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Rallye Asia je už i u nás

Intimní fotka závodnice s tyčí.

Závodníci při setkání s Indickými obyvateli.

Rangún. Slavná Asijská Rallye
už dorazila do naší země! Ma-
šiny jsou silné, cisterny plné
a závodníci vytrvalí. Tisíce fa-
nynek omdlévají pokaždé, když
zahlédnou v dálce obrys blíží-
cího se super kocoura.

Cestovatelé se během závo-
du ochotně druží s místními
obyvateli, poznávají památky
a ochutnávají lokální pokrmy
a fotí každou druhou tyč.

Každodenní příprava na zá-
vod je opravdu tvrdá. Závodní-
ci se nevyhnou vstávání v ne-
muslimských 10.30. „Je to tu
opravdu hrůza. Dokonce nás nu-
tí i ke koupání ve studené vo-
dě,” říká jedna z účastnic zá-

vodu. Někteří ze závodníků se
ale námahy nebojí a zpevňují

své svalstvo nošením železných
kolejnic.

Ačkoliv je už na nich znát
únava z cesty horskými hře-
beny Nepálu, závodníci přesto
nezadržitelně pokračují vstříc
svému cíli.

Je mezi nimi i závodnice
Helena, která adoptovala ne-
zletilého Aleše. Její mateřské
pudy se pravděpodobně právě
probudily. Kdo je však otcem?
To zatím nevíme!



Exkluzivně ze zákulisí našeho závodu!

Indie. Co dodává účastníkům závodu jejich ne-
překonatelnou sílu a odvahu? Je to jejich nezdol-
ný optimismus, který se projevil zejména při toul-

kách Indickou krajinou. Jen pro vás jsme získali
nahrávky jejich oslavných písní. Čiší z nich čirý
optimismus a radost ze sportovního klání.

LSD
Ši-frova-čka ta je tu nejlepší,
ši-frova-čka je tu nejlepší.
Ta-tata tadada ratata,
ta-tata tadada ratata,
ram pam pam!

Slon team
Šifrovačka,
to je hračka
do cíle se těšíme,
občas něco nevíme.
Pak na to však přijdeme
a do cíle dojdeme.
Nevěříme na náhody,
půjdeme na kozí hody!

Vočička team
Čtyři účastníci jdou,
v řadě za sebou,
šifry šifrujou
a přitom tleskajou,
Milku dostanou
a šifrovačku vyhrajou!

Žraloci
Óóóó ta dnešní šifrovačka,
ta byla teda překrásná.
Třikrát jsme si spletli cestu,
jestli do vsi nebo k městu.
Ještě že nám nepršelo,
rovnou na děravé čelo.

Kočička team
Šifrovačku máme rádi,
s ní jsme velcí kamarádi.
Jestli ňáký šifry znáš,
šifrovačku dneska dáš!

Medvěd team
Přes Broumovku, Pavlův hrob,
vysypeme bláto z bot.
Potom k naší zastávce,
skutálíme se krátce.
Šifrování, to je naše lááska,
i když je to občas jenom sáázka.
Šifrování hurá,
šifrování hej.
Hej hej hej!

Zprávy ze zahraničí

Opětovný pád mostu v Nepálu
Nepál. Po slavnostním otevření mostů dne 18. 8.
v 9.00 ráno se stala hrozná tragédie. Těsně po
přejezdu čtyř vlaků přes mosty přeběhlo stádo te-
rénních koz. K celému incidentu se vyjádřil i jistý
nejmenovaný Béňa z Nepálu.

„To víte, měl jsem jednoho strejdu ze Skandi-
návie, ale to je teď jiný příběh. Vraťme se k té-
matu. Hned ze začátku se spustil hrozný déšť.
To víte, a když tolik prší, tak všechno zmokne.
A pokud to všechno není z trvanlivých materi-
álů, tak ty materiály jaksi přestanou plnit svoji
funkci. To může být problém, pokud je zmiňova-
ná funkce například podpěra mostu, který musí

Slavnostní otevření mostu.
unést mnohatunový vlak. A víte, co se stalo po-
tom?
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Ne, říkáte? To nevadí, já vám to povím. To
mi nebudete věřit, ale splašily se mi kozy. A jed-
na z nich, vy už ji znáte, jmenovala se NE, se
rozběhla směrem k tomu mostu. A víte co se po-
tom stalo? Ona se netrefila na ten most a spadla
do propasti dolů.

Samozřejmě, ostatní terénní kozičky ji násle-
dovaly a nevšimly si, že první kozičce se stalo
něco nežádoucího. A že neuhádnete co bylo po-

tom? To byste vážně neuhádli. Ne, nesnažte se.
Víte co? Já vám to radši řeknu.

Potom se zvedlo obří tornádo a nasálo to
všechny kozy z příkopu. A jak tak ty kozičky le-
tí nahoru, tak zespodu narazí na ten rozmočený
most a ten most spadl…” sděluje Béňa z Nepálu
exkluzivně pro Barmský Bulvár.

Na druhou stranu, má to i svá pozitiva. Někde
jinde naprší kozy a budou kozí hody.

Horoskop pro následující týden

Kozičky
Všechny kozičky budou tento
týden mimořádně na roztrhání.
Musíte se nad to povznést. V ka-
riérním životě vám půjde doslo-
va o kůži. Pro své vlastní bezpe-
čí se držte své kamarádky.

Úhoři
Díky své mimořádné ohebnos-
ti, pružnosti a pevnosti se pro-
smýknete každou skulinou. Ne-
podléhejte svým elektrizujícím
pocitům, mohli byste být uzem-
něni.

Medvědi

Dnes budete převážně nabruče-
ní. Však víte, že život není žád-
ný med. V osobním životě vás
čeká zklamání, na vině je zřej-
mě vaše ztuhlé svalstvo.

Brejlovci

Všeho už máte plné brýle, po-
řád vás někde tahají po kopcích.
Zítra se budete cítit značně vy-
kolejeni.

Super kocouři
Doléhá na vás únava z posled-
ních dnů. Zdá se vám, že táhne-
te všechno sami. Nezoufejte, za-
nedlouho si budete moci odpoči-
nout od zajetých kolejí. Navždy.
Čeká vás dlouhá cesta za super
kočičkou.

Myšičky
V noci budete mít neodolatel-
nou chuť do něčeho hryznout,
dejte si pozor na mléčné vý-
robky na dřevěných podložkách
a na létající předměty.

Černá kronika
Před několika dny jsme se
rozloučili s naším kamarádem
a kolegou Pavlem. Bude nám
všem chybět, hlavně Petrovi,
jeho nejbližšímu.

Inzerce:
• Prodám kozu na součástky, tel. 77 666 2399.
• Smutná čivava na objednávku, tel. 606 856 497.
• Zaměstnáme investigativního novináře na plný úvazek.

Spěchá! Zn. Včera bylo pozdě.
Redakce


