoli,
všechno se za ním schová.
Ať fakta tolik neholil
Od toho jsou lu slova.
Hned uvedu vám důkazy
až historické ceny,
Jinde tě prostě vyrazí,
U nás Jsou kádrové změny.
Slova nám na pomoc spěchají,
my s nimi hrdě vpřed Jdeme.
Jinde? Tam ať si zdražujiI
My ceny upravujeme.
Slovo je nejlepší poradce.
Jak člověk rád po něm Ruliál
Říkají jinde inflace?
My řeknem nerovnováha,
Vdžyť slovo slouží zároveň
co důkaz bouřlivě siiy.
Neklesá ZlVotni úroveň.
Jen růst jsme zpomalili.
1 když byl někdo dřív popraven,
slovo to vysvěLli krátce.
Že by byl vinen Len či ten?
Chraň pánbu! Deformace!
Pro slova nutno je mít cit,
nenechat pravdu nahou.
1 potopu lze označit
například úrodnou vláhou.
Slovo má význam nemalý,
jak je to nám všem známé!
To, co jsme před rokem začali,
v podstatě doděláme!
' (Karel Bradáč)
A "PodsIftW svobody, tisku zůstala nedotčenal
:musím čistíj^tp,.,nechcil''
I Což je. jeáriiifcfcnála svobod, na 'které''narážel .dva
[roky starý Dikobraz a kterou sí zachoval českodlo; venský občan dodnes.

\ SOUDRUŽSIÍÁ
Přijel soutiriíh Pepík z Prahy do Brna na
konferenci, ¡ja nládraží zůstane na chvílí bez
radně stát, Cumí.Vumí a nakonec se odhodlá
zavolali na kolenřjdoucX slečinku: „Heféjť,
soudružkoó, víš ty, k\ďje Městské divadloóř“
— Slečinka milého sjtfíňíruha změří od hlavy k
patě a zdvořile mu/ídpovýdá: „Samozřejmě, že
víra, velevážený/fane, vzdVCjecrn Brňačka" a jde klidně dal. - Soudruhs.se zamyslil a
i povídá si: Tiyéroané jsou moudří lidé, ale tak
se k té konferenci nedostanu!

smích v

Československu

Proč je nu Hrudě;hrudní stráž? Že by nám moli’
beji ukradeuej.
ífc
yfci
Ještě drobe) zatemněni u máme to zrovna tak jako
za- protektorátu.
*
*
*

PRANIC Z PRANIC ?
Náš zpravodaj si došel na ředitele PraPraPra
(Praktické Pražské Prádelny) soudruha Ctibora Na
močeného a požádal ho o intervjů, abychom vyho
Náš národ je nejbojovnejší, pru«že jdeme z.fronvěli přáni Pražanů.
tj do fronty.
Otázku; Proč se právě nepere; ačkoliv máte na •
*.
&
»
praní závazky?
[ Poslední lidové postřehy k prvnímu máji:
Odpověď: Právě jsme zřídili subkomisi při IckLsD.vl slavný -první innj'si lid si namaloval tnuixpn■lutlvně kolaudační komisi, která kontroluje nedostat ¡ »«nly.
kl *r,e. jun lid “nahoře'1 nedovolil uésl. Tak
ky v uváděni do diodu několika parních prádelen, na přilil 1.1:
jež stále nejsou pod parou,- ačkoliv měly býl jii od
Hiller, byl vůl
poloviny minulého století.
a dui nám musa kilo a půl.
Otázka: Otázka sc tím vyřeší ke spokojenosti obTeď máme, co jsmé chtěli
čanů?
doset deka na neděli.
Odpověď: Bez obav, soudruzi, kromě toho ve všceli
Anebo:
pražských obvodech plánujeme zřízení pralinek na
Vítáme Kubu a sušíme hubu.
světové úrovni (pracích linek - pozn. redakce) a to
J
*
*
t
od roku 19C4, kdy sc situace prudce zlepši.
A vile, co je vlastně za rýhu sardinku? To je
Otázka: A kolik bude pralinek?
velryba, kteřa přežila soelalisiniLk,
Odpověď: Nejméuě tři. Pokud bude pražských oi>vi/zs/«tč/un
vodú přebýval, mam dojem, že je jich nyuí deset,
Jestlipak víte, ze bude v Sovět
: pak požádáme v rámci opětného zjednodušeni re
organizace o jejich sloučení.
ském svazu nová vodka “Gor.baOtázka: A co do té doby?
OSpověd : Jednak v rámci zpoždění projekční pří
Čovká"í To si dále do pusy dve
pravy projektujeme experimentální vysokopecní pra
linku pró Petřiny, jež by mohla být uvedena do pro
vozu kolem roku 1070, nchude-li do té doby vyreficu
problém papírovým odhazováním prádlem. Jednak
jsme prozatímně řešili problém takto: každý oliřan,
který sc jíž bude loupat nebo odprýskávat na límci
i košile, bude přestříkún našimi zaměstnanci bezbar
vým šelakem. N. P. Bezbarvý a JŠelnky ia tím úce■Jcln v Hencoveich již vybudoval výrobnu o kapacitě
6 mil, brutotun šelnku ročně a pude potřebné kvúty
do Prahy dodávat potrubní poštou.
Otázka: Co můžete doporučit našim čtenářům
dnes?
Odpověď: S chutí do pranice!
"Vcěcrní Prazaíika’’
i
♦
■*
*
Satirický interview z “Večerní' Pražanjky” byl vc
skutečnosti parodován v' literárním měsíčníku “Pla
men", Třeba v literárním měsíčníku, ale mluví velmi
■ výmluvně, o flJjtžbĚ, které se dostane československým
¡pracujícím, kteýí si náhodou potřebuji vyměnit- korSHí, zapocenou při výstavbě socialismu.
Další ukázky jsou přímo z lidu, ukázky ne oficielní
a anonymní. Z pochopitelných důvodů:
i*
*
*
Jaký je rozdíl mezi Karlem IV. a Komunistickou
«tranou- Československa?
Karel IV. vládl v zemích království českého z bo
ží milosti. Komunistická strana Československa z bo-.
žjho dopuštění.
*
*■
¡t
Stalinova socha na Letně si naříká, .že musí dolů,
švestky, na,.to,,
sběračku vařící
ale ’ že na Staroměstském náměstí zůstává socha
mistra Jana Husa, Jan fíús suše říká; “Inu, já mistr —
vody a bnde jii říkat ách,. sakra,
— ty jenom továryš",
1
to pálí
if
*
-Jr.
Soudruh učitel se pta žáka: "Kdo stavěl pyrami-!
dy?” Žák: “Faraóni.” Učitel: “No a kdo jim pomá
hal, přece to nemohli stavět sami?” Žák: “Otroci,
Jde dědeček s vnučkou v Petr
páč tenkrát nebyíy brigády."
žalce
podél hraniče,, vyznačené a
■-*
+
*
neproniknutelně
chráněně plotem
Cechoameričan Šel s průvodcem po Praze. Viděl ■
frontu na maso, a,chtěl vědět, co to je. "Tady Ha
z ostnatého drátu. “Dědečku co
vají maso”, povídá průvodce. “To je báječné”, po
vídá Čechoámerlian, “a proč tady stojí tahle fron
je to za lidi tam za plotem?1- ptá
ta?"
"Ale lady zase dávají pomeranče", povídá
i
se vnučka: “Ale., povídá dědeček,
průvodce. “To teda máte báječně zařízené”, povídá
Cechoameričan, “a na co cekán tady? — “Ale", po
to jsou Rakušaňi, svobodní lidé,
vídá průvodce, “tady se dostanou brambory". Cekteřtimrávni cestovat do Jugosláchoameríčar: se zamyslil: Ty bych si radši U nás v i
Americe koupil, než‘abych na ně stál -frontu.”
vie.odo Německa,, do Itálie, ba i

do Ameriky. A .co se TÝČ« toho
plott, lak ťi za plotem nejsou, za

tím plotem 'jsm e my.

Z Gustava Husáka se. sta 1
velký spirovatel - autor čtyř
knih. Prvním dílem, jé milostný
román. Jeho titulek: “Tisíc po
libků na Šerementěvu”. Druhým
je cestopis “Z Leopoldova až na
Pražský hrad”. Třetí dílo má
sportovní téma: “Jak jsem do
běhl dělnickou třídu”. A čtvrtým
je varianta na
Eemingv/aye
“Stařec a more nespokojených
lidí”.
<e

Proč mají v ČetkoákreííEkii!
auta‘dva výfuky“' -No to proto,
aby se dali používat jako traka
ře.

V Rejkjavku se Reagan ptal
Gorbačova, zdali také sbírá vti
py o sobě. - Samozřejmě, odpo
vídá Gorbačo». - A máte cli Již
hodně? ptá se Reagan. - Samo
zřejmě, plnc tři lágryl

ho di hý *' de ňn e. p ři d ru h ém n a tři
hodin y, p ři tře tím . b ezp art ij n í
odev zd áv aj í peři ny str an ík ů m .

lidy odtáhnou Sověti z Afghá
nistánu? - No to jc> jasné... až
se tam sít unce /.norma lisuje. - A
kdy se znoiinnli/.uje? - Až Sověti
odtáhnou.
*

E n erg eti ck á k a la m it a .v Ges ko -

♦

síóv eřlSf cu m á tr i st u p n ě: p ři
p rt m ín f ?e vypín á ele k tř in a n a dv ě

Proč je Ve většině zcnlí sovět
ského bloku tak máto masa? No, to je prosté. Volové jsou ve
straně, prasaía ve státní bezpeč
nosti a ovce musejí pracovní.

— Pr eč o m al Bre žne v, ke ď
ře čn il, pře d se bo u sédem
m ik ro íó nov?
— Zo šies tic h mu šie l kyslík.

■

*

*

*

• ki>

• ipu

Přijede jeden kus v no;i co Pruhy u volá “ J.’«xi,
laxi”. Má dva tážcé kufry. Aul no půl liodlnč se
dovolá. I-iiiedc
: I.šofói otevře dvdku, pán z 3ubka se řekne pio kufry, .use se nuiovnú u vece;
Národ i ecullunii, ale techniku ncSel" Kufry lotiž
byly p)y£.
•
w
Karbanátku se tu říká ‘ ovuíený sjjutnik”. Fea e
lotiž uvnitř.

Dva penzisté sedí na lavičce.
„Já se měl kamaráde za komunistů báječně," povídá
první.
„To jsi byl určitě ve straně, co?“ ušklíbne se druhý.
„Omyl, příteli. V emigraci...“

Politické vtiu které se k nsnx
dostali díky návštěv ím, dopisům
a záznamovému telefonu. Jejích
“trsde mark” je “Made in Czccho slova Ida”...
Do liter, inženýr a esenb.ík
• sou na tahu. Dogiťo, zavírací
Hodina. “Eleleďte, hoši, pojďte
ješíe na chvíli ke mně, přece: už
nekončíme,” říká dokior, ale
sotva tra ji re vstoupí do domu u.ž
je tu aorfarova manželka s
válečkem a podnapilé frio vyho
dí. Nyní se oz>e inženýr, ale
scéna v jeho bytě tc opakuje.
Rada je usní na orgánoví. 'kojí
ce vejde do jeho hýlu, manželka
přibíhá, usmívá se, servii ¡Je iáhc'/, připravuje chlebíčky. “Ty
sis to dobře zařídil.,’’ obdivují se
doktor a inženýr. “íak’s toho
dosáhl?” - “měl jsem psu. Ne
chtěl poslouchat. Dostal nejdřív
důtku. Nic. Potom důtku s vý
strahou.
Nepolepši." se. .Tak
jsem ho zasireliE... Manželka už
dostala důtku a tchýně důtku s
výstrahou. ”

V jednom ¡¡ofyském hotelu
objevil jeden Piažán > ve svém
pokoji - nápis: Prosím, nezalévejte květináče., Naše mikrofony
nejsou neieza vějící!

ZO ST AR ŠÍ CH VT IPO V

*
Ssport z Gsshúsídřeaska

Majakí;

odiuíjdVSe nřu
ICOMljí- J$TŮ V dSk
/ HF Ová lúun Íéí - farilí ;s thúTíč <' J d á n ý,
/rokúd

IWfth v&feftno. rtízísný

•S.pjhcivé - r;o i'm nebylo cti no z
fůry,, dohání fitiřaijoií a. Ú. <■ Y
TíttcpWHrnří - spěj scá soltd3£liý:rr<&
rsáůbj-efn, tec?’ se ¡ía'cýwjí očhxucm.
f ¡Ždancníri ■» Oaii > m píijímřh p&d
ebojj Když v!áčla vyblášj turecké
?.oí jíedářf tví, žaětOU nosit cepii'p
s -ířE) icer'i.
QštvlzítcG - JWwí ództiok jek
tom.
kde je nikdo, zhárr.V r eiív. dí^
Koumáci ¿.«KŘtisich
vedou
■neúprosný ířídiií bc.rj, -/ soukiom!
í riskne« f p.-zcíi sv dobrý der.
a
oslovení pz ne”

Na jakých principech byla založena
RVHP? Na polské poctivosti, na
sovětské pravdomluvnosti/-" na

POPISY Z EMIGRACE
Prostřednici vím Dr. J, Hrubého-Holého
jsme dostali dva velmi cenné příspěvky od paní
Míly
Pachnerové-Skálovč,
naší
renomované
spisovatelky a básnířky z první republiky, která
emigrovala do USA, Bohužel jak báseň, z níž
uvádíme jen poslední část, tak krásná povídka o
smíchovském papírníkovi, jsou tak dlouhé, že by na
jejich otištění nestačil rozsah jednoho čísla našeho
zpravodaje. Pokusíme se povídku umístil v některém
denním listu, ale kresbu k " ódě ", převzatou z
Chicago Tribune, otiskujeme:

Na dotaz reportéra, jak se chtšjí zapojit do normadisačního procesu v Československu, odpovéděl vrchní vy
šetřovatel jménem nových pracovníku ministerstva vnitra;

„BILI JSME — A BUDEMI“

FEF
1
2
3
4
5

Kdo - co? (nominativ)
Koho - čeho-čí? (cjeniliv)
Komu - čemu? (dativ)
Koho - co? (akuzativ)
Oslovujeme, voláme!
(vokatlv)
6 O kom - o čem? (lokál)
7 S kým - s čím (instrumentál)
8 Kdo s koho? (korylativ)
9 Kdo - jak? (buzerativ)
10 Koho - kam? (dellmlnativ)
11 Kdo - koho? (likvidativ)
12 Jak na koho? (inlrikatlv)
13 Komu - co? (podmazativ)
14 Co za co? (korupcionál)
15 Jak komu? (prolekcionál)
15 Kdo s kým? (kopulaliv)
17 Co na co? (prezervativ)

'tg?

S

obrškotn?

Nedorozumění

vrriskí podcajti do garáže
.4z"’v tíobili baterku.

Zd ra ví za peníze nekoupíš, proto
m ái ie bezf iat né tdra rotn ictví .

Sovětské aforismy

- Socialismus.
- A nejstrašnějši?
- Že jsme ho měli myl
(J.Stětina, Brno)

NEJNOVŽJěí Z

Pojóte sem dětičky ... Znáte tu příšeru?’'
" A my ji neznáme ... A my se bojíme.
Co kdyby obživla, jak tu tak stojíme,...?"
" Jen vy se nebojte, ten už. nic nedělá ....
Jenom si sáhněte na hlavu bez těla...."
Pod Letnou Pražáci v houfech sc hromadí:
Že přej těm vojákům s bouráním poradí..,.

NOVÝCH PÁDŮ
ČEŠTINY

P e tr o v a .

Padalo kamení až. dolu k Vltavč,
za chvíli sedí mu vrabci už na hlavě,
na hlavě, která ted sama a bez tčla
je jen kus balvanu, jak dolů sletěla,
jenom kus kamene, obludných rozměru....

— V'iei'c, prečo chodia četkoslo-

A staré babičky vidí v tom znamení.

na nr ot -i?" -T o je F a v lo v ,k te rý v y n a le z l

Mírové prostředky jsou na to malé.
Tou první slupkou mu hlavu hned srazili,
pak " frontu na maso " salvami drtili,
žula a beton a kvádry a kamení .....

jed iné nač nám kapsa stač:, je strčit
si do ní ml-ii

A lak jsou všichni " pro " a nikdo ’’ proti "
a soudruh, tajemník znova se potí.
Tož zbourat-hotovka! Jak začít aie?

- Víš, co je na světě nejkrásnějši?

všeobecné znalosti maďarštiny.
(J. Němec,
Děčín)

ilO S K J Y "CO TO TU JE ZA
tr o v a , k te rý -< T .£ ls zl h o li n k y . ” *-"A te n

Pomník? Byl nemožný! Všem se již hnusí!
Takž.e-čím dřív, tím líp-zbourat se musí!

"DOHNAT A PŘEDEHNAT”
Dohnat a předehnat kapitalistické
země bylo kdysi vědoucím, heslem
komunistických stran. Nyní dozná
vá Rudé' Právo, že. československé
zemědělství ‘je dosud pozadu r.-.za
americkým a že jestliže 1-zeměděls
ký pracovník v USA vyro.bí potra
viny přo 30 lidí,- v Československu
I pracovník je prý vyrobí pouze pro
II lidí. Skutečný poměr je daleko
horší/ daleko nepříznivější pro Čes
koslovensko,'-ale-ri tó, co přiznává
Rudé'Právo, • stačí, aby si vařící
opravili představit o kapitalismu.'

německém smyslu pro humor, na
českém smyslu pro neúplatnost a na

no vý pozník ,s oudru hu?"- :'T oje so ch a E s-

Óda na Stalinův pomník
M. Pachnerová-Skálová

bulharské
pracovitosti,
na
rumunském technickém rozvoji, na

z nedávných časů
Roditelovi jednej nujiuiinovunej Rubriky no Vaintlioeit
¡o vedlo ktincelřiln pokosilo
WC. IljHJdlI sukroií fee. '¿Hro lo elitu rrtfil opru voní.
Ilji druhý defi přídi; z ko.
inunSjo objednaný Ďdrí.bů/ e
a UřmoUim so plů: „lide 1»
tun hajzl?" Polekaní sokrotífka vybfikne: „jol. ¿oudruh
ředitel Je ní poradí v Próze!“
„Aio vy ate nů norozumůja.
|É myslím ly áv6 nuly'/l" „jo
nímůslcl? -Tj sú zasuj na do' radů v , UrotlsleveJ“ „Vy mí
ilu poraď herozitollo. /é mys
lím tu nilitnosíijjHde sa důle
tento..." „Ho led'ut vim ro
zumím. Kádrové. Ale to 1«
nad nůraal“

*- 6 -

HLAS

Pražské obyvatelstvo "vítalo” okupanty

BOWGVA

"50-

BOJ PLAKATY A NÁPISY
Po obsazeni Československa armádami státu Varšavského paktu začala "obrana", jaké snad nebylo
použito ještě nikdy v dějinách. Byla to pasivní tesistcncc takového druhu, že na nt nebyly ok«'
, pacní armády ani jejich vlády yůbec připraveny. Letáky, tajné vysílání1 rozhlasu, noviny (vychá
zející i po obsazení tiskáren), zřejmé opovrhování okupanty obyvatelstvem, to vše přispívalo k Acjístotě, která byla jasná jak na chováni cizích vojáků tak na nerozhodnosti jejich velitelů i jejích
ylád.
Největší měrou se však o zmatek okupantů postarali různi amatérští miilíři písma a kreslíři. Je
jich nápisy a kresby strašily vojáky i možné zrádce ze všech míst — z tloiníi, ohrad, chodníků, vý
kladů, stromů — a přibývaly rychleji, než se je dařilo cizincům odstraňovat. Na mnohých z těch pňplsů je zřejmý hněv, na jiných zoufalství, výstraha, nebo rcsígnacc i Šibeniční humor. Z několika
stovek nápisů, které se nám dostaly do rukou — na fotografiích nebo v soukromých seznamech —
přetiskujeme aspoň několik. Všechny byly použity v Praze.
— Máme doma psa,, který má jméno kolaborant,.
SSSR konečné předstihl všechny Imperialisty!
Jsem zvědav, kolik lidi sé otoč), aí. iui ůti zuÁbel z Kain také byli bratři.
yolám!
Rusové pozor, Čína má také armádu!
Volnost, rovnost, bratrství. Bože, jen ne se So — Neplive jíle na slili, ale 1111 kolaboranty!
— (Obrázek krysy). Já nejsem énlgovlě, já jsem jen
větským svazem!
obývej nň krysp,
— Už nikdy nadvládu, ani bratrskou!
¿dejte hlavy, kle lib rueel
— Rusové, vraťte se do stepi, krávy čekají na voly.
—- Svéklko, tý žřácléě; Žádej o asil na Sibiři, Jinak
— Káadívo a srp — soudobé mučící nástroje.
budeš viset na hrťišcel
— Nesahejte na nás, máte špinavé ruce!
—Občané, neničíc veřejné osvůllonl, stromy n ulou— Nepřátelství na věčné časy!
bt!dc:m- ttř nt-geb:—■ uro zrádo. '
— Rudí bralrt, vraťte se okamžitě do svých reser
— Koláře, Indro, UďAkn. Barbírku, Plllere, Mlnttku
vací! (Vinnctou.)
(ty zvlášť, ty nicžklll), JukcSl! "Utečte, dokud jb
— To chce náš klid a jejich zmatek.
čtjs! Váš kamarád.
.— Výstava sovětského umění 15. století. (Nápis na
Občane, pamatuj, že. nelvLitŠl lumrliel i>- » inl-ió
i
rozstřílené 'fasádě Národního musea).
sarném: v poiažcncctvl a V nchotfe ke kom'ii)To■
— Ve škole nás učili milovat SSSR, teď nás nikdo
mfesu.
nemusí učit opak,
— Co, je dovoleno bohovi, neiií dovoleno volovi," ¡¿¿.Lépe jc být vdovou po hrdinovi než ženou zrádce:
— Prodám republiku za 30 stříbrných, Jldfiíí KolRusovi.
der, Nud Šárkou 00.
— Vyměním tank za kus chleba. Ivan. Zn. “Spěchái
r/^Rdc-li každý z nás z křemene, můžeme sc ž to¡mám liíad”;
/ .
j— Je to. směs šílenství a zločinu á tradičního síruj, / !|P vykřesat.
Ý Okupace pomine, hanba zrádců prrtrvň.
ehu Rusií ¿c svopddy.
«.Němči nlis chtěli na sto let, Rusové na věčné
/ časy.
i
.
■
1
— Přátelství sc krvi půuze nczpečcťulc ale i sma
zává.
— Ztratili jsme bratry. Kdo je najde, .dostane do
’
■, r
> •
-x
I— Ruským žoldákům došel toaletní papír. Dčlelte
^«fiĚšgnt vam; tio',sSiSn^:ŤJ^ě^3S’^>‘.'?’.’5
plakaly ze Smirklul
— Sovětské vojáky je třeba íďadit, hladit "až doú- — SSSR npser' ČSSR!
plného vyhlazení.
— Sovětská, paralýzo — nej progresivnější wartiiezn
— Blaničtí rytíři, na co čekáte?
’svža.
’ ‘
— Plán sovětské ekonomiky: stavba věznic, koncen —- ŤGčóríiíje, Leoriide — do dne a 'do roka!
tráků a pecí v ČSR.
— Já ISbjzt Ijubil — ty menja ubil!
— Ani- ruské letáky neoblbnou Pražáky.
— Mýj;starej se zblázni], — Brežn&vová
^"Sami jste otroci á nás jste přišli zotročoval.
— S ptsJ:oL v ruce, s onnem v srdci, s vylízaňou
— Brežněv je kádr, Džinghistán byl hadr.
makiivicil
20 let jste nás učili, ale teprve dnes jsme chytrý!
— Ruský cirkus opět v Praze. Nekrmit! Nedráždit!
—-Přežili jsme Hitlera, přežijeme Brežpěva.
— Občane! Az vám bude nejhůř, nezouíejtfe! Vzfoo— 26 divizí z paměti nám nezmizí,
rncfile si, jak je asi Brežn&vovi?
^"Drívc jsme měli přátel pět, teď jich máme celý i— Koldere, zachraň nás — pověs se!
svět!
— Za zrádného Indru nedám ani vindry.
— řváni, mále v zádech Číňany!
— Kolaboranti, nezapomeňte sí včas pustil 'plyn!
— Rusové a uzený jsou nejlepši studený.
— Žádný rohlík, žádný chleba ruské svini není třeba.
— Koupím prášky proti molům a Rusům.
— Vzbuďte rychle Lenina, v Kremlu řádí vzteklina! — Jestli bude vládnout Indra, nezbude nám ani
vindra!
— žižka .vyhnal Kďížáky, my vyžénem Rusáky.
— Tak dlouho se do lesa volá, až přijedou Rusové! — žalgovič jc pěkná svině, chce nás zašít do Ru
zyně.
----- Tak dlouho jsme prohlubovali přátelství, až jsme
—
Indra
je vůl- — Indrová.
na dně— Slyšeli .iste zvonit'hranu pro tu- sam papašit éln o u —. Pro Novotného a jeho městky neděláme.
— Špačku se zob n i Švestku!
stianu?
?
7-=-—
— Pamatujte stí pasivní resistance znamená- Nic
— Ubytujeme sovětské vojáky. Značka “Olšany”
nevíme, hře né umíme, nic jsme neslyšel!, ale
— Nové knihy: .1943-Stoky'lásky, TůdS-Hrózny hně
zrádce si dobré pamatujeme!
vu.
—
—
—
—
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Smích v Československu
' ’■ POVZDECH NOVINAŘE
Satira? V-, redakíj vám , ani fotografii, nevezmou,
když je ostrá!
’

ŘÍDKÝ

, PŘÍPAD

Z - RUZYNĚ

President Komody jpřijel do Prahy imyiďfii na ruzyůskcm.tletiští .-československého. občana, který po-1 2 3 4
žíral trávu--Občan mu vysvětlil, ic je hladový. Kcnnedy mu daroval 100 dolarů, aby sl koupil v Ťuzcxu
potraviny. Jenže to byl šmeliuář, který -hodlal na
mírovém. .squžUí ajjohatajout- Vypravil sc do- Ruzyně
taky, když měl přijet Chniščov, a jak sc letadlo dotk
lo přistávací plochy, začni znovu požírat tirávu. "Vot",
pravil Nikita, "pačemu ty požíráš trávu?"— Úskoč
ný vegetarián mu vysvětlil, že je li lado v. Slovanská
tvář tatíčka Nikity se. rozjasnila: “Vol; tady anňš
írioet rublů,
1 kup ¡¡l.kosu, a nasekej si taky na žhnul”

, y pozdních nočních hodinách, pocítil občan silné
nutkání, právě .před Stalinovou sochou. Dal přírodě
průchod. Po vykonáni neblahého skutku byl pronásledován strážníkem z Letně• až na Vinohrady,
kde■-vyčerpán.podlehl* "Co jste to,.udělal”, zahřměl
AKTUELNĚ , HISTORICKÁ
strážník. "Soujlruhu vrchní,, já, za to nemohu, tovšechno ta čočka!”, -bránil sc provinilec. “To vím,
"Taky bych dokázal, přeseknout, gordický uzel“,
to jsme zjistili na místě. Ale já za várna letím až řekl ředitel Makodonský, "ale hutč zase zdržely 'do
1 z Letně, abych se dozvěděl, kde jste koupil tu čočku!" dávky mečoviny, ministerstvo, plánujty seky až ji«
třetí čtvrtletí příštího roRu a se Sběrnými surovi
O
HRDINSTVÍ
nami-iiemohout stále dohodnout odvoz Zbytků -pro
Ze je snadné být odvážný,, když hrozí nebezpečí? vazů”...”
in/ČS/Blč/Hl)
Alé’přece jen' tehdy lze tento ušleóhitíý pocit plně
-a v klidu vychutnat.
S M ÍC Eí

UPŘÍMNOST

NADE

VŠE

. Slovenská komunistická strana ■ pořádala prověrku
a předvolala i. cikánského primáše.ATÓzri, pílmášl",
pravili -soudruzi,- “ty- jsi-hrál I -kapitalistům, prav-1 1
V
da?" — -"Pjravda, - velkomožní’!, ismutně přisvědčil
prjmáš. —s "Ale ty j^i hrával i za .Tisa.fi Tuky,, prav--Občan, který statečně vzdoroval nůstrnhům a svo
, da?” — “Pravda, soudruzi .velkomožní”, přisvědčil
dům režimu po dlouhá léta, se roznemohl. Z, po
primáš. — “A oo za Němců, tčms taky hrával, prav
sudku lékařova usoUflil, že mnbhu naděje mu ne
da?” —oMPrawda, pravda,--soudruzi”-,- dosvědčil se
zbývá. Požádal tedy manželku, aby mu příprav ilii
bekriticky primáŠ. Prověřen nebyl. Jiný soudruh ci
svátečni šaty, s posledním vypjutím sil ne oblekl a
kán; se Jip,jptá:,,“A poslouchej, Pfjmáší, proě jsi
dal so odvézt na sekretářiál strany, kdo vyplnit
to všechno nezapřel?” — "Copak jsem to moli’ zapřít”,
členskou přihlášku. Když se vrátil, zastihl žend v
bráni sc primáš, ‘/když .tam-všichni seděli?”
slzách: "'Tak dlouho jsme snášeli všelijaká příkoři,
abychom sl zachovali čisté i-upt- - n.ty teď/.’na
. VOJENSKÁ „ SLÁVA
smrtelné posteli vyvedeš takovou iRícl” "l »eijlnč,
Jjobrý yoják,-má -posít v .torbě, inaršálskou hůl,
stará,” povídá nato novopečený ’ struník, "mám pro
Ale běda, když mu -i* frajtr tam najde!
, ., i to dobré důvody, ltdyž už má někdo zajit, ať je to
i > 21 D O V S K Á
jejich člověk!”
\
,1ti ^pšeV se.upan -.Kohn a pan 1*1 ck , a, pRuvill - řeči.
—V bralislavskej električko cestoval oj jitý. Naproti
i. “Foslopékají;,,pane, Jtthon”, praví pan Piek, “teď se
němu sedel komunista s velkým odznakom struny
to zase yšechbo přejmenovává,. tak bysinc snad měli
na kabáte. Opitý naraz, ukázal prslom na pajTnjnikn:
. něco- úďěíat š těma’ našima- jménama!” —> ‘íAlei eo J ”Ty. .ši komunista!” Ten se len škaredo pozřel - a
. flony^cuejj-í,.poyyas panKolín, “^ytý/to j Vídějí:. PJmlčal. Nu to opitý znova: "Ty si -komunista!” Tohto
kovioe -jsou porad ťlekovice a Konopiště furt.Khoto dopálilo a krátko od vrkne: ”A. ty si opitý!" Opi
' lec sa zasmial a pověda]: "Ja vicm, že som opitý,
ale mne to rána přejde, lež tebe niel”
_jó-O i IDEOLOGICKÝCH
iiČitit j«| lepší .fnež -argiinycňt. Lze jím vyhrát spor,
—Pionýr Jirka byl na polním cvičeni a byl pochvá
líjkdyŽ odpŮrCBjíflie-Přňsvěďcíte.
len za to, že našel správný směr bez mapy a kompa
su. ltdyž se ho ptali, jak to dokázal, povídá: "To
- OASOVÁ
hAPánka
■je jednoduché. Nejdřív jsem se pustil k nejbližĚÍ’" ’1 Cím - ’trpí. soudruh ’ Chruš6rov , Mír# ým záchvatem
rnu nádraží. Hned jsem sl všiml, že piné -nákladní
vlaky jezdí jednfm směrem - a tak jsem hezppČnč
eastro en teritid y.
poznal východ, protože zpátky jezdily přázdné;"
' JAK . DOPADNOU,,¡DĚJINY
—
Před hodinářským obehodom v Bratislavě stál
My vSiebnl v. každodenním, i (shonu píšeme .dějiny.
Píšeme'jak umíme — a,jednou ge.někdo .upraví a front ludl. Jeden z dkololdúcich sa zvědavo opýtal:
”Ná čo tuná stojíte?’-' Eudú vaří níečo-dával’?}’ dá přepsat.
"Hei, hodinky z Ruska,” odpovedá m.u (Jeden zo
’
■ '■ '-CHCE TO,rKLID
zástupu; ”Ach, to je dobré,” potěšuje ša pýtajůci,
"ja si tjez počkám, rnám tam troje.”
, 1
'Jaký je r.ozdí] mezi Švejkem -a-,Novotným? .Švejk
—"Tak si představ, soudruhu předsedo’. já, si • při
byl- ohytrej; ale -dělal IdbýtiO.' . , ,i .
padáni jako-trhací kalendář," nařijía] smídřuh 'jedna
;
. - Kl^BA SI, .MASO : VmBRZKU
.
tel. ’’Trhací'kalendář? 'A proč?”,' d ise’soudrUh
.PKštřaeTiala se babička na. nádraží ;v.JKoiehůlkách
předseda.’’¿To máš tak, soudruhu, od Ňovóho roku
a -žádá-pokladníka: “Tnojsila.-byeh lístek- do Brzkať’
do Silvestra si-odtrhuji od Úst a. jsem, jako ten ka
íř!Aie; ibabičko,’vždyť--žádné Bržko -neexistuje!" —/.Ba lendář den ^e dne tenčí.” .
.
... S15/RE/E
bička se nedala -odbýt: “Ale včera , říkal pán presi
dent ý.TOzblase, že bude masa : v Brzku -dost, tak
Sovětské velvyslanectví v Prazč vypisuje koftkiirs
tam chci bejt, něž 'bude zase rožebránýí”
na obsajfení prjtita:'
L- prvního tajemníka trV KSČ
, .
LITERÁRNÍ..KA&IÉRV’y
2. předeňdy vlády ČSSR
X Významným, „spisovatelem sečlověk , stává, i když
3. předsedy Národního shromáždění
mu. začnou . tisknout j spatné, .věci.. Slavným, když
4. predsědy České národní rady.
kritika začne ty to. .špatné věci chválit.
Zájemci s minimálním vzdělá pí m nechť .se hláíi
v personálním oddělení velvyslanectví nebo přimo
v-Kremlu, Zkušení kolaboranti stiacišlý májí před447-
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Michal Sedloň: Krmička vepřů

Smích v Československu

Tak, jak mi pusa narosila,
povím (o, soudruzi, zkrátka.
Řečnit, to není starost má,
starám se o prasátka.

”1! Kul tiku’’, Ař. pojedeš (tcdmnáctkou n ea 
sts víte u Čechova mostu, tok lo jo ona. itílcá
sc tmu 11 ’’Kultiku” .. .Je to u Stalinovu pom
níku.”
CUól ze ZcmřdČlskýcli novin (íž.4.56) potvr
zuje, že v 'Československu mu ji iirollluimunislé
dohrou náladu u Se jim komunistický hoj proli
’'kulili osobnosti’’ k tonut poskytuje spoustu ma
teriálu. V dopise z. Československu jsme, dostali
pár ukázek lidového humoru. Tuk se jui přiklad
vypravuje, že nn Stalinově iromníku teď budou
osekávnt vousy n že bude teď představovat
Karlu Havlíčku Borovského. Jiná verse prnví,
že se budou děloslřelcl trefovat, Stalinovi do
oka, aby mohl představovat Janu Zlitu.
V Ječné ulici chodí prý dťun od domu
Člověk a učen hledá. Nekonče zastaví strážníka
R.ptií se lib: 'Tone strážník, kde Je. buly Slatiní”
’Člověče, vy jste sc zbláznil. Stalin přece stoji
na Lctné,’’ ’’Vidíte, pane 1 strážník, a len náš
předseda pořád tvrdí, že Stnlln Je viíný,”
Nu Váelayskčm námčslí jde mírně naolimcliiný občan, když vtom ho někdo strhne zpátky
a před nim spadne cihla. Občan se otočí nu
svého zachránce, ale zn nim mizí jen bílý oblá
ček. Z* 14 dní jde mise od Fleků, Je náledí,
ujedou mu nohy a letí zrovna pod přijíždějící
desetitunku. V lom ho sune nčco strhne zpátky
r Je zachráněn podruhé, Tentokráte je ryolilcjřií
a ptá Fsc obláčku: ”Kdo íslc, ixine?” "Já Ji»ctti
tvůj and Člfčett stráSměrk," "Andělíček pttráiníček? A jak dlouho mne ?V‘i l^iditVM ”11 lídám
a chráním1 ti' belý život." ”A kde Jm) ledy byl,
když jseui vstupoval do purUije?”
1)0

Když na dvůr k výběhu vyháním
narůžovělá hejna,
cítím, ta práce je mi vším,
je všední a přece ne obyčejná.

Když měšťák cpal se vepřovou,
po mne pisk' leda slinou
- nebyla mu dost fajnovou
ženská vonící dřinou,

tehdy jsem nenáviděla
ta tlustá, funící těla,
ale dnes zrovna mazlím se s nimi,
s prasátky leskle růžovými.
Šlichtu jim liji v koryta
s přáním, ať hezky přibývají,
ať je jich dost, ať dosyta
se vepřového dělník nají.

Soudruhu, který den co den,
prekráčíš normy s celou směnou,
vidím tě, jak jsi spokojen,
utřeš svou bradu zamaštěnou
a řekneš mámě: no tak vida,
zas jednou dobré pochutnáni.
A naše vláda řád mi přidá.
A za tu lásku, za uznáni

i

jsem tolik šťastna, soudruzi,
sotva si mohu přáli víc...
vynadejte mi za slzy,
já srdcem to umím jen ríc*.

/¿URIíi

HAB TA TVOfíí T1ĚJI1H
Když se v Praze pojmenovávalo dal
ší náraeotí po '’panu proci(Iontoví1,,
ozval so na slavnostní tribuno poí vzdech:
11 Jo to všecko poknó, ale já jsom
i první dámou republiky a po mne pořád
nie'1.

l

Babička přijde k pokladně kina.
S lístkem dostane i pistoli.
„Proč mi dáváte ten revolver?"
„No proto, babičko“, říká poklad
ní, abyste se nebála, když tam bu
dete sama. Dnes se dává totiž ruskej film!"
Víte co znamená heslo KSČ —
VítSR?
???
No přece: „Kupujte sýry, Čechové
.— vepřové řízky sežrali Rusové!“

— t —
Sv, Václav na Václavském byl
odstraněn. Ted na koni sedí Hasák,
pod ním je Klusák a před a za ním
Husák-

Volk;* Tonda sa nakloní a chlácholí:
''Jak to, colá dnešní doba jo po vás,
soudružko! "
Marta jc polichocena, alo ráda by
bližší vysvětlení.
"Ho přece martyrium,"
S nelibostí ,vidím, že1 jote v mínul&n čífilb opomi
nuli , ¡¡edil ú z nej lepá ich "Épeial ¡etických” anekdot,
která-neomylné vykvetla-v českých- luzích, a hájích.'
Byla • uyeí-ejúěňá v satirickém' oběžníku "Bič”, vydá
vaném Aloisem čížkem Ja spol, yé ílíftahcii. 2jní: asi
takto:-,Na prověrce v 'jednom' národním podniku po• vstane-'řádový'zaměstnanec a začne' cbvalořfeč na
svého šéfaý‘Soudruzi, přes všechny chyby nemůže-,
ťe popřít, že soudruh přednosta je nádhéiný soeíalíš1 típký 'člověk. iSelý děn se stará, jestli ■ nóťýóa není
' příš vysoká, jestli «e. cítíme -opravdu dohré na pra- eůyištj,jestli nemáhie stížnosti na závodní’líiieiíýni.
•Jde to tak daleko, že sé. dokonce" zástaví se evým
i- Spartakem. před bránou a'ptá se, zda-lí. nejsme přd- !
liž -unavení,-že by, nás rád zavezl dó kavárny .aby
chom 'ge trochu rozptýlili!”—Soudruzi se-bóuřTTCo
to kecáš, ťo přece nemůže být-šéf, co pak se ťi něco
/I o ö
takového doopravdy pnhodilož.”—"Mně-ne,” vecé za•ĎĎ : mĚstnáneč."ále ' mojí séfctřej"
'
BŇ.Hyde:

Z východu bude nyní přicházet silná tepelná
vlna. Proč? V Sovětech začali spalovat hokejky.
*

Někdo zazvonil n nebeské /n-.íuy. Sť.iiý Petr
otevřel, uviděl Wtsila Pilaka .1 hned mu bylo
jasno, „,-i, zase jeden ateista, který si uvědomil,
že nebude žit věčně a přichází s nápadem upravit
si k n.im poměr. Jenže na to mv nejsme, ,1/v...“
„¿Víc takového, svaty Petře, .1 už. vůbec niť
osobního. Záležitost mnohem ■¡•,ííin'j.ii, " m?
povídal se fíi/ak. „Aláme problém, nebudu to
zapírat, nevíme. kudy kam. Přicházíme se pora
dit. Pravda, jsem ateista, ale vy jste konkurence
s/usna .1 učenlivá, důvěřuji 1 'ám. líudst hrát s
otevřenými kartami, beztak mi do nich vidíte a
žádné Státní tajemství neprozrazuji, když ří
kám, že to 11 nás jde s životni úrovní obyva
telstva od deseti k pěti. Co f tím, svátý Petře. ťo
bys rudíl?"
Svatý Petr se zadumal a začal zvolna odpoví
dat „Možnosti vidím ¡enom dvě. Jedna ie
reálná, ta druhá absurdní."
Bd.tk nm skočil do řeči. „Ta reálná mne
zajímá především. Ta by niobia pasovat k
našemu reálnému socialismu. Jak zní?"
„Bylo by to nulové řešení, o němž se ted tolik
mluví. Podíd bytb k vám archanděla < tabriela ,1
len by celé (.eskoslovensko ohněm a mečem
zplanýroval. Nezůstal by kámen na kameni,
museli byste začít znovu od nuly. “
„ I o je tuze drastické," zachvěl se Mlok.
„Tuze drastické, drsné. Jaké je to absurdní
řešení?"
„lnu, absurdní řešeni sice drastiiké není, ale
nevím, li ilaku, neviní... Vyžaduje, abyste se
všichni z 'vedení strany a státu vzali za ¡linei a
dobrovolně vyhodili z pozic, na niibŽ sedíte,
'/.králka, abyste šli od válu."
„To je absurdní," křikl llilak a Šel zpátky na
Z.ein sednout si do křesla ideologa strany.
H

Muže být negramotný Členem Sovětské
akademi věd? V zásadě ano, ale nemůže se stát
členem-ko respon den tem.

Přived! soudruh na brigádu kamaráda-policajta a povídá vedoucímu brigády: „Prosím tě, je
to policajt, po brigádě musí do služby. Dej mu
nějakou lehčí, bezpečnou práci, ač se nm nic
nestane. “
Vedoucí přikývne a odvede policajta stranou.
Ani ne za půl hodiny pokřik: „Zavolejte sanitku,
zraněný." Kamarád utíká podle křiku a
uprostřed shluku brigádníků leží na zemi v
bezvědomí policajt. Oboř! se na vedoucího:
„Vždyč jsem tě prosil, abys mu dal bezpečnou
práci a ted tohle. “
Vedoucí se brání! „Já mu ji dal, měl jenom
shrabovat listí. Co se mu stalo?
„Spad! se stromu. “
■i
Proč přijal Michail Corbačov úřad generální
ho tajemníka Komunistické strany Svazu
sovětských socialistických republik?
Z mladické nerozvážnosti.

Vyzývá příslušník SNA podezřelého cikána,
aby se podepsa! na prohlášení, žc dobrovolně
opustí Prahu, Cikán pečlivě nakreslí tři křížky.
„Řekl jsem, abys napsal svoje jméno, " praví
esembák, „ne moje. "
Plukovník SNB zahajuje hodnocení letošních
májových oslav. „ Ti pozorněji! mezi vámi si jistě
viimli," praví shromážděným esenbákům, „že
letos připadl První máj na 31. dubna."
n-

Proč odletěl Gnrbaěov z. Československa o
den dřív než měl?
Došly mu diety.

*

Najde příslušník SNB za okénkem špatně
zaparkované ikodovky cedulku se jménem a
povykuje na celou ulici: „Soudruh Dropelík,
soudruh Dropelík!" Z domu se vynoří muž s
lékařským kufříkem a praví, že to je jeho aulo.
„ Vy Jste Dropelík? "ptá se esenbák. „Ne, já jsem
doktor Opelík. “

Babičku se šla projít pěším pásmem na
dolejším Václavském náměstí v Praze, noha j!
uklouzla a bác, plácla Sebou na dlážděni.
Chvilku se převalovala sem a tam, ale podařilo
se jí vstát dřív, než k ní přišel příslušník SNU.
„Babičko, jste v pořádku? Nemám zavolal dok
tora nebo poslat pro ambulanci?" vyptával se
horlivě orgán.
„Kdepak, panáčku, žádného doktora a am
bulanci nechci. Ale děkuji vám za ochotu, jste
moc hodný. Háda bych vám dala na pivo. "
Orgán se bránil: „To nepřichází v úvahu,
babičko. Pomáhat lidem je naše morální socialis
tická povinnost."
Babička pokývla hlavou, udělala pár kroků,
ale prcce jen jí nedalo, zda se lomu orgánu
neměla nějak odvděčit. Vrátila se povídá: „
Panáčku, by! jste na mne tuze bodný, opravdu
bych vám ráda dala na pivo nebo na frčana.
Nechcete?"
„Jestliže marmomocí chcete nějak mě odmě
nil, ačkoliv vlastně nemáte zač, tak, babičko,
lady zakřičte „Ač žije prezident Husák" a bude
• rí
to.
Babička vytřeštila na orgán údivem oči a
řekla mu: „Ale, panáčku, vy jste nedával dobře
pozor. Já přece upadla na koleno a ne na hla
vu. "

Kolchozník byl poučen, aby při návštěvě
americké delegace na otázku, co dělá s vyděla
nými penězmi, odpověděl, že si za ně každý rok
koupí jednu novou krávu na vlastni záhumenkové hospodářství. Američan je vskutku pře
kvapen a ptá se, jak dlouho kolchozník už v
kolchoze pracuje a kolik že tedy má vlastních
krav. Kolchozník pochopí nesmyslnost situace a
šeptne: „Víle, já si některý rok místo krávy
koupím trenýrky."
ač
Lékař na klinice otevře ráno ordinaci a
do místnosti vpochoduje dvacet policajtu s
náčelníkem vpředu, všichni nazí, že prý jdou
k prohlídce.
— Ale to přeci takhle nejde, jděte zpát
ky a přijďte mi sem po čtyřech!
Za půl minuty se otevřou dveře a do
místnosti se plazí náčelník po rukách a
kolenou.
*

w

jf icomd Brežněv i delegací zcmidilcä
o pronikavých úspěších v agrárním sekto
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Děčíně je čistírna
výlohu napsal:

pozice.

peří.

V sobotu

podnik „.Sítíotcchníi", protože se dovčdčl, že
ro je jeden z málu íiuíomullzovnnýeh pro
vozů v Československu.
„Nuže, před deseíi ¡cly jsme začali s do
cela obyčejnou ruční výrobou," hrdě vysvět
loval. ředitel podniku. „Jeden výrobek — fři
čet minut práce. Unes va to potřebujeme vte

PÂUJl OMÍTKA!"

katem.

Jinak budeš věčně bez. Šance . . .
leda — Že bys dělal poslance!

Před

John JJ. Kob ylilt cek, úspéiný americký prů
myslník českého původu, zavítal do vlasti
svých rodičů. Mimo jiné na vSIfnil. i národu/

říkat, byznys." žasne Kobytudy vyrábět.?"
„Nu, emailové ¡lilky s nápisem. — J’OZOJi

platem,

pražským

•*
„VSichni ío dobře vinic," mluvil do uiikrojoiui komentátor prniskeno rozhlásil, „o důs
ledku. ureityen chyb si občané slézají, ie ne
jsou Vajíčka, vazné zásobováni masem a i
jme potraviny představují úzký prolil. Než sc
ío ¿lepil, bnueme si museí uldiinout řemeni"
Vznpčfl kdosi do rozhlasu telí Jodoval; „A
kde jsou k doslání ío řemenyi“'

řinu?'
„Welt, tok to já
(iueck. „A co vy

občana

Chceš-li dneska vystačili s

prtizskycn jatek roznodi:
„’AKiiiem uz neporeujte ... íJCjfe ji do ledni
ce. Jednou přijde do musea."
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Sovět skýbo svazu!"
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3. cena — dosel íisie kosím
■i
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Československá sídlili loterie ¿měnila pořa
dí vi/íier.
J. cena — kilo vepřového maso
2, ceno —- pot kila cibtiie

večer

kdosi

„Čistíte také peří z. Husáka?"

V

neděli ráno k lomu už přibylo:
„Cid kdy má peří svine?”

—

yíte, kdy naposledy vyhráli EyypCani
válku?
???
Ve 2. dějství opery Aida!!!
Na letišti v Ruzyni prochází president
Svoboda zařízením na odhalení kovů — a
ejhle/ Přístroj zvoní!
Husák jde za ním, směje se a povídá:
To je tvé železné zdraví!
Prochází Husák a přístroj reaguje i na

•*
V pražském Parku kultury a oddechu Ju
lia Fučíka prodávali sádrová hlavičky Mar
xe, ISnyelse, Lenina, ,Stalina a. Gottwalda,
Krajan z Ameriky, Bořivoj II. Stuoelko, pro
jevil zájem: „Wall, boy, jaltaj dostanu rabat,
když jich vezmu deset tisíc?"
Prodavač se prohnul v kolenou při před-1
slavě, jako prémii za lak dobrý obchod do
stane, Hned odtáhl Smaalka na ministerstvo
zahraničního obchodu. Když byt obchod uza
vřen, ministr vřele potřásl krajanovi rukou:
„Takových uvědomělých krajanu jako jste vy
by mělo být v Americe víc!"
. „Jak to uvědomělých?" zarazil ne Smisatko.
„Já mám v Clevelandu lidovou střelnici!"

•Z
Skupina

takých
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Víte, co řekne jezdec, když v poušti
spadne 100 km na jih od Káhiry s vel
blouda?
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To je zas ta tvoje plechová huba!, po
vídá nato Svoboda.
%
Na 101. km přechází arabská hlídku (i
na ni čučí překvapená izraelská hlídka..
Tu se arabská hlídka naštve a velitel
povídá: Sto ty smotriš, ty jeSčo neviděl
arabskovo saldata?
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V rámci novýci

p rovcrek
acovniku
byla pozván a k pohovou tt pani
Ondráč
ková. „Jal sc díváb po 13ti letech na
os-tup kratrskýc armád. do naší vlandi“,
pial se sondrcbi předseda kamise.
— Stitle stejně', veee parti VonVeádksost.,
jafoo nvs preztden t. Bylí jsme na pokc,iji
propatt
„A jak se dívat i na současno ít sltnac. o
naší zemí"‘, dožad><í se souducí ředseda.
— I li tom, se shoduji sc sonelrclxín prezldeMe») říká pani O7ondrácková'. Udělali
jsme nelký kroj opřá.“

NÁPOVĚDA PRO KRIŽOVKÁfcE
Spokve, campii na Šest
Dvojití lak na pčí

(Kcmmný)
Bilak)

*

Jede .Husák slovenské vennovem, za
stavíi sc na kus řeči o staré babick, a než
můž e říci slovo, baliička sc ptát „a\ jak sc
»vOií v tc Praze, mladý pane?“
— Stařenky nemcUt naříkai. Mám; dám
jakrt hrad., vilu máni a mám ! tři auta . ..
„Ne, to jc hezký mladý pane, ale dai si
pazr,', aby jim to ti koeleletlti neeebraH!,‘
*

Přijci Pravák na Slovnnsko, pokkal se sc
starším. človSdejl a aby řeč nes^túlo, začal
se ky^'i’tOlva „Dědo, vy byte i tni jistl mohl
říct něco zajímiovcb n tlnveltskem nnoodním poutání?“
— Inu nevérn, krotit sc děda, nic přes
ného mi ještě neřekU, ale něco sc chcssOl
*
■
Poiicai z Olomuue přišei na nnánr^ií,
nyra z kap^^y skládce dřevnuý metr, poInžlí jej na kolebnei zašed, — a ritp, metr
se zlomit. Sábí poiicai do druhí
s^^se,,
ixythU druhý mere, položil na ko’!^'^,
zasedl a meh- zase pmckl.
— No tDblj by mě dodcaly, začai. sc
poiě:ajt zlobě, Jak to ti Práme‘'‘d^laíi, žc
jezdí na metru?
*

Deseidciy kání se zastaví na
ižovalce,
kde dopraní strOĚtkie mává rukem, a řídí
doplout, PoUcají, jen chlapee spařío, hned
si dá jeste víc záleže, j div mue ruce eulelt.
Potom jde ke klllVkýi a poí se: „C^^^iH bys
být taky do¡tconmíi stránníkee,
id?“
— Já ne, odpovíVó. kluk, jIi brácha., ten
je línej.
*

Rusové vynalez. živuu lodti. PoVsopill
jí Lenine, který nžlí a vyprkvál se, kde je.
Vyučili mu, že o maluooleí kam sc na
něj chodí dívtí davy. Poolevře,
tl.eněnn!l
rakee, aby se r tnm přesvědčil. Leně se
naklnnil, nObe šup — a už byli pryy. Mezi
lidmi se zmatti. Druhý den zaonoe, o Kre
mlu tebýon.
„Tady Brežnov. Kdy volá?“

— Lemn.
„Vladěme iLjíci, máme n tebe oVbvy,
v^uule tě hledáme, kde jsi?“
— Nly Amoře.
„Co tam děláš?“
Lenin: 7ktčeáeme znnvu.

Potka í s c medvěd i ameriký, , ruský a
slovenský. Arnnieký povíd,í; „To je strašný
život. Nemám aiit mimu i pro nebe. Pořád
nutsím v tom yelOowoionsit
parbi pózovaatt s tuntly í dáoat t sc s nim i vy^tfOrop-^'afoovat
— To nic není, říSd ruský medvěd. Já sc
musírt na Sibřř! podíl schovává
'Bud
tam tiOko/oo honi nebo tam stav!
„Vy, sř máte co stěžovat“, odbyv, jc
slovnaný mtoOvčd. „Dobu, jsemi byt o
Titrréhl byle mt doh>tc. aISs led Síti nie
pr^otřř^říi r mtrsítu dělat v KiSonnoch b ve
verku. Inu, hráza!“
*

V Ooornou ti je honci, hostině c a řeka
Morava. Jednuu otytá hltli 7 řeky utopeného
pořicujte. Cěovřřti mu zaťaté jOstií, ot jednř
držet pí^S^^n^mi a ve druhé lísáte sc lovy:
Skos mi do Moravy pros ksli•dls.

'¿vláka st ufpi-ave^t, jak se jřmj o yetáném
socialismu Spatně oiíic.Jediný zajle si libuje, že
to nent tak zlé. „Na poíícb se to teď tak přísně
nebere, nechá oajíI stát dost obili, branduir i
lepyt MyltOvri nemajt broSi^, ne^tMdx^i zajíce
stříle. Nu a stmie-li se, ře niSdly dtytl zajíce
žiosS^hi, co na toml Prodlatt ho vv túpad!“

HunSk sc Strotuaaeem chtOli mt dclSl doooleale obáto^llií se domcel situiK^e s ndío;satkem masat zeleniny, ooto^teíl byht. V Sude iiúí, jen
o kosaelleh plnot ‘/.,lnrohdi star^é^^^^, pru^^mms^to
eir^^^^^li, aby jint poradil.
„Veccbne za oás zařítl^^^t, jen ihIÍ jmenujte
niiliSrtecm a ^^^ůž.t•te bez. obav oděce."
Odljcit a kdy, sc po dvo>t mž:slcleb vrátili,
už.asiC. Krltmí plJlé, na
nápisy „Byt k
pl^r^i^|jnntttí", z kostelů lii^^ úprkem utlksth.
— Cíkáoc, er^í to zařldlU Co jsi udílaít žc sc
ti to tak pmoedlo?
„Snadno. Zavelí jsem hraníce na oý'ebod a
vSebo zboží dost. <^ti^el jsem i hranü^c na
záp^d a bytů je dost. V ko^st eíULi jsem mhio
soch so^^ý^i^lt post^^^l! busty BrežnlPaít, místo
s^^kýdí obrazů zavěsit oahc pnet^r/:y a lidé
nestaél o kostelů lulka. "
iíou,

*
Přijde Strottga! za Kapka celý tjevený
a říf^iíe „Čl(^'včee, Nusáí má sk:lerZz.t. už si
nás pleit^'‘.
— Jak to?, tstže sc Kapek.
„Ted jsem u něho byl, vysvčtiu křou
pal, a říltal mi: ne'ssi ty ku^jtUu bll^yý?
*
Jooo S Dežom pasou h silniee ovce, tede
kolem náklanní auto se značkuu TIK. óžo
se psSÍ-i „Čo je to také TJR?“ V^^žc ,Ved
poeeSáš, aute ídee na výcoad — lak sc to
čta Tovarldm do Ruska'2^a něč^<^i^čt d^ruí '.¡sse p^ot, ovce, auto jede nazpět.. Jooo Ako
má, napíaan 1 TIL ked ide nazdpa' Dežo:
„Kéd ide nazad, aj nazad sa čita: Kusí Idú
nre TToaré'

Potká ostravský hutník kolesu 2 Polska
a vyptává se: „Řekni mi, co vlastně děláte,
když máte tu stávku?”
— Když se ráno sejdeme, nejdřív si řek
neme, co bylo\v zahraničních rozhlasech.
Potom vypijeme černou kávu a tak kolem
desáté si rozdáme karty. V poledne vytáh
neme, co si kdo přinesl 2 domova k jídlu,
pošleme pro pivo a zase kecáme, až je čas
na svačinu. Zase chvilku karty, mezitím
padne pátá a jdeme domů.
„A to je všechno?, diví sc Ostravák. Tak
hle my to děláme ui dávno <j neříkáme to
mu stávka.”
*

Na Úřad pasti a vis v Praze přišla stíž
nost tohoto znění: „Důrazně protestuji proti
tomu, že jste mi zamítli visum do Londý
na, ačkoliv jsem napsal, že tam chci jet
navštívit hrob Karla Marxe, Kdybyste sc
podívali do spisů, zjistili byste, že jsem tiž
dvakrát v Moskvě navštívit Leninovo mau
soleum a vždycky sc vrátili”

Lttflák na dovoleně v Kácově sc ptá druž
stevníka na louce: „Když to říznu klusem lou
kou napřič, chytím ještě dvanáctihodínový vlak
do Rataj?"
— To by mohlo být, souhlasí družstevník a
dodává: „A narazíte-H u vrbiček na naícho
býčka, pak možná chytíte ještě jedenáctihodinový. '

»

Vyjde v Moskvě z prodejny masa dělník a
nadává, žc zase není maso, že je to pořád horlí a
horší, dneska jako před dvaceti lety.
— Soudruhu, není to pravda, není to horši,
vyhrožuje mu prstem do obličeje policajt.
„Jak to, že ne? Maso pořád není. "
— Není, ale horlí to taky není. Vy jste sám
nejlepší příklad. Před dvaceti lety byste za své
nadáváni dostal provaz. Dnes jdete svobodně
domů."
Večer vykládá dělník manželce, co zažil a
vyprávění končí konstatováním: „Tak ted už
nemají ani ty provazy".
»
Po schůzi místní organizace KSČ se soudruh
Vondráček přitočí k předsedovi s otázkou:
„Rozumě! jsem ti dobře, když jsi říkal, že co
nevidět bude maso na lístky?“
— Ne, Vondráčku, nerozuměl. Já neříkal na
lístky, ale na losy!
,y

Esenbáci z poříčního oddílu při první jarní
vyjíždce vylovili na jezeře utopence. Vytáhnou
ho na břeh a snaž! vzkřísit. Jde mimo babička a
říká: „Nechte toho, panáčci, máte to marný!"
Esenbáci pracují na utopenci dál, Za půl
hodiny se babička vrací a zase říká: „Proč se
zbytečně namáháte? Mále to marný!"
— Babičko, jak můžete z dálky poznat, že už
ho nevzkřísíme?, táží se esenbáci.
“Jak bych to nepoznala. Pořádně se podívejte
a uvidíte, že má na nohách brusle!"

Stěžuje si novopečený zahrádkář nu schůzi
spolku, žc to s krtky není k vydržení. Sotva si
zahrádku upraví, přes noc je už. zase plná krtin.
Co dělat?
— To máš jednoduché, pouču je ho předseda.
Večer do každé krfčl díry strčí! přih/álku do
KSČ. Někteří krtci se tak leknou, že do rána
zmizí. Někteří sice podepUi, ah’ti přestanou dělat
a je po krtinách.
*.

Na nedávném sjezdu čs. hudebních skladate
lů se na večerním gala přitočí k jedné manžel
ce stranického kritika známá a chvátl: Ta tvo
je róba, to je učiněná symfonie.
Žádná symfonie, uraženě se ohražuje kritik.
To jsou tři projevy, pět Úvodníků a sedm pro
hlášení věrnosti Sovětskému svazu!
»
Po nedávném projevu soudruha Hrcfněva o
kriz.i v sovětském 'zemědělství navštíví ho v
Kremlu Gromyko a ptá se:
„ Leonide, když je tak zle, proč neotevřeš
hranice? Pár lidí by uteklo na západ, hned by
bylo Hióií krků..."
— Jak to, že pár?, ohražuje se lirežněv. Kdy
bych otevřel hranice, zůstali bychom tu dva.
„Ty .i kdo ještě?, ptá se Gromyko.
o
Vykládají si iláma Strouealová s Robil¿ká
vou o všem možném a náhle se Kobližková
začne vychloubat: „Muž nám na neděli objed
nal stůl v hotelu Moskva v Kartových Varech. "
— To my nr, odpovídá kilrougatová, my
bereme všechen nábytek v obchodním domě
Prior.
>1

V zasedání vlády sc poukazovalo na to, žc SC
musí něco dělat proti českému tradičnímu
nedělnímu obědu vepřo—knedlo—zelo. Maso
není, i obili se musí dovážet za devizy z. ciziny a
toho zeli taky konec konců není tak moc. drn
ale ten nedělní oběd nahradit? Zvltěz.il návrh, že
nejpřlpadnějšim chodem by byl — dušený
jazyk.
■1
V téže schůZ.i byl podán návrh, aby sc z.
úsporných a praktických důvodů sloučila mini
sterstva kultury a výživy v jedno. Odůvodněni:
Zakrátko bude v Československu uměni se
najíst.

Ministr vnitra docent dr. Obzina provádí
zahraničního návštěvníka policejním ředitel
stvím v Bartoloměiské, kde v jedné místnosti se
mladí soudruzi lopotí s manuálními testy.
Kostky dávají do čtvercových otvorů, jehlany
do trojúhelníkových, kuličky do kulatých.
Host sc táže; „Takhle vybíráte lidi, které
chcete přijmout?”
— Ne, odpovídá ministr docent dr. Obzina.
Ti jsou už všichni přijati. Tady je pouze rozdě
lujeme na chytré a hloupé.
„Pořád
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V Československu mají nový tanec. Je to
komunistický twist: jeden krok vpřed, dva vzad
— a pořád se tleská.
«■
Po Václaváku utíká muž a křičí:,. Okradli mi
Američané!" Zastavího orgány Veřejné bezpeč
nosti a ptají se, jak ví, že to byli A meriČan é, co mu
říkali?
„Říkali davaj děngi, davaj Časy...

„Tak to nebyli Američani, ale Rusové,“
povídá strážník.
„Já to neřck’1“ ohrazuje se okradený.
x-

Jaký je rozdíl mezi přítelem a bratrem? Velký.
Bratra si nemůže? vybral.

Krátká meditace: Dříve jsme se mčli dobře, ale
ted se máme lip. Lepši by bylo, kdybychom se mčli
dobře.
>í
„ To jsou těžký Časy, " řekl maršál Končv, když
chtěl ukrást Staroměstský orloj.
TÁŽ ANEKDOTA V JINÉM PODÁNÍ

Učitelka žádá děti, aby řekly výrok nějaké
slavné osobnosti. Mařenka se hlásí a oznamuje:
„ Učit se, učit sc, učit sel"— to řekl Lenin. Alenka
povídá: „Lidé, měl jsem vás rád." To napsal
Jutka Pučík. Učitelka vybízí Pepíčka, aby taky
on zacitnval nějaký slavný výrok. Pepíček: „ 7 ak
tyhle hodiny se mi do kufru nevejdou. " Učitelka
křičí, co to Pepíček mluví za nesmysly, kdo tohle
mohl říci?
Pepíček: „Prosím, maríál Končv na Staro
městském náměstí v květnu roku 194'. “

Dva příslušníci SNB hlásí veliteli, že našli na
hřbitově mrtvolu, ale protokol jcŠlČ nenapsali,
protože nevědí, jaké i sc píše po b. Mohl by jim
soudruh velitel poradit?
Po delším dumání velitel poradil: „ Víte co,
odtáhněte tu mrtvolu pod most!“
x
Orgán SNB ztratil obušek. Po návratu z
pochůzky mu kolegové na stanici hlásí, že našli
nějakej obušek, jestli není jeho?
„Bohužel né, já sem svůj ztratil. "
x
Rada vzájemné hospodářské pomoci má nový
lék. Jmenuje se Andropolin. Podává se v
krátkých dávkách u zdi.
a

Československo změní státní znak. Odstraní
lva a nahradí ho obrázkem Titaniku. Strojovna
je už pod vodou, ale na palubě se pořád ještě
vyhrává.
■ *■

Sovětský velvyslanec navštíví Husáka a
důvěrně — „jen mezi námi" — chce vědět,
na kolik let je v Československu zásob
paliv.
Husák: „No, uhlí by bylo asi tak na sto
let, plynu na stopadesát let a ropy na dvě
stě let,"
Sovětský velvyslanec se diví, taková čí
sla nečekal: A dotazuje se: „To je na Če
chy, Moravu i Slovensko?"
Žděsen Husák odpovídá: „Ale kdepak!
To je jen pro nás dva!"

VTIPY K 21. SEPNU lfiHB
Klučinu přibčhl 2 ulice, oči no vrch hluvy:

„Tatí. venku jc plito cizích fnnkú/"
„Jó u i tu ..
„To je hrozný. foli... -4 přijde mim sovčlsku iir ni ódu nu pomoci’“

„Alp, CeSi, mníme Vlustnč opru vdn nejlíp
nakupovat — zu pouhých don (lulce sliní jsme
dostali tisíc i mi kií/"

So o čí sliji ronkisíu, cu bii ¡i při pln ční o ku
pu ční ho úkolu ii Uokpeuil. přiiiťl nejflřin do
rozdčlovucíiio prostoru s dvčinu iirununii;
PEKLO — iíA.I. lined se vrhl do ráje, ule za
dveřmi ho popadli dnu čerti,
„Zatracen čí" zniiiidóvut Kusdčck. „Už i in
dii (I Ceči vpmčnili víeehnp (uhuikn.'"
*
V Mtiidč ííoleshiid, kdo je tukč jednu z čet
ných lirufrskýeli okupačních jednotek, obje
vili (uhle. ntrlvčho Ifudourmčjee. IWčf v sohč
pČ tu čí přičet mí bojů. Ze sumopulu. Jeden čes
ký ičknř lip! povolán k ohledání. IToii,ásll
udivená:
„Tuk sfruinou sebevraždu jsem ječíč uevidčl!"
I
„A io si říkáte kulturní národ?", rozčilovnl'
se velitel sovětských okupačních vojsk nu
pražském národním výboru. „Tuk velká más
lo ■— u uni jedno odvšivovuef sdrnieel"
$
„Už se neříká — laková je pravdu, ule —
lun korní je pravda I"
*
Československo je zemí luk dokonale ne
utrální, že se už nemíchá uni do vlastních zá
ležitostí.

■V

hizeiái ue Večerní Praz.r: Vyměním čtrnácti
denní leleibv zájezd na Krym s ubytováním a
plnou penzí -v hotelu i. kategorie a s okružní
jízdou po moil za jednodenní pěší tůru do
Bavorska, /.u. Jen lam,
x
'/.krátká RSDr., latinsky liernm sociaiium
donor, litu! kdejakého komunistlekého funk
cionáře. se ovšem do běžné češtiny překládá
Rozhodnutím strany doktor. Dřívější překlad,
Rodné strany doktor, uf neplatí.

Jí
Vile, na které dvě skupiny se dělí sovětská
armáda? Na vojsko bojové a vojsko válečné.
Bojově se boji u čínských hranic, válečné se válí
■ Československu.

