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Známe vítěze!
Slavná Rallye Asia je již u konce!

Vítězové Rallye Asia – Nejlepší uprchlíci.

Uhori

Al-Gyda

Plutnici

Uprchlici

Pchjongjang. Konečně je to
tady! Brejlovci zajíždějí do de-
pa, superkocouři se prodávají
ve velkém. Po dlouhé a namá-
havé cestě napříč Asií jsou ko-
nečně všichni závodníci v cíli.

Jen ti nejlepší a nejvytrva-
lejší byli schopni urazit celou
vzdálenost a postavit se na start
poslední etapy, tentokrát přes
rozlehlou Čínu. Do posledních
metrů, do poslední kapky naf-
ty se tvrdě bojovalo o každou
sekundu. Vítěz je však jen je-
den a tím se stal soutěžní tým
s přiléhavým názvem „Nejlep-
ší uprchlíci”. Jako druzí se ná-
strahami dráhy hbitě prosmýk-
li „Úhoři”, třetí místo potom
strategicky a dokonale promyš-
leně získala „Al-Gyda” a jako
čtvrtí nejlepší skončili nakonec
„Plutníci”.

Bezprostředně po zveřejně-
ní výsledků proběhlo předání
čestných cen. Jak se vítězové cí-
tili, popisuje stratég týmu, Ton-
da Šámal: „Byl to skvělý pocit,
měl jsem velkou radost.” A jaká

že byla správná výherní stra-
tegie? „Snažili jsme se mít co
nejmenší hmotnost a co nejvíce
lokomotiv,” vysvětluje Tonda,
který se nyní chystá v co nej-
kratším čase překonat Transsi-
biřskou magistrálu. O dalších
úspěších jeho týmu vás bude-
me informovat. Přinášíme vám
také podrobné výsledky jednot-
livých etap Rallye Asia.

Organizátoři tímto děkují
všem zúčastněným týmům a ze-
mím, jimiž byla železniční trať
vedena.



Zprávy z domova!

Policejní zprávy
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Neznámí cizinci překro-
čili hranice
Minulý týden v noci se podařil
dvaceti tří členné skupině hro-
madný tajný přechod přes hra-
nice Číny se Severní Koreou. Mo-
tiv tohoto činu zůstává proza-
tím nejasný – vyšetřovatelé pra-
cují mimo jiné i s variantou, že
jde o špehy z kapitalistického
západu. Naše interní informa-
ce však mluví o něčem jiném –
údajně se mělo jednat o tajně
vyslanou skupinu, vezoucí do na-
ší krásné země náklad plutonia
za účelem šíření blahobytu a ko-
munistických myšlenek. Ať se
však jednalo o kohokoli, plán
průniku byl dokonale promyšle-
ný. Roztroušeni do malých sku-
pinek se v noční tmě ztratili
všem strážcům na obou stranách
hranice a proplížili se černým
lesem k lodičce, kde podplatili
převozníka a tímto způsobem

došli až do Severní Korey. Zde
podle všeho přišlo jediné slabé
místo jejich geniálního plánu –
nikdo z nich zřejmě nečekal, že
za hranicí bude muset absolvo-
vat další kus cesty skrz pohra-
niční území Severní Korey, tak-
že se jejich noční pochod změ-
ní v denní ploužení do jednoho
z pracovních táborů. V součas-
né době se již všichni nacházejí
v hlavním městě a až další dny
ukáží, o koho se jedná.

Sportovní klání
Naši mladí nadějní sportovci
se v posledních dnech zúčast-
nili turnaje v softbalu. Doká-
zali tím, že jsou pro národ do-
brou nadějí. Náš drahý vůd-
ce daroval k této příležitosti
sportovnímu svazu mládeže fi-
nanční částku ve výši 1 000 JC,
které byly rozděleny mezi fina-
listy.

Tým 1 2 3 Σ

Plutníci 8 2 14 24
Úhoř
tým

11 2 6 19

Nejlepší
uprchlíci

8 20 6 34

Al-Gyda 11 20 14 45

Vědecká přednáška
Severokorejští vědci opět pro-
kázali svoji technickou vyspě-
lost. Ing. Jiir-kaa přednášel stu-
dentům prestižních západoevrop-
ských univerzit o pokrocích na
poli mikroelektroniky. Jeho se-
minář sklidil nebývalý úspěch
a četné dotazy jen potvrdily na-
še domněnky o špatné úrovni
imperialistického školství. Tiché
zaujaté mlčení našich severoko-
rejských posluchačů svědčilo o je-
jich soustředění a plném poro-
zumění náročné problematice.

Vietnam. S politováním musí-
me konstatovat, že se v západ-
ních zemí v poslední době roz-
máhá pašování opia, jakož i ob-
chod s bílým zbožím.

Od úterý 26. 8. mezinárod-
ní policie pohřešuje mladou Asi-
atku, věk cca 14 let, která by-
la naposledy spatřena na úze-
mí okupovaném Vietnamskými

povstalci. Pokud byste tuto mla-
dou slečnu poznali na přiložené

policejní kresbě a měli o ní ně-
jaké zprávy, ozvěte se na číslo
737 880 611.

Naše socialistická země bu-
de samozřejmě potírat tyto pro-
jevy násilí všemi prostředky a na-
ši občané se nemusejí obávat
jakéhokoliv narušení veřejného
pořádku.



