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Kašna zatím zeje Kašna zatím zeje Kašna zatím zeje Kašna zatím zeje 
prázdnotouprázdnotouprázdnotouprázdnotou!!!!!!!!!!!!    
    
Kocourkov – Když jsme měli 
kašnu, čekali jsme, že se naplní 
vodou. "Nic si   z toho nedělejte, 
že je prázdná. Ani se nenadějete 
a bude v ní voda jako v každé jiné 
kašně," Těšili jsme se, neboť 
dosud všechny kašny, které jsme 
viděli, byly plné vody. "Budete 
vidět, sousedé, že se to stane třeba 
najednou. Možná že přes noc," 
tvrdil starosta Játovím. Každého 
rána se utíkali sousedé podívat ke 
kašně, ale ta zůstávala stále 
prázdná. "To je divná kašna. 
Přece jsme si ji sem nepostavili 
pro okrasu, ale proto, aby v ní 
byla voda. “bručeli. Pan starosta 
poručil, že od této chvíle bude 
muset každý všechnu vodu, která 
mu doma zbude, vylít do kašny. 
Tak aspoň nebude vody ubývat.  
 

 
 
Byl to opravdu dobrý nápad. 
Všichni jsme poslechli do 
nejmenšího písmenka. Když se 
někdo umyl nebo si vykoupal 
nohy, vynesl vodu do kašny. 
Když hospodyně umyla nádobí, 
vylila zbylou vodu do kašny. 
Když umyla podlahu, nevylila 
vodu na hnojiště, ale také 
do kašny. Dovedete si představit, 
že od té doby už opravdu nebylo 
v kašně nouze    o vodu. Nebyla 
ovšem čistá a v nanesené špíně 
začal růst všelijaký plevel a 
neřád, takže se tam brzy čvachtala 
i prasátka a ryla si tam vesele. 
Za nějaký čas si každý, kdo šel 
kolem. kašny, musel držet nos. 
Nakonec dal pan starosta 
všechno vyhodit a vyvézt z města 
ven. Starosta proto poručil 
odemknout starou studnu, a všichni 
jsme se hned dali do hledání klíčů 
a to se nám také podařilo.  
 

 
 
 
Nyní, když je stará studna 
konečně odemčena je zapotřebí 
přenosit z ní vodu do naší krásné 
nové kašny. S chutí do toho a půl 
kašny je naplněno. 
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
Tento plátek byl přečtenTento plátek byl přečtenTento plátek byl přečtenTento plátek byl přečten    
a schválen Kocourkovskou a schválen Kocourkovskou a schválen Kocourkovskou a schválen Kocourkovskou 
radnicíradnicíradnicíradnicí    v čele sv čele sv čele sv čele s    panem panem panem panem 
starostou Játovím (47).starostou Játovím (47).starostou Játovím (47).starostou Játovím (47).    
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VVVV    radnici už nebude tma!radnici už nebude tma!radnici už nebude tma!radnici už nebude tma!    
Kocourkov – Včera ve 
večerních hodinách přiběhl 
vyděšený radní Jenda 
Nedoveda: "Pane starosto, 
pane starosto," sotva dechu 
popadal, "z nové šatlavy utekl 
zloděj!" To bylo pěkné 
nadělení! Všichni radní 
se zvedli a horempádem utíkali             
s panem starostou do prázdné 
šatlavy. Ale co to, sousedé, 
podívejte se, podívejte se, 
šatlava nebyla vůbec prázdná, 
šatlava byla plná, plničká 
zářivého světla. Zloděj totiž 
vyboural kus zdi a dírou, 
kterou uprchl, vnikalo dovnitř 
veselé sluneční světlo.  
Páni radní strnuli po tomto 
objevu s ústy dokořán 
otevřenými a nebyli schopni 
slova. Až starosta Játovím 
se udeřil do hlavy.  

 
 
Je zapotřebí vsadit do radnice 
okna!!! 
 
 
Bobří spartakiáda Bobří spartakiáda Bobří spartakiáda Bobří spartakiáda     
příští týden se uskuteční 
vystoupení na blízké řece. 
Pozvání kocourkovského 
starosty přijala známá artistická 
bobří skupina. Proběhnou 
ukázky plavání, stavění hrází 
a překusování latě na čas atd. 
Všichni jste srdečně zváni! 
 

    
PsovPsovPsovPsov    
Kuriózní úraz dnes ošetřili 
psovští mravenci. Jednalo 
se o nezodpovědné účastníky 
potočního provozu. Nezletilá 
a podnapilá skupinka raků 
si přivodila frakturu lebky při 
couvání na jedné mělčině. 
 

