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Hrdinný kotníkopodvrt! 
V pozdně odpoledních hodinách včerejšího plodného 
dne byl zmobilizován integrovaný záchranný systém 
černohorského regionu. Všechny úderné složky 
záchranného sboru byly naštěstí v plné pohotovosti, 
tudíž evakuace Ivči z místa činu proběhla neobyčejně 
organizovaně. Následný výlet do brněnské Dětské 
nemocnice byl jen formalitou, který potvrdil podezření 
místních zdravotnických profesionálů, že „to nic 
není“. 

Doporučení našim čtenářům: Pokud si v nejbližších 
dnech plánujete podvrtnout levý či pravý kotník, 
učiňte tak v blízkosti fary v Újezdu u Černé Hory, 
bude o vás pečováno s maximálním nasazením a 
ochotou! 

Z pera našich čtenářů 

Duhové ztráty a nálezy 

Ve večerních hodinách se naší 
redakci naskytl 
neopakovatelný pohled na 
přírodní spektákl rozpínající se 
nad nedalekými bory - sytě 
zbarvená duha 
charakteristického 
obloukovitého tvaru. Vyrazíte 
prozkoumat místo odkud duha 
pramenila? V případě 
nalezení a odevzdání pokladu 
dostane nálezce krásných 10% 
pokladu jako nálezné. 
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Balada o drakovi 

Kdysi daleko drak v jeskyni 
žil, však kdokoli se k němu 
přiblížil, nepřežil. 
Oni mysleli, že princeznu 
drak ukrývá, ale jaký 
doopravdy byl nikoho 
nezajímá. 
On vášnivý golfista, i 
rybařil rád, však ryby 
nevraždil, musel by je žrát. 
On radši do lesa na 
borůvky vyšel a někdy ani 
na noc domů nepřišel. 

Jednoho dne se vše ale 
mění, přijíždí princ a z úst 
mu zlost pění. 
Chce utnout krásnou hlavu 
drakovu, aby získal 
neúplnou přízeň královu. 
Drak však o zdradě ví a 
předem se na to připraví, 
nachystá past do které se 
princ chytne a přitom o 
kosti v téhle pasti přijde. 
Tím končí pohádka, krásná 
jak oprátka. 
Nelzete do psati, přijdete o 
kosti. 
             Neznámý autor 
 

V příštím čísle čekejte exkluzivní 
interview ohledně případu 
záhadného zmizení jednoho 
z vedoucích  


