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KANADSKÝ 

TANK PŘEJEL 

KOČKOKUNU

PUČ ODVRÁCEN!

Ze zápisů noční hlídky

Rozjetý kanadský tank, kterému v četě neřekne 
nikdo jinak než „Honza“, přejel při vojenském 
cvičení nevelkou rychlostí nepozornou Kočko-
kunu, která se mu vysmívala (viz foto).  Zítra 
zasedne vojenský tribunál, který musí rozhod-

nout, zdali se kuny umějí vysmívat nepříteli 
a pokud ano, tak jestli přejetí je adekvátní trest 
za posmívání. Tanku Honzovi hrozí trest zákazu 
mytí v myčce až na 3 dny! 

Včera v dopoledních hodinách (nebo možná taky až 
v odpoledních hodinách) došlo k šokující událos-
ti, neznámý pachatel uškrtil za bílého dne poručíka 
našeho pluku. Jako vražedný nástroj použil poručíkovu 
pokrývku hlavu. Kdo? Kdy? Proč? A za kolik? Zůstává 
záhadou. O vrahovi zatím s jistotou víme jen to, že měl 
dvě ruce. Takže jednoruký Joe je určitě nevinný. Za 
jakoukoliv informaci vedoucí k dopadení pachatele byla 
vypsána odměna 30 bonů. Své tipy házejte do poštovní 
schránky Blembáku na srubu Viktorka u splavu.

Duo rebelů Karel a Karel bylo dopadeno vojen-
skou kontrarozvědkou dříve, než stihli provést 
plánovaný puč proti generálovi Jonnymu. Zása-
hová jednotka je zatkla ve chvíli, kdy si užívali 
společný oběd. Karlovi hrozí trest až 5 hodů 
vrchcábů se smrtí a Karel, který vše zosnoval, 
může dostat až 8 hodů. Více na straně 2.

Na pulty obchodů se právě teď dostává unikátní 
přístroj „(Ko)márobijec“. Máte problémy s obtíž-
ným hmyzem? Běžný repelent Vám nestačí? Ne-
bojíte se zkusit něco tvrdšího? Pokud jste alespoň 
na jednu otázku odpověděli „ano“ nebo „mož-
ná“, pak je (Ko)márobijec právě pro Vás! (Ko)
márobijec je multifukční zařízení s právě dvěmi 
funkcemi.  Účinně dokáže likvidovat veškerý 
hmyz v bezprostředním okolí. Po vypnutí funkce 
„ko“ jej můžete používat na bití nejbližšího Máry. 
Při testování tohoto zařízení nebyl zraněn ani 
jeden Mára a výrobce prohlašuje, že s onemocně-
ním Máry Tesaříka a Máry Eliáše nemá vůbec nic 
společného. 

• slyšeli jsme hrochy a podivné zvuky, křupání 
světlušek, žbluňkání vody a řev motýlů

• Tom byl podezřele dlouho na WC
• 23:22 – kupodivu klid
• štáb začal z ničeho nic začal křičet (ne chatka, 

ale vedoucí)
• 23:55 – děláme si srandu z bubáků
• 0:00 – předává se želo hlídky dál
• 0:04 – je to děsná sranda (druhá hlídka tu 

pořád je, třetí taky)
• 0:06 – voda v potoce teče rychleji, nebo 

pomaleji – nikdo to nechce zjišťovat
• 0:10 – naše city zranilo odhalení, že bubáci 

neexistují
• 0:09 – omlouváme se této minutě a dodatečně 

popisujeme, že se nic nestalo
• 00:11-00:12-0:13-0:14 loučení hlídky číslo 2
• 0:47 – nic se neděje
• 0:48 – nic se nestalo

VRAŽDA 
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DNE!

