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Během včerejšího ve-
čera neznámý chuligán 
počmáral zeď, jedná se 
o mladíka s blonďatými 
vlasy, přibližná výška 
175 cm. 
Prosíme čtenáře, který by 
dotyčného poznal o zas-
lání informace, která by 
vedla k jeho dopadení. 
Sladká odměna čtenáře 
PLESKu nemine.

ŠOK: NEZNÁMÝ GAUNER 
POČMÁRAL MOČÁL!

Na PlovárNě

Marek Eliáš dnes přijmul pozvání 
do pořadu Na Plovárně.

Jíte rád?
Někdy jo, jen málo. Na nějakých 
soutěžích, abych vyhrál.
Trénoval jste do arény? Takže 
normální snídaně? Co jste měl?
Ne. Dvě housky. Na jedné 
marmoška a druhou se šunkou.
A jaký druh marmelády upřed-
nostňujete?
Jahoda a třešeň.
A co vafle?
Nevím co to je…
To se dělá z takového těsta 
hmm… takové to čtverečkované.
Nedávám. Někdy jenom si dávám 
štrúdl od mámy.
A co k svačině?
To také. Jendou mamka do toho 
dávala jahody s třešněmi a arašídy 
s lískovýma.
Hmmmm, to musí být dobré.
A co takový oběd? Klasika?
Polivčičky jedna naběračka a rýže 
s masíkem.
Slyšel jsem, že nemáte rád 
papriku?
Nerad jím i tmavé fazole.
A co by jste chtěl dneska
k  večeři?
(tiché pousmání) Všechno krom 
papriky.
Záliby? 
Pravěké věci a Star Wars 1,2,3; 
Dobře, děkujeme za rozhovor 
a brzy nashledanou…..
Díky bylo mi potěšením.

Dnešním hrdinou dne se stal 
všemi oblíbený Michal Novotný. 
Naše redakce se dozvěděla o jeho 
zranění, která jsou považována za 
středně těžká. Michal však bojuje a 
naděje na uzdravení je tedy velká. 
Michale - jsme s tebou.

Hrdina dne

náklad: 7 kusů
cena: dohodou
2. číslo
1. vydání

inzerce
Koupím

Koupím služby šikovné pradleny. Potřebuji 
přeprat ponožky, už tři dny jsem je nesundal. 
Zn: Spěchá, dusím se.

Michal si prohlíží 
své ohořelé ruce



Borec na Konec:
Včerejším večerním borcem se stal 
náš uznávaný Vašek. A pro čtenáře 
PLESKU se nám podařilo získat exlu-
síve rozhovor! 
Tak se do toho pustíme?
Může být.
Tak mi prosím řekněte, co bylo 
klíčem k vašemu včerejšímu 
úspěchu.
Pevné nervy, pevný stisk a hlavně pe-
vné, svalnaté tělo.
Jak dlouho jste musel trénovat, aby 
jste byl v tak dobré formě?
Celé dny (nádech), čekal jsem to 
dopředu pár dní.
Sportovci vašeho kalibru jistě musí 
dodržovat určitý jidelníček, že?
Kdepak blázne. Dneska jsem si na 
obědě dokonce přidal.
Jaké jsou vaše kariérní úspěchy? 
Prý Váš největší konkurent je jistý 

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

Ladislav Chladič.
Můj největší úspěch je 5ti hodi-
nová hladovka do oběda od snídaně, 
přeskočit potok jednou rukou a tleskat 
nohama. Jinak tímto výzývám skrze 
tento nočník toho směšného tajtrdlika 
na bitku!
Co Vy a ženy?
Bylo jich nespočetně. Ale teďka jsem 
zase volný.
Děkuji za rozhovor a přeji píjemný 
zbytek dne.

inzerce
Koupím

Sháním někoho šikovného, kdo mi na snídani 
namaže chleba, či housku máslem. Zájemce 
přijímám osobně. 
Zn: nabízím pochvalu a dobrý pocit. Marek, 
vedoucí.

odKryty 
indiánsKé 
KataKomBy!
Předvčerejšími vykopávkami 
byly odryty staré obřadní kata-
komby. Přední archeolog Jan 
Blažek z Dolních Bučic ve 
včerejších pozdních hodinách na 
místě vykopávek odkryl vstup do 
dlouho nepoužívaných sítí kata-
komb a obřadních síní neznámých 
bohů. Na místě byly nalezeny 
další úžasné relikvie a dlouho 
očekávaná mísa pohanského boha, 
která se měla nalézat v této oblasti.
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“
”

Jak se do lesa 
volá, tak se 
z lesa ozývá.

motto dne:

sport
V dnešních ranních hodinách se 
uskutečnil tradiční orientační běh 
běžců s krátkodobou sklerózou. 
Trať závodu byla vytyčena kolem 
rybníka se čtyřmi kontrolními 
stanovišti, kde byli běžci po-
vinni zapískat. Výsledky závodu 
skončily proti očekávání orga-
nizátorů naprostým fiaskem. 

Běžci po dosažení prvního sta-
noviště zapomněli, kam mají 
běžet. Přinášíme Vám alespoň čas 
nejlepšího běžce, Daník je u lípy 
za 41 vteřin. Ovšem lovci tetřevů 
byli znejistěni stálým pískáním, 
jejich tetřevové se plašili a nebyli 
schopni usednout a snášet vejce… 

Smějeme se dívce PLESKu