Ji
V Československu bylo '/.reformováno účet
nictví. V ti tělních knihách byly zavedeny další
rubrik v, takže kromě nezbytných jako má dáli a
dal jsou tam ještě ukradli jsme a ukradli nám.

x
Jak vznikl reálný socialismus? Trestuhodnou
nedbalostí carské policie.

»

Kdy bude stoprocentní účast na májovém
průvodu v Brně?
Až. bude sraz na Dímitrovově ulici a rozchod "í
na Mariahílferstrasse ve Vídní
'

jaký je rozdíl mezi Afganistánem a Československem? Velký. V Afganishůnit je
pouze jeden Babrak.

Jediné, co v československém hospodářství
klape, jsou dámské podpatky.

*

Jaký je rozdíl mezí Švédském a Česko
slovenskem? Téměř žádný. Ve Svédskti máji
krále Gustava, v Československu preziden
ta Gustava. Svědí máji jako platidlo koru
ny, my taky. Svědí mají všeho dost a ti
nás toho »»ují lidi taky uí. všeho dost.
■žit

Loni na pódiím si vyje! Dřezu A' daleko za
Moskvu na venkov mezi prostý lid. Chtěl věděl,
jak žije. Na brambořišti uviděl strmou babičku,
sbírala brambory, které zůstaly po sklizni.
—Tak jak se daří, babičko? Jste spokojena?
Máte rádio?
„Baze mátne rádio, jedno na ’.¡šedni den .:
druhé na neděli, “
—A co televizi, máte taky televizi?

Přišla babička na Národní výbor s otáz
kou, zda je komunismus věda nebo učení,
— je to učení, babičko!
„já si to hned myslela. Kdyby to byla
věda, zkoušeli by to nejdřív íi.i zvířa
tech."

„Baže maníc televizi, jednu na všední den a
druhou na neděli. "

—A co auto?
„! auto mánie, ale ted ni se přestaň ptát, ty
jeden špióne!"

#•

— Babičko, co to říkáte, já nejsem špión, já
jsem Hits!
„Nepovídej, kdybys byl Kus. věděl bys, že
nemáme nic, ani ne ty brambory, proto je tady
sbírám, a neptal by ses tak hloupě!"

Byla instalována přímá telefonní linka
Moskva—Washington. Při ověřování správ
nosti zapojení se ptá americký mechanik
Rusa: „Tak co, hoši, jakou mate měsíční
výplatu?“
Po chvilce lichého šepotu Kus odpovídá:
„Nu co, vy zase bijete černochy!"

Dva náhodní cestující se dají ve vlakIt do řečí
Když si po hodině pověděli všechno o dětech, o
obtížích se sháněním potravin a včet pro
domácnost, otázal se jeden znenadání druhého.
— Kdybyste si mohl svobodně vyhrát, kam
byste jel na dovolenou?
„Do Sovětského svazu. "
— já myslím opravdu svobodě vybrat a
kdybyste mohl odjet i celou rodinou?
„Do Sovětského svazu. "
— Ale no přece je tolik jiných zemí, taky
krásných jako je Sovětský svaz. Nejel byste
jinam. Ostatně mám dojem, ž.c Sovětský svaz už.
' znáte.
„Ano, Sovětský svaz znám. Ale vás neznám, "

*

Potkají se dva kamarádi: „Co děláS?”
— Nic —

„Neříkej, a kde?"
*

Pán přijde kc zvěrolékaři a stěžuje si;
„Máj pes je strašně nervózní. Kdykoliv
jsou v televizi zprávy, vrčí, štěká a nelze
ho uklidnit.“
— Neni ten pes náhodou a ¡pánský chrt?,
ptá se zvěrolékař.
*

a
Ptali se mistra na stavbě: „V čem, podle vás,
spočívá přednost panelů před cihlami?“
„Hlavně v tom, ž.c panely nemohou zaměst
nanci pronést v aktovce domů."
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Po nové zprávě, že Sovětský svaz zvýší
Československu cenu ropy, chce Husák vě
dět na čem je a telefonuje Brežněnovi;
— Soudruhu Leortide, o kolik jste nám
zvýšili cenu ropy?
„já ti to, Gustave, povím, ale sedíš?“
— Pro jistotu raději klečím, odpovídá
vyděšený Husák.

Zvířata v západním Německu, zvědavá,
jak se vede jejích odrůdám v Čechách, se
rozhodla vyslat přes hranici delegaci býka,
vepře a kohouta. Dýk byl zpátky z Čech
ještě týž den a rozzuřeně vysvětloval: „Tam
se nedá žát. Kamkoliv jsem se podíval, tam
mě dráždila rudá barva.“
Vepř přišel o den později se smutnou
tváří: „Kdepak, lam se nedá nic dělat.
Všechna koryta jsou vyžrána."
Po kohoutoví ani stopy den, týden, rok.
Už na něj málem zapomněli. Když se vrá
til, záhadu vysvětlil. „Čtvrtý den jsem byl
na cestě domu. Ale když jsem přišel na
hranice a otevřel z.obák, čapli mě a dali mi
pět let.“
*

Kdy ■ bude v Československu komunismus?
Až to všechno roz.kradcm a budeme si to
navzájem půjčovat.
X
Vstoupí dva příslušnici DNU do restaurace
pravé ve chvíli, kdy se od jednoho stolu ozývá:
„Jaký je rozdíl mezi oslem a policajtem?“

Příslušník SND hbité přiskočí kc stolu, začne
mávat bádankáří obuškem nad hlavou a křičí;
„Tak jakej? Jakej?"

„Vůbec žádnej," odpoví hádankář klidně.
„No proto," říká esembák,
W_________________________

Cikán je pozván do Závodního výboru
ROH k výslechu. Předseda mu klade otázku:
„Slyšeli jsme, že prý chodíš pilné do
kostela?
— A'o pravda chodím, však i ostatní
chodí, připouští cikán.
„A prý se tam pilně modlíš?“, dotírá dál
předseda.
— No pravda, že modlím, i ostatní se

V sovětském lágru kdesi poblíž polárního
kruhu.
Při ranním nástupu komandýr tábora
rozděluje práci na tento den.
„Kapsáři, zloději, lupiči, homosexuálové a
defraudati1, volá mohutným hlasem: ..Drát
peří'“
Otf nastoupeného útvaru se poslušně od
dělí asi desetina a odejde.
„Sexuální vrazi a loupežní vrazi“, po
kračuje: „Škrabat brambory!“
Oddělí se další desetina <i zmizí. Drtivá
vě’šiua přešlapuje v mrazit na nástupišti
dá!
,,A vy, ncjtěiší a nejodparnější zločinci“
rozhodne náčelník sc znechuceným výrazem
ve íťiiři; „A/ifri do kamenolomu!“ — ..Vy
právěli anekdot! — Pozor! Pochodem
vchod!“

modli, svohtjc cikán.

„A prý se také kropíš svěcenou vodou?“, ,
dotazuje se předseda
— No pravda, vždyť i ostatní se modlí,
doznává cikán.

„Ale ty prý i líháš Kristovy nohy?“, vy
zvídá předseda.
— No pravda, ze líhám, i ostatní líhají,
braní se cikán.
„A líhal bys nohy taky soudruhu Husá
kovi?“, vítězoslavné udeří předseda.
— No pravda, že bych taky soudruhu
Husákovi líbal nohy, kdyby byl ukřižova
ný, uvádí cikán.

*
V pekle, jak jc všeobecně známo jsou dvě

*

I!

Čech a sovětský okupant jdou spolu po
Václavském náměstí a hic — před nimi na
zemi hrouda zlata.
„Rozdělíme se socialisticky“, navrhuje
okupant.
— Ne, to ne, protestuje Čech. Vezmeme
si kazdy pálku.

|
I
j

■

*

Na státním banketu se představuje Strou
hal ovt západní diplomat: „Promiňte, že zů
stanu sedit, jsem chromý od arthritis“, omlouvá se.
— Já jsem Strou pal od Liberce, před
stavuje se Lubomír.

odděleni — kapitalistické a komunistické
Zatímco do kapitalistického se nikomu nech
ce, o komunistické jc mezí hříšníky rvačka.
Formálně vzato, tam i tam to vypadá
stejně. Jak v kapitalistickém, tak v komuni
stickém oddělení čerti topí pod kotli s duše
mi a píchají do nich vidlemi. Jenže v komu
nistickém oddělení jc jednou přerušena do
dávka plynu do horáků podruhé nejsou zá
palky, pak zase vodaj jindy vidle ,, .
ty
SEDM DIVŮ SVĚTA
V ČESKOSLOVENSKU
Nikdo není bez /„liic, vlicbni jsou zaměstnáni,
ačkoli jsou všithni zamři luátii, nik lo i it nedělá,
ačkoli nikdo nic iwW, plán se plni na ICO

procent,
ačkoli se plán plni na 100 procent, nikde nic není
ačkoli nikde nic není, všechno se sežene,
ačkoli se všechno sežene, přesto se všude krade,
ačkoli se všude krade, nikde nit nechybí.

*

li

Husák dává Bilá-kovi vánoční dárek a
vysvětluje: Soudruhu, tyhle hodinky jdou
30 drti bez natažení!"
— A jak jdou dlouho, když se natáhnou?,
chce vědět Bilák.

METODA ÚSPĚCHU

Kdo nic nedělá, nic nezkazí,
■ kdo mc-nezkazí, je povýšen
1 kdo je povýlen, nic nedělá.

*

JAK PRACUJE MODERNÍ
TECHNOLOGIE

i
Na loňské oslavy 65tého výročí Ve/kc říj nove
i revoluce pozvala sovětská vláda do K

Americká společnost vyhlásí nový vy
nalez.
Sověti oznámí, že to Rus vynalezl už
před dvaceti lety.
Japonci oznámí, že už vynález začali ex
portovat.

. skupinu nejstarších přímých účastníku události
; před 65 lety. Jednoho stařečka l/řivezli letadlem
,
:: Ktimčalky, když ba snesli po schůdkách z.
letad.a na zem, přistoupil k nfmu jiný stařeček,
ten byl z Uralu, a soudruha z Kamčalky po rusku
několikrát objal, políbil na obě tváře a oslovil:
Zdrávslvuj, Anatolij, jak se li pořád daří?
Andropov, jemuž vrtalo hlavou, jak mohl sta
řeček z Urvu po tolika letech poznal soudruha z
Kamčalky, hned se jal případ vyšetřovat. „Jakás
ho poznali Přece se za 65 let hodně změnili"
—lnu pravda, že zmínil. Tvář bych nepoznal.
Ale měl na sobě tentýž zimník jako před 65 lety!

*

- Na oslavu narozenin vzali Biláka na vy
hlídkový let nad českými hrady a zámky.
Po návratu se Husák vyptává: „No. sou
druhu, nebal ses v letadle v takové výšce?“
— Kdepak soudruhu prezidente, odporuje
Bilák. iá si nikdy nedosedl na sedadlo plnou
vahou.

it

Proč chodí escnbáci vždycky se psem? Víc hlav,
víc rozumu.

/’rčí/íci/a místní komnnistukť organizace v
ledními západoněmeckém městečku dostal z
okresního sekretariátu výtku, že loni nezískal
straně ani jednoho nového člena. Rozzloben
napsal okresnímu sekretariátu dopis: Váženi
soudruzi, poradte nu, My.i jak mám nové členy
získat. 7 adv v sousedství všit hni lidé na jaře lešti
nová auta, nemají na mne (as. V' létě tu ani
nejsou, tráví dovolenou na Kanárských ostro
vech. Na podzim je nevidíte, sedí doma it televize
a sledit/i fotbal. I' mnějsou v Alpách na lyžích. A
kdy ie mám tedy zastihnout, ahyihjim vysvětlil
ze /sou utiskováni u vykořisťováni vlčím
kapitalismem a vybídl /r ke t stupu do naší
komunistické Strany.?

W věznit i v Československu se někdy kolem
I ři králů otevřela jedna cela a vhozen do ni nový
vezen. Starší vězeň v cele zvolna povstal, aby u
nového druha prohlédl. Zakýval hlavou a
prohodil: ,,/é, to jsou vet i. Politika je holt mot
složitá věc, soudruhu prokurátore. “
Američan se dopustil V Cieskoslovensku do
pravního přestupku a esenbák mu přikázal, aby
napsal písemné přiznání o svém přestupku.
„Ale vždyť já ani nerozumím česky, " hráni se
turista.
„l/ tom případě vás musím zadržet a zabavit
vám auto. "

„Tak nu dejte raději ten papír, já to zkn
siní." svaluje turista.
Američan papi) přeložil a vsunul do ně/ deset¡dolarovou bankovku.

„No vidíte," povzbuzuje bo příslušník, „prý
nerozumíte dobře česky a polovinu mále už
botovou."

Před řidičskou zkouškou se starlina VB ještě
rychle zeptá instruktora: „Pořád ještě nevím,
když mi dojde benzín, mám jet dál, nebo to
motoru škodí?"
*
Ide předseda MNV obci a spočine zrakem
na Lájoiovi, postávajícím ve strouze s bradou
opřenou o lopatu.i „Copak tu děláš, J.,ijo.fi?“ „ Ale nic, čekám jen na odchod sovětských vojsk
z našeho lízem!. “ - „To mě těší, I.ájoši, Je sis
konečně našel trvalé zaměstnáni!“
jiejkův svil studující V Praze je pozván do
rodiny, její) ozdobou je štíhlounká dcera. Bru
neta se chlapci na první pohled lihl i nabídne
otci za ni drakokamy v její váze a ať mu ji prý
dá za ženu. " - „Dobrá," povídá tatlk, „přijdu S
ni za tři týdny." - „Chápu," dí uchazeč,
„musíte si to ještě rozmyslet." - „žíle jakýpak
rozmýšlení? Vykrmit chci to vyžle!"

»
Předsedkyně Svazu československých žen
Majda Kaúháčková po návratu z Moskvy se
slzami v očích referuje na Li V, jak sovětští lidé
stoj! za dešťů a vánic dlouhou frontu před
Leninovým mauzoleem. Nejilcbvatnčjšl však
byl okamžik, když kráčela kolem katafolku a
soudruh IljiČ na ni zamrkal.
■;

Kámoši si vyprávěli vtipy a skvěle se bavili.
Hrubého dne n ponku Franta povídá: „ Wí, /<•
len jtír na Husáka se mix líbil jednomu zná
mým« policajtovi?"—„(io děláš, snad si mu to
nevyprávěl? Ten musel vyvádět!" ■ „ Vůbec ne,
strašně se mu líbil a dokonce se nič ptal na tvou
adresu. "
»1-

Dívá se kádrovák znepokojené, jak se rojí
včely z din a povídá manželce: „Už i ty včelky se
pustily do perestrojky. VyhaZtijou trubce."

Upozorňuje vedouc! v restauraci hosta: „Ta1 kávě věci nemůžete, pane, psát do knihy přání a
stížností. Toho by mohla zneužít nepřátelská
| zahraniční propaganda.“
Sovětský reportér měl napsat sérii článků o
výhodách, které lidem přinesla perestrojka. Pro
tože odpovědi Idí byly nejen záporné, ale tak
sprosté, ze se nedaly tisknout, reportér si usmys
lil, že provede průzkum o perestrnjcc u zvířat,
jako prvního se zeptal psa,
„ Perestrojka mi moc nepomohla. Dali mí sice
vetší řetěz, takže mám větší výběh, ale úměrně
tomu mi odtáhli misku na žrádlo. Takže celkem
vzato zadně zlepšení. Ale jedno jím musím
připsat k dobru. Smím ted štěkat, kolik chci. "
sj
Kdo je vinen, že se perestrojka nepovedlať Nu
přeci elektrikáři. Postavili sloupy, ale zapomněli
pověsit vedeni.

Jnrij Andropov je znovu ,i práci. Nejme
novaný ¡»formant to pověděl francouzské tis
kové agentuře ALP přímo v Moskvě, takže to
musí souhlasit.—,, Vy z. francúzského Agent štva
PěČátí — eh — z. tiskoví agentury?" zeptal se
zetku klenec uprostřed Rudého náměstí. „Oui,
totiž da, da," řekl Francouz. „ Výborně " řekl
zakuklenec a požádal o sklenku vodky.
Obdržel ji v GUMu, který nebyl tak daleko. „Soudruh Andropov - Vzpomínáte si ještě? On
predsedálěl— takže generální tajemník?" Fran
couz řekl, že si ještě vzpomíná. „Výborně,
zúčastní se ¡děna Ústředního výboru." — To
byla senzace. „Kdypak?,, vyšeptl novinář.
„Bude 26.prosince. Soudruh Jnrij Vladimirovič
Andropov už. míiŽe dokonce — on rahútajet,
totiž—on pracuje, "ještě jedna senzace!—„Kdo
jste?" zeptal se novinář. Zakuklenec se beze
slova obrátil a zmizel ve frontě na chleba před
Gastronomem. Tam jsme bo znovu našli a
odhalili. Mě! vous. V jeho průkazu stálo
Děduška mráz. " Ruský ježííck.

»
Gorbačov jede s Husákem v autu po Václa
váku a lidé mávají a jásají: „Ti Češi mě musí
mít rádi, " soud! Gorbačov.
„Musí, opravdu musí,' dodává Husák.

V Československu odhalili nový způsob určo
vání světových stran podle hodinek. Stačí držel
hodinky na řetízku od těla, točit se mírně s nimi
dokola a tam, kde zmizl, je východ

Místem

Do televizní soutěže - oboru sport - sc přihlásí
esenbák. Hned první otázka zní: Nejslavnijlí
československý sportovec všech dob?
Baryi, horolezec - odpoví esenbák bez za
váhání.
Porota je zmatena a po poradí oznámí, že jí
takové jméno nic neříká, protože se v českoslo
venském sportu, natož v horolezectví, nikdv
nevyskytovalo.
Ale. soudruzi, to není možný - odporuje
esenbák - vždyť se o tom chlapovi zpívá i v tv
písničce. To musíte znát: Poryl umí po skuli
nách,.

chodí

na

příspěvky

a

faráři

mít

mít

peklo

na

hřích
na

Okresního

i

Přišla

,

panu

k

rozpaků: když přispčje,
když nepřispěje,

nebi.

zemi.

bude

„Kde

bude
nová

ta

budova stát?", vyptává se farář.

—Místo té nynijli, odpovídá dvojice.

„Takže ta stará budova se bude muset
strhnout?", chce vidět farář.
•—vinu, samozřejmé.
„Tak

máte

tuhle

na

příspěvek

stovku jako

strany."

zbourání budovy Okresního výboru

Jí

Jí

1 ’ i-oit
se táže učitelka děti i-c třídě, kdo
bvl ěirroiig.d, Nikdo to neví. Učitelka vysvět
luje: Špatný rtviiliMiii A’fcii1 žil v době Karla

jak dlouho bude Československo pomáhat
rozvojovým státům?JeltČosm let- dorokn 199Í.
Potom rozvojové státy Československo předběh
nou a budou zase ony pomáhat Československu.
,

budovy

strany.

do

uvedla ho

bude

dobrovolní

vybírá

nové

komunistické

výboru

a

dvojice

stavbu

íiotta.
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Kdesi se sejdou Američan a Pus.
Jak se ti žije v tom kapitalismu? - ptá sc Rus.
Ale, nic moc - odpovídá Američan - mám
takový menší dům, čtyři ložnice, dví koupelny,
zahradu s bazénem, do práce to mám daleko a
tak musím jezdit vlastním autem...
To ale lidi koukaj, co - skočí mu do řeči Rus.
Ale, co by koukali, to je tt nás normální prohlásí Američan.
A mál taky nikdy dovolenou? - ptá se Rus.
Jasní - říká Američan - ale taky ne moc.
Jednou za rok 14 dnů. Na tak krátkou dobu ani
nestojí za to jezdit nikam daleko, Vžtlinou letím
na Havaj a trochu si tam užiju...
To ale lidi koukaj, co - opít mu skoč! do řeči
Rus.
A le, co by koukali, to je u nás normální - říká
Američan - radii mi řekni, jak Žije! ty.
No, já žádný dům nemám - povídá Rus bydlím v bytí jeltí s piti dalíími rodinami, to je
pravda, do práce jezdím autobusem, nikdy na
kole...
To ale Udí koukaj, co - říká Američan,
Co by koukali', to je ti nás normální.
No, a co dovolená, jak je to u vás s dovolenou?
Jezdil nikdy do ciziny? - ptá se Američan.
Dovolenou vžtlinou nemám - odpovídá Rus ale do ciziny se občas dostanu, Teda, to nás
obyčejní jezdí víc. Už jsme byli v Madarskit,
Československu, a Afghánistánu... A musím ti
říct, to teda lidi koukali...
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V Československu se v poslední dobistal hitem
nový tanec, nazvaný Pezestrojka. Tancuje se
následujícím způsobem:
Malý krok dopředu - mírná úklona na Západ.
Dva rychlé kroky zpátky - otočka -hluboká
poklona na Východ. To poslední lze libovolní
opakovat.
.1

Arcbimedénkův zákon: Člen komunistické
strany vržený do víru událostí je nadlehčován
silou, rovnající se významu členů komunistické
strany jím z jejich postavení vytlačených,
sř

Nijaký zasloužilý funkcionář jel do své rodné
vísky nyvstívit svou maminku. Po uvítání jí
velice zkroušené přizná: Milá maminko, dostal
jsem AIDS. - Maminka mu odpoví: Milý synku,
já užjsem stará, v lích vašich metálech se tak moc
nevyznám, ale celá vesnice ti to ze srdce přeje!

byl

Leonu!

ten

Lenin?"

hrcž.niv

potkal

který

mil pouze

jednu

něho,

„ztratil

jednu

jsi

před

bolu,

Kremlem

„Soudruhu,"

boltd"

—

dělníku,
volá

„Kdepak,"

na

roz

zářila se doširoka líc ííastnébo ruského člověka, „já

naopak

Jaký

jednu

je

botu

naseli"

* optimistou

rozdíl mezi čs.

Optimista

je

soudruh

Pesimista je soudruh

dobře

a

pesimistou?

instruovaný.

dobře informovaný.

Do nebe, právě přišli tři noví nebožtíci
a vysvětlují si, proč se tam dostali, „Já jsem
Američan, povídá první, měl Jsem Lincol
na, jel jsem 280 km a vletěl do skály," Dru
hý, Němec, říká: „U mne to bylo něco
podobného. Hnal jsem Mercedesku rychlo
stí 220 km a,naboural se do sloupu." Třetí
se nemá k reii a teprve po několikerém
vybídnuti se wměluje.- „Já .jsem Čech.
Koupil )sem st Trabanta — a umřel hlady."

Konalo se v Londýně lékařské symposium o >••»■fkimrgu.
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Na dotaz reportéra, jak se chtějí zapojit |
do nonnalisačniho procesu v Českosloven
sku, odpověděl vrchní vyšetřovatel jménem
nových pracovníků ministerstva vnitra:

„BILI JSME — A BUDEM!"

*
Manželka poslala manžela ráno pro maso
za roh do Ječné v Praze a kdyi se vrátil
až pozdi večer, ttvitala ho přísným dota
zem, kde celý den byl.
— Musel jsem do Kolína.
„Proč do Kolína? Od kdy nakupujeme
maso v Kolíně?“
— Já nebyl v Kolíně pro maso, byl jsem
v naší prodejně, ale v Kolíně začínala
jronta.

#
Na besídce mateřské školky měla velký
úspěch žačka, která přednášela tuhle ří
kanku:
Rusi, Rusi, Rusi — neberte nám husy,
vemte si rač Husáka: a( nám tady nekvává,
z
Breinév, sotva dodýchal na zemi, už se
hlásil u nebeské brány. Sv. Petr se ho táže,
zda chce do nebe kapitalistického nebo komu
nistického. Breinév se rozhoduje pro komu
nistické nebe.
K snídani je suchý chléb s trochou marme
lády a heřmánkový čaj. K obědu místo čaje
cikorková káva, ostatní stejné jako ráno.
Večer zas žádná velká změna. Po piti dnech
přichází Breinév ke sv. Petrovi stlžovat si na

stravu.
„Víš, nediv se", povídá mu sv. Petr, „nám se
nevyplatí pro jednoho vařit."

*

Na stížnosti, íe je všechno drahé, které
sc dostaly už na JI rad, reagoval Husák
rozhodnutím, Že po vzoru starých králů sej
de s Hradčan dci ulic a sc společnicí, kte
rou netřeba jmenovat, šifru se o cenách zbo
ží přesvědčí. Zastavil se na Statím městě
ti krámu a začal se divit: „Jaká drahota,
podívej se, kalhoty 11 Kčs, kabát už za
18,50 -- proč ti lidé naříkají?"
— Nedělej mi ostudu i! pojil honem
pryč, řekla mu společnice, V Žaly? je to
čis/írnal
■*

prav

,,livl

oči."

Sotva vypuklo jaro, začaly se v Krkono
ších vysytovat nezvykle husté mlhy. Byl to
zjev, který vzbudil pozornost a obasiy do
té míry, že byli předvolání meteorologové,
aby jej vysvětlili. Jenže ti si nevěděli rady.
Příčinu nezjistili a mlhy zůstaly záhadou.
Ale ne pro obecný lid. Ten hned věděl, oč
jiíei „To se v Polsku vypařuje komunis
mus!"

Proč jezdí policajti i> automobilu ve
dvou? Protože jeden zná cestu jenom tam
a druhý jenom zpátky.

#
Vi-itcf se Husák z Krymu do Pruhy a za

pohostinství, které mu poskytl, herc s se
kou Breřněva na návštěvu ťteskňslovenska.
Když, pilot hlásí, že jsou nud Slovenskem,
otvírá Husák okno a hází dolů stokoruny.
— Co blázníš, ptá sc Ureinčv, vybnzoišat peníze?
„No, víš, jsme nad Slovenskem a já
bych chtěl, aby ml lidi měli rádi."
Ještě nad Moravou, ale ,ití ne tak často,
vyhazuje Husák stokoruny. Ale když. jsou
rtad Ruzyní, okno pevně zavírá.
— A to ty nechceš, aby tč míli Pražáci
rádi?, tiž.e se udivený fírežnlv,
„Jo, tady to mám marně, Pražáky si za
stokoruny nekoupím. Kdybych se jim chtě!
zavděčit, musel bych vyhodit z okna tebe“,
řt

„Prosím vás, klade venkovanka otázku
Praž.ákovi, nemohl byste mi říci, kde je
ulice Bedřicha Smetany?"
— Nit tuhle, tiždyí stojíte proti níl
„Ale jak to, vždyt je lam napsáno fírežněvoval“
— Milá zlatá, vy jste se z.a svobodna ta
ky jmenovala jinak.
<

V mezinárodním letadle sedí tři cestující.
Přistoupí k nim letuška v Evině úboru a
podává kávu, čaj, whisky a zákusky. „Po
dle té whisky bych řekl, ž.e je la letuška
Američanka", usuzuje jeden cestující. „Ale
co vás nemá, kdepak!, odporuje druhý,
takhle pohostinná může být jen Němka!“
Třetí cestující mává rukou a vysvětluje:
„Jste oba vedle, je to Čccboslovačka. Má
nahý zadek, ale přesto rozdává.“

Přípravoz-aP
.Uoí.vri' Popr.:i-a iří
pokus û unescrá ícraái.: do Izraele. Velitel po
pravčí čety zjjs(;ije poslcdm přá::: cJíchZcwíÍ.
,,L.:hcz vod>;
přejí si pr;’«;. „VyZiíi; aií íř." í'O2/.’Oířiíjí fíi:.-[7 „Vvioař/í p.:p:i'Oí«,” í.íií.í druhý.
„Dobře," soucias: vííilťí. Tře:: iv.ťí;Á'i:r; ,,iíKrí
Bi rřiiř.o:.’.’” řío?.'.'ť>ri: ít" ítÍ.ííI: „Co to ř:k.;.'c.
¿lotcčc' Chcete mit nějaký „u/ffř"

Piá sc vedoucí sz-můohiluhv: „Vire pani, ;.;Á
r/.’:íf,;.í swéisX"’ pú/--r.aiíč;.7vr” ,.7\> re.ív „ivns;."
odpovídá nakupující pant. „lak to s: kupíc čín
sko:: masovou konzervu!" rad: vedoucí.

Rozohní sc referent na schůzi: ...I pamatujte st
soudruzi, že nám metro li.; \ áclavskcm náměstí ■
bude zahálet!" .'í prdí soudruhu!" tnu sc někdo
zezadu. „Protože my ho soudruzi nebudeme viíbcc
potřebovat, tr.Y ¡’řece kráčíme leninskou cestou!"

■řsi ničsic pt> Itreinčiwč smrti potká LuťiIťr Si'. Petra a táže sc:
„O děla Rrcžnčvř"
— I o je zvláštní
odpovídá se: Petr.
ličh.i ,< vědrem
po nchi a všechno
natím na rudo.
Za d.tlit ničíte zas se potka ! ticijcr se Si".
Petrem a klade tutéž otázku.
- - Je to S mm vlastně stcjilf. I ed litá > věd
íern zlaté barvy a na rudé plochy maluje 'zlatě
kladivo .i srp.
/’o pul roce opět potka ! itci/cr s;>. Petra a
znovu se ptá, jak si počíná lírežnčv.
— laky I’y ti huba neupadla, kdybys řek!
soudruh Hrcžnči: odsekl mu «•. Pěti.
Když jí ¡¡a 1 /tavě zvrátí lodka se čtvřmi
policajty a ti utonou, kolik je HhipíjiyrM

í >si„.
li čtyři a pak jeltč datlí čtyři, kteří se utopí
při rekonstrukci neitčsti,

>!

Sedl občan v pražské hospůdce a vykládá svým
spolustolovniknn: politické vtipy. Když Jovykládá
o nemá už nic datlího, přiblíží sc k němu mní, řka:
„Půjdete sc mnou! Já ¡sem totiž příslušník \ li!"
Povídá mu nato občan: „Vy jste sice slušně
placený filisltisnk \'P — .ilr víte, kdo já jsem!!!"
éře
„Tak já ¡sein ještě mnohem lepe placený clen
Stfi!"

V ’zimní době jezd; ilo Prahy různé zájezdy z.
venkova a ukazuji členům ¡7.1) naše hlavní městu.
Jde ztinčděhc po ulicích Prahy a obdivuje zboží
ve výkladech. Doma — na vesnici, mni zdaleka
tukový výběr jako v Praze, Nakonec vejde do lu
xusního obchodu a dá si zabalit různé lihoviny,
čokoládu, a jiné dárky pro své příslušníky rodi
ny. Když přijde k pokladně a chce platit, povídá
mu pokladní:
„Ale, otče, 'zde neplatí čs. peníze, z.de se musí
platit v dolarech!"
Diví se družstevník: „Ty Američani, to jsou ale
výtečnici — jesle tu nejsou, ale konsmn si tu už
otevřeli!"
Potkají sc při nákupech v ČSR dva okupační
vojáci, „jak Sc jmenuješ!" ptá se len první. „Jít
jscin'’ Ivan," odpovídá ten první. „No to je náhoda,
já takep,' povídá ten druhý, „a jak sc jmenuješ po
otci!“ „Ivanovic," nato ten první. „Jak je tohle
mozáé. iá jsem tahy Ivan Ivanovic," diví se zase
ten druhý. „A příjmení!" „Ivanov." „Víš že já
jsem taky Ivanozd To si musíme vyměnit autogra
my!" Nato ten první nakreslil tři křížky, ten
druhý čtyři křížky. „Proč jsi nakreslil čtyři kříž
ky, když já jenom tři!" diví' se ten první. „No,
když já jsem přece inženýr.1" nato len druhý.
Hlásí ráno soudružka Dlabáčková tajemníkovi
JdD: „Soudružka Boháčková dnes nepřijde jedno
tit řepu, není jí dobře." Druhý den ráno hlásí:
„Soudružka Boháčková dnes nepřijde jednotit řepu,
má vysokou horečku." Třetí den ráno hlásí: „Sou
družka Boháčková dnes nepřijde jednotit řepu, sou
druhu tajemníku, ona y noci umřela." „No to je
hrozne, ta ženská si stále vymýšlí nějaké výrnluvy.

Došlo k niírtioýru rozhovorům) mezi Sovět
skýiu sťíi/cfíi a Spojenými státy. Pivní kolo si
ko n alo -v Moskvě. Když sc ukončilo, americká
sekretářka >i stěžuje kohvvnlni:li ylo to strašné.
Pořád jen v upjatýtli sukních a na potkání se
líbat s ruskými delegáty.”
Po ná-matii z druhčho kola, je) sc konalo 'Ce
\\ ushniy.tunu, stěžuje 'i mská sekretářka sou
družkám v kameláii: „Itylo to stralné. Musela
jsi ni pořád chodit ť minisukni a neočdčla, jak \i
sednout, .lby nebyl vidět ten mtij samopal, "

»!

„Poslouiht f, Strouyalc", povídá 1 lusák mniis
terskému předsedovi, „tady čtu v nirtiináth, 'Že
každý třetí v (ícskoslovensku krade. (ái tomu
říkál! "
—(íusto, přiznávám sc ti, 'Že bych to byl nikdy
do toho /Muka ueřek!

V rychlíku z. ¡’mhy do II rit tislit vy sedl
diplomati, Američan, Vietnamec a dech. Po
chvíli jízdy vylov! Američan z. aktovky kartou
cipptrct, strhne obal, z. jedné dvacítky si vezme
ciyarctu, '¿upálíji a ostatní ciparety vyhodí z. tiknn
ven.
—(žiparet máme habaděj, vysvětluje.
7.a plil hodiny Vietnamec vyloví z. aktovky
termosku i rýží, sní matou hrstičku, termosku
vyhodí oknem a říká:
„ Uýž.e máme habaděj. “

Český diplomat aktovku ani nemá a
z.acbmuřeně přemýiíí, jak se těm dvěma
vyrovnat. Náhle se mu v hlavě roz.svitnc. otevře
okno a vyhodí jim Vietnamce.
Ir

Na přechodu z. Rakouska do Českoslo
venska při prohlídce z.avaz.adel najde Čs.
celník Rakušanovi v kufru umělou myčku s
klíčkem na břiše.
—Na co tohle jel, ptá sc celník.
„Tahle myíka je naprogramovaná tak",
odpovídá mu Rakušan, „že když. natáhnu
pero a pustím ji v Praze na ulici, všechny
myši Z Prahy půjdou z.a ní, zavede je do
Vltavy a tam utonou. “
Qelník chvíli kroutí hlavou, pak se roz
hlídne kolem zda někdo neposlouchá a šeptá:
—A nějakého komunistu na klíček nemáte!

Když už byli

f

tom prověřování,

rozhodli se

soudruzi prověřit i zeleninu. První sel k province

brambor.

— Jak jsi dopadl, ptali se ho ostatní po
návratu.
„Spatné, protože jsem amerického původu. "
Když šla ředkvička, všichni si byli jisti, že má
vyhráno, je celá červená, Ale zmýlili se.
— Vytýkali mi, žejsem červenájen na povrchu
a ne uvnitř, kdo prý ví, co ve mně je.
Po téhle zkušenosti už ovšem bylo jasné, že
vttezem musí být rajče, červené uvnitř i na povr
chu. Jenže ani rajče neprověřili.
— Jak je to možné, drvila se ostatní zelenina.
Vidyi jsi červené uvnitř i zevní?
„\’o jo, jenže já se červenám až po srpnu... "
kíte, ve které zepii se dostal reálný socialismus

Setít se JimcKé/tn, Ftam&az a Kus. Fawf ie a
tam, co jje tt&ti. Ámií»i říká: Kfjýi jdř
ohelrnd tuk dMv, je nvdhtt v fdMk
bexstnmsivňě d&mfí, pefflUit se se
v

sobotu sebrat eeleii r&jmii tivřtwh jm éýlhi
ttsvw&it sl §fejh, wW se wftiít s iftoitowhi tteba
bez nčj
tojjt n tmě Mést!.
Frattcwna soultíiaimě kývá hlavou a dwdává, U
irhéjje to vlaenié takty tak. .ýin> bych dwMl, $» kč
štěstíjtekté partii, aby tni to kliitpdhjij/lk s mmvieF
koti, tak i s nútínltou.
R«es zetduauuěié sedí, neříká nic, jfiti
ndhoiuu. KtíkMkáíít pMtlwUl keméélté Sč těmsouká. Štó&í .fa, fořvá si pit mbtmtvu s mfáč
lehnut n«t vdlvidh',
gWMtbk, tt (fajfť fan
nsačží v kažiiiéb seméif/fíjjl dJkwiilýiilmflč^iiiJií
jmi nM&iu odpwwčlfét, jevíte, je JUm Mtffliifiéfe
o patsm
Tčijjfc tt nás Místí!
Jj>

nejdál?

-vr_U!Polsku — tam je už n

^Joklý je mttíffíl mezi kornmwMMm et ežjlii^tfvF
Žátíltýý. Qihé podkádi i tt/fíeedfýtí) nvidfauič.
a

konec.

Prezident Reagan sc rozhodl osobné vyz
koušet, jaká je jízda v raketoplánu Columbia.
Letí, let!, pořád výš ti výš — a najednou je před
ním bránit nebeská. Svatý Petr před ní a zve
prezidenta na prohlídku. lz obrovské -vstupní'
bale jedny hodiny vedle druhých.
— Co tohle znamená, diví sc Reagan.
„Tady ma každý stát své hodiny. Ukazuji
přesný čas jen tehdy, jestliže se ve stálé hlásá a
dodržuje pravda. Když. se ve stálé lže, hodiny v
předcházejí," vysvětluje svátý Petr.
— Kde jsou naše hodiny, hodiny Spojených
slátá?, ptá SC ÜMjptn.

Svatý Pele ho zawslie d® k&tíVa, tpwgttei>A t W
podává nu své nárumikváié hofai&yjjMi fmfaé Iři
hodiiny odpMhte. Mk na PMPitâèÿbh h&fafàb> H
nebije o dvé a čtvrt Mfoy vfc, FJtíiWtVin, jdé
prezident t podlit stény M & řádí nu iJlítifatičI)
Frawfefaýfaš ê bafaltí Wc, »0 íteNkflh 8 Ščšf
jjlbwffKíké sepfaMh&gijí 8 fgtyeh 8šm f&fat. fit
wpr&lífadt čážfMMMc a tézfí
— A kdejuanu hodiny S&víéKkéko svazu?
„Ty vám mernolm iMlstlt, odpovídá sValý
Petr, Tam vis nepowdn, M&meje na záebwlé
rri/ísKi vétrúkm. ”

Přijde pánu do baníky v Prstně, že by si
dbtří ulačžtt í(0($ Kía. ÚiKedcmee sahá po
vřtílialdřií hácžee, dlip záJkaaítik jí zaamu:
jjiihau mám jistotou, že o ty pesante mepiijdwť*
Úřednice vjps&Ělfajc, že za vllihddy ručí
ceneždha batiky a kiýby ta se ptdbàÿda, fis.
nárenámí bkmitá.
„Á kfýky ta se polhfadá?", chce vidiét
zákattOík.
— Potom za vtkhddy ručí stměna a vládla,
nyw&átiíujc líitřddtitee.
„Mxtíbktc sc, nalfílhá pást, stratmt a vlláda,, téim mat nevířím. Qt> pak?”
— Pak zut maokny vkhddy rušcí sovépká
stroma a vSxUta, d&nwňé odpovbiá ùhèdhwe-.
„Ten je totéž ¡alko s tou nůší cllňMou, odliiývá zalknutá k vyysvSelaní. C'O kjýjy se
soajtsiká stnanm a sďlwhha ptfhtâilfy?"
— CAlltppc micemáá, ťo by vám rMusdio
ia técíb uo&idb všnwiáhh pit set?
2-@©

Hiifsdk si vyrntíl nu výíhtt na Aí»», [btítftjl hf)
tami Biecdinév d&merni: „Gneico, jjtlk. t<d, Sf jsi
sem přišel?”
— LosniHie, kAýž to^y netotyš být <tj(, nedbu (u
bftt i já!
„FJo /js), idejjdkjíi se sem vyifdVitlb"

— Maliatkatt, Lmiiiiie, nuddbetsít. /M VžU
stn/pné hLstbiív cen ppvtewm.
„Tin jje chytmé, jenfr — hehe jjfdk se teti
dastankš zmiilky ilšsbit no HFadFcmyt"
— MáliFkošt, larmtitíť, ttM/liwsšt. Po kle
sající htusižiné reálných twěnd,
u
Lkfntax agrese: VMi/p vejjtlk jjidlivbho ňtjtu
na uzrmít dniieŽia státm bez, soiMmtí SŽatyFt=
skiétm svtaiiT
íř
Dufnnec ¡nmniínilimau: Vittěéíňviifií dti -^fařílhaní SsKělsikĚbo svoout na celém ptaéfé.
«■

V ČesksrstíMimkku přen# nyvi/tii »&i>ř tétířWéntsu Rutíiíkwu kestíkm
jFiitfaďltltý
bezpedmyn. Knílktajjř celá ■¿éltVid,
ih
Ztdv&súánl se v českal/ovmbku itijiiímítšfiljiiíl
náhafá, nýbrž se Frctvádí v^dtu/ký, sýjlWmftlvijý
a podíle nejjkdbnstmí^IJtfi^s^u^ dótlg aidée&fatŤ
Ták se ídrdžwi! aa čl>) avtfh,
b>) héVěífh, ýá é>) fígwcty a tak ddtl ad k », táty
■z^áíttíf
všecko.
ie

G® znatmeňá s&mtkha KSŘ3? ÍUfalf^v, €8 íé tf)mmítáte, trý&rči: Konec Sitwďjy, cďdjAékšyvf!
JliniEN Z MOtSFKFY
Cajje ÎMrflpwjmmMus?
,

,

Coje cajp-nssónistmus?
,

’tyf<#i$wœ,tl co vittfâ *

'"M.nlieitast. co áitíb "

&ž>je socialistiíílký neaíismus?

^'MesltatMit, co rmasUši."

VitMtamct msjí obtfáe t ¿eFttwm, SAýliifcč
GSdK tte viidinumkké tídéínéztní ttfapó: Tésřéšltíw»Mlfeo /> lih&téé demt^agičké z^héřiF^žéllé
krmrnMau stnmau. V jjtijlm čde stepí titféffl-ntk G-, ffiuták,

Reagan volá na horké lince Gorbačova
Stěžuje si: „.Míšo, co to má zmanenat, tv vaše
ponorky t Mexickém zálivu!1 Proč to děláte?“
Gorbačov se dušuje, že zádně sovětské
ponorky nikam do Mexického zálivu neposlal,
ale žc zjistí, oč by mohlo jíl. Zavolal do Prahy
H ušákovi. Tén se bráni, že nic o nějakých čes
koslovenských ponorkách neví, vždy! „my přece
nemáme moře, soudruhu Gorhačove, jak by
chom mohli mil Iiťfci/ť ponorky, to „iksi byt
omyl, ale... sniariá, to bude ono. Zatraceny
Sluxovice. “
Clen Ústředního výboru u holiče. Ten se k
němu náhle nakloní a povídá: „Přijede Gorbaéov. “
„Já vím,“ odpovídá člen LlV.

A holič po chvíli zase: „Přijede Gorbačov.“
„Já vím," odpovídá opět člen LlV.
Pi chvíli holič opět: „Přijede Gorbačov. "

„UŽ jsem vám dvakrát říkal, že vím,“ povídá
člen UV.
„Já vás dobře slyšel, “ holič na to, „ale vám sr
vždycky tak krásně zježí 'Masy. "
*

Policajtovi ve službě vypíchli oko a jako
náhradu mu hned na místě vyplatili sedm
tisíc Kčs. Rozradostněný policajt běží domu
a hlásí manželce:
— Představ si, ve službě mně vyrazili oko
a hned mi dali sedm tisíc.1
„A to se nám zrovna hodí, odpovídá mu
manželka. Já ti vypíchnu to druhé a budeme
mit na barevnou televizi!“

sř
Proč stojí západní země na pokraji propasti?
Aby na nás lépe viděly,
iS

Komunisté budou nyní nosit povinně v kapse
cihlu. Proč? Aby je něco táhlo ke straně.
»
Jaký je rozdíl mezi družicí a dělníkem?
Družice vyletí a pípne. Dělník pípne a vyletí.

Co je pendrek? Vulkanisované myšlenky
marx-leninismu.
o

Jaký je rozdíl mezi žitem a komunisty?
Žádný. Oboj! je potřeba vymlátit, aby bylo
dobře.

Komunisté se budou nyní prověřovat v led
ničce. Kdo po chvilce v ledničce začne smrkal, je
vyhozen, protože jde se Smrkovským. Kdo zaŽnc
dupat, proč s ním — je to DttbŽekóvec. Komu
naskočí jen husí kůže, má to dobré. Jde s
Husákem,

JEDEN Z POLSKA
„Jak dopadlo v Moskvě vyjednávání o ob
chodní smlouvě se Sovětským svazem?“, ptal se
generál Jaruzelski svého ministra obchodu.
„Ale docela dobře", odpověděl ministr. „Myjim
budeme dodávat uhlí a oni nám za to vezmou
maso-

Pyl prvm máj, by! májových průvodů čas a
učitelka nařídila Pepíčkovi, protože je ze třídy
nejSilnější, nést v průvodu standartu. Pepíček
popadl plátěného Rrežněva, postavil se v čelo
třídy a mašírovalo se.
Ryl první máj o
pozděii. zase májový
průvod a učitelka opět nařídila Pepíčkovi nést
Standartu. Pepiček OOibii brumlal, ale popadl
Andropova a mašírovalo se,
Rvi první máj do třetice, učitelka vyzvala
Pepička, aby nesl standartu, ale ten se bránil:
„Proč já? Už nejsem ncjsUnějšI w
Pr.inta mě přepere, ať Pranta... “ Učitelka mu nedala domluvit: „Ne, Pepičku, žádný Pranta.
Ty poneseš standartu. "
Pepíček popadl Černčnka, postavil se do Če
la třídy, ale naléhal: „Soudružko učitelko, to
učni spravedlivé. Proč Zrovna já musím nosit
standartu?“
O</pnr«'iWii učitelka: „Protože jenom ď,
Pepičku, máš tak šťastnou ruku. "

•t
Diktátoři Kadáfl, Castro a Chomeini letěli z,
Libye do liejrtitu a došlo k tragedii. Letadlo se
nad mořem zřítilo a diktátoři zahynuli. Ve
které zemi byl nejhlubší smutek? Ve Východ
ním Německu. Všechnu občané tam truchlili
nad fini, že v letadle neseděl taky Iloneeker.
«

Na výstavě nepodařených kubistických obra
zů: „Ze to na Kubě z.a moc nestojí, tojsem věděl,
ale tohle?" řekl jeden esenbák druhému.
>i
Hlásí příslušník manželce výsledek své zkouš
ky na vysoké škole SNI):
— Z pistole jednička, z. karate jednička, z. češtiny
pětka.

— A cos měl za otázku?
— Ale mži jsem skloříovat jablko, tak pravím:
ja blko, ty blko, tm blko.
Manželka doporučuje pilné studium k oprav
nému termfnu z.a týden. Příslušník pak skuteč
ně z.ářl:
— Z pistole jednička, z. karate jednička, z. češ
tiny taky jedničku.
— A co chtěli tentokrát?
— Dali mi skloříovat město, tak pravím: Město,
poručíkovi dvě Stě, náčelníkovi tři sta. A udělal
jsem to z vyznamenáním.

Jaký je rozdíl mezi československými prezi
denty a kosmonauty?
Vůbec žádný. Ti i oni jsou řízeni na dálku,
ts

U stanice elektriky se sejdou dva policajti.
„Ahoj, Kam jedeš?” ptá se ieden „Mám po
službě, tak k rodině. Čekám na jedničku,"
odpovídá dotázaný. „Já taky mažu domů, ale
jedu dvojkou, " vysvětluje ten první.
Pnjiždi dvanáctka, policajti na sebe kouknou
a libuji si: „Máme kliku, dvanáctka. To
můžeme jet oba. "
!'/
PO PRAZE SE POVÍDÁ,
že chtěl Gorbačov spáchat sebevraždu. Ale měl
štěstí. Nezastihli ho doma.

'

Proč se sovětští atleti »ji olympiádě í* Soulu
tak usilovně pachtí za zlatými medailemi? Mají
to přísně nařízeno. Kreml potřebuje zlaté
medaile , aby měl čím zaplatit za dovoz ame
rické pšenice.

*

Sešli se v záhrobí, vojevůdcové Caesar, Diíngischan a Napoleon. Povídali nahoru dolů a
Caesar si posteskl: „Kdybych byl měl letectvo,
jaké existuje dnes, dobyl jsem celý svět." Džingischán: „Kdybych byl měl atomovou bombu,
rozbil jsem svět na cimpr campe. " Napoleon se
zamyslil, vzpomnél si na Den ís. tisku a prohlá
sil: „Kdybych byl měl Rudé právo, dodneška by
se nikdo nedověděl, ze jsem to it Waterloo pro
bral. "

*

Lod s výpravou ěs. turistů do Číny ztrosko
tala. Na opuštěný ostrov dorazili dva trosečníci,
novomanželé. Uvítal je přísný hlas vedoucího
výpravy: „Kdepak jste tak dlouho byli? S kým
jste to mluvili? Vždyt lod se přece potopila už
včera večer. "
Československo prodělalo po válce několik
revolucí V roce 1948 ji dělali dělnici a inteli
gence jen civěla. V roce ¡968 ji dělala inteligence
a dělníci jen civěli. Ted dělají revoluci důchodci
a — civí všichni.
Víte, že J7.D Slušovice skupuje jedovaté
houby? Prý1 se z nich bude dělat lepidlo na
známky. Začne se příspěvkovými známkami do
průkazů KSČ.
v

Na mezinárodním archeologické kongresu se
sešli tt kávy Francouz, Angličan a Čech. Začala
řeč o lom, jaké národnosti Iryl Adam. „Nu, beze
sporu Francouz," mínil delegát z Paříže. „Jen
si uvědomte tu jeho vybranost chování, umě
lecký sklon, fíkový list.. “Angličan připustil, Že
na této charakteristice něco je, ale Adam byl
Angličan. „Byl to gentleman, pánové, gentle
man. Bez váhání nabídl žebro, aby byla
stvořena žena." Český delegát jen mávnul
rukou. „Oba se mýlíte. Adam musel být Čech,
protože nikdo jiný na světě si při svém holém
zadku nemůže myslet, že je v ráji. To si muže
myslet jenom Čech. “
«•
Na soveboze si chtěli kádrováei ověřit, jak je
prostý lid oddán straně. Zavolali mužika.
„Ivane, kdyby li strana nařídila, že musíš
přestat kouřit, přestal bys?“
„lnu, kdyby to nařídila strana, přestal bych,
co bych nepřestal?"
„A kdyby ti strana nařídila přestat pít?"
„Inu, to by bylo horší, ale kdyby 10 nařídila,
přestal bych."
„A kdyby ti nařídila přestat milovat ženy?"
„Ach, soudruzi, to by bylo moc zlý. Ale
kdyby to nařídila, přestal bych."
„A kdyby ti strana nařídila obětovat pro ni
život, udělal bys to?"
„Ale udělal, soudruzi, udělal. Kdybych
nesměl kouřit, pít, milovat ženy — co by to bylo
za život. Ten bych obětoval. "

Jede vlak do komunismu. Soudruzi cestující
náhle vidí, že před nimi nejsou koleje. Co led?
Jeden koumák-soudruh po chvilce zadumání
radí zavolat Engelse. Vytočili Číslo a povídají:
„ 7 v, Bědo, jedeme do komunismu a došly nám
koleje. Co radií?" Engels: ,, Vyfríiiftvjřr koleje za
vámi .i dávejte je před tebe. Půjde to pomaleji,
ale půjde to. “ Poslechli a jeli. Pak přisel topič se
zprávou, že není čím topit. Soudruh-koumák
rozhodl zavolat Marxe: „Ty, Karle, my jedeme
do komunismu, ale teti nemáme čím topit.
Může! poradit?" Marx: „Vytrhávejte pražce a
máte, čím topit." ?! zase jeli kus dál. Pak přiiel
kuchař a oznámil, že není co jíst, </oíJy potra
viny. To bylo zlé. Soudruh-koumák si dodal
odvahy a zavolal Lenina. „Soudruhu Vládo, my
jedeme do komunismu. Nejprve nám došly
koleje, ale vytrhávali isme ty za schnu a dávali
před sebe, pak nebylo čím topit a spalujeme
pražce. Jenže ted není co jíst. Můžeš poradit?"
Lenin nařídil: „Nikam do komunismu už dá!
nejezděte, jste taní Pěstujte perestrojku a práci
čest. “

Když se Polák naštve a přeje druhému to nejhorší, řekne: Aby tě Němci obsadili a Husové
osvobodili.
H
Sešli se v Praze turisté, Východní Němec,
A meričan, Polák a Čech. Přistoupil k nim A ngliěan s otázkou: „Prosím vás, můžete mi vysvět
lit příčiny zdejšího nedostatku masa? Chci slyšet
váí vlastni názor. “ Východní Němec na otázku
odpověděl otázkou: „Co je to, .prosím vás'?"
Američan: „Co je to nedostatek?" Polák: „Co je
to maso?" Čech: „Co je to vlastní názor?"
ll
Babička přijela z venkova, nastoupila v Praze
do tramvaje a ptá se průvodčího: „Jedu i vámi
dohře k obchodnímu domu Princip?" Průvodě!:
„Babičko, v Praze žádný obchodní dům princip
neexistuje. Vy se musíte mýlit ve jméně."
Babička: „Nic se nemýlím. Tuhle jsem pošlou
chala rozhlas a pan MilošJakeš tam s důrazev
říkal, že se v principu ceny nemění.

Před čtyřiceti lety se tato anekdota vyprávě
la v tomto znění:
Na čáru, rozdělujíc! po válce sovětská a
americká vojska v Německu, přivádí sovětský
důstojník hlídku na stráž. 2 druhé strany sa
lutuje americký důstojník. Sovětský mu jde
podat ruku, dají se do řeči a po chvilce se Rus
osmělí a začne vyptávat, jak je to vlastně s tou
americkou svobodou, o které se pořád tolik
mluví
„ Vysvětlím li to názorně," ochotně nabízd
Američan. „Až budu demobilizován a vrátím
se do Ameriky, budu moci, jestliže budu chtít,
jit do Bdého domu ve Washingtonu, dát se
ohlásil u prezidenta Trumana a povědět mu
zpříma do ksichtu pěkně od plic, co si o něm
myslím, a nic se mi za to nesmí stát. “
„Tak takovouhle svobodu máme taky,"
říká sovětský důstojník, „1 já, až budu demo
bilizován, se nemusím bál, že se mi něco stane,
když půjdu v Moskvě do Kremlu, ohlásím se
Stalinovi a povím mu zpříma do ksichtu pěk
né od plic, co si myslím o Trumanovi."

Ronald Reagan přijel do Moskvy na mezi
národni konferenci. Před zahájením navštívil
soukromě Gorbaěova. „Přinesl jsem ti dárek,”
říká Reagan. „Kalhoty, texasky, z] tady jsou
jedny taky pro Husáka."
Gorbaěóv poděkoval a šel knrd texasky
zkusit. Vrátil se rozradostněn, „Jako kdyby
byly šity na míru. Moc se mi hodí," povídá a
hned dodal: „Ty Hušákovy nu laky padnou. “

Nu červnové konferenci Rady vzájemné hos
podářské pomoci v Praze se 2ápadni novinář
dotázal ěs. delegáta, jak vlastní Rada funguje.
„Dám vám názorný přiklad," zaéal vysvětlo
vat Čs. delegát. „Je to jednoduché. Českosloven
sko ročně vyrob! a posle do Německé demokra
tické republiky 15 miliónů hliněných trpaslíků
pro zahrádkáře. 2a ně dostane nové stroje. "
Novinář: „A těmi stroji obnovujete svůj
strojový park. "

Delegát: „Ale vůbec ne, tak to není. Stroje
posíláme do Polska, odkud za ně dostaneme
maso. "
Novinař: „Takže to maso v krámech a které
jím v restauraci je polské..."
Delegát: „Co vás vede, to je líplné ¡mak.
Maso posíláme do Bulharska a do Madarska,
odkud za ně dostaneme zeleninu a ovoce. “
Novinář: „A ěím to přijde, zc není zeleniny a
ovoce/ dosti “
Delegát: „Protože my tu zeleninu zmrazujeme, ovoce zaváříme do konzerv a vle posíláme
do Vietnamu.“
Novinář: „A. ted už tomu rozumím. Viet
nam vám posila lidi na práci..."
Delegát: „Ne, to se pletete. Rákosu..., par
don, vietnamští soudruzi přicházejí do Česko
slovenska na základě úplně jiné smlouvy: "
Novinář: „A co tedy, proboha, dostáváte z
Vietnamu?“
„Hlínu. "
Novinář: „Hlinul K čemu blinu?"
Delegát: „No — z tě přeci vyrábíme ty
trpaslíky pro NDR!"
$

Uvažovalo se v Radě vzájemně hospodář
ské pomoci o nových státních znacích pro člensské země. Madaři měli dostat do znaku řed
kvičku, protože jsou rudí jen na povrchu, uvnitř blil. Poláci klokany - moc vyskakují, ale
v kapse nic. Československým znakem se mě!
stát Titanic: lod se potápí, ale na palubě se
tancuje. Sovětskému svazu byl přiřčen Indián,
který - jako Sověti - má nahý zadek, ale je aí
po zuby ozbrojen.
t
Zvířata se v nebi přela o to, jaký je život v
Sovětskěm svazu. Poslěze se rozhodla, že tam
vyšlou na zvědy koně, prase a kohouta.
První se spustil po provaze s nebe na Zemi
kůťi. Už ani ne za hodinu dával provazem
znamení, že chce zpátky. Vytáhli ho a divili
se, proč se tak brzy vrací „Všechno je lam
zchemizovaně, že nelze na pastvu ani pomys
lit. ” Další šlo prase. Vydrželo na zemi dat. Po
návratu oznámilo: „To by ani prase nežralo,
co tam mají" Nastoupil kohout. Zvířata čeka
la den, týden, rok, nic. Kohout se nehlásil, ne
tahal za provaz, že chce zpátky. Až v druhý
výroční den jeho odchodu se provaz v nebi
zachvěl. Vysoukali kohouta k sobě do nebe.
Byl celý opelichaný, hubený, hřebínek skleslý.
„Proč jsi tam byl tak dlouho?” chtěla vědět
zvířata. Nazlobeně odpověděl: „í‘roč, proč...
Sotva jsem se pustil dole provazu, ještě jsem
ani neotevřel zobák a už mě měli. Vyfasoval
jsem dva roky gutagu. "

Hušák našel na procházce zvoneček. Zacinkal
a hle, s prudkým rachotem se otevřela země a
před Husáka nastoupil voj blanických rytířů.
Jejich náčelník zvolal: „Což jc tak zle v zemi
české, Že musíte volat blanické rytíře o pomoc? "
Roztřeseným, vyděšeným hlasem odpovídal
Husák: „Ale kdepak, soudruzi rytíři. Vůbec
není zle, naopak, jc dobře. Jsme po 17. sjezdu
strany, chystáme se na přestavbu... Jen jděte
spát."
„Nuže, vrátíme se," rozhodl náčelní rytíř.
„Vrátíme se až po té přestavbě. "
*
Dědeček rybařil a ulovil zlatou rybku.
Zželelo se mu ji a hodil ji zpátky do řeky. Sotva
byla ve vodě, rybka zvedla hlavu nad hladinu a
říká: „Dědečku, musím ti splnit přáni. Jaké
máš?" Dědeček otálel, ale rybka naléhala.
Dědeček se konečně rozhodl: „Když jinač nedáš,
rád bych se dostal do nějakého hezkého domu
důchodců, kde starému člověku ochotně po
slouží... "
Dědeček se druhého dne ráno probudil na
Pražském hradě.
¡¡p
I
„Soudruhu," osloví chodec v Brně strážníka
SNB, „vy jste intelidentní člověk, který zná své
okolí. Vy mi jistě můžete říci, kde tady bydlí
soudruh Ryba.”
Polichocený orgán s úsměvem odpovídá: „To
víte, že to tu všechno dohře znám. Soudruh
Ryba bydlí na konci této strany ulice v roháku.
Jmenuje se Vokoun."
Který je nejzbožnějš! národ v Evropě? Beze
sporu Rumuni. Postí se sedm dní v týdnu a
večer zapaluj! svíčky.

Dva velitelé SNB se hádají, kdo z. nich má
hloupějšího zástupce. Protože se nemohou do
hodnout, zavolají oba zástupce ke zkoušce
První velitel pošle svého zástupce do prodejny
masa pro tři porce zmrzliny. Zástupce srazí páry
a odejde. Druhý velitel pošle svého zástupce k
sobě do bytu, aby se tam podíval, jestli náhodou
není doma. Také ten sraz.! paty a odejde. Oba
zástupci se setkají na chodbě: „Poslyš, ten náš
starej je ale pitomec. Představ si, Že mě poslal do
prodejny masa pro zmrzlinu. Copak neví, Že je
neděle?“

Ten druhý: „Náš starej je ještě blbější. Poslal
mě k sobě do bytu, abych se podíval, jestli není
doma. Copak lam nemůže zatelefonovat?

Synáček přišel ze školy s vysvědčením. Tatí
nek nad vysvědčením jásá:„ Taková nádhera —
samé jedničky odshora dolů a úplně bez pro
tekce. To hned musím zavolal dědečkovi na
ministerstvo."

2-cS

TŘJ IMPORTOVANÉ
Z VÝCHODNÍHO NĚMECKA
Při setkání se západončnieckým kancléřem
Koblem ptá se Honnecker: „A jakého máte
koníčka? Sbíráte starožitnosti, známky, míŠeřtský porcelán?"
„Nic takového, na to nemám čas, " odpoví
dá Kobl. „Já jen sbírám vtipy, které si o mně
lidé fikají. “
„To jsme na tom hnedle stejné," povídá
Honnecker. „Já sbírám lidi, kteří si o mné
říkají vtipy. “

Honneckcrňv anděl strážce přiic! ke svá
tému Petrovi se žádostí, že potřebuje dovole
nou, protože je zcela vyčerpán.
„Dovolenou, andél strážce?" diví se svaty
Petr. „Kdo tohle jakživ slyšel. Mál na starosti
jednoho ¿lověka, jako každý jiný andél stráž
ce, a 2 nich žádný ještě nikdy dovolenou
nechtěl. “
„No jo, svaty Petře,“ namítnul andél, „ale
kdo z. nich chrání svého svěřence proti 17
milionům lidí?"
i »
Na nervové klinice v Pankorvu prochází
odděleními nemocných delegace hostii. „Co je
tohle za případ", táže se provádějícího profe
sora jeden host.
„To je mimořádné těžký případ," odpovídá
profesor. „Trn za celou dobu sjezdu strany
nedávno ani jednou nevypnul rádio.

Cikán poslouchá Svobodnou Evropu a
zahlédne, že podél domu jdou orgány Stlí.
Hbité popadne housle a začne hlasité hrát.
— A, cikáne, posloucháš Svobodnou. To
ti osladíme!, křičí orgány.
„Já a poslouchat?, brání se cikán. Nao
pak. Já ji ruším!"
řé
Je desátého května a učitelka se ve škole
dotazuje žáků, jak oslavili 9. máj, den
osvobození Rudou armádou.
— My jsme byli s tatínkem na sovětské
výstavě, chlubí se Mařenka.
„My jsme byli v biografu na sovětském
filmu“, říká Toník.
— A co ty, Pepíčku, vybízí učitelka dal
šího školáka.
„My, prosím soudružko učitelko, my jsme
si hráli na sovětské vojáky. Přepadli jsme s
tatínkem vedlejší barák, tatínek znásilnil
sousedku a já ukrad budíka!"
*
Přijde babička na sekretariát strany a
ptá se mladého tajemníka: „Až bude cen
komunismus, budou roury do kamen?“
— No jistě, babičko, že budou roury do
kamen.
„A budou pasovat?"
— Určitě, proč by nepasovaly, budou
pasovat!
„No tak to bude jako za první repu
bliky“.

RADIO ¡EREVAN ODPOVÍDÁ
NA DOTAZY POSLUCHAČŮ
Dotaz: Nedávno jsem poprvé navštívil Mos
kvu a byl překvapen některými cenami, W
výloze jsem viděl dámské laty za 20 rubli),
pánský oblek za 22 rublů zimník za 21 rub
lů, Nejsou to vskutku nízké ceny?
Radio Jerevan: V zásadě ano. Jenomže jste
se poněkud zmýlil. Nedíval jste se do výlohy
textilního obchodu, ale do výkladní skříní
čistírny oděvů.
rt

Dotaz: Mohu být komunista <i současné
dobrý křesťan?
Radio Jerevan: P zásadé ano. Ale proč si
chcete všechny obtíže v životě zdvojnásobit?
>i
Devítiletý školák přichází ze školy domů s
pláčem. Propadl při zkoušce, protože neuměl
odpovědět na otázky, co je komunistická stra
na, co je socialismus a co je Sovětský svaz.
„Neplač,“ těll ho tatínek, „Hned lč naučím
odpovědím, aby sis známku opravil. Budeš si
to snadno pamatovat. Komunistická strana je
jako naše babička: slepá, hluchá, ale do všeho
chce mluvit a mít ve všem prim. Socialismus,
to je zase jako naše telička, která ti slíbila no
vé kolo, ale přinesla jen kolečkové brusle bez.
koleček. O Sovětském svazu řekne!, že je jako
náš soused, který nám ukradl kolo a nyní
nám pomáhá hledal zloděje. "
Reagan, GorbaČov a Kádár jeli africkou
džungli zkontrolovat, jak se uplatňuje pomoc
rozvojovým zemím. Aniž to včas zpozorovali,
auto je zavezlo na území kanibalu, kteří je
začali pronásledovat. Už. byli na blízku, když
Reagan sáhl do kapsy a vyhodil z okna hrst
siodolarovck. Lidožrouti bankovky sesbírali a
dal! se úprkem za autem znovu. GorbaČov je
jich útok zpomalil storublovkami. Když. už.
byli blízko auta potřeli, Kádár zaiukat šoféro
vi na rameno, aby zastavil, šel k lidožroutům,
ti se po krátké rozmluvě obrátili a dali se úpr
kem na útěk.
„Co's jim řekl," divil se GorbaČov, „že se
lak vylekali a utekli?“
„Bylo to jednoduché. Řekl jsem jim, že jede
me po cestě, která vede ke komunismu. “
H
Američan se snaží vysvětlit Pražanovi, co jc
ve Spojených státech svoboda. Aby dodal vý
kladu důraz., uvádí názorný přiklad: „Tak
kdybych chtěl, mohl bych třeba jít před Bílý
dům ve Washingtonu, postavit se hned vedle
strážníka a začít křičet „Reagan je hlupák“ a
vůbec nic by sc mi nestalo. "
Pražan je zřejmě, zklamán: „Tak ta vaše
svoboda není tak moc, takovou máme i u nás.
Taky bych' mohl jít, kdybych chtěl, na Hrad
čany a na hradním nádvoří přímo před pre
zidentovou kanceláři sc postavit rovnou vedle
estébáka a z plna hrdla křičet „Reagan je hlu
pák “ a taky by se mi nic nestalo, ”
%
PŘESTAVBA: V praxí zatím nepřinesla
úspěch přilil veliký, za to máme nová hesla na
budově fabriky.

JEŠTĚ NĚKOLIK ČfRNOfíYLSKÝCH

hodině marx-lerimismn má student dotaz:
„Soudruhu lektore, ačkoliv jste nám to jii
vykládal, pfece jen ještě pořád nerozumím
pojmu dialektika."
Pokusím se vám to jelit jednou'vysvětlit,"
odpovídá lektor. „Přemýšlejte se mnou: na
břehu jezera slojí dva muži, jeden čistý a
druhý Špinavý. Který z nich se přijde vykoupat
do jezera?"
„Ten Špinavý, aby se umyl," odpovídá stu
dent.
„Kdepak, chyba. Ten čistý, protože je zvyk
lý se často mýt. Ale máme situaci, Že na dru
hém břehu jezera stoji jiní dva muži, zase
jeden čistý a druhý Špinavý: Který z nich se
půjde koupat?" ptá lektor.
„Ten Čistý, protože je zvyklý se mýt,"
odpovídá poučený student.
„Ale ne, to je nesprávné," křičí lektor, „ten
Špinavý, protože se chce umýt. "
„Soudruhu lektore," konstatuje student, „vy
to zrykládáte tak, abyste měl vždycky pravdu. "
„Jsem rád, že jste konečně pochopil, co je
dialektika. "
*

Rozhodnutím vlády se budou v Českoslo
vensku stavět všechny atomové elektrárny
barevné, '¿jistilo se. že ty černohylé se neosvěd
čily.
11

Porzí/ťf/j & fvAJnív.- Chcvi-/i pozniií, co je
JřiMíij iwp íi Jco/o Ukriijtrtit.

