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    Speciální rozlučkové vydáníSpeciální rozlučkové vydáníSpeciální rozlučkové vydáníSpeciální rozlučkové vydání    
Milý Kocourkovský občane. Jednoho krásného dne si budeš uklízet v pokoji a narazíš na cosi. Na 

cosi zmačkanýho a ušmudlanýho. Bude to tenhle výtisk 
Novin Kocourkovské radnice. Ten vyšel právě pro takovéto příležitosti.  

Začti se a vzpomínej. 
 
 

Něco úvodemNěco úvodemNěco úvodemNěco úvodem    
Je město na zemi, které uniká globalizaci, 
nadnárodním společnostem, nemusí řešit 
krizi veřejných rozpočtů, nehrozí mu civilizační 
choroby, stres a nervové vypětí, a tak je v něm 
moc a moc krásně. Oficiální mapy o našem městě 
mlčí, ale všichni lidé ví, že Kocourkov je! Je 
originální ve své originalitě, jedinečný a 
osamocený plavec proti proudu všednosti a 
zvyklostem. Místy někdo myslí, že snad u nás 
nejsme dost chytří, či dokonce, že jsme hloupoučcí, 
ale to je "jedle, jak ta vedle" - my dobře víme, 
jak na všechno jít a jak cokoli vykoumat.  
    
    

A co se všechno děloA co se všechno děloA co se všechno děloA co se všechno dělo    
V Kocourkově jsme zažili skutečně 
kocourkoviny -  
- Zahubili jsme vrány, které ničí úrodu a děsí 
počestné občany Kocourkovské svým zjevem. 
- Pěstovali jsme sůl, až jí bylo "všude nic". 
- Zažili jsme, jak se světlo ztratilo, nebylo ani v 
kapse, ani pod stolem, prostě nebylo a tak jsme 
ho museli přinést zpět. 
- Přemluvili jsme stromy, aby udělaly stín slepici 
paní starostové. 
- Vrabce jsme shodily z kostelní  
věže, raka utopili v rybníku. 
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Nahlédli jsme Nahlédli jsme Nahlédli jsme Nahlédli jsme také také také také do podo podo podo pokladnice moudrosti kladnice moudrosti kladnice moudrosti kladnice moudrosti 
našeho městanašeho městanašeho městanašeho města        
Správná zkratka je delší, zato horší. 
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní sám. 
Jeden úsměv je lepší, než dva co už byly. 
Když se dva perou, třetí dělá rozhodčího. 
Čas neexistuje, a když už, tak je ho všude dost. 
Co můžeš udělat hned, udělej až potom. 
Lepší holub na střeše, než holubinec v hrsti. 
Když už jednou jsi, tak o tom moc nepřemejšlej. 
Každej má všechno, co má. 
Lepší nic, než vůbec nic. 
Co tě nezabije, na to neumřeš. 
Lepší nic, než něco blbýho. 
    

VánocVánocVánocVánoceeee    
Oslavy Vánoc jsme prožili jak se patří. Ve 
slavnostním duchu, s pojídáním kapra, lodičkami 
z ořechů a dalšími a dalšími příjemnostmi. Pod 
stromeček jsme dali hodně dárků a hodně jich 
tam na nás taky zbylo.  

    

    
Taky jsmeTaky jsmeTaky jsmeTaky jsme    
Stavěli kašnu a dokonce nám i došlo, že by v ní 
měla být voda. Pomáhali jsme krajánkovi 
posbírat kobylí vejce. Posouvali jsme kostel, 
protože nám překážela kláda povalující je jen 
tak na ulici. Starosta Játovím nám vždy dobře 
radil a vedl nás k lepšímu životu, jako když 
vymyslel, že musíme do radnice dát okna, aby 
tam mohlo být světlo. Bohužel až poté, co jsme 
se ho tam nanosit v igelitových pytlích.        A 
také nás starosta hojně odměňoval. Za vše 
dobré, co jsme vykonali pro město, nám bylo 
odměnou "nic".  
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobota 10. 8. 2013  Náklad: 61 výtisků 
PočasíPočasíPočasíPočasí: : : : Pozor, pozor: Od východu se k nám přiblíží teplá fronta. Velmi teplá až horká fronta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
Dokonce jsme si přečetliDokonce jsme si přečetliDokonce jsme si přečetliDokonce jsme si přečetli    velmi věcné nápisy na cedulkách jako například:velmi věcné nápisy na cedulkách jako například:velmi věcné nápisy na cedulkách jako například:velmi věcné nápisy na cedulkách jako například:    
Jestliže některá hospodyně pustí husu do starostova pole, obecní strážník ji 
chytí a bez milosti podřízne. 
NeboNeboNeboNebo::::    
Před letošním posvícením musí každý 
Kocourkovský sedlák osít dvě míry pole krupicí. 
 Kdo je osel, nechť se přihlásí. 
A neboA neboA neboA nebo: 
Na vědomost se dává, že kdo chce mít psa, musí mít náhubek a musí být přivázaný na řetězu. 
 
