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VAŠEK SPÁCHAL 
SEBEVRAŽDU!

K šokujícímu odhalení vedlo ob-

chodování mezi osadníky a in-

diány. Během pohybu po lesích 

utrpělo 9 z 10 osadníků ukrajin-

ského původu zranění dolních 

končetin, především kotníku. Os-

labení obchodů bylo značné a v 

katastrofi ckém scénáři mohlo vést 

až k neschopnosti osadníků splácet 

dluh anglickému králi. Případ této 

rasové diskriminace, která nemá 

náklad: 8 kusů

cena: dohodou

5. číslo

10. července 2011

MAJÍ STROMY OČI?

“ PLESK: Nejžádanější 

špína v okrese!

na americkém kontinentu obdoby, 

nyní řeší místní šerif s jeho po-

mocníky. Hlavními podezřelými 

v této kauze jsou vzrostlé smrky, 

o jejichž kořeny Ukrajinci za-

kopávali. Podle posledních infor-

mací od šerifa, všechny stromy, 

na otázky ohledně Ukrajinců, 

zarytě mlčí. Tyto okolnosti jen 

zvyšují závažnost celého případu 

a prohlubují podezření ze spáchání 

organizovaného zločinu. Zatím 

největší posun v kauze zazname-

nal šerif po výslechu nedaleko 

rostoucího malinového keře, který 

se dal slyšet, že „houby ví“. Další 

vyšetřování tedy patrně zamíří 

do nižšího porostu mezi houby a 

lišejníky. O průběhu vyšetřování 

Jen o vlásek unikl nešťastnému 

konci první borec na konec, náš 

hrdina Vašek. Po zveřejnění článku 

v PLESKu zažil raketový vzestup 

mezi mediální celebrity naší osady, 

avšak jeho kariéra neměla dlouhého 

trvání. Po zisku titulu borce dne se 

schránka naší redakce začala plnit 

dotazy slečen, které dychtily vědět, 

kterak získati Vaškovo srdce. Tou 

dobou dokonce ani naši redaktoři 

nebyli schopni přinést věrohodné 

informace o tomto tajuplném hrdi-

novi. Zásadní obrat nastal ve chvíli, 

kdy slečna Laly (v rámci zachování 

anonymity čtenářky bylo změněno 

její jméno, mimochodem se jedná 

o autorku jednoho z dopisů, na 

který naše poradna nestačila před 

uzávěrkou tohoto čísla odpovědět, 

za což se velmi omlouváme) 

”

uspořádala anketu o nejhezčího 

kluka v osadě. Výsledky byly 

pro Vaška zdrcující. Nejenže se 

neumístil na prvním místě, ale navíc 

byl potupně poražen svým bratran-

cem Michalem. Poté vzaly události 

rychlý spád. Jediné Vaškovo štěstí 

v neštěstí bylo, že neumí pořádně 

uvázat provaz a tak z celého inci-

dentu vyvázl s nepěknou odřeninou 

krku a pokleslým sebevědomím. 

Alespoň touto formou bychom 

chtěli slečně Laly vzkázat: „Tudy 

cesta nevede“.

Vás budeme informovat v dalším 

PLESKu.