Jestlipak víte, jaká bude nová trasa ¿.úvodu
míru? Hirošima, Nagasaki, Černobyl

Několik dní po katastrofě v Černobylu
vzniká tlačenice duší u nebeské hrány. „Kde se
tu všichni berete, " diví se svátý Petr.
„My jsme Z Černobylu," volají duše před
branou.
„Nedělejte si ze mne legraci," povídá svátý
Retr. „ Podle oficiálních zpráv tu mají být jen
dvě duše,"
I»

Jestlipak víte, čím se bit tle napříště měřit
intenzita polsko-sovětskéhti přátelství? Gaigerovým počítačem.

Estebák Karel obdivuje střevíce, o nichž
kolega Emil říká: „Ty jsou krokodýli. Pyl
tjsem na dovolené v Egyptě, tam je Nil, v Nilu
krokodýli, jednoho jsem si picnul a tady vidí?
ty boty. Když se ti líbí, zajed si do Egypta. ”
To udělám," slibuje KarelPři setkání po pul roce se divá Emil estebákovi Karlovi na nohy, ale krokodýlích

Moskevské politbyro prý uvažuje o lom,
prohlásit Go> bačova za ruského cara. Jako
takový se bude jmenovat Izotop První,

střevíců nČt.

Zástupce Vatikánu přijel do Ceukottloven-

I

„Mé! jsem hroznou smůlu," vymlouvá se
Karel. „Do Egypta jsem si zajel, v Nilu jsem
zastřelil krokodýlů devčt. Ale představ si ten
pech: ani jeden němči boty, "

síta, aby puk. mohl papuii referovat, jali to tt
tím socialismem doopravdy vypadá. Straničtí
hodnostáři vozili hasla sum a tam, kdcčíni tie
mu chlubili. On jr.i. pokyvoval hlavou a
šeptal:

i

„Jako v LSetlúmS, úplně jako v Betlémě.,."
Byli tím, polichoceni. Zž nuncius upřesnil:
„Nahoře taky samá hvězdu a dole chlív..."

Gorbačov se prochází s Husákem po Vác
lavském náměstí, klábosí o všem možném, i o
počasí a tu si Gorbačov náhle vzpomene: „ Ty,
Gusto, jakou jste tu měli houbařskou sezónu?
Rostly?"
„Ale kde," mává Husák odmítavé rukou.
„ Vůbec nic nerostlo. A jak taky. Bud byla
vedra a v lesích sucho, nebo moc pršelo a noci
byly chladné. Je to mizérie."
„Já se jen ptám," pokračuje Gorbačov, „Že
kdybys chtčl, mohl bych vám sem poslat
35 000 kozáků."
JJ-

*

Ptali se věřící v PmktuovĚ synayoze:
„Ó, moudr]) rubí, povčz nám, proč včely
mají tolik medu?"
i zamyslel «6 rabín a řekl:
„Protože mají královnu, lidy by mčíy děl
nického presidentu, mály by taky hovnajsl.,"
♦

Mezi československým divadlem a republi
kou je rozdíl v podslatč zanedbatelný.., Di
vadla mají východ z nouze. Republika má
nouzi z Východu.

Československý ministr průmyslu zavítal do
závodu rozdělit prémie řediteli, jeho náměstkovi
a nejúspěínějřímu dělníkovi. „Soudruhu řediteli,
co si koupíš za prémii?", tázal se ministr.
„Auto, nejspíš Volhu."
„A co ty, soudruhu náměstku?"
„Taky auto, škodovku.
Došla řada na dělníka: „A co ty, Ondřeji?"
„Soudruhu mi., mi., ministře, já si koupím
tra... tra... tra..."
Ministr nejúspěšnějšímu dělníkovi pomáhá:
„No ovšem, ty si za ty peníze koupíš trabanta. "
„Kdepak," oponujeOndřej, „jáslza to koupím
tra... tra... trampky."

Třikrál po ¿obč zamítlo ministerstvo čkolsiví žádost učitele z Loun, aby ho přeložili na
devílilelku v Bmč, kde učí jeho manželka.
Pak trnu třikrát odmítli zvýšit plat. 1 když
vysvětloval, že jízdné na železnici zdražilo a
on si ze své yáže nemůže dovolli nuvčt&vovat manželku. častěji, než jednou za čtvrt ro
ku. Načež, řekl:
„Když to nejde, tuk to nejde. Za málo pe
něz — málo muziky ... Od zítřka budu žákům
zatajovat hlodavce!"
b
Vybráno z.e sbírky politických anekdot
C j"

Čížka a MorriseJU — MOR MA_HĚ! SátiIr rické dějiny čs. diktatury za posledního* čtvrtji století. Cena DM 13,— nebo ekvivalent.
Objednávky na: CCC Bocks, 8 München 80,
Postfach 300207, V/est Gerrnany.
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Profesor Heyrovský doslal za úkol zji
sti tj jaké národnosti byli Adam a Eva, Po ■
půlročním studiu prof. Heyrovský oznámil,
>.e Eva byla nesporní Angličanka. Nabídla I
v říji Adamovi jablko a řekla mu „yes“. ¡
Adam musil být Rus. Bělmi totiž s nahým j
zadkem a domníval se, í.e je v říji.
*
Husák se dal před smrtí na padesát lei
zmrazit s příkazem, aby byl po půlstoletí
vzkřííen k životu. Cbtíl vědět, jaké budou
poměry v budouenosti. Sotva ožil, zašel do
uzenírslví, poručil si deset deka štmčičky s
vypečeným rohlíčkem a byl příjemní pře
kvapen, když platil jenom dvč koruny de
set, U Pinkasu si poručil jednu „hladkou"
a byl radostí bez sebe, když ho slila jen
osmdesát baléřii. Pak pocítil potřebu se in
formovat. Zastavil se na rohu v prodejné
novin a Žádal Rudé Privo. Němčil je a
vysvětlili, í.e se to nevyplácí tisknout pro
třeli pír komunistů, eo jsou v rezervaci,
*•
V pra?,s,téni rozhlase dostali od poslu
chače otázku, eo bylo dřív, zda slepice nebo
vejce. Nejzkuíeněj.ší, nejstnr.ší redaktor po
kratším zadumáni vysvětlil:
„Dřív? Dřív bylo všechno, i slepice, i
vejce.,."
*
Na Národní výbor přijde cikán se stíí.uostí, í.e uí. před Sesli lety podal žádost o byl
a pořád ještě marně řeka, í.e nedostane li
příznivé rozhodnutí do zítřka, napíše o tom
Leninovi.
— Ale, cikáne, neblázni! Lenin je dávno
mrtev 1
„A vy jste mi pěkní páni, rozčiluje se
cikán. Když vy ho potřebujete, je Lenin
věčně Sivý. Kdyí ho potřebuji! já, je mrtev“.

Povídali si dělnici, jak by se mohlo
Československo jmenovat, kdyby je chtěl
Sovětský svaz začlenit do svých socialistic
kých republik. Shodli se na tom, že nejvýstižnějĚi by byl název Krechlstan, ale dost značná
čdsl dávala přednost názvu Výžranslan.
Před odjezdem z výletu do Prahy si Breiněv
vzpomněl, že mu dcera ulotila, aby ji přivezl z
ČSSR nějaké hudební nástroje. ZaSel do
odborného obchodu, ani se tuze nerozhlížela
ui křičel: „Oj, ta červená trumpeta, ta je
krásná, tu mi dejte!...a hned mi taky zabalte tu
velkou tahací harmoniku!"
Prodavač se na
Leonida zdáéené podívá a řiká:„Pro mne za
mne, ten minima* si můžete vzít, ale ať mě
čert veme, jestli vám dám ten radiátor
ústředního topeni!"

I
Husák se Štrougalem podnikli výstup na
Gerlachovku. Došli až na vrchol a Štrougal
vybizá Husáka, aby něco zavolal, že je to jeho
země.
Husák tedy začal z plných plic křičet:„Mler!
Mier!"
Zdola se ozval hlas:„Veď už mierim, len sa
tolko nekyvaj!"

Potkají se dva družstevnici na poli a jodon
povidá:„Tak teďka budeme mil obili podlo
sovětského vzoru, každý stvol jako telegrafní
sloup.“
„Pak vysoké?" diví se soused.
A druhý vysvětluje:„Ne, tak daleko od
sebe."
Proč sl komunisté nehraji na schovávanou?
Protože by je nikdo nehledal.

CO JSME Sl VYPĚSTOVALI V LETECH 1969
- 1982?
JEDNOHO DEVADESÁTIKILOVĚHO HUSÁKA.
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Není sporu o lom, že televizi vynašel po
čátkem století Rus, Anton Antonoviř Televizcnlto. Dá se svědecky prokázat, že v
letech 1900—1905 byl viděn, kdyí přenášel
obrazy z jizby do jizby.
*
V téže době objevil roentgenový aparát
Ivan Ivanoviě Rocntgcnof, Svědkové ho
několikrát v neděli viděli, jak honil ženu
kolem dači a volal: „Já tě, ty mrclio, prokottk"!
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Závod na výrobu hudebních nástrojů A rizrna
dostal telegram: Urguji naléhavou prosincovou
objednávku polnice. Nutné ji musím mít, abych
zatroubil k ústupu. Podcpsán Husák, Praha Hrad.

I

LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY V MOSKVA
ZACHRÁNĚNY!
RUSOVÉ SE STAHUJÍ. Z AFGANISTANU!
(Do Pákistánu)
*
Večerní univerzita marx-Jcninismu, ve
zkratce VUML, je mezi nestraníky popu
lárnější pod zkratkou SPUK, totiž Škola
pro udržení koryta.
,
*

V bratislavské} krčme dvaja občania posudzujú hospodářská situáciu: „Ťo som zvědavý, ío
bysme tu máti, keby neexistovala Rada
vzájomnej hospodářské} pomoci?1’
„ Víetko, “ znič lakonická odpoved.

CO JE TO TEN SOCIALISMUS?

Potkají se v Sovětském svazu dva kostlivci.
„Umřel jsi před uskutečněním programu na zle
pšeni zásobování nebo po němě" ptá se první, „Já
jsem ještě neumřel, " zašeptá druhý.

pívej

Starý Smíra přijde do lékařské poradny už
dost pozdě odpoledne. Vidí tam spoustu lidí a tak
se ptá:
■— Bere ještě pan doktoři
„Bere, bere, ale jen v obálce, dědečku, "povídá
sestra.
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S. Kapek při svéposlední návštěvěv bratrském
Bulharsku volal spěšně informační cestovní
kancelář:
— Prosím vás je Horizont ponorka nebo obyč
ejná dopravní lod?
„Dopravní lod, " zněla stručná odpověd,
— A hrome. Tak se potápíme, zvolá soudruh
Kapek.
«■
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Prezident Reagan, spolkový kancléř Kok! a
generální tajemník Andropov byli zvědavi, jak
dlouho bude trvat hospodářská krize n nich
doma — i šli se zeptat do nebe. První přišel na
řadu před Všemohoucího Reagan a slyšel
odpověd:
— Recese v USA potrvá ještě šest let.
Řekl Reagan: „To už v Bílém domě nebudu. "
Kancléř Kohl , uslyšev, že krize v jeho zemi
potrvá ještě deset let, si povzdechl: „To užbalt v
Bonnu nebudu”.
Otázal se Hospodina i generální tajemník z
Kremlu, kdy konečně skonči na velké Rusi zdí
časy?
—Juriji,Jtiriji, ty budou za vás ještě dlouhou,
předlouho, tak dlouho, že tady já už nebudu.
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Budit váni vyprávět a přijdete na to určitě l
ítííHí. Je to už dávno, co žil jeden Z'elký mni, ¡en
mu tak fikali, že byl velký. A ten se jmenoval
Lenin. On se vlastně jmenoval Uljanov, ale
říkali mu Lenin. A ten mě! kamaráda. On to
vlastně nebyl jeho kamarád, ale fikali to o něm. 1
Vlastně se ani neměli rádi. .-1 ten se jmenoval
Stalin. On se vlastně jmenoval Džugašvi/i, ale
fikali mu Stalin. A ti dva udělali v říjnu revo
luci. Ona vlastně nebyla v říjnu, nýbrž v listo
padu. A lev té zemi divů vždycky viccbno dlouho
trvá, než to dopadne. Ale my fikáme říjnová
revoluce, i když byla v listopadu. Hlavně se v ní
vraždilo, tak tomu fikáme socialistická. A
vlastně to nebyla revoluce...
... ale to je vlastně velikánskcj bordel...!
Tak vidíte, že na to přijde každej sám, co to
vlastně je ten socialismus!
í>
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V přepychovém hotelu v Tatrách íe rozhoeíli
zavést pro zvýSen¡ tui'i^th^iéhloo ruchu striptýz.
Po prvním předstaevnt ndvšte-nnoít klesla na
nulo. SvoIuH, poradu. aby zjistili, v Čem je
chyba. Osvětlení bylo v pořádkui, rovněo tah
hudba, všechno se zdálo perfekenó. Posléze jeden
soudruh přisel s olát^koit, zda není vad.. ív
výheň i stršptýzky.
„Vyboufnoo, soodmpi, HHel kultumí iefeoent. Dává! jseni dobrý pozor. Je to prověřená
roo^rniko, členka strany od roku J 9 5 a úiassnice Slovenského národního povstání'

u

Nastala boubařshá sezona a do lesa vyrazil
policajt. Našel krásny'• éřth a říká si pro sebe:
..Tady jich přece mosi být víc. " Rozbíiž¡ se, ale
hledá marně. Vytáhni pended, bác do hřibu a
rozk/ionjc; „Kdo mái kamarády" “ Hříbek
pochoptryinl' nic. R.^tz^itenýý pobcajl pokračuje
ve výdechu. až je hříbek na padrt. Sebere roz
mlácené kousky, dá doma na stol a zena spustí:
„Ty darebáku, ty sihovCc. Co jsi s tíni hříbkem
dělal""
— Co bych s níni dělal. vytnouv áá se poli
cajt. ijklc^u.-zi na umývárnl. "

Na ttaVb’l silnee• se pot kaj dva eťttvřf, st.Ví
zná mé „A/c kde se tu bereš , ptá se jeden,
„V'řdt:'t rv isi přece byl nánnssdeem řťdliťlt?'
Atío, bvl, .-Ue o je ta moje prosnrřiká
huba, Byl jsein náměstkn,:, žil jsem: s> bíieěně,
měl jsem
i> j'aikh krásniu: ženu, roztomi
lou sekretM». nechybělo mi vul-c: nic. Ale,
jedlou, za mnou přišel fliýdsed,i KSČ-, proi my
jsem nebyl na pvsledií: schůzi stranicki'
zace. Řekl jsem mu, že kdrb>eíl.> byl věděl, že to
je posleduí schůze, byl bych bývál určitě ptiše/ i
s lnaueetkon. Poomi mě te,tadi/: ua msto
vrtltmeho> nlaléíki od^^t^enií. ¡inztMnitá tekrt■•
tářk,, u‘ř nebyla. ACc to nit. V tainceiáři jem, si
pověili obraz
na jednu stěnu, Bardoku,i na druhou stěnu, Při.!! vvtinl milice,
p^^tlva, ,I se na ohrady a roz^tiía.íl: dej tu potv^oirii
pryěí, 1 tik jsem tundtli Husáka, 7.a to mě utiě
hili vn^áimmí1- Už jsem nelně: ani tekretálřttu
iini , tato, žena se se ,imou dabt rrl^koést, inH
jsem atakwt ánít., A zase va mtou, jednu,i přišel
le'|ile: zavoiliu straže, abych tu staré kolo u
hrány ukiidl. že iiřijede sovětská delegace, „ lo
není videa zapoiřeWÍ", řekl jsem mui, „Já si ten
bityki i zrnin i " M(, <i m i, j , po jjfm , da^.

|

,
'■
,
,
,
■

?
SovětU, nians^ek’—ppcchlfoi sní v Traiíkiachenu o Kalifornii a San ^áknrisku, kde —
mají to z jisté huby — leží zlant na olici, jen se
shýbnoHti A skutečně, sotva přílet i do San
láanltsSkl a sestoupí z lrtadia, vtilí manželka
na zemi destálcliálolrit bankovko.
„Hekl. podívjj ^*1 destl dolarii on zeini."
— Na mou duši, potvrzuje manžel.
„Tak je přece seber", rozkaZHie žena.
— Dej mi pokoj. odsekl i mkndyl, ještě jsme
ani neprošli imigračníprohlídkoii a už mě. honíš
do prácel

»r
Dmaz na rádio jerevnn: je to pravda, že
tvarni Iljičoví darovat na í. máje na Rudém
nárněsí i aiitomohil Volha"
Ano, vcelku je to pravaa. Pro přesnost je
však třeba dodal, že to nebylo na Rudém
náměstí', nýbrž na Náměti 1 revoluc. DaR je
třeba dodal, že to nebyl aulomobí! Volha, ale
bicykl Uhraima. A pro úplnost je třeba dodat,
i.e ^ '11 kolo neáarokalí, ale u/kadli.
r

Na Slovensku se chystají založtt Vysokou
školo bačo^isSlou. Bode mít čtyři přeciměty:
VýránlM, zasnění. rnšhnu a lako-!cnams-

Na auto pohřebníb^o nst^v^u, Herc se zastit^ilo
před domem, hulákaR panička ae řelih°
Poseío^í: „T^dy nik^o neumřití, soudruni,
kwkejíe jet dá1."
„Bydlí tedy mmká pand Nováková, ", vHHř
na ni funebrcíci
„Jo, to jsem. já. Proč?"
,,Tak nekricte a pojc^t: dolř1, přivazb jsme
vám děti a pionýsskíko tábora,"

Souitrtlkk,i uěijeltai se /’It žááň, zda ’ivěd, mi
znamni,, slon, kaattttlkt,. Hlásí se Pepiček, |
„Proíl» kklOsjtrl^0i| je, když iiiíih doma chclp- •
nou kráíktí." lěítelki, o/ir^ii-ťjiii•, to že umí'
krlkttrtok,,, spíš jen >le!těstí, talkttttlail m,
přiMai ^i\ kdy, spadne letidlki se ntkx'ěsk•kt^
stáni, delegací,
!
Ro měsíci přícház., na intpl■kc: toni^rlh: ředil^il .
a zus docház., na vríl,ka, pojmi, ktttkSlOlfa.
Pepíček dosiltVií slovt, odpovídá: "... síin, ,
tollžko uěite/ko, taltajttak, ^t\ Myž sp,tdne I
k^dR sc tovětsktn < sta tm dllnga^itI, Ha ... drn,
0o nen. v^čdeu: eif'dhly’ nn¡jěst^, neíjěst:
Rí^iž
nám doma ihcípnllu kr/líH. "
t'r

Jaiký ^e rozdm m^za Přl■nrtlln^rt C!^^aěnl^n1 a
řidičem ^lil^dlhko vozu?
h^n, Přnnyyll C^^iÍČ měl v^oy,1 před tl■bou.
P.rocházá se po Vltavtké>:t nábřež, v Pooiz/.c star
ší muž., Zattavl: a lo'vlcky, na heré ted■el mladý
manželský pír a pi^i^ivil:
„Je to dnes krásný pohled na Kreml."
„To přece není Kreml, dědečku, to jsou ¡Hraděany!”
,
„AIh jděte, mladá pani, Já se vás tedy zt^eptám;
fak j' sOc se jmeao;oata za svobodna?

.

*

.

„Jak^ý společný prvek má ČSSR a b;ygkuě^tatá
l,Ba‘¿aaěata mají cvoky íoI a CSSR auhkřcl,!

, jaký je roa^dl: mezé Hěml^i^kl^ni v^^i^í^odním a y,l^^'ada'ím?á
???
.
'
„Výchonnt Hě’n^ei^t^(: má Marxe a Západm má
KOpoííH
.

Přišla komise k odsouzenému na stnrt v
předvečer popravy, aby vyslechla, jaké má po
slední přání. Cokoli dosažitelného mu splní.
— Chtě! bych vstoupit do komunistické
strany, oznamuje odsouzenec.
Byli překvapeni, ale dali slovo, je to poslední
přání a vzali tedy odsouzence do strany.
„ČIovéčc, co s to udělal za blbost, říká
odsouzenému dozorce vězňů. Mohl sis vybrat
to nejlepší, šampaňské, šunku, dorty, na posledn ím přán! se nešetří. Jak jen tě mohla
napadnout taková hloupost — vstoupit do
strany!"
— Víte, chtěl jsem udělat radost svému
dědečkovi, omlouvá se odsouzenec. Dědeček
říkal, ic by se rád dožil toho, aby ní byl ko
nečně popraven nějaký komunista!

Otázka radiu Jerevan: Proč jsou v 5'wt'fskeni svazu f.iA" oblíbeny špičaté italské polo
botky?
Rádio /('iť;\!)i odpovídá: Protože s<' jimi dá
zašlápnout Jv.íl’ i v koutě.

f}

Široka j\‘A‘.i Volba. Pluje po ní vor, na
sedí Ivan Jvanyč. Vor uvádí do pohybu Žena,
která odstrkává vor bidlem. Ve břehu je slyšet
hlas: „Ivane J-íwiyťi, zastav, vystup, posedíme,
okurky pojíme, vodky /> opijeme, po besedlije
me. “
Ivan ívaiiyč volá: „Kuzmo KuzmiČi, rád
bych zastavil, vystoupil, poseděl, okmečěk
pojedl, vodky popil, pohesedoval. Ale jak vidíš,
nemohu. 1 V;'« ženu do porodnice!"

Na UV KSČ přišel následujíc! dotaz: Pude
zboží, které bylo ij Praze k dostání při příleži
tosti „Světového shromáždění za mír a život,
proti jaderné válce" k vidění i v ostatních
městech ČSSR?
Odpověd: Ano, výstavka je putovní.

Kdy bude v ( 'eskoslovensku ktmiunisnlns?
Až všichni vlet hnu rozkradou a budou si lo
půjčovat,
■!

Stoji pán tm Václavském náměstí a zvrací.
Jde kolem jiný muž, zadumaně na něho po
hlédne a po chvíli praví:
„Víš, že se ti, kamaráde, ani nedivím?"

Soudce:

čeho

„Podle

soudíte,

že

byt

Olympijské hry v I os zlnyylrs. Maličký
Čechoslovák uchopí kladivo, lehce jím zatočí a
vypustí jej daleko za hranu i světového rekordu.
Při druhém pokusu hodí ještě o patrnu t nu trii
dále. Hlediště dlí, ¡‘ratulanti vyzvedávají nia
tičkébo Či t ha na ramena o kdosi se ho ptá:
„Jak je to mož.ný, jak je to možný?"
A maličký ('.echmltivák se skromným úsmě
vem povídá:

obžalovaný

Opilý?”
Svědek:

„Třepal

Soudce:

„Proč

kandelábrem,
považujete

to

pane
zif

soudce.".

dňkaz.

opilos

„Ale, to nit není. Dejte mi k lomu kladivu
ještě srp a vůbec ho nenajdete."

ti?"
Svědek:

a

mandu

„On,

díru

totiž

po

hledal

na

zatmi

mistru

titulu

íVrjnV.í; škůdci Českos/ovenskit ■!’ rtuť PRU
HHkWíiiwv. 21 Pova/eč rudý.

Sbornou

ko

u

světa."

&
Na

staveništi

pražského

Metra

přišla

stranická

Ještě jedna o llrežněvovi v pekle, kam se
dostavil, sotva dodýchal. Lucifer se ho táže, do
které sekce pekla chce jít, zda do kapitalistické
nebo komunistické.
— V čem je rozdíl?, doptává se llrež.něv,
„Kapitalistická, to je Irest, Tam všechno fun
guje aspoň na <J0 procent. Pořád se smažíš,
vaříš, opékáš. Komunistická sekce to je spíš
odpočinek. Jednou nemají ubil, podruhé /.as
není olej... a když. mají uhlí i olej, zase neteče
voda na vaření nebo mají vlhké zápalky..."

a

vládní delegace. Hned na z.aěátku prohlídky je
upoutá dělník, který uhání s prázdnými kolečky a

za

chvilku

se

ho

Když

budovatele

opět

vrací

potkají
dotazem,

s

prázdnými kolečky.

podesáté,

zastaví

proč pořád

upoceného

jezdí s prázdnými

kolečky?

„No,
sotva

ted

jezdil

nám
—

zdvihli
ne

už

normy

tak,

že

¡á

stačím

nakládal!"

*

Co je to vlastně anglický1 horror? Šest
Angličanů, šest skleniček s džinem, jedna z
nich je otrávená a neví se která. Co je to
francouzský horror? Šest Francouzů, šest
nádherných slečen, jedna z nich je nakažená
a neví se která. Český horror? Šest chlapů
v hospodě, jeden z nich je fízl a neví se
který. A co je to sovětský horror? Šest obě
šenců, jeden z nich je vinný a neví se který.
Ur.—

Víte, co dělá v Praze mráz, když. má Gorbačov v Moskvě projev? Leze na ústředním
výboru komunistům po zádech.

■{ Q

Sešli se v nebi představitelé Svaté stolice
Spojených států, Československa a diskutují o
automobilech, které jim Išňh přidělil. Papež, je
se svým zlatým Poli: Roycem spokojen. Reagan
trochu namítá, že dostal jenom Mercedes lícnz.
jak k tomu přijde. Papež, vysvětluje; „To je
přece podle zásluh, dostáváte vůz podle toho,
jak jste se na zemi starali o svůj lid. Proto
dostal Gusta Husák jenom červenou Škodov
ku. "
Husák se naštvané ohrazuje: „Co já, já na
tom nejsem nejhůř. Včera ráno jsem potkal
Andropova, jak jel na mši svátou na kolobéž.ce. “

„ U nás je to tcd mnohemt lepší-." liboval si
japonský dělník. „Když pracuj. dvanáct hodin,
mohu si napsat deset a dostanu je íaplaccaio'."
„To je přece m^ehjráz.n^ost,” rozčílil se nnmritiáy'
dělník, .„Jestliže pracuj í dvanáct bodi, musím
dostat z^^pile^i^^iio za dvanáct hodin. N!o ne?"
obrátit se na českého dělníka, „jak je to u vás?"
„U nás je to tak. že pracuj-bi Cest hodin,
molut st napsat třeba deset nebo dvanáct. To
ntkdo nekontroluje a vůbec na tom inedleH. "
„To není možné" “ zvolatt unisono americký a
japonský dčlnííe.
„Proč. by ne?"' odpo védi! jim česky koirga.
„A {totiž napřít icst, deset nebo dvanáct, ont mi
stejne zaplitíí jenom za tři hodiny.'"
Domovní důvčmík z Bud^cč^^^leó udice na
Vínobradeib potká na ulici ženu. partij z
domut. která veze na kočárku teicvzii. „A kam
pak, sdudru■kdot^, s tou tc-evi-ít Rot^bibi sc
t J fl
ivnm?
„Alt ne," odpovídá paní. „Vzztt ji do kostela
kc zpovědi. Ona totiž fttrt jenom lže. "
t

Ammann iíčí, který byl nejitaílnbjií v jeho
živoiČ. Bylo to tenkrát, když byt večer doma
nnml mamžc/ka hrnla u sousedů bridit dětt byly
na výlcvt v Paříži. niobt si neraženě vybb-ttí z.e
Čtyřicr^t programů televbr^^. popíjet pivo. kouřit
Mactbotouhb a uvaUovat o dovolonc. Někdo
zaz.vontl u dveří. íei otevřít a iam krásna siična
mu dzo^^^rra, že vyhnc! 200 000 dolarů. „To by!
můj ožjib^^sinějeí den v ŽivoiČ. "
Francouz. iiiČC pudoOný osud. Taky byt sám,
Žena SIcvíCiIii u sousedů. dětt byly u mořžt popí
jel burgundské, koujit 0^1^, vybito1 si z ot^monctt pořadít trirvihre, /dpi zazvontci telefon a
oznamtl mu. Že vybrvt vilu na vrnoDvČ. „To by!
můj oejljrniiíj^^Oí drn v životě. "
„No, " povíJU Rus. „u ^^mt co bylo tak. Ležel
jsem v ponlcjil protože v teievchci zase oebk^lo nic
puř^d^nhbo k •ltIdebC, občas jsem st uklouitl papironu. Denní dnvVl vody^ jsem už. ^0^. tyf/il,
přrmýCIcl, zd^d není v kHcbojti ndco k soddl^tt. V
kuchni manžc¡ra se pokoííecra ze starých íatů
přesít nově. díttt byly sr íkuCu^u na hrjgna:č. V
tom někdo zazomti u dv^^^í. O leví» ořede
mnou dva p^n'. v černém a t^ sc: „BydB tu
Uíakov" “ Vzpamatoval jsem se a rychle jň^i
řrki. žr ne, že Uřakoti b^tlbt o poschodí výí.
Oa^e^'(jt - a o Kp1 oejíjr.n|nj^jíet den v m^m žavottč. "

»
Gorbaoov o^víítíjitl toz^lrenu, z.anta^vjtl se u
soustruhu, ornCuboroncOo nurd^t^lcbncl P mlkovern, a navára! rozbodor: „Soudlhhl, *rudkuvSl nlulit bys praco•ral, kdykss mít v sold
ítrn^ftcle vod^i^Jkí "
„Mokí"'' odpu^'■détiCl PptVi^/^‘o.
„A m^bt hys pracovt^l, kdybyss mít v nobepůl
Citni?". vyzvídel Golbrac^í^l
„Moh^’,"" odpdtíSbCčl lakl^itý^ky PrvtVkc^lOl
„A mo^ht hys pracovat, kdykss mčl v ¡ohd. litr
vu^i^ky" "
Prudovi.’ se rozčíC^: „Copak nevjdílel že pracujut^"'

KtH kon|t'roncc na nrjiyí’.í.tí nirovni ve 11-'.ishtilJ;do^tH skončil,t nezdrimnt, rozzlobit se l'írmokom•í Bůht .i poslal arcbandiaa GabricLi na
Zemi. ,■trdroníiCl GabrlcI se stntnikmi>1 zjevít ve
snu a omnémU: „Protožo iste se na ničemt nedolčdíiit, pth.mě■aat¡ he■ Pat a. . Bdžti • domtt a vězte,
že za tedat budt‘ imc.' .«’('v." Rragai t ihned
svoVíC obé S’l^elrlá
, zm»bijiutn\ll teievízu i stanice a oionent! nňn^tbtt „Mďin i převelice
smtiOloti spravit, Za tydínt bude kmc s,il^'ía.
Schvalie zikon. žr se smí rozdě^itt zCatý poklad
Spořených stánů mest chudé .■l,r^‘čroltv, aby si
mohiit něco užit"" ^dtrbdOov už za letu do
Kri-nilti nanda, aby sr ihned s^^^>.tiay na ulici
sud v zabavmi! vodkV a jiného al knotuu a tele
vizi oz^^é^:itl tragickou zprávu o konci světa a
dat si Nr^_vkííi^mti sovělmi nchoríjtt rozdHtďimí
piti Kiížt přiletěl Hunik do Prahy. ívÍ-í 1 dal
svo^^,tt zákododáélié sbory a i on promhtvH i’
nnrodn teCl^vi-ji‘ Pdhilájit‘‘ „Mamt pro vns
víechniv, soudruzi a souirružkty, dnzet sswlu
občanů'. velmt, velmi i radostnuiu zpnívu. Pere
sHrok'.i nebude. inrrstrojka se konat nrbude..T

V Afoskvi byl fírein/vtin na sjezdu ktdcboz.nlků představen stařičký, zasloužilý cho
vatel odkudsi ze Sibñ'e. Ltoniid s ním driežnč
pioznitw a závěrem se stařičkého, ttlouž.ilého
kolcbonidka zeftol. jak. má. ^ř^iínl, Že by mus je
rád sphnl.
KolcbznnS otáieet, vyenlouvat se, že zásluhou
straty a vlád, má, vídus dost, žes nic m^e^^třebuje. Aees kdy^tŽ B rež.ni^v naléhat, osmt/iiS se a
lepan!, „N^itaala a j^á. kd^by ta bylo mož.nk,
malou dačt, s kouskem áa^^l^á^ddy, uí dlouho
tady
.“ Brcžnřvk^vl na tajemníka,
po^^^iuiI ktolcbzznlkovt na ramen, a uj|^t|S ho0
ž.e už je př^ni s^bdhuo.
Za rok zase jezd SoI<^1^(^:^ic^Su, v MookvČ,
zase lta^řič^S^'ý, zasUužO,iis chvl^ttreS ze Sibiře,
Brežnčv k němu z UiIí ^^t^ltčS s napřiae^^ou
rukou, poiaává se po ^á,Urp1bí a zase vyzývá, jaké
má pd^ánt, ž^e
je lplnt. Ko^^lvzznSk opět
vzdává cbááht straně a v11!0, ale kdy... Leon¡d
nedá jniak, opakuje: „TatoG a jd, huyb^ytll bylo
^t^žeké, makii daČu s ko^tls^rmn á.ph^!^|^lady¡ ¡df.
d|o^tdv) ta^y že^^ree^ke...,", BrežnUv sc tázavě
•zp^ádá na tcjmžlspá, len oula^očí, přiběhiee 's
výtbkem roh staré Pravdty, kd, je na etrvní
ltTdn^c kob^ivážldk 0 Natofeu jd^e^^d maloft
dačou u aousjen zahradk,. Brcznv, ukazuje
novoniy zasll^tfži¡mku choá^rtteii a s bb^^et^^^^^e
á^iýrázmm v obličeji nuu ří^á.- „Soudirh^^u, velice
js, mě ^^t^moutotit. l^rul<^tl0dPý choá^rttlS, uzz^tmi
pracl^'žJ^^ík a nečteš ltěpntu^Sdy itokl"
n

Praha - babičSra |^^čt - tálde sc oz.v^ dlělfflát
|a|á^a. „Co se tttje?" ptá se bar^l0fsp.
„AF přycS Goob^^ěcov."
Za žěaoitk okam0kku Ua|^ls ^^uá |a|á^r¡, „^o
se to z.p^:tj Mje?" p^á se fabiAn už pfiondVri.
„Vío Gorba<UJV■přejuS, baibi.“
„A to ho lo Cro^bo^'kí' nqwprvé nž^t¡refi|i?"

Jaks j^e roz^^l mezí Du0čaem:m a Gorbaiovemí '¿á^t^>iýl ale Gorbaéov o
n<^tvl.
fr

V^ii^^nník s^oV pvrmjžké po0ů^ruáty a too.nam^^<t, ze v 11.48 ho^m mn'i pS^cí, Soukr^^tllkm,
kt^t^inS ^anť digitátOty, ýysvékjjs,■ 11,48 to 'e penUrelt, pen^deaU, ži^¡lčSrá a s/lžV^tltk.
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After the’ Runt'-. President Tilo),of-Yugoslavia, stands with five boars he and foreign
,*>¿1,.
. y Karadjorjdevo, Yugoslavia.
Sa. Yl M 1 u-n-ni

TURISTICKÝ HOSTINEC
Americký Slovák zaslavil
sa v restauraci! ť Kútoch,
ktorá mala na dverách napísané: Tu sa hovoripo anglic
ky, irancúzsky, nemecky a
taliansky. Vojde dnu a po
ví e.
— Do you speak English?
Nič.
Sprechen sie deutsch?
Nič.
— Parlez-vous français?
Nič.
Napálilo to hosta a vy
buchne po záhorácky: Kto
tu potom hovori po anglicky
a Irancúzsky?
— Ti host i a medzi sebou.

U— =

HYMNA
— Viete, akájemoravsxa
hymna?
— Viem. Přestávka medzi
českou a slovenskou hymnou.

zg

“§

|2
Sis

LUSTRÁCIA

NÁKUPY
Babka si spomina na staré
časy, ako bolo dobré s nákupmi.
— Keď som za Slovenské
ho státu urobila za sto korún nákup, Hedva som sa s
nim dovliekl&.domCtv. Teraz
som urobila nákup,za.stovku
a vyletěla som s nímma štvrté poschodie ako střela.

DneSná křížová cesia - to je cesta v socializ
me.

“2u

Nově previerky bývalých
funkcionárov sa volajú lustrácie. Pýlajúsa na takej lustrácii bývalého okresného
strany:
— Súhlasíš so všetkým, čo
čítáš v novinách?
— Súhlas/m.
— Aj s tým, čo je v teievízli?
— Súhlasim.
— A čo, ty nemáš aj svoj
vlastný názor?
— Mám, ale ja s ním'nésúhiasim.

Jo žljent v socializme, ni6j Řéí v&nk v luxusnom
soclallzni e.

¡. .í

Prcdlým sme hledali costu k socializmu, dnou
hlodáme, oko z nelio unikiiút.

|f=**

DVE PŘESTAVBY
Před rokom: krok dopře
du,.dva kroky dožadú, letmý
. poftTad na Západ, hlboký
úklon ha východ.
'
Teraz: Krok dopředu, dva
kroky dozadu, letmý pohTad
' na Východ, hlboký úklon na
Západ.

,

Jaký je rozdíl mozi Mltterandom a Jaruzelskim?
- Mittcrand Je si jlsl, ie má ve vládá ně I ČLOVĚČE, 01 ,¡du kam , ¡du,
kolik komunistů.
vMycky nakqncc-. skončím 1 na

Před trafikou; Máto "Perspektivy"? Nemáme.
- "¿ivot VarSavy?" - Uí není
• "Republiku?" - Vyprodaná!

Co je obložený chlebíček a la Polonaise? - Jeden lístek ne maso mezi dvě
ma poukázkami na chleba.
\Dral se občan do polského rozhlasu a
chtěl promluvit k světu. Když vytrvale
prosil a žadonil, pustili ho konečné k
mikrofonu: Ale jenom iedno Jediné slo
vo, občane!- To stačí. P-O-M-Ó-Ó-Ó-C!

V socializme je krádež najčastejšou íormou
vlastnictva.

On je přesvědčený ateista, lebo nič na svete nle
jemu svaté.

U KOMUNIZME A MOŽNO
1 TERAZ

DEFINICE POLITICKÝCH SYSTÉMŮ:

1. Nemysli!
2 Ak myslíš, nehovoř!
3. Keď myslíš a hovoříš, tak
nepiš!
4. Keď myslíš, hovoříš a pí
šeš, lak sa nepodpisuj!
5. Keď myslíš, hovoříš, pí
šeš a sa podpisuješ, polom
sa nečuduj!

KOMUNISMUS — Máte dvě krávy. Vláda vám
je obě vezme a dá vám část jejich mléka.

SOCIALISMUS — Máte dvě krávy. Vláda vám
vezme jednu z nich a dá ji vašemu sousedovi.
FAŠISMUS — Máte dvě krávy. Vláda vám vezme
obě a prodá vám mléko.

A- — Viete o lom, že vědec

NACISMUS — Máte dvě krávy. Vláda si vezme

kému odboru sovieiskeho
KGB podařilo sa ident¡(¡ko
val' egyptsko rnúmiu fíamsesa Piateho?
B: — Neviem, ako to urobili,
keď sa to doteraz. nepodaři
lo ani německým, ani ame
rickým archeológom.
A: — Jednoducho. Miimia
sa přiznala.

obě a zastřeli vás.

BYROKRACIE — Máte dvě krávy. Vláda si
vezme obě, zastřeli jednu, druhou podojí a pak
mléko vyleje do odpadu.

KAPITALISMUS — Máte dvě krávy. Jednu
prodáte a koupíte býka.

„„ .............. r., .
zen.
DVA VTIPY *Z* ROZPADAJÍCÍHO ST SSSli;
Rát"jěk2 govorit vnuku: "Za Lenina, Toljo, to bylo jako v podzemní dráze. Svítila jedna
lampa, ostatek se utápěl v temnotách. A za Stalina to bylo jako v elektrice, někteří seděli,
zbytek stál." - A teči, za soudruha Gorbatova?’ ptá se zvídavý vnouček. "Nu, za soudruha
Gorbačova je tt. jako v taxíku. Čím dál jedeš, iúr je t0 dražší." Také druhá anekdota
si bere na mušku perestrojku. Kolchozník se ptá Stalina: "Vystavěls něco, Staline?’ - "Nel"
- Kolchozník jde za Brežněvem: "Tys taky jistě nic nepostavil, že ne, Leonide?’ - "Ne:"
I navštíví kolchozník Michaila Sergejeviěe: "Podívej se, Míšo, Stalin ani Brežněv nic neposta
vili. Co chceš tedy přestavovat?’
' •

Husák se dal na spisovatelství.
Napsal první knihu a to z prostře
dí hudebního a nazval jí ‘04 basy
k čelu, druhou z oboru sportovní
ho ‘Jak jsem vyběhl s dělnickou
třídou’. Třetí dílo je ze. života
sexuálního ■ název ‘Tisíc polibků
s Brežněvem’. A celá trilogie nese

název ‘Stařec a moře nas...............
*
Sejdou se Američan,- Rus a
Čechoslovák a hádají se, kdo z
nich má nejlepší ozvěnu. Rus
povídá: “Já zařvu Gorbačov a 14
dní se ozývá of, of. ”
“To je toho,” Američan na to.
“Když zařveme Reagan, měsíc se,
ozývá gan, gan, gan.”
“Tož vám řeknu, pánové, žt,
j jste oba vedle, jak ta jedle”,
pravil Čechoslovák. “To my v
pětačtyřicátém řvali Svoboda!
Svoboda! a dodnes se nám ozývá
da, da, da. ”
(Právě nám došlo od Kalicha.
Red.)

Čemu se v Sovětech
směji
Učitel: “Co je komunista?"
Zák: “Komunista je ten, kdo
studuje Marxe a Lenina. "
Učitel: “Co je protikomunis
ta?"
Žák: “Protikomunista je ten,
kdo studuje Marxe a Lenina a
porozumí jim."
*

*

*

Učitel: “Popište USA."
Žák: “V USA kapitalisté utis
kují lid. Polovina dělníků jsou
nezaměstnaní a všichni lidé žijí v
děsné bídě."
Učitel: “Co je cílem Sovětského
svazu!"
Žák: “Dostihnout Spojené stá
ty. ”
’
. ,
________ '____

.
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Čepi oková „dcera Klé
oka & ivmamo’/XŠZ'kÍ/. - ''

ica re m. Lás ka/

Soudružka Hodinová-Hotelová-Spúrná řekla: ”Dědeček;.a babic
ka, ujídají chlebícka, Babická a
dědeček ujídají chlebíček".
Chnoupek sc uchřtoupal: "Žádá

aby

me Čechoameričany,

ně" s "já ig li e - _

^g

t/

•

/ V
? e •pě s tu jí t ř i druh y lá sk y; -L ás ka kpřn g^: z a
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WASHINGTON - USA
Bývalý •. president Reagan
vzpomínal na svou charakterizaci
Sovětského
svazu,
jako
“Ďábelské říše“, v r. 1983 a řekl,
že prostě říkal úplnou pravdu.
Reagan vzpomněl na tuto kon
troverzi během své řeči v Hudsonově ústavu, který ho odměnil
cenou Jamese Doolittla za
vynikající přispěni k národní
bezpečnostní ochraně.
Přijímaje tuto cenu. Reagan
všem připomněl, jak byl za svůj
pevný politický postoj kritizován.
“Vzpomínáte sí jak bylo
Reaganovo vojenské zbrojeni
nebezpečnou hrozbou k zvýšení
napěli v Sovětském svazu?" tázal
se. “Vzpomínáte si jak rozhod
nutí zmodernizovat Pershing a
létající rakety v západní Evropě
měly
údaj n ě
podm i n ovát
významné vyjednávání se
, Sověty?’’
Reagan řekl, že neodpustitelná,
v ocích kritiků, byla jeho tvrdá
slova.
“Vzpomínáte sí. že před
několika lety jsem poznamenal,
že ¡komunismus je na cestě k
hromadě popela historie, a že i
nyní můžeme pozorovat jeho
poslední smutnou kapitolu?'1,
tázal se a přidal, “Který blázen
mohl něco takového říci?“
Na to pokračoval dále: “Ne
jhorší ze všeho byla ta dvě jed
noduchá slova, ‘Ďábelská říše,'
která zavinila (o ‘kritické
, P-">ooření'.^

psali

krátké dopisy. Máme málo censo
rů”!
Rudý president a diktátor z
Etiopie Mengistu Haile Mariam
zvolal: "Neposílejte nám trička!
Pošlete zbraně! Potřebujeme je
na rebelující Habešauy na severu
naší země"!
Návštěvníci Západního Němec
ka:
"Tam ve výrobě nejvíce
vydělávají továrny na bílé prapory

ChruŠcov jednou žvanil: "My
vás pohřbíme! A už hnedle je to
v sousedství. - Kdy*/, toto neřekli,
tak si to asi mysleli.

Rády -si s Husákem navzájem
dali,
oba se pak z toho radovali.

Cíjí však mocné pohnutí;
vždyt nebylo žádné vyhnutí.
"Nic si z toho nedělejte, pane
Kolín, že jé ťo tu v tý mátúžce
Moskvě pro vás tak špatný.
Uvědoměj si ale, že se přece
1 zpívá: ’’Žije, žije duch slováriský,
' Žid bude na-.věky! *’
Jára Kohout
Z Polska:
Dva kamarádi sc potkají ve

Varšavě.

«Co děláš?» -

»Jedu kupoval maso», - «Kam jedeš?» - «Do Kato
vic». - «Copak

tady

ve

tam mají maso?»

Varšavě,

ale

-

«Ne,

na

fronta

né

maso mají
začíná

v

Katovicích».

Vláda

... a jeden z Prahy:

přikázala prodejnám

byl stále

vystaven

aspoň

masa,

jeden

aby

vuft.

ve

výkladech

!>rý proto,

aby

před nimi nestáli lidé fronty na kachltčky.

j

"Šéfe, co je to ta přestavba společnosti?"
"Ho, jak bych ti to vysvětlil, " povídá vedoucí;"Tady
viáič dva kýble. Jeden je prázdný-a ve druhém vid-íě
hřebíky. "
"Ale Šéfe, já to pořád nemůžu pochopit. "
"Tak je pře syp, " rádi vedoucí.
"Ale já pořád nic nechápu, vždyč je tu stále jeden
kbelík plný a druhý prázdný!"
"Ho právě, ALE TEH RACHOT!"

j /Od našeho čtenáře/

'/'Tlýj"

Soudruha Gierka miluj! nejvíc malé dáli. Zbavil mlé
ko skraloupú-

Z NOR:

Proč má Neues Deutschland tak velký formát ?
Aby nebylo vidět nádivu, který ho čte.

Co se stane, kdyí policajt spolkne mouchu?

Celkem nic. Má jen v vdudku o trochu víc mozkové
hmoty než v hlavě.

Neplačte moji drazí,
neplačte, že Vám odcházím.
Odnesl ji vánek,
nechť má hluboký spánek.

Ve jménu i syna,
i Stalina i Lenina,
rodte se podle Mičurina

anekdoT^riu m
dnes mu sově sásobovnci.

Oznamujeme všem známým, příbuzným a přátelům,
že nás dne 17. listopadu 1989 navždy opustila
sestra, matka a babička

Zntimco problémům jablek jsme
ji- věnovali svou pozornost, po
stupní rozSiřime sví obzory i nu
jiné r.boř.í. Sortiment, jak hlásí
■ minjsLersLvo zásobováni, je u nás
nepřeberný, Huso .je snmnzřrjmě nu
prvním místě.

Zemřela náhle, ale po dlouhé tčžké nemoci
v nedožitých 42 letech.

babička při jde k nádražní po
klad né n praví: "Pronimieli, pane
dráha, jeden lístek do Hri-.ltu" ".lak, babířko?" "Do hrstka, říkám
vám to po Čeňku." - "Nojo. bnbiČko, ale voně žádný llrnko uecxiaLu,ie." "A jupii by neexistovalo, dyť
sám soudruh prezident říkal včera
nu televizi, ::e v bKZKLI bude um tm
dosti"

Pohřeb se bude konat v umách ve všech
volebních místnostech dne 8. a 9. června 1990
v celé ČSFR

"A jestlipak vÍLe, proč vyňlo
nařízeni, Se Mutiny museji hýl. nej 
méně 1 km od nebe?" "Aby ne ty dvě
I rout y nepopru 1y."

Vedoucí úloha KSČ

Mini nir výživy nařídil, vyňelřil.
práč je nedošlu lok hovězího. Zu tý
den mu přJuJnSný soudruh hláuí;
".Soudruhu mi ti i m ře, n růstem
sort ¡mentu j ume'tle rozhodli rmsilělil Muliny nu upéci sl i zovnné pro
dejny. Vepřové ne teti prodává ve
Vepřne, telecí v Tělně, rybí v
Rybně, .len nu hovězí jrutte ještě
nevymynl el i jméno prodejny. Proto
ho ncmhf.etiie prodávat."

Zarmoucení pozůstalí:
Miloš Jakeš
Vasil Bilak
Alois Indra
a ostatní příbuzní
Navrhl M. Burda - Havlovicc n/Úpau

1t. 2020, ve vy úpělo fázi komu
nismu. Dědeček vykládá vnukům, jnlt
sc úpělo za iiocin 1 icrai. "Milé dě
ti, tn ani nevíte, jaká Lo byla
hrůza, lidé otrávili každý den ně
kolik hodin ve frontě." ”.lé, dě
do, co to byly fronty?" "Ho to by
ly tukový dlouhý řady lidí a Ly li
di Sekali na niiiuo." "Ach, Lo bylo
straĚný, jo a dědečku, co to bylo
to mňfio?"

To není legrace
Jaký je v reálném socialismu poměr mezi prací a
mzdou ?
Dělník dělá, jako by prucoval a slát dělá, jako Iry ho

platil.

Zákazník; Nemáte banány?
Prodavač: Banány nemají vedle. My nemáme trenýr

ky-

f?>c2 OTŠAV, ÍOl/U>rZ0HU. 1MAA

cí-ítu

i-ííAffcťr.

Babička u řezníka: Mále zadní hovězí?- Ne, - Tele
cí?

-

Ne.

-

A

jehněčí?

-

Taky

ne.

-

A

játra?

-

Nemáme, ale řeknete mi, kolik je vám let? - Osmde

sát. - Osmdesát? Ale to

mále na ta

léta jeítě výbor

nou parné?

Sovětská jednotka dočasnosti: Jeden jurt.

Víte, co je to Soubor opatření?

>
'To je koz», která se má živit jako králík a dojil jako

kráva.

Konfidentská

(1918-19)

Napsali Nešvera a Hašler
Zpívá se jako „Zachovej nám, Hospodine ,,
Synu. uč se konfidentem,
to je dobré řemeslo;
zeptej se jen mnohých žertem,
kolik jim to vyneslo.
Dělali to mnozí páni
zaplacení od kousku:
je to čestné zaměstnání —
ale jenom v Rakousku.

Kupsi pěknou trikolóru,
nauč se „Hej, Slované!",
proti vládě řečni v sboru
(tobě se nic nestane).
Můžeš třeba někde v radě
na Františka nadávat,
svádět lidi k velezradě —
a při tom je udávat.

Nemusíš moc plýtvat slovy
ani hledat protekci,
dojdeš si jen ke Klímovi
tam na c. k. direkci.
Bratra nebo sestřenici
prodáš jim tam za zlatku,
Klíma jim dá šibenici
nebo je dá do chládku.

Hledej zrádce v monarchii
bez velkého rámusu,
dodávej je policii
tři koruny od kusu.
Můžeš též, když budeš chtít i,
prodat svoje soudruhy —
a tak budeš jistě niíti
o Rakousko zásluhy.

Zachovej nám, Hospodine,
policejní archivy;
dej, ať z nich se naučíme,
co se dělo za divý.
Máme právo všechno zvěděl,
ničeho se neděsit:
potom aspoň budem vědpt,
koho máme oběsit!

Karel ttaíler
v dobové kresbě

HAŠKU K.TRINKEWITZE
Vlastně se divím, že revoluce požú
své děti. Většinou, jsou na blití.
Revoluce začíná erupci. A končí korupci.

Mluví se o konci komunismu. Ten má
ale dva konce - jako každý obušek.
Jejich hodiny šly pozadu: protože měli
špinavé ručičky.

19
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V íte. pro č se so ci al is m us uk áz al ja k o éra el ek tř in y? r /
Do prá ce se ch odilo s odporem ., na pl ar se Ček alo s rá pělh íi a
\e l.n i se nes m ěl o do tk no ut

Začalo to s Janem Drdou, Nejen prolo. Že tu hru napsal, ale také prolo, že jeho politický a snad
lidsky profr 1 je při nejmenSim kontroverzní J ak uvedl A. C. N or v prvním díle svých paměti Živoř
nebyl sen, za Protektorátu patři! spolu s Václavem Řezáčem mezi nejprivi legovanější členy
Syndikátu českých spisovatelů. Hned po skončení Druhé svilovč války udčlal v Syndikátu puč,
vyhlásil Revoluční výbor asám scbejedním řmluvčíchSyndikátu. Současnč začal s vylučováním
Odpovčdčl mu tehdy 76lctý Karel Schcmpňůg, nepochvhnč jeden z. nej s včil cti leh zjevů své
generace: Cituji A. C. Nora (sir. 451) /řftí^ařpy.Pdnítvé Drdo a flezáfí, to čeho /.tle se dnes

dopustili, zůstane skvrnou na cti Českých' spisovatelů a bude jim k hanbě, protože ic to čirý
gestapismus... " A rezignoval.
Ale tento celkem hnusný člověk Jan Drda napsal alespoň dvč hezkč věci Místečko nae&ar.i a
Hrátky s čertem. Nechceme sami scbe připravil o hodnotná díla, bylo by nemoudré zavrhnout
hierárm práce, i když jejich autorem je človčk, kicrým opovrhujeme. Proto jsme se rozhodli
Hrátky s čertem - osiaínt už po druhé - hrál. A naši diváci, soudě jxxllc reakce, s námi souhlasili.
e
............................. ....................... C
F
č tx NW , s ,ů rr u . > < (

&V'»iOA ,-=1 .f- HV

1

11 K postavě Jana Drdy: Je takč pravdou, že Jan Drda ostře vystoupil proti invazi do
. Československa v roce 196R. cožnehvlonicncnhvvklťlm (totehdv dělal každý, .včetně Husáka),
jJc.Drito-z tohoto postoje ncslevi 1. Piky tomu přišel o všechna svá privilegia a z.cmřel uštvánji
: v zapomenutí (pn/n. A. Břcz.ina).
"3/Novému divadlu přisel fax od českého velvyslance inženýra Stanislava Cliylka loholo zněni;
V souvislosti s vzácným výročím Novčho divadla dovol le, abych poděkoval všem, kdo plijspčli
k jeho krásným a uznávaným výsledkům, kdo se prostřednic lvím loholodivadliiixnlilcli na Siřeni
České kultury v Kanadě.
Do budoucích let přeji všem členům divadla a jeho příznivcům ■ jeho milujícímu publiku
mnoho krásných společných zážitků a lásku k umění, které pomáhá ixuozumění mezi lidmi.

Í

Stunislnv Chýlek - velvyslanec Clí

AFORISMY Z ČSSIÍ

Byla
io poučná věda: historié neuskutečněnych plánů do budoucnu.

Socialismus je vývoj. Vývoj je pohyb. Pohyb
je změna. Změna je život. Život je pes.
r 44

Kolo dějin nelze vrátit zpři...
ne tehdy, když zajede do škarpy.
Všechny

-ismy

v

umění

jsou

obzviáíié

směrem,

v

Co sů noprlnlolln soclnllzmu? Juro, loto, jtmoň,
zimti o IropcTlnlIzrotisl
Aký jo zůklodný rozdlol modzl aoclallzmom u
kapltallzmom? V kapitalizme jo človok vykorislovaný člověkem, v socializme jo lo noopokl
Existuje v socializme norovnoprávnost? 2ňsadno norovnoprávnost, známa z kapitalizmu, Jo
v socializme úplné zlikvidovaná. Jo vSuk pravda,
že exlstujú ludla a skupiny, která sú rovnoprňvnejčlo než 11 ostalnll

VÁCLAV HONS

socrealismu směrnicí.

V

ÚNOR (Arpelt)

SO«
*£ 50M

ň pani on kapítAlu míchali

.KARTY OSUDU

VSENŘOVNĚ INTRIjí Pkllďb1'
NA 8Ï1DU
NA.SUPU S PRACHEM JENŽ

.

6E,NÁHLE VZŇAL
A PANY OD KAPITÁLU V TU
RÁNU SPOLYKAL
,

už není tu šarm a není

M
, feTIKETA
ZŘETELNÉ JE UŽ ..SLYŠET KÀNJK
SVĚTA
SVĚTA NEVDĚKU SVĚTA
PENPHEKO
SVĚTA ZBIČOVANÝCH LIDI
V RCKliEJfU
SVĚTA ŠKRCENÝCH SVĚŤA ' '
ČTVRCENÝCH
PADA A PADA Na ĚEČNlfČA
ÚNOROVÝ SNÍH
KDE JE TO PEVNÉ MOCNÉ SLOVO
KDE JE TO SLOVO '
OOTTVZ ALDOVO
JE MEZI NAM! Î JE V NAS
A DAL BDI V NÀB GOTTyzAŮDÚV HLAS ’

Ze. obírky . Revoluční Urtloaie
/Únor +4Ç Syl tenkrát v. zemi mát
—' Lenin), 318 ttrůn, náklad Zt/OO
DgtlskŮ, lít reprezentativní Upraví
vydalo nakladatelství pip roku
lt/78,
i

i

července 1990

humor z

Nedělní Hlasatel

Mne nejvíc pobavila internacio
nální pomoc našim neostalinistům, která tentokrát přišla z
Rakouska v podobě Zdenka Mly
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Československa

náře.
*

Slečno, pojďte se mnou, ukáži
vám svoji sbírku pendreků.
*

Spisovatelé nám píší, "ještě spí
me na Dobříši".
*

Pane předsedo, ta kráva mi řekla
"soudružko”.
*

Právo Rudé vychází a vycházet
bude. Nelze lehce přesvědčit
marxistické bohy, že lež konec
konců má krátké nohy.

pfi

Doktor ved.
Postavil si jeden doktor věd,
garáž, do níž nikdy nemoh' vjet.
Dumal až našel vysvětlení: za
pomněl totiž při stavění na jednu
z dvou Euklidových vět.
*

♦
Neslyšeli jsme pravdu celé roky
ale nyní máme mnoho krásných
perspektiv. Kéž by si exil pone
chal své socialistické cvoky my
bychom raději chtěli kapitalistic
ký kolektiv.
'

Leonid Brežněv.
Řekl jednou Leonid Brežněv po

divně zjihnuv a zněžněv: "Já
odjakživa jedinou mám snahu,
krví nechť rudnou raděj vody
Váhu, Vltav a Dunajů než Něv",
Národních umělců číst nesmysly
si -člověk radši rozmyslí. Jako
když žvýkáš lejno nebo štěrk, Váš
Johanů Gutenberg.
*

Poražené protivníky lze buď Sa
novat nebo olšanovat.
*
Nedotknutelní bývali i u nás,
Každý se jich štítil.'ífcrebažessea^d
ostatních nelišív-Jemná rozdíl jod
Indie, patřili k té kastě nejvyšší.
*

Podzemní organizace mají nejvíc
členů na hřbitově.
*

Včera došlo na -Václavském ná, městíbk iproKokaČijť.^kci,Vůbec
nic. "še.-ííítdiů5 "nestalbn avraíkdo
nepřišel.' ' Jak. oznámil ministr
vnitra, celá událost bude důklad
ně prošetřena.
1
*
Miloš Jakeš podává pomocnou
ruku všem, kdo ho chtějí vytá
hnout. -

Od MlchnlskoJ brány krúčnjii po hrnlluluvskom korzo k Dunajii tlvnjn komun lni Icld noviná
ři s nnkrúcaclml npnirtlml nn krku n zurJnvuJů
děti. Tnk so zastavili pil aodoinroůnom Fnrkovta
pýtojú sa Ito:
- Ferko, člm chcoů byl, kočí už budoS volky?
- Politickým emlgrontoml - poholovo odpovlo chlapec.
Husák prlSlol na Slovensku prožil dovolenku,
A zachcdo sa mu poklobotlt sl a Dr, Vngllom
Bllakom. Ako tak zvoril prod Jeho dvormi, vidi na
nich vizitku: „Vasll Bilak Ing”. Kod 3a zvltajú,
opýta sa ho Husák:
- Ako sl prISIel k tomuto tllulu?
- To nle )o lllul, to )a len skratka,
- A aká skralka?
-Nuž Ihla, nožnice, gomblky!,..
- Prečo nezúrl pohroma AIDS medzí eátonbákmi?
-Lebo leh nlkto nemá rád a nechce leh milo

vali
A prečo nezťrri AIDS, táto metla ná&ho storočla v Sovletskom Rusku a v Japonsku?

- Lebo Rusko Je eěte len v 19. storoči a Ja
ponsko už v 21 storoči,

Priprijímanido zamestna[ nia pýtá sa ríadít&l’:
— A ho diho ste boii na $vojom poslednom miesie?
—'Patnásť rokov.
--řTo Z® dobré odporáčanie.

A^miem vedieť, preófr.ste
oďigli?
' 'fyrí;
2.19

— Prezident
udělí! milost1.

republiky mi

PAMÁTNĚ HODINKY
Střetli sa Reagan, Gorba
čev a Husák a vo voTnejšej
chvíli sa začali chválil’, kto
aké má hodinky.
— Tieto hodinky — hovoří
Reagan — dostal soin v Kalilornii za uskutočňovanie
mierove/ politiky. Mám tu aj
venovanie.
Gorbačev: — Aj ja mám
hodinky s věnováním odobčanov Sovietskeho zvázuza
záchranu mieru.
Husák schovává ruku s
hodinkami za chrbtom.
Reagan mu hovoří: — čo
ich schováváš? Ukaž ich!
Husák vystřel ruku a čítali:
Z přilez i i os ti birmovky vě
noval dr. Jozo! Tiso.

M

c)S F

Kresba Fedor Vien

Ý

Na hranici se potkají polský a
ruskýpašerák. V křoví objeví
úkryty kufr, který nikomu z .nich
npPútrí. Obsahuje zlato a Šper
ky.^ “Rozdělíme se o to jako
dobjí, socialističtí bratři,” navr
hne Rus. “Proboha, jen to ne!”
zvolá Polák a dodá: “Rozdělme
se pěkně fifty-fifty - napůl!”

DIVY SOCIALIZMU
1. Každý má právo naprácu,
a nik to nepracuje.
2. Niklo nepracuje a všade
sa pln i.plán.
3. Všade sa plni plán a nikde
ničoho niet.
4. Nikde ničoho niet a všelko
sa zoženie.

*
o .

Otrávený osten
V desálém čísle Nového dikobrazu
Jsme opit mohli nalézt otrávený diko
brazi osten zaměřený na Poledni Ex
pres v podobé dopisu čtenáře z Prahy,
který Expres srovnává s fašistickým
plátkem v době okupace. Asi to má
proste dikobrazí redakce zapotřebí sa
o Expres otírat a uveřejňovat podobné
dopisy čtenářů, Asi z nedostatku fan
tazie Či Jiných námětů.
Mně osobně Je ovžem Jasně, že z Je
jich strany jde pouze o závist popularity
poledního listu. Převlečeni kabátu z Di
kobrazu na Nový dikobraz se iottž_mnr
nejinjuífliu, ivoyi autoři leou v podslate
1 16 mé ř _ totožní se starými., le I i ctí vtipy
mne nějak nemohou rozesmát, většinou
nejde o vtipy, ale o různá konstatová
ni daněho stavu věcí. Za dob totality
se proste Dikobrazu dařilo víc, stačil
pouhý náznak kritiky režimu a popula
rita byla tu.
Takže, milý Nový dikobraze, pokra
čuj si klidně ve svých výpadech, nad
tvé přízemni vtipy jsem už navždy po
vznesen. Zřejmě Jsi ještě natolik mladý,
Že Jst nedorostl v partnera pro dialog.
Možná tě bude Ještě zajímat, že Já
. osobně Jsem předplatná na Nový d1kohráz zrušil už před čtrnácti dny, kdy
ml začal být Jasný tvůj ,,npvý charaktěr1'LDBCÍ MORAVEC

STÁLA PRÁČ A
Cigán sedel na strome a
zandán sa ho pýtali, čo lam
robi.
— Prosím pnkno, dávám po
zor, kým odide zo Sloven
ska sovielske vojsko.
— Konečná máš stálu ro
botu.
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KrémAtorlům města Ostravy
Centrální péče
ul. ^uchů Čís, 1J9
Ostrá v a

Výzva

v Ostravě dne

I

Jelikož jste dosáil /W již patřičného stáří, svojí schátrnlostí nemůžete již nikly lidstvu prospět, ho naopak svým odpuzují
cím zjemvem jen strašíte lidi - vyzýváme Vás, abyste se doetavil/íV
na základě § 154, odBtavec 16 dne o.#'®.®'*®®.. se svoji kostrou do
výše uvedeného krematoria a hlási lj^Á/se u pece čís® 3®
Vezměte sebou
1« kolo suchého dříví
2® láhev petroleji
3* kbelík uhlí- / ostravská
4. 5 kpstky margarínu - ^ílíkož je obava,
aby co -Voáo .«■taná .kpwtttfr nepřipálila
Za úřední výkon vám bude účtováno 250,Kčs, dle xiíhiááky išfJCO o mrtvo
lách, kterýžto obnoB je splatný před spálením Vťtóí echánky tělesném
V případě, Že byste propadl/iú/ roštem, bude Yfiílim příbuzným účtováno

dalších
45, Kčs za vyhrabávání v popelníku,.
?>»
Souhlasíte-li, aby Vašeho popela bylo u2ft®llj.ako umělého hnojivá?
bude Vám odečtena sleva 33^
Nebudete-li s tcuto podmínkou spokojen/
mohl by Váa náš vrátný
vykouřit v Čibuku a x tom případě činí sleva pitiSVoh 50%«
S okamžitou platností ^ám zakazujeme pít alkohol, aby při kre
maci nedošlo k výbuclu® Dále upozorňujeme, žéklSbhy musíte mít napro
sto čisté, jinak jsme nuceni pálit je zv^-ášj j&ůMŠ je příplatek 37/jKčs»
Jelikož jsou na skladě jen malé urny obe&StSČ^yííy&f žádáme Yhs
abyste se vymočil/^/ doma, aby z Vás zbylo co nflíáfc^ně odpadu<
Zlaté zuby vyrážíme zdarma a lihoviny k?Íj8ÍX&efcní hostině jsou

ví tány o
Těšíme setaaW#8koushledanouí^
Za krematoriíiiíý^^jKřohpv V^tr ® vedoucí
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Zapomenulé výroky:

-Ty sl zjttvnc uvědomělý «údrult, nodftottý
Btronlk, miluješ SovlotBky zvltz, Vleš to? Jo
som Vasll Bllak, hned tl výpisem doporučonlo,
aby to tvoj závod poslal pracovat do SovlolBkcho zvdzu no Btovbu plynovodu,
Oslovený sa pozrlo no súdruho Blltilto n odpo-

vlo: - Pozři sa, BÚdruh, tu sú dosttlllslce nadře
ných stronlkov, uvědomělých súdruhov, všetcl
mllujú SovlotBky zvdz - nuž prečo právo |a?l

i

,

„Bolšcvísmus nemůže zlepšit situaci důlnielva, pro
lože není schopen zvýšit produkci. .Diktatura proletariátu' sc obrali proti zájmům proletariátu. Jestliže sc
evropský socialismus zřetelně neoddělí od boláevismu, budou neúspěchy bolševismu i jeho porážkami.
Despotický socialismus je produktem ruské kulturní
zaostalostí.“
Olto Bauer 1922

Ntímesllo SNI’(čit«) Stalinovo hlrtmoBtlo Prodlým) Jo zoplnonó innsanilntitlftoných prncujúciuh,
všade transput on ty o iinjnill ftoivonó vlnjlty, Stjdrult Blink stí znmíoSol niotlzl nitisy.tibylopftloinohol posúdil Idonioplckú Hltiiáciu. Prlltovorl sa It
jodnému vlojltonositnvl, Itlorý nudSonn lllotiltn n
sltnndujo Itosló:

vi :

„Svoboda jen pro stoupence vlády, jen pro členy
strany — byl’ byli jakkoliv početní — není žádná
svoboda. Skulečná svoboda znamená svobodu pro
jinak smýšlející?'
Rosa Luxemburgová 1919
„Těm, kteří chtějí vyvážel rčvoiučrTio zahraničí nu
bajonetech, bv se mil přivázal mlýnsVýXáitien na krk
a měli by být hozeni do moře.“
Lev Trockij 1920

Zasměj'me sa!...