Nebýt těchto rad a pNebýt těchto rad a pNebýt těchto rad a pNebýt těchto rad a přikázání, jen těžko bychom žiliřikázání, jen těžko bychom žiliřikázání, jen těžko bychom žiliřikázání, jen těžko bychom žili!!!!    
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Něco z Kocourkovské poezieNěco z Kocourkovské poezieNěco z Kocourkovské poezieNěco z Kocourkovské poezie    
Leží Jana ve vaně, 
nůž jí trčí z břicha, 
pořád měla blbý kecy, 
ted už bude zticha. 
 
Další kapitolou KocourkovskýchDalší kapitolou KocourkovskýchDalší kapitolou KocourkovskýchDalší kapitolou Kocourkovských    
dějin je bodování pořádku občanůdějin je bodování pořádku občanůdějin je bodování pořádku občanůdějin je bodování pořádku občanů    
Tady je třeba poznamenat, že se může stát, že 
si někdo moc dobře neuklidí. Ale byli mezi 
námi i takový kteří si svoji laťku drželi celý 
tábor: 
 
Vysoko měla onu laťku Hanka Smržová 
z rodu ing. Strašpytla, která ztratila jeden 
jediný bodík – průměr 9,92 bodů. 
 
A kdo jí měl nízkou? 
Pepíček Bireš s průměrem 5.83 bodů z 10 
možných. Je to více než polovina. Tudíž je to 
v pořádku. 
 

 
 

Mnoho o uklízení prozradí i tento Mnoho o uklízení prozradí i tento Mnoho o uklízení prozradí i tento Mnoho o uklízení prozradí i tento grafiček:grafiček:grafiček:grafiček:    
 

 
 
 
 
 
 
Sečteno a podtrženo, jsou na tom rody takto: 
1. Strašpytlovi – průměr 8,6 bodů 
2. Neposedovi - průměr 8,4 bodů 
3. Nedovedovi - průměr 8,2 bodů 
4. Nenasytovi - průměr 8,1 body 
 
Největší výkyvy v bodování pořádku měl také 
Pepa. Viz. graf: 
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Dále už nevíme nic. Kocourkovské historie je však jistě mnohem více. Já     z ní vím jenom to, co se 
mezi lidmi vykládalo. Bylo by to velmi pěkné, kdyby se ještě mohlo sebrat také to, 
co se v Kocourkově zapsalo. Zápisky jistě jsou. To vím. Proč si to 
myslím? Inu, když se v Kocourkově stalo něco významného, starosta vždycky 
volal: "No toto! To musíme zapsat černou křídou do komína!" A my víme, že v 
Kocourkově svého starostu poslouchali.  
 
Tento výtisk kontrolovali: Petřína Myšišlápková, MikTento výtisk kontrolovali: Petřína Myšišlápková, MikTento výtisk kontrolovali: Petřína Myšišlápková, MikTento výtisk kontrolovali: Petřína Myšišlápková, Mik----Mik Braňo, ing. Strašpytel a Ríša Mik Braňo, ing. Strašpytel a Ríša Mik Braňo, ing. Strašpytel a Ríša Mik Braňo, ing. Strašpytel a Ríša 
Dejmipokoj. SDejmipokoj. SDejmipokoj. SDejmipokoj. S    reklamacemi se prosím obraťte rovnou na ně!reklamacemi se prosím obraťte rovnou na ně!reklamacemi se prosím obraťte rovnou na ně!reklamacemi se prosím obraťte rovnou na ně!    

