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Posetmění Posetmění Posetmění Posetmění ----    speciálspeciálspeciálspeciál    

Sláva Kocourkovského Sláva Kocourkovského Sláva Kocourkovského Sláva Kocourkovského 
posvíceníposvíceníposvíceníposvícení    
Kocourkovské posetmění, to 
není jen taková lepší neděle, 
ne, to je slavnost, na kterou se 
Kocourkovští celý rok těšili 
a celý rok vzpomínali. Na 
každý rok se na posetmění 
připravuje nějaká neobyčejná 
podívaná a o každém 
posetmění má všechno 
obyvatelstvo neobyčejné 
množství jídla. Kocourkovští 
kluci se vždycky tak najedí, že 
mají břicha jako bubínek, a 
táta je potom musí válet v 
trávě, aby nepraskli. To se, 
panečku, každý chlubí, kolik 

toho o posvícení snědl! 
Kocourkovští dokonce celý 
rok schovávají staré kosti a o 
posetmění je vyhazují z okna 
před dům, aby ostatním 
ukázali, kolik mají masa. 

Na Kocourkovské 
posetmění se přichází podívat 
hodně lidí z daleka a široka. 
V tento den stojí v 
Kocourkovských branách od 
rána do večera páni radní a 
každému, kdo přichází na 
posetmění, se pěkně uklání a 
zdraví: "Pěkně vítáme do 
města!" A když někdo 
odchází, tak říkají: "S 
pánembohem z města." To 

proto, aby každý věděl, že 
Kocourkov je město, a ne 
ledajaká vesnice. 
    
    
    
OmylOmylOmylOmyl    
Kocourkov – incident  
na místní ošetřovně. Popletení 
zdravotních karet mělo  
za následek, že stonožce 
Otýlii byl místo amputace 26 
noh přioperován veverčí ocas. 
Stonožka O. záhy podala  
na nemocnici obžalobu. Omyl 
této chvíle řeší zvláštní komise. 
Není známo, co všechno bylo 
amputováno nešťastné veverce. 

    
Teklo pivo zdarmaTeklo pivo zdarmaTeklo pivo zdarmaTeklo pivo zdarma    
Kocourkov – 
v kocourkovské restauraci po 
blíže nespecifikovaném výbuchu  

 
v pivním skladu měli místní 
hosté pozdvižení. Krátce  
po explozi se spustil od stropu 
občerstvení pivní déšť, který 

 
trval zhruba 20 minut. Pár 
nadšenců již 24 hodin čeká, 
jestli tato sprcha nebude 
pokračovat. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Středa 10. 8. 2005  Náklad: 8 výtisků 
Městská Kolicie pátráMěstská Kolicie pátráMěstská Kolicie pátráMěstská Kolicie pátrá    
Vyhlašujeme pátrání 
po nezvěstném chroustovi. 
Žádáme všechny občany, aby 
při pojídání čokolády dbaly 
zvýšené opatrnosti, protože 
policie má podezření, 
že se nezvěstný nachází právě 
v jednom balení poté, co spadl 
do stroje při vykovávání své 
profese. 
 
 
 
 

KKKKocourkov hledá lesocourkov hledá lesocourkov hledá lesocourkov hledá les----stav stav stav stav – 
1. ročník této světoznámé 
soutěže se konečně koná 
i u nás. Kocourkovští 
se rozhodli však tuto soutěž 
nejdříve otestovat na lesní 
zvěři. Soutěž se v lese setkala 
s nebývalým ohlasem a tak se 
kromě lišek, vlků, tchořů 
a medvědů přihlásil i vzácný 
druh tropického neandrtálce, 
který tu je na studijním 
pobytu. Do užšího výběru 
pak postoupil tchoř Emil, 
žába Al-úla-bin-ičo a opice 
Krámer.   

    
TchořoviceTchořoviceTchořoviceTchořovice - mravenčí 
záchranná služba musela být 
přivolána na základní školu 
v Tchořovicích, když dva 
místní studenti při své hádce 
a následné chemické potyčce 
přiotrávili polovinu vesnice. 
Počet obětí dosud není znám. 
Avšak záchranná služba 
varuje, aby občané v okolních 
obcích alespoň týden 
nevycházeli a nevětrali. 
 

    

Počasí Počasí Počasí Počasí ---- Upozornění!!! Trakaře padat nebudou, zato očekáváme, že k nám budou ozonovými 
dírami padat staré Ruské křápy. 
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Kroužkovcová katastKroužkovcová katastKroužkovcová katastKroužkovcová katastrofarofarofarofa    
Nečekané přívalové deště 
vyhnaly včera navečer žížaly 
ze svých děr. Mluvčí 
"Společnosti kroužkovců 
s.r.o" Prsteník Žižlín hlásí 
největší ztráty žížal v jejich 
historii. “Takové záplavy 
nepamatuji za poslední dva 
dny. Je to strašné, počítám, 
že než přestane tohle počasí, 
přijde o život nejméně dalších 
dvacet žížal.“ nechal se slyšet. 
O probíhajících záchranných 
akcích vám nemohou N. K. 
R. poskytnout žádné 
informace.  
    