Or. Hu sák sa pre oblie kol
za čhnla . aby vyzvědal, ak o
sa d ia /ú Tudi a za je ho bla ho 
byt y, Z as ta v sa p ri p e n ztstó -

„Lidé. kteří se honosili, žc provedli revoluci, požnuli
vždy hned vzápětí, žc nevěděli co činí, protože sc pro
vedená revoluce vůbec nepodobala tě, klcrou chtěli
dělat.“
Friedrich Engels 1880

— Ako ste spokoin y s pe nzion ? Vy st ač i?
— Pen zi aj e O K ten mes iace kep.y ne bo v tak é sP aš ne
oi hé :

'•losová vokální symfonie pro srp a kladivo.
12 lUgosiň všitého Vjesnlltu.)

,

Letí letadlo s pasažéry ze západu přes Sibiř. Jeden zvídavý
cestující se ptá personálu;
"Co je to tam dole za baráčky?"
"To je pionýrský tábor,’’

"To je zajímavé. A kolik má ten zarostlý chlapeček."
"Deset let.’’
"Hm, a co ten s vousy po pás?"
"Dvacet let."
"Zajímavé. A co ten s vousy až na zem?"
’’Ten je tu na doživotí.’’

Víte, jaký politický vtip je nejlepší?
Ten, na který když si ještě za deset let vzpomenete, tak se tak
smejete, že se za mříže popadáte.

__________________________________________

!

Pr ÓC I C6 SŤ je ři PÓnO V ŠSSŤ
-

V í t e . g r o č m u s e l g e n e r á ln í t a je m n í k K S Č M ilo u iJ a k e š
u k o n č it z á k la d n í š k o l u j t ž v ó . tř íd ě ?
P r o t o ž e u ž m u s e l n a v o jn u .

Jednoho krásného rána se procházel Stalin svou milovanou
zenu. Dosel až k potoku, kde uviděl pracující ženy:
"Copak to děláte, soudružky?"
"Pereme prádlo, soudruhu Staline.’’
Stalin jde spokojeně dál a jen tak pro sebe si zabrumlá:
"Jen perte, perte, zítra se bude věšet!"

HESLO ZA SOCIALISMU:

Jde Gottwald do pekla. U vstupní brány se ho táže vrchní
čert:
"Gottwalde, chceš do komunistickýho nebo do
w
kapitalistickýho pekla?"
"A jaký je v tom rozdíl?"
"V tom komunistickým si ceíej den užíváš, máš taní holek,
kolik chceš, ale večer tě čerti přitlučou kladivem k prknu a
přejedou parním válcem.’’
"A co to kapitalistický peklo?"
"Tam si celej den užíváš, máš tam holek, kolik chceš, ale
večer tě čerti přitlučou kladivem k prknu a přejedou parním
válcem."
"Ale vždyť je to to samé!"
"Podívej, že seš to ty, tak ti poradím. Bež do toho
komunistickýho - tam jednou nemaj kladivo, jindy hřebíky,
někdy jim nepřivezou prkno, někdy maj rozbitej válec - co
jsem tady. ještě tam neválcovali,"

Na dveře antikomunisty buší neznámá pěst. Zevnitř se ozve
hlas:
"Kdo je to?"
"STB?'
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"Tak si popóvídejte mezi sebou."
tll
«’«.E Äc
-----------—----------------------------- ........-- -—...........--- ———— xrrt
IZ] 'D 'A
R
a : c. p ,tH 73».
P-V
Vité. co je to zjevení a co zázrak?
Î-*ç 'ttij öCi» öc W<u
Zjevení by bylo, kdyby se v české vládě objevil duch svaty a
o 5 $ E*Æ ©
řekl všem. že lo dělají blbě.
£' PX‘T3k’ ï 2V’ •—
Zázrak by byl, kdyby na to přišli sami.
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a¿ □: hçn i'Pepík přijede domů. Zaparkuje před barákem aulo a jde spál.

Když se ráno probudí, aulo nikde. Jde lo ledy ohlásil
policajtům. Ten nejvyšší si ho vezme s sebou. ukáže na obraz
nad jeho hlavou a ptá se:
"Co tam vidíš?"
"Přece obraz Lenina."
"A co ještě?"
"Lenin je.obklopen svými nejlepšími přáteli,"
"No ještě se podívej. Co drží v ruce?"
"Čepici."'
"Tak vidíš, Pepíku. I Lenin obklopen svými nejbiižšími
přáteli si svou čepici drží v ruce. A ty si necháš auto před
barákem i"

—— --------- Pro NH zpracovat John Newman ■ CA

---------------------

Umírá starý cikán a místo faráře si pozval piedsedt
místního výboru KSČ, že chce
vstoupit do komunistické strany.
”A proč prosímtě? Celý život jsi volný jak vítr a teď tohle?”
’’Když už má někdo umřít, ať je to komunista.”

Co je zjevení a co zázrak?
ZJEVENÍ - kdyby se v České vládě zjevil Duch svátý a řekl
jim, že to
dělají špatně.
ZÁZRAK - kdyby na.to přišli sami. T.Xřý
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Co ittóte,
kdyŽ J&hřbíte
šest ko mu nis tů po kr k do pís ku ? Málo
v*?,
r

Humor musí být i kdyby na chleba nebylo...

Máte dvě krávy....
"Za komunismu jsme
se měli dobře!"
Občas se tu a tarn ozve: 'Za ko
munismu jsme se měli dobře!’ - ano,
někteří lidé ano, ale vzpomeňme jen,
jakou cenu za to platili ti ostatní!
Nejlepší synové národa umírali
na uranu - ale ty ses měl dobře.
Biskupové, kněží a reholníci byli
dlouhá léta ve vězení - ale ty ses měl
dobře.
Lékaři už zabíjeli každé druhé
dítě, které se mělo narodit - ale ty
ses měl dobře.
Učitelé ubíjeli v dětech víru - ale
ty ses měl dobře.
Škola učila děti lhát a přetvařovat
se - ale ty ses měl dobře.
Vědci museli do nekonečna pa
pouškovat vědecké omyly minulého
století - ale ty ses měl dobře.
Maminky utíkaly od malých dělí
do práce, aby alespoň trochu zvýšily
standart rodiny a nechávaly své děti
od útlého věku bez výchovy - ale ty
ses měl dobře.
i odsouzenci na smrt bývá splně
no poslední prám, ale nemocní v ne
mocnicích umírali bez kněze - ale ty
ses měl dobře.
Přibývalo rozvodů, rozpadal se
rodinný život - ale ty ses měl dobře.
Lidé ztráceli národní sebevědo
mí, spisovatelé a umělci byli umlčo
váni - ale ty ses měl dobře.
Klesal průměrný věk, ale tvrdilo
se, že se máme dobře.
Žili jsme z toho, co jsme měli za
nechat našim dětem, abychom se
my ještě chvilku měli dobře.
Neměla by naskočit husí kůže
tomu, kdo takto smýšlí a mluví?

P. Alois Pekárek
(zřmihy "Hořícísrdce")

FEUDALISMUS Máte dvě krávy. Feudál vám sebere
trochu mléka..

ČISTÝ SOCIALISMUS
Máte dvě krávy, V Inda vám je sebere a dá do chléva s
ostatními kravami.
Vy se musíte o všechny krávy starat.
Vláda vám dá sklenici mléka,

BYROKRATICKÝ SOCIALISMUS
O vaše krávy se starají bývali chovatelé kuřat.
Vy se musíte starat o kuřata, která jim sebrala vláda.
Vláda vám dá tolik mléka a vajec, kolik stanoví předpisy,

FAŠISMUS
Máte dvě krávy. Vláda vám je sebere a najme vás, abyste se
o ně staral a prodá vám mléko.

ČISTÝ KOMUNISMUS
Podělíte se o své krávy se sousedy. Dohadujete se s nimi,
kdo z vás je společenský nejužtlcčitójší a kdo má jaké
potřeby. Nikdo zatím nepracuje, nikdo nemá mléko a krávy
chcípnou hladem.

RUSKÝ KOMUNISMUS
Máte dvě krávy. Musile se o ne starat a vláda si vezme
mléko. Ukradnete tolik mléka, kolik půjde a prodáte na
černém trhu.

1 PERESTROJKA
Máte dvě krávy. Mafie sebere všechno mléko. Ukradnete
tolik mléka, kolik půjde a prodáte na "volném" trhu,

KAMBODŽSKÝ KOMUNISMUS
Máte dvě krávy. Vládaje sebere a vás zastřeli.

DIKTARURA
Máte dvě krávy. Vládaje sebere a vás vezme do armády.

ČISTÁ DEMOKRACIE
Mále dvě krávy. Soused rozhoduje, kdo má dostat mléko,

ZASTUPITELSKÁ DEMOKRACIE
Máte dvě krávy. Soused někoho ustanoví, aby vám řekl, kdo
má doslat mlčko.

BYROKRACIE
Máte dvě krávy. Nejdřív vláda určí, jak je máte, živil a kdy
dojít. Pak vás platí za to, že je nudojíte.
Potom obě zabaví, jednu zastřelí, druhou podojí a méko
naleje do kanálu. Potom vám dá formuláře, abyste nahlásili
1 ztrátu dvou krav.

KAPITALISMUS
Přijde trpaslík do Prahy a řekne:

-Já jsem malý trpáslíček a mám
kyblíček. Slyšel jsem, Že se u vás
krade.
- U nás? To ne, jdi do Maďarska.
Přijde do Budapešti a řekne:
— Já jsem malý trpáslíček 2 mám
kyblíček. Slyšel jsem, že se u vás

, Nemáte žádnou krávu. Banka vám nepůjčí na nákup krav
peníze, protože nemáte žádnou krávu jako záruku.

ČISTÁ ANARCHIE

’•

Máte dvě krávy. Buď prodáte zaílacino mléko sousedovi,
nebo vám krávy sebereza vás zástřelů
..;

ANARCHO-KAPITALISMUS

krade,

Máte dvě krávy. Jednu prodáte a koupíte si býka.'fr

- U nás? To ne, jdi na Slovensko.
Přijde na Slovensko# řekne:
- Já jsem malý trpáslíček, sakra,
kde mám kyblíček?

Máte dvě žirafy. Víáda vás .vyzve, abyste se naučil hrát na
harmoniku.

SURREALISMUS

.

.

©
Jde ruský voják kolem staveniště. "Školko
Časov?" ptá se. Franta má svoje zkušenosti se sběrateli
hodinek, vezme krumpáč, zabodne do hromady písku,
udělá kruh, pár čárek, pak obchází, sleduje vrhaný stín
poledním sluncem, aby pak pronesl: "Za pět minut
třičtvrtě na dvanáct."
íváňuska zakroutí hlavou a praví: "Spasíba."
A tak přišel zednický dělník František o svůj krumpáč!”

Tnmlil« Iff. h If riiit iMunirsv- Fr»!
K |r Franlfl fin chrti,U«I>0 «irf»
xnkltititi, *» ‘fi’ niMft TA-rmUl
Krmili«: J»ïi JlniiM:»»

©
Povídá sousedka sousedce: “Dneska jsem chtěla
udělat manželovi svíčkovou omáčku, ale nesehnala jsem
svíčky, tak jsem koupila tužkové baterky a budu vařit
baterkovou...”
©
V Kremlu roku Čtyřicátého pátého probíhá oslava
vítězství. Pionýři s květinami se rozbíhají k milovaným
funkcionářům. Báťuška Stalin zvedá baculatého chlapečka
a toho ovane omamná vůně vodky.
“Strýčku Visannoviči,” praví pionýr, "bez toho alkoholu
by to nešlo?”
“Chytrý málčik!” hladí generalisimus pionýra po vlasech,
“jakpak se jmenuješ?”
“Já?” na to dítě, “Míša Gorbačov!”

.'ï ' MW

r}tc vůzna

/uvá-e.“
pumám/..
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MoîtuJ Roman

F nasej straně panuje úplná jednomyseťnosf’

,Polovina našich vedoucích je neschopná,“ horuje rozčílený řečník při kritice vedení.
druhá polovina?“ ozve se dotaz z posluchacstva.
,Ta je zase schopná všeho,“ konstatuje řečník.

Nt’ik'li»« lllttMiicl 15
13. kvítrn» 2001

humor
VTIPY z ČR starší i novější
aneb

Humor musí být i kdyby na chleba nebylo...
c
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Víte, jaký je rozdíl mezi komunistama a holubama?
Žádný - všechno poserou, ale střílet se nesměj.

b
B.
Baví se Lenin na smrtelném loži se Stalinem:
"Jedné jediné věci se bojím, soudruhu Staline. Myslíš, že tě
lidé budou následovat?"
"Určitě ano."
"Ale co když nebudou?"
"Tak budou následovat tebe!"

¿
S

.Ol , >N
|tJ

O
L
o.
•S>
ro

tu
F
ra

Li!

£

S £
E .V
Z2. k)

Myslíte, že je dovolen pohlavní styk mezi členkou
komunistické strany a nestraníkem?
Ano,,ale ženská musí být nahoře, aby byla zachována vůdčí
úloha komunistické strany.

Přijde nový vězeň mezi ostatní chovance a ti se ho ptají:
"Tak co, za co seŠ tady."
"Vlastně za takovou blbost. Díval jsem se na soudruha
Gottwalda dalekohledem."
"Za to tě přece nemůžou zavřít!"
"Jenomže ten dalekohled byl připevněnej na pušce!"
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Víte, na co umřel Brežněv?
Na zkrat - srostlo mu obočí.

Jo
,_f0.
ra
CB

Umřel jeden z předních funkcionářů
KSČ. Samozřejmě přis&l do pekla. Čert,
který ho přijal, se ho ptá: ‘A do klerého
pekla chceš? Do kapitalistického nebo do
1 socialit ického? ‘ Funkcionář se cUVl "Já
i jsem nikdy na Západě nebyl, jen v Polsku
! a v NDB. Porad ml, jaký je v tom rozdíl?
■ - čerl: " V socialistickém tě poloil na
| velkou desku pobitou hlebikama, slejI nou deskou tě přikryji, n pak po tobě
začnou čerti skákal. V kapkalIsllckémsl
lehneš na stejnou desku, přikryji lě tou
samotí, a zas po tobě budou čerti skákat
-"No, ale to není žádný rozdíl, kdy?, je to
v obou peklech stejné I" - ‘Rozdíl v tom
je. V socialistickém pekle jednou nejsou
desky, podruhé hřebíky, a potřeli jsou
čerti lak zlili, ie se nemohou postavil na
■ nohy..."

V NOVOROČNÍ NOCI
IAROSLAV SEIFERT

Smrt:

Nesu ti spánek, dlouhý,
přehluboký.
Okolo tebe po špičkách
přešly by války, potom šťastné roky
v tanci by roznášely jen svůj prach.
Básník:
Mne nezvábiŠ! Já nechci ani jednu
propást z těch minut. Vím,
že každou z nich se o peříčko
zvednu
a přitom hloub, hloub v sobě
zakotvím.
Otvírám okno po půlnoci —celé
náměstí pod sněhem.
Všechno spí, přátelé i nepřátelé.

I Za své éry při pracovní dovolené, nebo
jak se lomu dřivé říkalo, slál Breiněv na
petřínské rozhledně v Praze. Divá se po
Širém okolí, a brumlá si: "Jaká je krásna',
ta naše ruská země". V lom k němu
přistoupl starší pani a upozorňuje ho:
"Ale panáčku, (uhle není ruská země. "
Breiněv se na nl otočí a z.ahudnije: "Bud
potichu, ženská, ty jsi se za svobodna
i také jmenovala jinak".

Mír, ticho kolem— a já bitva v něm.
Kéž, děti mé, je vždy tak v příštích
rocích,
mír všude do věků.
Jen jednu válku: v osamělých nocích
bitvy, ty velké bitvy v člověku.

I --------------------------------------------------i Potkali se dva kamarádi a svorně nadá'valí na polllckou situaci. Jeden nakonec
smutné vzdychne, a povídá: "Jal; na to
lak koukám, ještě dva roky a máme zase
komunismus," Druhý se zasměje : "Mě
nevystraSK. Já mám rakovinu",

V těch bitvách v sobě člověk stále
sílí
vítězstvími i prohrami.
Kdybychom jen chvíli polevili,
čas by se navždy zavřel nad námi.

U nebeské brány prověřuje svátý Petr pana Khona:
“Narozen?” “V Rakousko-Ubersku,” “Kde jste žil?”
“V Maďarsku.” “Kde jste se oženil?”
“V Československu.” “Kde jste zemřel?” “V Rusku.”
“Takové světoběžníky nebereme!’' “Ale, svátý Petře, já
vám přísahám, že jsem se z toho Mukačeva celý život
nehnul!!!”

©

li#

Pýtali sa baču pri previerke. či počni niečo o Maixovi.
— Nepočni som.
— O Lefitfiovi?
— /\/o je to? Ani o honí som
nič nepočni.
— O Sía/ífjovi ?
-- Nie, nikdy som nepočni.
Po divili sa ho opýtu člen
komis io:
' — P kadete sto vlastně, sirý
ch, At?ď sle o nich nič nopo-

Dotaz na Rádio Jerevan: Jak to, že stavíme kosmický lodě a při 1
tom není k dostání pitomý zvonek na kolo?
Rádio Jerevan odpovídá: A kde jste dostal kolo ?

Dotaz na Rádio Jerevan: Je pravda, Že
vynález ?

elektrický klavír je ruský

Rádio Jerevan odpovídá: V principu ano. Vynalezl jej Vladimír Uzpič Klavsenko a to dokonce ještě před objevením elektřin.

Dotaz na Rádio Jerevan: Je pravda, Se se kapitalisté před námi
třesou strachy ?
Rádio Jerevan odpovídá: V principu ano, ale ještě více se třesou
před daňovým úřadem.

ctili?
— Z

Terchovei.

— Z o innsi byl' i i vris Afíiaiiy
Dotaz na Rádio Jerevan: Jsou Arabové
schopni bezpečně
svá letadla od izraelských ?

¿ivót — poviv pi odsedá ko
misi o.

rozeznat

Rádio Jerevan odpovídá: V principu ano. Co lítá je nepřítel.

DEÍINICIA
Čo je lo poioslrujka?
Pod!’a i lísko- sloveiiskěho ¡azyka poiestro/ka /(
přestavba.
Podťa /íííiíčjič/io ;;/<ivj!Í
i\;t pwslavha /(,’ ípAí »/):;//í/i'v
í a a a delinicia tekonidiukcit
ie
tivedenie do povodněho davu A lak ďalei donkola.

Dotaz na Rádio Jerevan: Dříve u nás někteří lidé snili o komunis
mu. Co dělají dnes 7

Rádio Jerevan odpovídá: Sní dále.

Dotaz na Radlo Jerevan: Jaký je rozdíl mezi "demokracijí" a lido
vou "demokracií" ?

Rádio Jerevan odpovídá: Jako mezi kazajkou a svěrací kazajkou.

P říŠel Ivan Ivánovič předčasné
domů z práce a nachytal manžel
ku s kamarádem Serjožkou v
posteli. Dostane se to před soud.
A víte, jak to dopadlo? Ivan
dostal šest měsíců za to, že
předčasně opustil pracoviště.

Sekretářka r.-iuu Kilrnvi řadi
lo) e: "Ahoj šéfe I"
Ředilo) překvapení5: "Ca tak
familiárně n odkdy ni vlastně,
soudružka, l ykútne?“
"Na přece od lé doby, ca jame
Spolu spali!"
'Co Lo hlaholilo - kdypak my
jsme spolu spali?"
"No přece včera, na l.é schůzi
ROH!"

„Bylo potvrzeno“, tvrdí redaktor
Drážďanský', že nejhorší zbraň
hromadného ničení je:
■ SRP a KLADIVO“
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„To je přece drzost", odplivnesiFranta Vopálka, „jak se ti komouši dril dosavadních po
zic zuby nehty; ti nejstarší ovsem uíjenom neh
ty. "
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KÛTIK HUMORU
UPOZORNENIE
Odchádzajúci ri adi tel’ upozorňuje svojho nástupců:
— Všimajte si toho mladého
Petra. Má vysokú školu, je
pracovitý, má organizačně
schopnosti a najma je to
čestný člověk. Radim vám,
aby ste si dávali naňho po
zor.
PROTI ÚPLATKOM
— V našom podniku sme už
vyděsili problém s úplatkárstvom.
— NeuveriteTné. Ako ste to
dosiah/í?
— Každému zaměstnancovi,
ktorý nepřijme úplatok, po
skytneme odměnu vo vyškě
očakávaného úplatku.
Gorbacov dává do super-počíČu
če všechny přednosti socialismu:
výstavbu, investice, zdravotnict
ví, atd. a táže se: "Kde se stala
chyba?" - Počítač po delší chví
li: "Nedostatečná obrana Zimního
paláce,"
"Představ si, že v našem sou
sedství otrávil pětiletý chlapec
celou rodinu,"
"To snad není možné."
"I je - zapnul večer televizi
,a on zrovna běžel program k 70.
výročí Říjnové revoluce v Rusku."

Ideální čs. občan? Ten, který
nic nepotřebuje, nic neshání, do
ničeho mu nic nepí a nic neumí.
čs, lid si přeje návrat do pa
desátých let. Proč? No přece:
škodovka stála jen devatenáct ti
síc a Husák byl v kriminále.

NA DEFIL.É
V Moskvě na oslavě veTkej
revolúcie pochodovala čer
veným náměstím armáda.
Posledně išli raketové zbra
ně a za nimi pochodovala Čata sviatočne oblečených
muzov s kuírikami v rukách.
— To sú příslušníci akých
zbrani? — pýtá sa zahranióný turista.
— To sú naši ekonómovia —
hovoří ktosi slojagína chod
níku. Ti sú sc-noppnbez jedi
ného výstřelu zríičiť celú
krajinu.

Nápis jíii budovš tlordekdho klučen
P Novám Mentě nu A!(>.f(ii\x, Je x }<okit
ILIW, kdy byli lidá ehytřojší,
------•

« Tcnli, niotuimrnl ¡v vpnnv.m «
KOMUNISWM
kll'l 1

( IIAMIIIONUM,

llvull s\ ) i h (HH H ll

ru/ki.ulli \ tumlu U.íti’ m se H.du.

V rou' V)4H niajclrk sniil.mms
\ it,t v Vlil*) iiid'u'tck ují udiu
( ť>4 ¡('¡il h lAlstflH i'

/,

Luhacyviw vždy přitahovaly turisty,ale má
lokdo ví,Se je tam tento y.ajímawý pomník,
na soukromím pozemku architekta Karla DvořríPkn ’‘Piaioze stoji před domem,muní ni ho
každý kolemjdoučí všimnout,' V průčelí domu
je nápis "Do dá tržní 'é Loty n‘awfauju paláce
i šopy". Jsou náznaky, že e ňáxorém v. archi
tekta souhlasí víc a víc obyvatel Cft.
----------------------------------- MEDZI vÁZŇAMI
ve skolí;
Klapačku, vyjmenuj
A; Dávno som l'a nevidel
presidenty!
kde si bol?
President Osvoboditel,
B: — Vo vězeni.
president budovatel.
A. — A za čo?
No, a co byl přece Gottwald. B: — Za úplatky.
Zápotocký a Novotný?
A: — A že ťa tak skoro pře
Prosím PREZENTI !
pustili...
S íp -

.. .
leden totalitní
Soudruh Husák si lojednú lak pro^jížrfá! Hradiftčm a zaslaví! fa u krás
né vilky. „Tojc váí baráček?“ ptá, sa
malého chlapečka na písku.
„Ano.“
to krásné aulo jc laké vaše?“
„Také,“ pfítak á vál ch lapeče k.

6; — <To vieš. úolatkv.
. řrrVYV, v » '

.A ví! ly,“ pravil soudruh Husák,
.íejá sem len. keré mu vděčilo za lenio
blahobyt?’’
Chlapeček sa na nebo podfvál, naráz
vyskočil, letčl do baráku a křičál:
„Marnili, mamílí. jc lady urýt Kun z

2^0

Nový domov, 3. srpna (August) 1996

Rádio Jerevan
(Rubrika otázek a odpovědí)
«7-ik se díváte na práci archeologů?
Domníváme se, že archeologové obvykle
vyhrabávají ze země dějiny lidstva, které
tam zahrabali politikové
«•Víře, co jsou Spojené státy americké?
To je imperialistická supervelmoc, která
se hrubě vměšuje do vnitrních záležitostí
Sovětského svazu na celém světě
*Je nějaký rozdíl mezi americkými a
ruskými pohádkami?
V principu ano. Dokonce nebetyčný.
Americké pohádky začínají: Byl jednou
jeden.,, kdežto ruské pohádky začínají:
Bude jednou jeden...
«~Co dělal mráz, když. sesadili ChruScéva?
Běhal Novotnému po zádech.
«•Víře, jak se jmenoval noiý styl v

deskoLs/ovenské literatuře po race 196S?
No přece: represionismus! __
«-Co znamená značka KSC?
No přece: Konec srandy. Čecháčkové!
•Je to pravda, že Československo
požádalo v roce 196S Sovětský svaz o
pomoc?
V principu ano. Jenomže to nebylo v
roce 1968, nýbrž v roce 1938. Ale teprve
v roce 1968 Sovětský svaz léto žádosti
vyhověl.
«"Až bude vybudován komunismus
budou ještě peníze?
Dogmatikové tvrdí, že peníze nebudou,
revizionisté, že budou. My, marxleninisté ale zopovědně prohlašujeme:
u někoho budou, u někoho nebudou.
«•Víte, proě si estébáčtí fí/Jové dávají
před odchodem do práce frtánti?

Glosy Jano Drábka
Podle předválečné legendy stál kdysi na Žážkově pomník Masaryka. Na
jeho podstavci byla vyryla slova, která vyřkl při svém odstupu z prezidentské
funkce v roce 1935:
"Budu se na vás ještě chvil i dívat, jak to vedete."
Přišel Mnichov s jeho pokořením. Den po nastolení Druhé republiky se
pod nápisem objevil krátký komentár:
"To čumíš, co?" tázal se nějaký bodrý žižkovák.
Byl to vlastně začátek slavné tradice našeho šibeničního humoru. Ten se
pak dále a slibně vyvíjel za Hitlera, Stalina i Brežnčva, až vše údajně skončilo
chrastěním klíčů na Václaváku a nastolením demokracie. Svoboda projevu prý
humoru nepřeje.
Není tomu tak, Stač! jen poukázat na práci ííenčína a Jíránka a laké méně
známých humoristů í lidu, kteří často jednou větou dokáží tak zručně
proklást přílišné sebevědomí a nafoukanost. Tak třeba křeslanskodemokratická
strana již začátkem dubna zahájila svou volební kampaň sérií plakátů zobrazující
předsedu Josefa Luxe s nesmírně důležitým výrazem na tváři. Je na ní
obklopen vesjnpěs populistickými hesly.
■
"Za vážiíe ižločmy doživotí,/- požadujeJedno z nfdt ’NéďálekojSrližského
hotelu PyrpAtidá k tom(f'íiěkdoi;krasopišem'připsal:'
’! / -.„xj
"Vždyť ti to taky Pepo ze srdce přejeme."
’ ; ”
Tradice pokračuje.
__

MĚLI JINÉ ŽALUDKY?

1 Přijde-pnn oxein v Praze na
^ii^eíSS&íyzahranící a žá
dá /?©/;:!V$fehovánJ. “Ale
■
, táže se. hó ú řeflríik,
“Já. máín pro to dva dúvoí dy”, říká Steín.

NA TISKOVB KONFERENCI s a. S. Koo.
spot jsme ie' Mimo ¡¡né ‘douideli, íe tato
organizace zahraničního obchodů dovále
la , íaké pro Dodátikouou sluibtt, naSÍ tíetajnosti známí spíie jako „vládní pro
dejny“. Jeíté V' roce 1SB3 dovezl Kaosnot / i j j
“X J"'
’ *j
pro tu, kteří sl bytí raunC-lSí. potraviny 1
“A Jaké, prosím?” .
zťl nJ mu. devizových korun, kromě ji
ných lahůdek, jako rybí specialitu z Is
landu Či sýry ze Švýcarska, se jednalo
“Ták. první, povídá fíé, - že
také o brambory... České jídlo zfeimÉ
budě
převrat”.
těmto „zástupcům“ lidu nevonělo. V tonu
.. . .
*■
to roce jíl došlo, zejména v druhém po
loletí, k určitému poklesu, -.takle :buly : zMíj-s-Drosiíif vás” říká n•'-řejířílř^^o^e áí$fíá blbost
dodány potraviny příbllíně ía—4 miliónu
dea, Kčs, £ jaké kapsy asi -tyto devizu

K- nSíěmu Jakovému tady
pře<?i v.ůišee nemůže dojiti”
“Ňo vidíte” -na to Stein, “a
to Je právě ten druhej- dů
vod," •

Víme: aby alespoň něco měli v hlavě!
«•Ktere jsou nejhorši čtyři roky v životě
esíéhiika?
První třída.
«■Znáte nové heslo Kuby?
Ano. "Nepoíidélizuješ-li se, budeš
vyCtistrován!1'
«•Znáte tri největší námořní katastrofy
v h/stoni?
V principu ano: Požár na Queen Mary,
potopeni Titanitu a nepotopeni Aurory.
«■Víte, proč pan Roubíček přece 'jen
vyemigmvaf z Pruhy do Izraele?
Árabsko-izraelská válka mu byla přece
jen milejší než Československo-sovětské
přátelství,
•Víle, kdo je komunista n kdo je
nekomiiflista?
Komunista je ten, kdo četl Marxe a
Lenina. Nekomunistn je len, kdo jejich
dílům rozuměl.,
»•Proč si komunisté nikdy nehraji na
schová vanou?
Protože hy je nikdo nehledal,
»•Kdo je stoprocentní marxista? 1
Každý stoprocentní mtU'Xistn je 99
procent idiot.
•Může se člověka na Měsíci zmocnit
touha po domově?
V principu tmo. Ale rozhodni''1 se ho
nemůže zmočit loulw po zemi,
•Víte, jak se překládá percslrojkn do
angličtiny?
No přece: science fiction.
•Proč je Moskva nejčistší město na
světě?
Protože Moskvnní; nemají co zahazoval.

(Vybráno z knížky Rádio jerevaii od -xchrantiška Tomáše.)
>
*

TO ZASA'W.E
Išla v zimě habuška po ulici vo Vladivostoku, Pošmykla sa a padla. Přiběhli k
nej dvaja krasoarmeici a
babku zdvihli.
— Chlapci, ifakujem vám
pekne, že sle ma zdvihli, ako
sa vám odvďačim?
— Ničevo — hovoria oni.
— Ale predsa len, rada by
som sa odvďačila.
— %eď už tak naliehate —
bovori jeden, zakřičte třikrát
"Nech žije Sovieisky zváz!"
— Ale chlapci, veď ja som
padla ha zadok, a nie na hla
vu.

Aby se
neza pomelo
"Soudruhu, tvůrčí pracovníku, je to
hodně těžké vytesat z mramoru
takového lva1'?' "Maličkost" odvětil
! znaveně mistr. To se vezme
jednoduše kus šutru a majzlík a
odmláll sp pryč všechno, co
nevypadá Jako lev...
Obrkomunisla Fojtík dal manželce
minkovy kožich "Je moc hezký ale
snese vodu, když zrovna prší"? "No
dovolí Viděla jsi už někdy králíka s
parapletem"?

Jára Kohouí
Soudruzi a papalášové na vše co
bylo před pěli roky zapoměll. I tl nejvzdělanějšl, kteří vystudovali na
vysokých školách v Moskvě najed
nou ^tratili 'paměť. Momentálně si
ň en rej i’ ¿Kyše o m ¿K mi u vl I o, ~Á | uš t

O—nich budu mluvit, hrozit ná ně
prstíkem: "Pěkně, jste to vedli) Tak
.vám za to děkujeme! Budu o vás
hovořit, budu o vás občas psát, aby
sě nezapomelo. Aby __dneska.._Lldi
doma věděli, kdo vlastně je vinen za
tu rozbořenou, a zničenou naši víast.

- Tonda Zápotocký, neboli "Ušaté
Torpédo" sí prohlížel nerozhodně u
okénka poštovního úřadu v
Bredovské ulici výstavu platných
poštovních známek. Podrbal se za
čepici, ten náš pan president a
požádal s peplckým přízvukem:
"Soudružko, dej mi jednu korunovou
známku s moji podobiznou, ale
1 odstraň z ni cenu. Jedná se totiž o
dárek"!
, - Vasil Mohorita řekl jednou u pultu
prodejny Élektro: "Čtyři nesvítící

žárovky"! "Ale proč nesvítící"?
1 "Zbytečná otázka soudružko 1 Tak
abys .věděla, zařizuji sí temnou
. komoru."
- Gustáv Husák nařídil, aby v páté
. t
pětiletce se nemocnice stavěli do
kruhu. Nemocni, příslušnicí budou
chodit na vycházky okolo budovy a
protože jsou to inteligentní lidé,
budou se zdravit a zdravit - až se uz
draví.)
President Gotwald chodíval v
| Jelením příkopě sě psem. Proč? Aby
•dělnická třída převládala inteligenci;
- Bllák a Strouga! sl prohlíželi na
výstavě 'díla zasloužilého sochaře
i národního umělce. Bllák se ptal:

/

Soudruh Jakeš byl doprovázen při
prohlídce věznice ministrem
spravedlnosti. Náčelník nápravného
zařízeni u jednotlivých vězňů
vysvětloval o těch co tam seděli; Ten
je zde za loupež, ten za znásilněni,
ten za přepadeni stařeny.., "Dost s
těma nechulnostma"! rozhodl Jakeš,
"Teď bych chtěl vidět také nějaké
nevipně odsouzeně",
- Přoč ministr národní obrany
' .Čepička měl
uniform
zlaté knoflíky? "Aby éí neutíral do
rukávu nos",?A proč měl ty knoflíky t
ták lesklSJíSířÍProtože íjMen nos <«£;
rukávu sťejh&titíráVC

Ano, tl výše uvedeni soudruzi
způsobili, že- naše zem je
hospodářsky na huntě. Dneska
všichni říkají: "Jánic, Já muzikant"!
Kdyby dnes žil Lenin, říkal by to také.

Rus, Němec a Čech se dohaduji, kdo
umí lépe lhát. Rus povídá: I v
komunismu lze dobře žit. Němec
praví: Sjednocené Německo bude
zárukou klidu a míru v Evropě. Čech

spustí: Poctivost našich lidí...
Stačí, vyhrál Jsi I volají Rusi Němec.
Přišel chlapec s vysvědčením a už ve dveřích volá:
-Já jsem pro mírové řešení sporných otázek!

Mandelinka měla výročí
Mandelinka bramborová
to je americký brouk
kdyby na něj hajný přišel
dal by si ho za klobouk

Díky straně a Čest práci
brzy budou z nás žebráci
Strana ví, co má nám dáti
cenu jedna k padesáti
To jsem zazpívala v roce 1953 jako ma
lá žačka ve škole na výzvu paní učitelky
"děti, kdo zná nějakou hezkou písničku”.
Co z toho následovalo ani nebudu popiso
vat...
Mandelinka bramborová k nám byla údaj
ně po válce importována americkými im
perialisty. Před pětapadesáti lety, v červnu
roku 1950 byla zahájena kampaň, v niž
mandelinka hrála velkou roli. Svět byl roz
dělen na hodný - komunistický a zlý - ka
pitalistický

Zítra znamená včera, světlé zítřky, já
jsem horník kdo je vlc, rozoráme všechny
meze. či socialismus a mír ubráníme, (i
kdyby tu nezůstal kámen na kameni - do
datek lidové tvořivosti) byly některé z hesel
tehdejší doby v Československu.
‘Žravý brouk, který se svými vlastnost
mi loltk podobá lidem, kteři jej u nás rozseli",
psaly noviny a vysvětlovaly, že se k nám
brouk doslal pomoci mraků a vělrú západ
ními imperialisty, jakož i pomoci jejich záškodnlckých agentů. Pracující lid i školní
mládež byly povolány do boje proti mandelince.
Také jsme se školou jeli kamsi za Pra
hu na pole sbíral pruhovanou berušku do
zavařovacích skleniček. Jeslii jsem něja
kou našla, si už nepamatuji, myslím, že ne.
Mandelinka skutečně pochází z Ameri
ky. Do Evropy připlula na obchodních lo
dích již v roce 1875. Rozšířila se nejprve ko
lem přístavů v Německu a postupně do řa
dy zemi Evropy. Ve Francii v roce 1922 byl
Krosby Ondřej Sekora

poprvé použit proti brouku chemický po
střik.
Hitler po obsazeni Československa, kte
ré bylo pro Německo mj, i dodavatelem po
travin, nařídil tzv. hledači dny, kdy se lidé
vypravili do poli brouka hledat. Jeho větší
rozšířeni u nás nastalo ale až po válce. To
se komunistům hodilo k propagandě. Do
boje proti "imperialistickému záškodnictvl”
byla zapojena i pohádková figurka Forde
Mravenec. Na stránkách Mateřídoušky, je
diného dětského časopisu lé doby - bojo
val za šťastné zítřky, chodil na brigády, kri
tizoval buržoazni přežitky apod.
Toto může vyznívat úsměvně, alo list uje
li dnes soudný člověk Dikobrazem z roku
1950 (kritický časopis pro dospělé), ztuhne
mu krev žilách. Vedle karikatur Imperialis
tů rozhazujícím u nás "americké brouky", to
tiž spatři vtipy na Miladu Horákovou. Po
vykonstruovaném procesu byla popravena
27. června 1950, ledy don před zahájením
mandolinkovó kampaně. A Jméno léto sta
tečné ženy bylo bez skrupuli použito i ve fil
movém týdeníku natočeném podlo poky
nů stranických orgánů:
"Vypořádali jsme se s Horákovou, vypo
řádáme se i s mandelinkou - americkým
broukem."
Podle článku v MFDnos
(autorka Pavlína Formňnkovň)
a dlo vlastních vzpomínek připravila
-st~

PS. Žlutočerného broučka Jsem tuhlo pot
kala na betonovém schodišti u panelákového
sídliště Černý Most v Praze. Byla to bez
pochyby mandelinka, faké jsem jl kdysi sbí
rala s dědečkem na jeho bramborovém záhumenku, ovšem se zcela opačným poli
tickým školením, než dostávali socialistič
tí brigádnici. Copak tu asi dělá, pomyslila
jsem si podezřívavě. Tak daleko od poli . ..
Nepracuje náhodou pro tu mafiánskou SfB,
jejíž chapadla se tu stále činí?
-rnf-

PÍSNIČKA O TRAKTORISTCE

Parfémem pleť nevoní si,
neobléká drahé róby.
Prosté děvče v kombinéze
hrdinkou je naší doby.
Do hnědá ji slunce líčí,
pružná je jak mladá líska.
Zůstávají za ní, ejhle,
strniště a oraniska.

Přišla na mě mízerie,
skučí boháč — čert to vem.
Ale děvče žne a šije,
zpívá dvoj hlas s traktorem.
Její stroj nás k zítřku veze,
z políček se stanou lány.
Jednou zorá všechny meze
i ty, co jsou mezi námi.

Parfémem pleť nevoní si,
neobléká drahé róby.
Prosté děvče v kombinéze
hrdinkou je naší doby.
A přec nemá o ctitele
žádnou nouzi. Já jsem z nich.
Zpívám o ní malou píseň
k chvále lánů družstevních.
Michal Scdloň,
Noví) život, 1950
Imperialismus sovětské duše,
aneb: Moskali nezabrali
Karel Kříž z Lidových novin vzpoměi výroku jednoho Ukrajince, klerý dnes podniká v Praze. Před de
seti
léty
rozhořčeně
zvolal:
"Sovětský lid nikdy neodpustí Stali
novi. že nevyužij historické šanr.fí a
v pětačtyřicatero roce neobsadí!
• Západní Evropu "

GOTTWALDŮV ÚSMĚV
Když jsme si v dílně pověsili
Gottwaldův obraz nad svůj stůl.
jako by utajené síly,
věřte si nebo'nevěřte,
se v každém náhle probudily.
Jak usmívá se ten náš milý,
v hukotu naši továrny!
Až někdy myslíváme chvíli,
věřte si nebo nevěřte,
že je li o oči promluvily.

Gottwaldův úsměv vyrovnaný
nám v dílně svítí nad stolem.
Chválíte naše smělé plány?
Věřte si nebo nevěřte,,
ty vše diny budou překonány!
Otto Ježek,
Mladá fronta, 14. (). 795/

(Semafor-prosinec 1989)
Soudruzi, už se
bouře přehnala
zamněme si ruce
stali se z nás
demokraté,
pryč je revoluce
Lidům už je zas
jedno, co je kolem
špíny
soudruzi a to je
voda na ty naše
mlýny
Hlavně čekat, ruce stranou,
co se z toho vyvrbí
v pravý čas si obrátíme
své kabáty naruby
Až tu bude prosperita ukážeme stádu
jak dokáže nový Únor přes noc
svrhnout vládu

{llrvvkv

í

biUačí

Báňská se vslHenýin ptAniiii
n ití sin liste vepiíi,
liiiny pinč pánve,
jeí Ividýin veršem vzeptu,
tv víc je pčlilctkn.

A pevnil čiwdin dívek
opřena o soustruhy
n i.ivol mladých matek
vzdulý jak oblouk duhy.

druh v sekiťiiii litiu
s ínčdčuýui kyzem v dlani,
jelit, vidí v iičm lesk drátů
;i liiinsťonnnčníeh sltmiť,
10 vše. je pčlileikn,
Bojovný, dynamický
ilčjcpis v niiíiih tilnvftch,
Olňz.ky leninismu,
irakiorit slin dravá,

koliký kms našich ilčjin
11 bolševická kázeň,
ňvodtiík v Umlčm právu,
konccrl, spon, lunkrt lázeň,
lo víc je pčlilctka,
Nňš Goihvnlil hledí k ponkům,
A je lo pohled hebký,
jak kdyt.se umlkl, dívá
s úsměvem do kolíbky.

A dělník máří se
n je lo tvnlýt. pohyb,
jínit, imbogencirtíni
v proud proměňuje vody,

Učitel' v poťskej škole se
zmieňuje Žiakom o Solidar
nos ti.
— Čo to bola Solidarnos!'? pýtá sa žiak.
— To bolo vtedy, keď stáli
fronty na máslo.
Žiak: — Čo je to máslo?

josefFousek

Perpetuum mobile

PĚTILETKA

Oprášíme stará hesla tajemníky sjezdy
na ulicích na továrnách
budou zářil hvězdy
Znovu meze dozíráme,
soukromníky 2níčíme
kulaky a disidenty do Mírová strčíme
Místo sochy Masaryka
bude zase Klemeni
s čibukem a s beranící,
tvrdý jako cement
Zase budou konference porady
a žranice
posudky a kádrování, připravené milice
Žádný Mnichov Zürich Paříž,
na Orlickou na ryby
na hranice dáme dráty
a do banky přísliby

A jak se usmívají,

soelalisimi plamen
vysoko šlehá z. obou,
A žeh maitiiaikýeh pecí
spájí verš s loulo dohnu,

lvím .'•¡kátil, Máj zemi’, IVStí

Rudé právo budu volké
jako plachta cirkusu
pionýrky poběží si
na tribunu pro pusu
ženy muži v jednom šiku
půjdou hrdě na schůzi
přivitá je slavná véla
soužky a souzl
Učitelky učitelé budou čil jako dřív
že Vladimír lljlčje
v našich srdcích stále živ
Za čtyřicet let pak znovu
až nebude z čeho brát
přijde Něžná revoluce
vrátíme ji zpátky stát
Pak budeme znovu čekat
až budeme při sile
nový Únor uděláme
holt Perpetuum mobile

,-i Aumi/mA’?
No přece k 21 IT li!
A copak to je?
No plece: 2. Hejno
Ky/wíkv.

Třeboňské

S

va ao inlbo kapra

tyč ink am i! “
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le to s s n a ž it,

již
brn íc

p e s im is t » u s i

fc v
sc

s o c iá l
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Přišli dva soudruzi do pařížské re
staurace. Jeden nevěděl, co je co z(r
jídlo. Drahý poradil.
'To Didi jednoduchý. Ve ¡'minii ke
každému jídlu přidáš l.u.
A tak si porubili: l.u supa, la y,ulái,
lu španělský ptáíek...
Číšník skutecnř donesl, eo si práh'.
Pii placeni se pluh lámaně jak to
tak číšník hned poznal.
„No to je tak, já ttniíni trochu
česky, poněvadž kdybych neuměl —
tak byste dostali „Ta Hovno"!

»
ff

tvrzeni?

i— RJ: V principu ano. Ale to dokazuje jen ne
schopnost kapitalistického syslému.
■Ar Kdy se uskutečnily prvně volby podle našeho
socialistického vzoru?
— RJ: V ráji. Tehdy si Adam vybral Evu.
Tt Připouští socialismus plánováni porodnosli?
— P.J: V principu ano. Uskutečnění je vsak těžké.I
V tomto případě jsou výrobní prostředky dosud
v soukromých rukách.
-Ar Může žena milovaťsoučasně dva muže0
— RJ: V principu ano. Ale praktičtější je milovat
íednoho do druhém.

Z/kíjA’ byl povolán na vojnu!

f

★ Dotaz posluchače: Je to pravda, že polovina i
členů ústředního výboru naši strany jsou idioti?1
— Odpověď Radia Jerevan: Opak je pravdou, po.i
lovina členů ústředního výboru naši stranyr m: I
jsou idioti.
tA' Dotaz posluchače: Mám již několik dni doj
__ I
jjen.,
ze jsem neustále sledovali úředníky státní laj-*
né policie, Poradíte mi, jaké mám podniknout
kroky?
— Kadio Jerevan: Hokud možno dlouhé a rychtéi
~k Dof!uchac: Proč je u nás v Sovětském svazu
jen jedna politická strana?
— RJ: Copak vám ta jedna nestačí?
žc Velice diskutujeme v agflačnlm středisku. MáI mc však problém: jaký je rozdíl mezi demokra|
cii a lidovou demokracii?
■
RJ: V principu velký. Jako mezi kazajkou n
svěrací kazajkou.
Chyby se dělají všude. Dají se však rozlišil
I chyby socialismu od chyb kapitalismu?
,— FJ, V or.ncipu zcela jednoduše: kapitalismus
dělá sociální chyby, socialismus kapítálnl chyby.'
'Radio Jerevan prosí o omluveni krátkodobého*
♦ přerušení dodávky proudu...
★ Pl ti zásady vědeckého'marxismu a leninismu
I i pro Měsíc a jiné planety?
— RJ: JenomI
★ Je Sovětský svaz skutečně nejsvobodnější zemi
na světě?
— RJ: V principu ano. — Ale pozorl Mnozí to
ještě nevědí;
,Tár Co je kapitalismus?
— RJ: Vykořisťování člověka člověkem.
★ A co je komunismus?
— RJ: Pravý opak,
yt Můžete co nejj'ednoduseji definovat kdo je ko
munista?
—■ RJ:'V principu ano. Je to člověk, který se
vzdal všech nadějí stát se jednou kapitalistou,
ric Někteří lidé fvrdi, že socialističtí' funkcionáři
žití lír a než mnozí kapifalislé. Souhlasí toto

í

Josef Kočí sestavil z dnes už tak populárních
'odpovědi Radia Jerevan"
vypí avcji
mezi přáteli v pražských hospůdkách a na cha
tách, i mezi návštěvníky německých pivnic či
italskvrh Iraterj, celou knížku, kterou vydalo exi
lové nakladatelství ARCHA. Vybrali jsme pro vás1
z teto kntzky aspoň několik ukázek:
I

I

\

Odpovědi rozhlasové stanice Radio Jerevan, sla'.nice hlavního města sovětské republiky Arménie,1
fna dotazy posiuthačů, si vysloužily světoznámost J
,!a spoustu napod ibitelů. Staly se už dokonce sym-J
■bnlftry., fenoménem politického humoru na obou}
stranách rozděleného světa.
1

..V v znáte ,
o p á lk o . s o c ia lis ti c k ý
re alis m us. A le v ít e , có~ je
Ó-

RADÍO JEREVAN

yb Jaká je marx-tenlnská definice tanku?
— RJ: Tank je turistické vozidlo vhodné zeiména k návštěvám přátel. Múze příležitostně od-(
|
pálit i pozdravné salvy.
|
jib Souhlasí nepodložené tvrzeni, že Američané ma-,1
ji mnohem vice automobilů než my v 'Sovět-'
1 ském svozu?
•'
1— RJ: V principu ano — my máme ovšem zase
o mnoho vlc parkovišť.
-k Požádali čvciiusiováci naši slavnou armádu o
pomoc, jak se v Sovětském svazu tvrdl?
i— RJ: V principu ano. žádost byla podána vi
I roce 1939 a kladně vyiízenn v roce 1968,
, Vybráno z knihy Zde Radlo Jerevan et,'-'můžete koupit též v HD. Cena $ 2.60.
I

Phtkns potká vojcla a ptá se:
„Kolik je hodin vojíne?“
„Piti pát.ýl" odpovídá blátošlap.
„Člověče, jak to hlásíte? Máte stát
v pozoru a hlásit: Diky Jhtdé armá
dě, diky Sovětskému svazu — je přes
né pni páté!"
Druhý den plukas vyhlíží vojína a
hned na něj: „Kolik je hodin?"
Voje/: „Díky Rudé armádě, díky
Sovětskému svazu — hodinky ne
mám/“
Prochází Brežněv hradní obrazár
nou,
„Picasso?“ -zastaví se « jednoho z
obrazu.
„Ne, promiňte, Zrzavý“ opravuje
průvodce.
Po chvíli opět Brežněv: „Zrzavý?“
„Ne, promiňte, Picasso!“
Jdou o kus dál, než se Brežněv zno
vu zaslaví:
„A co je tohle za opici?“
„To je, s prominutím, benátské
zrcadlo“.

Zaznamenal: FERDINAND

Přijímači zkojšIo n;i VB. Fos-uchař doslané prkení o s dvěma otvo
ry — kruh a Čtwhoc a kniički kte
rou má doptal na druhou stianu.
Ti, kteří pioslrtí I uůčku t.uhem
Ofcdrif alent ro mální intelifteiuc; li
kleři kuličku prostrčí Čtveicem ob
drží atest veliké síly!

•
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B‘o nčv měl mít projev, 1 řekl
svému sekretáři af mu t ,*n projev
napíše, ale že to ma byt knlši — asi
tak na jednu hodinu. Sekretář sedl
a n. i tri nu projev , Bvcžiuv to vez
me a jde řečnit. Řečni ho*hnu, dvč,
tři.,, pak je konečně koně.' a Brežněv jeie vyimkit svému sekretáři:
„řekl jsem ti přece jasné', že lo má
tyt jenon na jednu lu č inu." A jeho
pořízeny se I ráuí: ono lo taky lak
dlouhé' bylo, jenomže vy, soudruhu
první tajemníku, jste si vzat všech
ny tři kopie..."

Nemóžem, lebo určité by si mysleli, že tu pi 
jeme...

Pan Roubíček a ptn Kom jdou
lak zabiáni clo íozlovotu, e si tni
nevšimli že p-ešli křižovatku na
červenou. Zaslaví je csenbák a poví
dá jim: ..to nevíte, že >e zakázáno
přecházet ulici na červenou? Nil"

•

-

—• —

Roubíček: „a platí to taky pro hrdi
ny Sov. svazu?" Esenbák zasalutuje,
o riiuvi re a Roubíček s Kehnein jdou
dál Když trochu poodejdeu zeptá
se Kohn R opička: ,,Roubíček. co
pak voní jsou hrdina Sov. svazu'?
A Roubíc ?k odpoví : „to nejsem. tik'
zeptat M snad můžu, ne'.'!"

Gorbačov sedí v Kremli v pracovní so svojou
sekretářkou. Diktoval jej přejav. Přejav bol dlhý a
nudný, sekretá řka ztvafa a Gorbač ov bol tiež z
toho otrávený. Preto jej začal robit milostné
návrhy. Sekretářk a nemala nám ietky a iba povedala:
Michaii, zatvor dveře na klúč!

Doslal kpt. SIB Lojza Hugnik
důvěrrou zprávu le ;eho pcdřízené
důstojniciv-j ntn: příliš ob::al.né v
mozkové činnosti. Rozhodl se pro
přezkoušeni inteligence a povolal si
poručíka J. Knedki a rozkázal:
, Tsdy. Soudruhu poiučiku ntáte
dvacet korun a skočte za né koupit
Škodovku."
Por. J. Knedla srazil pět a a odcválal. Za hodinu pLSei. ale velitel
byl na obědě. 1 rozhorlil ío soudruh
poi učik:
, tak 1en náš soudruh velitel to ne
má v hlavě v poiádku, pošle tré u kupovat v potedn\ když je zaviei y !!

, Májn posil, žc mí sledují agenti státní bezpečnosti,"
posžýsH si pan Blumenbcig. „Já totiž potádal o cnigrntri do Izraele. .
„To jeífí nic ncinamoná," na to pan Abclpink. „To mají
pořád jcítí dvě možnosti . .. Buď, •> iich časem ti agenti
přestánou vžímat, a pak to m íjí doyrý. Jenž.c oni jsou
smolař a budou tatčenej. Ale to pořád jeslí nic nezna
mená, to mají jcb.í furr dvč možnosti. . . Buď jich soud
zprosti obžaloby, a pak to ináijí dobrý. Jenže oni jsou
smolař a budou odsovzenej, což ovšem pořád jcítí nic
neznamená, neboť pak mají zase -dví možno,ti... Buď
se v tom pracovním lágru do? jou amnestie, zdinou'bu
dou rehabilitované!, a mají to dobrý. Oni jsou o v Sem
smola:, oni se toho nedočkaj a umřou . . Ovšem ani to
pořád ježte nic neznamená i v tom případě mají dví
možnost,’. Jako včzní jich pockovaj do spoječnýho liiobu
s jinejmu 2idan a, a pak to máji vlastní dobrý. Alcpiotože mi jsou smolař, bude tady zlej úmysl pochovat iich
do spolcčnyho‘hrobu s arijccma — a to, 1 imlbcrgot, to by
bylo opravdu oibýl Tolio se musej, pane Blumenbcrg,
v každým piípjdž vyvarovatl"

kúpala . . .

Na Sibiři ¡c — 20° C. Scriožn sUetnc
Ivana Ivanovíča, Jclorý ide bosý t: j.ýta stí
ho: — Ivan Ivanovic, a neoziaba Ves? —
Ivon Ivanovic sa pozrie na noliy a povit:
!\emá v čom. Scrioža.

Sergej Maxirnoiič, Masivu Sibinkaja
uveřejnil inzerát v novinách: Vyměním
byt, za váčší lebo menši na pokojhejšej
ulici. -- 0 krái'cy čas dostane jeden z
uchádzučov o byl Sergejů Maximoviča tá
to ocpoveá: — Výměna bezúčelná. Nová
adresa: Se:gej Ivanovic, Sibiř, fli osltovskaja.
Ako Slováci číta/ú JRt)? — Ježiš ratuj
dědinu . .

• Humor v Cos? os love esku: Nikltn ChruĚčev
skončil dloili.ou rcč k dč-lnicůpri v JeJne mos1 ev3ké tovární slovy: „Soudruzi, komunismus
je už vlude na cbzoru!" Když. vycřázel z to
várny. ;et ň dělník sé k nímu přídi užil optal
se: , Sou.duhu Chruíčeve. eo je to obzor’“
Nikita se na chvilku zamyslil, a,'e pak rychle
řekl: „Soudrul u, at ti to vys/ítlí Mikcíjan, já
spěchám " Ale an Mlkojan reměl čas a radil
soudruhovi, aby sl to naše] v naučném slov
níku. A tak náš ntlý soudruh po dlouhém
¡hledání ve sovníku nalezl deíinlcl obzorv
St'lo lam: „Obzor Jest pomyslná Séra, která
se od nás tím více vzdaluje čím více se k ni
blížíte.' - Víte jaký je rozdíl mezi prvním
naším kosmonautem Remkem a Dubčekem?

?????
1

rámci zv)šovania cestovného ruchu
pos'avt i v ZSfiR 17prúdovú diaínicu na
Silrír. — leden prud zo S.bíra a šestnási
na Sibiř.

Žádný; oba vyletěli s ruskou po
mocí.
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Titba. Jéj-i srdce -'jet 'v Hatvaně. Vládu má v Moskvě.
Hřbi tovy v Angô'.è a v Ha-

« Svědomí je ten tichý hlásek, který ti
říká, že se někdo dívá.
t Blahoslavený ten, kdo nemá co pově
dět a neobléká ten takt do slov!
• Pitomosti je možno říkat. Jenom ne
slavnostním tónem.
• V řečí některých lidí je slyšet pravopis
né chyby.
• Ti, kteří hovoří jménem Boha, měli by
ukázat poverovací listiny.

Do pražských kin opět uvedli starý Disney ův film „Sněhuka a sedm trpaslíku“. Představení, jako vždycky, za
čalo 'promítáním žurnálu. Když se na plátně objevili
českoslovenští a sovětští politici a začali Sc objímat, za
šeptala jedna holčička:
„Babičko, to jsou už ti trpajzlíci?"
A ze tmy se ozvalo:
„Babičko, vysvětlete tý holčičce rozdíl mezi trpaslíky
a tajtrlíky 1“
. r„-

Chajmovflp, sovětský Žid, žádá
o vystěhování. Předvolali ho do
výdejny víz, aby mu oznámili, že
jeho žádost byla zamítnuta. “Ale
proč?” protestoval.
“Protože vlastníte státní tajem
ství, související s vaším povolá
ním,” pravil oficíál.
“Státní tajemství?” podivil se
žadatel. “Musíte žertovat. V
mém oboru jsou" Američané o
takových 20 roků před námi. ”
j “To je to tajemství. ”

.

*

.

*

V hanácké obci se 450 zapsanými voliči se jich pro na
vrženou kandidátku vyslovilo 730. Když sc to dovodil
okresní tajemník Komolý v Olomouci, zvedl telefonní
sluchátka a shovívavé domlouval předsedovi tamní vo
lební komise:
„Tož, .tentokrát to cščc de, sódruhu, ale příště tu agilnosť
nesmíte kór tak moc 'přehánět, Dyť stačilo aji takovéch
720. .

.

*

„Všechno se spíš modemixuije, ncŽ normalisuje," poky
voval hlavou celník v Roszvadově. „Kdysi dávno utíkali
lidé pres kopečky pěšky. Pak proráželi závory lokomo
tivou nebo náklaďákem. Poté unášeli letadla. A teď do
konce utekl tenista HolcČok. S raketou . .

•

Ivanov si konečně našetřil dost,
aby si mohl koupit auto. Zašel
tedy do příslušné prodejny a za
auto zaplatil předem- “Váš vůz
bude dodán přesně ode dneška za
10 let,” vece prodavač.
“Ráno, nebo odpoledne?”
“Proč se ptáte?” ptá se proda
vač.
“Instalatér má přijít v 7 hodin
ráno.”
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iěde zpá tky ?"
. .

Sírefittí

Chystá se nové rozdělení Prahy. Hlavní
město republiky bude mít jenom čtyři čtvrtí:
Hradčany, Pankrác, Bohnice a Olšany. Víc
jich nepotřebuje.

2a zdražen! zemáku, za nadvládu Rusákú,
děkujem ’ ti. Husáku.

Víte, proč se u nás volilo i> pálek a v
sobotu? Protože se uplatnila demokracie. Když
si volič nemohl vybrat mezi kandidáty, které
volil, mohl si vybrat aspoú den volby.
Víte, pro koho jsou prodejny ESO? Pro eko
nomicky silné osobnosti.

„Prečo upadá eudzinecký ruch v Českosloven
sku?"
„Lebo niet dosé hotelov. “
„A prcČo nie je dost hotelov?"
„Lebo icb dos( nestavaju.“
„A prečo icb nestavaju dost?"
„No predsa preto, že eudzinecký ruch i tak
upadá. “
•í»

Víte, co jsou Spojené státy? Je to imperialistieko-militaristická supcrvelrnoc, která se hrubě
vmešuje do záležitosti Sovětského svazu na celém
světě.
■1

A co je agrese? Agrese je, když vstoupí vojska
jednoho státu na území druhého státu se zbraní v
ruce dřív, než vojska Sovětského svazu.

U prověrkové komise se táže předseda: „Sou
druhu, jaké jsi měl přesvědčení v roce 1948?“
„No, soudruzi, jako strana, vláda .( ústřední
výbor. “
Předseda: „A potom, v roce 1952 a 53, když
byly procesy se spikleneckým centrem?"
„No, soudruzi, jako strana, vláda a tistřední
výbor."
Předseda, už trochu netrpělivě: „A jaké’s měl
přesvědčení v roce 1966, když došlo k chybám
Antonína Novotného?“
„Co vám mám povídat, soudruzi, já zase byl
toho přesvědčení jako strana, vláda a ústřední
výbor."
Předseda, už zhurta: „A jak to bylo v roce
1968,jaké‘s měl přesvědčení, když nám Sovětský
svaz poskytl pomoc proti kontrarevoluci?"
„No zase, soudruzi, jako strana, vláda a
ústřední výbor. "
Předseda komise vyskočí: „ Chlape jeden, oka
mžitě mi řekni - ty nemáš žádné vlastní přesvěd
čení?"
„Ale soudruzi, to se ví, že mám. Ale zásadněs
ním nesouhlasím!"
n
Víte, jaký je rozdíl mezí křeséanem a komunis
tou? Křeséan věří v posmrtný život, komunista v
posmrtnou rehabilitaci.
ČERNÝ HUMOR KOLEM ČERNOBYLU
Inzerát v moskevské Pravdě koncem května
1986; „Prodám vilu v Černobylu. 2naČka:
Září“.

Leninopp iiarozettiny oslnptlf laků ĚcskoslovetiSfí pracující p Itodiitiířskéni. průutpslu. Pochopitelní' soutěži. Nakonec bijlp
cenami ohodnoceni/ ticje.TklusipnbjSI pijro bk >i;
Třcti cenit zfsknlo diii), z ttblio* každou
celou hodin it vystrčí lila pinku ku kobko a
raipcholl: „?lť žije soudruh Lctiiu/*'
Druhou cenou bj/I ohodnocen pbktij/ t»jífror, kde kukačka propohípú slapu Leninopi krtidjich polnlicí tttttiuí,
1’rpuf cena bj/la pink přiřčena peleriflit.’
í okbnka pplibhnc sani pclkji Lenin, rozhlbdne se, a piikřikuc: Kukli, kukni"

*
Příslušníci Veřejtib bezpebnoslf přijeli na
lu ¡nudit do JZD, Vedoucí pjtpniťit si nzal
předsedu strunou n upozorňuje ho na jed
noho príjiína-neilkn, křerp se iiidpckp ob
jali pollube,
„Nebojíc se, soudruhu", uklidňuje ho
předseda, „bude přldblen ke sfoíiru llsll,
nemůže se ntu absolulub nic sílit/"
Už zanedlouho loho tieSťaslufka odtniicla sanflka, „Co fo zas, proboha, propadlí"'
„On jenom spadl pil sfoírtiuí llsll. Ne
stromu".

*
Do pražskblio lahůdkiířstpf přilící slinil
pán a žádal ilalskou morfadeln.
„Neiníiine".
„Tak tul dejle, prosím, porínpdískb surdinky".
„Nemáme“.
„A co uherský salám?"
„Nemáme".
Po odchodu zákazníka :ie obrátí mladit
prodanač Je druhému a nznale povídá:
„Teda, vola, nota, musili přiznat, ie len lotr
měl ale pcimči, co'!"

*
Povídalo sc o sport ti, a ledacos kolem.
Například v boxu se prý blbne,
„Ale jděte", jjrohliísil sowdruh Trubač,
„dodnes jsem nevSdlíl, že členová naíl
stranp a vlády boxují I?"

*

VÍTE,
že za 5 let bude po komunismu?
Říjnová revoluce slavila „r>0" — za pár
půjde do důchodu I
*kdo je MUKL?
Muž Určený K Likvidací.

řt„ Víte, že už zase není cement?"
- Cement není? A proč ne?
„ Všechen padl na přestavbu, "

I

4

Dva britští představitelé zavítají
do ČSSR. Úřady se snaží, aby si oba
odnesli o socialistické Praze ttejlepši
dojem. Všichni příslušní činitelé do
stanou pokyn, aby se vyhovilo každántu přání obou .Angličanu.
Když přijdou do restaurace, táži
se vrchního: „Co byste nám doporu
čil?“ Číšník o,dvčti: „Máme vše, co
hrdlo i.iči." „Tak nám ledy přineste
sioní pečínku s makaróny."
„Prosím, maličký okamžik", odtuší
číšník a hčží k řediteli. Ten telefo
nuje na ústřední výbor, odkud se
telefonuje do zoologické zahrady.
Už za čtvrt hodiny vidí Angličané
oknem, jak kolem vedou slona, úbéhnou však hodiny a po pečeni ani
stop)'. Kývnou tedy na vrchního.
„Vážení pánové", praví číšník smut
né, „pečeni máme už dávno, ale už
se nřkolik hodin marné pokoušíme
sehnat makaróny.“
•

o xz r

r

KUZI

Jaký je rozdíl mezi Švédském a
Československem?
Vůbec žádný. Tam i tam je Gu
stav. tam i tam jsou koruny. Švé
dové mají všeho dostatek a Češi ma
jí všeho dost.

K./osi se topi a křiět „Pomoc, />omó«7"
.V.i břehu stoji jakýsi člověk .1
pt.i se: „Hej, č/otčče, studovals
marx-lcitmismiis?" „Přirozeně", kiiěi topiči se, „potmic, pomoc!"
„No vidíš, plavat ses měl líbit,
plavat."

*
llusák zmizel. Všichni členové
sekretariátu IIV KSČ jsou vzrušeni.
Tu se dostaví nčkdo z Hartoloméjské:
„Našel ¡sem ho v parku. Béltá tam
po čtyřech a sbírá kameny."
Bleskový rozhovor s Kremlem.
„Soudruzi, zůstaňte u aparátu, já
se na 10 pozeptám", říká BreŽ.név a
za chvíli se vrací: „Soudruzi, už. se
to vysvétlilo, za pár minul je všecku
charašó. 1) nás ho totiž, omylem na
programovali jako lunární vozidlo."
«1

.

Náš ministerský plcdscda byl zá
zračné dítě. Když mil bylo osm, mel
právě tolik inteligence a tor limu ja
ko dnes.

a ffa irs

is th e m os t n e u tr a l n a tio n in th e w o rl d
C z e c h o slo v a k ia . I t d o es n o t ev en in te r f e r e in

in 19 68.

V nebi jsou volby iln IIV. Svatý
Petr nairbitje Hobo Otec za generál
niko tajemníka. Svatý Povel je proti.
„Sontlrif/.i“, proví, „víllyf jrb„ }yn
iil .1,1 let v Izraeli."

„A horské by stř ině ", při pojil Jen ík.
„Já by ch ji přiro vnal k lod i na roz 
bou řené m mo ři! " po víd á Pepa.
„H oupá se sem a tam . lid em jc na ní
blbe a ta ky pr yč ne mů žo u!"

Wh ich

*******

?

its

own

in te r n a l I '

f'lP-ri')

?
:

29 YEARS TOO LATE

th e nu m er ou s Cz ec h jo k e s a f te r th e S o v ie t o c c u p a ti o n w e re ¿ th e
fo llo w in g
Is i t tr u e th a t th e Cze ch p a tr io ts a p p e a le d to th e Red Army fo r h e lp
Y es , i t is tr u e , b u t th e y a p p e a le d in 1939 an d h e lp o n ly a rriv e d

Ptá sc sou dru žka učit elka ve ško le
děli:
„K čem up ak byste přiro vnaly naši
zem ?"
„K ro zkvetlé louce", hlásí sc Má 
ničk a.