Zprávy ze světa

Žihrosaurus Vietnamský (Zihrosaurium Vietnamis)

Vytyčování plochy pro lov žihrosaurů.
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Nepokoje v Barmě
Barma. Občanská válka v Bar-
mě se opět rozhořela. Nálety po-
kračují, mosty jsou téměř všech-
ny zničeny. Na stranu práva se
postavily i projíždějící týmy zá-
vodu Rallye Asia, kterým se po-
dařilo pomocí divokých ptáků
zneškodnit nepřátelské opevně-
ní. O vývoji v oblasti vás už ra-
ději nebudeme informovat.

Odchycení žihrosaurů
Vietnam. Nevídaný úlovek se
v bažinách Vietnamu povedl sku-
pině závodníků z Rallye Asia.
V tamní krajině se již delší do-
bu místní potýkali s problémy,
způsobenými vytrhanými kole-
jemi, které jsou oblíbenou po-
travou zdejších vzácných živo-
čichů – žihrosaurů. Problémem

byl fakt, že žihrosauři jsou přes
den plaší a není tedy snadné je
jakkoli spatřit, natožpak chytit.
Závodníci si však věděli rady.
Připravili si na ně pasti a ty
konečně slavily úspěch. Kromě

nezměrné vděčnosti vesničanů
a možnosti pokračovat dále zís-
kali chytří lovci několik skuteč-
ně zajímavých a velmi různoro-
dých kousků.

Žihrosaurus je velmi vzácný živočich vysky-
tující se ve Vietnamu. Mnoho ze žihrosaurů se
dokáže skvěle maskovat, jak se dá vzhledem k je-
jich plachému charakteru předpokládat. Stejně
tak můžeme na jejich stavbě těla spatřit různé
končetiny či jiné vychytávky k vytrhávání kolej-
nic, u jednoho kousku se dokonce podařilo zjistit,
že konzumuje kolejnice nejraději s cibulí. Jinak
se ale ukázalo, že není důvod se Žihrosaurů jak-
koli bát – jsou to veskrze přátelští živočichové,
vhodní k hlídání domů i k přátelení se s majiteli
a to i přesto, že někteří mají ostré drápy nebo
další výrůstky. Ani tak však nejsou nebezpeční,



Exklusivní interview s Bárou L.

4

neboť ti se smrtelným jedem
přátele pouze uspí a bodec jed-
noho ze Žihrosaurů je tak ši-
kovně zaoblený, že nemůže ohro-
zit ani malé děti, které má ji-
nak moc rád. Velikosti jsou na-

opak velice různorodé a někte-
ří ze Žihrosaurů mají vskutku
podivuhodné vlastnosti – ně-
který se bez potravy přemění
v úplně jiného tvora, další má
čepičku a nohy na ocase, jiný
se umí složit ze své čtyřmetro-
vé délky do pouhých dvou me-
trů a jednoho dokonce můžete
využít i po jeho smrti. Jeho
ostnatý krk pak poslouží jako
pila.

KK: Báro, můžeme si tykat?

BL: (vyděšeně přikyvuje)

KK: Slyšeli jsme, že se Ti povedlo dostat se přes hranice z Číny.
Když jsi vyrážela, kdy jsi předpokládala, že se dostaneš do cíle?

BL: Počítala jsem s tím, že se na hranici dostaneme do sedmi.
Donutila jsem kluky i běžet. A v sedm jsme opravdu přejeli hranici.
Doufala jsem, že se vrátíme do osmi.

KK: Doslechli jsme se, že ses na tuto cestu vydala v pánském
doprovodu. Jaké to bylo, jít nočním lesem se dvěma chlapci.

BL: (smích) Asi by to bylo fajn, kdyby… ale dalo se to přežít.

KK: Báro, jaké pro Tebe bylo největší překvapení tohoto tábora?

BL: Když člověk došel k lodičkám, už se těšil do postele a Kobi
mu dal další mapu! (rozhořčeně) (smích)

KK: Báro, jaký je Tvůj nejoblíbenější vedoucí?

BL: Já mám nejraději Jirku, protože s ním máme projekt, a myslím, že málokterý z vedoucích by
mi dokázal vysvětlit, jak funguje minohledačka. A taky Nouza, protože to je Nouza. A taky moji
rodiče, Hanka a Pepa.

KK: Děkujeme za rozhovor, Báro.



Vydáno v nákladu 5 kusů.
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Křížovka
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1. spolehlivý typ lokomotivy
2. nejlepší závod současnosti
3. živočichové živící se kolejemi
4. formulář X29
5. cyanotická vrozená srdeční vada

6. vlastník prošlého pasu
7. platidlo platné po dobu závodu
8. osoby, jež je možné nalézt při sledování

světla
9.

Ze sportu

Dnes ráno se dvojici plavců, Adamovi
a Lukášovi, podařilo překonat hluboké vody blíz-
kého rybníka a vystoupit až na plošinu. Opět to
dokazuje odhodlanost a vytrvalost našich mužů
a jejich připravenost pro boj s kapitalistickým zá-
padem. Trénovali poctivě každý den, než se od-
vážili podniknout tuto strastiplnou cestu.

KK: Adame, jaká byla voda při prvním vstupu?

AB: Byla studená.

KK: Děkujeme za vyčerpávající odpověď. A jaká
byla voda při druhém vstupu?

AB: Byla teplá.

KK: A jaké byly Vaše pocity při vstupu na plo-
šinu?

AB: Bylo to dobrý.

KK: Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho
plaveckých úspěchů.