NenasytoviNenasytoviNenasytoviNenasytovi    NedovedoviNedovedoviNedovedoviNedovedovi    NeposedoviNeposedoviNeposedoviNeposedovi    StrašpytloviStrašpytloviStrašpytloviStrašpytlovi    

Jitka KonečnáJitka KonečnáJitka KonečnáJitka Konečná    Natálie FáberaNatálie FáberaNatálie FáberaNatálie Fábera    Sára OpletalováSára OpletalováSára OpletalováSára Opletalová    Pavlína KupsováPavlína KupsováPavlína KupsováPavlína Kupsová    

Terka KovaříkováTerka KovaříkováTerka KovaříkováTerka Kovaříková    Martina ŠťastnáMartina ŠťastnáMartina ŠťastnáMartina Šťastná    Andrea ŠťastnáAndrea ŠťastnáAndrea ŠťastnáAndrea Šťastná    Aneta KonečnáAneta KonečnáAneta KonečnáAneta Konečná        

Denisa KrižanováDenisa KrižanováDenisa KrižanováDenisa Križanová    Adélka VackováAdélka VackováAdélka VackováAdélka Vacková    Bára ChudáBára ChudáBára ChudáBára Chudá    Aneta KroužkováAneta KroužkováAneta KroužkováAneta Kroužková    

Aneta PlitkováAneta PlitkováAneta PlitkováAneta Plitková        Verča KalabováVerča KalabováVerča KalabováVerča Kalabová    Klára ObecovskáKlára ObecovskáKlára ObecovskáKlára Obecovská    Hanka SmržováHanka SmržováHanka SmržováHanka Smržová    

Dalibor KlikaDalibor KlikaDalibor KlikaDalibor Klika    Kuba BrázdaKuba BrázdaKuba BrázdaKuba Brázda    Kryštof KroužekKryštof KroužekKryštof KroužekKryštof Kroužek        Jakub RybaJakub RybaJakub RybaJakub Ryba    

Honzík HauberHonzík HauberHonzík HauberHonzík Hauber        Tomáš MalýTomáš MalýTomáš MalýTomáš Malý    Vojta SmržVojta SmržVojta SmržVojta Smrž    Venda ŠťástkaVenda ŠťástkaVenda ŠťástkaVenda Šťástka    

Iveta ČáslavskáIveta ČáslavskáIveta ČáslavskáIveta Čáslavská    Jana HlaJana HlaJana HlaJana Hladkádkádkádká    Petra KonečnáPetra KonečnáPetra KonečnáPetra Konečná    Hanka DrbalováHanka DrbalováHanka DrbalováHanka Drbalová    

Pavlína KonečnáPavlína KonečnáPavlína KonečnáPavlína Konečná    Tereza HájkováTereza HájkováTereza HájkováTereza Hájková    Veronika JanovskáVeronika JanovskáVeronika JanovskáVeronika Janovská        Lucka ObecovskáLucka ObecovskáLucka ObecovskáLucka Obecovská    

Jáchym SoučekJáchym SoučekJáchym SoučekJáchym Souček    Pavel MrvaPavel MrvaPavel MrvaPavel Mrva    Fanda UhlířFanda UhlířFanda UhlířFanda Uhlíř    Terka MatějkováTerka MatějkováTerka MatějkováTerka Matějková    

Pepča BirešPepča BirešPepča BirešPepča Bireš    Radim DoležalRadim DoležalRadim DoležalRadim Doležal        Marek ZemanMarek ZemanMarek ZemanMarek Zeman    Adam ReitingerAdam ReitingerAdam ReitingerAdam Reitinger    

Kuba SkalkaKuba SkalkaKuba SkalkaKuba Skalka    Lukáš ZemanLukáš ZemanLukáš ZemanLukáš Zeman    Michal NohavaMichal NohavaMichal NohavaMichal Nohava        Denis MDenis MDenis MDenis Majerajerajerajer    

Philip FáberaPhilip FáberaPhilip FáberaPhilip Fábera    Martin FořtMartin FořtMartin FořtMartin Fořt    Ondra NosekOndra NosekOndra NosekOndra Nosek    Pavel BartáčekPavel BartáčekPavel BartáčekPavel Bartáček    

    Pepa BílýPepa BílýPepa BílýPepa Bílý    Rézina KejvalováRézina KejvalováRézina KejvalováRézina Kejvalová    Aleš BrožAleš BrožAleš BrožAleš Brož    