Among

x

Socialismus s husí

•
Co je véda?
‘In je hledání černé kočky v tem
né místnosti o půlnoci.
Co je filozofie?
To je hledání černé kočky v tem
Moses Eckstein má socialismu plné
né místnosti o půlnoci, když. tam ta zuby a chce emigroval. „Kampak?",
kočka není.
ptá se policejní úředník.
Co je dialektika?
„Do New Yorku I" „To nejde."
To je hledání černé kočky v tem
„‘Pak teda do Anglie!"
né místnosti o půlnoci, když. tam ta
„Clovéče, vy jste se zbláznil!"
kočka není, ale ten, co ji chytá, křičí
„Snad do Francie?"
mám ji, mám ji.
„Nebuďte naivní."
„No a nešlo by to do Izraele?"
„Do Izraele, to by snad bylo mož
Jaký byl rozdíl mezi prezidentem
Antonínem Novotným a Švejkem? né. Vyplňte tyhle ty formulářřc a
„Švejk byl chytrý a předstíral přijďte za mésíc, Dovíte se výsledek."
Moses Eckstein se dostaví za mé
blbost". A Novotný? „Ach, víte,
síc znovu. Vyřízení je kladné, dosta
ten ncslouž.il v c. a k. armádé!"
ne dokonce okamž.ité pas s platnou
•
bývalý ministr obrany, armádní výjezdní dolož.kou.
Příštího dne se Moses Eckstein
■generál Čepička, se obrátil na prezi
denta Ncvolnebo s žádostí, aby ke> vrátí a vrací úředníkovi pas s témito
jmenoval admirálem. Novotný oOmí- slovy: „Já jsem si to rozmyslel.
tavi: „Tc přa.ce nejde, nemáme an Když. vy mi dáváte pas do Izraele a
mote, ani íodslvo.' „No a!", odtu necháte mé tam vystihovat, tak já
šil Čcpici-a, „máme přece taky mi tam radši přece jenom nechci."
•
nistra kultury.“
V Masné.
„Máte vepřové!"
(Vybrali jsme z knihy „DEK
„Ne"
POLITI SCHE WJTZ IM OST„Mále hovězí!"
jLOCK'1'
Autor
Alexander
„Ne."
Drožazynski, v) da.' Deutscher
„Máte telecí!"
Taschenbuch Verlag v Mnichové,
„Ne.1
str. 190, DM 6,80.)
„Tak co vlastně máte!"
W
„Do pul sedmě otevřeno"

Proč budujeme socialismus?

„To víš. íc vřeni sebrali jednoho
chlapa za to, Že se díval na Husáka
dalekohledem?1'
„Neblbni, to není možný“.
„Hmm, von mři pod tím dalekohle
dem přišroubovanou pušku“.
—4—
Gustav Husák sbírá vtipy o sobř.
1 s litinu, kteří je vypráví jí.

Jrotose Je to lehcí seč pracovat»

Jaký je rozd íl mez ' komsrťs^ou a obilím?
Žádny.
Obo je dvo je se mus í vy m'át it jin ak u tn re m íflá d y.

Jaké jsou tákl a dní principy socialismu?
V kapitalismu je člověk vykořisťován človeket;,
kdeíto v socialismu je tomu naopak.
Co je to socialismus?
Socialismus je trest bočí ca VÍ153. Je to
společensky řád, který se dovede vypořádat s
omyly» ktere by v jiném společenském rádu vůbec
nevznikly» Socialismus je naproste a přesvědčivé
Vité cs tví ideologie nad sd:svým ros umet) j je to
společensky řád, v némč se nedivíme, kdys je
něco v nepořádku, ale žasneme, když něco klape.
Jaké specifické znaky má budování socialismu u nás?

Socialismus u nás lee budovat pouze za velice
příznivého počasí, Ke sní mrznout ani mrholit,
musí být bezvětří, teplo, ale ne horko. Oblačno
nuse chvílemi být.

Není výstavba socialismu u nás poněkud opožděna?
Ano, socialismus mohl být uč dávno vybudován,
kdyby to pracující dostali jako melouch.

Jak}* je rozdíl mezi lidem a lidmi za socialismu?
Eis lid buduje novou, opravedlivou spoleonoot a
statečné překonává všechny překážky, kdežto lidi
db to vetčinou Gerou,

Ameriřan, Rus a Gecli si vyprávíjl
o tom, jaltí je to u nich v kriminále.
Ameriřan říká; „To n nás v kriminále
se jeden řemoeh n.mřil říst n psát“.
Rus říká: „To ti nás v kriminále se
jeden človřk vyuřil na stolařc". Čech
říká: „To nic není. To u nás v krimi
nále se jeden chlap vyuřil na prezi
denta",

Víte prnř řeskoriovenští foibalistí
na mistrovství světa ve Španělsku na
hřišti vůbec nebřhali?
Protože před odjezdem si je zavolal
k sobř Gostav Husák n řekl jim: „Né,
abyste utíkaliI"

Jaký je vztah mezi mzdou a prací,za socialismu?
Prostřednictvím msdy jsou pracující třeutání ca
vykonanou práci. Pracující předstírají, že

"Kdo neví, že největším lákadlem ke zlu
Je naděje na beztrestnost."
Clcer

pracují, a stát předstírá, ze Je sa to platí.

Dotaz na Rádio Jerevan
c svobodném svělč, kde van. Protistátní humor sc v tomto Izraeli tak slabé? Rádio Jerevan:
jsou noviny pinč ostrých ti případě mslitiícionalizoval do ustá Protože ta země je příliš malá na
tulků, kritických článků a lené formy dotazu a odpovědi. Bez tak velké neštěstí.
karikatur politiků, co mají vypčstoní jde vcelku o běžné anekdoty.
vanou hroší kůži, sc lidová politic
ká slovesuost nevyskytuje. Kdo vy
Nit řeskoslovensko-sovřtslté hranici
Jak to chodí Jinde
myslí nějakou parodii, rád ji podepísi lítají (Iřti, České tlřti křiří na sošc. Půl Evropy moc nchoví ani u
(vřtské: „Heř, my máme chleba s má::-1
nás ták oblíbeným anekdotám.
Dotaz na Rádio Jerevan: Lze
lem!" SovSiské tlSti odpovídají: „Heř,j
Vízv. sateliiních státech a přímo souložit v předvečer Prvního máje?
my máme l„eortida Brežnřva!“ ■České!
v SSSR se politických anekdot líh Rádio Jerevan odpovídá: Ano,
děti: „Heř my budeme mít Lconida
lo mnoho, ale málokde nabyly „pa ale jen s vlastní ženou, aby prožitek
•nrežnéva taltyí“ Sovítské díti: „Heř,1
pírové" podoby, A tak lze český fe nepřesáhl význam Pivního máje!
ito už pak nebudete mít chleba s másnomén srovnávat snad jen s rus
Dotaz na Rádio Jerevan odpo
kým (arménským) Rádiem Jere vídá: Proč je komunistické linutí v

V

'

"Kdy už bude v Polsku konečně klid
. ..?” - "1983." - "Proč?" - "Pro
tože Sovětskému svazu bude pětaše
desát a všichni doufají, že oújde
do penze.”

Stacá mama \ raví vnučkovi:
„I vt sk o, es 1«; sa týchlo pom odli, ja
nied zitým vyžehlím pionciski! šatku.

Vrátil

Husák letí se Strougalem v eroplánu nad svým socialistickým záhumenkem. Dí Husák: "Já ted vyhodím z okénka deset stokorunových bankovek
udělám deset občanů šEastnými."
Strougal flekuje: "Já výhodím_sto_
desetikorunových bankovek a udělám
šťastnými sto lidí." V pilotní kabi
ně praví pilot kopilotovi: "Ty, my
si te3 připneme padáky a. necháme le
tadlo se zřítit. Uděláme šťastnými
16 miliónů lidí."
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Z pjnžjkú universitní kniioeiii/ (literuturn
o sionecli):

Alilosíiip iiroí sionn
S.oiti P britské Indii
i’redsfuriz siariicli
ticrnuiiiú o slonech
Vtwsl ňl íkowJWchfco! Sioni inoliviz
re ridcilskihn rulčikii
Irui! M. ¡’tnuich'ak: Si<iíinoi’ii ejiiokjz
e slonech
l’e.'r iUiehtiliěko:
Su’ř(skií slon
utiš ríorí

Jeun-Pntzl Kt bt eii.r:
Johl» Tinu ez-C-nsh:
Siepíried Höiiseitel:

la jn p o s á d . .

k te r ý m s e r ík .á

avm árJ e

s t á l e v e l í "m os 
k e v š t í a b s o lv e n ti',

n a ty č e s k é
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S ara B'ažková, když nesehnala na
nnu traso, rozboďa je, že zabije své
’-í.
ho králíka. „Ucěíám si ho na špeku“,
řekla si a vy táhla králíka z králíkár
ny. Pík si \zpomneia, že špek na tihv
není „No nic“, povídá si . uděláni ho
' na česneku“. Natáhla ruku. Že ho za
bije ale zarazila se „sakra, vždyť čes
nek taky není. Ale co udělám ho na
srnttaně“. Ziovu napřáhla ruku, že
králíka zabiji', r.le vzápětí ji zase spu
stila dolů „dyť sn etana taky ntní“,
řekli zlostně, lodi’a králíka zpět do
b.%.
-álká.ny a odcházela dému. Yiom
¿i ^jglou uslyšela rachot. Choří se, vit)»
KHííZ?«4í. i ak sedí na zadku, plácá

*

wk

Obušek je SRDCEM slroiii/.
Dokud BI.IE, strunu žije.
Ý
Eiontii' '/’etellii poslol Ihslicdiifniu oý/horu
stranit tlepšoriti iiiirrh: l’hldii lilii zildlť ininsícrsfro niiiiioini '■ t i,
, Bpstrj/ hoch." ifioi soudruzi. ,.1’lnii iuleliitirit ti siiičijieh pers’ieklir.’ i’r< ř nic, krneipísrk .'i iniii (nhlito? ťo/iuk Kmitne mnie""
.4 tul biti (lioniii požiidiin o ilaphinjlci i'|tsei'tleni, C ilpovihlří: ..ftliime miiiisterstro
.sprorcillno.sťi. Tttlc proč bpchoni iicniolill mít
i minisíei síro uuiiiiii iiietri;’“

volá: „Ať žije \SČ!"

Francúz, Ncincc a Hus stoja

před nebeskou blánou — všetci
zomreli i.a autonešTustic. Rozprávajú axo sa lo stalo.

Franeuz: ..Smúzoval som sa
za jaztly s frajerkou a nezbadal
soin stro n. 1

Jiří Kolář:

Rada skouhům

Jemcci ...Nažral, napil som sa

so n za voiantom.”
žbol som šporoval
ked som ho už ko
— zomrcl som bia

On lonvili jsi o iločhiy a vynikali zradu?
Světlic lo na sliatui
Mlčoiijslo, 1 ktlyžlrív í křičela?

Dva policajti jedou k akci. Alají j
p ištěnou houkačku a n.ajáček. Vtom
si ten starší, co řídl, zeptá toho nladšího: „Pcdívej se z okna, jestli mně
sviti majáiek“. Miadší vystrč! ven
hiavu a volá- „Svitl, nesvítí, svít!,
nesvítí, svítí...“

Tři policajti se ládají, kdo má
bTupčjší manželku. První říká: „Moje
stará je tak hloupá, žt když mne nan.ažt chlely ke svalině, tak je přilepí
| k soai těma sucLýn a stranama". „To
ta moje“, povídá druhý, „je ještě
.rloupějst, Zlem. rohlík ve.pul, to zlo
mené namaže a takhle to tepí k sobi“.
,To všechr.o nic není“, povíaá ten
třetí, „neihovpější je ta moje. Před
stavte st, že jsem ji před měsícem kou
pil novou ledničku, a ta kráva pořád
pese ručně“.

!
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Věřili |sle, kdy? .ml půlnoc ncvCřlki

(

A

i

Psali jslo. když se I Inkoust fiei voanl?
Svjďle lo na slrimu

“

Protože neprostrč! hlavu hrdlem od
p čtilitrovk) ,

Svedlo to na slinuti

na po sled ?
-A le pře ce v Praz e, O Sle te, v roc e 193 8,.,
i
- No jo, ma j pra vd u. Šli jsm e po Vá cla vá ku ...
- ...b av ili se ně me ck y
,
- ...a do sta li js m e naf ack ová no.
- No jo. Ro ub íček , ty krás ný časy se už nik dy ne vrá těj...

j o víte, proč policajti nejedí Kva
šené okurky?

Mesmrtelní Ro ub íče k s Ko hnem se po tka jí v pa de sá týc h léte ch kdesi v so vě tsk ém
ron centr áku na Ma daganu,
- Jsou to oni, Ro ubíče k, no jo, jso u?
- To jso u oni, Ko hn , ale to je let, co jsm e se ne vid ěli? Kd y jsm e se vla stně vid ěli

a zaspal
•lus:,.Celv
na autu. a
nečné nial
tlon).”

I

I

I

svým o Kin?
Svedl e lo na strm u
Byli sle vždy u l o o, la?
Svedle lo na sir.:nu
k/Ěli kle popraví né za třísky pil káceni
lesa?
Svědíc lo na slianu

VĚecItno, všeciino všechno s.edle lo
na síranu, muzikanti noci
Svedlelo na stranu
Literární noviny, 2. 5. 19:8

Logika nepřítele působí vídycky
a vPudt •, nejvíc v d ybdcli,' kdy jsou li
dé nej stl a mají strach, co bude.
Někteří j( podléhali a podléhají
vždycky. Ale když je ti ostatní nedo
kážou t držel a odkázat do patřičných
mezi, Je >ýsledck zaručený: bude zle.
Jak řlld jyjdlo Jcrévan: nebude ani
mír, ani, válka, ale takový boj-zcutilr,
Že nezůstane kdntenjiíLlauueuL
□ JAN SOKOL

¿zM

Víte, že od března 1991 bude sloučeno
ministerstvo kultury s ministerstvem
zemědíle tví 1

ÚJude totiž umíní nejíst Se...
oooooooooooooooooo

"Tak prý budetna mít novou vlajku,,. Bud©
rfllovi, nahoře a* poklcue duha a pod ní
bude p<j(. hlava.**
**..a proboha, pro&7**
"ProCoíe jame na aeke jako p«í, chlaucáme jako duha a pan prc»ídent co vidi tŮlovř<.,**

31TOG

Víte, že Ostí nad Labem se už jmenuje
jenom ¿stí t

Prý už se moc nenadlabem..,
oooooooooooooooooo
Na OV KSC zvoní telefon: "Dobrý den,
mži bych zájem o mleto po Vasilu Sí
lat ovi."
"Nu dobře, a jatá máte předpoklady}"
"Kám vysokoikolskí vzdilánl ekonomic
kého a právnického amíru, ovládám
čtyři cizí jatyky a...."
"Prosím váa, vy jste snad blbej..."
"Pardon, a to je podmínka}"

0O00000000000O OOCHlO

"Víte, že od únore u nit budou potra
viny na lístky?"
"Kestraite..
"Ale nic ai c toho nedžlejte, v Sovět
ském avazu budou na loayl"
ooooooooooooooooooo

Povídají ai dva důchodci:
"Já ae mál, milej pane, za komunistů
báječně I"
■ "To jste ale byl určití ve straní,.11
^’Ctoyí, v emigracit"

»VY NECHODÍTE nikdy na schůze?.,
»týc, nikdy, já moc chrápu,«

je rozdíl mezi demo kracií a lidovou
nokracif?
ako mezi křeslem a elektrický m křeslem.

TADY NENÍ MOSKVA, UKRAJINA, TADY JE SVOBODNÁ VLAST, hlňMil - pro icpsi tramHdi.oM
v uzbucc - jeden z plakálů vylepených v srpnu 1968 po výklmkili prnžsltvcli nlulmdfi, Lidovím Ivfti cťlm se Idnly
otevřel pro jejich „zdSkodnicknu“ ivnrbu Široký prostor.
'
r< m) ■ ÍTK

Československa akademie véd rozhodla. že
je nutné rozšířit stupňování přídavných
jmen:
J. DOBRÝ
2. LEPŠÍ
3. NEJLEPSÍ
4. SOVĚTSKY

Orgán SNB jde po Můstku a pohazuje v
ruce hrudkou zlata. "Co to děláš?" ptá
se kolega. "Ale byl jsem u zubaře a ten
řekl, že si mám přinést zlato na můstek."
+ ++++
Husák má projev. Pořád samy potlesk a
"at žije KSČ1', pomalu se ani nedostane
ke slovu. Stěžuje si na to Št rougalovl.
Ten si ví rady. "Heleď, Gusto, až zase
začnou tleskat, řekni jim, at ti políbí..."
Husák má nový projev a uplatní Strougalovu
radu. Chvíli je ticho, pak to vzadu v sále
mlaskne a kdosi dopoví: "Za středočeský
kraji”
+ + ♦«■♦
Z Gustava Husáka se stal velký spisovatel,
autor čtyř knih. Prvním dílem je milostný
román. Jeho titulek: "Tisíc polibků na Šeřementěvu". Druhým je cestopis "Z Leopoldo
va až na Pražsky hrad". Třetí dílo má
sportovní téma: "3ak jsem doběhl dělnickou
třídu". A čtvrtým je varianta na , Hemingwaye "Stařec a moře nespokojených lidi".
+ + ♦' + +

V Ženevě právě došlo k sovětsko-americke
odzbrojovac! dohodě. Prezident Reagan
se totiž zavázal, že Spojené, státy nepoužijí
jadernou elektrárnu jako první.
+++++
V okolí Černobylu lze všechno bez rizika
koupit, kuřata, ovoce, zeleninu... jen ne
dlouhohrající desky.
+++++
Dělníci na černobylské elektrárně si už
neříkají "soudruhu", ale "Vaše Jasnosti"...
+++ + +
Co zbylo v Československu z Gottwalda?
Bohužel jen Gott, Walda už je taky na
Západě.
+++++
Ivan Ivanovlč, rozhořčen dlouhým čekáním
ve frontě na vodku, vytáhne z, holínky
dlouhý nůž a oznámí, že jde zabít, Gorbačova, který se prodej alkoholu snaží podvá
zat. Když se za hodinu vrátí, ptají se ho
kamarádi, jak to dopadlo. Mávne Ivanuíka
rukou: "Ale, u Kremlu je fronta dvakrát
tak dlouhá."
"Jaký je rozdíl, mezi kapitalistickou a socia
listickou mládeží?" - , "V podstatě žádný,
ale kapitalistická mládež pije kvalitnější

alkohol,"
xxxxx
Proč nerostou na Andropovově hrobu žádné
květiny? Hnůj byl zahrabán příliš hluboko-

Rádio Jerevan:

Dotaz: Bydlím pět verst od Černobylu.
Co mám dělat?
Odpověď: Opakuj pomalu po mně: Otře
náS, jenž jsi na nebesích...

Vtip: Yíie, proč byl zvolen právě
Černénko? 1’rotoíe jako jediný bez
cizí pomocí přešel pri pohřbu Aiulropova Rudé n.iniěsil.

C

V Proso piislúvii nmerlekě doprav
ili letadlo. Lolušitu ohltiSuje cestu
jícím: Pii| mu lni se, nekouřit a po
sunout si hodinky spěl; príslrtvAme
v Praze — Kusy nit
Cestující se plh; O kolik ty hodin
ky zpět?
botníku: O doset, let.l

-mm

Přišel reprotcr z Rudého práva do národního
podniku a rozmlouvá s předákem:
R.i Kolik lidí pracuje ve vašem kolektivu?
P.: Do deseti hodin dopoledne - všichni.
R.: Vyhráli jste soutěž ušetřených materiálů.
Jak vysvětlíte tuto nízkou spotřebu?

P.: Nižší spotřebu nafty dosahujeme tím,
že většina traktoristů přišla o vůdčí listy
řízením v opilosti.
R.: Co jste udělali pro bezpečnost práce?
P.t Všechny zaměstnance jsme dali pojistit
proti úrazu.
■ xx z-v

Ptá ue pnnf Bllaková mnnželu pul.é, co
se vrútll z návštěvy z NSR: "Tuk co, Vaako
jak to tom vypodó?" "Ale," df Vouil, "le
to tum utejná jako Indy, Zn morky tom
můžell koupil vScchno."

♦♦++♦

Inzerát v jedněch berlínských novinách:
'Vyměním velkoryoe vybavený pétlpokojový
byt ve východním Berlíne za mulou díru
v berlínuké zdi."
♦ ++<■♦
Víte, Čemu ne podobá přestavbu v Ccnkoclovenuku? - Výlovu rybníka, který ul orgonlzulf
kapři námi.
+++++

Konec pracovní doby v CSSR je důkazem,
že v podniku bylí hdú.
4
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Americké delegaci ukazují v Mookvt
hlavní nádraží. Přednosta stanice nodfiená
vypočítává: "Z LnáatupiSté odjíždí každou
minutu vlak do Alma-Aly, z nástuplStfi
2 každou minutu do Leningradu, ze 3.ná
stupiště každou minutu do Murmanská,
z koleje ů každou minutu vlak do Sernipalatinrfzu, z nástupiště 5..." Tu ho Američané
přeruSÍ: "Ale, pane, my tu stojíme už přeo
5 minut a z žádné koleje neodjel ani jeden
vlak." Předntwta stanice*. "No a vy zase
utiskujete černochy,"

fitikliucl: umřel, A přisel rovnou do nebe. Led
íjjj?: pěkné na obláčku, když - tom ho probu
dí zvonění.
„Co by to mohlo být?" pta se nejisté.
„To je takové z.iř/zt'MÍ pro kontrolu." vysvět
luje !V3tý be;>. „Kdykoliv líolf ;:.i zemi ilřfciín
lže, začne nám to zvon::."
Ve čtyři hodiny ráno se najednou rozhlaholí
všechny nebeské zvonce. Rámus, .;ž r uších zaléhá
Rozespalý Kiiklinek .vyskočí. PoJctunř se rtizhlíií, ale nebeský fcíícují; ho zase iikhdňn)c:
„Spi dál, Kuklínktt! To jenom v Praze vyehá
z.í Rudé právo ..."

5:

Přír/nífiíA’,; SiVS mají povyšovat z
/»úrčíf.tř do důstojnické hodnosti. Musí
složit zkoušku ■ ..

Podívej se, soudruhu, povídá mu před
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*
Dva soudruzi si to šinou na prověrky a
jeden se ptá druhého;
„Pečuj, vieš niečo o tom slovenském národnom povstání? ’’
„Vela toho neviem, ale som počul, že sa
dačo připravuje.”
Dotaz:
Je pravda,
že Československo
najíždí plnou parou na pereš trojku?
Odpověď: V principu je to správné, jenom

V základní škole vykládá učitelka význam
slova "láska":
"Existuje několik druhů
lásky. Především láska muže k muži.
O tom se nebudeme učit, to se v socialis
mu nedělá. Pak je láska ženy k ženě.
Ani to se nehodí do našeho socialistického
světa. Na lásku muže k ženě jste ještě
příliš rnalí. Lásku dítěte k matce všichni
znáte, té se učit nepotřebujeme. A koneč
ně existuje láska k Sovětskému svazu.
jo. tak té se budeme učit celý život."

je třeba dodat, že zatím
spotřebuje na pískání.

se

95%

páry

Drasták právě dovezený z ČSSP: Jaký
je rozdíl mezi předsedou vlády Adamcem
a vepřem domácím? - Asi 5 kg.
4J+t +

Jakeš mluví k lidu českému i slovenskému:
"Do třech let dohoníme NSR." Po chvilce
nepozornosti
posluchačů prohlásí:
"A
do dvaceti tel máme Ameriku!" I ozve
se hlas z pozadí: "Príma, soudruhu. Ale
teď vo tý Karkulce."
+ + + + -f

Ach zemi krásnou, zemi milovanou,
. kolébku mou i hrob tnú|. matku mou,
vlasť jedinou i v dědictví mi danou,
širou tu zemi. zemi jedinoul
K. H. Mácha - Mál

V hlubokém zármutku oznamujeme
přátelům a známým, že nás navždy
opustila naše drahá a milovaná

R E P U B.LI KA
ČESKOSLOVENSKÁ
Zemřela po dlouhodobé nemoci
v požehnaném věku 74 let
•

S naši drahou zesnulou se rozloučíme

dne 31. prosince 1992 ve 24.00 hodin
ve všech prostorách této země.

Prosíme o tichou vzpomínku a modlitbu.

15000000 pozůstalých

2^5

íc
nové rozdílení Prahy. Hlavní
město republiky bude mít jenom Čtyři čtvrti:
Hradčany, Pankrác, 5ohnice a Oliany. Víc
jich nepotřebuje.

Chystá

»
7,a zdražení zemáků, za nadvládu Rusákň,
dčkujem ’ li, Hmáku.
•ř

Víte, proč se u nás volilo v pálek a v
sobotu? Protože se uplatnila demokracie. Když
si volič nemohl vybrat mezi kandidáty, které
volil, mohl si vybrat aspoň den volby.
Vítr, pro koho jsou prodejny ESO? Pro eko
nomicky silné osobnosti.
it
„Prečo upadá cudzinecký ruch v Českosloven
sku? "
„Lcbo niet dosé botelov. "
„A prečo nic je dos? botelov?"
„Lcbo icb dost nestavajii, "
„A prečo icb nestávání dosč?"
„Na prechtt preto, že cudzinecký ruch i tak
upadá. "

Víte, co jsou Spojené státy? Je to ímperialislicko- rnilihirlstická supervelmoc, která se hrubé
wtČluje do záležitost! SovČtskébo svazu na celém
svčtč.
A eci je aprese? Agrese je, když vstoupl vojska
jednoho státu na území druhého státu se zhraniv
ruce dřív, než vojska Sovčtského svazu.
11 provčrkové komise se táže předseda: „Sou
druhu, jaké jsi mČl přesvčdčcní v roce I9‘íú?'<
„Nu, soudruzi, jako strana, vláda a ústřední
výbor, "
Předseda; „A potom, v roce ¡952 a SJ, když
byly procesy se spikleneckým centrem?"
„No, soudruzi, jako strana, vláda a ústřední
výbor. "
Předseda, uŽ trochu netrpčilví; „A jaké ’s m čl
přesvčdčcní v roce .1966, když došlo k chybám
Antonína Novotného?“
„Co vám mám povídat, soudruzi, já zase byl
toho přesvčdčetú jako struna, vláda a ústřední
výbor.”
Předseda, už zhurta: „A jak to bylo v roce
J96S, jaké‘s mČl přesvčdčcní,. když nám Sovčtský
svaz poskytl pomoc proti kontrarevoluci?“
„No zase, soudruzi, jako strana, vláda a
ústřední výbor."
Předseda komise vyskočí: „ Chlape jeden, oka
mžité mi řekni - ty nemáížádné vlastni přesvčd
čcní? "
„Ale soudruzi, to sevl, že mám. Ale zásadnés
ním nesouhlasím/ "
I!Wíť, jakýje rozdíl mezi křesťanem a komunis

tou^ Křest an vřří v posmrtný Život, komunista v
posut rtnou rehabilitaci.
a.
ČERNÝ HUMOR KOLEM ČERNOBYLU
Inzerát v moskevské Pr.tvdč koncem kvčtna
J9S6: „Prodám vilu v Černobylu. Značka:
Záři“.

Leninovy narozeniny oslavili také Čes
koslovenští pracující v hodinářském prů
myslu, Pochopitelné soutěží. Nakonec byly
cenami ohodnoceny nejexklusivnější vý
robky;
Třetí cenu získalo clilo, z něhož každou
celou hodinu vystrčí hlavinku kukačka a
zašveholi: „Ať žije soudruh Lenin!“
Druhou cenou byl ohodnocen pěkný vý
tvor, kde kukačka provolává slávu Leni
novi každých patnáct minut.
První cena byla však přiřčena veledílu:
z okénka vyběhne sám velký Lenin, roz
hlédne se, a vykřikne: „Kuku, kuku!"

•#
Příslušníci Veřejné bezpečnosti přijeli na
briyádu do JZD. Vedoucí výpravy si V2al
předsedu stranou a upozorňuje ho na jed
noho oryána-nešiku, který se vždycky nčjak potluče.
„Nebojte se, soudruhu", uklidňuje ho
předseda, „bude přidělen ke sběru listí,
nemůže se mu absolutné nic stát!"
Už zanedlouho toho nešťastníka odváže
la sanitka, „Co to zas, proboha, provedl?“
„On jenom spadl při sbírání listí. Sc
stromu".

*
Do pražského lahůdkářství přišel starší
■pán a žádal italskou mortadelu.

„Nemáme“.
„Tak mi dejte, prosím, portugalská sar
dinky''.

„Nemáme".
„A co uherský salám?"
„Nemáme“.
Po odchodu ¿áka2níka se obrátí mladý
prodavač k druhému a uznale povídá;
„Teda, vole, vole, musíš přiznat, že ten fotr
mčl ale paměť, co?"
*

Povídalo sc o sportu, a ledacos kolem.
Například v boxu se prý blbne,
„Ale jděte", prohlásit soudruh Trubač,
„dodnes jsem nevěděl, že členové naší
strany a vlády boxují;?"
■t

*
VÍTE,
ze za 5 let bude po komunismu?
Afjrtůva revoluce slavila „60" — za pár
půjde do důchodu!

*
kdo je MUKL?
Muž Určený K Likvidaci.
*

„Víře, ze už zase není cement?“
- Cement není? zl proč ne?

„ Všechen padl na přestavbu. "

SOVĚTSKÁ VLÁDNI DELEGACE V ZOO

Po dlouhých diskusích v parlamentě, co ukázat sovětské vládní de
legaci a kam ji zavést, aby byla přijata v srdečném a přátelském ovzdu
ší, bylo minouce roz lodnnto, že posledním takovým místem na našem
území jc pražská ZOO. Jak se nakonec ukázalo, lijlo to Šťastné řešení.
Sovětská vládní delegace byla unošena, co všechno v klecích ještě má
me, V arcalu, kde jsou umístěni medvědi, se projevila typická sovět
ská srdečnost a smysl pro přátelství. Delegace přelezla veškerá ochran
ná zařízení ve snaze spřátelit se s medvědy. Došlo lt politováníhodnému
nepochopeni ze strany medvědů, kteří se do sovětské delegace doslova
pustili. Vznikl zmatek, tekla krev. Celý výjev silně připomínal sovětskoafgánskou družbu, i když tentokrát sověti na cizím území tak dlouho
nevydrželi.
Další zastavení bylo u ohrady hrochů. L, B. navrhl hrocha pro jeho
viaitnósii a kůži za svého nástupce. Největší zalíbení v hlavním před
staviteli spojeneckého státu vyvolal nejstaršf z oslů. Líbilo se mu, jak
vytrvale a trpělivě kývá hlavou. V té chvílí poněkud pobledl náš první
tajemník, ze strachu, aby nebyl ve své funkci vystřídán. Teprve, když
ho hlavní ošetřovatel ujistil, že osel jc podstatně mladší než on, uklid
nil se. Zaverem jc nutno vyzdvihnout disciplinovanost sovětské vládní
| delegace. U žádného zvířete nepodlehla emocím a zásadně nikoho nckrmila. Naopak, lvovi se ztratil oběd.

Otázky a odpovědi socialismu,. 5; .
(určeno pro lektory stranického vzdělávání)

* Proč budujeme socialismus? . ■
Protože je to lehčí než pracovat.

■

* Co je to socialismus?
Socialismus jé h est boží -za VRSR. 3c 10 společenský řád, jeijž.sc
dovede vypořádat s. omyj y, které by v jiném společenském řádu
vůbec nevznikly. Socialismus je naprosté a přesvědčivé vítězství
ideólógie nad
jc iv spoiečensKy rad, v nejiiž sc
nedivíme, když je něco v.něpořáflku, aíe zasněme, když níco
klape.
* Kdy budě umáš vybudován socialismus?
Tehdy, až bude mít lid-ý.šebp dost. •«, .,
* Které specifické znáSčymá.budování-sociaiismii u has'?,
Spciafismus u nás lže budovat pouze za velíce příznivého počasí.
Nesmirnznout árii .nrhóíit, inůsí být bezvětří, teplo, alené horko.
Oblačno může chvílemi.hýt,

____
_

netuš íme, co bud e zítra.

* Co víme o socia list ekém plán ován i?
Plán ^vén í jeoe přetíž-té naro šo ípí. zora né živé m ostí., Co j.s lze
splnit, lže af e; po ňn ap lá no vá tp áo viiní je soiťítáv n táf eíi óst
zaměř m ák dosaže ní alesp oň s£ odň -cn výsledku.-JJred vilk ou
jsm e <-evěděli co bude za p-1<le t Dn * ío víme, aleiy ubt ©

ÍJV KSČ na svém posledním zasedání projednával otázku odstranění
pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí, Hus, který byl
probírán ze všech strni, byl nakonec shledá o negativním a kmíne ne
žádoucím elementem. První tajemník poukázal na to, jak byl nestoudný
když mohl chodit po světě, aniž bv měl. jako každý slušný člověk, na
konci svého jména nějakou koncovku. Očividně“, prohlásil soudruh ta
jemník, „za slovem Hus chybí koncovka -ák. A co teprve jeho křestní
jméno. Jak se někdo místo Jááán, muže jmenovat Jan. A vůbec. Kam v
naši republice patří knězi, bylo už dávno vyřešeno,“
„Nel ledě k tomu“, doplnil prvního tajemníka s. Bilak, „že byl smil
ník. Měl 2a milenku nějakou Pravdu. “. Toto zjištění rozhořčilo všech
ny přítomné. Soudruh Hoíímann chtěl zaprotokolovat žádost adresova
nou všem předsedům stranických organizací ve všech závodech naší re
publiky, aby posečkali s ostrými a kategorickými rezolucemi spraved
livého hněvu naší dělnické třídy na adresu výše jmenovaného Husa do
té doby, než se podaří StB zjistit, zda-li \ýše uved má pravda není v
] nějakém příbuzenském vztahu k sovětské Pravdě, vycházející v mnoha
milionovém nákladu v SSSR. Na tuto poznámku oslic reagoval soudruh
Bilak Kiery ujistil všechny přítomné, že je naprosto vyloučené a absurd
ní, aby tyto dvě Pravdy měly cokoliv společného.

* Existu je v soci Místíc cé sp Jed nos ti třídn í nerov nost?
Niko i. Třídní rozdč em známe z ka pifalís in bylo rev du ci
ziikvid o váno. V so ->'alisrické spo iecnosti exist uje nap o: tá r
všeobecná rovn oprá vnos t Je o /šero pra ida, žei ¿kteří 'ide
respekri v skup iny lidi. jrou si ro-roopn vně jší nez osíaiiii.

LIKVIDACE POMNÍKU MISTRA JANA HUSA

4 4 4

Na križovatke v B.aysiave přešlo auto
na červenil Esenbák ho zastavil a mladej šolérke hovoří:
páfisio

-kutySúaružka,
! zapatite

4 4 4

Prečo zapadni komunisti nepotrebujú pas.
ked idú cez hranice?
No piedsa preto. že lllúpost nepozná hra
nice!
4 4 4

Aký je lozdiel inedzi nehodou a katastro
fou?
Nel oda je, ked přejdeš autom komunis
tu ...
... a katastiofou je, ked tento nezomrie.
4

4

Ktorá ie najnebezpečnejšia autorallev na
■vete'1
Ist _s nákladným voeoin plným miisa eez
kdsko.
4 4 4

korun po

súdružko strážmajsterko, som vy
sokoškoláčka, o mesiac mém promóciu,
neinám peniaze nazvyš ... ale z prvej výp aty vám to zaplatím ...
Orgán sa zl’uloval. šiudentka slůb dodržc a.
O rok na to, na tej istej kržovatke p'ešlo iné au'o na čf rvenú. Foiicajt zn< va
pýtal pátslovku, no mladý šofér sa začal
bránit’:
vysoko-

4

- Alt,

-školák,
Súoruho mesiac
strážmajsterko,
sem u . .
móm
ptomôc'
Mňa neoklame
e, súdružko
! Vysoko
školáci
pt omovírovali
pied lokom
1 
Na schůzi kteréhosi uknjinslého kolchozu 1 čí tajemr ík stiany, jak náramně si
kolchoznic:' budou mít v komunistickém
systému, jak zbohatnou: Všichni se do
syta najedí každá rodina bude mít vlast
ni byl, bude dost átky na kalhoty a suk
ně a každým rokem destane kolchozník
jeden pár bot. Vzdychne jedna kolchoz
nice: „Ach, to bude zase jako zabáfršky
cara...”
*

X

Moskevská filharmonie ie na zájezdě V
Anglii £ na dotaz, zda v SSSR exístu e an
tisími ismus, dopoví ioznořčené dirigent„Ajdhejie se, vy mluvíte o antisemitismu
a rty mime v našem oichestru 37 % Židů.
Co mi na to odpovíte? ”

Anghcký kolega yov.dá: „Vhe, ny marre

v orchestru iaká Židy, aie nevine kolik
procent.”

-

Ředit el náro dníh o podn iku Kovo šrot
přijímal vych ovatelku ke svým dětem .
Píes všechna písemná dop oru čen í ji vy
slýchá.- .„Máte ráda děti? ”
„No, víte,
mám ... ale byla bych raději, kdyb yste
dával Dozor!!! ”

Rtský pes: ,.Zas'iek:.t? Čoje to štěkat? ”

..

Host v Domě pohostinství: .,P:0sim, dejte
mi jeden biftek, pěkně vypečený, rtokud
možno z mlsde to masa. a e ne n oc ma
lý ..."
, A kterou krevní skupinu si přejete, piosím? ” ptá sc vrchní úslužré.

Polský se pýtá:, Čoje to ntSso? ’

Z ČSS R: Vítá m e u ná s m írum ilovn ý
at om ov ý m ra k b ra tr sk éh o Sově ts kéh o
sv az u im en em vš ec h obča nů CS SR a žá 
dám e oka m ži té vyr až en í vš ec n ja der ných
ele k tr áre n n2 zá pa dě : - KSČ. 'prý- je to
je dn o z líb iv ýc h he se l k vý ro čí bo lš ev ic 
ké říi r.o ve re vo lu ce .)
B!C-

♦ ♦ 4

Střetnu sa holanský, polský' a ruský pes:
Holandský hovoří: ...la, ked som iičný,
tak zaštěkám, přídě n.dj pán a ako zvyČaji e. dá mi portiu n a<a.”

Vc svém bahničku v btjskč zoolopiek'zahradě klímá párek krokodýlů. Pojed..on
•ameček vyskočí a rozeřve se- „Ruce pryč
od Afgl ái istái.u! Af zhynou afričtí agre
soři, biánící sc pacifikaci kubánských
soudrul ú! Za úplné odzbrojení Ameri
ky!” Až se néžnú po cvičí a probudí
a skuhrá-. „A furt ti fikán, alrys ty ko
munisty nežral na lačný žaludek ...1”

■
Zavolal si R režrté v Husáka doj
Moskvy a ozrtáml mu:
„Naši ox| cr i zjistili, že komunis
mus jo v pr... Sdíl to šetrné vašim
doma“.
Gustáv se vrátil, svolal tiskovou
konferenci a prokáórnvaným pisál
kům řekl
„Podle Brežněvi. je v komunismu.*
pr,,,., srjěii»: to ohleduplně lidu!”
FííSlířo dne stálo v Rudém prá
vu .
KOMUNISMUS JE Jí/-. DOSAH
RUKY.
BIC -

Znám ý ekonom, nositel Nobelovo ceny
Fridm an bvl požádán Husákem, aby se
podíval, jak to stojí s československým
hospod ářstvím . Fridman si nechal před lo 
žit zápisy, zatř el se na tn dny do jedné z
místností na Hradě a když pot om vyšel,
povídá Husákovi: .Ta ne presid ente, tak
jsem se na to důklad ně podíval, ale radil
bych jim , aby nechali přepsat Hrad na mi 
lostiv ou pai i.”

Americký cbchodní magnát přijede do
Prahy a zastaví se v obchodním domě
Kotva. Pozorně si všechno pí ohlíží a přeje
si miuvit panem Kot-rou. Vysvětlili mu.
že žádný pan Kotva neexistuje a zavedli
ho k řediteli. Američan na něm chce, tbv
mi íen obchoo pooal. ředitel mu vy
stěhuje. že 10 nejde, že to je státní pod
nik. ale Američan je tvrdohlavý.
„Tak mi prodejte aspoň to vaše těltací
zaří<ení.”
,.To vám tak to naše větiáni „udělalo ?
Vždyf se stále chlubíte, že u vás je tšecnno nejiepši? ”
„Totiž, ví e, mne to zajímá Idavně z 10I10
důvodu, že tu, jak vidím, v celém domě
máte hovno, a přece to tu nezap.íchá.”

Tfcyydnář osicrig Australana, Američana, íRusa a Čecha:
’T rbnnňt A já kýg e rváSmazormaářont y .m a maso?"
"-C ójp tó-fr-oi itó.?1 jptáisejAměričari. '
".Ç o jeSo ma o?"-ptá-KeTius,

"Č o ÿ eab náž aří* piá. «e /Australan.
"Ío jeíto-přc^fix?" ptá sc Čech.
14-â

»

Jak zvylit hodrotu /eskosloventké ¡srury’
Vyvrtal dvě d.rhy a frodával jako kroflík za
tvrdé valuty

Přijce příslušník do paplrn ctví a
žádá říkousi do páté třídy. Proda
vačka ;e d.ví co to má být. Inkoust
je pro všechny stepy. „No víte“, pozídá příslušník „jí mám dceru a ta
jde do pát< třídy a jí chci, aby to
měia akorát“. Za cl vílí při de da ří
příslušník a povídá; ..Potřeboval bych
ku'atý :e. t". Piodavačka vysvědu e:
„Sešity' máme linkované, čtverečko
vané, tlusté, tenké, různé velikosti,
ale o kulatém j<em ieště neslyšela,“
Tří ;h šník: „Víte ona teď dcera bude
ve kole malovat kružítkem a já bycb
chtěl, aby to mela akorát.“ Po čase
potká prodavačka známého z velitel
ství stanice a stěžuje si; „Piosím tě,
co to tam mite za lidi?“ „Zítra si je
zavolám k raportu a všechno to spravm, ale když už ti tady mám, ne
máte tam plčbus Západočeského bjaje’-

Zlatá totalita...
V čem se liší dnešní pt'liiicky vtip
od vtipu z do ) toiidiíy? Set\»i «o
s tlím l-e dnes nejen v ústní n po
dání, de i na internát! Či v íčkictyeli íovinách a časopisech (i npř.
ve čienářskú šou čži Zlatí mříí
v Ne Činím Blessii).
Furk< e vlinu ziisiala podle soci
ologu Jan;; Ilar.la stejná; „I dnes iná
lílcvnou funkci jakn v minulém rcfimu - ariž bych cl.lčl tyio ežii iv
srovnával. Vtip \c zkratce uirožčí'e č ovčku přenist;e ples s,c žii, sti
života. Za dnešní ohrodou polil ekčho vinu je asi pří vř i snivý | ocil
mnoha Lidí ze současného dčni.'
V čem st ac dne ní a s larý i 'obry
komunišLcký vtip liší, je fouz o zakiizanříio. Hurroroloc Václav Budirský ftk i, že poíiiický vtip z i otah ty pom dial litem br mil sc spoIcfensíč scii.zuhenii a přelváfte
„Stal se nejen obrannou piot'látkou,
ale také kronikou, ind kálorcn- spo
lečenské atmosiéry, < brazem myš
lení ljdí a jejích vzta'i i k lótalitn: mu
režimu " Co je 10 a c za požité/,
může-li dnes člověk vyprávět vtip
o, Vác avu. Havlovi nahlas a přímo
píed prezicerlskou kancelář;?
OsiatrČ rejlépe to vyjadřuje
zase vtip; .Jaký ie nejlepíí pol tick) vtip? - Takový, kteiém i ; e
člověk i po dvaceti letech směje,
až se za mříže popa Já.“
j
.j
Mhosiav Kmecký

* Exis tuje země?'kde nelze vybu dova t sociali smus?
Ano. Nap říklad Luce mbursko nebo Andorra. Je doká záno , že tak
velký’ bord el by se do tak malé země nevešel .

Socialum ns pf -vzal z každého předcházejícího
¡1 oleéenskéko zfbenl to nejlepll Z kapii ilismu vykořisťovanííl věk.i Hovtkem. Z Jeudtl srnu rozoělení na pá’y a poedané. Z ctrokáfslví zacházení s prac ijíchn'. Z prvobytně yospo né
s; olt/nosii - tozvpj vity a techniky.

.Hlť

,

Sotva nová Skodcv.ka Favorit vyšla, uvalo
: ato se o lom, ji k f ojmer oval sérii, výrobci 01
'a Slojemku Alěh se n.zvcm lilii od vozů :
ieskýeh dílen Vítězný návrh zní SKODA
SLOV.

Dogm atikov é tvrdí, že nikoli, revizionis té zas, že ano. ale
opravdo ví marx isté-l enini sté vědí, že u někoh o bud ou a u někoho
nebud ou.
-

federální cenový úřad marně felil prchl m,
zai se bude prodával nová Skcdovka. 1'os.ah
záležitost do vlády, Afintsiři se nemo . li dyh dnout u svěřil, v/c Stro.gaoti a itilakovi. Pr\ ni
měl dlát o vládni lirsii prebiimu, druhý' o itrologickcu Ale když se ani li dva nedthod’, lyl
povolán nestranný rozboa/í až z lapt nika, aby
nebyl předfojatý'. Japonec Škodovku obeiď,
přehlédl ol.malal, důldajné prcťskal a lyntsl
rozhodnutí: „Ten vůz má cenu nejvýl dv<.u
měd/nttb t> atů. "
, No ¡a..' vidí!, Bit.sku,' řekl Stiougal vyéttaxf, , xeřikúl fum li hned z kraje, že je 1} vůz
ta lakových dev.desál tisíc!"

* Gorba čov přemýšl í, jak by zjistil, zda jso u jeh o spolu pracovníci
moud ří. Tak se zeptá Ševardnadz ebo: "Poslyš, kdo je to? Ne ní to
a n i tvůj bratr, ani sestra, al ej e to dítě tvých rodič ů?" Ševar dnad ze
odpov ěděl: "Já." Husák, který to slyšel, si řekl, že to v Pra ze taky
zkusí. Zeptá se tedy Jakeše: "Kdo je to? Není to ani tvůj brat r, ani
sestra , al ej e to dítě tvých rodič ů?" Jakeš chvíli přemý šlí: To teda
oprav du nevím. Kdo to je? " Husák znech uceně : "No přece
Ševardnadz e!"

»

* Budo u za komu nismu peníze?

•Í5’:.: /{ffl Smtíb -: e ruf • ;*: v — íí?r ale zjistil :sem ze plni tvá i úkol vybe"iť —
■:cz — korupci r C--sko<l^z enski nt entit ní zazddi Mikád KSC ’ —
'OJ.
?e <de o zk"atkii Ken Smith Corporation —
stop.

SOCIALISN.VS. Co jsou nepřátelé so
cialismu? faro, tto. počzim, zima a im
perialismus1 - .iaký Je základní to/di nezi socialismem a kapii al isnv in? V kupíialismu je člověk vvkoiisťovín člově
kem, v socialismu je 10 ntopak! - Existu
je v socialismu netovnoprávnost? Zásad
ní njrovnopíá most známá z kapdalismi , je v socialismu úplně zlikcidovana.
Je ovšem pravda, že existuj lidé či skupi
ny, ktere jsou rovnoprátně. ši než ostatní!
- Co je io plánování v socialist,m? Ne
přetržité natušováií zd/avč čine odosti.
Co nelze splnit, lze aspoň naplánocat.
Fred 2. světovou válkou se nevědělo, co
bude za 5 lei. Teď to vin e, nic nevíme,
co bude zítra odpoledne Plánování je
soustředěná ěitihost záměře íá k dosaže
ni aspoň náhodných výsledků! - .Inké
Jsou zásfdy social, stckél o trhu? Spotře
bitel koupí to, co je. Sám sebe přesvědčí,
že to potřebuje, což se občas i stane, ne
boť zboží znse z trhu /mizí. Úprava cen
se dělá s chicdcni na drobné spotřebite
le; zdražení toaleimiio. xiphu i ebo oša
cení se kompensuje zlevněním lokomuíivy apod.! - Budou v socialismu penlac?
Nesmíme předbíhat dobu dogmatikové
tv/dí, že nikoliv. rcvi.-Jonisté, že ano. 1’ nvf Marx-Leninisté piedpokládaji, Je u ně
koho ano a u někoh ) zase ne! - Zflvě i Ze
budování socialismu 1 ude p/áte r; dešt
ná, to předpokládali již kíasici ale ž? to
bude zas taková .-rarda, to ucti šij nil.ik.l

Naši prezi denti
Masaryk: prez iden t osvob oditel.
Beneš: prez iden t budova tel,
Hácha: Emil I. Pokor ný. Beneš po válce: Ed vardl L Vítěz ný
Gottw ald: Klement Ukrutn ý.
Zápoto cký: Anton ín I. Dobro tivý.
Novotný: Anton ín II. Sličný.
Svobo da: Lud vík Dítě. ;
Husák : Želez ný Gustav.

Do Česko$lo$€ntk& byl vyfUn Xfítff C .-•
Ken ámitb, at'* ÍOfll Ztftwfl KO”uzC:. Á?v
iádrá zpráva druhý rek zda na zprava
jako řv 5<? n.sd n.m zcvrťla votfj. ¿nerrozrěií nadřízeni ¡e rozkoaitji vyn^í do éfskoslozenska dalYiho agenta, ary Ziisttl, cc
4 jak je Záhy p-i'de do ctwih CZ.4 tele•■am, odeslaný z hlavni p^';- v !tna~us?e
ulici v Praze:
nt tíf/o
• — •<'°r — ;
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Nadřízený ors ána re rozzlob I: „jak muže- mehal
et

nikoho,

aál

ho

kdo

Nižší

orgán

veiiie

významný.

jezdi

utišii.

šoféra mu diial Sir

ve.aisi

, To

Sedě1

musel

vzadu,

avi

být

slt...

nikdo

pekarova!

ugal
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]e možné V nějaké zemi vybudoval komutwmusř
Ano

je. Ale žát se um ntde

karraráde, ani nedivím?"

mčl
Uy,i tři.

zpoždění

se li,

a

-

dál

mi

když

Reagan

:c oost.. I jenom MerctJcs Benz,

Pitní byl darnrolroul,

tlrul ý dar-

moííůp a ten třen byl taky kumunisia.

Ze KsstQ'.e zvieiat
LISka viděla vránu ako lljla hoře bo chom
Vel ni sa zaCudovala a pý ala 3a vraný, piečo fak
I eta Vrana HSke odpovedaia, že jeto predsa sa
mozřejmé lak ielal, lebo so percslrojke sa
vSčSina věci musi robil oxačne, a lek é) IISly jy
mali běhal tiež opačné, leda cíivoslom dopiedu
a nie hlavou...
Ušla ,a :amysle'a a kečže neckce'a zostal
realcionérskou, začala fcehr-l opačné ako
dos ai, leda chvcsiom doprtc u. I elrvaio dlho a
spad a do amy, clnej ka uže Mokré azablaleró
liSka začala vrané vyčítal, ie ejzle poradila. A ra
lo jej vrana odpovedaia:
- Nečuduj sa, a e z perestrojky můžeme mal
osoh iba my lu hoře Vy dolu můžete na ftu len
doplatil..

ta...

dčdečík

se

Jtnře

tomu

k

řeše

rubl. “ Rubl doslal a Gorbaioť se V duchu lilií,
¡jak

,k

ik

reprodaíí,

by

eo

namítá,

mi

pro

caj'?' put se Gotb.čov.

„Prodaj!

■oehu

fu n k c io n á ř e .

lodku

I apel jc

přidělil.

Bůh

-

chybí

ale

že ti

ti

diskutuji o

-

úle myslil,

dán

a

.Tetko. čo je lo ta pere stroikar
.Vysvětlím li lo. Chod do pivnice, tam je kýjel hrdzavých klinco v a jeden prázdny kýbel.
Jrines ich sem".
Janko postuchol. prinieso l a otec mu polom
rravi. aby presypal klínce z jedného kýbla do
Jruheho Ako t2k sype. otec mu dovráva:
.PočujeS len rachot? Nuž to je lá perestroj-

li

„Rubí

ji

kt,ré

stolice,

Svati

• írvil zlatým iiol s Korcem spokoje 1.

kcupi'i" ptal se bo.

bjch chtěl,

voaku

„Vo : cu,
Tulí. “

utotr oddech.

př,ds avitelé

Česk rs/ovcnska

P r o s lý c h á sc, i e b u d e o p ě t o b n o v e n o R a k o u s k o -U k é r s k o . E k o n o m ic k é z a jiš tě n í s tá tu b u d e
p r o v e d e n o n á s le d o v n ě : R a k o u s k o z a jis ti p r ů 
m y s lo v o u v ý r o b u - M a ď a r s k o se p o s ta r a o
z e m ě d ě ls tv í - Č e s k o s lo v e n s k o d o d á p o tř e b n é

„Co chce

lává drobní.

stání.

Na zem i leií stokor una, jd o u okolo Sně 
hurk a, hloupý Hon za, lla tov lás ka, chytr ý pří 
slušník VB a hlou pý přísluš ník VB. Kdo tu
sto vku zvedne? Pochopiteln ě hloupý příslušník
VB • vf id m i osta tní jsou poh ádk ový mi by 
tos tmi

idii staříka, jak odfoči

nářským oi chotěm u

»<•/í

se

poicnycb

Před potravi

codky.

Aktív Mototechn y schůzuje. Předseda s
najed nou rozčí lí a stěžuje si, že nemá čin
psát. Ptá se své sekre tářky : ..Kde már
plnicí pero? ” „To nevím, ale poslední
jsem ho zahlédla na vašem nočním stol
ku .”

2 ik az prode e

SlHi

se t> Mo «(■?

el pretvedCU, jak

Gooaěav S'

dodržuje

- Prečo nezúri pohroma AIDS meozi eátenóakmi?
-Lebo ich nikto nemá rád a nechce ich milo
vat!

Utí ká éa ký p a a na tcie hranic i p o tk á
p o k .k rh o , k te rý se d iv í: rJ la č te n spěch ?
Proč k nám utíká š?"
— 'S Č eskoslo vensku k a s tr u jí p ra sa ta , to
ie p *o c u tí k á m .
.. A le ty p ře c i n e js i pra se?"
— ] a i to v y k lá d a t S T B . ta m á na svědo 
m í :d h o rš í o m y ly /

♦ ♦ ♦

ujit sc bádají, kdo má
htoupejsí manželku. První říká; „Moje
stará je tak hloupá, že když. mni na
maže chleby ke svačině, tak je přilepí
k sobě téma suchýma stranama". „To
ta moje", povídá druhý, „je ještě
hloupější. Zlomí rohlík vcjpul, to -/.lo
mené namaže a takhle to lepí k sobě'1.
„To všechno nic není", povídá ten
třetí, „nejhloupější je ta moje. Před
stavte si, že jsem ji před měsícem kou
pil novou ledničku, a ta kráva pořád
pere ručně".

’

-

tvrdý y? ’
..Vždycky ne, soudru žko.
Napřík lad ve slově kráv a se p se á. ”

1

r

.

V pražském rozhlase dostali od I
posluchače otázku, co bylo dřív, zda
slepice nebo vejce. NejzkuScnčjSI,
nejstarší redaktor po kratším zadu
mání vysvětlil:
“Dřív? Dřív bylo všechno, i slepi
ce, i vejce,.,’’

1

+ 44

ně v Praze. Vyjde na Vác avák a ztrre v
úžasu . . . nám ěstí je zt íh rozK opin ;.
Zbledne zár istí a dše si zašeptá: ,5 o , 10
tedy . kam se na fy pražský ese nbá k/ u
nás v Aberd eenu lirabe m! ”

'Život Vnršnvy?" - Už noru.
"Republiku?" - Vyprodaná!
Co jo olsioioný chlnbičok li lit Polorwilsn? - Jndon ilslak Pa maso mozldvňmu poukázkami nn chlabn
Orní so občan do polskňho tozJilasu o
chlňl promluvit k svúln. Když vytrvalo
prosil o žadonil, pusilll ho kondčnň X
mikrolonu: Ala ¡onom ¡odno jodlnó slo
vo, občanol- To stačí. P-O-M-Ó-Ó-Ó-C1

v < X
.S ít iJ ru h l řediteli, ps e se vždycky po

Přod tinlikou Máto "PoispnMivy"?
Ncmňmo.

še tř í .
U pivně rok, McIntosh je zp át iy služeb

Jaký jo rozdíl mázl Mlttflfnndom a Jnrar.oisktm'?
Mittornnd jo sl fis/. ifl má vo W/kíi> nd
kolik komunistů.

napětím a jejich nejvyšsí zásada zní:
en se ned otk nout vedení.

,.,d mohl bys pracoval, kdybys měl v robě hlt
vodky"'"
1‘rudkov se rozčílí. „Copak nevidíte, ie m.i
cunA"

GUJÍCÍ VÝTAH NAJDETE VE VE
DLEJŠÍM DOMĚ.
(E xp re ss W le czo rn y. Polsk o)

Husák priáiel na Slovensku přežit dovolenku.
A zachcelo sa mu poklebetil si s Dr. Vasilom
Bilakom. Ako lak zvoní před jeho dveřmi, vidi na
nich vizitku: .Vasil Bílek Ing'. Keí sa zvitajú
opýta sa ho Husák:
- Ako si priiiel k tomuto tuuiu?
- To nie je tiiui, to je len skreika.
- A aka skratka?
-Nuž ínle, nožnice, gombiky!,..

„ěrlohl," odpověděl lakonicky Piudkov

Ná pis na ta bu lc e, vy vě šené ve
vý šk ov ém do ně na M arsz alk oivk é
tříd ě ve Varša vě : VÝT-XH PRO PO 
RUCHU NEJEZDI. NEIB LlZŠ l FU N 

Od Michaiskej brány kračaju po braiisiávskom korze k Dunaju dva,e komunislicki noviná
ři s nakrúcacimi aparátmi na krku a zastsvuju
děti. Tak sa zastavili pri setiemročnom Perkoví a
pýlajú sa ho
- Perko, člm chceá oyí, ked už buoei velký’
- Politickým emigrantem! - pohotové odpovie chlapec.

Citrjsuťiii' navštívil továrnu za tavil se u
sowtrubu, obsluhovaného soudruhem Prudko
stem, a navaZal rozhovor „Soudruhu Prmikove, mohl bys pracovat, kdybys měl v sobe
Štamprle vodky?”
„blahl," odpověděl Trudkov.
„H mohl bys pracovat, kdybys měl v sobě půl
hilu?" vyzvídal Genbaéov.

Yšhhni občané NDR jsou elektrik áři.

Američan líčí, který byl nejíšastnějíí v jeho
životě. Bylo to tenkrát, když byl večer domu
sám, manželka hrála u sousedu bridž, děti byly
na výletě v Paříži, mohl si nerušeně vybíral ze
čtyřiceti programu televize, popíjet pivo, kouřit
Ášarlborough a uvažoval o dovolené. Wfcáo
zazvonil u dveří, iei otevřít a tam krásna slečnu
mu oznámila, že vyhrál 2(X> XX) dolarů. „To byt
můj nejŠíastnější den v životě. "
Francouz měl podobný osud. Taky byl sám,
žena klevetila u sousedů, děti byly u moře, popí
jel burgundské, kouřil Gitanes, vybíral si Z osm
nácti pořadů televize, když zazvonil telefon u
oznámí! mu, že vyhrál vilu na venkově. „To byl
můj nejŽlastnější den v životě. "
„Ido, “ povídá Rus, „u mne to bylo tak. Lcžci
jsem v posteli, protože v televizi zase nebylo nic
pořádného k vidění, občas jsem si ukroutil papirosu. Denní dávku vodky jsem už dávno vypil,
přemyslel, zda není v kuchyni něco k snědku. V
kuchyni manželka se pokouíela zc starých šatů
přežít nové, dětí byly se školou na brigádě. V
tom někdo zazvoní u dveří. Otevřu, přede
mnou dva páni v černém a táž! se: „Bydlí tu
Ušákově" Vzpamatoval jsem sc a rychle jim
žekt, že ne, že USakov bydli o poschodí výš.
Odešli - a to by! nejŠíastnější den v mém životě. "

cítenbák prišiel do papiemictvíi n od piedíivačky $i iiatial atlas Bratislavy, Evidentně nedprozuměni« začal nešii vzaou stoinci důstojník
ktorý kupujúcemu pošepol
- Nehovoří sa atlas Bratislavy, ale niapml
A v zápatí, ked priíiei nad rao, žiadui sr
- Mlada pani, prosím si glóbus Etiippy!!!

Vsí,hrají s odpo rem, pracují pod silným

Domovní důvěrník z Budcěské ulice na
Vinohradech potká na ulici Ženu, partaj 2
domu, která veze na kočárku televizi. „A kam
pak, soudružkou, s lou : deviz i? Rozbila se
vám?“
„Ale ne," odpovídá paní „Vezu ji do kostela
ke zpovědi. Ona totiž furt jenom lže."

A prečo nezúri AIDS, tato metla nášho sto
ročia v Sovietskom Rusku a v Japonsku?
- Lebo Rusko je ešte len v 19. storoči a Ja
ponsko už v zi storoči.

Konstábl M in to : h z Aberde enu se pro
chází po Vád avsk u i najed nou zjisti. že
m i ch yt í šístipence Hned to jde hlásit
do Birto iomě jsk? a tam ha soudruzi
ochotně ujistí. že ztrá tu dUda dně pro

„U nás je to led mnohem Ifpíí." liboval si
japonský dělník- „Když pracuji dvanáct hodin,
mohu si napsat deset a dostanu ie zaplaceny."
..To je přece nehoráznost," rozčilil se americký
dělník. „Jestliže pracuji dvanáct hodin, musím
aostat zaplaceno za dvanáct hodin. i\:o ne?"
obrátil se na českého dělníka, „jak je to u vás? “
„U nás je to tuk, že pracuji-li šest hodin,
mohu si napsat třeba deset nebo dvanáct. To
nikdo nekontroluje a vůbec na tom nezáleží“
„To ncni možně, “ zvolali unisono americky a
japonský děiník.
„Proč by ne?" odpověděl jim český kolega.
,,.d i totiž napíši test. deset nebo dvanáct, oni mi
Stejně zaplatí jenom za tři hodiny. "

Víte, jaké byly 3 největší námořní katastrofy v historii
lidstva?
1. požár na Qneen Many7

2. potopení Titanicu
3. nepotopení Aurory

[ Sedí Rus při telcvízii ti přepí
ná jednu stanieu na druhů,
nijaký program sa mu nepáří.
Naraz sa objaví na obrazovko
'.člen RGB: „Ak ešle raz přep
neš, prídem si pro teba!”

-1- + +

„S kým ti lile loni lies’? " pý
Víte, jakým způsobem se za komunistů zvyšovaly mzdy? ■ tá sa Strouhal Husáka.
„Preřo sa pvlas? " hovoří lluPodle abecedy:
sak.
„No přelo, že máš na u-šiueli
1. A - armáda
len sluchátka.”
,,'id piedsa musí? aj ty vcilieí:
i s Moskvou!”
2. B ~ bezpečnost
V posledních letech se pořádalo několik
zájezdu českých a slovenských družstev
níků do Sovětského svazu, aby čs. zeinčdčlei poznali zemi, kde zítra znamená vče1A .
D - dost
( rit a poučili se z. pracovních metod sovět; ských kolchozníků. Po návratu z jedno-------------—---------------------------------------------------------I ho takového zájezdu se ptají družstevníci
| svého štnstiiějšího předsedy, l.terý onu
Víte iakv vlastně mají smysl barvy na Československé1 zemí mi vlastní očí vidět, jak to (um vyJ
J
"padá. „Soudruzi, voní tnuj lan (lištičkou
vlajce?
. techniku. Představte sl: voní sejou z he.ll-

C - cenzoři

Bííí dřou na rudé, až jsou z toho modří.

Amerika vyslala tři tajné superagenty na Špionáž do
tehdejšího SSSR. Měli být vyškoleni tak, že budou k
nerozeznání od místního obyvatelstva. Po určité době, kdy
měli mít své úkoly splněny, nastupují přímo před prezidenta
USA.

"Tak co hoši, co jste zjistili?" '
"Nic, nedokázali jsme se vetřít do jejich společnosti. Přitom
říkali, že mluvíme jako oni, tancujeme kozáčka jako oni,
pijeme vodku jako oni, ale něco se jim stále nezdálo."
"Já nevím, hoši, že s várna černejma jsou furt nějaký
problémy."

-

4*♦
Ha ruzyňském letišti přistává letadlo s
Rrežněvem ?'e<tná rota vypaluje na po
čest tři salvv. U domku za letištěm sedí
děda s vnukem. Děda se pia, co je to za
střelbu. „Aie, přiletěl Brežněv”, vysvět
luje vnouče. - „Krucínál, a to ho ne
můžou trefit? ”

-

Czrter, Brežnév a Husák se navzátem chlubili svými přáteli, Carter ří
ká: „Tyhlety zlaté hodinky mné vě
nování. „Já jsem tyto hodinky dostal
víčko, kde bylo vyryto věnování.
„Tyhlety' hodinky mně věnoval sám
Solochov“ říká Brežněv a. ukazuje vě
nování, „Ja jsem tyto hodinky dostal
od T. G. Masaryka", chlubí se Husák
a ukazuje stříbrné hodinky, na kte'rých je vzadu vyryto „Karlu Čapko
vi T. G. Masaryk“.

„Prosím vás,” ptají se stavbyvedoucího,
„proč tady trpíte tu partu uíetvákú? ’’
- ..Víte, voní maj za rok nejmíň pracov
ních úrazů.”

Potkají ss dva komentátoři stanice Hvezda. .Člověče, já té naší hospodářské ‘ituici vůbec nero zum í x ” - ,J á ti ji
vysvětlím,’’ nabízí se diuhý. — „Díkuju,
děkuju." bráni se piv ní „vysvětlit ji taky
dovedu, ale já ji právě pr ot o ner ozu mím ”

i koplér, žnou traktory a chleba jedí rozhlasem!”

V lom lci ?iud nilia Husáka zazvoň 'v noci
telefo n Hlásí s ministers ký př ed lil a
Štrougal. .‘¡oudndtu prezidente, vstaňte:
Číňani jsor tu ! ” Husák si ospale protírá
oči a pokouší se myslet: „Cos řekl? Bído
že tu je? ”
„Čiň mi! Číňani jsou ti! ”
S úlevou si Husák zase lehne: „Ten ně
ale polekal, Číňani
a já už mvsleí. že
napadl sníh.'.’

3.

V sovětské armádě si při nástupu jeden voják kýchnul.
'IKto kychnul?” ptá se velitel.
Nikdo se nepřihlásí, proto velitel vydá rozkaz:
"ťěrvyj rjad šagom v šag pastreljáť!"
Ozve se střelba a první řada padne.
"Kto kýchnul?" ptá se znovu velitel.
Opět se nikdo nepřihlásí, proto velitel vydá rozkaz:
"Vtarój rjad šagom v Šag pastreljáť!"
Padne druhá řada.
"Któ kýchnul?"
Po té hrůze to jeden z vojáků nevydrží a přizná se:
"Jar
Velitel odpoví:

"Na zdaróvje!"
Bili Clinton a Jelcin se nechají zmrazit na sto let. No a
nrnhiiděj se a poslouchaj rádio. A slyšej: Komunistická
strana USA oslavila 50 let vlády...
’•
Jelcin se hrozně směje a říká, že je zvědavej, co se děje u
nich. A slyšej: Na polsko-čínské hranici...

i

ST

í»

I Podle odhadů odborníků
nprodat Západu, o yca
přišel
náš
stát,
malé
bilionů
amerických
Československo, v době, dolarů.
I
kdy bylo možno náš český

"A vy za se dis kr im in uje te če rn oc hy !"

Pro NH zpracoval John Newman - CA

Pro to že obsa hoval ví ce že le za než so vět sk á ru da.

Humor musí být i kdyby na chleba nebylo...

Potom se ozve zoufaiý hías:

Vedseda : "A proč prosímtě? Celý život jsi volny jak vítr a teď
7" Cikán: "Když už má někdo umřít, ať je to komunista."

V í t e . p r o č se v é' ;e so ci al is m u do vá že l do naš í re publiky
h o la n d s k ý š p e n á t?

Umírá starý cikán a místo faráře si pozval předsedu místního
výboru KSČ, že chce vstoupit do komunistické strany.

Poradce prezidenta Spořených Států zatelefonuje do
Kremlu a ctá se na výši průměrného platu sovětského
občana. Asi pět m in ii nikdo neodpovídá, ze slucnátka je
siyšet jen šramot a.nesrozumitelné:, vzrušené šeptaní.

