
Předvčerejší noční 
hlídka byla nato-
lik unešená krásou 
Bělečského ostrova, 
šuměním křídel neto-
pýrů a kvákáním žab, 
že sešla ze své obvyklé 
trasy, zašla do lesa 
a následovala červe-
né světýlko. Během 
urputného sledování 
červeného světýlka hlídka nakonec usnula. Nej-
prve se ztratila hlídka ve složení Gábinka, Fanda 

a poté na to samé místo 
zamířila dvojice Marek 
a Alina. Kdo vzbudil 
druhou hlídku, zůstává 
nejasné. Nicméně poručíci 
překvapivě rychle zjistili, 
že nejmají hlídku a zbur-
covali zbytek tábora. 
Asi po dvou hodinách se 
záchrannému týmu pod 
vedením generála Jonnyho 

podařilo unešenou hlídku nalézt v mlází za tábo-
rem a úspěšně probudit.
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ŠOK: NOČNÍ HLÍDKA BYLA UNEŠENÁ!

BANÁNY – SKRYTÁ HROZBA

{za vysokou
 cenu}

PŘEHLÍDKA VOJENSKÉ TECHNIKY

ODHALENO!
FRAJER VAŠEK MÁ 
NOVÉ NÁPADNICE

Na tradiční pře-
hlídku vojen-
ské techniky 
nedorazily 
tanky, letadla, 
ponorky, lodě, 
transportéry 
ani jiná vojen-

ská technika. 
Zato jsme se 

mohli pokochat pohledem na 
udatné vojáky Máru a Honzu, 

kteří odhalili, co se skrývá pod 
vojenským kabátem s mnoha frčkami 

a odznaky. Na návštěvnost si organizátoři roz-
hodně stěžovat nemohli, byl plný sál a další davy 

nedočkavých fanynek se tlačily venku. Stydlivý 
Mára se nejdříve trochu ostýchal, ale nakonec 
to rozjel ve velkém stylu.  Jedné nejmenované 
fanynce (Elis S.), dokonce nakreslil srdíčko na 
ruku! Připravujeme pro Vás speciální číslo Blem-
báku s velkými plakáty těchto borců.

Není tomu dávno, co jsme mohli hustovlka často 
potkat v našich lesích, především v severních 
polohách, takřka na každém kroku, nyní byl 
zařazen na seznam chráněných druhů. S jedním 
z posledních exemplářů, hustovlkem Márou, jsme 
se mohli rozloučit nedávno. Byla to velmi bolest-
ná ztráta a ještě dlouho na něj budeme vzpomínat. 
A tak važte si těch zbývajících a chraňte je.

Frajer Vašek, známý jako Váša, je idolem mnoha 
žen nejednoho pluku. Našim reportérům se 
podařilo získat cennou fotografi i Vaška a vojínek 
Dorky a Hanky. Ač to na fotografi i nelze příliš vi-
dět, Vašek se červená a evidentně je na rozpacích, 
zda dívat se vlevo či vpravo? A tak teď celý pluk 
je jako na jehličí, bude to Dorka nebo Hanka či 
nějaká jiná? Více pikantností v dalším Blembáku!

HUSTOVLK JE 
V OHROŽENÍ

Poslední dobou se výrazně 
rozšířily klany banánů, které 
napadají nevinné militaristy 
na ostrovech v Pacifi ku. Podle 
našeho zvláštního zpravodaje, 
klan BelBanana z Ekvádoru za-
číná rozjíždět svůj kartel ve vel-
kém. První velkou zakázku měl 
již při banánové aréně. Sadu 
infi kovaných banánů podstrčili 
vojáků za cílem kompletního 
ovládnutí mužstva. Další nebez-
pečné kartely jsou například Chiquita a BanaBon. 
Kartely rozlišujme na levicové a pravicové, 

které jdou snadno rozlišit podle 
levotočivého a pravotočivého 
zahnutí banánu. Extrémně 
zahnuté banány, ať tak či onak, 
dokážou být velmi nebezpečné 
a v nestřežený okamžik si trouf-
nou i na člověka. Poté se banán 
bumerangovitým pohybem vrací 
do původní pozice a je klidný 
jako beránek, avšak uvnitř se 
připravuje k dalšímu odporu. 
Jakým způsobem se banány do-

rozumívají, nám zatím není jasné. Více v dalším 
Blembáku a zatím mějte oči na šťopkách!



