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Starosta si prohlédl studnuStarosta si prohlédl studnuStarosta si prohlédl studnuStarosta si prohlédl studnu    
Pan starosta Játovím si šel včera z večera 
obhlédnout Kocourkovskou studnu. Podíval se 
tak pořádně, že to ani sám nečekal. Zamotala 
se mu hlava a ejhle, žbluňk. Voda vyšplouchla 
až na okov. Starosta se koupe ve studni! 
Lidičky, spěchejte všichni sem, musíme starostu 
vytáhnout. 
 
Stromy slepici nepomáhajíStromy slepici nepomáhajíStromy slepici nepomáhajíStromy slepici nepomáhají    
Kocourkovští, stromy bez vody uschly a odmítly 
dělat slepici stín, musíme ji proto co nejrychleji 
z jámy vysvobodit. Zkusíme přinést slepici kládu, 
která nám už dlouho překáží v cestě. I když se 
už dá kolem ní chodit, protože jsme posunuli 
kostel a udělali tak místo, bude dobré, když 
z cesty zmizí. Kdyby náhodou neuměla 
starostova slepice šplhat po kládě, přineseme 
žebřík, který nemáme, spustíme ho do jámy a 
slepice po něm hravě vyjde ven. Kdyby úplnou 
náhodou slepice nevylezla ani po žebříku, budeme 
pro ni muset slézt a vynést ji ven. Ale pozor 
v jámě je tma jako v pytli, do kterého zatím  
 

 
nikdo nechytil ani kousek světla! Budeme slípku 
muset najít hmatem.  
Poznámka autora: moc nechápu proč musely dělat stromy slepici stín 
 
Beruškov – katastrofa se přihodila 
v 12:39/26729 kdy se z nebe nad Beruškovem 
začalo snášet hejno rozzuřených krtků, které 
hrozilo, že pohltí veškerou úrodu vyhlášených 
Beruškovských bambusových tyčí. Katastrofě 
zabránil místní starosta, když pootevřel městskou 
latrínu. 
 
Koníkovice – ze sportu – kocourkovský 
šampión mula Luma v běhu po slechách opět 
zvítězila na koníkovické dostihové dráze. O dva 
slechy za 1. Lumou se umístil mulák Luman 
a 3. doběhla mula Lumun. 
 
Chameleonovice – zvláštní druh zpronevěry 
v místní továrně na žvýkačky byl záhy odhalen, 
když se pachatel, šnek O. X., žvýkaček tolik 
přejedl, že zablokoval hlavní vchod do výrobní 
haly. 
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Budou menší záplavyBudou menší záplavyBudou menší záplavyBudou menší záplavy…………    
 
 

 

Významná událostVýznamná událostVýznamná událostVýznamná událost    
Vraždíš – do sousední obce 
Vraždíš dorazil známý cirkus 
Čum-Berko. Historie cirkusu sahá 
až k nám do Kocourkova, Jeho 
zakladatel, sám pan Berka zde 
dlouhá léta parkoval maringotky, 
které Kocourkovští obyvatelé  

hlídali za příslib bezplatného 
vystoupení jmenovaného cirkusu zde, 
na kocourkovském rinku. Bohužel 
ze všeho sešlo, pan Berka i se 
svými maringotkami jednoho dne 
odjel a namluvil nám, že jsme viděli 
jeho vystoupení z maringotky každý 
rok při zazimování u nás 
v Kocourkově. Pan Berka je 

však charakter a nabídl všem 
obyvatelům zvýhodněné vstupné 145 
NiCů, skupinová vstupenka je od 
110 NiCů. Jako hlavní atrakci 
uvádí známého krotitele tarantulí 
Lumíra Silného. Tak šetřete a již 
tuto neděli od 14:00 na rinku obce 
Vraždíš. 