- Víte něco o výměně telegramu mezi Ruskem a Kubou?
- Jistě:
Kuba: celá země hladoví, pošlete obilí!
Rusko: utáhněte si opasky.
Kuba: pošlete opasky!

Na posledním společném zasedáni
vlády a ĎV KSČ bylo konstatováno
předsedou vlády L. Š.. že takhle už
to dál nejde. ČSSR musí na svém
území zavést sociální podporu, čímž
zacpe hubu kapitalistům a jejích prisluhovačum, jichž, podle posledního
sčítáni lidu je na našem území
14,986,735. Sociální podpora se bude
dávat všem občanům naší republiky,
včetně chartistů, pokud splní násle
dující podmínky:
1} mají řádně zaplacené příspěvky
KSČ za posledních 14 let

2) mají

každý

minimálně

měsíc

186

odpracováno

hodin

plus

bri

gády

Americké delegaci, která je na na
vštíví v SSSR ukazují jak kupou tu
nel. „Jedna parta začne z jedné stra
ny", informuje je tamní odborník, „a
druhá parta z druhé strany. Tím se
sebou)
4) v roce, kdy podají žádost, do čas hlouben! tunelu zkrátí na polovi
vršili minimálně věku 100 let
nu". Američané pokyvují uznale hla
5) zadost podají osobně jejich ro vami a pak se jeden z nich ptá: „To
diče.
to máte tak přesně spočítané, že se
potkají?" „Ale kdepak“, směje se so
vět. „To my vůbec nepočítáme". „A
— Co je to triedny boj?
— Kcd ti, co majú menej tried, tak jak to děláte?" diví se Američan.
I ,No když llůh dá, tak se potkají1'.
bojujú proti tým, čo icb majú viac.
„A když Bůh nedá?" „Když Bůh ne
tak máme dva tunely".
dá,
ÚPRAVA CEN
3) evidentně prokáži, že mají klad
ný poměr k socialistickému zří
zeni {před komisi snědí něco ne
poživatelného, co si přinesou

Je pravda, í.e v ČSSR poněkud
SILVESTROVSKÁ SOUTĚŽ
stouply ceny kávy, čokolády, děl- ;
V
dnešní silvestrovské příloze jsme
skébo oblečení, rýže, masa, jízdné- 1
ho, ošacení, elektrického proudu, pro vás připravili tři otázky. Vaším
nájemného, alkoholu atd., ale je ta úkolem je, vymyslet na ně co nejvtip
ké potřeba pozitivně viděl, že na nější odpovědi a zaslat nám je na ad
proti tomu byly podstatně zlevně resu našich novin. Ty nejpovedenější
otiskneme a autorovi zašleme pěknou
ny některé druhy lokomotiv.

VB ŽÁDÁ, RADÍ, INFORMUJE
ZADÁ — všechny občany-udavačc,
aby dočasně omezili svoji iniciativu,
protože kapacity pro zadržení jsou
natřískané k prasknutí.

RADÍ — všem občanům, aby radši
drželi hubu,
INFORMUJE — občany, že všichni
zadržení jsou jen vzorkem součas
ného složení obyvatel naší země, že

sí vlastně ve své podstatě myslí
to stejné co ostatní, jenže nejsou
zbabělí to říkat nahlas. Takže nikdo
na svobodě si nemůže být jistý tím,
že se zítra nestane (třeba v mlékár
ně, kde nedostane mléko) vyloženě
antisocialistickým živlem, zralým
pro provaz.

knihu.
„Říká se, že Karel IV, postavil
Karlův most, protože neměl rád va
jíčka. Co můžeme očekávat, že nám
v nejbližších letech postaví Gustav?"
, Proč přísloví „Čím blbější sedlák,
tím větší brambory" nefunguje i v
ČSSR?"
„Jeden z našich spolupracovníků se
zamiloval do Heleny Vondráčkové,
Uměli byste mu poradit, jak by mohl
získat její srdce?"

—- «Zhruba před rokem zvyšovali
chodcům důchod o třicet korun.
prý proto, aby mohli každý den
volat na národní výbor, že ještě
umřeli hladem.

dů
To
za
ne

Tak nejsou červené nitě. To prý
proto, že na nás komunisti zase něco
šíjou.

t

Jak ý je rozdíl mezi přejetým komu nistou a přejetým
zajícem.
Před přejetým zajícem je vidě t brzdná dráha;

PORA I V ČESKOSLOVENSKU!

Horor po anglicku — pít mužů se
dí u pěti číší vina. Jen jedno víno je
otrávené, ale žádný neví které.
Horor po americko — pér mužů má
na stole před sebou pít nabitých re
volverů. Ale jen jeden revolver je na
bitý ostrým nábojem. Jenže žádny ne
ví který.
Horor po íraneouzkti — pít mu
žů a pít žen sedí u stolu. Jedna z Žen
je nakažená. Žádný neví která.
Horor po česku — pít chlapu sedí
v hospodě u piva. Jen jeden z nich je
udavač, ale žádný neví který.
Horor po rusku — za místem sto
jí pít šibenic, na nich visi pít oběšen
ců. Jen jeden z nich byl vinný, ale
žádný neví který.

U p ro st ře d m ěs ta st ojí m ra k o d ra p . V horn íc h pad es át i
patr ech m ají byty kom unis ti a v do ln ích p ad esá t pat re ch
m ají by ty bei rp ár tijn í lidé. V bu do vě vypukne obr ovs ký
požá r ší ří cí se od pří ze m í. O tá zk a zn í: Kolik, ěíen íi K SČ a
kolik b ezp art ij n íc h se zach rá n í ?
...V ši chni kom unis té uhoří. Z ach rá n í se po uz e bez par tijn í
lid é, pro to že bv ii v té do bě v prá ci .

OD ROKU 19S3 SOCIÁLNÍ POD
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"Nezemře slovo bolševické!
V nás mrtvý Lenin žije teď!
Rudý prapore víry lidské,prapore lidské pravdy, leť!"

Pavef Kohout

Powtyschiá čiara. k:o ra sa tvm
sa k nej při 
bližujeme.

vzd alu je, cm viac
vmc

—
—
—
—
—

Jak se chová žena, kterou manžel
SOVfiTSKX balíček
přistihl In flagrantf?
Angličanka: To jsi pěkný gentleman!
' V SSSR je na návStíví americká
Vstoupíš bez zaklepání.
Francouzka: Výborně, že jdeš. Už .delegace. Provádějí ji po jednom ‘i. nej
větších závodu. „Tady ty soustruhy",
jsme se ve dvou začínali nudit.
Němka: To je nějaká přesnost? Měl říká průvodce, „máme z Českosloven
jsi přijít v 6 a je 5.45 h.
ska“. Jdou dál a průvodce ukazuje
Maďarka; Ale přece snad budeš věřit na nove frézy. „Tyhle frézy jsme do
mně a ne svým očím!
vezli z Československa“. V dalíí hale
Ruska: Tělo dala, ale dušu - nlkae- stojí řada nových lisů. „Tyto lisy",
dá!
Slovenka: Mlláčlk, predstavujem tf opét informuje průvodce, „máme z
Československa“. Vedoucí americké
nášho kádrovníka,
delegace zakroutí hlavou a udivené
Češka: No, co koukáš? To je host, a
co mu mám nabídnout, když všechno říká: „Ale to vás Češi musejí mít moc
tak podražilo!
rádi“. Průvodce pokývá hlavou a řek
A ť V
ne: „Musejí, musejí“.------- --------------

Čo jc ko mun izmu?
Čo
kom uniz mus :
horizo nt Itidftva .
.4 ío ie borint?

Desetikilometrové pásmo na československé ai raně hranic mezi Rakouskem a
Československem, se vyznačuje rozsáhlými minovými polí a četnými raketovými siákl {¡dnami, jakoby brzo mělo dojít k nové vn I cv.. Opěrnými body zábran, kl eré ma
jí znemožnit čsl. občanům ilegální ntěk do Kakouskri, jsou nyní alatiovi/ae « au
tomatickými střílnami, jaké má. Východní Německo na hranici «v Západním [ícnieckern.
Pod stanovišti jsou podzemní bunkry. Sít je napojena na elektronkové poplašné
středisko, které uvede v činnost pohotovostní oddíly raketové, lankové a dělo
střelecké, příslušné dannúmu úseku. Počet raketových základen na cpi. straně ae
podle posledních zpráv zdvojnásobil. Hlavní důraz se klade na protiletecké «
protitankové rakety. Příslušník čpi. pohraniční stráže, který nedávno přesel nu
Západ, vypověděl, že čsl. hranice vůči NSR ri Rakousku střeží nyní silné nověiaké
vojenské jednotky v čsl. vojenských uniformách. Někteří sovětští vojáci mluví
obstojné česky nebo slovenský. Hlídkové veze jaou i nadále v provazu, zřejmě aby
csl, strana věděla, co se děje na rakouské straně. Přen neprodyšně uzavřené hra
nice, daří se čsl . občanům útěk na Západ jinudy - v poslední době přen Jn^onJávii. Uprchlíku z dnešního Československa je tolik, že můžeme mluvit o nové vi
ne. Jenom za červenec a srpen odešlo ilegálně ze staré vlasti přea 2,OD(J osob,
koncem srpna se počet uprchlíků podstatně zvýšil: do Rakouska přichází, denně až
100 osob ze zemí za Železnou oponou, většinou z Čeakoslovennka.
(NOVÝ DOMOV)

" Peklo nebude, ráj se vrací,
hej rup!
Kdo půjde s námi, najde práci,
hej rup!"
Voskovec a Werich

12/81

"Otázka dne"

V utiůáeiiďm př/apcufci sc pťsňřc? fí.R, po
njíio/zt tíViztrfc/: prokusuje k závěru, že pro
naho přichdzz u ¡('vatu Jcdibič propuštění

ze státirího svazku. Jsem táhož názoru,
ale jen za těchto podmínek:
Cs. Hřady sc zřeknou požadavku:
- vyplňovat jakákoliv dotazníky nebo
včet jakákoliv pohovory na zastupitel
ském Hřade,
- aby žádost c doklady byla předložena osočně
-aby žadatel musel žádat prezidenta repu
bliky o milost.
- vyplatnáho. Jsem ochoten zaplatit »práv
ní poplatek do vySc Fr. 50.K.ň.

XXX
"Soud r uhu ved i i e I i , pí ti e sř v zdy ij<- y po
r tvrdý yí" - "Vždycky ne, soudružku. Na
příklad ve slově kráva se píše rt."

xxx
Nn ruzyňském letišti přistává letadlo s
lire-něvetu. Čestná rotil vypaluje na po
čest tři salvy, [I domku zil leliíitřm sedl
dědí! s vnukem. Děda se plá, co je lo za
střelbu. "Ale. přiletěl Hreznév", vysvět
luje vnouče. - "Krneinál, a to ho nemůžou
trefit?"
XXX

Do zvláštní Školy (pomocné) přijde
poradce pro volbu povolání.

Kdo se sfneje nsposfed

Děti, je čas, abyste se rozhodly, čím
chcete být. Tak třeba ty. Jak sc jme
nuješ?

Všichni občané NDR jsou elektrikáři. Vstá
vají s odporem, pracují pod silným napětím
a jejích nejvyšší zásada zní: jen se ne
dotknout Vedení.

Honza Mrkvička, prosím.
Nevím.
No to nic. A co ty, holčičko. Jak se
jmenuješ?
Já jsem Mařenku Nováková.

XXX

Nevím,

l!a schůzi kteréhosi ukrajinského kolcliozu
líčí tajemník strany, jak náramné sc kol
chozníci budou mít v komunistickém systé
mu, jak zbohatnou: Všichni se dosyta na
jedí, každá rodina bude mít vlastní byt,
bude dost látky na kalhoty a sukně a kaž
dým rokem dostane kolchozník jeden pjtbot." Vzdychne hlasitě jedna kolchoznice:
"Ach, to bude zase jako za batusky cara..1'

Vzadu sc zvedne ruku a ozve se:
Prosím, já chci být policajtem.
No, to ses dobře rozhodl, to je krásné
povolání. A jak sc jmenuješ?
Nevím.
*
Čs. občan sl stěžuje na poštovní sprá
vě, že mu vypnuli telefon. »Vždyť
jsle pomlouval Stb.« - »Já? Jak to?* »Stále jsle při telefonických rozho
vorech tvrdil, Že vás estébácl odpo
slouchávají.*

XXX
Papež Jan Pavel I. umře a přijde - samo
zřejmě - do nebe. Hned první den mu svátý
Petr předloží k obědu jogurt. K večeři za
se jogurt, druhý den ráno jogurt, jogurt,

wVíte, jaký je rozdíl mezi reálným socialis
mem a komunismem?. V reálném socialismu
je špatně organizovaný blahobyt, v komunis
mu dobře organizovaná bída.

+++
Zena veze v kočárku po ulicí televizi.
"A copak copak, kam soudružko s tou televi
zí," ptá se ji domovní důvěrník, "mate
ji rozbitou?”
"Ale ne," povídá paní, "Vezu jí do kostela,
ke
zpovědi.
Dyt vona furt jenom lže.“

I

Esenbák sl objednal u truhláře bed
ničku 30 m dlouhou, 10x10 m v prů
měru. »Nač to potřebujete?« - »Chci
sl do ní uložit hadici na stříkání,«
*
Přinesl esenbák domů dětem nafu
kovací balónek a povídá; »Tak, tady
máte a hezky se podělte!«
*
Policajt přijel pozdě na schůzi a om
louval sc: »Promiňte, ale koupil jsem
sl nový patentní zámek ke kůlně, kde
přechovávám kolo. Jsou sice na něm
jen samé osmičky, ale ne a ne sl
vzpomenout, v kterém jsou pořadí.«

eště zpív ají!«

K Č.

F ra n ta jd e po H lá v k o v é m ostě a ptá
p o li c is ty »T ady li d i a si ča st o s k á 
čo u do v o d y , že?» »A ni ne V ětá in o u je n je d n o u a m a il to h o do st.»

+ ■» 4

V ložnici soudruha Husáka zazvoní v noci
telefon. Hlásí se ministerský předseda
Strougal: "Soudruhu prezidente, vstaňte!
Línaní jsou rul" Husák si ospale protí
rá oři a pokouši se mylset: "Cos řekl?
Kdože tu je?" - "OíňaníI Činaui jsou tu!"
S úlevou si Husák zase lehne: "Ten mě ale
polekal. Číňaní - n já už myslel, že na
padl snili."

se

Víte,
že
SSSR předehnal
v
zemědělství
Kostariku, která má do roka tri sklizně?
Už tomu tak je. Dokáže sklízet čtyřikrát
za rok: jednou v Nikaragui, podruhé na
Kubě, potřetí v Alghánistánu a počtvrté
v Československu.

'
átll se es en bá k z do vo len » z Be
S tě íu je s! or gá n \T3 kole govi: »P řed a; iek. Vy ptá ván í n-m á ko nce »Jak
dvěm a ro ky se v ia ti ia ž» na z d o v o le  o by lo v m ěs tě sam ém ?* - =Tv lid
n é tá h otr á. Př ed rok em to sa m i ’. tam ale *eda m a|í nen y! Všec hny u ’i
ze sa ku m pi ra sk za to pen é a von í s
T akhle to nej de. L et os je du s ni".«

+4+

jogurt, jogurt, každý den jogurt. Kurol
koj tyla nějaký čas poslušně a pokorně
jí, nakonec se i jenu nebesky' jogurt zpro
tiví a odváží se k svátému protestu: “Pro
miň, svátý Petře, to se tady v nebi jí je
nom jogurt? Podívej se do pekla, jak tam
vyvarují..." Pí sv, Petr: "No jo, máš prav
du, Karele, ale řekni sám, vyplatí se pro
nás dva vyvářet?"

O','gin VB jd e p o p iv é v ži votě na
h on . Č íh á, číh á a n aje d n ou pře d nim
sr n ec E s en bák vyběh ne z uk rj tu,
v y st řeli do vzd uch u a za řv e: »Stát !
P oli ci e! «

Vola
Reagan prezidentu
Kostariky: "Jste
připraveni hájit se proti Nikaragui?“ Arias:
"Osmé." - "Kolik
máte vojáků?" - "Dva
piné autobusy a jedno taxi." odpovídá hrdě
Arias,

xxx

Muž přijde domů a nachází svou
ženu v posledním tažení. “Musím
se ti k něčemu přiznat, "sténá
manželka, "před třemi dny jsem
ti byla nevěrná". "Já vím, pro
to jsem tě přece otrávil."
xxx

Lidojedi pořádají piknik. Každý
sí nese něco v košíku: ten nož
ku, ten plecko, onen dobře ule
želá prsíčka. Jeden vytáhne ur
nu. "Copak to je?" diví se dru
zí- "To neznáte? To je úplná no
vinka: Nes-člověk."
xxx_ __
Tatí, učitelka nám ve Škole vykládala,
,i co je Tnterkosmos, ale já to nepochopil.
[ Můžeš mi to vysvětlit?
— Povím ti to názorně, synu. Máme automobil a kdo ním na něj dal peníze?
„Babička"!
— A kolikrát se v autu svezla?
Jednou".
■— Nu tak teď víš, co je Tnterkosmos.

1

-č. Xovotnd - vyletěl
—a'. DubSek - nálet cl.
-¡to a Kusák - ktord Jaká no otíf\jTovacej rampě, ktfni ko Pilek neodIdlř!
-Ale to nevřeš, Se ay malt/w p?’onřerom smenřlř mono/
-???

-Teras řek volayií "hdsat-d".

-A keby sa Kus tik ma l. $ ta t pdpeXom,
3o myslvŠ, akd měno by dostal?
-???
-August XXI.

/Z "Horizontu", Curye/i/

Přijde adept na příslušníka SNB
na stanici a chce se přihlásit k SNB.
Náčelník v kanceláři říká: „Posaďte
j se, trochu si popovídáme. Chřástí“
V tom sc otevřou dveře jedné skříně,
vyběhne chlap přebilme místnost a
vbiltne do druhé skříní, Náčelník
pokračuje: „Musíte mít určité vztlilání, my zde nebereme blbce. Chrást!1'
Zase se otevřou dveře skříní chlap
přebilme místnost a vrátí sc do první
skříní. Náčelník pokračuje: „Bude to
mít pro vás určité výhody, dostanete
byt, přídavky, třináctý plat, Chrást!“
A -zase ten chlap přebilme do jiné
i skříní. Po hodinové diskusí se adept
zeptá: „Nic mi do toho není, ale proč
ten človik pořád bibá ze skříni do
skříni?“ „Byl přijat minulý týden,
do práce bude jezdit ze Střapole, v
Chrástu bude přestupovat a lak to
tady trénujeme.“
<r

Stalo se neštěstí. Rozestavěný panelák
se zřítil. Polírovi při tom něco uřízlo ucho
a on ho horečně hledal po zemi. „Tady
nemky ucho je", povídá, mu zedník. „Kde
pak, to není moje. Já měl za tím uchem
tužku".

od řízn ou t ce stu .

SOUDRUŽKA UČITELKA se ptá žáků, zda vědí, co znamená slovo kat as trofa. Hlásí se Pepíček: »Prosím katasti•ofa
je, když nám doma chcípnou králiči.«
Učitelka opravuje, že lo není katastr o fa,
spíš jen neštěstí, katastrofa na příklatIje,
když spadne letadlo se sovětskou sltřlní
delegací. - Po měsíci přichází na ínspi ekcí soudruh ředitel a zas dochází na příklad pojmu katastrofa. Pepiček dost ává
slovo a odpovídá: ».., síni soužko učí iclko, katastrofa je, když spadne letadlei se
sovětskou státní delegací, ale ,.. sím lo
není vůbec žádný neštěstí, neštěstí je,
když nám doma chcípnou králíci.«

Pr oč má ka žd ý es en bá k u se be rad y
žUeťku" Aby moh l ka žd ém u zlo čin ci

Koná se slavnostní vojenská
přehlídka na Rudém náměstí v
Moskvě, Vyblejskaní vojíni na
stoupí do trojřadu a polkovník
přehlíží... Vtom někdo kýchne.
Polkovník se ptá, kdo to byl.
Nikdo ani nehlesne. Polkovník
přikáže: první řada postoupí
kupředu, ostatní zalehnout.
Kulomety pokropí celou první
řadu,
Přehlížející se ptá znovu: "Kdo
to kýchnul?" Zase žádná odpověel.
"Druhá řada krok kupředu, ostat
ní zalehnout a kulomety postří
lí druhou řadu." Vykonáno.
Když se ptá po třetí, kdo to
kýchnul, ozve se nesmělý hlásek:
"To jsem byl já, vaše blahorodí! "
Důstojník přistoupí slavnostním
krokem k třesoucímu se vojínovi,
obejme ho, políbí na ústa a pra
ví: "Tak: Na zdravil"
"Bič"

-1. Stefdník - kťoril neiíoleř-el.
-2. Jano Masaryk - sicicl,

Při hodině ruštiny se p ti pani učit elka Pep íčka :
“ Ře kr ' nám ruský. co b rd^Š děla t v zimě ?^£fy7& lc
“Z hnoj? To já búdu kakat na kaňkách!"

xxx

-■.4 3i ty vřeš., se Česko-Slovensko
málo a Jí má pat astronautem?

D va ese n b áci se na ob ch ú zc» da l
po «ole jí ch P o !ká e žele zn ič á ř, za
st aví a v y ty lá jlin : »T ad y se p íe c e
n e s n í co o ctt . j o tr a ti. « ’ »O ka m ži té
půjd et e 3 ná ma ,« fv o u vse nbác.
»N ám n ik d o n eb u d e nadávat, že js m e
po tr at í.«

Prověrka... "Tak vy jste z Kardasovy Sečíce, Tak nám tu po
vězte, kdo to byl Karl Marx."
"Karl Marx, Karl Marx... nejme
noval se rak před válkou holič
na rohu?" "Soudruhu, soudruhu..
Kdo to byl teda aspoň Friedrich
Engels?" "Jó, toho odsunuli po
revoluci." "Tak nám aspoň pověz
te, kdo to byl Lenin." "Nebyl
to ten Bus, který u nás zahynul
po požití dvou lahví samohonky?"
Prověřující se zadumá: "Kardašova Sečíce..., Kardašova Sečí
ce... Poslechněte, tam ale mu
sí být krásně."

-

bac,

n.i

sebon

plácla

dlážděni.

zapírat, irťzvine, kudy kam. Přicházíme se pora

dřív. než k m přišel příslušník SNU,

se jí vstát

Pravda, jsem ateista, ale vyjíte konkurence

dit.

..Babicko, jste v pořádku? Nemám zavid.it dok
slušná a

učenlivá,

důvěřuji lzií»j|.

Pudu hrát

s

nebo

tóra

poslat

vyptával se

ambulanci?"

pro

beztak mi do meh vidíte a

otevřenými kartami,
státní

tajemstvu

to

nás jde

nepraziazuji.

ří

když

panáčku,

„Kdepak,
že

u

,t ><»i-

doktena

žádného

s životní driivni obyianechci.

Ale děkuji táni

jste

ochotu,

za

.

bulanci

’

kám,

.

horlivé orgán.

žádné

telstva od deseti k pěti. Clo s lim, svátý Petře, uj
Ráda bych vám dala na pivo.“

moc hodný.
bys radili"
Oijjan

bránil:

se

„ To

úvahu,

v

nepřichází

Svatý Petr se zadumal a začal zvolna odpoví
babičko. Pomáhal lidem je naše »loiabiisoiia/ndat.

„Možnosti

dvě.

jenom

vidím

je

Jedna

tická povinnost. “
ta druhá absurdní."

udělala pár kroku,

Babička pokývla hlavou,
skoíil

mu

Bilak

do

řeči.

T,i

by

reálná

„Ta

mne

především

pasoval

mohla

našemu reálnému socialismu, jak zni'“'

„ Bylo by to nulové řešení, i> němž se ted loltk

by

celé

a

ohněm

Československo

nějak

ráda

vám

bych

by

museli byste začít znovu od nuly. "

je

„To

tuze

drsné,

faké

íc

tu

¡c

Bilak.

absurdní

řešení?"

/rtana

m.irmoinoci chcete nějak mě ndmě

ačkoliv

tak,

nemáte zač,

ví.itdu'

babičko,

to. “

vytřeštila

Babička

na

udiveni

mg.iu

oči

a

řekla ntu: „Ale, panáčku, ry jde nedával dohře

„lnu, absurdní

nevím,

na

pivo nebo

lady zakřičte „Ať žije prezident Husák" a bude

zachvěl

drastické,"

drastické,

na

dala

„

opi a velu

mne tuze hodný,

míčem

ml,

„Tuze

pot Idu:

kameni,

na

kamen

se

Nechc elr?"
„Jestliže

Nezůstal

orgánu

tomu

se

I 'rálila

odvděčil.

byl /ste na

Pa míčku,

mluví. Poslal bych k vám archanděla šěabnela a
len

zda

nedalo,

k

íifířiť/u

zplanýroval.

ji

přece jen

ale

zajímá

< Í0

reálná,

Btlaku,

všichni z

řešeni sice drastické není.

nevím...

vedení strany a

dobrovolné

vyhodili

z

ale

ir

abyste

Vyžaduje,

státu vzali za linin

pozic,

nichž

na

pozor. Já přece upadla

koleno a

na

ne

na bia

vu. “

a

šidíte.

rozdíl

jaký je

mrzí

československými piezt

Zkrátka, .1 byste šli od válu. "

driity a kosmonauty?
šel zpátky na

„To je absurdní, " křikl Bilak a

Zem sednout

U

stanice

„Ahoj,

Kam

službě,

lak

si

Vůbec

do křesla ideologa

strany

ii

rlrklrtky

jedeš?"
k

sejdou

se

ptá

„Já

dva

se jeden.

Čekám

rodině.

odpovídá dotázaný,

na

taky mažu

policajti.

„Mám

po

jedničku, "

domů,

ale

jedu dvojkou, " vysvětluje ten první.

libuji

si:

„Máme

kliku,

dvanáctka.

To

můžeme jet oba. "

horké

na

„Míšo,

co

lince

má

to

a

Grsrbaéova

zmancmit,

ty vrflr

ponorky v Mexickém zálivu? Proč to děláte?“

Gorbačov

se

Ten

sovětské

žádné

že

Mexického zálivu neposlal,

oč by mohlo jit.

ale že zjistí,

Husákovi.

dušuje,

do

se bráni,

Zavohtl do Prahy

že nic o nějakých čes

koslovenských ponorkách neví, vždyť „my přese
nemáme

JíPO PRAŽIL SIL POVÍDÁ,
že chtě! Gorbačov spáchat

štěstí.

volá

Reagan
stěžuje si:

ponorky nikam

Přijíždí dvanáctka, policajti na tebe kouknou

a

lit oni jsou řízem na dálku

žádný,

Nezastihli ho doma,

sebevraždu.

Ale měl

______________________________

moře,

chom

mohli

omyl,

ale...

GorbaČnvr, jak

soudruhu

mít

někde ponorky,

šmarjá,

bude

to

Dim,

by

musí

to

být

Zatracený

Sluxovicc."

NĚKOLIK Z DOVOZU Z SSSR

Pride chlap na VB a hovon - Dobrý den, priiiel
6om udal suseda. Oni na to, o ¿o Ide. Chlap ho
voří, - no vlete súdruhovta, on si kupil dřevo zo
západně ho Nemecka. Eítenbácl mávli rukou,
má „prachy", nuž prečo by aí nekupil dřevo z
Nemecka. Chlap viak taj omne vysvětluje, že on
to dřevo rozřezává a vytahuje z něho nějaké papleriky. Aha, to je niečo iného, hovoria eítanbácl. Dakuieme vám a dovidenial Chlap ide do
mov, zastaví sa u 6useda a hovori mu:Tak Pero,
vec je zariadené. To dřevo tl pride pořezat té
¡stá parta, ktorá ti vlaní kopala stupdňul...

Některé

vtipy,

se

jimž.

směji

Sovětském

v

svazu, jsou přiváženy do Československa. Je to
z

jeden

vensku

mála

dovozů,

nenadává.

na který se v Českoslo

V době prázdnin

a

cest

do

ciziny se i u nás ujal sovětský vtip, že „kuře není

pták a Bulharsko není zahraničí. “
n
Prováděli v Moskvě průzkum mládeže a ze

ptali

se

šestiletého kluka

na

Rudém náměstí v

Moskvě, „dm chceš být, až budeš velký?“

„ Cizincem," odpověděl kluk.
»

Syn prvého prezidenta Jan Masaryk bol dobrý
klavírista. Prezident Beneš bol „Já nic. já muzi
kant". Prezident Gottwald bol ladič pijan, teda
ani nie tak ladič, ale skór pijani Prezident Novot
ný bol známa trúba. Zápotocký bolzasharmonikár. Prezident Svoboda hrál vždy druhé husle.
Prezident Husák je vyhlášeny basista, ale o jeho
nástupcovi sa hovoří, že „bude brzy pískat kud
lu"...

K obvodnímu lékaři v Moskvě přišel pacient
„Můj případ je velice vážný, soudruhu doktore

Na ten nestačíte. Musíte přivolat očního lékaře a

specialistu na uši. Je to opravdu moc vážné. "

Přišel ledy oční lékař a ušni specialista, posa
dili

se před ""-mocniho a

chtěli věděl, jaké má

příznaky choroby.
„Soudruzi

délam

slyším."

co

je

to

dělám,

vskutku

pořád

moc

,

S ib iř i..;

a

Chvilku se převalovala sem ,i tam, ale podařilo

¿o s- t lí o sk v a e o b y v a te ls tv o

10

na-

roz

nebudu

„Máme problém,

ež e Vo

vážnější,"

mnohem

uklouzla
Bdak.

noha ji

■

Záležitost

jc

na ;

pásmem

1'áclavském náměstí v Piaze,

vážné.

nevidím,

co

At

stále

zač?"
„Já jse m za ry ty komu nis ta. "

osobního.

pěším

projít

vůbec nic
dolejším

povídat

šla

se

a e / pá n po ch od ník u v Pra ze a pře d m m na
zr m i kt ísvd čepice. Zv ěd ! ji a lekl se. Pod čepici
hlav a „Č lcv ťčc , co to tam dole dě ldte : Co jst e

už

lř
Babička

¿

a

o

V

íi k nám poměr, jenže na to my nejsme. My. . "
svátý Petře,

Československa

Došly mu diety.

ze nebude žit věčně a přichází s nápadem upravil

„Nic takového,

z

Gorbačov

.lotít&e p a ř íž s k é
š p q L G č a o s ti d is lz & to v & lo s c d lo u h o na. te c k .l
n á r o d ň o s t l l b y i i id a ň -a S v u . -tíox iB&áŠ -z a n a u u r o z ř h ě i l ¡j ed o u
p š l i t i s , k to r ý ř x w i l : , ,A d o n a.- S v s V y l i s o v c t e k y t i ; .ó ^ ír n y , , B s te lf c
a n i .'p aé & L Q j a n i? š a ty a n i b n ty a ž i l i z o v n e s v la ji« .
"< Gtág šfcs Kt sx ý
jě s t n& Tv etaí s t á t ; sv ě ta ?
ú
- , •o dp ov ěd : io ls k o . ň tá tn í h ra n ic í J p s i lin io CTd ra-íT isa, h la v n í

odletěl

ia íc é

„A, zase jeden ateista, který ti uvědomil

jasno.

Proč

den dnv než měli

funkc ionáři líb ají
p'-i přiví tání n a obě tváře ? Při polibku
na pravou tvář šept ají: "Svis na Capaoe?"
a při polibku na tvá ř levou se pta jí: "Přive sIs
mi něco?”

u hned mu bylo

BHaka

, se

Vasila

uviděl

V,t e ’

Svatý Petr

Někdo zazvonil h nebeské brány:
otevřel,

dotázal čs.

novinář

delegát. ,fe to jednoduché.

Českosloven

sko ročné vyrobí a polic do Nčrnecké demokra
tické republiky 75
pro zahrádkáře.

miliónů bliníných trpaslíků
né dostane nosů stroje."

Za

,.,-i

Novinář:

stroji

třmi

obnovujete

svůj

strojový park. “

posíláme

„Ale

do

s'ůlec

ne,

tak

to

není

ní

za

odkud

Polska,

Stroje

dostaneme

maso."
Novinář.' „Takže to maso v krámech o které
jim v restauraci je polské...“

Delegát:
Maso

„Co

vás

posíláme do

vede,

je

to

Bulharska

tlplné jinak.

do

a

Madarska,

odkud za ní dostaneme zeleninu 4 ovoce, "

Novinář: „A čim to přijde, že není zeleniny a
ovoce dosti"
Delegát:

„Protože

tu

my

zeleninu

zni rázu

jeme, ovoce zaváříme do konzerv a vfe posíláme

led už

tomu

rozumím.

Kiel-

Delegát:
don,

„Ne,

se

to

pletete.

Rákosu,..,

par

vietnamltl soudruzi přicházejí do Česko

slovenska na záklailé úplní jiné smlouvy."

Novinář:

„A

co

proboha,

tedy,

dostáváte Z

Vietnamu!“
„Hlínu."

Novinář: „Hlínu! K čemu hlínu!''
Mládenec bol při odvode. VyhoDelegát:
„No
—
z
té přeci
vyrábíme ty
váral sa, ze má zlý zrak,
že
nevidí do dialky a ani najvač- trpaslíky pro NDR!“
■i
šie písmená na stene nevedel
Japončlno v „CSSR"
prečítat. Bol uznaný za ne
schopného vojenskéj služby.
Jodun krajan v Halo pl$o, lo oo v I luuúkovoj
Poobede isiel do kina. Co čert
republiko zauílvajú stúle vlec japonsko nňzvy
nechcel, vedla něho si sadol
právě ten istý vojenský lekár, různých spolkov:
Spolok „če«ko«lovenekých” ílen ~ MISUKY;
čo ho vyšetřoval. Nestratil
Prediednlčk«: JASUKA;
duchapřítomnost, ďabol ho lakSpolok „ČBikoiksvoníkých" plonleroy - Mltom a hovořil mu:
SUKISYNt;
"Tetuška, sedím dobře v auto
Pionler: JASUKISYN;
buse do Bratislavy?"
Spolok
mltdeío: MIDURAKI;

Clen tohlo «polku: JADURAK.
Nejnovéjli

iamřřena

tobo,

na

vlna

vtipů

AIDS.

Československu je

v

„Lidé

dřlají.

si

legraci

z

čeho se nejvíc bojí, " píle se z domova.

Kde

AIDS

není!

V

Rusku

a

v Japonsku.

Proč ne! Protože v Rusku jsou teprve v 19. sto

letí,

kdežto Japonci

choroba 20.

už v

21.

století.

Veřejná

bezpečnost

na

anteeb bílý

Aby holi nalli kliku.

n

AIDS je

století.

Prezident Husák na eesté Slovenskem zavítal

«

i k

Nejnovčjíí model mladoboleslavské Škodov

ky se bude jmenovat A IDS. ¡Inde se vyznačovat

tím,

Proč má
pás dokola.

že hned po koupi se s

nim bude muset do

v a silu

Bilakovi,

napiš: Vasil Bilak,

Na domf ho upoutal velký

INC.

lei!"

„Kdes k tomu titulu při
ptal se ililaka
„To není titul, to je jen zkratka," vysvřtlnje

mu Bilak.

servisu.

11
Jediní lidé,

„jaká zkratka!" chce včdřl Husák.

kteří v Československu nemohou

„No přece Uzle, nožnice, gombiky,“

chytit A t DS, jsou esenbáci.
■H-m
Nikdo je nemá rád a nechce je milovat.

a
Byla

nařízena provérka policajtů a náčelník

rozkazuje: „ 77 se základním vzděláním se posta

ví nalevo,

ti se středoškolským napravo, " Před

náčelníkem se motá cikán a neví, kam se posta
vit.

„Tak

co

ty,

cikánci" ptá

se ho

Lékaři v ČSSR nepřeclpísuií od února
pacientům,^ kteří potřebují vodoléčbu,
lezné, nybrz pobyt na Vdciavtkém náměstí
r.ebo ra Hvlezdoslavově náměstí v Bra
tislavě,

náčelník,

„Jaké má? vzdéláníf"

„ Vyíel jsem v první tfldé," odpovídá cikán.
„ Tak se postav za mne," nařizuje náčelník.

v -r-r 1 .

Co se stane, jestliže se v ČSSR prosaa
perestrojka ? pek to tam bude brzej \ypoda
jako v Polsku. A co když perestrolkt
ztroskotnz Pak io tam bude brzo wpado
jako v Rumunsku.

Fojtí k si objedná v res tau rac i č? j
ío být ta j rus ký nebo čtnsfcy?
ptá se číšník. I ra m j^ t se ideolog a posle-e prax í: "V íte co? Deiee m i Im fe."

„Á,

Novinář:

tlam i'ám posílá lidi D4 práci..."

"A má

do Vietnamu."

Jan

Akýsi západný diplomat radil
Strougalovi ako překonat hospodarsku krízu:
"Máte doma 2.000 tankov. 1999
kusov předáte, a ten posledný
rozsmelcujete a narobíte 2000
piliek. 1999 ich předáte, a
s tou jednou odpálíte 2000
stromov. 1999 ich předáte a z
toho jednáho narobíte 2000 ceruziek. 1999 ich předáte a s
tou jednou napíšete 2000 slov.
- A budete tam mat zase 2000
tankov!"

západní

se

„Dám vám názorný příklad, "začal vysvřtlovat čs

Delegát:

NajmodernejSí tanec bude pe restrojka:
Jeden krok dopředu, 2 do za
du, a podupkávanie na mieste.

Praze

v

delegáta, jak vlastní Rada funguje.

V ČS šR
profařhc ny ní tř e tí pře st avb o.
Prv ní se ko na la v r. 19 48 Pr ov ád ěla
ji dělni cic á tř íd í a in te ig en ce při hlíže la .
Drahá by ia v r. 198 8. T i p o d n ik a a in te li 
gen ce a p h h lí že la d ěln il ká t~íoa Dne šn í
pere st crj ku pro vá děj í dů ch od ci a děl ni ck á
tří da a in te li gence při hlíže jí.

Na tďrcnová konferenci Rady vzájemné hos

podářské pomoci

Hádal' se tuh 1? ved ouc ' so ud iu r. Ido
ie zn im ěi ši tnez i l.de u Myhrái to Kapek.
"Mne zná ií : slep í." povidá. "Kay ž jsem
nedávno ďál u š laňka na v e ře jn í- zách od 
ku n-i Václaváku. povíd í niť sle pý člo vti .
Sto jící v š ili mé: "Jdi kapk u sívanou,
abyc h ti neo očta al ka ho ti ."

Slečna ide večer za tmy okolo
cintoríne. Vidí pána. Připojí
sa k němu a vraví:
"Kehnevajte sa, že sa k Vám
pripojujem, ale vědy sa bojín>
keď idem okolo cintoríne."
On: "Věru tak. Aj ja sora sa
bál chodit okolo cintoríne za
tmy, keď son bol živý!"

Zákazník u raasiara.
-Máte hovadzic maso?
-Nie.
-Telacle?
-Nic.

-Bravčovč?
-Nie.
-Pečen?
-Nic.
-Baraninu?
-Nie.
Ktosi so ozve zozadu:
-čo si tak preberá! Dajte mu
po papul!I
xxx

«DýZ vyH&AJE TA
SLASNOST, PAME.TflK
VflM díNÉkC NETBUDE
To víle, že v neděli odpoledne bylo zavře
né druhé nádvoří na pražském hradě?
- Proč, prosím vás? - No, Husák tam
nacvičoval jízdu na lafetě.

Náš pionier nadviazal korešpondenciu s ghanským pionierom. V
prvom liste mu africký chlapec
napísal:
-Máme sa dobré. Sú prázdniny,
celý deň sa kúpeme, jeme baná
ny a chodíme nahí.
Náš pionier mu odpovedal:
-Aj my sa máme dobré. Tiež má
me prázdniny, tiež sa kúpeme,
a keby sne celý deň jedli ba
nány, tiež by srně chodili nahí.
< X V
Orgán přijde do cukrárny a chce
dort. "Prosím, tady je. Přejete
si ho rozkrájet?" "To bych pro
sil." "11a kolik dílů, soudruhu
staršino? Ha šest nebo na dva
náct?" "Stačí na šest. Dvanáct
já bych stejně nesněd

ko neč ně,

z ji s ti la
Z u zko vá

o?, oO r>*•
>
'-t, h </)

u—m,

—

p e j K a t z r iz u . , . "

■um

H yg ie n ic ká

■i-H ti
7 obvykle dobře iufortiKnuných kruhíl
jsme se dozvěděli příčinu osudného odchodil
státníka Vasila Hilaka. To přišel vrchní
ideolog za genlajem a pravil mu ryzí
českoslovenšlinou: "Pozři so, súdruh Jakeš,
já už
toho tajemníka pre zahraničně
věci iiebudeni robit. Já tu nemám zapotře
bí, aby si zo mna ludla robili šprtúchlata.
To pridem do NDR, a hned no lolišli
so mňa súdruh lloneeker zopýtá "Ako
šijete?" Polom jjřiletí delegace japonské
KS a první, co mi pověda její šéf, je
"Síjusako." Já sn vrátím ku svoji mu řemes
lu.“

pr oč ie nad Pra hou v po sl ed ní do bě to li k
sm og u. Zp ůs ob uj e to so ci al is m us . k te rý
se u so us ed ů v Maďar sku a v Po lsk u vý pa ru -

cely V V som. Od te doby pracuji jako
ředitel malého podniku. Kávu mi \aři
slara sekretářko, do prače jezdím l'atrou
003. Na stěně v me kanceláři byly jwmw
nv obrazy l.olobripidy a Husáku. Přišli
za mnou, abych sundal obraz Ic Imrvy
a já sundal obraz llusaka. Od te doby
pracuji jako mistr v zavede, kavi si
vuříri sum a do prače jezdím vlastním
autem. Přišli za mnou, jiroc isem nebyl
mi pisledm scluizi KSČ. b'et.1 jsem /mi,
že kdybveh \vdél, že byla poslední, byl
bych přišel i s transparenty. tld te doby
pmcuii v \-ykiijjn. Kávu si nosím V termos
ce a do práce jezdím nu kole. .ledním
za mnou přišli, abych si uklidil kolo,
Že tudy pojede sovětská delejjuee. Hekl
jsem jun, že to nevadí, protože mám
Rolo pojištěné a zamřené. (XI li' doby
jsem nezaméslnany.

Sin ta v E c s n a n ta l- j . \a c e s tě
z
x z e m a c c z is se d o s ta n e a u te tr u c h 
lí c í c h za z a b e č í- X cvž je z e h e z
p é č í z e j- - .- š š í, ře k z e je d e z : "S y -

Délai jsem ředitele jednoho velkého koncer
nového podniku. Ká\u mi vařila sličná
sekretářka. Do práce jsem jezdil Tatrou
613. Přišli za mnou, proč jsem nedal
5.000.- Kčs na pohřeb člena (IV KSČ.
Řekl jsem jim, ze za 5.000.- Kčs pohřbím

Loví starý rybař v Labi a proti všemu
očekávání chytne rybku.
Zlatou rybku
dokonce. Rybko promluví lidskvm hlasem:
"Pust mě, pust mě, rybáři, splním li
jedno přání." I hne se v dědovi dobré
srdce: "Dobře. Tak chci být v txilíku
a aby se o mě ženské praly." A rybku
hodí zpět do zpěněné špíny. V lom okamži
ku se promění v Ixilík dámských Mozek...

E le k tr ik á ř v n e m o c n ic i k p a c ie n 
tu v ž e le z n ý c h p l í c í c h : "Te S
c h v ilk u z h lu b o k a d ý c h e jte . Mu sím
na d e s e t m in u t v y p n o u t p ro u d ."

Víte. co se stane, až vybuclvie v Jaslovských Bohunicích atomoví elektrárna?
Zrněni se českoslownská hymna.
Češí
budou zpívat Nad 7’afrú sa blýská a Slová
ci Kde domov můj?

H4

Co ukradneš
lice.

do

Vchází pár,

Pán Bůh,

tf fabrice,

to zůstane v repub

řeznictví a

říká: „Pozdrav

chtěl bych kilo hovězího. “

„Tak tady máme kilo hovězího“, hlásí řezník

a pokračuje: „c dostanu dvacet sedm korun. "
Mezitím -vstoupí! do řeznictví jiný zákazník,
zdrávi

„Čest

práci

a

bych

chtěl

taky

kiío

hovězího. "
„blilo hovězího4', povídá řezník, „to ie ledesáí
korur."

„Jak to,

udivuje se zákazník. „ Tomu přede

mnou jste počítal ten sedmadvacet korun. “

„¡nu,

to vité, “háji se řezník „Nový pozdrav,

nová cena. “

Jaký je rozdíl mezi vlakem a Bilakem?

Vlak má dvě třídy, Bilak tři.

»
/

,

/í jf

Brnem Uií z imw
ztrácej! esenbáci. Kdyi
sc jich ui z pochůzek nevrátila rada, vytvořil ve

litel zvláimí sledovací fkuptrtu. A tak jdou o půl
noci dva pochůzkári a za nimi

jf plíží

dal¡i dva

V

stíny.
tom se přiřítí nákladní auto, zastaví,
vyskoíi několik mulu, pocbůzkářc hod! na kor
bu a vůz zmizí. Poplach, ttíbaěka, dřeny. NákLt-

¿ák doženou v polích a pustí na něj světlomet.

Na

plachtě čtou

- JZD

nápis

Sluiovtce

sbírá

prázdné makovice.

»
ó.

Napoleon Bonaparte je pojem, který se v
zdravotnictví vykládá takto.- Napoleon (ko
ňak)

doktorovi,

bon

(tuzexový)

sestře a parte

pozůstalým.

Na Skolení první pomoci obdržel
s. Srepecký otázku: Jak si počínal
při uStknuli zmijí.
Odpověď: Vyndám pistoli a vy
střelím!
Otázka udiveného: A proč?
Odpověď přísluSníka: No jo v pří
padě uStknutí nutno bezprostředně
vypálit ránu!

Pozdě večer se k jedinému
taxíku na stanovišti přihrnuli
dva muži.
"Promiňte, děsně spěchám,
žadoní první. "Moje žena
Seká dítě!"
“Se mnou je to horší,” opá
čil druhý. "Moje žena čeká
mě!”
* * •?
V moskevské televizi hlásí hlasa; lelka: „Á nyní promítáme švédský
pornografický film: „Baba dala vo
jákovi“.... Promiňte, konečně jsem
našla brýle a opravuji: nejedná se o
švédský ale o sovětský film, není to
film pornografický, nýbrž panorama
tický a nejmenuje se „Baba dala vo
jákovi“, nýbrž „Balada o vojákovi."
Děkuji vám za -pochopení."

ŠTROUGAL S BILAKEM »byli pří
tomni na Brežněvově pohřbu. Strougal
dloubne Bilaka u ptá se: »Prosím tě, proč
ho vezou na lafetě?« - »No, dyť byl přece
dělostřelec.« - Strougal se v tu ránu
hrozně rozchechtá. Bilak do něj strčí:
»Neblbni, byť tu sme na funuse! Co tě,
prosím tě, tak rozesmálo?« - »Ale já jsem
si představil, jak tebe povezou na Šicím
stroji.«
(BIČ)
VRŇA JDE UŽ POTŘETÍ k přijímací
zkoužce k Veřejné Bezpečnosti. Vždycky
měl špatnou známku z Češtiny, ale tentorát se mu to podařilo. Vrňová, celá blaže
ná, vybízí: »Povídej, jak to bylo!« - »No
měl jsem skloňoval slovo mě sto.« - »No
a ... S« - »Tak povídám: »město, tobě
dvě stě a náčelníkovi pět sel. A jsem přijmutýl«
(BIČ)

PŘESEL SOUDRUH Hanzlíček do
úřadovny práce a stěžoval si, že vždycky
přijde o zaměstnání kvůli nedorozumění,
»A kdepak jsi byl zaměstnán, soudruhu?«
ptali se ho. »Na ministerstvu, kde jsem
rozhodoval o výdajích nu státní pohřby,
Při účtu za pohřeb Novotného jsem po
dotkl, že bych za tu sumu pohřbil celou
vládu. A vypadl jsem ... Pak jsem praco
val na ředitelství spojů. Tam to bylo pri
ma. Na stěně visel obraz Lenina. Vedle
jsem si pověsil obrázek sex-bomby, aby
to bylo trochu veselejší. Náhle přišla ko
mise a vedoucí řval: Sundej tu svini! Tak
jsem sundal Lenina a oni mne zas z ne
dorozumění hnali do fabriky za topiče.
Tam byi celkem klid. Ale přišel kádrovák
a pokáral mne, že jsem nebyl na posled
ní kommunistický schůzi. Já na to: Ježíšmarja, to je nedorozumění. Proč jste neřekli, že je to poslední, Byl bych přišel s
celou rodinou ..,
(BIČ)
________ __
A -r, y
Při pohřbu náčelníka VB všichni
podřízení házeli do hrobu na rakev
kytice. Pojednou se ozvalo zaduněni.
To por. Vrtíchvost £ poznámkou __
nesehnal jsem kytici — tak jsem
koupil bonboniéru!

Husák našel na procházce zvoneček. Zacinkal
a hle, s prudkým rachotem se otevřela země a
před Husáka nastoupil voj blanických rytířů,
jejich náčelník zvolal: „Což je tak zle v zemi
české, že musíte volat blanické rytíře o pomoci“
Roztřeseným, vyděšeným hlasem odpovídal
Husák: „AU kdepak, soudruzi rytíři, Vůbec
není zU, naopak, je dobře. Jsme po ¡7. sjezdu
strany, chystáme se na přestavbu... Jen jděte
spál."
„Nuže, vrátíme se,“ rozhodl náčelní rytíř,
„ Vrátíme se až po té přestavbě. "
«■
Jak se řekne přestavba anglicky, Je už známo:
science fiction. Nový je madarský překlad:
jakéstéct. A japonský! Sipclijakeši.

Obliba sovětských autoniabilů ve .vvM stále
vzrůstá. P kapitalistických zemích je po
!l sovětských vozech pro jejich kvality ti provozní
! spolehlivost velká poptávka. (Haló Sobota, 14.
J listopndu 1981).
i Kilo z nás si uvědomí, o eo by se zvýšila Uvolni
; úroveii sovětských lidi, kdyby nezištně
i nepomáhali všude, kde jejich pomoci potielni/l?
(Emilie Moravcová, Chrudim, .7(1. prosince
1981).

My Češi mánie dostatek main osli čist I slyšet
ruský jazyk. O toru všem se studentům v
, kapitalistických zemích ani nesni. (Vtlččný
sliuleni Ivo Koudelku v Clňnkn "línštinn ve
svele", Tribuna, 5. lislopndn 1975.)

Nikdyjsme neskrývali, ie .ve chodíme do Mask i;y
učit, Jasně to řekl Klement Cottwttld ve své pi vni
parlamentní řeči roku i 929: "My se chodíme do
Moskvy učit, víte t:o‘č Myse od ruských bolSe,vJkťt
do Moskvy chodíme učit, jak vám zakiouiit Vu«
krk... " Myslím, iejsme zase tak špatnými¡žáky
l

nebyli, (l-ranlišck Kudma, redaktor či dokonce
šéfredaktor Tribuny, ň. únoru 1974).

Od 1. ledna 1986 budou členové KSČ po
vinni nottt v kapse cihlu. Aby je to vic táhlo
ke Straně.

USA vypustí atomovou bombu na Čínu. Na Ruské
rozhlasové stanici druhý den hlásí: USA vypustily atomovou
bombu na Čínu, je 50 000 mrtvých. Jakmile se to dozví
Putin okamžitě říká: Už se zase vytahujou. Vypusťte i naší
atomovou bombu! Ruský ministr obrany na to reaguje
slovy: Ale my žádnou nemáme! Putin: Jak nemáme a co to
vozíme na těch přehlídkách? Ministr: Ty jsou gumový.
Putin: Tak vypusťte alespoň tu gumovou! Stalo se. Druhý
den v rádiích na celém světě: Rusko vypustilo atomovou
bombuje í 000 000 mrtvých a střela stále skáče.

to pek r.í" fifcaj’ Američan a Frarcout, „tle
to ntni ta svije, "
,.J sk to,“ sršni se Rus. „či chleba jii, toho
píseň zpívej. “

Strouhal sedí tt holiče, dává si zkrátit ježka.
Hotič pracuje a Strouha I náhle styl! tichý hlas:
„Polsko, Solidarnosc, Walesa!"
Mysli si, že se mu to zdá, ale za chvíli znovu:
„Polsko, Solidarnosc, Walesa!"
A v zápětí potřetí, naléhavé: „Polsko, Sohdarnosc, Walesa!“
Nevydrž! to a ptá se holiče: „Slyšíte to taky?
jako by tu někdo leptal?"
— To jsem já, holič na to, ono se mi hned lip
stříhá, když se ty vlasy trochu zježí.

lakový Makarenko, to byla světová jednička.
Nepřekonaný a stále ještě ni-daeen ětý. k I) ‘jsin < ‘
.ve mít zatím ještě ani nepřibliiHi. Makarcnkavti
knihu <) výchově děti v roilině bych dával všem
snoubencům jako povinnou literaturu. (Mirostuv
Bouknl, učitel Zvláštní Školy. Haló Sobota, 12.
záři 1981).

Američan. francosz a Rus j í hídají kdo
nich má nijhezS hymnu. .‘¡meríčai laseft-á
svou, druzi t :va mu tleskají a hymnu pochvíli
Vstane Fr.m ouz a s vervou zmotuje Marseil
le ^ Taky .■« sklici obdiv. Vyskočí Rus a
zplna plic spustí Kde domov můj. „Hyn ne jc

Nový přísluíník SNU se učí zacházet s vysí
lačkou. Velitel mu vysvětluje; „Tohle je vysí
lačka. Když nikdo volá, zmáčkne! tenhle
knoflík a řekne! příjem. Nový přísluíník,
když byl vysílačkou zavolán, zmáčkl knoflík a
hlásil; „2.500,-Kčs“.

Psala mi v tVnvm známá soudnička, ze seji
splnilo největší přáni života, vidět sovětskou zemi
- a končila slovy: “Kéž hy se sovětští lidé v mis
nikdy nezklamali." Opravdu. 1 kdyby bv/i jen ne
jeden jediný den pochybovali, ie byl nutnýjejich
zásah, máme eo napravoval. (Msirie
Kratochvílová, 7rr7)tí„<j, 19. srpnu 1970).

z

Jc postavena nová budova IJV KSČ v Praze a v momentě,
kdy se koná první schůze, tak spadne a všechny soudruhy
zabije Ze Sovětského svazu přijedou tuto událost vyšetřovat
ruští milicionáři.
Jdou k cihle a plaií seji :
"Cihlo, můžeš za to 9"
Cihla iim odpoví:
"Jak iá cihla rudá. v Pusku pálená, bych za to mohla?"
Jdou za pískem a vyhrožují:
"Píská, přiznej se. že Iv za to určitě můžeš!"
"Jak já pís.:k žiutý. komunistickou rukou prosívaný, bych za
to mohl9"
Nakonec jdou milicionáři za cementem Ten však na ně už z
dálky kiiěi:
"Za mnou nechod te. já jsem tam vůbec nebvl!"
»

"Moskva, terasa, pro niz se těžko hledá výraz. A ti
lidé..." Chlapsky se zajikl, v očích slzy; "Mv se
jim charakterem nemůžeme rovnat." Mysle!
stejnějako já, na špinit, kterou jsme v íniii zemi
lili v /; 196S na své přátele, zntimeo oni nám od
i; 19-15 oplácejí láskou a pomoci, (Libuše
Hájková, Vsetín, 7ht7>„riíi, 29. listopadu 1976).

Volají bačové z kopce na kopec: "Jano!" "Co je?" "Víš
to?" "A co?" "Rusové letí na měsíc!" "A všichni???"

Přijde ministr k Mao Ce Tungovi a hlásí: "Vůdce, Češi námií
i vyhlásili válku." "Češi? A kolik jich je?" zeptal se Mao.

, "Asi 10 miliónů," odpověděl ministr "A v kterém hotelu
I bydlí?"

Po přistání Američanu na Měsíci si zavolá generální tajemník
svoje vědce z Hvězdného městečka a říká:
"Ti Araící nás zase doběhli, ale já vím jak na ně. Oni přistáli
: na Měsíci, a proto vy. soudruzi, přistanete na Slunci."
"Ale.soudruhu generální tajemníku, na Slunci je přece hrozně
vysolí teplota a velké světlo."
"Na to jsem samozřejmě myslel, poletíte v noci."
/
Švec Vasíl Uihalinec zewbél a za
chvíli zvoní u nebeské >brány. Sv,
Petr ho upozorní,že
nebe pouš
tí jen ševče,kteřízžíli na jednon:
místě a ptá se :Kd^ ses narodil?V Rakousku-Uhensku.-Kdes chodil
do školy?-Noyir Československu.Kdes spravoval boty?-V MaSarsku
a pak v ¿¿sk.-Kdes. umřel?-Wa Ukrajině,-Tak vidíš, je i svě- _____ .
j toběžník!-Ale já přisahám,že jsem se Z toho Mukačeva ani nehnul!

ž e -^ n ď

Víte, že v ČR řádí slintav ka a kulba vka už dávno?
S dem okra cií a s právem kulhám e za svétem a slintám e po
Americe. ___ ____________

Soudruh Lenin říká ostatním soudruhům:
"Soudruzi, revoluci musíme odložit. Soudruh Džerdžinský
jel na ryby."
Jeden soudruh se Lenina zeptá: "A bez něho by to nešlo?" i
Lenin: "Bez něho ano, ale ne bez Aurory'."

Proč si komunis ti nemoho u hrát na schováv anou'
Protože by je nikdo nehledal!

»

Přijde pan Novák na ministerstvo a ptá se ve vrátnici:
"Tolo ministerstvo je velké, že?'
"To v-te
"A mohl byste mi říci. I olik tu asi clélá lidí?"
"No. řekl bych. žene ce'a polovina."

Hádají se Marx, Engels a Lenin, zda je lepší manželka nebo
milenka.
"Zásadně manželka," říká Marx. "Aby mohl člověk dělat
revoluci, potřebuje mít jisté zázemí."
"Manželství je buržoazni přežitek.
Jedině nejistota s milenkou udrží revolučního ducha v
pohotovosti,"tv rdí Engels.
"Co ty o tom soudíš, Lenine?"
"No, nejlepší je mít manželku i milenku.
Manželka si myslí, že jsi u milenky, milenka si myslí, že jsi u
manželky
a ty můžeš být v knihovně a učit se, učit se, učit se."

"Komunistický režim a ti, kteří ho aktivně podporovali, neupíral občanům jakoukoliv
možnost svobodného vyjádření politické vůle... nenutil je veřejně vyslovovat svůj souhlas
i s tím, co považovali 2a lež nebo zločin,...b) systematicky a trvale neporušoval lidská
práva,...c) neporušoval základní zásady demokratického právního státu,...d) nepoužíval k
perzekuci občanů všech mocenských nástrojů, a to zejména: nepopravoval, hv vraždil je
a nežalářoval je..., nezbavoval je svévolně majetku,... nezabraňovul jitu svobodně vycestovat
do zahraničí....e) neposkytoval neoprávněně výhody těm, kteří se na zločinech ¿1 perzekucích
podíleli,...í) nespojil sc s cizí mocností a od roku I96S neudržoval uvedený- stav pomocí
jejich okupačních vojsk..." Atd....
Tak nějak na hlavu obrácená zřejmě vypada minulost rudými brýlemi. Jinak - proč
ten nářek, proč ty protesty? Věci se buďto staly anebo nestaly! Nás to všechno - absurdnost,
drzost, nehoráznost, směšnost, zabedněnost - poučuje o tom, Že ti, kteří nám včera vládli,
jsou až za hrob nejen neposkvrnitelní. ale také nepoučitelní.

K a re I

W e n d t

Zn Stalina - V roce 1953 Stalin smrtelně onemocněl. V
moskevském parku seděl na lavičce stařeček a vroucně se
modlil. Přistoupil k němu agent KGB a zeptal se: “Dědo,
za koho se modlíš?” - “Za Stalina.” - “A modlil ses i zn
cara?” - “Modlil, modlit...” - “A pomohlo to?” “Pomohlo, Carn vzal četli”

U našich přátel - Na Leninovu sochu v Havaně vylezl
chlap. “Slezte okamžitě dolili” nařizuje policista.
“Neslezu! Jsem svobodný občan svobodného státu!”
“Promiňte, nevěděl jsem, Že jste cizinec 1"

Leninova socha na prodej
Socha Lenina, která stávala na pardubickém náměstí má
nového majitele, Ve veřejné dražbě byla vydražena za 407.000
Kč. Podrobnosti má Jaromír Marek
Leninova socha se dražila už podruhé. V prvním kole se ji
prodat nepodařilo. Tentokrát se aukce účastnilo osm
zájemců, přičemž dva ž nich z Německa. Vyvolávací cena
byla Í50.000 korun, posudek znalce zněl 750:000 korun.
Nová majitelka sochy, která za ni zaplatila 407.000 korun je
z Brna a jak prohlásila, holdá ji umístit do připravovaného
muzea totality. Ve sbírce již má například sochy dosifa
Vissarionoviče Stalina, Klementa '' Gottwalda a rovněž
Lenina,
avšak
stojícího;
Uvedl člen pardubického
zastupitelstva Václav Snopek kprodeji Leninovi sochy.

ii»

íJP

—

(Rádio Praha - Jaromír Marek)

Rumunský občan směl vycesto vat čo .Moskvy.
Přehled! si i tvetiakovs kou obrazamu a
pod ivil se. kc\ ž v jednom sále pod obrazy
Stalin a, Lenina a Ceav^esca visela tabulka
s náp ;sem B.T. Ceptal se hlídače, zra to
zn anténa vždy cky toté ž'Ovšemže ne.
U Lenina znamená to B.T. bolšoi titan .

Soudruh učitel se dotazuje dítek, Čím |e
jeji( h tatínek. "MŮJ latinek je u koiuunlstli,"
hlásí Pepíček-. - "Ale, Pepíčku," opravuje
učitel, "říkií se, ž.e tatínek je kjiiiunlsta."
- "Prosím, 10 není pravd«, irtojv telička
je u krav a taky není kráva!"

PotkU Gi^^myko na chodbu v Kremlu Brcitičva a
spráskne ruce: -Leonide, člověče, kde máš vyzname
nán?
Breinfv se lekne, sahá na prsa kabalu a vyhrk
ne:,,... ie já je zapomnél na pyžamu!"

Pfijde Kohn na vystčhovalecký úřad v Praze „
požádá o vystěhován ¡do Izraele:. Dostane je, odjede,
ale za půl roku je zpátky. Za rok zase požádá v
Praze o vystibovnní, zase odjede do Izrael a enovu
je zpátky.
Kdy, přichází Žádát o vystčhovnní po třetí, úředník
ui toho má dost a začne se vyptáváe, proč to vha^snl
dělá.
„Vtee, tady to nestojí za nic, vysvěduje Kobn, tam
to taky nestojí za nic, ale řeknu vám, ta cesta, ta je
plná naděje.., "

Kde Ježi v Československu hranice mezi
cenovými úpravami, podmíněnými plá
nem, a zdražením? - Na Šumavě,
4-4 4

Lov na lvy v Africe. Ministerští předse
dové Velké Británie, Francie a Sovětské
ho svazu střelí zároveň na lva. Lev padne,
ale lovci se nemohou dohodnout, komu
pattl kňže. Navečer není otázka dmrnd
rozřešena. Brit proto vezme cennou tro
lej na noc do opatrování. Príílí nlno dis

kutují dál - íiez výdadku. Na imc si vcz.m? kfdi pod ochrnnu Fhancmiz. Ani U'?tílio dne otázku norozřeš' a v noci MMá
k»'ni Bfežníh'. Příítflio ránu však j? kůže
pryč- Oba západní puihdkové se ptají

PřísíuŽrík SN£ dostane nový by.. Zitoví tam
první noc, druhý den ráno přijde na strážnéii, kde se
ho vyptávají
se mu v novém lib!.
-Inu, ilo by to, ale má to mouchy, Včera jsem lei z
nočné, přijdu k v^a^l^u a čtu: Pouze pro tři osoby.
Hodiuu jsem musel čekat, ncí jsme se selli tři."

Selly se Čelk,, Nimb, a Puska a za rvpáávM
dolla řeč i na to, kolikem má každU spodních
kalho".
-Já dvoje, říká Čelka, Jednu na sobč, druhé
vyprán I se suli.
-Já mám sedmerý, uvádí N/mha. Na pojNO?!:,
utěrek, středu - až do nedčle.
-A to já víc, chlub, se Puska Dvnáctery
-Prcď dwnártfryU divn se Čelka J Némkou.
-No na leden, únor, bmeen...

+++
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Když byl Bražněv na návštěvě ve Spoje
ných státech, ukázal mu Carter stroj na
totipfaí brambor. Později si Carter zajel
do M^kvy. Brténěv ho vede před °brovitý přepět, zWc' věžáku, ohrazený prkny a proh]ási': „Tráte je naše, sovětská
mašmta na loupán1 kaItoflů, najvěU' na
světě.” Nákladní vlaky ^jj^ěj1, vysy^i
brambory na prkna a už to jede. Vtom
z
v bednění vyteku? muiiíěak s
kudlou v ruce a nadává zo^ate; „Vscch ny to zásypů, co sj sj Uma bramborajna
mám samojadinký počít? ”

í\ ' . i n.tlcb.ini preside nt,! H us .íi a bylo razbo in ut o, že výro ba
íto tfa bu le část-čn ?
přenesen.! i n.i Slovensky. | oj ,- t.„ r:nč/ši
vvro by ponesou om oč en i ..Škod.: — S/o v".

Pe^ié^aje chce změřt, vysoký sloup, Ma 'zasouvací
metr, vytahuje jej, skáče na sloup, ale nejde to. Ne a
ne sloup změřit.
Min^^jou^eí chlapec se zastavjí,, zvědavU poli
cajta pozoluje a posléze mu radí: „Kdybysee ten
sloup vytál ze země a poloill, molů byste jej změřit
snadno."
-Co ke-cá,, ty troubo, " oboří se na cblapce polůajt.
„Já mám zmčřit výlku sloupu a ne dělktď'

U4

L^nMa, kde-? je kůže. Brežněv s nevi
nou tvářk „Jaká kůže? ” - „T;ik oktimínlL” fíkap Francouz u Brit, „ustřelili
jsme' lva nato na? ’ ’ - „Zastřelili,” imM
Bicžněv, - „A přdi jsi ne se, kdo dostane
kůži? — „ID a, — „¡níiljikl joho ^kIsí™
kúžl v pruní noc? ” - „kl'd¡¡to.” - „A
„yla Ui Itlůne příttf rámě ” - „Byto.”"„oruliý den j-ma se mohl uctnoh„ shmlimiU, ía? " - „NemohB/’ - „ikot^n
hlídal Monsiaur kfižl v mid.” „A kúž.e ráno t>yla? " •- „Du." - „Potmn
j„le Idtdjil kúža vy , to^yííě," - „Dn." ...
„A Rd? jo kťtža? ” -- Jaká Iiůža? ’’’
>

ť

f

ě

Uroc ny tlo vasmíru postím jadau s. a | edan sovětský kosmonaut a nikoli dva Caši ěi dva ^ovácrt -■ ProtožA by přitháB
docela měkce v Mnichově!
+ 44

V
se torní výstava tochyňdrýdi
—řístrojů. MJkealský' pár si se zájmem
jrrohiKÍ iikM?1 skoje nu výrobu
°Tohla je ^^c? výkonný ¡¡trol pýchu
s°větské "achn¡ky . fs¡ítnc zísoIiIi vsřty
calě měst°,” tv?dí z-stupe? finny. ,,Skutačně?
s? p„j proč |o t?^
k?dělá? ”
J

Falšovalo se i počasí —>
„ Kl, kvčttnt a ke Dnu republike mu se
ly být předpovědi počad v '' ýNRpdt^^rč, i
aby vřllo> na tyto paráde co njjvece di- 1
^d^ku!'Aíu sel jsem proto pro
i )
počaset. Z lij^/^i byly im občasnč '
spf!^'^.. Temenatery byly rnýedttou o pět
ítufzzly tep^¡," — to p^ozUtád, drt^JSÍ
•týchodančmecký ^el!lrrl^lo)
HI1^^}
GoUcbmann, faee vedaud úřadu v riotsdd>Ui-'fv' f y{. ¿Z>(
XXX

f
1

C5_j?i to eocialiimuBÍ T^eat boží za V&lkou
říjnovou revo] uč i.
i

Je vůbec nějaký rozdíl mezi rozhlasem a novinami ?
- ano, zásadní. Zkuste zabalit slanečka do rádia

Proč vši nešvčf&fkiiji jako světlušky ?
- aby imperialisté nemohli pozorovat noční přesuny Pudě
armády.