Beran (21.3. – 20.4.)
Dnes si hlídej svůj baret, tvůj šéf není v náladě.
Býk (21.5. – 21.5.)
Pokud chceš dnes zapůsobit na opačné pohlaví, ponož-
ky v sandálech jsou jasná volba.
Blíženci (22.5. – 21.6.)
Chceš-li mít dnes štěstí, olízni kunu.
Rak (22.6. – 22.7.)
Úsměv je základem úspěchu, ale pokud se budeš usmí-
vat jak malej jarda, tak se hlavně nediv...
Lev (23.7. – 22.8.)
Dnes nešetři repelentem. Komáři po tobě půjdou, jak 
Pavel po řízku.
Panna (23.8. – 22.9.)
Poslední dobou máš vysoké příjmy, ale neusni na vavří-
nech – bony přitahují kuny!
Váhy (23.9. – 23.10.)
Až se budeš dnes při snídani rozhodovat, jestli šťávu, 
nebo čaj, tak věz, že C je správně – dej si kakao.
Štír (24.10. – 22.11.)
Dnešek proběhne pro tebe velmi hladce, k večeru krapet 
obrace, ale celkově z toho vznikně šála.
Střelec (23.11. – 21.12.)
Bony kazí člověka, takže daruj bon, zachráníš strom!
Kozoroh (22.12. – 20.1.)
Dnes se vyvaruj riskování. Risk vždy nebývá zas tak in 
a kup si Blembáku výtisk.
Vodnář (21.1. – 20.2.)
Pokud dneska budeš cítit napětí a obavy, tak se neboj 
a svěř se Márovi.
Ryby (21.2. – 20.3.)
Nezapomeň! Čistota = půl  zdraví, ale špína = celá 
imunita.

KARLOSKOP
VOJENSKÁ MÓDA

na žaluda na truc

na zimu na zlobra

na emo  na  kozáka

na  kačera do divadla
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Koutek poezie
O STUDENTOVI A DÍVCE
Terka Jelínková
Student toužil po dívce
a ta zase po cívce.
Student zahořel k ní láskou trám
nakonec však skončil sám.
I když byla zima
nepřišlo mu to prima.
Místo aby byl nepohody králem
skočil z mostu málem.
Když byl neštěstím major
choval se jak magor.
Rozhodl se ukrást cívky
a dát to dívce do polívky.
Ale chytil ho policista zvaný Holeň
který vypadal jak tuleň.
Donutil ho hlídat cívky
tím si student získal srdce dívky.

Marek Tesařík (in memoriam)
OSN je super
jejich člen je rapper
pořád sbíraj dřevo
nejvyšší strom je vlevo
támhle vybouch vulkán
pořád na to koukám
vedle toho Praha
magnety pro vraha
vulkán najednou trysk
tuleň zařval písk
na sobě má uniformu s kobrou
paměť nemám dobrou
pod tuleněm máme trám
a vedle něj malý krám

NOE
Dobrý večer, vítejte v našem 
pořadu proti proudu, dnes je 
hostem udatný pojídač baná-
nů Noe (potlesk)
Dobrý večer.
Vždy sedíte proti proudu?
Ano, nerad splývám s davem.
Trénoval jste jezení banánů?
Ani ne, jde mi to odjakživa.
Kolik banánů sníte týdně?
Jen jeden týdně, jím spíš 
jablka.
Jaké to je, obhájit podruhé 
titul?
Je to jako každé jiné vítězství.
Nepřekvapila Vás ta výhra?
Ne, počítal jsem s tím.
Vsadil jste si sám na sebe?
Ne, byl jsem příliš zaujat sám 
sebou.
Nemáte pocit, že jste se-

bestředný?
Ne! Jsem jen 
soběstačný, 
pane redaktor.
Tak teď trocha 
té špíny. Co 
Ivanka? Prý 
Vám padla do 
oka.
Nevím, co do-
dat… Vždyť už 
to všechno víte.

Nedávno jsem také zaslechl, 
že máte jistou podnikatelskou 
činnost.
Jojo, dal jsem se na výrobu 
paliček.
A vynáší to?
 Ano, obchody jdou výborně.

ŠTĚPÁN
Dalším hostem Proti Proudu 
je borec Štěpán, udatný pijan, 
který přepil čtyři jiné borce 
z pluku.
Jaká je Vaše oblíbená značka 
vody?
Nivea a kohoutek.
Máte nějaký klíč k úspěchu?
Co největší loky, pít furt a cho-
dit často čůrat.
Jaký máte poměr nádechů ku 
počtu loků?
Cca tak 2-3 loky na nádech.
A nemáte problém s větry?
No, znáte to, trochu to prohá-
ní, ale zase je člověk rychleji 
v jídelně.
Nemáte náhodou tak trochu 
problém s pitím?
Občas, hlavně když jsem 
doma sám, tak si dám sklenku, 
třeba té Nivei, ale snažím se to 
omezovat.
Ptal jsem se Noeho a tak se 
zeptám i vás. Co nějaké slečna 
tady? Neokouzlila vás?
Co není v domě, to není pro mě. 
Neřeknu Vám nic.
Doporučíte něco těm, kteří by 
se taky chtěli stát borcem?
Dřít, dřít a potit se!

Proti proudu