(KO)MÁROBIJEC



Beran (21.3. – 20.4.)
Před cestou domů si řádně prohlídni batoh, protože 
kuny jsou ze všeho nejhorší.
Býk (21.5. – 21.5.)
Dnes máš žaludek na vodě, vyhni se večerním kaloriím 
a nech ztloustnout svého poručíka.
Blíženci (22.5. – 21.6.)
Užij si dnešního večera, může být tvým posledním.
Rak (22.6. – 22.7.)
Dnešní večer nepromarni svoji šanci. Hvězdy jsou ti 
nakloněny – můžeš být hvězdou večírku.
Lev (23.7. – 22.8.)
Dnes šetři svůj nos! Týden v jedněch ponožkách je už 
opravdu dost…
Panna (23.8. – 22.9.)
Pokud tě příští týden potkají domácí práce, vzpomeň si: 
kde štěstí zradilo pomůže ti kladivo.
Váhy (23.9. – 23.10.)
Na dnešní noc si neplánuj žádnou schůzku! Souhvězdí 
Honzy a Emy této aktivitě není nakloněno.
Štír (24.10. – 22.11.)
Až ti bude nejhůř, tak nezoufej, muže být i hůř.
Střelec (23.11. – 21.12.)
Když si nebudeš něčím jist, tak věž, že C je správně.
Kozoroh (22.12. – 20.1.)
Dnešek tě velmi unavil, vyčistit si hlavu a poseď 
u ohýnku s přáteli.
Vodnář (21.1. – 20.2.)
Zítra se setkáš s osobou, kterou jsi 14 dní neviděl.
Ryby (21.2. – 20.3.)
Dnes se dozvíš něco na někoho s někým o kterém někdo 
neví.
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Koutek poezie
MOJE ŽENA
Denis Freitas
Pohoda mi dá lásku
pěknou ženu z tácku
vtipem ji okouzlím
vítězně ji odnosím
brýlemi ji uvidím
mezi svými žabáky

Tereza Pavelková
Jeden chytrák po lásce toužil,
neměl víru, a tak se soužil.
Byl to hlava a měl vtip,
rozhodl se jít na trip.
Vidinu měl takovou,
najít lásku za horou.
Neměl víru, tušil blud
v tu ránu ho zalil stud.
A šel, hle tu je houba!
chtěl ji sníst, no to je trouba.
Jako každý Čech, 
že ta houba má svůj dech.
Řek jí „dej mi nevěstu“,
nechám ti tu svou vestu.
Houba mlčela zarytě,
hochu styď se velice.
Na houbu se nespoléhej,
svému bludu nepodléhej.
Láska ta z daleka,
ubal cígo na backa.

AHOJ
Mirolslava Glinina
Vlašťovka si lítá
láhev se s ní vítá
pejsek mává vocáskem
nechce máchat jazýčkemPŘÍVALOVÉ DEŠTĚ NA OSTROVĚ

VAŠEK MÁ NOVÝ HARÉM

PAŠERÁCI OPIC 
DOPADENI!

Sukničkář Vašek značně obměnil složení svého 
harému, Dorka s Hankou upadly v nemilost 
a byly nahrazeny mladšími a více perspektivními 
kolegyněmi.

Téměř 7 let trvalo vyšetřování této spletité kauzy.  
Činnost dvojice delikventů (L. alias K. a V. alias 
K.) začala jednoduchým přechováváním menších 
opiček pod záminkou roztomilosti a občasného 
pobavení. Tento naivní hazard se však během let 
změnil v téměř zvrácenou oblibu v opicích a je-
jich dodávání do různých táborů, škol v přírodě 
a výletů. Poslední dva roky to vypadalo, že jejich 
řádění přestalo, ale naši nejlepší investigativní 
reportéři zjistili, že tato nechvalně známá dvojice 
má pod palcem veškeré opičí aktivity nejen na 
našem území, ale i po celé Evropě. Po zásahu 
však byli téměř ihned propuštěni z důvodu jejich 
imunity jakožto velvyslanců Bornea a Pago Pago. 
Údajný boss místní skupiny překupníků, frontman 
skupiny Monkey Bussiness, Michal Ruprt tuto 
akci odmítl komentovat.

Naši první podporučíci 
ve večerní uniformě

Miss mokré tričko 
Mára

Lovec odměn Noe chytil 
nebezpečné kriminálníky 

Poslední dobou zachvátily náš tábor vydatné přívalové deště. Jedná se o prudce lokální srážky o úhrnu 
až 1 kýbl/m3 za 3 vteřiny, které se velmi špatně předpovídají. Nejvíce postiženou oblastí je centrální 
část tábořiště, především oblast kolem pískoviště. Tyto lijáky zaskočily nejednoho zkušeného vojáka. 
Tak tedy bděte a hlavu vzhůru!


