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MÁRA UKRADL PROPISKU!!!

Stavební firma Marc & John čelí 
skandálnímu obvinění z korupce  
při stavbě mostu přes Tresčí potok. 
Místo objednaného šestimetrového 
dvouproudového mostu pro pěší 
byl postaven stěží dvoumetrový 
úzký mostek, který je vhodný tak 

náklad: 8 kusů
cena: dohodou
4. číslo
8. července 2011

Úplatky při stavbě mostu?!

“Dříve než byl Velký třesk, 
vyšel první PLESK!

možná pro žáby toužící překonat 
dravou bystřinu. Navíc při prvním 
větším dešti skončil jeden konec 
mostu pod vodou, což způsobilo 
značné ztráty dřevařům. Jedná 
se o 3 promáčené boty, dvě levé 
a jednu pravou, a také psychické 
trauma, které bylo způsobeno 
osobám překonávajícím most. 
Případ je nyní v rukou právníků, 
nicméně vzhledem k rozsahu škod 
se dají očekávat tresty odnětí 1 až 
3 krajíců chleba při snídani. A to 
včetně šunky.

Během včerejšího večera byla 
podepsána klíčová dohoda mezi 
osadníky a kmenem Wassagusetů. 
Tato dohoda přináší osadníkům 
kýžený mír a konec sporů 
s největším ze sousedních kmenů. 
Osadníky reprezentoval zkušený 
vůdce Mára Rogers. Celé jednání 
proběhlo nad očekávání dobře, až 
na fakt, že Mára si po podepsání 
smlouvy strčil smluvní pero za klo-
bouk. Náčelník Velký Massasoit, 
zvaný Kamenná tvář, dostál svému 
jménu a nehnul ani brvou, ač by se 
mu jistě otvírala kudla v kapse, kdy-

Nezávislá agentura PPP (Průzkum 
Prostěradel a Povlečení) došla k 
šokujícímu zjištění. 9 z 10 vy-
braných táborových vedoucích 
neměli ještě ani pátý den tábora 
povlečenu nejen postel, ale také 
peřinu a polštář! Jestliže zvolený 
vzorek vedoucích byl opravdu 
reprezentativní, během následu-

jících týdnů očekáváme hro-
madné propouštění praček a také 
pradlen. Pokud tento trend bude 
pokračovat, předpokládá se pokles 
prodeje pracích prášků až o 8,35%. 
Jedinou nepřesností tohoto výzku-
mu je zahrnutí stanových táborů, 
které nemají postele, do celkové 
statistiky.

NezaměstNaNost v prádelNictví!!!
Včera  proběhl mezi Prádelnou 
a Stájí atletický závod dvou tré-
novaných šneků sprinterů. Po-
dle nejnovějších informací se ho 
zúčastnili dva svalnatí trénovaní 
jedinci z rodu Salátum Papáy-
us, kteří byli zřejmě inspirováni 
večerními osadnickými arénami. 
Startovací bloky opustili kolem 5. 
hodiny ranní a již v 10:30 se ocitli 
v polovině nově vybudované bet-
onové dráhy. Bohužel oba namo-
tivovaní jedinci  takzvaně přepálili 
start, což se promítlo v druhé části 
závodu. Jak celý závod nakonec 
dopadl, nevíme, protože v 20:30 
byli oba šneci zavaleni hromadou 
lůžkovin, která znenadání opustila 
Stáj a překvapila oba nepřipravené 
borce. Po obou šnecích již jejich 
kolonie vyhlásila intenzivní pátrání, 
avšak vzhledem k silně aromatické 
povaze závalu jsou jejich šance na 
přežití rovny téměř nule. Jedinou 
odlehčující informací je, že ani 
jeden ze šneků neměl ještě založenu 
svoji vlastní rodinu a naštěstí si s 
sebou vzal svůj dům.

smrt pod peřiNou

”

by byla otevírací. Nicméně již teď 
víme, že indiánské bulvární tam-
tamy nebouchají o ničem jiném. 

Vykope Velký Massasoit válečnou 
sekyru či má ještě rezervní pero? 
Více v dalším PLESKu.



Z čeho máte největší strach?
L: Z duchů.
M: Bojím se nejvíce zubaře a 
Tarase (brácha). 
Co nosíte nejradši?

L: Jeans, košile a mikiny.
M: Fotbalové dresy.
Kdo se vám líbí na táboře?
L: strýček Jára, strýček Maxim, 
tetka Máša, tetka Nasťa, Táňa, Ola 
a všichni vedoucí,
M: Mám rád sám sebe!

borec Na koNec:

Redakce PLESK, P.O. BOX u Saloonu. Omlouváme se všem, které nemají po přečtení tohoto čísla zažívací problémy, příště přiložíme projímadlo.

