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HOVORY 
S ČERVENÝM 
SVĚTÝLKEM

Dobrý den, rád Vás vidím. 
Teď Vás zas nevidím. 
ČS: Blik blik.
Jak snášíte tohle parné letní 
počasí?
ČS: Blík.
Poslední dobou jste velmi 
populární, jak to snášíte?
ČS: Blík blik. Blik blikblik.
Takže reklama v rádiu a te-
levizi.

ČS: Blik blik blík.
Velice zajímavé a co chys-
táte v dalších dnech?
ČS: Blik blík.
A nemyslíte, že to může být 
trochu kontroverzní?
ČS: Blik blik.
Naši čtenáři by se o Vás 
rádi něco dozvěděli, jaká je 
Vaše oblíbená barva.
ČS: Blik blík.
Nemyslíte, že červená je už 
trochu out?
ČS: Blik?!

SKANDÁL!!! 
GENERÁL 
JONNY UJEL 
Z VOJENSKÉHO 
TÁBORA
Ostrov Běleč. Generál Jonny K. se zalekl 41 
vojínů a zbaběle ujel neznámo kam, ponechavše 
ležení na pospas divokým krabům a lesním 
kunám. Místo jeho pobytu je doposud neznámé, 
stejně jako důvodu jeho náhlého odjezdu.  V plu-
ku se šíří zvěsti o střetu generála a vojína Hulka 
(Pavel Ř.), na kterého generál narazil po seskoku 
z letadla. S kým si jej spletl, se patrně nikdy 
nedozvíme. 
Hulk údajně vyděsil generála natolik, že se roz-
hodl pro okamžitou dezerci a odjel z ostrova na 
kole. Vzhledem k tomu, že náš ostrov (podobně 

na fotografi i nejde vidět 
Hulk, což se přesně stalo 

osudné generálovi

Poslední dobou se v okolí vojenského tábora 
začalo objevovat neznámé červené světýlko. Po-
kusili jsme se shrnout všechna fakta, které o něm 
víme.  Světýlko svítí zásadně v noci a informace, 
které o něm máme, jsou založeny na pozorová-
ních hlídek. 

» červené světýlko je červené
» červené světýlko se často vyskytuje v nízkém 

jako většina ostatních ostrovů) je obklopen ze 
všech stran vodou, tak tento pokus o útěk skončil 
naprostým fi askem. Trestem za dezerci je běžně 
smrt, nicméně o tom rozhoduje generál, který 
v tomto případě učinil výjimku a udělil si milost. 
Tudíž náš pluk má i nadále generála a povýšení 
vojína Hulka je více než nepravděpodobné.  

porostu mezi vzrostlou trávou a malými smr-
ky

» červené světýlko se vyskytuje společně 
s modrým krepákem (Hulk, Daník T., Fanda)

» červené světýlko chřestí a špehuje hlídky 
(Terka, Alina)

» červené světýlko vydává divné zvuky, možná 
se objevilo i za mostem

ZÁHADA ČERVENÉHO SVĚTÝLKA

VOJENSKÝ TÁBOR 
ZAPLAVILY PODPATKY

I přes výslovný zákaz odhazování podpatků, vo-
jenský tábor zaplavily podpatky různých velikostí 
a tvarů. Nejvíce podpatků je od kanad, ale našly 
se také jehly a klíny. Vojáci se zbavují podpatků 
jako přebytečné zátěže a odhazují je, kam se jim 
zachce. Několik 
kusů zůstalo po 
včerejší tanco-
vačce v Pellarce, 
další byly nalezeny 
v záchodové míse. 
Jak se tam dostaly, 
zůstává záhadou. 
Největší skladiště 
je ovšem kolem 
ohniště, kde je to 
doslova podpatek 
na podpatku a přes 
samé podpatky 
ani nejdou vidět 
odpadky. 
Podaří se Jonnymu 
obnovit morálku zdecimo-
vaného pluku?

Generál Jonny si neví 
rady s podpatky

Koutek poezie
MYŠKA
Eliška Ridzoňová
Myška touží po dřevu,
protože má potřebu
potřebuje trám,
dobře, já jí dám.

KDO NÁM UKRADL VLAJKY?
Terka Jelínková
Psalo se v jedné rubrice
o České republice
Že prý kradou vlajky moc
teď už ale dobrou noc.

