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Bavia sa dvaja mladíci.
“Vieš, aký je rozdiel medzi debilom
a policajtom?“
Zrazu sa zo zadu vynorí policajt:
“No aký?“
“Žiadny.“
“No veď preto!“
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Medzi nami zvieratami
Mohí z Vás si určite všimli veľa zvierat, ktoré
tu máme. Čo sme sa o nich dozvedeli?

Medzi dážďovkami:
“A kde máš toho dvojho?“
“Ale, chlapci ho vytiahli na ryby“
U doktora:
“Pán doktor, ja si vôbec necítim nohy“
“Tak si kľudne pričuchnite k mojim.“

Opýtali sme sa občanov

Aký je rozdiel medzi svokrou a hmlou?
Žiadny. Najlepšie je, keď sa zdvihne a zmizne.

Čo sa ti v Tralalande najviac páči?
Paľo: Meeting.
Dominik: Spánok.
Slávo: Basketbal.

Peťo
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Lekár vysvetľuje mužovi: “Vaša žena
trpí chorobou látkovej výmeny.“
“No už mi je jasné, prečo chce každú
chvíľu nové oblečenie.“

Aké zviera máš najradšej?
Maťo: Pes, ale aj mačka.
Slávo: Zajac.
Filip: Pes.

19.7.2008

Hneď na začiatku pod lanovým centrom
máme dva kone – Fera a Sabrinu. Sem-tam sa
Ferovi povie Ferero. Hádam sa však s nejakým
občanom nerozbehne, potom by bol Ferrari.
Ak by ste hľadali kačice a labute, poprechádzajte sa okolo jazera. Ale pozor, labute
rady štípu! Psík a prasiatka sú asi jediné zvieratá, ktoré sa tu pohybujú voľne. A ešte aj
oranžový kocúr! Prasiatka bývajú spolu s kozami v ohrade nad ministerstvom zdravia.
Aby sme sa s nimi lepšie spoznali, prehodili
sme s nimi pár viet. Čo najradšej robia?
Kone: Najradšej sme, keď sa môžeme niekam
prebehnúť. Najradšej po lese.
Labute: My máme najradšej potápanie v jazere
a rady štípeme guvernéra Stana.
Prasiatka: Najradšej sa vyvalíme pred jedáleň
a čakáme na zvyšky jedla od kuchára Maroša.
Kačice: Najradšej sa rozprávame s našim
kamarátom bocianom na ostrovčeku. Ale
vôbec nie je ukecaný.

Čo sa pácha
v divadelnom ateliéri?
Vybral som sa na chatku č. 2, aby som
zistil, čo za prekvapenie na nás na Thálii
chystajú.

Veľa som sa toho ale nedozvedel, určite však
viem, že v priebehu predstavenia vystúpi veľa

Kozy: Mäkkááá tráááva, to je našééé.
Pes: Ja sa najradšej prevážam s majiteľom na
jeho bágri.
Kocúr: Najradšej lehním pod pódiom na
amfiteátri. Tak vás prosím, nedupte!
Všetkým zvieratkám ďakujeme, že si našli čas
na rozhovor.
Kubo

zvierat a dej sa
bude odohrávať
na ostrove neďaleko
Afriky.
Na Thálii si aj
posťažovali na nevyrovnané počty hercov,
ale ani to však nevadí tomu, aby tam panovala skvelá nálada a hlavne sranda.
Kubo

HOROSKOP

Čo sa šušká?
Ako každý rok, aj teraz vám prinesieme
rôzne pikošky, klebety a zaujímavosti, ktoré
na seba nabonzovali mnistri a guvernéri.

▶ Dozvedeli sme sa, že Balu chrápe ako keby
drevo pílil. Tiež je zamilovaný do vodopádov,
pretože zvuk vodopádu má ako hlásenie SMS
správy.
▶ Guvernérka Kamilka nám nabonzovala, že
guvernérka veľká Maťa tak neskutočne chrápe,
až musí ísť guvernérka Ivka spať ku koňom.
▶ Guvernérka Ivka spí po sediačky, aby mala
pekné kučery.
▶ Guvernér XY prezradil na ministra tanca
Peťa, že sa vždy ráno sprejuje na všetkých
rôznych miestach a páchne od toho celá chata.
▶ Ministreka výt. umení Zuzka nám
zabonzovala na min. Sašku, že bez pozerania
Simpsonovcov večer nezaspí.
▶ Min. tanca Peťo: guv. Viktor je až prehnane
čistotný, okolo seba má dokonalý poriadok
a neznáša otvorené dvere na balkóne, pretože
vždy nalieta hmyz, ktorý on veľmi nemá rád.
▶ Min. Peťo ešte prezradil o guv. Maťovi, že
s obľubou hádže svoje ponožky z balkóna
a v noci tak chrápe, že okolo neho lietajú rôzne
objekty.