Co bychom měli, kdyby neexistovala RÍ'HP?

- v principu všechno.
Jaký je rozdíl mezi socialismem a opiem ?
- žádný. Oba pocházejí z nezralých makovic
Můžete definovat kdo je komunista a kdo antikomunista ’
■jistě. Komunistaje ten, kdo četl díla Marxe a Lenina;
antikomunista je ten, kdo jim porozuměl.

X

Sejdou se prezidenti Bitsh, Putin a Havel a povídají si,
jak na tom jsou,
Bush říká: "My, když začnem stavět jeden den letiště, tak
večer už na něm přistane přímí letadlo:"
Putin na to: "My, když začnem stavět koleje přes celou
Sibiř, tak večer na nich vyjede první vlak. "
Načež HaVel pch’ídá:"My, když začnem v šest ráno stavět

jV.j stavbě silnice se potkají dva cestáři, staří
známí. „Ale kde se tu berel", ptá se jeden,
„vždyť ty jsi přece byl náměstkem řediteleť"
— .--bio, byl. Ale to je fii moje prostořeká
huba. Byl jsem náměstkem, žil jsem sibáječně,
mě! jsem nového fiala, krásnou ženu, raz.tamilan sekretářku, nechybělo mi vůbec nic. Ale
jednou za iiihou přile! předseda A'.S'C, pro? prý
jsem nebyl na poslední schůzi stranické oijjjiiiz.ii ť. /}<■/■/ jsem mu, ie kdybych byl věděl, že to
je poslední schůze, byl bych l>ýc,il určitě přilel i
s manželkou. Potom mě sesadili na místo
tvdouciho malého oddělení. Roztomilá sekre
tářka už nebyla, ,4/ť to nic. ť kanceláři jsem si
pověsil obraz Husáka na jednu stěnu, Bardotku na diithou stěnu. Přiíeř velitel milice,
podíval se na obrazy ,» rozkázal: dej tu potvoru
prvé. ï .rA' jsem sundal Husáka, ‘/.a to mé udě
lali vrátným, Už jsem neměl ani sekretářku,
ani auta, žena se se mnou dala rozvést, mět
jsem jenom kolo. .4 zase za mnou jednou přilel
velitel z,¡vodní stráže, abych to staré kolo u
brány uklidil, že přijede sovětská delegace. ,,7'e
není vůbec z,¡potřebí", řekl jsem mu. „Já si ten
bicykl zamkl.'' bio a to je, proě jsem tady.

HUMOR “BIČE”

pivovar, tak už v deset hodin dopoledne jsou všichni zedníci
yožrali na mraky."

V pražský porodnici sc. nain'■(lilo díle, 'pěstičky «avreiié a
jsi řasné se cliec-htalo, Když se ko
problémů. Velitel se iiečnč podařilo Ičkanim meslicky
jenom nás v parku loleviit, našli v nich pilníky prododám, že jste ji ki otčliolnční.

Noční hlídka VB ráno hlásí, že vše proběhlo bez
pro jistotu ptá: 'Bylo něco mimořádného?’’ "Nic,
obtěžovala nějaká ženská — úplně nahál" "No
ignorovali!?" buráci velitel. "Samozřejmě, soudruhu veliteli, každej hned
dvakrát,"

»**

Na středisku řfcá doktor příslušnfccwi VB: Vité, já zásadně řkám
pacientům pravdu. Tak tedy zbývají vám jen dva měsíce." Příslušník chvíli
přemýšlí: "V tom případě bych, si vybral červenec a srpen."
Na ministerstvu vnitra hledali odbornka pro horolezecký výcvik
přlslušnkO VB. Hned se přihlásil jeden mladý příslušná a navrhoval
soudruha Borýše; Přftomný major se diví: "Jak to, zrovna Borýš? Vždyť
má několik kilogramů navíc."
"Ale v naši státní hymně jó přece: Borýš uml po skalináchl'

Jeptiška jde ulicí n má irukit v
sádře Potká dvě pražské potáp
ky. Ptají se ji, co se jí stalo. —
“Upadla jsem ve vaně.” Jeden
bílník koukne na druhého a ptá
se: ”Ťy, co je lo vana?” — "Do
vol, eo Ke pláš, mně?” povídá len
druhý překv;i[pe.iiě, 'já nejsem ka
tolík”.

Běží se silniční závod. Kolem
babičky, která přihlíží s vnukem
přeběhne celá skupina běžců, —
"Kampak to všichni utíkají jako
Přišel přfelušnk na stanicí VB. Všudypřítomný major si ho prohlíží. Něco blázni?” ptá se babičku vnuka,
“To jsou závody, babičko,” vy
mu je divného. Pak zjistí, že má jednu botu hnědou a druhou černou.
"Ihned domů a přezout sel Takhle chcete reprezentovat náš elitní světluje vnuk “a ten první do
stane cenu”. — "Copak ten prvsbor?"
Příslušná však odporuje: "To nemá smysl, protože doma je to stejné: :ní” mávne rukou babička, "ale
-kam běží li ostatní?”
jedna bota hnědá druhá černá."
Bič

«■ Někdejší politický emigrant'Dřriíie!
Strož, který v roce 19fi8 opustil Česko
slovensku na protest proti okupaci voj
sky Varšavské smlouvy, chce jako po
slanec Evropského parlamentu (EP) hájit
Česko proti Sud clo německému landsmanšaftu.- Nestraníka Struže lako šestého
muže na kandidátce KSČM pro volby
do EP představil na ctiskové konferenci
šéf stranv Miroslav GrebeniČek

Početná taneční skupina z
Prahy
odjela z Prahy na turné
Jak se řekne po maďarsku TATRA
ipo Evropě. Z první zastávky při
613?
šla depeše: ‘Londýn nadšeně uPAPALÁSFÁRG!
vílal naší 50ti člennou skupinu”.
Jak se řekne maďarský sekre
tářka?
Z Amsterodamu pak: "Po veli
KÁVOVARŮM!
kém úspěchu vás zdraví všech
Jak se řekne maďarský důchodce?
35 členů souboru.” Z Kolína nad
USTVÁNLETY!
Rýnem: "Šílené nadšení pro
Jak se řekne maďařsky ředitel?
i všech dvacet účastníku”. Z ítíKULEVÁLOŠ!
(ma:"Naše lítí členná skupina
Jak se řekne maďarský včela?
sklidila pěkný úspěch”. A koneč
SEREMEDKA!
ně
z Paříže ¡poslední telcffram
Jak se řekne maďarský vosa?
i zn.ě-1: "Nadšeně třvítán, zfistáNEMSEREMEDKA!
1 vám v Paříži, vedoucí výpravy.”

yfy-fýl

PRVNÍ ENERGETICKÝ BLOK
ODSTAVEN

Přijdou o pohřebné?
TIiotí — Jako první oditavlll v elektrárně Tltavá v lokolovtkém okraie podle roihodnull
I vlády ÍSFR v »obutu v noci blok
číslo 7 o výkonu 1OT mcgowallfi.

Je to o dovát dnG dřivé, než
stanovil závazný vládni termín.
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Hitler dostal z pekla tř týdn y dovo
lené. ale za týden byl už zase zpátky,
a to značná znechucen. Copak, co
pal:? ” ptá. se Satan. ...Ale svět už není
to. co bvl. Židé boi iji. Němci kšeftu 
jí a Slováci, ti dokonce zabírají Böh
men und Mih ren! ”

le .
Erich Honecker navítívi sotětské přá
tele v Moskvě. Tam vidí Br žněva ho 
vořit k masám: „Kdo je vaše ma tka ’ ”
Z lidu zaz ní .Komunistická sti aia ! "
„Kdo je váš otec? "
„I ecnid Brež
nřv! ’’
„Co byste chtěli b; l? "
„Bolševici!”
Honeckerovi se to moc líbí a když sc
vrátí, zkouši to v Lipsku: .Kdo je va 
še matka? " - Kon.ur istická straní !”
.Kdo je váš otec” ”
„Erich Hon
ecker! ” - „Co byste chtěli byt? ” „Sirotci!"

*

Vráti sa Janko z výletu do -odnej viesky.
Í T ,,m r > r
„Tik ako si sa mal v Prahe, hovor!”
•
„Na Hrade som sa nal dob e. ale v 2 H 2 ? £ I
podhradí je eíte veta Čechov.”

*

p r o m i s i e t u j e . J e l a d a n.i ě;»rajfcow. T-n b e z
r o z p a k ů s á h n e d o k a p s y , /y tá h n e fo r m u lá ř
a h o d í z< s e b e . Č e r t s o t v a p a p í r r e k t a ' , o t o č í
s c a v e lk o u r y c h lo s ti sc i tn e d o p ik ía
C a r t e r s B r e ž n ě v < m s e d i v í : „ C o ’i m u t o
d a l? '
H u s á k : „ d le p ř ih lá š k u d o K S Č "

<

o t t - i r e k 'e f r p l n ý d o la r ů . T y s e r o z T . t i , a le
č e r t jc m á v m in u tě s e h r v s é a p r o n á s le d u je
tr o jic i d á l. B r e in é v z a se h e h o d í s s o u s ty
r u b lů . Z a s e je č e r t v m i d
se b e re a tr o jic i

‘

j Č Jr fir, S e i n e s . a H u s i k h t i d o n e b e , a l e
p r c n a d ’d u j e , e č e t . C a r ' c r s : t e r o z . ' a c t j c ,

—
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Přispěje to výrazně ke zlepíe
ní životního prostředí v sokolov
ském 1 sousedním karlovarském
a chebském okrese.
0 kritické situaci v lomto re
gionu s velmi znofině narušeným
životním prostředím svědci 1 lo,
že pracovníci sokolovského okre
su dostávají příplatek no zhor
šené životní podmínky ve výší
2000 korun toCně. kterému se
zde říká'„pohřebné". ,
--------- -—

je víeehno?, diví se Ostravák, i.ilrhlemy to dřlátne ní dávno a neříkáme to

5

Kresba: VLADIMÍR RENČÍN
_______________________________ hoyby

■

,,J to

/’niniifr

R a b ín se u c tiv é 3 e ? ? a i : " ^

yiřyE>ffi?4 pyctiKtúMo

padne pátá a jdeme domu.

*

s V u p in te

řOZFO.DĚffe se- PoKOJ^B J>D SMH
jid^ó. Lij/íTd7i Vns,že
I rtnpfRÉ 45^ 3UÍ0U
TLfiTír /iňíE zflKony, á Tí>

Potká ostravský hutník kolesu 7. Polska
íc: „Hekni mi, co vlastní děláte,
když máte tu stávku?"
_ Kdvž se r.óto sejdeme, nejdřív st řek
neme, co bylo v zahraněních rozhlasech.
Potom vypijeme Černou Lívtí u tak kolem
desáté si rozdáme karty. V poledne vytáh
neme, co si kdo přinesl z. domova k jidltt,
pojleme pro pivo a z.asc i.‘t'c.!i»r) ai je ca?
svačinu. Zase chvilku karty. mezitím

vyptává

rnu stávka."

^« Sk k t ^ ^ á l oo ŮV T K ^ ío ^ g n p r c s ř r e a ^ l a

’¡M

v á c ^ s v s k é c ! n á m ě s t í v P r a z e s s d o s t a l i jo s p o r u C o s i s e S l o
v 0 ř - ,j o á B e z p e č n o s t . V e l i t e l h u lá k a l:
i ^ á s h í ^ n a ^ l ^ o ^ S lo v á c i“ sém r a p r á v o . A a ř t o fr č í, n e ž

Se Sovětským
na věčné časy

Z

o c .n o

o /o tc

■

~
o /^ v e
depak,
V ý c h o d !"
«7, 1 5
—H u sá k

ho>ry

«íyí /o MríJs v ftijutL foptuü J>ol‘/jtj&rití ? kj^JiOOif

Zcmiak: Ja som potrava chudoby, mna
iste prevería. — Ncnrevenh, mal prcdlcov

dva

Šleh v

z „múE"

Knbr/iťiopif Máňa sc ne jinčím partaje
presentovala n početná rodili)/ v supa (Učni.
Fazula: Ja som tiež strava chudoby, nioríinskčni liruji,
niña musía prevcrif. — Neprověřili, že
„No to je dojemná", vcmlonvň se sonrusí stranické schódze.
druiha, „čtrnáct dčtí — všechny jistě v
lletkvička: Mňu vsak prevería, celá som komuníst ickč s(ranč?“
červená. — Nepreverili, leba vnútri je
,,Jo jo", pokyvuje hlavou zasloužilá. /nabiela.
tíčkn, „všechny, všechny, aí na VáelfWial"
Pardajka: Ja som nielen poltrm chudo
„Co je s ním?"
by, ale som aj zvonka aj zdnuha červená.
— „Ale, roífáfc, ntiučíl se číst",
Co by mi mohli vytýkat?
Na nu však holi najviac nahněvaní, že
je červená aj zvonka, aj zvnútra — ale až
po auguste!
Příslušník VB, upnutý v uniformě, přij
de k dělníkům, kteří v plném slintej, polo
nazí, kopou nějakou díru, „Vy se, kucí,
máte", utírá si čelo příslušník, „vy si tady
kopete jen tak v kalhotách, polonazí, vá
Sůdruh, kde si bol na dovolencj?
nek vás ochlazuje, a já se tu nad várna mu
\o. v Rusku.
sím pařit v uniformě".
A bol si aj v Moskvě?
— „Měl ses, chlapečku, lip učit", nato
Bol.
jeden kopáč, „mohl jsi mít teďka maturitu
A videi si Lenina?
1 a laky tu s náma kop^at!"
Me. Bol tam taký šór, že som nechcel
Sahat...
Dzcržinsk!} pozval Lenina na vod
A Ty, kde si bol na dovolené}?
ku.
Tiež v Rusku.
— Dobré, ale len za dva ruble, Fe

A bol si aj v Moskvě?
Bol.
A videi si Lenina?

Videi.
A ako?
Siel som k vojákovi pri kremečskom múre
a dal som mu desat amerických dolárov.
Co? A pustil tu dnu?

\ie. VvnieSi/l mi Lenina von.

V pražskom pivovare „U Fleků“
rozjímajtí dvaja ludoví ekonomi:
— Som ukrutné zvědavý, co by
sme tu mali, keby neexistovala Rada
vzájomnej hospodářské) pomoci?
— Vsetko,

lix Davidovič.
— Prečo nie za viac?
— Minule som si dal vodku za tri
ruble a polom som vyíiezol na nějaké
pancierové vozidlo a tam som kecal
a kecal...
_■ —

V Moskvě bola velká výtvarná vý
stava. Stredom pozornosti bol obraz
celtového stanu pri lese, spod ktorého
trčali dva páry noh: ces pootvorenú
'skáru bolo vidno, že patria Dzerž.inskému a Nadezde Krnpskej. Pod obrazom stál text: Lenin v Polsku. Pý
tali sa zvědaví návštěvníci:
— A kde je Lenin?— Predsa v Polsku — zněla odpoved.
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... Nechci byt masem vzduchu okolo
jak se to líbí jim
nechci být kůlem vyhlášek
veřejným míněním
nechci hýl nápovědou co polyká prach
těch jejich komedii
hraných na márách

yXCrVAJPČÍ&^iz ¿K -Sř
AtEMÍi, ZA KXÍřtíA) <ZfAMCi t>ů'VÍk^IT’
(Wy/-PPA'írTi'*X>o -5ť£W> VMSÍHÍHO
-íaDa^Ho -sf^o S.+E-P
JXŤ

Pták hlas Pták svoboda Plák prostor...

bhantišek 1 lalas ze sbírky „A co?"
(J. iijna 1.1, uplynulo 100 lei
od jeho naiozenl.)

Nic, oni si už pro něho přijdou.
Mají tři barvy na československé vlajcěTtějaký hlubší
smysl? - ano, mají: bílí dřou na Červené,

až jsou

z toho

modří.
tam jsou pro nás nej lepší teploty. Ale
kam letíš ty? - "Do HDlt" “ "Co, proč prá
vě tom?” - "Dělat paniku."

"Víš, kdo bude v Polsku hlavou státu?" "Nemám ponětí." - "Old Shatterhand. Má vy
lepšit narušený poměr k rudým bratřím."

jsem člen em RO H. Jina k jsem
tres tá n neb yl.

Co udělá sovětský člověk když nemá kam jít ?

Kde měl soudruh presiden t No 
votn ý svůj největší řečnický ťspěch? V ústavu h ucnoněmých.

Proč nemluvíme
jasné? .m-*-»-bmo

XXX

Slovo „totalitu" bii slulo volí
ce módní. Snud prflvum, protože
bylo j.osllouýiu vyjíldřonlm od
sudku nad minulým rož.lmom
(lilu zůrovoň l trochu no práv Gin,
protoio JlstC všichni vinni, že
komunistický roitni, jak |sme ho
znž.lll, nobyl „totalitní" v prnvóm slovu Binyslu, Politologové n
lllozoíovó mluvili o ponttotnlltnim roilniu n hylt si vfidoml, ž«
1 to jo vyjňdřonl nophitinó).
Přinos tohoto pojmu byl as! v
lom, Z o nonnchnl nlltriho na po
chybách, io nť už. jdo o rož.ím
pro-totnlitní, totalitní ČI posttotalitnt, vždy svými lot iilltnlnil
tundoncuml vodu spoločnosí k ne
svobodě. Dním so vSuk už. nemu
sím« vzůjoinnfi pbosvfidčovnt o
povaze minulého rož.tnm, a tuk
(spojonl „totalitní 'roiim", „dě
dictví totnllty“ atd„ tak čnělo
použív«nó ve všuch (idčlovaolob
prostředcích,
zlrúoí smysl i
oprávněnost.

- Nazývojmo včel pruvýriti jmé

Í

ny: strana, která v minulém re
žimu vládla, ni říkala a fiká ko- '
munlsllcká. Nodéva|me jí nepřes
né přívloslky n ztistnhmo a lok
tů) Když mluvíme o kntaslrolélním stovn životního proiilžodí,
noříkojma, Že lo |o „dádlctví tm
tulily", oln řekněme správněji

Na VB. "Příslušníku Nováku, vy máte jedno
oko umělé?" - "Ano." - "Ukažte! Z jakého
materiálu vlastně je?" - "Ze skla, soudru
hu kapitáne!" - "Nojo, jinač byste nevi
děl."

•
Proč chodí na obchůzku dva pří
slušníci a jeden pes?

„dědictví

vlády

komunistické

struny“. Když mluvíme o mlnu-

No přece — více hlav —- více ro
zumu!

lêm reS!—u, r<ôïmi>im« mu „loti
litni'1, «lo nořvíme . Un :,prnvýi
jmónom:„komunl«llcký",

PO STÁRU SE ŽÍT NEDÁ, Tato skvělá myšlenka
státníka Antonína Zápotockého obohatila
nesmírné nás život a naši práci. Václav Rubeš
vyzval v té době na soutěž kamaráda - slévače
Jindřicha Toncara - a vyhrál nad ním. "Jaks to
dokázal. Václave?" chtělijsme samozřejmé
■ vědět. "Takjá vám to tedy řeknu," rozhodl se
Václav. “Vzaljsem si větší lopatu na házeni
pisku. ” Neméně zajímavé mluvil o svých
výkonech svářeč Karel Doutnáč. (Ze vzpomínek

TOMAS HAŇClLi Prahu

)

Novotnému už nestačí titul presidenta.
Touží po hodnosti krále.
I přišel jeden staehanovec na nápad:
Proč by ne — ožebračil republiku; alors,
vive le král žebráků!"

«

3 Jiřího Svobody na celostátní konferenci úderníků
před třiceti lety, Rudé právo, 17. října 1981).

2-T-o

V pražské porodníci se narodilo dítě,
pěstičky zavřené a strašně se chechtalo.
Když se konečně lékařům podařilo .pěsti
čky otevřít, našli v nich pilulky proti
otěhotnění.

A ~ y - 11 ín lc jQ

,d . — V .V rb en sk ý z H ra dce ič r.nám p o s ic i zají m av ý č lá n e k o ¡1. Pu j man ov é . I.c. Lni s íd lo
m ěl a v P o tš te jn e . M la dší sy n s p is c v a te lk y ,P e tr , se d o s ta l na po dz im 48 do záp .N ě 
m eck a, v r. 195O se vša k ta jn ě v r á t i l a z a p o jil s e do po dz em ní o rg a n iz a c e " Š e ř ík " . Do
n í p ro n ik l a g e n t StB H ru šk a , sk u p in a p o zatý k án a /v č e tn ě P e tra P ujm ana , k te rý d o s ta l
15 l e t / . P ře k v ap en ím b y lo ,ž e s e v té do bě Mar ie P. sv éh o s yna un řp -iaě z ř ek l a ,p r y
n a ra d u G o ttw a ld a . N a p sa la ta k é v e le -h á s e ň " E m ig ra n ti" . F a k t j e , žc je jí sy n Iic. tr
b v l po jedn om ro c e z v ě z e n í p r o p u št ě n ; p ra c o v a l 2 ro ky v K olb en ce ja k o d ě ln ík ,a le
na!- b v l p o slá n na stu d iu m Ho SSSR . M .Pujman ov á v ě n o v a la sv ů j m a je te k s tá tu a po
j e j í s m rti tam b y la z říz e n a p le m en ářs k á s ta n ic e p ro ch ov býků. P e tr ze m ře l v r.8 9
/p ře d sa m et ovou zm ěn ou / a je h o m at ka má i dnes v P ra z e .H ra d c i K r . ,v T ře b íč i a j i n 
de po so b ě p oj m en ov an é u l i c e .a č s i ta kovou p o ctu /p o d le V .V rb en sk ch o / vů be c n e z a 

ZDCNEK HOFMAN

HUMOR ’’BIČE”
Víle, že Čedok je jud i n A unii’račii i (ir^nnizauu v C’S3R?
"Jflkó má zíimčslnáiii lalínultř”
ptal se soudruh nčitťJ malého
Frantíka: “Tála je, prosím,

l

h ^P 5 ia- e

s lo u ž í.-

Voloďa ide iz Leningrade
do obchodu. Ničoho niet, ani len chlejoa. Vybuchne v
zlosti a hovoří: Za Brežneva
sme žili íepšie. Gorbačev je
větroplach, nadutý a prázd
ny. Zaklepe mu na plece mi
licionář a hovoří:
— Súdruh, za beto šlová bot
by si predtým zastřelený.
Voloďa pride domov a s
pohoršením hovoří žene:
— S naším hospodárstvom
; už je to horšie, _ako som si
i myslel. Už ani náboje nemajú.

ta

jemníkem na Místním národním
vyhoní.” “A maminkaí*” - "',1'aiky
níe nedeJá."

Poselství emigrantům
Bylo to správné když zabrali jsme vaše jměi
nemáme na to' a jiné cesta není,
žili jste v přepychu zatím co jsme trpěli,
tož vaše jmění zaplatí naše utrpení.
Je jisté, Že nejvíc trpěli chudáci komunisti
a bylo opravdu nad naše síly
■sebrat jim jejich prebendy, úspory a vily.
vy utečenci jste přec křes lané a patrioti
pioč vaše stanovisko zasedne je proti?
Křesťansky odpouštět dá vám mravní sílu
3 umožní nárn sametovém pokračovat v dílu
Doufám, že víte jak se mate chovat
a vaše dolary jen u nás investovat.
Podílet budete se bohatě
jak na zisku, tak hlavně na ztrátě.
Poslyšte emigranti, minulost zapomeňte,

co bylo, bylo - to je nyní aus!
S veškerou úctou, Václav Klaus.
_

rnz

Takto psal jeden z oslavenců dnešní vlády, disident a
emigrant po roce 196S'. Jeden vítězů sametové revoluce.

Pavel Kohout TRAKTOROVÉ CASTUSKY
Traktory, traktory,
i vy, traktoriste,
udernicke prapory
zasloužili byste!

To vam bylo pozdviženi,
to vam bylo smíchu, kleni,
to vam bylo hovoru,
když k nam přijel o znich loni
na výpomoc mislo koni
párek nových Zetoru,

Traktory, traktory,
rozbit přijely jste
zastarale názory,
zastaraly systém!
Pan farar hned ráno kazal:
"Přišla na nas mravní zkaza,
konec bozi nadejel"
Mistnl statkar k tomu dodal,
ze nas ceká velká voda,
slintavka a kurdeje.

Traktory, traktory,
- svata pravda jista dablovy jsou výtvory,
ctilo ancikrista!

V poli chodi silné stroje,
do večera hotovo je
to, co drive za týden.
Stroje zanechaly dojem...
proč ty ale, srdce moje,
od te doby vzdycháš jen?
Traktory, traktory,
úspěch mate jisty.
Je to lemi motory
pebo traktorlsly?

Tenhle problém rozřešily
naše divky az v te chvíli,
kdy s usmevem ve tváři
vezli je dva hoši míli,
vezli šije, roztomilí,
na traktorech k oltaril

Traktory, traktory,
i vy, traktoriste,
udernicke prapory
zasloužili byste!
Dneska uz ty čtyři v kraji
všichni lide nazývají
"traktorové rodiny".
Často se jich žertem ptají,
brzo-li si nachystají
malý traktor pro syny.
S traktory, s traktory
pro vítězství jisté
za daleke obzory
jedou traktoriste

KDE JE ZAKOPÁN KOHOUT?
To isme si dali s dopisem o knize Pavla
Kohoula, Jako by na to navazoval Rudolf
Strobinpcr ve svém Článku »Nastavené
zrcadlo* tKcporlér I / SK, str. I 8). Domní
vali jsme se, íc jen pro exil je Paíéljšohóut ncimCnC bVdiTenon"osoboií š tvrdé
komnnisliekou minul osli. Ale rozzlobeně
ohlasy'na pofínaiií l’nvla_ Kolibu (á píiíly
i z Čech. Na jeho obranu priSel jeii .léiliny
dopis, Napsala ho jeho íena, V zajmu obiekiivii v jej ol ¡skujeme:
»ťavei neodpovídá na politické nloky
polemikami, protoíe je si jisi, íe i o ní. de(ZMmjyG 1

1jO

štiky lei Clili svým í.lvoiem i dílem. Tvrze
ni Čtenáře ťelmska z. Vidné, í.e "zestátnil'’
jakýsi vzácný nábytek, který jsem nikdy
tievidCIu, mě však osobné uráí.t za napade
ného. Vřhle-li lomil, prof za tun senzač
ním odhalením nejdete a nesdělíte vir 7 A
nevěří le-li, prof. uveřejňujete lí.ivé rány
pod pás, kleté pak pilné rozmnoí.uje jiný
exilový lisk? V diivCfe, í.e i tento Clená]'sky dopis otisknete
Jelenu K ohnu loni, Vitleim

Stíny roku 1956
1' r a li a — Ponky til Jitími v ro
ce JÍI50 buzpeout Cudní pomoc murfnritliů n polskú buzpiiňnofill,p|'lziinl v rozhovořil pro Obtmnii li
du íiBlnloJSl čs. ministr vnitru
Rucloir Utirrtk, odsouzený v roun
19132 nu Jí? ‘"ot vňzoni,
V souvislost) s .používáním -.fy
zického, násilí při výsloilch poiiuekýcíi' vĎzňů v.piitlé»útýcl~lolech R. Bnrňk uvedl í.ojn KTřiťtin
nGliíihosll pl tsÍiiSiiicl”TKGBiTJJl<!
lidí, kteří..SU...1W..núvrniu-x jinclsllckýcli k oji centoúhfl... duli, k
dispozic] npiicňlílni_KSČ„u..BezpeCnotill, PolltJ3y.i|e jijjuóbnnl—so*yvGfhkjýel) 'jporudeft Již od roku
1» IWTjvJxSE^Poaiu Burákových
¿'slov přteinoii Jolio zotCení byly
ohavy prvního lejúmnlku n pozdtijt priízldtíntu ČSR A. Novotné
ho z jirozj-uzoní faktu,
ný by! ilhicvinýin ugonfom. nes
la pn. JtíirílTť popřel, žo liy próit
Novotnému cliyjrinl puč, jak byl
poSrttkmu íodesrtlýitlii lei obviním
L~ W 1<?.

1/ rýchiiku Užhorod-Moskva sedia dvaja občanía.
— Kam cestujete?
— Idem do Moskvy kúpiť
maso.
V.ftijeve vlak zastane aten
drufaífosa ženie von.
— Občan, nevystupujte,
ešte sme len v Kijeve.
— A čo si myslíte, kde sa
konči front čaka/úcich na
maso?
i

Orgán Veřejné bezpečnosti, stojí
cí ve Vodičkově ulici před ONV, za
hvízdal na motocyklistu. Pro rychlou
jízdu. Ukázalo se, že provinilec je
ruský čelověk. leč jen řadový.
..Davaj sto korun pokuty, a tuhle
dole se tni na to lejstro dodepiš!"
nařizuje.
Krásný ruský čelověk udělal dva
křížky.
..Ale nééé, vole, vole", rozzlobil se
příslušník, — „nepodepisuj nič —
nýbrž sebe!"

•

e jů novim čemu!"
*
fiv/i or/tOMZťni h smrti Cech, Polák j Rus.
jako

Kat

prvního

povolá

poprnviiti

na

Mas

—

vybranou;

elektrické

Cech
pro

po

krátkém

nější

.i

Usedá

rychle/sí

nei

přece jej, moder
tubo

provaz

rupne

kat

křeslo,

na

rozhoduje

zamyšleni se

elektrické křeslo, je to

gí

ČERNOBYL
■ STANISLAV BZRTON
Po pláních pokrok se žene jak chrti,
Předbíhá Západ - v produkci smrti!

kulka.

vypínač.

ale

— nic,
— Nejde proud, dostáváš milost, říká kat,

Cestou /. po pravíš té našeptává Cech Polá
kovi, který je druhý na

řade:

Nejde protni.

Taky Polák voli elektrické křeslo, z,is ne
jde

protni,

jť omilostnili a

i on

Rusovi,

septává

který

také on

na

jde

n.:-

popravistě:

Nejde protni.

Rus,
to?,

sotva

kdy i

stane

nejde

před katem

proud,

tak

povídá;

Co je to Kčs?
To je koruna československá!
A co je zo Kčss?
???

i
r
1
1

To je koruna československého socialismu!

J
i

•

i

Co znamená KSČ?
Komunistická strana Československa!
Ne!

1

???

i

,

Konec samostatnosti Československa!
•

«

jaký jc rozdíl mezi Tondou i Izachiášem?
???

No IzacbiáJ! by] prorok a Tonda jc pro
pětiletku!

e

„?J

mé obé stel"

Soudružka Novotnájc obletována!
Ale děte, a kým pak?
No komáry!
ce/jy-c^

kresli,,

provití nebo kulku.

•

_ Vešel šéf. „Čest, práci“,' a hned spustil
o „pamfletu“ Několikňfěí,, jihli může někdo
podepsai takovou blhěšt?“f)žjsem to nevy
držel; „Já s tím píne souhlasím a ¡myslím, že
bychom (o mělřpodcpsat všichni.“
Séf se mne ironicky zeptal: „Tak proř už
jsi (o nepodepsal?“
jx"
„Podcpsal bych, ale mánvsřtach, že když
podepEu, vy mně neprodkíužíle smlouvu na
příští rok.“
z'
Séf se naštval a se slovy: „To jsou kecy“
odešel.
Kolega praví: „Neštvěte ho'pořád, něho
vám tu smlouvu opravdu neprodlouží a odne
seme to všichni."
Tak jsem to právě proto podepsal.
Nesmím na to před volbami zapomenout.

t/f

na

Ccchii.

}

<
(
*

‘

•

„Humorl Pěkný svinstvo! Lidi so smějou,

SOVĚTSKÉ, přídavn é jméno, kte réh o níkdv nepoužívá m. 5.vay
sovětských socia listick ých republ k:
Čtyři slova, čt yř i !ŽP
(Castro riadis?. Sovětsky lid : lexiká lní pkštř k, kte rý má přikrý t
všec hny tus iťik o.a rre na roJv Tísč T ------- *---------_
• -i
Milan Kunde rs

Do istej bralíslavekej spořitelno pride
starší muž a vra ví; Chcciu si u v as mi
kmžlcu uložit' 500 korun, ale sa bojím, ze
o ne prítlem . . . Moiele sa mi tlako zaru
čit? — Súdrub. žiadne strachy! Keby sn
aj 5 dqšou spořitelnou dačo stalo, za námi
Sloji Národnó banka! — hrdo uisťuje
úradoik. — Hja, a keď aj tú »krachuje?
—- Za vaše peoiaze polom ručí slál! —
Jaj, prosím vás, ja som bol v Amtrikc a v
iridsilych rokocli som priSiel o všelky
ÚBporv, hoci aj lam ručila Národnó banka,
ba aj stál! — Oradnik zvýši Ilias: To sn
u nás uemčže Blat. Icbo za námi stojí uajváčšia mocnost na svele — Sovielsky
zváz!
Starší touž sa zamyslí, zahladí <lo miuuloali a začne vykládat: Pozrilc sa, pán
mój, — mocná a velká grčeka TÍŠa Ale
xandra Velkého licí zanikla, aj velikán
ská Kímska ríia sa rozpadla, pominula sa
aj Svála římska ríta německého národu,
aj Napoleonova ríša, aj Hitlerova lisícroěná rísa přetrvala iba pár rokov — nuž čí
nemóže »krachovat aj premocný Sovielsky
zv az?
Tu sa úradník nakloní, sliní hlas a pýtá
sa;
Poved zle, pán brat, a nestálo by vám to
za tých 500 korún?

Jak jsme se bavili do roku ’89
Setká se Gustav Husák s Ronaldem Reaganem, a ten mu říká:
„Nechal jsem si zjistit speciálním
průzkumem, kolik mám v zemi
politických odpůrců. Je jich pat
náct milionů.“ Husák pokýve hla
vou: „Navlas stejně jako já."
V čem ČSSR dosahuje světové
ho prvenství? - V počtu děti na
jeden banán.
Potkali se dva. „Prosím tě, kde jsi
sehnal toaletní papír?" - Já ho ne
sehnal, já ho nesu z čistírny.“
Na ulici se vine fronta k okénku,
odkud starší žena vykřikuje:
„Zááájezd do Mnichova, posled
ní místa volná, zááájezd do Mni
chova,,,“ Mladík v brýlích se za
řadí a ptá se: „Kdy se vracíme?“
Žena ani nemrkne: „Blbce ncbcrem. - Z-ááájezd do Mnichova...“

Ten zahájil říjnovou revoluci,
která začala v listopadu. Po něm
převzal pochodeň Stalin, který se
vl ast n ě j men o va I D žug ašv i 1 i.,.“ |
„Ale to jc přece straŠnej bordcí,“ brání se posluchači. - Muž
se usměje: „No vidím, ze začíná
te chápat, co je to socialismus,“
„Jožo. B režně v zomrcl." - „Co?" „Brežnčv zoinrel.“ - „Co?“ „Brežnčv zoinrel. Si hluchý, alebo
čo?" - „Niesom, ale dobré sa to
počúva.“

Gustáv Husák se baví s Milošem
4 4«
Jakešem. „Víš Miloši, proč se
nám nedaří budoval socialis
mus? Mám od SNB zjištěno, že ,
Rreyiilent řícug.iíi, spolkový A.mr/éi' KM a
u nás každý třetí člověk krade.“ 1
gcitrní/i» tajemník Amtropm> byli / ¡'[Viiei, jak
Jakeš se zamyslí a říká: „To jc
illonbo bude trval bospiutálská krisr n nich
zajímavý, kdo by to do toho
doma — i ili ,\t zc/ií.ii do nebe. První pfiíel na
Strougiilii řek’?“

Jaký jc rozdíl mezi korunou a do
larem? - Jeden dolar.

Baví se dva straníci. „Proč jsi ne
byl na,poslední schůzi?" - „Kdy
bych věděl, že byla poslední, tak
bych určíte přišel."

Opilý muž vyvrávorá z hospody,
upadne na mřížku kanálu
a usne. Za hodinu se vzbudí,
začne lomcoval mřížkou a křičí:
„Za co, soudruzi, za co?“

Ptá se lékař pacientky: „Byla jste
už někdy v agónii?“ - „Blázníte,
copak vás dneska někam puslřj?“

Proč nemůže Jakeš dostal AIDS? Protože ho nikdo nemá rád.

Čech vyjede na Západ a'tam se
ho ptají, co je (o ten socialismus.
„Celé to začal Lenin, který.se ve
skutečnosti jmenoval Uljanov.

ONU organizovalo výpravu na severní toč
nu. Uchazeči byli přísně prověřováni a vy
bíráni po splněni tři podmínek: Měli vypít
litr rtuini „ex”, vstoupit do klece s med
vědem a podat inu ruku a nakonec se mě
li vyspat S Esky mačko u.
První nastoupil Američan. Vypil píil litru
rumu a padl mrtev, Angličanovi se poda
řilo vypít celý litr, trochu se potácel, ale
do klece s medvědem odmítl vstoupil.
Nastoupil hrdina Sovětského svazu Ivan
lvanovtč. Vypil litr rumu úplné bez prob
lému. V medvědí kleci zůstal celou hodi
nu a když vylezl, sháněl se po lísky mačce,
které měl podal ruku.”

• ••

ladil pfed Vlenieibouribo Reagan a s/ylel
ndpfivM:
— Recese v USA potrvá jcltl lest lei.
/sekl Reagan: „lo „ř i> Uílhn donič nebudu, "
Kaneláf Kub! , uslyšev, že krize v jebu zemi i
potrvá jellf deset lei, si pavz.deebl: „To u? holt v
Itnnnu nebtiibi,
Otázal se Hospodina i generální tajemník z
Kremlu, kily konečná skonči na velká Rusi zlj I
cVíyť

U přijímacích zkoušek 11a vysokou
školu se předseda komise ptá
adepta na význam Vasila Bilaka.
„A kdo je to len Bilak?" diví se
mladík. „Prosím vás. můžete mi
Hel, odkud jste,“ zaliřintá předse
da komise a pro sebe si zamumlá:
„Tam musí být krásně...“
dom

— Jmiji.Jiiiiji, ty kuiliui z.j ti,ls jeítč dloubnu,
předlouho, tak dlouho, te tady já ni nebudu,

Přiši l ministerský předseda Štrougal I. října
Vtčer dcm ů a dal m v id c e síť ek s výpl atou .

Manželka j. ko obv ykle Ta k: skří ni paš i?
uložit, •>/<■ no yv sáček St rto na pxho vaáe skřit č
nevelel. Otevřela do hn u, a.e ani tam neby, o
r sísto. Kd yž s: ma rni t>nki>uItl i 'ecpa f sa iek o o
sočnll o stolku, n tpl ”s nčna přii stov k smt, po 
vzdechla i lepta-Jo V mar id a: „Ř -kn i rn.',
I.úbor 'lir -, co í třmi ptn ťzi d fl ij i v -odmach
kde pracní! obal"

JAKO PRVNÍ se přihlásil o slovo sou
druh Husák. S lim, že nemá, co by řekl.
Byl odměněn neutuchajícím polleskcm•BlC.

KDYŽ PŘED KONCEM čtyřicátých šiř*
A.
let radil jistý lékar-odbornik Gottwaldo
vi, aby místo každého frťana koňaku si
raději dal banán, Klement se strašně roz
čilil: »Cože, chcete mě zabít? Padesát ba
nánů denně?«
»Bit« .
SOUDNIČKY. Pšenici jsem Mrázkovi
ukradl proto, neboť jsem věděl, žc ji zci
zil zootechnikovi, který ji chtěl načerno
prodal soudružce Kučerové. - Oslava na
břřiitově byla důstojná. Usnesení: Pro
příští rok je třeba včas zajistit klíče od
hřbitova, aby nebylo nutno lézt s věnci
před zeď. - Poměr ke kolektivu neměl
dobrý, vydělané peníze utrácel za alko
hol sám, Na vic si ze svého pobytu v La
tinské Americe přivezl mnohé západní
choutky jako býčí zápasy. - Vrátný.ČSD
slouží dobře, informuje a včas vyvolává
vlaky, ale také hádky. Ač bydlí v Praze,
nepěstuje žádný kulturní život a žije řád
ně. - K leteckým nehodám v našem ob
vodu nedochází, neboť letadla zde nema
jí tmo havarování dostatek prostoru.
.Brč.

Pol ský šéf strany Kiíňa sa vezic so svojim
sovicLskym hosfom Griálnom ku kongre
sovému paláců vo Varšavě. KcJ vystlipia z
limuzíny, Grišin ukazuje mi dvoch chlapov, ktorí sedia na náměstí a prcžúvnjti
seno. Zhrožený sa ich pýtá: „Ako, že jete
seno? ’’ „Nuž”, vravia, „nič inšic nemáme
na jedenic.” Grišin ukazuje na trávu, čo
vyrasíá v rýhách medzi dlaždicarni a
přísné rečie: „Terazjedzte čerstvá trávu!
Seno je na zimu!”
PftIJDE chlap na VB a povldó. dobrý
den, já jdu udat souseda. Oni ob to, vo
co jako de. Chlap povldó, no vité, sou
druzi, von si koupil dřiví ze západního
Německa. Esenbácl na to, no a co mó
beil, je blbej, má prachy, lak sl kupuje
dřiví ze západního Německa. — No jo,
soudruzi, a!e on lo dříví rozřezává a
vytahuje z toho nějaký papírky. Aha,
povídají esenbácí, lo je něco jinýho,
děkujeme vámi a nashledanou. Chlap
jde domů a cestou se zastaví u souse
da: Tak Franto, uí je to zařízený. To
dřiví ti přijde nařezat ta samé parta,
co li loni kopala studnu.

Zavolá si, ředitel zaměstnance a říká mu:
"Tak nevím, co mám dělat. Máte tak málo
vlivných známostí, že vás budu rnuset
poslat na nějaký kurs, abyste si zvýšil
kvalifikaci;"

Z Husákovy posady

Orgáni V.B., odděl« Vodní toky, vylovili počátkemříjna t.r. pod Mánesem uropence. Jakéhosi Nováka z Lidových
milici. Na 'břehu se ho snáší vzkřísit. Jde kolem babka a říká:
"Marný, panáčci, marný!"
Uniformovaní příslušníci nedbají, křísí dál,Za
hodinu se babička vrací a zase skuhrá:
"Máte to marný 1"
"Hele," diví se orgáni, "jak to můžete vědět?"
"Japa bych to, holenci nevěděla............ copa ne
vidíte, že má na nohách brusle?"
x

Do redakce pražského rozhlasu telefonoval
jejich stálý newyorský dopisovatel Michal
Stas. Prý ho napadlo tuhle porovnat svůj
plat s americkou podporou v nezaměslianosti
- a tak se rozhodl zůstat v USA.
o
Mudrci neboli Mágové viděli kdy
si hvězdu na Východě. Nebyli sa
mi, My jí tam, bohužel, vidíme
ještě zatím taky.Tu bolševiokou.
Manželům Kratinovým konečně přidělili byt
v právě dostavěném paneláku. Sotva se usa
dili, volá pan Kratina na OPBH, aby jim
poslali instalatéra. "Ale, Panouši, vždyt
tu je všechno y pořádku!" diví ae manžel
ka. "No jo, tedka. Ale než ořijde ten in
stalatér. .."

Soudruh Popov si svolal' žurnalisty, aby jim sdělil,
že se jim v ústavě povedl fantastický kousek. Poda
řilo se jim zkřížit ježka s deštovkou« "No a jaký
je výsledek?" ptají se dychtivě novináři. "Čtrnáct
metrů, ostnatého drátu!* chlubí se Popov.
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Potkal Reagan Pénaboha a ptal se ho, kdy už konečně
se americkému lidu bude lépe dařit. "Za deset let!" odpověděl
Pánbůh a Reagan s pláčem odešel.
Helmut Schmidt se také ptal Pénaboha, kdy už koneč
né bude německý lid slastnější. Pánbůh mu prozradil, Se až za
takových sto let. Schmidt se rozplakal a odešel.
Nakonec přisel k nebeské audienci i Hhsák, aby se do
věděl,
jak dlouho bude československý lid štasten. Pánbůh
se zvedl a placky bez odpovědi se vzdálil.
x

Tuhle se strhl ohromný kravál na veřejném záchodku
na Václavském náměstí v podchodu Metra. Sovětský ppnerál, ověšený řády od ramen až po pupek, vešel do
kabinky, ale za chvílí se odtud ozval řev. Když otevřel dveře, a vyděšená babka vešla dovnitř, ukaaaval jí,, jak se na té^joho hromádce v míse bllští Je
den ten jeho metál. Žádal., aby mu1 babka ten řán vyn
dala. Ale ta kategoricky odmítla. Jeden náhodný svě
dek začal babičce domlouvat: "Koukejte, paní, vy už
jste jistě na leccos zvyklá. Přece se neštítíte to
ho ho vínka dotknout." - "li do tu,, prosím vás, mluví
o hovíríku? To na to druhé svinstvo vám nešáhnu za
žádnou cenui"
o
"Vojíne Vopičko," povídá major, “když pře
stanete pít, tak z vás do dvou. měsíců udě
lám desátníka." - "MS to, poslušně hlásím,
Vůbec nezajímá, protože, když jsem ožralý,
tak'si myslím, že jsem plukovník,"

Franta Suchopárek sel nakupovat psí potravu.. Přihasí si to k pokladně s deseti psími konservami, ale pokladní Iro
žene svinským krokem zpátky: "Cb si myslíte, že vára dám deset
konserv najednou? Kdo mi zaručí, že s nimi nemíníte obchodovat
na černém trhu? Tady máte jednu konservu a basta!" - "No jo," •
namítá Franta, "ale já mám doma tří psy a jedna konserva mi ne
stačí." — "Přivedte je ukázat, pak vám uvěřím,"
Franta honem běží domů, sebere všechny tři psy a při
vleče je do samoobsluhy. Postáné psí konservy a jde spokojeně domů. Tam ho však manželka přivítá olovy:"A oo ten toaletní pa
pír, C03 měl přinést?" - "Ježíěraarjá, holka, dovedeš si před
stavit, jaký bych musel té pokladní přinést důkaz o tom, že ho
opravdu potřebuji?!"
.
x"
'<
X
Povídal jeden ru&áeek z pařížské krajanské
kolonie: “U nás v CSSR jezdí tečí každý dru
hý člověk autem. To dřív nebylo I* - "Bohunad
žel máte pravdu," povídá mu na to mistr SchoÁ TG
vanec, "ted jezdí většinou v policejních."

Přiběhl Lech Valesa do schůze "Solidarity" a hned
ode dveří hlaholí:
“Přátelé, m£n pro vás dvě správy: jednu dohrou a
jednu špatnou. Začnu hned tou dohrou: znárodněný průmysl se
má zase vrátit do soukromých rukou."
"A jaká je ta špatná?" — -ze to, bohnžol, není vů
bec pravda."
Nadává starý Vrňa pod fousy: "To jo po
řád — že přej máme svobodu shronař,í.ová
ní. A sotva si tudie jeden nashromáždí'
pár pytlů cenontu - tak ho zabásnou!“

Co je buchta bez máku,
věznice bez motóku,
pivnice bez Ležáku
a strana bez letáků?

V jedné pražské restauraci:
"PoslySte, Berličko, psala 3sto
hostům Čárky na tácek za každé
pivo?"
"....se ví, že psala, pane šéf!"
"To jo teda dobře. Já taky.“

Ptali se novináři dědečka, jestli se zajímá
o tisk. Jestli čte Rudé právo, a co ho v něm
nejvíc zajímá*
"Víte,panáčkové, já čtu jedině sport." dí děda.
"A co pan president Husák?*
MHo dyk to říkám. Tady Vo něm zrouna čtu! žc
byl šestnáctý na sjezdu.“

Soužka Kapková měla nějaké potíže s koupelnou. Za
volala do "Služeb v domácnosti",aby jí poslali instalatéra na
opravu. Chlapík přišel,ale počínal si nějak divně při práci,
že se soužka Kapková dopálila:"Prosím vás, kde jste se učil to
mu řemeslu." - "Milostpaní, já nejsem instalatér, ale bývalý
právník," Tak znovu telefon na "Služby", a přišel další řemesl
ník. Tomu to však šlo stejně, jako jeho předchůdci. "Ze vy ne
jste vyučenej instalatér?" - "Vy jste to poznala? Ne, já jsem
bývalý majitel módního závodu*"
Tentokrát už hodně nazlobená soužka Kapková žádala,
aby jí us konečně poslali opravdického instalatéra, údivem mo
hla padnout do mdlob, když jí služebná ohlašovala, že se jde
na tu koupelnu podívat soudruh říditel Plánovacího úřadu. “Tak,
kde maj tu koupelnu? Bern na to!" Za pět minut byl s prací k úplňá spokojen/5-stí. soušky Kapkové hotov. "Jak je to možné? Jako .
řiditci; Plánovacího úřadu odvedete tak pěknou instalatérskou opravu!" - "Co je na tom tak divnýho? Já sem bejvalej instalatér**
2.77

Čížkův “bič”
Rysicky -še téměř hroutím,
knoflíky radia kroutím.
Přehazuji televizní kanály.
Nemohu si pomoci,
jsem u toho do noci.•
Novin přináším si kupy
každodenně do chalupy,
denní tisk i žurnály.
Ohracím v. nich pilně listy,
sleduji co napsaly zdali je to jistojistý,
že je ámen s komunisty.
I vy- přemýšlíte asi,
jak se rychle mění časy,
"bez ohledu na počasí.
Pražská Hvězda s novým jmenem
a s.novými hlasy do eteru
nejnov.ější zprávy PORA hlásí.
Správy, výzvy, komentáře
k tomu, že už hasne záře
velké rodné strany,
ve které teď pilně čistí
už i skalní komunisti _
nelidské i lidské tyáře.
Stalinovy slabikáře
kdysi prý j-e svedly s cesty,
a tak dali na, bělidlo
rudě zasvinené v.esty.
1 západní media zkazky o tom síří,
že za rudý šátek se i pionýři pýří
Cíle k dílu se dnes hlásí
všichni ti, c'o spali,
pravdu pokouší se říkat
kdož nám drze lhali.
Skoda jen, Že"pozústalí"
O
vodu dále kalí.
’3oNa chvilku zalezli do děr,
tečí už zase vstali.
Vylézají jako krysy,
jedy nové mísí.
K prácí té se promptně dali
beze studu vz líci
<C
"exiloví mučedníci"
Zí
plně k disposici.
Nastrkají nová jmgna,
tu
kdo se v tom má vyznat?
H
K minulosti málokdo z nich
<r
-bude chtít se přiznat.
—<ri
Jednoho dne i ti z vnitra
JL.
otevřou svá nitra.
\—
Mělo t.o> být předevčírem,
■2.
snad -tó bude zítra.' ~2.
(u
Zatím z jej-ich filiálek
kouř hustý se valí,
by se nikdo nedověděl.,
o o. -vs e napáchali Oddechu si nedopřeji,
protokoly páří.
Pozor na ně! Ne -aby zás
¡proti pravdě »•’. .'-•? ■
¡Staronoví "bb.jovníci' vstalii

OKNO

Hlas Bohemie ,**<&/...
Čtvrtým čistem čtrnáctého ročníku
vyšel ne sklonku roku naposledy "Hlas
Bohemie." exilový časopis, který pů
vodně založil redaktor Antonín Strnad
jako věstník Cs. kulturního a sociál
mho sdruženi Bohemia v Kolíně nad
Rýnem. Po úmrtízakladatele a prvního
Sálredaktore se deset let o Hles Bohe
mie starala "parta dvou. tři zapadlých
vlastenců" [podle vlastního vyjádřeni}',
duli podniku byl kolínský krajan ing.
Sulc.
"Dříve nerozeni exiloví borci" prý
časopisu vytýkali, že se máto strelujo
do komunistů, a noví uprchlíci údajně
nad Hlasem Bohemie zvedali oboči a
nos pro "radikální pravičácký konzer
vatismus": to je ale natolik běžné oxiiová dilema, íe kvůli tomu časopisy
nezanikají. Redakce vědí, ie nelze
vyhovět všem. O skutečných důvodech
zániku vypovídá nepřesněji poslední
úvodník Hlasu Bohemie:

"Kdyí jsme někdy kolem roku 1960
vylepšili úpravu, přešli na menši lorrnát
a začali Hlas Bohemie tisknout v tiskár
ně, narůstal příjemné počet odběrate
lů. Celkový naklad so začal blížit tisí
covce, o zolimco soudruzi v Praze

život v Kolíně a okolí samozřejmě ne
konči, že sdruženi Bohomlp a. V, bude
i nadálo pořádat kulturní akce a kra
janská setkáni, v mís nevyvolává pocit,
že so ledy tak moc nestalo.
Jsou politické oxily, které sl joStě po
padesáti loloch dokáži v cizině udržet
vlastni univerzitu, vlastni gymnázia. A
jsou emigrace, jojichž něktofl přísluš
nici nepociťuji ani náznak studu, když
jojlch dítka už po roco v cizojazyčném
prostřed! drajvujl káru po sruvajl nebo
dostávají k vajnachtům lóglu.
Každé zaniklé exilové nakladatelství,
knihkupoctvl, každý zlikvidovaný
svobodný časopis jo kus protírané
bitvy o naši budoucnost, kus zániku
naSI vlastni idontify, o důvod méně,
proč jsme vlastně odoSII z domovu.
O připomínku vlče naSI lhostejnosti,
vlažnosti, našoho konzumního způso
bu myšleni, . ,
Stokrát nic umořilo Hlas Bohontlo — a
hrozí záhubou jeStó nojedně aktivitě
cenné a v podstatě nenahraditelně.
Hrstco Idealistů, ktořl zaniklému Ča
sopisu věnovali po dosot lot jodnoho
krátkého lldskóho života každou vol
Jsou lo smutná slovo Rodakčni útě nou chvilku, patří nrti stisk ruky, slovo
cha, že so zánikem časopisu krajanský diků, slovo lítosti« slovo studu.

připravovali zákon O legalizaci, my
jsme se vznášeli v oblocích. Posílali
jsme Hlas Bohemie do celého světa,
dokonce dva výtisky do Brazllio, ně
kolik do Austrálie a jedon no Nový
Zéland. A pak přišla uproveneckáílno
klorů všochny naše nadéje: na další
zvýšeni nákladu, na loxt-computor
ntd. smolla Počol plalicich odbůralolů
začal najednou prudce klesat, o klesl
lak, íe jsme so no podzim 1984 vúíně
rozhodovali další vydáváni časopisu
zaslavit. Doslali ¡srno tenkrát tolik
pěkných dopisů, listků a tolofonaiů.
ie jsme so nechali přomluvtt a psali,
kreslili, opravovali, slřlholi. psali obál
ky a lepili známky dál. Dnos jsinoskon
čili u 300 (slovy tři soli) výlisků (o lo
při — ion v Kolínů a okolí — pry asi
3000 Cechů fl Slováků) a náklady na
poštovné o přodovšim tisk stouply ta
kovou mérou, íe ani mimořádná dary
našich lékařů a lépo situovaných kra
janů spolu so zvýšoným pfodplalným
nemohou tu situaci zachránil. Vedlo
narušené reníabllíty jo zničeně i naše
sebevědomí a uraíona našo hrdost . .

Tak nějako podobné by sme mohli teraz aj my naplsat o OKNĚ.
Načo však sentimentality, reminiscencie a rekrlminácle, aj tak by to boio
zbytočné a tým by sa věci nepomohlo.
Fakt je ten, že sme 2Q rokov rozoslelali napřed OKNO DOKOŘÁN a potom OKNO
zadarmo (úprimná vďaka tým čo poslelalI ”dobrovol’né příspěvky”) najprv
pravidelné a potom podlá devizy Čížkovho Blča "vždy kdy se seženoujjfadfíy
peníze”. Tie ’’prachy” došli, a tak končíme! Ak by sme však predsalen ešte nějaké
peniaze dostali, tak urobíme ešte nějaké to číslo.
OKNO sme radí robili pre vás, milí čitatelia "sine ira et studio” a rádi sme tak
věnovali našincom aj svoj čas, bez osobnej slávy, aby sme mohli aj takto tu v
cudzine poskytnut’ prehl’ad o tom čo sa robí, ako Škutina vymyslel: "v tuzemsku I
tamzemsku”.
Do vašej pozornosti odporúčame časopisy, z ktorých sme čerpali a ktorých údaje
nájdete na stránkách tohoto čísla.
Redakcla OKNA

O KOKO
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zasmějte sas namí
Silvestrovský pozdrav emigrantům:

, .»> -.jí

Nemohla som zohnať cvičky pře
chlapca, tak som mu kupila trúbu

%2C>

:

Co řekli politici
při 1 6. výročí 1 7. listopadu
Prezident Václav Klaus:
Vždy rozpačitě odpovídám na otázku,
jestli je těch šestnáct let málo, nebo moc.
Je už to strašně dávno, nebo skoro úplně
včera? Myslím, že se toho u nás událo moc.
Změn, které udělalo to otevřeni, osvobo
zeni člověka od tisíců zákazů, příkazů, kte
ré blokovaly naše životy po minulé půl sto
letí. To je tak obrovský dar, který jsme do
stali, že mně pořád deprimuje, že je nedo
statečně oceňován. My musíme trpělivě
dokolečka vysvětlovat, že svoboda je lo
všechno, cojlm můžeme nabídnout, a led
už je jen a na nich, aby se dokázali v lom
svobodném světě realizoval. Já lo neříkám
příkře, jisté jsou i tací, kteří lo nezvládnou
a je třeba jim pomoci. Ale jako dominantní
princip lady je svoboda To je přece něco
naprosto úžasného.

Premiér Jiří Paroubek:
Je Komunistická strana Čech a Moravy
pro demokrallcký režim nebezpečná? Ne
ní. Komunisté nepřipravuji revoluci, nema
jí skladiště zbraní... pracuji naopak v za
stupitelstvech, pracuji v parlamentu. Je to
nebezpečí pro demokracii? Znovu říkám,
že ne. V zemi existuje absolulni sociální
smiř - takový tady nikdy nebyl. Ani v mos
kevském Kremlu nesedí Stalin. Zakázat ko

munisty? Jenomže, kde se lakové zákony
zastaví? Kdo budo následoval po komu
nistech: Socialisté? Homosexuálové,? Cyk
listé? Nebo kdo Ještě přijde na řadu?
Místopředseda Senátu Petr Pítliail:
Že dnes čoským komunistům jako dřlvo
neporoučí Moskva, kde už nesedl Stalin
ani Brežněv? To jo od pana premiéra Pnroubka trochu laciná výmluva o problém
spolupráce s komunisty se tlm zo svělo nosprovodl. Na jeho místě bych byl o pozná
ni obezřetnější. Hodně bych si rozmýšlel
žádat komunisty o podporu.

Expt ezídent Václav Havel:
Šestnáct let po pádu žolozné opony zů
stává élos samotové revoluce zapomenut
a dnos jo jon předmětem sentimentálni
vzpomínky, případně posměchu. Pro Čes
kou republiku Jo po pádu komunismu cha
rakteristické to, žo zo dno na don prove
dená privatizace dala vzniknou nkonomlc
kým elitám, jejich součásti byly nomenkla
turní lidé. Jejich napojením na politickou
reprezentaci lak vznikl uzavřený systém,
který přetrval do dnešní doby. Což mimo
jiné přispělo k růslu preferenci KSČM. Ale
lidé nejsou hloupl Navršené problémy cl
il a volají po změně.
_

Čoshý dialog

f)

1 7. října

1 7. listopadu

Jen necelá polovina Čechů souhlasí s ná
zorem, že komunistická strana je zločineckou organizaci. Komunismus obhajují pře
devším lidé s nižším vzděláním a starší še
desáti let/Tí také věří, že strana bude ob
rozena. c
'jX ! Q

Tisíce mladých lidi protestovaly proti ros
toucímu vlivu komunistů v české společ
nosti. Mj. utvořily živý relěz mezi Pečkovým
palácem (kde mělo sídlo gestapo) a sou
časným sídlem KSČM. V rukách mladých
lidi svítily svíčky,

SHAKESPEARŮV SONET č. 66
Už chci — vším unaven —jen smrt a věčný klid
a nemuset zas a zas poznávat,
jak je pan Nikdo sainý lesk a třpyt,
jak mošnou žebráckou se za velikost platí,
jak hrubci šlapou něžná srdce v prach,
jak na rytířskost čeká smečka katí.
jak sílu obrů uhlodává strach,
jak tupost, tupost, tupost vrchovatí,
jak jazyk uměníje sevřen v kleštích,
jak dobři pro ty' lotry dřou jak motu ovátí,
jak jejíjasnost Pravda sklízí leda smích,
když blbci na trůnech jsou ctěni víc než svátí.
Byl bych už dávno šel, zhnusen a unaven.
Jak tě však, Lásko, mám tomuhle nechat v plen?!
Zaslal: Josef Sindgl, Lnzern
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DVA ČLÁNKY O LIDOVÉM HUMORU

NAMÍSTO DOSLOVU

Nanynka a lidová
protistátní tvořivost
Kde Polák tasí šavli, Němec vyráží demonstrovat

a Francouz staví barikádu, malý Český Člověk držkuje
IVAN HANOUSEK

Češi vždy přikládali psané
mu slovu neobyčejný vý~
l znám, sílu. Nenáviděné oku
panty i nemilované vládce
proto nelynčovali ani nestříle
li, ale zesměšňovali.

deolog formuloval, učitel dikto
val, školitel přednášel a hlasatel
papouškoval: „Československo
je lidově demokratický stál se socia
listickým zřízením, řízený komunis
tickou stranou s ústředním výborem
a politbyrem v čele s generálním ta
jemníkem Guslávcm Husákem." Ale
český občan slyšel: „Těžkoslovenskoje lihově demagogický stát sešo■ kialislickým zřícením, šizený komic
kou stranou s výstředním úborem a
polibdirou v čele s geniálním nájem
níkem Mustafem Rusákem.“ Přepsal
to s mnoha průklepy na stroji, opatřil
nadpisem „ČSSR očima zahraniční
ho studenta" a začal roznášet.
Národ, který až na výjimky nezasá
hl do velkých válečných událostí a je
hož revoluce byly spíše nekrvavé, se
v projevech odporu opíral o humor.
Vybledlé průklepáky, ukryté před
dětmi a nezvanými hosty na dnech
supliku, sc kdysi šířily bleskem jako
anekdoty. Společným znakem bylo:
autor neznámý. Politické vtipy měly
své „c. k. kořeny" a přes protektorát
dorazily až k těm o .¿latou mřiž“.

I

Nanynka družstevnice
Snad nejrnzšífcnčjším poúnoro
vým podvratným textem byly varia
ce popčvku Sla Nanynka do zelí. Tře
ba jak by jej napsala Marie Pujnianovíi: „Šťastné dítě/ v chatrných Sadí
kách na boso chodila/ Nanynka, dív
ka rozmilá/ na poli běhala celý den/
doma byl hlad// Pepík, syn kulaka -/
na poli přepad ji, košík i poctivost/
všechno lo ztratila pro hlávku zelí//
Únor vše zmínil - na velkých lánech/
společní zraje pro všechny zelí/ Kula
ci zmizeli není jich víec/s úsměvem
šťastným, s traktorem jezd!/ a s ma
lým Pepíčkem, Nanynka družstevni
ce." Je zřejmé, že lylo parodie nestvo
řil dělník z ČKD, ale spíš zinarníný
vcršoiepec ve vinámí.
Častá byla díla „gramatická“; zná
mé stupňování slova dobrý; dobrý lepši - nejlepší bylo obohaceno o íivrlý stupeň - sovčlský. K pádům doda
lo lidové skloňování dalších sedm;
8. pád: kdo s koho - korytaiiv, 9. pád:
koho kam - dclimitaiiv, 10. pád; kde
koho - likvidativ, 11. pád: kdo koho buzeralí v, 12. pád: jak koho - i ntrikaliv, 13. pád: kolik komu - podmazaliv, korupcionál, 14, pád: kdo s kým konkubínativ, sexuál.

Slovíčkařcní mílo už.za sebou proIcktorátní kapitolu, kdy bylo k Vidě
ní Všude Velké „V" - jako Víctoria.
Rázem se hlásili noví interpreti:
„Vůdce Vyrábí Voloviny“, Všichni
Volové Víří Ve Vítězství Vůdce;
Vepřové Vyprodáno.“ Hrátky sc slo
vy (za Rakouska trestné, ale v řádu
několika dní basy) byly za Němců i
za Rusů hrou s ohněm - za války a v
padesátých letech šlo o život, hrozily
pracovní tábory, za normalizace SlB
a ztráta místa.

Když myslíS, tak nxunluv
Rájem pru lidovou šloťesnosi byl
svít čísel. Sířila ¡je různá sedmera, de
satera., a třeba i líehtopít rud: I. Ne
mysli, 2. Když myslíš, tak nemluv, 3,
Když myslíš n mluvíš, lak nepiš. 4.
Když myslíš, mluvíš a píšeš, tak se
nepodepisuj, 5, Když myslíš, mluvíš,
píšeš a podepisuješ se, tak se nediv.
A jak viděla lidová prolisi/iiul tvo
řivost naši ekonomiku? Jako .Sedm
divů ČSSR; I. Všichni jsou z.nmístnanl, 2, Přeslože jsou všichni zaměst
naní, nikdti nie nedělá. 3. Přeslože ni
kdo nic nedělá, je všude všedi no k
dosláni, 4. Přestože je všechno k do
stání, nikde nie není. 5. Přestože ni
kde nie není, všichni všechno seže
nou, ti. Přeslože všichni všechno se
ženou, všichni kladou. 7. Přeslože
všichni kradou, nikde nie nechybí.
UŽ hodní zažloutlí je Parle 1945:
„Hlubokým žalem sklíčeni oznamuje
me lidu obecnímu celého světa a
okolních vesnic, že z rozhodnul! ProI zřetelnosti opustila nás na věčné Časy
naše drahá, milovaná, nenahraditelná
její Velkorysost fííšc Vclkonímeeká,
záštita kultury a civilizada.„Nezapo
menutelná naše ochrání Utlksí vykrvá
cela pn dvanáctiletím; nadýmání na

rychlí úbyté,v máji-L. P ,1945 v út- '
lim věku 12 jar, nedoživši se proro
kovaných 1000, let. '{¡ělcspťi schránka
drahé zesnulé bude uložena k věčné
mu odpočinku na památném pout
ním místí, kde kdysi stával Berlín,
při zvucích písně Pryč a pryč je
všechno. Samájáma u Postuplmi, dří
ve Berlín, dne 8. máje 1945,
Stopy využití pohřebního ritu ve
dou zpět až k parodii, v níž Češi dáva
jí už v roce 1848 poslední „Sbohem
censuře“. Vyrojily se plakáty na cir-

kus, jídelní líslky, tabulky ligy s klu
by Stupid Bilakovo, Kolaborant FC
Leaánou a Spartak Esenbé šnlgovič.
Z minulosti doložená gramotnost čes
kého národa umožnila Široká tvůrčí
obci produkoval a ještě širší čtenář
ské obci konzumovat spoustu paro
dií, byt se regionální lišily.

Antonín II. Sličný
Jména politiků patři k vděčným té
matům: Masaryk - prezident Osvobo
ditel, Beneš - prezident Budovatel,
Háclia - Emil I. Pokorný, Beneš (po
válce) - Edvard II. Vítčzný, Gottwald
- Klement Ukrutný, Zápotocký - An
toniu I. Dobrotivý, Novotný - Anto
nín II, Sličný, Svoboda - Ludvik
Ditě, Husák - Železný Gusláv, Podob
ní sc za protektorátu Šířil poněkud
Černý „Pražský uličník": Na Zboře
ništi - Siegfrieds linie; Hrdlořezy - Gestapodorf; Kobylisy - Gbriugsstadt.
Své verze míla „hesla naučného slov
níku", která si utahovala z totalitního
režimu (agent úra - zástupce Ústřed
ní rady odborů; amu let - vyloučeni z
AMU; a tcismtis - odpor k piti Čaje;
au rora - výkřik hanáckého budo.valclc, když mu spadl materiál na nohu).
Tyto texty se vymykají Karlem
Čapkem Siřené teorii, „ž.e anekdoty, 1

stejné jako lidové písní a přísloví, ne
mají vůbec původce, nýbrž, jsou či
rým ústním podáním." Náš fenomén
sc sice rodil též anonymní, jenže rov
nou v písemné podobí, a Siřil sc přes
daná rizika díky „kancelářským kry
sám". Byl to humor lidový, ne inte
lektu álský,. spíš úřednický - který
kvetl v rajónu středili třídy.
Historici mluví o husitské a pobílohorské Lraóici, jež utvářely charak
ter národa. Malý český národ se nau
čil dějinné zvraty přežívat. Kde Po
lák tasí šavlí, Němec vyráží demon
strovat a Francouz slaví barikádu lam malý Český člověk spíš drž.kuje.

