
Ponuka inzercie v Tralalandovinách
Je dôležité, aby o vás občania vedeli! Ak budete 
na jarmoku niečo predávať, alebo poskytovať 
službu, možete využiť pristor v novinách a dať 
o sebe vedieť! V prípade záujmu kontaktujte 
ministra novín Miša.

Cenník inzercie:
1/4 strany  13 Tr
1/5 strany  7 Tr

Vydajme sa na cestu...
Konečne! To slovo si určite povedali mnohí 

(ak nie úplne všetci) z vás, keď sa ráno, 13.7. 

v nedeľu zobudili do pekného dňa.

Po dlhej ceste sa konečne dostávame do 
Trnavej Hory, pri krčme odbočíme, prejdeme 
ešte poslednými zákrutami a vynára sa nám 
pohľad na miesto, ktoré svojimi pestrými 
farbami zaujme všetkých okoloidúcich. Vítajú 
nás dievčatá preoblečené za rôzne veselé 
postavy. Ako si tak idete ďalej, určite si musíte 
všimnúť obrovské lezecké centrum. Dostávate 
sa na územie republiky Tralaland. 

Detská republika Traland sa nachádza 
v Kremnických vrchoch. Zloženie obyvateľstva 
je naozaj veľmi pestré. Sú tu deti zo všetkých 
kútov Slovenska, ba niektorí prišli aj zo 
zahraničia. Mnohí z vás už v Tralalande boli, 
ale niektorí sú tu prvýkrát. Nováčikom bude 
nejaký deň trvať, kým sa zoznámia s novým 
prostredím. 

Tento rok sa program pozmenil. Budeme 

cestovať, čo nám sily budú stačiť, ale hlavne, 
čo nám počasie dovolí. Myslím si, že aj ak by 
nebolo počasie ideálne, tak nám tu bude naozaj 
dobre. Ja som už zopár daždivývh ciklónov 
zažil, no radosť a pohoda tu nikdy nechýbali 
či už pršalo, alebo pálilo slnko. Nuž teda, 
hor sa užívať si leto plnými dúškami. Vitajte 
v Tralalande.

Kubo
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Nájdite v tomto vydaní Tralalandovín 

“skryté písmená“, ktorých spojením 

dostanete priezvisko osoby, ktorá 

navrhuje dizajn tralalandských tričiek. 

Napíšte ho na kupón a vhoďte do 

schránky Tralalandovín pri krbe. Zo 

správnych odpovedí vyžrebujeme troch, 

ktorí získajú skvelé náramky priateľstva. 

S Ú Ť A Ž

Opýtali sme sa občanov
Čo robíte, keď sa nudíte?
Daniel Holko: Čítam si.
Marek Gašparec: Hrám PSP.
Zuzka Plentová: Čítam si knihu.

Čo spravíš, keď sa na niekoho nahneváš?
Pavel: Nevšímam si ho.
Rišo Ravinger: Poviem mu, aby prestal.
Dávid: Zbijem ho.

Na čo ste sa najviac tešili?
Sveťa: Aktivity, dobré počasie a všety deti.
Evka a Maťa: Tešíme sa na deti.
Stano: Ja sa teším na nových ľudí a 
na počasie.                Marek Gahír, Peťo

 S Ú Ť A Ž N Ý    K U P Ó N
Správna odpoveď (10 písmen):

______________________________________

Moje meno a spolok:

______________________________________

U mäsiara: 
- Máte dnes niečo čerstvo zarezané?
- Ale áno, gaťky v zadku.

Prečo chodí blondínka pod sprchou?
- Lebo používa Wash & Go.
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Reklama v novinách?

dobrý nápad!
To je fakt

Grafický návrhv cene!

Čo je to?
- Je malá ale veľkých vála.
- Leze, leze po železe, nájde dieru, do nej vleze. 
- Strecha zelená, červené seno, kone čierne. 
- Keď to letí, je to biele, dopadne to, je to žlté.

Jakub Sahulčík

ODPOVEDE: Sekera, Kľúč, Melón, Vajce

VEGETalebo Zábavná stránka novín



V pondelok večer sme sa stali svedkami 

pilotnej časti relácie Svet v obrazoch. Na 

začiatku relácie nás ešte trochu pohnevala 

technika, no naša skvelá moderátorská 

dvojica si s tým dokázala poradiť. Ako prvú 

krajinu sme si predstavilu tú, v ktorej sa 

nachádzame – náš Tralaland. Potom nasle-

dovali televízne vstupy do jednotlivých 

krajín, ktoré si vyberali spolky. 

 Ako prvých sme videli Kanaďanov, ktorí 
nám ukázali ich národný šport, hokej. Ďalšími 
krajinami, ktoré sme zhliadli v úvodnej relácii 
boli krajiny Grónsko a Aljaška. V obidvoch 
prípadoch boli ukázaní domorodí obyvatelia 
pri ich každodennej činnosti.

