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Ve včerejších odpoledních 
hodinách, přibližně kolem 
17:03, došlo uprostřed tábora 
k zákeřnému přepadení mezi 
chatkou Dílna a Stodola. Za-
tímco slečna Lali  D. nic 
netušíc procházela táborem, 
znenadání ji přepadl hlad! Jak 
sama přepadená sdělila reda-
kci PLESKu, „naštěstí večeře 
byla zanedlouho“. Při dotazu 
na podrobný popis pachatele 
se zmohla pouze na vysvětlení, 
že byl velký. Hlad stále nebyl 
dopaden, proto doporučujeme 

našim čtenářům dojídat každé 
jídlo, které dostanou v jídelně.

PŘEPADENÍ ZA BÍLÉHO DNE!

náklad: 7 kusů
cena: dohodou
3. číslo
6. července 2011

Inzerce On hledá OnO

nabízím

Ztratil se mi věrný přítel plyšák, slyší a 
přiběhne na jméno KUKY!!! Prosím neřvěte 
na něj! Doneste jej prosím do štábu.

Rozlili jsme olej a mléko. Vyměníme za půlku 
mrkve a půlku cibule. 
Zn: Ráchel v ceně.

Do dnešního dílu pořadu Na Plovárně 
přijal pozvání Vojta Blažek.

Vojto, jaký máte názor na svého 
chatkového vedoucího? Preferu-
jete muže či ženu?
Myslím, že mi je to jedno.
Jste prozatím spokojen s Dandou?
Velmi, je s ní sranda. Říká nám věci, 
ze kterých nemůžeme spát.
A čím se bavíte večer?
Kartami, Hlavně svlékací poker 
a zelená louka. Občas i nějaké to 
pexesko.
Po kom z vás nejvíc Daniela 
kouká?
Po kartách?!  Snad…
A jejich nebo cizích?
Po svých, ale často jí to ujíždí. 
Svádí to na to, že má krapánek 
šilhavce.
Kontroluje vám úklid?
Rozhodně ne, u nás se totiž vůbec 
neuklízí.
A co máte nejraději?
Nejraději mám chvilky jen pro 
sebe, když se můžu schovat před 
lidma  a vychutnat si nové číslo 
Plesku.
Děkuju za rozhovor a naviděnou.
Bylo mi potečením.

Slečna Lali ihned po incidentu

“
”

Není nic 
staršího než 
zítřejší Plesk.

motto dne:

Včera večer jsme se vypravili 
do indiánského ležení. Zjis-
tili jsme, že indiáni jsou pěkné 
lamy, jelikož se nedali vzbudit 
ani ustavičným kvákáním míst-
ních kačen, ani neutuchajícím 
štěbetáním vrabců. Někteří 
účastníci naší výpravy dokonce 
začali demolovat indiánské 
ležení a hrozilo, že zbylí plížící 
se osadníci ležení nenaleznou. 
Jsou indiáni skutečně tak hloupí? 
Začínají se objevovat spekulace 
o tom, že indiáni byli za krátkou 
dobu pobytu s předními členy naší 
pospolitosti natolik znechuceni, 

IndIánský Tam-Tam
že je raději nechali unést. Mohou 
za to Michalovy ponožky nebo 
Janin pohled, který indiánům 
připomněl, že by měli každý 
den udělat alespoň jeden dobrý 
skutek? Nebáli se rudoši, že by 
Vašek okouzlil jejich manželky 
a dobytek? Položila jim snad 
Ráchel jednu za svých zvídavých 
otázek? Nebo si snad rudoši po-
dle rachotu nesoucího se lesem 
mysleli, že byli přepadeni armá-
dou čítající alespoň tisíc mužů? 
Zatím netušíme. Podrobnosti v 
dalším vydání PLESKu.

On hledá JI

Hledám krásnou dívku na procházku 7.7.   
22:00 a atd. Zn. Co nejtišeji!

za OdnOs

Výroba kvalitních luků značky NOE, najdete 
mě v chatce jménem Dílna. Zn: zadarmo

Na plovárně



bOrec na kOnec:

Inzerce
PrOdám

Prodám zánovní díry do žebříku ke strážní 
věži, výborný stav. 
Zn. Při rychlém jednání sleva!

Redakce PLESK, P.O. BOX u Saloonu. Omlouváme se všem, které jsme nestihli urazit v tomto čísle, příště to napravíme.

