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Písařovská superdrbna
Velká vodní bitva

Skandál!  Strašlivá  vodní  bitva  odehrála  se  včerejšího 
odpoledne na louce! Ani jedno koleno, rameno, břicho, vlas, 
ba  ani  malíček  na  noze  nezůstal  suchý!  Ivča  střílela  po 
Janičce,  Gabča  po  Odě,  Regi  po  Natálce,  Jindra  po  Popi, 
Zuzka po Hynkovi,  Barča po Štěpce a  Honza po všech a 
Evička se u toho pekelně smála. Myslíme si, že následující 
fotografie vydá za všechna slova!

Klasifikace klíšťat
Neboť  klíšťata  se  nám  v 
Písařově  nebezpěčně  množí, 
rozhodli  jsme  se,  že  je  nutné 
naše čtenáře poučit o základní 
kalsifikaci druhu klíště.
1. Klíště prasák
2. Klíště vlezdozadek
3. Klíště patolízal
4. Klíště zaušní
5. Klíště pupeční
6. Klíště krční

Svatba
Všechno  je  jinak!  Ačkoliv  se 
zdálo, že jsou v naší hájence na 
spadnutí  dvě  veselky,  a  to 
svatba  Ivči  a  svatba  Zuzky, 
nakonec  stačil  pouhý  jeden 
večer,  aby  se  vše  změnilo! 
Včera  jsme  byli  svědky  toho, 
jak Jindra sedí na klíně Ferdy. 
Myslíme  si,  že  více  již  není 
nutno dodávat...
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 MUDr. Picková 
radí:

Čínská medikcína na 
nedělní odpoledne.
Podle  čínského  horoskopu 
je 13. červenec ve znemení 
žáby. Proto potkáte-li žábu, 
6x  ji  obejděte  zleva,  4x 
zprava,  poté  ji  přeskočte, 
potřeste jí pracičkou, a toto 
vám  zaručí  zdraví, 
vyrovnanost  a  spokojenost 
až do konce dne.
VZP radí: opalovací krémy 
jsou  nejúčinnější  v  noci, 
kdy zajíšťují 100% ochranu 
proti slunečnímu spálení.

Bude mít plch 
rodinu?

Včera  ve  večerních  hodinách 
jsme  na  půdě  naší  hájenky 
potkali  plší  páreček.  Pan Plch 
nám  představil  svoji 
novolamželku  paní  Plchovou, 
a  při  té  příležitosti  nám 
exkluzivně  sdělil,  že  se 
chystají  na  svatební  cestu  do 
přespolního  lesa.  Na  otázku, 
zda  plánují  potomstvo  a 
založení  rodiny  se  paní 
Plchová jen potutelně usmála. 
Výbavičku  prý  zdědí  po 
rodičích. Zbývá tedy jen držet 
palce, ať jsou plšíci zdraví!