    

    
    
TerorizmusTerorizmusTerorizmusTerorizmus    
Brutální teroristický útok byl 
proveden stádem blíže 
nespecifikovaného druhu včely 
lesní. Toto stádo disponující 
3-metrovýma nohama napadlo 
včera odpoledne letku útočných 
sýkorek rybničního letectva 
na pravidelné patrole. Budeme 
doufat, že se tato akce nerozvine 
ve větší  a delší konflikt. 
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Co sa stalo nové?Co sa stalo nové?Co sa stalo nové?Co sa stalo nové?    
Kocourkov - Prokázali 
jste dobré schopnosti a 
především svoji moudrost. 
Na výbornou jste postavili 
kašnu, dokázali jste 
odemknout studnu, což je na 
úrovni starostova rozumu. 
Posháněli jste stavební 
materiál na stavbu kašny 
neuvěřitelně rychlým 
způsobem. Stavba radnice 
(viz obrázek) jak sami 
sledujete, postupuje 
nekonečně dlouho. Ale 
proč? Protože nás pořád 
někdo otravuje. Všichni 
v okolí nás neustále obtěžují 
svými dotazy, chtějí naše 
rady a zkušenosti. Díky 
tomu nám ukrajují z našeho 
středo-kocourkovského času, 
ve kterém nám pak nezbývá  
 

 
na tolik důležité zkrášlování 
a budování našeho 
překrásného města. 
Vrcholem všeho bylo, když 
byli naši muži povoláni mimo 
město, aby se stali poradci 
v jiných městech a museli 
z Kocourkova vycestovat. 
Pokračování na str. 4 
  Semt 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
Novinky zNovinky zNovinky zNovinky z    okolních městokolních městokolních městokolních měst    
Psov – tragedie, která se 
stala minulé pondělí se 
naštěstí obešla bez obětí.  
 

 
Chvíli po tom co, na 
psovském smrku obilo 34  
hodin 63 minut se 
severočínská trysková ještěrka 
srazila s lokomotivou 
z Patagonie uprostřed 
Psovského jezera, které 
dovezl Franta Vomáčka na 
své koloběžce. Příčiny nehody 
právě vyšetřuje velitel 
Hvězdné flotily Pepa.
 Nepos 
 
Bearville – ze zahraničí – při 
lovení veverek v blízkém dravém 
toku se málem utopil jeden 
z pořadatelů skunk J. B. Na 
poslední chvíli byl z vody 
vytažen záchranným týmem 
kolibříků. nepos 
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Co sa stalo nové? Co sa stalo nové? Co sa stalo nové? Co sa stalo nové?     
Pokračování ze str. 3 
 
Kocourkov - V městečku 
nám zůstaly téměř jen ženy a 
děti, které všechnu práci samy 
zastat nemůžou. Pole nám 
začínají zarůstat, sýpky zejí 
prázdnotou. Ploty trouchniví, 
stavení chřadnou. Rozhodli 
jsme si proto napsat dopis 
našim mužům.  
 
 

Otcové a synové, 
muži, bratři, strýcové! 

Pomněte, že Kocourkov 
stal se městem smutných vdov! 
Bez vás, drazí, všechno vadne. 

To, co dříve bylo snadné, 
jde ted ztěžka. 
Jsou i pády, 

kdy si žádný neví rady. 
 

 
Moudrost, jež vás po léta 

odváděla do světa, 
chybí nám už řadu roků 

na každičkém našem kroku. 
Na polích dnes plevel bují. 
V sýpkách vrabci čimčarují. 
V zahradách i na sadech 

zelená se jenom mech. 
A jak vypadají domy! 

Trámy se div neprolomí, 
jak nám stářím zteřely. 
Šindele též zpuchřely! 
Sotva vítr začne vát, 
chtějí třasák tancovat. 

Otcové a synové, 
muži, bratři, strýcové! 
Poslechněte naší rady: 

Dejte hlavy dohromady! 
Svoje služby rychle zkraťte 
a hned se k nám domů vraťte! 

Vím, že nás pochopíte 
a že prosbu vyslyšíte. 

Čekáme vás každý den! 
 

 
Sotva kocourkovští manželé  
dopis dostali a přečetli, 
sebrali bez váhání svých pět 
švestek a vrátili se jako 
jeden muž, kam je srdce už 
dávno táhlo.  
Starosta Játovím 
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PočasíPočasíPočasíPočasí

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na území České republiky očekáváme dnes jasno až skorojasno. V odpoledních hodinách s 
příchodem vlny zabijaček. Teplota vody v neckách bude od 70°C do 95°C. 
Zítra v noci bude stejně jako 26. 3. 2003 tak si najděte staré noviny a přečtěte si to. 

 
    
Tento plátek byl přTento plátek byl přTento plátek byl přTento plátek byl přečten a schválen Kocourkovskou radnicí v čele sečten a schválen Kocourkovskou radnicí v čele sečten a schválen Kocourkovskou radnicí v čele sečten a schválen Kocourkovskou radnicí v čele s    panem starostou Játovím (panem starostou Játovím (panem starostou Játovím (panem starostou Játovím (54545454).).).). 