Prečítaj si čo robiť, aby nám bolo skvele.

Kozorožec
Dávaj si pozor na svoje rohy, nestrkaj ich
tam, kam by si nemal. Tvojou výhodou je, že
v mnohých štátoch si vyhlásený za chránené
zviera, takže si môžeš k druhým dovoliť trochu
viec.

▶ Guv. Stano nabonzoval na min. tanca Peťa,
ako si s obľubou požičiava veci druhých, no po
chvíli sa mu to zneráči a hodí tam, kam sa mu
to zapáči.
▶ Guv. Evka prezradila o guv. Stanovi, že keď
s nimi hrá človeče, a nedarí sa mu niekoho
vyhodiť, tak je až priveľmi agresívny.
▶ Guv. Evka má vo zvyku “pokrstiť” každé nové
tričko farebnou tekutinou, povedal min. Mišo.
PS1: Redakcia Tralalandovín pasuje guv. Stana,
Viktora a Maťa za najfrfľošov Tralalandu.
PS2: Paula, spíš ty vôbec?
Kubo

Na slovíčko s... malým Dušom
Aké si znamenie?
Váhy.
Koľko rokov si v Tralalande?
Trošku dlhšie ako tri roky.
Máš obľúbenú skupinu?
AB pozitiv. (pozn. red.: žeby bol upír? )
Prečo iba ty stopuješ a začínaš aktivity?

Lebo je to náplň mojej práce.
Si ženatý?
Nie.
Aký máš talizman?
Rybyčkovaný hrnček.
Ďakujeme za rozhovor.

Jakub Sahulčík

Ryby
V poslednom čase ti nejak zachutilo. Dávaj si
pozor, aby ťa niekto nechytil na svoju návnadu.
Predsa, rybárska sezóna je v plnom prúde.
Rak
Mohol by si sa už naučiť chodiť dopredu
a dozasu, pretože stále vrážaš do ľudí okolo
seba. Začínaš im prekážať.
Baran
Hlavou múr neprerazíš. Drž sa tohto príslovia.
Pokús sa viac usmievať a uvidíš, že zlepšíš
náladu aj ľuďom okolo seba.
Býk
Momentálne ti je svetažiť, pretože červená
pomaly vychádza z módy. Nosí ju menej ľudí,
takže počítame s nižším počtom úrazov.
Lev
Tvoja pozícia na tróne kráľa zvierat je ohrozená.
Dávaj si pozor na ľudí v tvojej blízkosti. Chcelo
by to konečne uloviť nejakú korisť.
Vodnár
Si vo svojom živle, lebo vody máme viec
ako dosť. Zákonite by malo teraz nasledovať
obdobie sucha, ale osud je k tebe milosrdný –
našťastie tu máme sprchy.

Váhy
Nastal čas vážiť si všetko, čo ťa obklopuje. Váha
tvojej osobnosti je v spoločnosti veľmi vážená.
Udrž si to dobre zváženými rozhodnutiami
a papaj vyváženú stravu.
Panna
Konečne pre teba začína čas zaslúženého
oddychu. Uži si h, lebo nič netrvá večne... Nájdi
si vhodných kamarátov.
Blíženci
So svojim zblíženým partnerom si už začnete
liezť na nervy, pretože ste neustále spolu. Mal
by si začať viac jesť, možno ťa to ukludní.
Škorpión
Ľudia v tvojom okolí si na teba dávajú pozor, aby
si ich neuštipol svojim jedovayým chvostom.
Takže nevytŕčaj veľmi zadok.
Strelec
Tvoj cieľ ti uteká, uteká, rovnako ako
drahocenný čas, ktorého máš naozaj málo. Keď
máš čas, skús si opraviť svoje amorove šípy.
Kubo
Jožko telefonuje mäsiarovi: Pán mäsiar,
máte prasačie ušká?
Áno, mám. Vychvaľuje sa mäsiar.
A máte prasačie nožičky? Samozrejme,
že mám. Aj prasačí ňufáčik? Jasné!
Vy ale musíte vyzerať...