členem masových organizací (ROH,
STRČ, PRST, SKRZ, KRK)? Odkud
a za jak dlouho vás vyhodili? 4, Uveď
te, co v našem podniku chcete dělat,
nepůjde le-li do dolů nebo do kriminá
lu. 5, Co děláte, když, nic neděláte, u
jak to děláte?6. Kdo vás bude podpo
rovat, když. budete n nás ztunčsinán(a)? 7. Utníle-li číst, uveďte, zda
čtete, co čtete, kdy čtete a proč vůbec
čtete. 8. Kolik váni vyneslo minulé za
městnáni? (Uveďte zvlášť peníze a
zvlášť rok)', zda podmíněně či nepod
míněně.) 9. Bvl(al jste soudně trestán(u)? (Týká se jen protistátní činnos| ti; znásilněni, vraždy njiné menši pře
stupky neuvádějte).

Konec lcgrnce?
Lidová tvořivost, jak je vidět z ko
munikace e-maily a SMS, nehyne na
úbytě. Málokdo unik) Černému ¡¡děleI ní: „O SMRTI (IDAJE A KlISAJÍi
JSOU JEN KUSE ÚDAJE: MAMĚ
KUSY ÚDAJE A UDY K USAJE."
Drsný humor provázel i povodeň jen málo témat zůstává taliu.
Autoři jsou sice dále neznámí, ale
situace je jiná. VSudepMtonitiý Inter
net a bnlvnrizncc médii, hlavně elek
tronických, ničí možnost čísl cokoli
vtipného proti vládcům s mravenče
ním kol páteře a pak Sířil s rizikem
ohrožení. Zmizel proto jeden český
fenomén? To lze zjislil jen empiricky
- pokud opět přijde „doba temna". Tu
sc v Češích znovu probudí jejích ge
neracemi ověřená schopnost: utaho
vat si z uliačovitiele - a tím i zc sche.
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Kádrový dotazník
i Skvostným dílkem, které provází
¡komunistický stát od Vítězného úno
ra a stále s úspěchem, jc „kádrový do
tazník“. Ano, len hrůzný dokument,
jenž ve svazcích osobních spisů pro
vázel pracující ŽJvolem. Avšak ze
směšněn přestával být nebcžpečný.
První z parodii nesly pcČcí padesá
tých Jet: 1. Popište podrobné, co jste
délal(a) před válkou, ve válce, po vál: ce, před mírem, v míru, po míru, před
měnou, po měně, na den sv. Prokopa,
na Den čs. dělostřelectva, před naro
zením; po narozeni a po smrti. 2.
ByJ(a) jste za revoluce ve sklepě, ane
bo jste,také osvobozovalfaj? 3, Jste 1

2
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*■V Ma nov é pozůstalosti se našlo staré sako. Když je chtěli dát
do čistírny, objevili v kapsičce lístek s textem: "Proletáři všech
zemí, spletjsem se!"

pozice, ten se boji opozice
StB navždy do stávky!
Kromě UV KSČ stá vku ji všechna divadla
se bojí o

6. o národu
7. s Občanským forem

5. svo bodo!

2. bez Štěpána
3. všemu lidu
4. novou vládu

Švindl
Zajíček v svéjamce
Chodí pešek okolo
Na schovávanou
Vole, padni
Kloboučku, hop!

Kdo je autorem takových bonmotů,-sloganů, hesel, veršíi, žeriů a
anekdot?, Podle jedné sci-fi povídky vytvářejí anbkdoty
mimozemšťané, aby zjistili reakce lidstva. Podobné žertuje Karel
Čapek, když v "přírodopisu anekdoty" umísťuje zro/crti .yljpu.do
Atlantidy nebo mezi hvězdy, odkud jě k nám dopravily meteory.
Anekdota nemá autora, jen vypravěče, konstatuje Čapek.
Nevymýšlí se, nýbrž koluje. Německý romantický básíiik Novalis
filozofuje o anekdotě a dějinách. Takové úvahy jsou případné,
neboť řecký termín "anekdota" znamená nevydané Spisy, dějepisné události vypuštěné cenzurou. "Dějiny jsou’vělkou
anekdotou," říká Novalis. Když si lidé vyprávějí politické vtipy, za
něž hrozí "zlatá mříž", nejde o nic jiného než o sestup dějin z
piedestaludo hospod, krámů a na rynky. Kdo může cestovat
časem, zaslechne za války mezi Čechy šeptáni. Například o
pánovi, který chce změnit jméno. "Jak se jmenujete?" táže se
úředník. "Adolf Prdelka." "No to je hrůza," nato úředník. "A jak
byste sc chtčl jmenovat?" "Josef Prdelka." Za bolševizace se
vyprávěl stejný vtip o Klementu Prdclkovi. za normalizace o
Gustavu Prdelkovi. Anekdota držela prst na lepu'déjin-. V sázce
byla osobni svoboda vypravěče, za heydrichiády dokonce,
příslovečný "kejhák".'

Dopornfené hry pro ŮV KSČ

Lcwis Carol) proslavil jako aulor'dyou knih o Alence. V jedné z
kapitol výpravi o čirské kočce iedicí na s romč. I'o promluvě
pomalu mizi, přičemž sq jako poslední rozplývá,její tlamička,
roztažená od,upl a k uph¡1., Škleb yisici ye y?; uchu c pdí čkýpi
souputníkem laké české krajiny. Už za 1 kbsl urků v ni naši čtčlí
psedci haleka "Jakje ti, Imkousko?' a ¡.Vály odjiti viílalý
ór'éítóu: 'Ouz<o!'' Následovalo zvoláni: ’ Vťcíýi’jsi táli nioerié!" ¡1
nevyhnutelná odpověď. "Moc ne."

Ten musí ji t z kola ven
Škatulata. hejhejte se
Člověče, nezlob se

I o sovětské okt pací pt razili českoslovenští hokejisté v roce 196*)
11a niisliovs vi svěla vc Stockholmu "sboinru" 2:0 a 4:3. Kílyž su
hráči vř ítili do Průliv, iitlé jc viuib sk.iiidnviiiiliu: ' Novmli, ži nelil
zlato, ty dva patky slá y z.u lo!" Skóre 2:jl se sla o hesciii .
náiodnílio vzdoru I iort lezci c 1 amalov li na kpl né «lěry skal v
Prokopském údolí, s udenti v Plzni zl asli všccl 11:1 světla na koleji
a pak rozsvítili jen ty pokoje, jejichž t kna pošklát ila při ¡ ohledu
z tálky příslušné číslice. Jistý anglický máiematíií sé pódjměuéni

Se dm pád ů
1. pá d Jak eš

*4 •

Kdo

Živočichopis anekdoty
"Budie rádi. ic jsie ztuhli, toinunisiům i ošlo tíhli!" V; pněm
napsaný slogan 2 n etr vysokých tisnien se zjev il jedné mni? vé
noci na zci Mikulášského hřbitova . Plzii. Bvlo 10 na skionlu
padesátých ei, za dob častých uhelných piázdnin Zeď cínuje
živou třídu, po ni;: projížděly nejen tramvaje, ale laké časté hlídky
te idejši Veřejné b zpečno: li. S kupinn lidí o; broje lýeh š ěikanii a
kbelíky musela promést čin běhen»několika, v.leliií, Obdobný nápis
se v orěch tobátit jednou v léiě zaskvěl lín hřbitovní zdi pobliž
Knčževsi u Pral y. "Péchate li" byli bezpochyby pražili
pojišťováci. vysláni ni: povil.ný sbřr mrkve. Jedné • oei si ulevili
takto: "Abyclu ni ayli hotovi s mrkvi, tnutí ná 11 pomoci i tihle
mrtvi!" Vygctiovťiiil piines o hned náslcdujici u.ci repliku: "Dejte
rain pokoj s tou ini irv: my j: n e řídi. že jm e inrlvi." JkonOu
totality byl tiai spařen s lieslei i, ideui výstiži č zvaný
' ut czpečo 'acll')". Jtden pí kný z opii nejlrekvenlt vančiší
kriiov« tku v centru M a lé Boleslavi: "KSČ, osvědčení
(S)vůdkyně lidu", Ač byl hlídán, písmeno "s" na něj kdosi vytrvale
přimalov ával.

Slepá bába
Černý Petr
Hádej. hádej, hadači

Výrok o českých smljic'ch se bestiích proresl protektor Hcydrieh.
Po menoval fakt, ze náš srnci. či přesněji voiiněch glosuje
cčjiny. Bodá vetřelce, a:e peušii i vlas,ni Žilou. Pov xňový
řonmot "Vylo'te si svého Pražáka!" může vyntvslcl opravdu
ci oni Čech.

Z pohádky do pohádky

—

To’.iás Če;hiický - Ty¿en

Lis to pa d 1989 a sv ob od a

* Husák mál letět na návštěvu do NDR. Nechtělo se mu tam, a tak
přemlouval Bifaka, aby ho zastoupil. Ten protestoval, že mu
všude připomínají toho krejčího. Husák tedy zavolal Honeckerovi,
který slíbil, že se nauči pár českých vět na uvítanou, aby měl
Bil ak radost Když v Berlíně vystoupil Birak z letadla, Honecker
rozpřáhl náruč a volá: "Nasdar, Pilak, jak šiješ?"
•

Jsme smějící se bestie?

D( taz na Rádio Jcrcvtn: Jc 11a

| Marsu možrý život? Rádio Jerevan 1 dpovídó: Jfrjk.y ne:
Dclaz na Řad o Jcrevan: Jsem
mlaty Američan, a kd>ž napíšu do
Bílého domu, že „f .or.aid Reatan
nestojí zě nic", tak ssí ri n:c resta
re Co se fiare Rusovi, když to-éž
r.. píše d i Ki e miu souc ruř u B1 ežněvovi? Rádio Jen. van. < dpovidá:
Když Rus napíšu .rtéždd Kře niu,
nestane se mu iak y hic.
fíhJ

Ukázka dokládá další rys typické fyziognomie anekdoty. Je jim
dialog. Novalis poznamenává: "Anekdota je vlaíbiř dialog, je-li
ovšem absolutně krátký," Historik uměni Josef Kroutvor v eseji
Anekdota a dějiny souhlasí, že anekdota je částici hovorové Jeři.
Vyvozuje, že žádna anekdota nevzniká v monologu, prostě se
"děje, vytváří nezávisle na naši vůli. Autorem anekdoty nebi
člověk, ale lidé. Anekdota je součástí kolektivního vfdomí," V
souborném rozhovoru Kroutvor načrtl metaforickou představu
onoho vědom! jako počítače, v němž jsou uloženy útržky dialogů,
postřehy a signály. Při dějinných zlomech se z "počítače" rojí
reakce a skládají v komentáře, vznikají prostě nové nebo
staronové vtipy (viz v ukázkách o zajících nebo o bahičce nu
Vinohradské třidč). Tak se z válečné reality, kdy se na ulicích vršit
Hitlerem požadovaný železný sbčr, z klasických dialogů Spejbla a
Hurvínka a ze slovní hříčky může zrodit následující anekdota.
Chodi otec Spejbl se synátorem Hurvínkem po -náměstí.-kde jsou
složeny staré kovy idko dar Hitlerovi. "Tatí," povídá Hurvínek
"To je volovó?" Spejbl se zděsí. "Mlčíš, kluku sakramentská, loje
přece vůdcovo." (Anekdoty z protentokrálu). Kanekdoičje
zapotřebí minimálně tři lidi. Vypravěč ji yyloži posluchači a ten
pak dalšímu posluchači. Jak praví esejista, vtip je historka, která
se předává třeti osobě. Bez.ui nemá pfjbčh Šanci. Anekdota je
poselstvím jako legenda či mýtus Účast třeli a dalších osob je
přitom aktivní, neboť ony jsou spoluautory historky. Znovu ji
stavějí, pročišťuji strukturu a vybrušujl nutný závěrečný efekt,
pointu.

Anekdoty pro každou diktaturu
1942: Utíká zajíc přes České hranice do Němec. Zastav! ho
německý 2ajíc a ptá se ho, proč tak prchá? "Ale, považ si, žc
Němci budou sbírat v protektorátu všechna jiras o lni" "To se 1Č
prcce netýká!" "No jo, ale vykládej tb gestapu!"
1952: Uteče zajíc do západního Německá ó potká kolegu. Ten še
ho ptá: "Tebe neznám, odkud jsi?" "Z Československa." "A proč
jsi utekl k nám, když se pořád chlubíte, jak je u vás všechno
lepší?" "No, viĚ, oni se u nás leď budou kasírovat bejci." "Ale
vždyť ty jsi zajíc!" “No jo," povzdechne si československý zajíc.
"Víš ty vůbec, kamaráde, co se u nás stalo omylů?"
1972: Ze Sovětského svazu přeběhne přes hranici do ČSSR zajíc.
Českoslovenští zajíci se ho ujmou, počkají, až se vydýchá, a pak
se ho začnou vyptávat: "Kdo tě honil, že ses tak hnal?" "Oj, bratři,
ani se neptejte," fiká sovětský zajíc. "Zle je u nás v sojuzu s
medvědy, moc zle. Po nocích je vytahují z brlohu a všechny
posílají na Sibiř, A který už nemůže, toho na misti odprásknou."
"Ale čeho ses polekal ty, zajíci?" diví sc Českoslovenští zajlei,
"Copak ty jsi medvěd?" "Já to vím," povzdychne si sovětský zajíc,
"i vy to víte. Ale vysvětluj to KGB!"

JedDÍm z českých humorných šlehu bývalo paradoxně parte.
Oznámeni s Černým rámečkem jsme vyslavili roku 1968
Sovětskému svazu podobně jako roku ) 945 říši (vizobrazo.vé
ukázky). Nejde o žádnou novinku. V archivu časopisů Národního
muzea visí .na zdi pohřební řeč; v níž Češi-dávají-roku-1848 s
úplně stejným gustem sbohem cenzuře. Historik Národního muzea
Martin Sekera wsvětluja, že pohřební řeč byla jedním z
přirozených útulků češtiny v óóbácb, kdv tento jazyk vymizel .jak
ze státní správy, tak z vysokého písemnictví. Podobně jako
anekdota.se rozvíjel pouze mluveným projevem učitelů,
venkovských farářů a prostych.hdí, a.to.í negramotných.
Specifický humor smutečního oznámení, vystaveného nikoli
člověku, nýbrž věci nebo instituci, přetrvává v kolektivním
vědomí á vyloupne se z něj vždy, když íe třeba. Vraťme se k
myšlenu vzniku humornýcti, tedy šťavnatých zkratek ("humor" je

Z protektorátu
Dva Češí byli pro šeptanou propagandu odsouzeni k smrti
zastřelením. Ví poslední chvíli jim byl třes r změněn v tresí smrtí
oběšením. Pod šibenicí se ten jeden Čech nakloní k tomu druhému
Čechovi á šušká mu: "Neříkal jsem to? Už jím dochází munice!"

Od mé nv za ’ods ířen i n lastické stran y- Kd o přived e pé t no vý ci
čle nů , snu sám w st ou pt L Kdo jich při v-J e o esn , do sta ne
po tvr zeni, že ve straně nikd y n ' byl . Kd o ji ch z sk á dv acet, do stá n t
ko mu nis ticko u leg itim aci . Kd o pa de sát, do st aň ’, ov ěře ní, ženesy '
ve šíra né ko mu nis ticko u leg itim aci ,-p růk az, že byl d v í roky /
Bu chenwa ldu a je št ě čokl ad ó ne án jské m pu vo iu .

pil }t be z le íadla.
div ize be z mu žstv a.
po sla lni. ne jji stějíi zb rt n Kl acek a na něm b íl ý p ra p o -.

'

Z át ra én * zbra ně
le tid lo be z pil ota

po stelí k l ’ sá
>a

V íto

V C eskos o ens ku se vyr ábí m no ic m mén '- po ste í ne ž kd vs . Jc
to pro to, že po ste lí ke span í je stát e m in č zapo lře hí: Jnt e igen ce
má ustl áno arů žťh . biig t dní ;i od po dvaj: pa va 'H ite ch , ro níci a
dě 'niei stř ež: mí a so ch lism usa tříd u ne pí ' c ni ed y ne ;pj.
Vš chu l ost atn í sedí.

V-I je
V -2 je
V-3 je
V- 4 je

P r i le To nd i dom ů. un avený, ruc e ho bc li a vzdy ch á: "S íkr a
dn esk a jsm e se n a sc hů zi něco na de s ca li.' Div á se na ně mal
T o n fe k a « ob gg tqt n ijlj tý l afin tu , ty js i ^clImn ista..v•ď^ , ” "A ť té
ani n m : pa dn e to ale ně kd e ří k at' vy dě sí se ‘'"onda. "Je ště ‘ě usly ší
dě di če k a všech ny aás za bije. Co byc h by ’ Kom unista: já j tem je n
n ko mm dstň " " A tatí. ja ký je mez i tím ro zd fl ’ "N o vel ký.
Po dív ej se: pracuje naš e m im in k a ti kra- ‘ 7 "P ra cu je " od po i
To nič ek. "Tak vid íš. A proto je št ě ne m us í být kr áv a ”

Z padesátých let
Desatero socialistické racionalizace
1. Lenost půl zdraví.
2. Co piůžeš udělat dnes, můžeš udělat i zítra.
3. To, že pracuji jiní, není důvod k lomu, abys pracoval i ty.
4. Ztracenou chuť do práce nehledej.
5. Spis, který se do třiceti dnů nevyřídí sám, nezasluhuje tvojí
pozornost.
6. Kdo nic nedělá, nic nezkazí, a proto zasluhuje prémie.
7. Stav se k práci tak, aby se íjini měli kam postavit.
8. PrflcAvičtř není hospoda, a proto se tam nezdržuj celý den.
9. Pokud tě slabě platí, nemůžeš silně pracovat.
10. Práce šlechtí člověka, ale socialismus Šlechtice nepotřebuje.

•

Historik Antonín Klimek připomíná, že český národ neměj velkou
Šlechtu a oligarchii, miliardáře. Humor po vzniku republiky, tepal
především Židy a Hrad. Nesl se zleva i zprava, z komunistického
časopisu Tni i z nacionalistického Šcjdrcin. Český antisemitismus
mířil proti několika tisícům "pcjzatých lichvářů", kteří přišli do
ČSR z Haliče, Na Hradě to schytá val hlavně ministr zahraničí
Edvard Beneš, zvaný zásadně Rco Ešcda. "NaiMasaryka.si
netroufli," poznamenává Klitnck. "Beneš byl jeho otloukňnkcm.
To je středověká dvorní figura. Týluk, kterého fackovali místo
prince." ičliniek sdčluic, že Masaryk,měl smysl pro.humor
slabounký až vuoec zadný. Kdv? ’«i vaiKV zn v americké gujigraci,
ve vlasti pro něho pracovala odbojová organizace Madle. Pó 28.
říjnu se stala terčem ytipů, jež.TGM nesl velmikyscle. Kroutvor
říká, že český intelektuál byl vždy horlivý kazatel a obětavý
buditel, ale málokdy myslitel. Kádoblékai žíněné roucho českých
bratří. "Máme jen samé Husy, Štítné, Chelčické, učitele národů,
Masarykovy žáky a podobně. V takové tradici nemá humor co
dělat," Smějíc! se česká bestie je něco jiného. Malý člověk se
nezabývá historii, ale mistni historkou. Nestará se o život, to život
se stará o něj. Nebude na škodu si z poměru trošku vystřelit.

Šl a N an yn ka do zelí
(v iriace die Vladi n ira Ma jan o re tí ho)
Ra tata bu tn Hrom y, tre sky Mar ka se Po večeř i kr ad ; Lo uj ežn k v
ze h drzý' smělý M án i tem číh á Tm i je vš ud e Roz lá na l ko šík
Ryz ko p ' ja k smetí Pre s po ie zle va le .á - levá! Krasn oar rač jci len
Při létno u k líčk u po po iic ku Za dm no u kulx ku kol hrd la sm yčk u
Za všechn y za Ru s za rev olu ci Za tá s u dv chtiv on bu ba rite klu ci
Kd o je tu pán em kdo tam ve lí Ko mi sar ru d ro ik io ře n v ze i

latinsky Šťáva, vlhkosti Z letoinich předvánočních nákupů se rodí
další nSvorvar, cafourek. Začíná se tak říkat stři francouzských
supermarketů Carrefour. Slovo prý' poprvé použil Ludvik Vaculík
v jednom z fejetonů. Za ti meh vznik takových fórků lze občas
dohledat, se strukturovaným vtipem je to těžší,
***
Existovali prý’ poišti rabíni, kteří anekdoty vymýšleli. Čapek
mženi zpochybňuje, Jiti Lancer v díle Devět bran naopak
vyvozuje, že chasidská historka je oním "chybějícím článkem"
mezi vyprávěním a anekdotou?Chasidč nerozlišují přesně mezi
fantazii a realitou. Co se ještě nestalo, stát se může. Vyprávěni
klepů ze života světců je uavícizáslužný čin. Vypravěčem může
být kdokoli a posluchač nesmi protestovat. Že příběh už slyšel.
Kroutvorův esej se o Langrovi zmiňuje a hledá paralelu mezi
chasidskou historkou a Haškovým Švejkem. Chasidé své příběhy
vyprávěli v ghettu, Švejk zase v prostoru, nad uímž se vznáší pach
spařeného zeli a zvětralého piva. Tím prostorem je střední Evropa,
tedy také ghetto. Kroutvor hýri obrazy: naše prostředí je
labyrintem, plástvi banality. Malicherný půdorys malých poměrů
připravuje gagy, šoky, náhody, nečekaná groteskní setkáni,
tragické situace a je pařeništěm pro rašeni pomluv, nadávek,
klepů, fám, legend a hospodských zvěsti. To je podhoubí české
anekdoty.

Po,noční pitce na Pražském hradě se prpbutlí .Klement (íollwnld n
těžkou hlavou, a lak sejde provčirfil k-okrnu; Otevře je a Btmc.
Venku.pod nim je v čerstvě napadaném spčlju tnočj krasopisně
vyvedený nápis: Kléma je vůl! Gottwald se nepřiěe.tně rozzuří,
zavolá minisjfa vnitra :cdá inirullimáíum: buď do vpčera zjisti,
kdo to napsal, npho na hodjnudetí. Ministr uvede do p,ohybu Stlš n
už před obědem se hlásí u prezidenta. "Tyk, soudruhu už v<ímc,
kdo to.byl?" ptá se Gottwald. "No, soudruhu prezidente,.víme i
nevínje," opatrně odpoví mi.mstr vnitra. '.’'Jak - nevime? To vás
nenapadlo udělat analýzu moči?1' "Tu jsme udělali a zjistili jsme
přesně, komu patři. Je to moč soudruha Viliama Širokého."'
"Mizera jeden: Zatuhle bude visel! Co tu ještě ókoíínite?-'1 křičí
Gottwald, 'Udělali jsme i analýzu,písma, soudruhu prezidente,"
šeptá ministr vnitra, "jeto rukopis soudružky Marty
Gottwaldové."
Sedí dva v hospodě a jeden povídá druhému: "A teď vám řeknu
jeden politický." "Ale já jsem příslušník StJB!" '.'To nevadí. lávám
jej řeknu pomalu a dvakrát,"

České slípky s bankovkami
Stokoruna s Karlovým mostem. V rohu tkví socialistický-znak, srp
s kladivem. Otázka: "Kdo stavěl Karlův most?" Odpověď:
"Rusové. Ještě se tu váli jejich nářadí."

Stokoruna s Gottwaldem. Přehnutím zakryly laloky' pohlavárovy
brady ústa a vznikla věrná podoba E.T., mimozemšťana ze
Spielbergova filmu. Komplikovanějším zprchýbánim se Gottwald
proměnil v Hitlera.
Desetikoruna s pionýrkou na líci. Na rubu se skvěla Ornvská
přehrada. Přehnutím zmizela a zůstala jen pustá krajina. Legenda
zněla: "Na desetikačcc máme Černobyl. Takhle vypadal před a
takhle po výbuchu."

Padesátikoruna se slovenským partyzánem a ruským vojákem na
líci. Otázka: "Kde je Čech?" Otočení na rub, kde se vypínaly
tovární budovy Slovnaftu. Odpověď: "Čech vzadu krade naftu."

Čtrnáct pádů v českém jazyce
1 .-7. pád: (viz základy České gramatiky)
8. pád: kdo s koho, korytaťiv
9. pád: koho kam, delimílativ
10. pád: kde koho, likvidativ
11. pád: kdo koho, buzerativ
12. pád: jak koho, intrikativ
13. pád: kolik komu, podma2ativ,korupcionál
14. pád: kdo s kým. konkubinativ, scjtuál
Rádio Jerevan
* Slyšel jsem, že v Moskvě bylo maso. Bude i uniis, v
Leningradu?
Ano, výstavka je putovni.
* Je na Marsu možný život?
Taky ne.
* Nevíte, proč v ČSSR říkají důchodci nákupním taškám na
kolečkách RVHP?
Je to zkratka pro celý název zavazadla "ráno vyjedeš, hovno
přivezeš".
* Co znamená zkratka KSČ?
V principu: Konec srandy, Čecháčkové!
* Slyšel jsem v rádiu, že kosmonaut Jurij Gagarin byl na sjezdu
kosmonautů vyznamenán a obdržel jako odměnu za svůj let
automobil. Zakládá se tato zpráva na pravdě?
V principu ano, až na nepatrné odchylky. Nešlo o Jurijc Gagarina,
ale o Ivana Nikolova, nebylo to na sjezdu kosmonautů, ale na
sjezdu učitelů, nešlo o automobil, aie o jízdní kolo, a nedostal je
jako zvláštní odměnu, nýbrž mu je ukradli.

* Proč jsou v Sovětském svazu oblíbeny Špičaté italské boty?
Protože se jimi dá zašlápnout šváb i v koutě.

* Jaký je za socialismu vztah mezi mzdou a prací?
Prostřednictvím mzdy jsou pracující trestám za vykonanou prácí.
Pracující předstírají. že pracuj í..a stát DŤéd stírá. že jétza to platí.
* Které jsou základní zákony socialistického ¡trhu?
Člověk.musí koupit to, eo je, a sám sebe přesvědčit že to
potřebuje, potřeboval nebo potřebovat budě.

PRAMENYZSources:

Bič, Francie - France
Bohemia, Německo - Germany
Cesta, Austrálie - Australia
Čechoslovák v zahraničí, Anglie - England
České listy, Anglie - England
České listy, Německo - Germany
České slovo, Německo - Germany
Český boj, Anglie - England
Český dialog, C - Czech republik
Demokracie v exilu, Německo - Germany
FCI, Anglie - England
Hlas Bohemie, Německo - Germany
Hlasy Čechů a Slováků, Austrálie - Australia
Horizont, Švýcarsko - Switzerland
Kanadské listy, Kanada - Canada
Kanadský Slovák, Kanada - Canada
Kvart, Austrálie - Australia
Lidové noviny, ČR - Czech republic
Listy, Itálie - Italy
Mladá fronta dnes, ČR - Czech republic
Mosty, Směna, SR - Slovák republic
Na slovíčko, Austrálie - Australia
Národní politika, Německo - Germany
Naše Hlasy, Kanada - Canada
Našinec, Jižní Afrika - South Africa
Nedělní hlasatel, USA
Noviny, Austrálie - Australia
Nový domov, Austrálie - Australia
Nový domov, Kanada - Canada
Nový Polygon, ČR - Czech republic
Okno, Holandsko - Holland
Polední expres, ČR - Czech republic
Panorama, Austrálie - Australia
Reflex, ČR - Czech republic
Slobodné Slovensko, Německo - Germany
Směry, Anglie - England
Svědomí, CR - Czech republic
Reportér, švýcarsko - Switzerland
Telegram, Austrálie - Australia
Týden, ČR - Czech republic
Střípky, Nový Zéland - New Zealand
Západ, Kanada - Canada
Zpravodaj, Švýcarsko - Switzerland
Sta vtipů byly zveřejněny v Čechoslováku v zahraničí, který vydával Josef
Josten v Londýně. Kompletní ročníky jsem daroval Líbri prohibíti v Praze.

Stanislav Brzobohatý - Berton
Narozený 2 března 1924 v Brně - Židenicích - (Born: ? March 1924 Brno
Czechoslovakia)
1942; přeborník Moravy v překážkovém běhu na 80 m pro dorostence (Junior State champion in 80 m hurdles)
1943: maturita na TV. reálném gymnáziu v Brně - (Matriculation)
1943/44: inspicient a herec Bezkydské divadlo v Hranicích na Moravě (Stage manager and actor)
1944/45: totálně nasazený u fy Vaverka a spol Lipník n. Bečvou * (Forced
labour!
1945/47: redaktor Armádní vystlání Praha - (Editor Army Broadcasting
Prague)
)947: posluchač FF Karlovy univerzity - (Student Charles University Prague)
3 října 1947: odjezd do Anglie - (3 October 1947 departure lo England)
1948: komentátor Olympijských her v Londýně pro českou sekci BBC (Olympic games commentator for the Czech section of (he BBC,
London)
1948: předseda Organizace svobodné české mládeže (President of the Free
Czech Youth Organisation redaktor Směru (9. čísel) - (Editor) - Student and
Time (6. čišel! editor
1952: oženil se s Marii Zárubovou (Nan 6. 6 1925, zemí. 24 1. 1994) (Married to Marie nee Zarubova born: 6. 6. 1925, died: 24, 1 1994)
1952/54: spoluvydavalel s Robertem Vlachem Edice satiry (9 svazků) - Copublisher with R Vlach of Czech satirical writings)
1953: Clen Českého národního výboru v Londýně - (Member od the Czech
National Committee in London)
13 dubna 1957: změnil jméno Brzobohatý na Berlon - Surname Brzobohatý
changed to Berton by Deed Pool on 13 April 1957
1954: přesídlil s rodinou (tři syni: Michael, Paul a Peter) do Sydney, Austrálie
- (Migration with the family -three sons- to Sydney, Australia,
Od r. 1954 * 1977: výrobce bižuterie - (From 1954 to 1977 manufacturer of
costume jewellery)
Od r. 1977 - 1994: maloobchod s bižuterií - (From 1977 to 1994 Retail
jeweller)
1997-1999: předseda Česko-australského Artspedra - (President of the CzechAustralian Artspeclrum)
2000-01: jednatel ČAAS - (Hon. secretary of Artspeclrum)
200): místo-předseda ČAAS - (Vice-president of the Artspeclrum)
2002 (20.04): married to Edith Mai (née Štuek el)

Články a epigramy pro zahraniční a domácí časopisy, dopisy
redakcím, přednášky, překlady, rozhovory, sbírky satirických veršů,
studie atd. - (Newspaper articles, letters to the editors, satirical verses,
lectures, poems, radio broadcasts, historical and biographical studies,
etc. - published in Australia, Canada, the Czech republic, England,
France, Germany, Holland, Spain, Switzerland, USA. )
Prohlášení Svobodné české mládeže (Spoluautor, pod pseudonymem Stanislav
Kučera). - Jak na to? (Satirické verše, nadále s.v„ všechny pod značkou SFB)
Český boj !Č b.L Velká Británie (VB), č 1-2. 1. 5. 1948

Pořekadlo, K volbám Prosba ( všechny s.v.) Č. b. č. 3.. 1 6 1948
Při hudbě Fidelia (Pseud S Kučera) - Předvolební Plán a sedlák. Otazníky
(všechny tři s.v.) Č. b. č. 4. 10. 7. 1948
Sokolská Změna. Epitaf (všechny s.v) Č b č 5. 7. 9 1948
Jednotnou frontu proti bolševismu! (Spoluautor) - Svobodný zítřek?. Proti větru.
Z přírodopisu (S.v bez značky SFB - Rudý teror IPod pseud. S Kučera 1 - 0 b
č. 6 9.10. 1948
Panu F. Peroutkovi. č b. č 7 12 111948
Cesta (Edvarda Beneše) do Moskvy ■ Proti zneužívání tragedie (17 listopadu
1939) Č b č 8 12 12 1943
Strach (Pod pseud F Sekera) - Všem (s.v1 Č. b č. 9. 2? 1 1949
Mezi proudy (sv) Č. b č 12 1.11. 1949
Relativita.Vůdce. Rada Radě Vzkaz (Všechny sv) Č B č. 15/16. 8. 1 1950
E Beneš (Pseud Jiří Pokora) - Zapomíná se - Františkovi (Pod značkou IP) Je tohle oslava TGM9 (Pod zn SR), - Federalism. pod pseud Stanislav Kučera.
Směry č. 1.. VB 1 5. 9. 1948
Františkovi (Pod zn IP)- Spoluautor Prohlášeni svobodně české mládeže.
Směry č 2.. 1 10. 1948
Spoluautor Provolání k 17. listopadu 1989 - Proslov na mezinárodním
vzpomínkovém shromážděni. Směry č 3. 20 11 1948
Vánoce - Záhada (Sv). Směry č 4. 20 12 1948
O novou generaci - Spoluautor s Jiřím Maršálkem Bloudění československých
studentů Směry č 5.5 2 1949
Hrůza z pravdy - Zmatek americké mládeže a studentská - Hořké výročí Síla zvyku. Svůj k svému (Sv), Směry č 6. 4 4 (949
Odstup!e Peroutkové (Spoluautor úvodníku na podnět arm gen lva Prchaly) Jalta a Teherán, Směry č 7. 10. 5. 1949
Politické činnost Mezinárodního svazu studentstva - Jak dlouho ještě? (S.v).
Směry č. 7.. 22 7. 1949
Veliký příklad - Spoluautor Prohlášení studentů-uprchlíků ze zemí
za "železnou oponou". - Směry č. 9. 15 1 1950
Diplomatické zákulisí: Mezi 14. a 15 březnern 1939. Integrál, Německo. 16.
10. 1949
Pravda o osvobození v r. 1945. Integrál. 16. 2, 1950
Vojenská diktatura v ČSR, Integrál, 16. 6. 1950
První kopa tmí (Sbírka s.v. Pravděpodobně první knížka III. exilu ), VB. (950
Druhá kopa tmí (s.v.l. VB, 1951
A Chinese Proverb, 6 i., Lesson of Yesterday, 21. 4., In Germany, 12. 5.,
Unification of Germany, 26 5., Great Expectation, 2. 6. Anglické epigramy,
zveřejněny v r. 1951, v Evropském vydání The New York Herald Tribune,
Francie.
Smích za železnou oponou (sbírka vtipů). Edice satir/ (ES). VB, 1952
Smích za železnou oponou, II. rozšířené vydání ( skoro 5000 vtipů), 2006,
Austrálie
Padni komu padni (sv.), ES 1952.
Výstraha, České listy (Č. 1.), V. B„ 10. 7. 1952
Elegie, Č. 1„ 15. 9. 1952. Nedělní svornost, USA, 26. 10 1952
Co není jedno (s.v.l, Amnerikán , USA, 8. 12 1952, pod značkou -BrzBenešova cesta do Moskvy, Za svobodu, 1. 12. 1953. - Zasláno redakcím
Svornost a Amerikán, USA, 21.7. 1952
Co není jedno (s.v.l, Amerikán. 8. 12. 1952
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Platí Mnichov7 Dopis zaslaný redakci Der Sudenlendeutscheí Nemecko, Č. L
31 3- 1953
New Yorské tisty na stevteko. Za svobodu, Nemecko, 20, 1 1953
Vítězství bez vítězství- Č. i, 9. 2- 1953
Legendičky pana Peroutky- Za svobodu 25. 3. 1953
Výbor exilově satiry ES 1953
Tváře bez masky. C. 1.. 11. 12. 1953
Wie kam es zum Abschub? Příloha v TEPD [Tschechischer Exil Presse Diensl ' Tisková služba českého exilu), od 30. 3. do 30. 7, 1955, Nemecko. Vydavatel
Miloš Svoboda. - Preklad devíti kapitol mé studie jak došlo k odsunu?
Pimctěpcstebnč první studie o plánu Edvatáa Beneše ^stehovat Němce
z ČSR. Zveřejňoval datéich kapHol jsem zastaví na raiiu Doc, dr. EmHa
•cnocHe-no zdícího ve Svéídskiu, který mBo proL dr. Jarcdava Strónskélno
v Londýmé, oznámkoval můj rukopis Schieche měl možnost prostudoval
tehdy ješte tejné (doklady na britské Foreign Office, z ntehž byte zteji^ že
te, co o pros^ov^i svého ptenu napsal Beneš
v Pamtetech ()946L přesné
neodpovteá. britským dolíumentům. Kdybych v teío zátežitosti, byte mi řečteno,
dúvěřovd Benečovi. udetel bych si autorskou ostudo. - IDoufóbr že 5tuílii
butdu moc zkřitcm^il. Přepad visech IX, ka^^ít^^l je uložený v Libri prohibili,
Praha.

Výbor exilové satiry - I], ES 1954
Přednášky pro české vysílání
Rádio Madrid; Hlavy
z
písku!
(O sudetoněmeckém problému.) - 5. 7. 1954
Odvážně vpřed! (O zájezdu G. Malenkova do V. Británie;) 5. 4. 1956
Evropský kongres v Římě, 9. 7. 1957
O federalizaci Evropy, 30. 7. ! 956.
Svobodné volby - Jak?
Parašutisté na Moravě te paraskupině Clay). Hlas domova, 20. 6. 1978
Osudy dvou parašutistu. České slovo. Německo. 6/198(3
Dr Alois J. Pražák mrtev. České slovo, 10/1981. Hlasy Cechů a Slováků
(Nadále Hlasy). Austrálie. 20. 10. 1981
Záhady kolem atentátu na Heydricha, Národní Politika, Německo 8-9/1982
Kdo rozkázal atentát a proč? Studie vyšla na pokračování v Hlasech v r.
1982
Pravda o Mnichovu, Hlasy, 19. 7. 1933. Okno, Holandsko, 66-67/1983. Nedělní
hlasatel, USA, 5. 8. 1983 '
Případ nejctřesnějhí. Hlasy, 5 í 7. 1983. Zpravodaj. Švýcarsko, 8/1983. N.
hlasatel. 5. a 13. 8. 1983
O tzv. zradě armádního generála Lva Prchaly. Hlasy, 24. 5. 1983. Naše Hlasy,
Kanada, 17. 12. L0S3
O pravdě mnichovské - z mé strany, N. hlasatel 29. 9. 1983
O politické neúnosnosti. Hlas Čechů a. Slováků, 11. 10. 1983. N. Hlasatel, 23.
10. 1983. Právo lidu, Německo, 11984
Dopis red^k^c^i. Reportér, Švacarsko. 3/1984
Každý má svou pravdu, Hlasy, 24. 4. 1984 a 8. 5. 1984. Denní hlasateli, USA,
29. 3. 1984. Naše hlasy, 313í 1984
Zapomínané výročí'- Hlasy- 19. 6. 1984- N. hlasatel, 13, 5. 1984
Právo na opozici. Naše hlasy, 26, 5. 1984, Okno, 7(0-71/1984
Právo na opozícte, Sovenský štít, Austrálie,, 6/1984.
Pomalu - ale jistě. N. Hlasatel.17, 6. 1984
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Čechoslovakizmus českýma očima. Slobodné Slovensko Německo,7-8/1984
Nedaslednosť českých politikov, Slob. Slovensko, 9-10/1984
Dopis redakci, Satellite, Kanada!8. 10. 1984
Svědectví z druhé strany, Naše hlasy. 1.12. 1984
Svědectvo z aruhej strany. Slob.Slovensko, 11-12/1984
Atentát na Heydricha. anglický překlad německého záznamu Heinze
Pannwitze, 1984
Dopis redakci Satellitu. 18- 10. 1934
Atentát na Heydricha. poznámky k záznamu H. Pannwitze. Vierteljahrheíte fur
Zeitgeschichte. Německo, 4/1983
Aby bolo jasné. Slovenský štít. 6/1985
Takí sú Čechoslováci! (Titulek redakce.). Slob. Slovensko. 10/1985
Atentát na Heydricha. český překlad a poznámky k záznamu H Pannwitze,
1986. Zveřejněno jako příloha v knize Jaroslava Pospíšila Hyeny. 1996.
K. H. Frank a Lidice, N. hlasatel. 24. 2. 1985, Naše hlasy. 1985.
Dodatek článku K. H. Frank a Lidice, Naše hlasy. 16, 2. 1985
Aby bylo jasno, N. hlasatel, 30. 6. 1985
Dluh splacený a opomíjený. Národní politika. 6/1985. N. hlasatel, 1 7 8. 1985
Poznámka k případu Aťky Moravce. Národní, politika, 8/1985
Dopis redakci Hlasů. 27. 2. 1986
Bomba pro "Jindru", Národní politika, 4/1986
Případ "Jindra". Zpravodaj. 4/1986. Naše hlasy. 4. Í0. 1986
jasné české stanovisko Slob. Slovensko. 5-6/1986
Pannwitzovy memoáry.
Případ "Jindra", 26. 1. 1987
Dopis redakci Hlasů. 18. 3. 1987
Rozhovor o případu L. Vaňka pro českou sekci British Broadcasting
Corporation, V.B.. 27, 4. 1987
Případ "Jindra", Dopis redakci Zpravodaje. 5/1987
První zpráva o Jindrovi (případ L. Vaňkal, 1987.
Depeše na přání Jindry, 1987
45. let od atentátu na Heydricha. Pro české vysíláni sydneyského rádia 2EA.
18. 5. 1987 (neodvysíláno)
Pravda o "Jindrovi", N. hlasatel, 27. 9, 1987. Londýnské listy, 10/1987
Zpravodaj, 1/1988. Okno, 84-84/1988
Parašutisté v akci. D. Hlasatel, 11 2. 1988
S lidickými v Ravensbrucku (Vzpomínky Vilmy Locherové), Hlasy Čechů a
Slováků, 30. 6. 1988
Memorandum Miroslava Ivanova [o případu L. Vaňka-Jíndry). Anglický
překlad a poznámky. 1988
Otevřený list Svazu českých protiíašíetických bojovníků [o případu L Vaňkal,
Hlasy Čechů a Slováků, 15. 6. 1989
Ohlas písní českoruských, D. hlasatel, 1. 3. 1990
Bilance (1948-19891, (s.v.l, N. hlasatel. 18. 3. 1990
Západní chmury (s.v.L N. Politika, 4/1990
Prezidentská anabaze (s.v.l, N. hlasatel, 12. 8. 1990. Přepracovaná verze,
Střípky 3/1999. Prezidentská anabáza, Slob. Slovensko 1-2/1991
Nadílka a zdravice (sv.L Národní politika, 2/1991
Severočeská balada. Český dialog, ČR, 13/1991
Heydrichiáda a Lidice, přednáška pro Česko-australské Artspeclrum. Sydney,
Austrália. 24. 5. 1997
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Myšlenka vyháněni obyvatelstva v dějinách českých zemi, Polygon 2/1997.
Vyšlo v Kvartu, Austrálie, na pokračování v r. 1995, Původně nezveřejněný
dopis redakci Svobodného slova v Praze o článku Jiřího Hanáka Pláč
na nesprávném hrobě (28. 5. 1996), Zveřejněno také ve Střední Evropě, ČR
Beneš a odsun přednáška pro Arlspectrum 28, 7. 1996
Noc rozhodnutí - Průvodní slovo ke stejnojmennému televiznímu filmu o cestě
Emila Háchy do Berlina 14. 3. 1939, pro Artspectrum. 17. 8. 19997
Cítím se dobře, volný překlad anglických s. veršů, N. hlasatel. 19. 10. 199/
Lilerárni odpoledne v ’’Krabicovém domě" na Rocks, Spectrum 9/1997
Kniha roku (o knize Jaroslava Čvančary Někomu život-nékomu smrt), Polygon,
Švýcarsko 6/1997. Nový domov, 27. 9. 19997: Zpravodaj 10/1997, Spectrum
10/1997
Krajané na pomoc Moravě, Moravské noviny Rovnost, 22. 9. 1997
28. rijen v sokolském Národním domě. Spectrum 11/1997
Vzpomínka na Josefa "Joe" Buršíka, Moravské noviny Rovnost, 29. 11. 1998,
Spectrum 17/1998
Slovo o Janu Palachoví, Satellite, Kanada, 14. 1, 1998. N. hlasatel, 17. 1, 1998,
Spectrum, 18/1998
Úvod k volné debatě po valné hromadě Artspectra, Spectrum 13/1998,
zveřejněný v Kunvaldském poledníku pod titulem: Svobody se sice člověk
nenají, ale bez svobody se nežije, pouze živoří, 39/1998
Beneš a Hácha během II. světové války. Přednáška pro Artspectrum, 16. 5.
1998. Zveřejněno v N hlasateli, 12. 7. 1998 na pokračováni, v Novém domově
(Kanada), Polygonu, Střední Evropě, č. 83. a 84. a Střípcích.
Rozloučení s Karlem Šindelářem. Spectrum 14/1998
Úvod k literárnímu pořadu "Sbohem a šáteček" (poesie Vítězslava Nezvala), 4.
7 1998
Od nožcú k protinožcům, životopisná přednáška pro Artspeclrum, 29. 8.
1998. Zveřejněná ve sborníku k 75. narozeninám Theodora Syllaby.
Nakladatelství Gaudeamus. 2031, Připravil Ústav filozofie a společenských véd
Univerzity Hradec Králové. Uspořádal Václav Veber.
Za Adelou Saletovou. Spectrum 15/1998
Psí život, volný překlad s. anglické básně. Spectrum 15/2000, N. hlasatel, 19. 7.
1998. Krajanský list,
Australia. 8/1998
Z českých letopisů (s.v,l. Satellite, 17, 9. 1998
Z australských letopisů (s.v.l, Spectrum 16/1998
Nestůjte kol hrobu, překlad anglické básně. Spectrum 16/1998
Z českoaustralských luhů (o Milušce Šimkové), Spectrum 16/1998
Vzpomínka na generála Heliodora Píku, Spectrum 16/1998
Nový celosvětový měsíčník “EXPAT". Spectrum 16/1998
Další výstava Ljubov Seidlové, Spectrum 17/1998
Když zemřít, tak čestně (o knize Pavla Šrámka), Spectrum 17/2000
Revize histone (s.v.1, Spectrum 18/2000
Vzpomínka na Jana Palacha, přednáška pro Artspectrum, 21.2. 1999
Vladimir Tichý. Spectrum 19/1999
Zpod šibenice do exilu ( o knize Jana Filípkal, Střípky 4/1999. Spectrum
19/1999
Říká se: Za dobrotu na žebrotu, Moravský týdeník Rovnost, 1.6. 3. 1998
Josef Kalvoda, Střípky, 4/1999. Spectrum 20/1999
Karel Šindelář, Spectrum 20/1999
£

Cena jedince, překlad anglické básně (s.v,l, 20/1999. Střípky 7/1999
Pozor, zlý člověk, Střípky, Nový Zéland, 9/1999. Spectrum 21/1999
Nové knihy, Spectrum 21/1999
O ptácích přeperených (s.v.l, Spectrum 21/1999
Setkáni s Petrem Bezručem, Spectrum 22/1999
Life of the Spirit - Život duše (o malbách Marie Jeníkové), Spectrum 22/1999
Květinový ples v Sydney, Spectrum 23/1999
Odlesky dějin čsl. exilu (o knize Jana Filípkal, Spectrum 23/1999
Vladimír Nedvěd-jediný český letec na Dálném Východě. Spectrum, 23/1999
Anabase T. G. Masaryka, ořednáška pro Artspectrum a Sokol, 5. 3. 2000.
Polygon 5/2000, Čas 8/9 2002. ČR. [redakčně zkráceno), Hospodář. USA.
9/2003
Za majorem Antonínem Bartošem. Rovnost, 6. 3, 1999
Za Karlem Šindelářem, Katolický týdeník. Česká republika, čeř
Nový krajanský klub v Austrálii, Beseda, Australia, 3/2000. Spe
Slovo Borise Jelcinů (s.v.l. Spectrum 24/2000
O jednom z dvanácti tisíc Tomešova slovníku. Spectrum 24/20
20. 2. 2000. Český dialog 3/2001
Politická činnost Mezinárodního svazu studentstva, Spectrum 24/,
Miroslav Ivanov, Spectrum 24/2000
Pocta senátorce MUDr Jaroslavě Moserové. Spectrum 24/2000
Případ Ladislava Vaňka-Jindry, přednáška pro Artspectrum, 13. 8.
Samostatná výstava Marie Jeníkové, Speclrum 25/000
Nový krajanský dům v Austrálii, Beseda 3/2000. Spectrum 25/200
Několik poznámek ke knize Miroslava Ivanova "52 ' 2", Spectr
Polygon 2/2000
Slovo k čtenářům (S.v.l. Spectrum 25/2000
Jak to na tom širém světě chodí (s.v.l, Spectrum 26/2000
Panoptikum (o knize Jaroslava Strnadal, Spectrum 26/2000
Heydrichiáda a Lidice. Přednáška pro Čs. Besedu v ACT, 10. 6, 200
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Když se i mistr utne 10 knize Zdeňka Mahlera Nokturno), Spectrum 3O/2U
Svědectví. ČR,
Australský deník. Spectrum 30/2001. Střípky 3/2001
České listy (2/20011, Spectrum 31/2001. Střípky 4/2001
"Strana světí prostředky" (o díle dějepisce Bořivoje Čelovského), Spectrum
31/2001. Satellite. 19. 4 2001, Polygon 8/2001
Osudy 1., [o knize Jana Á. Krystka), Krajanský list, 6/2001 - Spěch'
Kvart, 6/2001, Beseda 6/2001
Z Coolum Beach - o nových knihách (o knize Exilová perk
slovenského exilu a krajanských tisků po r. 1945, Libri prol
6/2001 - Borise Čelovského Politici bez moci, 2000 - Jana .

fe
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Uznání: Stříbrná medaile Ministerstva zahraničních věcí české republiky
za "dlouholetou činnost v krajanském hnuti a jako oceněni osobního přínosu
při propagaci České republiky v zahraničí", udělená generálním konzulem
v Austrálii JUDr. Ivanem Záleským, v Sydney dne 2. dubna 2000.
Award: Sílver medal from the Ministry of Foreign Affairs of the Czech
republic for "long term activity among the Czechs abroad and in
appreciation of personál contribution in promoting the Czech republic
overseas“, presenteó by the Consul-general of the Czech republic in
Australia, Dr. Ivan Záleský, in Sydney on 2 Apríl 2000, — (30. 11. 2004)
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Stanislav Berlo n
Bilance

(1946 - 1989)

(Zčásti podle "Novoroční zdravice" (1948)
Jaroslava Žáka.)
V míru chtěla Žiti zem, již vroubí Sudety,
v níž se vyrábějí pušky, hebké samety,
prapor svobody vlál jenom krátce nad Hradem,
obětí se stala sporu Východu se Západem.
Zemský ráj, v němž překypuje pivo, mléko, med. .
Do područí zachvátil jej rudý lidojed.
Demokraté, ti se prali slovem, brkem,
Gottwald obkouk v Moskvě, jak jim kroutit krkem.
Jedním tahem zmařil víru ve Slovanství.
(Stalin jako caři šířil ruské panství.)
Jaká přeměna! Ráj pominul tam zčerstva,
podle hudby Strany tančí ministerstva.
Nikdy nebude, co bejvávalo kdysi!
Doktor fárá, havíř vyřizuje spisy,
ex-ministři pilně ryjí, kropí záhony,
noví páni jezdí každodenně na hony.
O koláče nechtějí se s nikým děliti,
cpou se kaviárem, masu krmí s jelity.
Kde moh vzkvétat zdravý dravý spirit obchodní,
kdejaký se Stánek, krámek zdarma znárodní
Po hranicích pes a psovod tiše kráčí,
tatam turisté, a tatam pašeráci.
Honza neoře již brázdy panských dvorů,
vypřáh volečky a jezdí hrdě na traktoru.
Z kozlů, beranů se stali zahradníci,
roste koukolí, kde šíjí družstevníci.
Pilná technická chce podojiti bejka.
Kdo chce přežít v suchu - kopíruje Švejka.
Řečník řečmi vzdává práci poctu v potu,
trubky řinčí: už jsme vyrobili botul
Gottwald staví na lid potěmkinskou boudu:
Všeho bude nadbytek 1, jsou plány v proudu,
dočkáte se více bytů, aut i strdí,
hin se hukáže, jak pocfnikavost smrdí!
Hospodářství řídí slepý ekonomik,
však plán nějak slepí, jako fóry komik.
Muži bez rukou se uchopili vesla,
fuŠér kibicuje mistrům do řemesla.
Stachanovci chrlí na trh haldy zmetků,
blahobyt je na papíře, není k snědku.
Seženeš-lí mlýnek, nečekej, že mele,
zato čekej estébáky denně u postele.
Hrdina se zrodil nový, v nové pýše,
pěst má zaťatou, a hvězdy na kožiše,
máslo na krajíci, a i pod čepicí,
jeho činy slaví kohout drdající.
Díky Straně ramena má mužně široká,

na nečleny hledí pansky, hezky z vysoka,
k bratřím, sestrám neúprosný jako husita.
Českou duši, zemi, dusí česká kopyta.
Svého dne zas dočkaly se české krysy.
Toho víckrát nebude, co bejvávalo kdysi?
Muži všeho schopní pilně čistí kliky,
mocí zpití vládci tvoří mučedníky.
Koncentráky staví ve velikém kvaltu,
na jednoho vězně - deset policajtů.
Estébáci, príma hoši vskutku ze zlata,
umí umně politickým mačkat varlata.
Gestapák se vyloup v české kůži skrytý,
bratr bratru nebratrsky smejčí byty.
Zlaté české ruce kují pouta výtečná,
expertíza poradců je vlastně zbytečná.
Kolem světla, žlabů, všemohoucí Strany,
roje jepic krouží bez bázně a hany.
Zemský ráj to na pohled? Ne, pohled šokuje,
na růžovo ve dne v noci vše se lakuje.
České písemnictví kontrolují Nečeši.
Nikdo nahlas ani kapénku se neděsí.
Všichni žáci musí plynně mluvit parusky!
(Copak kdysi nadiktoval vůdce německý?)
Země krásná, plodná, Čechům zaslíbená,
svíjí se jak stvůrou znásilněná žena.
Národ trpí, sténá, modlí se, byť potichu...
Dal jsi rudým zářný příklad, Mistře Heydrlchuí
Český lid je vzdorný, ať se co se děje,
nezřítí se nikdy v propast beznaděje,
koupí "Rudé právo", ve světovém formátu,
kdyby jako někde musel dřepnout ve chvatu.
Marné všechny propagační tahy, tlachy,
přečkal Goebbelse, a Kopeckého taky,
jeho zničí atom, nikdy zvůle lidská,
určitě ne škola čistě marxistická.
Český národ věří, i když těžce zkouší,
že se Volnost brzo vrátí na bělousi,
zase bude dobře, každý zdráv a vesel,
všeho dostatek, i ministerských křesel,
muži nemravní nám, k naší velké zlosti,
nebudou zas denně kázat o mravnosti,
zmizí závisí, sobectví a bratrovraždy,
v Česku Češi pány zůstanou snad navždy!

Stanislav Berton
Prezidentská anabaze (1989-2003)

(Zpívej podle národní písně "Já do lesa nepojedu".)

Pod Karlovým mostem v Praze hodně špíny proteklo,
po životě v "rudém ráji" lid se těšil na peklo,
v jeho mysli zakotvená kvád ropě vná jistota:
proti vichrům tyranie najde dona Quichota.
Moskva, její satelite, mají kapsy díravý,
kdo jim půjčí biliony, vlej mu rozum do hlavy.
Hospodářství na mizině, čas režimům dohrává,
na scéně se vynořila Kocábova postava.
KGB je k změnám svolné, má jen jednu podmínku:
papaláši nesmí viset na lucernách na rynku.
Konspirace, sametová evoluce, listopad,
dizident se přesnoc dostal z Hrádečku na pražský Hrad.
Sudičky mu nadělily mnohý talent, nejvíce:
nadprůměrnou dávku ctižádosti, vůdčí ambice.
Cechům, světu, estébé byl dobře známý, co byl zač:
autority partaje vždy neúnavný podrývač.
Pro svou pravdu léta úpěl, "život se lží" nechtěl žít,
s morálními úskalími dovedl si poradit.

Nehněvá se na soudruhy, zločiny mu nevadí,
vždyť je, snílky, omámily utopie návnady.
Udavači, zrádci,vrazi život v klidu dožijí,
vzdali se své krutovlády, výsad, - za amnestii.
Odsun Němců odsoudil hned on, i jeho přátelé,
krásná slova, slova krásná dokonale zmatou je.
Zavítal hned za Slováky, minulost furt vábi je,
v mnohých mozcích státe straší Hlinko -Tiso - mánie.
Slováci jsou s Čechy spjati jazykem a osudem,
když se od nich oddělíme - bolest hlavy pozbudem.
Spěchal také do Němecek, nebylo jim nic svaté,
časem se z nich vyklubali praví arcdemokraté.
Do Polska a do Maďarska letí velká výprava...
Mají zálusk na kus státu - politická poprava.
V Kanadě tam pobyl krátce, výsledky jsou nejisté,
zlatou medajli mu dali zrádní separatisté.
Američtí politici polykali proslovy,
neprosil, jen žádal šanci nám a Gorbačevovi.
Do Anglie, do Francie letí velká apanáž,
postaru si prosperuje na Západě špionáž.
Češi, to jsou vyzvědači ruskou mastí mazaný,
KGB je kontroluje, mlčí, mlčí Hradčany.
Do Moskvy, tam Michalovi popotřási pravicí,
nevadí mu vojska, tanky do Pobaltí pádící.
Blokády a vydírání celkem těžko přežije,
modlí se za stovky mrtvých: Arménie, Asie.
Varšavský pakt cár papíru, věděl každý rozumný,
ruské rakety dál stály za pražskými za humny.

Zavítal do Izraele, i tam hledal přátele,
do arabských uličníků kopou, střílí vesele.
Do Rakouska jel moc nerad, měl se střetnout poprvé
s Kurtem, jehož ruce prý jsou poskvrněny od krve.
Delikátní situace přivodila hloučku křik,
jednal s ním jak s dalaj lamou, čistě jako soukromník.
Zásady - ty musí platit pro všechny a navždyckyl
Když je třeba kompromisu jedná diplomaticky
Volby smíru odzvonily, smutný konec pohádky,
každý kozel ohání se kolem vlastní zahrádky.
Bartončík a Budaj nejsou pro něj vhodní partneři,
do sněmovny jdi, nenajdeš Mohoritu u dveří.
Mohorita jak sníh čistý, včera hnusná potvora,
dostal se do předsednictva, podporu má od Fóra.
Soudruzi se prověřují, ne, to není legrace,
výsledek je zaručený, k smíchu nutí lustrace.
Političtí vězni marně protestují hlasitě,
vypasení papaláši chrochtají dál v korytě.
Statisíce hlasně skřípou zuby, jež jim zůstaly,
rehabilitace přijde - tempo je však pomalý.
Restituce majetková ta se rychle nekoná,
komunisté přece kradli jenom podle zákona!
"Nepitvejte doby dávné I" denně radí bývalí,
stanovisko každý chápe - s násilím si tykali.
Zasloužilí exulanti v USAtrpknou závistí,
soudruzi si posty v Praze mezi s sebou zajistí.
Klika kliku vyměnila, rudí trpí jak psanci,
za írest přísný stávají se v celém světě vyslanci.
Klímová ve Washingtone, v Moskvě mladý R. Slánský,
život sladký dále mají, ať žije duch křesťanskýl

Léta létá po Evropě, Amerikách, Asii,
mezitím mu politici republiku rozbijí.
Cesta s velkou apanáží velice je nákladná,
marně v pantech kvílí vyždímaná státní pokladna.
Soudruhům a kamarádům nechal vlády otěže,
v cestování kolem světa snadno předčil papeže.
Křeslo, styky s vládci, ceny, diplomy a ovace,
nezažil jak tíží prezidentská kapitulace.
Př i kvapila bouře času, koráb státu topí se,
Klaus s Mečiárem maj' se k dílu, o rozvodu baví se.
Separace program starý, od koho jej převzali?
Od Hlinky, a od Tisa, a generála Prchaly,
Při všem světa obdivu a českých davů jásotu,
neměl v sobě kuráže dost bránit státu jednotu.
Ústava je kus papíru, tak to bylo prý vždycky,
bojovat o nerozbornost - to by bylo nelidský.
Život každá předsevzetí, ideály zkulatí,
když jde do tuhého, o moc, tradice moc neplatí.

Rozrostla se, bují mafiánská bratrství,
zlodějům za psacím stolem neklepe se přes prsty.

Pro komouše, pro kámoše žádný zákon neplatí,
vykukové v každé době dlaně lupem pozlatí.
V televizi okouzluje, utěšuje krásná tvář,
ve státě se tuží cizí, český kapsář, tunelář.
Jdete s pasem na noc do hotelu, hned se dozvíte,
v Česku, jev to unikátní, mají ceny dvojité.
Občas ptal se vynálezce slovních hříček, nápadů;
proč má národ bez přestání pořád blbou náladu?
Lidé marně hrachy žalu na zeď Hradu házeli,
místo psaní měli chodit na lebedu do zelí.
Stále jedná smysluplně, není světu pro švandu,
v bance má sta milionů a v postelí štramandu.
Špičku nohy měl už v hrobě, nemoc, nic ho nezdolá,
naslouchá jen hlasu svému, ne kritikům zezdola.

Naše poloha je zlými dějinami proklatá,
proto veď nás do Spojené Evropy, I do NATA.
Všichni budem žiti v míru, blahobytu, bez hranic,
staneme se Evropany dobrovolně, bez pranic.
Nebudem už v poutech, na řetězích, ani na niti,
žádný soused nebude nás okupací strašitl.
Svoboda je vzácná jako noční rozkvět kaktusu,
už si nebudeme muset dávat pozor na pusu.
Český lid si rychle zvykne - má to v genech - na všecko,
nebude mu vládnout Rusko, USA, ani Německo.

Skončil skvělou kariéru, vyslouženou, nádhernou,
prodíral se přes překážky se svobody lucernou.
Neváhal jít proti proudu většiny, i menšiny,
povznes' zaostalce "nade ouzské meze otčiny".
V každé změně někdo získá, někdo něco pozbude,
první druhá první dáma mezi náma nebude.

Ve Španělském sále zříme vzrušující turnaje,
který z kandidátů (možná "Nejsilnější") soutěž vyhraje?
Před námi se předvádějí minulosti příznaky,
smutně známé veličiny sleduje svět s rozpaky.
Krásných masek s lidskou tváří velkovýrobci,
kčemu nepomohly lokty, to zdědili po otci.
Mistři v převlékání čepic, kabátů, i košilí,
zapomněli snadno, jakou minulost nám ušili.
Na kotýlku handlování pevně sedí poklička,
hlasování změní obra v malinkého Palečka.
Který z rádbyprezldentů získá hlasů nejvíce?
Odmítnutí pyšní pávi jdou jak zmoklé slepice.
Ani kapénku je - přísné moralisty - nemrzí,
když jim dají hlasy - dnes už čistí - bratři soudruzi.
Z plna hrdla šeptá Praha, stověžatá "matička":
přivítejmež Mistra nadutostl - v roli "Tatíčka".
I I

I I I I I I I H 1

» I I I I I I

1

I I | | | | ) | | | | | !

f ] | t h(.+.4 +4-+4

Poznámka: První verze Prezidentské anabaze vyšla v Nedělním híasatelí (USAJ
12. 8. 1990. Přepracoval jsem jí, aby odpovídala vývoji situace až do konce ňnnJ
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Stanislav B e r i o n

Slovo Borise jel činů

(Vzdal se funkce prezidenta dne 31. 12. 1999)
Drazí přátelé, dnes chci se s vámi rozloučiti,
obětí jsem pracovního tlaku, stáří. (pití),
lháři o mně tvrdí, že jsem zkorumpován mocí,
pravda je, že abdikuji pro věk, pro nemoci.
Nechci býti v Kremlu loutkou, pro posměch jen, šašek,
který neudrží v ruce pórek prázdných flašek.
Odcházím, mám čisté svědomí, i čisté ruce.
ctil jsem (skoro) všechny paragrafy Konstituce.
Nastala vám doopravdy doba lepší, jiná.
už se netřesete strachem jako za Lenina,
zápach kulagský už ze Sibiře silně neduje,
zatím menši nedostatek chleba, masa, medu jo.
K lepším zítřkům snažil jsem se národy své tlačit,
nechtěl ¡sem vás tak moc rychle všechny ožebračit,
Odpusťte mi. kéž má slova k sluchu vás všech doletí,
nové kapitány potřebuje nové století.
Na obzoru slunce lepších zítřků stále září,
proto musí vládnout vláda bodrých lidských tváří,
Vždycky jsem vám říkal: pokrok - to je perná fuška,
lehčí život nezaručí řeči, plány, puška.
Hospodářství vždy je chaos, stále stejná causa,
ó, jak Cechům závidíme Tošovského Klausa!
Mnoho noci probdíval jsem téměř bez spánku,
v Kremlu makalo se až do ranních červánků.
Zloději a podvodníci nikdy nespí, nelení,
proto jsem měl velmi často velké hlavy bolení.
Každý problém chtěl jsem řešit rozumně a vědecky,
věřte mi, že chtěl jsem blaho (pro sebel, i pro všecky.
Dobře vím, že všichni jako malé dělí snite,
že si plnou mísu, zdání štěstí zasloužíte,
více bytů, čistý vzduch, víc čisté vody, vodky,
v králíkárnách pořádek a zametané schodky.

Od Matičky Moskvy, Petrohradu, dál až za Ural,
tahá nitky ruský, cizí, málo čistý kapitál,
jeho ruce není snadno očividně vidět,
to vi každé malé dítko, prabábuška. i děd.
"Tržní hospodářství" svůdným opiem je lidu.
Co vám dalo? Ještě větší beznaděj a bídu!

Díky za lásku a obdiv, milováni, drazí.
radujte se: Nevládnou vám Stalinovi vrazi.
DneŠni vládci máji ruce jako anděl čisté.
kádrovali skvělí hoši, naši káaébisté.
Nevládne už car, ni (tajně) smilný mystik Rasputin,
povede vás skvěle - díky mně a Čečně! - ras Putin,

Vladimír má srdce, nervy jako z nerez ocele,
brzo pohladí vás pevnou rukou celém po těle.
Grozny z dálky rozdrtíme na hromádku sutin,
o to, věřte, postará se pan prezident Putin.
Uncle Bili zná fakta (atmosféra načas ztemni),
nám jde o celistvost Ruska (také olej zemní).
Amerika chápe, nejde vždy jen o svobodu.
(musíme mít nerušený provoz ropovodů)
Washington teď bude šířit fámy' lži a poplachy,
zmírni jako jehňátko, až požádáme o prachy.
Státní pokladna je prázdná, plna velikánských děr,
Západ půjčí dolary, dál mordujeme na uvěř.
Wall Street nebude přec pískat, jak nám libo do kroku,
na oko se zamračí - a sníží výši úroků.

Nebudem se s nikým hádat o principy, o slova,
Něco za něco” vždy pláli. Znáte zradu Kosova.
Epizodky sporné snadno zahrajeme do aulu,
tak vás učí historie (třeba přiklad Kuwaitul.
Udělal jsem velké chyby, jsem sám k sobě kritický,
umět vládnout v Ruské říši, to je úkol nadlidský.
Všichni jsme si vroucně přáli Rudý Ráj, lo věřie mi,
místo něho Rudé Peklo stvořili jsme na zemi,
Bratři (dříve v Partaji), dnes v populárním Kristu,
spasil jsem vás před návratem krutých komunistů.

Končí strmá kariéra (kdysi rudé) hvězdy,
jdu jen na daču. ne jako za Stalina - ke zdi,
Předal jsem moc bez násilí, není vládní vakuum,
pro zkušené poradce to nežádalo velký um.
Doufám, dědové a báby, tátové i maminky,
že vždy na Borise budete míí krásné vzpomínky.