    
Kocourkov vKocourkov vKocourkov vKocourkov v    odpadcíchodpadcíchodpadcíchodpadcích    
Vážení spoluobčané, starostovi 
Játovím se vůbec nechce líbit 
nepořádek, který zaplavuje naše 
překrásné město chytrých hlav. 

Různé předměty se povalují všude, 
kam jen oko dohlédne. Radní pro 
odpady Stanislav Rumpold 
prozradil N.K.R., že situace se 

bez pomoci široké veřejnosti nezlepší 
a to máme jen jeden den do 
posetmění! Zavítá k nám mnoho 
hostů, tohle nesmí vidět!!!
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Potvora                
Dvoumetrová potvora,     
vkročila k nám do dvora 
asi už k nám nevkročí,       
má motyku v obočí.           
 
Pes 
Sedí hafan před řeznictvím, 
slintá tam už hodinu, 
on nemá hlad, nebojte se, 
jenom dostal vzteklinu. 
 
Anička a Alík 
Naříkala Anička, 
že ji snědli pejska, 
libového Alíčka, 
strašně se jí stejská. 
 
Žihadla 
To byl zase zážitek, 
oteklý jsem celý, 
skučím jako dobytek, 
přepadly mě včely. 
 
 
 
 
 

Rodinná 
Někdo zvoní, nadávám, 
Nemám ruce volné, 
Právě tchýni vyndavám, 
z kyseliny solné. 
Pár gumových rukavic, 
Marně šmátrám po dně, 
Nezbylo z ní vůbec nic, 
Ač jí bylo hodně. 
 
Tatínkovská 
V Kocourkově na rinku, 
Sešlo se pár tatínků, 
Měli pivo v akci v Normě, 
Proto byli v dobré formě! 
 
Zemědělsko kuchařská 
Kravička štěká bů, 
A chlívek je plný psů, 
Vyžeňte tu slepici z kuchyně, 
Dělám jejího bažanta na víně. 
 
 
 
 
 
 
 

O mlčení 
Kdyby bylo hodně ryb, 
Žilo by se mnohem líp, 
Ryby vůbec nekecají, 
Jenom huby otvírají. 
Nevyjde z nich ani hláska, 
To neumí žádná kráska. 
Ty mají furt blbý keci, 
Neumějí mluvit k věci. 
 
Pro ženy 
Krásná, měkká, kulaťoučká, 
Taková jsou ženská ňadra, 
Zpevní se, když použiješ, 
Trochu toho psího sádla. 
 
Zadnice zastupitelů 
Kocourkovští občané, 
Jsou chytří a né, že né, 
Mají mozek, svaly, kulky 
Na zadku dvě stejné půlky. 
 

Noviny Kocourkovské radnice vyhlašují soutěž „noviNoviny Kocourkovské radnice vyhlašují soutěž „noviNoviny Kocourkovské radnice vyhlašují soutěž „noviNoviny Kocourkovské radnice vyhlašují soutěž „novinář amatér“. Vaše příspěvky očekáváme znář amatér“. Vaše příspěvky očekáváme znář amatér“. Vaše příspěvky očekáváme znář amatér“. Vaše příspěvky očekáváme z    rukou radních do dnešní rukou radních do dnešní rukou radních do dnešní rukou radních do dnešní 
půlnoci. Vítězové mohou očekávat za odměnu malé soukromé NiCi.půlnoci. Vítězové mohou očekávat za odměnu malé soukromé NiCi.půlnoci. Vítězové mohou očekávat za odměnu malé soukromé NiCi.půlnoci. Vítězové mohou očekávat za odměnu malé soukromé NiCi.    
    
Tento výtisk byl kontrolován městskou radou vTento výtisk byl kontrolován městskou radou vTento výtisk byl kontrolován městskou radou vTento výtisk byl kontrolován městskou radou v    ččččele sele sele sele s    panem starostou, Fandou Játovím (54).panem starostou, Fandou Játovím (54).panem starostou, Fandou Játovím (54).panem starostou, Fandou Játovím (54).    