{za vysokou
 cenu}



Jejím rajónem jsou louky a lesy v okolí Mlýnské-
ho rybníka, má ráda módní srst, brousí si drápky 
na výlohy módních butiků a šití. Vydrží bez 
sprchy 10 dní, ráda se vyhřívá na sluníčku a lozí 
po stromech.

Karlokuna je velmi vzácný druh vyskytující se 
v jehličnatých lesích. Poznáte ji podle charak-
teristického zvuku „kuna kuna kuná“. Na první 
pohled vypadá velmi nebezpečně, ale vycvičená 
Karlokuna dokáže být i přítulná a občas dokonce 
poslechne na slovo. Živí se malými rozmazlený-
mi dětmi.

Jedním z mnoha druhů kun je tzv. Vaškokuna. Je 
to velmi ojedinělý a plachý poddruh, v místních 
lesích k vidění pouze za mírného deště. Některé 
zdroje uvádějí, že je ze všech kun nejkrásnější. Po 
ránu je Vaškokuna velmi čilá a rád se rozhýbává. 
Dokonce k tomu nutí i ostatní kuny.

Beran (21.3. – 
20.4.)
Dnes poznáš ve 
frontě na oběd, 
co je to hlad.
Býk (21.5. –
21.5.)
Dnes je Tvůj 
den, hlavák Tě 
pochválí.
Blíženci (22.5. – 
21.6.)
Pozor na frčky, 

je třeba frčet.
Rak (22.6. – 22.7.)
Dneska, když budeš sedět na záchodě, poznáš 
opravdového přítele.
Lev (23.7. – 22.8.)
Tento den se vyvaruj v jídelně mořských plodů, 

obzvláště krabů.
Panna (23.8. – 22.9.)
Tvé šťastné číslo je 3428559, využij toho!
Váhy (23.9. – 23.10.)
Dnes se vyvaruj cestování, zvláště do evropských 
zemí. 
Štír (24.10. – 22.11.)
Pozor na červenou, dnes je trendy růžová.
Střelec (23.11. – 21.12.)
V úklidu se Ti dnes bude dařit, avšak pozor na 
opice.
Kozoroh (22.12. – 20.1.)
Dnes objevíš ve Svítáku píseň, která se bude 
zpívat.
Vodnář (21.1. – 20.2.)
Dnes Ti někdo vyzná lásku, a nebo taky ne.
Ryby (21.2. – 20.3.)
Pro dnešek je Tvůj Čin-čong 7!

Eso Karel věští 
z jehličnatého lesa plného 
malých dětí.

INZERCE
Koupím apartmán v chatce 103, nebo vyměním 
za 1+JK (Jan Kačer) v chatce 102. Zn.: Nevím 
kudy domů.

__________________________________
Koupím 8h spánku. Zn.: Spěchá

__________________________________
Sháním parťáka na romantické procházky ve 
dvou k muničnímu skladu. Zn.: Baterku mám.

__________________________________
Prodám bednu z muničního skladu za 15 bonů. 
Zn.: Kryštof je v tom nevinně.

__________________________________
Nabízím masáže výměnou za břišní tance. Zn.: 
Nejen pro muže

BOREC NA KONEC: JAROSLAV
V soutěži o největšího siláka zvítězil jasný out-
sider z čety Slonů 
na kari, Jaroslav. 
Soupeřem mu 
byli udatní siláci 
Pavel (známý pod 
přezdívkou Hulk), 
Eliáš zvaný Dlouhé 
bidlo, Jenda zvaný 
Jenda a Kryštof.  
Borci se měřili 
v nelehkém úkolu 
házení lehkým 
sáčkem z igelitu. 

Vedení se ujal borec Hulk, který zahodil sáček do 
úctyhodné vzdálenosti 204 cm. Tento výkon byl 

překonán až v samot-
ném závěru Jarosla-
vem, který odhodil 
sáček do dálky celých 
264 cm! Naštěstí pro 
sázkovou kancelář si 
na tohoto borce nikdo 
nevsadil, tudíž výdělek 
byl tučný a organizátor 
Mára měl z podařené 
akce velkou radost 
(viz foto).

KARLOSKOP

VOJENSKÁ MÓDA

KUNY NA OSTROVĚ

KOČKOKUNA KARLOKUNA VAŠKOKUNA

na rebelku

na zimu

na  vojáka

na  kačera
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