RekordRekordRekordRekord    
Noviny Kocourkovské 
radnice se chystají překonat 
rekord nákladu 8 výtisků. 
Pokus proběhne zítra, kdy se 
nakladatelství "Měská 
rad@" chystá vydat 60 
výtisků N. K. R. 

Jak budou probíhat oslavy Jak budou probíhat oslavy Jak budou probíhat oslavy Jak budou probíhat oslavy 
posetmění    v Kocourkově posetmění    v Kocourkově posetmění    v Kocourkově posetmění    v Kocourkově 
letos?letos?letos?letos?    
Na to jsme se zeptali 
starosty Játovíma osobně. 
Jeho odpověď byla nečekaně 
výstižná: "Oslavy budou 
bujaré, co víc chcete slyšet." 
Našemu plátku se podařilo z 
naprosto nedůvěryhodného 
zdroje zjistit prý 100%-ně 
pravdivou informaci, že 
starosta chystá překvapení v 
podobě... V tomto okamžiku 
dostal bohužel náš informátor 
srdeční záchvat a nic už jsme    
z něj nedostali. Svíce jeho 
života zhasla jako počůraný 
ohýnek. Má smůlu, protože 
nebude na slavnostní žranici.  
Z posledních sil ještě beze 
slov ukázal na městskou 
latrínu. Co tím chtěl říci nikdo 
neví, protože nic neřekl. 
Ani ostatní radní nechtějí 
prozradit nic konkrétního, jen 

radní Semtele (mimochodem 
jeden z redaktorů N. K. 
R.) prozradil, že se letos 
nebudou prohýbat stoly pod 
jídlem, protože dal starosta 
všechny stoly vyztužit pomocí 
bukových trámků. Od jiného 
radního, který si přeje zůstat 
anonymní, jsme se zase 
dozvěděli, že starosta 
připravuje exotickou 
pochoutku, jakou ještě 
Kocourkov a natož teprve 
svět ještě neviděl. Budou to 
prý restované krteččí pacičky. 
Já osobně si myslím, že ten 
Sámsivzal kecá, protože krtci 
mají, jak známo, dlouhé drápy 
a kdo by chtěl stříhat drápy z 
paciček krtků pro celý 
Kocourkov. 
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Vítání občánkůVítání občánkůVítání občánkůVítání občánků    
Letos, jako tradičně na každém posetmění , budeme vítat občánky.  

Pozor, Pozor! 
Pavlínku KupsovouPavlínku KupsovouPavlínku KupsovouPavlínku Kupsovou vítáme letos již po sedmé 

a Petru KonečnouPetru KonečnouPetru KonečnouPetru Konečnou po jedenácté! 

Napsali jste námNapsali jste námNapsali jste námNapsali jste nám    
Noviny Kocourkovské radnice tímto děkují rodu Neposedů v čele s Rézinou Kejvalovou. Tento rod 
se jako jediný chopil možnosti publikovat své názory, zprávy a samozřejmě poezii. 

Zde jsou jejich příspěvky. Děkujeme!!!Děkujeme!!!Děkujeme!!!Děkujeme!!!    
    
O KocourkověO KocourkověO KocourkověO Kocourkově    
Milí Kocourkovští 
spoluobčané, jak už dobře 
víte, jsme rozděleni na čtyři 
rody: Neposedovi, 
Nedovedovi, Nenasytovi  
a Stršpytlovi. 
Po celý tento tábor soutěžíme 
v různých hrách, které hodnotí 
Kocourkovská rada v čele 
s panem starostou. Za 
každou výhru dostáváme různý 
počet NiCů. Ale pozor, 
také dostáváme velké a malé 
NiCy. 
 
O počasíO počasíO počasíO počasí    
Milí Kocourkovští, včera 
byla velké bouřka, byly 
blesky a pršelo. Trvalo to  
 

 
alespoň hodinu. Dnes jsme 
hráli spoustu her. 
 
Kocourkovské úrazyKocourkovské úrazyKocourkovské úrazyKocourkovské úrazy    
Víte co se stalo? Prase 
kozu potrkalo. Nene, dělám 
si srandu, stalo se to, že 
zastupitel Mates 
Nicneznám trefil Anetku 
Kroužkovou do oka a ta 
právě jela k doktorovi. 
Terezka Matějková má zase 
natažené vazy, tak se jí, 
prosím, nesmějte a neříkejte jí 
simulante! 