Když se John probudil, ucítil, že leží 
na vlhké kamenné zemi, jeho kotníky 
a předloktí byly svázány k sobě. Po 
několika minutách, kdy se pokoušel 
zorientovat v neprostupné tmě, si 
uvědomil, že slyší čísi pravidelný 
dech. V srdci doufal, že je to Martin, 
se kterým se na tuto odvážnou pouť 
vydal. “Odvážnou a bláhovou,” 
blesklo Johnovi hlavou a vzpomněl 
si na Janis, svou snoubenku, kterou 
již nejspíš neuvidí, jak teď nad tím  
přemýšlel. Je v pěkné bryndě.
Znenadání se do jeho temné cely 
prodraly paprsky světla, které Joh-
na oslnily. Před ním stanul lišácky 
vyhlížející indián, oblečený do 

huňaté, kožené vesty, naklonil se 
k němu a promluvil na něj dobrou 
angličtinou. John se dozvěděl, že je 
obviněn ze zranění boha indiánů. 
Ačkoli indiánova angličtina byla 
zmatená a nebyl zrovna výmluvný, 
John pochopil, že mluví o tom nád-
herném, děsivém zvířeti, které spatřil 
v lese, jehož stopy sledoval a které 
prý krvácí od chvíle, kdy se běloši 
objevili na indiánské území. Indiánčtí 
šamané označili za viníky Johna a 
Martinu. Zranění zvířete mělo zmír-
nit obětování těchto dvou bělochů o 
nejbližším úplňku.
Squanto donesl zprávy o zajatcích do 
tábora osadníků. Janis již několik dní 

nemohla strachem o Johna usnout, 
po zprávě od Squanta vyběhla ven 
z tábora do lesů a zastavila se až u 
jezera, padla na kolena a čekala, až 
se rozpláče. Pláč však nepřicházel. 
Janis zírala na zem před sebou, 
seděla v obrovské louži krve, ze které 
vedly ony krvavé stopy, které stály 
na začátku celého jejího neštěstí. Zv-
edla se a následovala je. K večeru ji 
stopy dovedly do obrovské jeskyně, 
prozkoumala ji, ale nic nenalezla, 
schoulila se na zemi a vyčerpáním 
usnula. Když se ráno probudila vedle 
ní spalo zraněné zvíře a hlavu mělo 
položenou na jejím klíně.

Pokračovní příště

Vážení čtenáři, přinášíme Vám 
dvojrozhovor s borci Ľudou a Max-
imem. Podotýkám, že rozhovor byl 
pěkně divoký a jsem moc rád, že už 
to máme za sebou!

Jaký byl klíč k úspěchu?
L: Moc hodně mluvím a mám tré-
novaný jazyk.
M: Hodně mlátit borce.
Změnil se vám po vítězství život?

L:Ne
M: Ne
Jaké byly předchozí úspěchy?
L: Já vyhrála druhé místo v soutěži 
v českém jazyce.
M: Mám rád fotbal a často 
vyhrávám. Mám mraky fanynek.
Odkud se znáte?
L: Známe se ze školy a jsme ka-
marádi.
Oblíbené jídlo:
L: čokošku
M: klůsky (pozn. red: noky asi, 
nebo knedle)
Byli jste v nějakém časopise?
L: Bohužel nic
M: Vradivska Hazeta
Líbí se vám život celebrity:
L: Moc.
M: Moc.
Jaké máte koníčky:
L: Malování, zpívání, tancování, 
zpívání a hraju různé hry.
M: Počítač, fotbal, jídlo, sport, 
čtení a stačí.

Odkaz Petera CarbOwa

iNzerce

Hledám
Ztratila se mi žlutá propiska se smajlíky. 
Nálezce bohatě odměním. Další informace ve 
Stodole.

prodám

Chtěl bych mít celý duchovní  program Danku 
pro sebe, nabízím tři bonbóny za čtvrt hodiny 
mlčení. Férovej obchod, ne? Zn.: Jsem v ro-
zpuku a duchovně rostu každý den o několik 
centimetrů.

Nabízím

Ladislav Chladič – myší a potkanů vyhanič. 
Zn.: nebojím se ani Coca-Coly

Včera jsem se přisálo Jendovi v podpaží, zí-
tra okolo poledne mu vysaji posledních deset 
mililitrů krve. Ocenilo bych, kdybyste mě před 
Jendovým rituálním pohřbem přenesli na jiného 
hostitele. Zn.: S krví saji i duši.

Výroba nekvalitních luků a bičů značky 
PRASK. Zn.: zdarma