Pokud právě stojíte u otevřeného 
šatníku a nevíte co si vzít na sebe, 
pak vězte, že dle nejnovějších 
trendů jsou hitem letošního léta 
ručně šité osadnické kápě značky 
Blažena, které byly šity manufak-
turou sídlící v Čerčanech. Tyto 
svrchní části oblečení, které mohou 
být nošeny jako ideální doplněk 
k pletené blůzce, jsou šity záka-
znicím přesně na míru. Naše no-
viny také zjistily, že většina dívek 
které nosí výše zmíněný kostýmek, 
mají mnohem větší úspěšnost, 
jak v osobním, tak i v pracovním 

životě. Dívky, které neodolají 
tomuto módnímu stylu, budou 
schopny složit i několik zkoušek 
během jediného dne. Pokud již 
jednu Blaženku ve svém šatníku 
vlastníte, pak vězte, že její efekt 
lze ještě zvýšit pravidelným ran-
ním cvičením, které je zaměřeno 
na sledované partie v oblasti ra-
men. Pokud máte problém s ran-
ním vstáváním, pak doporučujeme 
cvičit s partou kamarádů, kteří Vás 
při cvičení podpoří a můžete tak 
spolu zhubnout i jedno kilo během 
jednoho ranního cvičení.

Blažena z ČerČan

Odkaz Petera CarbOwa

Vše začalo, když si osadníci všimli 
krvavých stop, které se objevily 
v okolí provizorních obydlí osadníků. 
Dva mladí Angličani se rozhodli 
stopy sledovat, jelikož si mysleli, že 
by mohlo jít o raněného bizona, který 
každou chvíli pojde, a z jehož těla 
by se mohla nasytit celá pospolitost. 
Po několika dnech sledování zjistili, 
že se stopy objevují v okolí místa, 
kde ulehli ke spánku. Jakoby raněné 
zvíře bloudilo v kruzích okolo nich. 
Nikdo však zvíře nezastihl ba ani ne-
zahlédl, přestože drželi pravidelné 
hlídky. Jednoho večera, když držel 
hlídku mladší z nich — John (byla 
to zrovna zvláště světlá noc), když 
zvíře skrz husté roští poprvé zahlédl. 
Strnul úžasem a několik minut tiše 
stál a díval se. Jeho vnitřní pohnut-
ky byly však tak silné, že si nevšiml 
rudocha, který se k němu zezadu 
připlížil. Téměř ihned byl John odz-
brojen a omráčen.

Pokračovní příště

Vážení čtenáři a čtenářky, při-
nášíme vám rozhovor s borcem 
v pojídání bánánů – Noem.
Dobrý den, Noe. Můžeme se vás 
zeptat na pár otázek?
Sice pospíchám na duchovní pro-
gram, ale na chvíli si čas udělám.
Super. Co bylo klíčem k Vašemu 
včerejšímu úspěchu??
Opatrnost a šikovnost
Čekal jste takový úkol?
Nečekal. Myslel jsem, že to bude 
o něco težší :).
Měl jste nějaký typ o co by se 
mohlo v daném úkolu jednat?
Tak třeba nějaký ty zbytky jídla. 
Chleba namazaný pomazánkou a 
sníst ho co nejrychleji.

Nedávno objevené archeologické 
naleziště, o kterém jsme informova-
li v dřívějším vydání PLESKu, bylo 
vykradeno neznámými amatérský-
mi archeology. Předpokládáme, 
že byla odcizena velmi cenná 
záchodová mísa pohanského 
boha Kadina, jejíž vykopání jsme 
netrpělivě očekávali. Požádali 
jsme o vyjádření, neustále stoup-
ající archeologickou hvězdu, 
Jana z Bučic. Po ohledání zdev-

astovaného naleziště prohlásil, 
že „hovno našli“, což jen pod-
poruje naší teorii. Další informace 
přineseme v příštím PLESKu.

hrOby vykradeny!!!

Už jste provedl nějaký hrdinský 
skutek v životě?
Nepamatuju se, ale asi ne.
A jaký fígl jste použil? Určitě 
nebylo jednoduché se dostat přes 

šlupku.
Rval jsem to jako dravá šelma.
Myslíte, že vaše matka bude mít 
z Vašeho úspěchu radost?
Ano velikou, ale už budu mu-
set běžet na ducháč, pane redak-
tore, tak mohl byste mi prosím už 
položit poslední otázku?
Zajisté. Tak mi ještě povězte, co 
nejraději děláte ve volném čase.
Rád hraju bojovky a nějaký ty 
indiánský hry. Rád také vyrábím 
luky a biče.
Velké díky za čtenáře plesku a 
přeji krásný zbytek dne!

Prodám pružný luk velikosti 5 cm
Zn. Na velikosti nezáleží!


