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Jak se do 
lesa volá, 
tak zahrozí 
hajný

motto dne:

Ve včerejších odpoledních ho-
dinách jsme se stali obětí jistě 
dlouho promýšlené a připravované 
stávky. Při příchodu na svačinu 
v obvyklý čas jsme se dočkali 
nemilého překvapení. Při bližším 
ohledání jsme nalezli naprosto 
opuštěnou kuchyni bez jakéhokoli 
náznaku připraveného jídla. Více 
než 30 dětí tak zůstalo bez po-
travy a prakticky s nulovou nadějí 
na uspokojení jejich biologických 
a zcela základních potřeb. Nebýt 
obětavých a také vyhladovělích 
vedoucích a jejich šarmu a na-

STÁVKA V KUCHYNI!! 
BUDEME O HLADU?

sazení nebyl by se nejmenovaný 
místní kuchař (pozn. red. Aleš) byl 
smiloval. Se slovy „co zas po mě 
chcete“, vyštrachal ze zastrčených 
koutů kuchyně posledních pár zb-
ylých ovocných jogurtů. Večer se 
situace ještě více vyostřila, protože 
dle jasných náznaků za zavřeným 
výdejovým okénkem v kuchyni 
probíhala vášnivá debata o tom, 
zda jídlo vydat či ne (nejspíše ho 
chtěli pozřít sami). Jsme snad v 
době hladové? Víme kam až jsou 
kuchaři schopni zajít?

Poradna:
Dobrý večer, milá poradno. 
Zanedlouho mi bude 16 let a jsem 
ještě stále na dětském táboře. 
Dnes večer mě po příchodu na 
chatku začaly pálit oči a lehce 
šimrat v nose. Může to mít sou-
vislost s čerstvě vyzutými bota-
mi? Děkuji Váš věrný pisatel 
z  Vysočiny.

Milý Vašku, z tvých informací není 
zcela jasné, zda se jedná o běžný 
případ tzv. nemytých nohou, nebo 
jde o sloučenou poruchu zraku 
a čichu doprovázenou výskytem 
boulí za ušima. Každopádně by 
jsi měl svůj nález prokonzultovat 
s místním zdravotníkem, který má 
s těmito případy dlouholeté a jistě 
i osobní zkušenosti a který jistě 
odhalí pravou diagnózu. Tvoje po-
radna.

Dobrý den, milá poradno. Zas-
távám vedoucí funkci na dětském 
táboře. Již několikátý den mě 
trápí stavy úzkosti – dětí se totiž 
odjakživa bojím, ale i přesto 
mým největším snem bylo stát 
se vedoucím na dětském táboře. 
Často proto chodím plakat ke 
splavu. Došly mi již všechny 
papírové kapesníky a další nemá 
ani můj nejlepší kamarád Kufr. 

Karle neblbni. Pokud se k tobě 
dostane náš výtisk, můžeš ho použít 
místo kapesníku.

Podle nejnovějších průzkumů 
nezávislé agentury Kazizub, 
si Ukrajinské děti čistí zuby 
v průměru o 20 sekund déle než 
děti české. Při délce tábora deset 
dní a frekvenci čistění 3x denně 
stráví 10 ukrajinských dětí u ko-
ryt celkem o jednu hodinu a 40 

Přijdou české děti o zuby?!
minut čistěním déle než stejný 
počet dětí českých. Z výzkumu 
vyplývá, že pokud chcete, aby 
vaše děti měly zdravé zuby, 
přestěhujte se s celou rodinou 
na Ukrajinu. Snížíte tím riziko 
vzniku zubního kazu až o 5 %.

náklad: 7 kusů
cena: dohodou
1. číslo



borec na konec:
Přinášíme Vám čerstvý rozhovor 
s aktuálním držitelem titulu Borec 
dne se slečnou Anastázijí Gart. 
Tato Exotická  dívka ukrajinského 
původu porazila čtyři přeborníky 

Odkaz Petera CarbOwa

Nikdo si sice nedokázal vzpo-
menout, jestli Carbow připlul 
spolu s nimi, jisté ovšem bylo, že 
se aktivně nezúčastnil průzkumů 
krajiny ani jiných společných 
aktivit celé komunity. Avšak z 
povědomí nezmizel, děti tvrdily, 
že jeho obličej několikrát zahlédly 
ve tmě a kvůli němu se nechtěly 
večer pohybovat po táboře samy. 
Když se něco náhle ztratilo, byla 
vina přičtena Carbowovi, ač často 
spíš žertem. Jednoho dne však 
tento bývalý vůdce poutníků za-
sáhl do života komunity zásadním 
způsobem. 

Pokračovní příště

původem z Čech, kteří se s ní utkali 
v soutěži stavby pyramidy z karet. 
Jaký je Váš klíč k úspěchu?
  Úsměv.

Byl to vaše první větší výhra?
  Ne.
Už jste někdy dělala rozhovor 
pro jiný seriózní tisk?
  New York Times, Vradivskij Vys-
nik a Cosmopolitan.
Jaké máte plány do budoucna?
  No comment
Máte přítele?  
  V současné době nemám, ale trpím 
na blonďaté svalnaté modrooké 
kluky, kteří mají Ferrari, ve kterém 
by mě vozili.

inzerceon hledá ji

ona hledá jeho

Hledám dobrého a zábavného společníka 
na procházky okolo bělečského rybníka. V 
případě zájmu hledej 174 cm živé výšky. Hes-
lo: Jdeme, kotě?. Zn. Jasně  brouku.

Prodám

Prodám hnědé kožené mokasíny s proutěnými 
růžovými tkaničkami. Vhodné na společenské 
události typu indiánského maškarního plesu. 
Zn: Mají i letní větrání (čti díru)

kouPím

Prodám dětský letní tábor i s dětmi. Při ry-
chlém jednání možná sleva na kus. 
Zn: Nejlepší jakost zaručena. Léty prověřená 
kvalita, pomalé zrání.

Hledám sportovní valník bez hnoje. Zn. Vlast-
ního mám dost.

Při včerejším nájezdu šakalů mi byla odcizena 
zánovní porcelánová protéza. Nemám čím 
kousat. Spěchá. Zn. Hladovím.  

objeveno archeologické 
naleziště u tekutých Písků!
Během včerejšího dne byly 
vykopány vykopávky, které již 
mnoho let nebyly vykopány. Na-
lezené cennosti, jejichž hodnota se 
pohybuje na hranici bezcennosti až 
úplné zbytečnosti, jak nám sdělil 
věhlasný archeolog Jan z Dolních 
Bučic, pocházejí z primitivní in-
diánské civilizace, jejíž osud je 
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dosud neznámý. Nejvýznamnějším 
objevem bylo nepochybně 
vykopání indiánského nočníku, 
který by mohl přinést nové infor-
mace, o tom, kam chodili indiáni 
na malou stranu. Podle archeolo-
ga Jana naleziště ukrývají ještě 4 
květináče, 3 vázy, 55 korálků a 23 
zubů.