Samuraji, Ninjovia a bojovníci sumo, to 
boli predstavitelia Japonska. Až z Anglicka 
zavítal preslávený detektív Sherlock Hol-
mes, aby nám pomohol nájsť stretené deti. 
Veľmi pekným spestrením programu bolo 
vystúpenie havajských tanečníc, ktoré nám  
v typickom havajskom oblečení zatancovali.

 Taliansko, Španielsko, Vatikán, či Rusko 

boli ďalšie 
štáty, ktoré 
nám ponúkli 
okienko do 
svojej kultúry. 
U Talianov to 
boli Asterix 
a Obelix, 
u Španielov 
krátky kurz 
španielčiny, 
na konci s originálnym tancom. Rusy ponúk-
li tradičnú Kalinku a z Vatikánu nás prišiel 
navštíviť pápež. 

Poslednými dvoma krajinami bola Čína 
a Egypt. Číňania ukázali, čo všetko plánujú 
vyhrať na Olympiáde a Egypt nám ukázal 
predstaviteľov jeho bohatej histórie.

Medzi jednotlivými krajinami nasledovali 
prestrihy s vystúpeniami ministerstiev – 
športových novinárov, Thálie a koní, tanca 
a výtvarných umení. 

 Tento program bol skvelý, tešíme sa na 
ďalšie časti.                                                  Kubo

Stano Fingura: Za guvernéra som sa pri-
hlásil najmä preto, lebo mám rád deti. Na 
otázku prečo si zobral aktivitu basketbal nám 
odpovedal: “Zobral som si ho, pretože som ho 
v minulosti aktívne hrával.”

Evka Mináriková: Guvernérkou sa stala, aby 
spoznala nových ľudí a chcela sa zabaviť. Ak-
tivitu twister si zobrala pretože si myslí, že je 
to veľká sranda.

Renáta Polakovičová: Guvernérkou sa stala, 
pretože jej už veľmi chýbali deti... a veľmi sa 
teší na to, ako ich na aktivite bude učiť zapletať 
náramky.

Mima Protelekyová: Práca s deťmi ju baví 
a preto je guvernérkou. Nájsť ju môžete pri ak-
tivite vybíjaná.

Zuzka Plentová: Stala sa guvernérkou hlavne 
preto, že ju baví práca s deťmi. Za aktivitu si 
vybrala náramky, pretože chcela skúsiť niečo 
nové.

Viktor Svitek: Guvernérom je najmä preto, 
lebo má rád “tralalanďákov“. Aktivitu clnky si 
vybral, lebo rád naháňa labute.

Maťo Bíly: V Tralalande bol trikrát ako občan, 
preto prišiel aj ako guvernér.

Sveťa Gabľasová: Do Tralalandu prišla preto, 
lebo o ňom počula v rádiu a chcela to vyskúšať. 
Prezradila, že v Tralalande sa jej veľmi páči.

Ivka Višňovská: Medzi jej záľuby patrí ka-
rate a divadlo. Do Tralalandu sa najviac tešila 
samozrejme na deti.

Maťa Kožová: Cez školský rok študuje a cez 
prázdniny si užíva najmä výlety do prírody. Do 
Tralalandu išla preto,pretože chcela vidieť ako 
to tu funguje,a o čo prichádzala ako dieťa.

Maťa Dežoová: Taktiež je študentkou  
a cez prázdniny sa najviac teší na dovolenku 
a priateľov. Do Tralalandu prišla,aby si tu uro-
bila nejakú tu prax.

Kamila Praženková: Najčastejšie brigádujem 
a som doma.Prečo prišla do Tralalandu? Má 
predsa detskú dušu.

Erik Šmelko, Jakub Sahulčík 

Už vieme, prečo sú tu s nami
Zistili sme pre vás, čo zlákalo guvernérov do Tralalandu. 

Za večer sme obleteli celý svet

Odkiaľ pochádzaš?
Som zo Spišskej Novej Vsi.

Na čo si sa v Tralalande najviac tešila?
Určite na vás, občanov.

Aké domáce zvieratá doma chováš?
Mám psíka Bredyho a jednoznačne ešte 
sliepky a holuby.

Chutí ti jedlo?
Jasné, je úžasné, pretože máme toho 

najlepšieho kuchára na svete, Maroša.

Máš najobľúbenejšiu pesničku?
Uff... ťažká otázka, neviem si 
vybrať najlepšiu, aby som 
neurazila ostatné.

Ďakujeme za rozhovor.

Anet, Kubo, 
Roman

Na slovíčko s... premiérkou Ejkou


