
Blíži sa štátny sviatok
Vždy na konci ciklónu je štátny sviatok. Čo 

nás čaká?

Je to deň, kedy sa občania Tralalandu lúčia 
so svojími kamarátmi a začínajú myslieť na 
domov a svoju rodinu. 

Celý tento výnimočný deň je založený na 
tradícii, ktorá sa opakuje už celé roky. Od 
relaxu až do večera je možné kúpiť si všetko 
vrátane večere, na ktorej nás budú obsluhovať 
ministri a guvernéri. Aby ste si mohli kúpiť to, 
čo sa vám páči, potrebujete Tralalany.

V podstate až večer začína to, na čo sa všetci 
tešia: chutné menu Maroškovej kuchyne, dis-
kotéka a ohňostroj.

Po celovečernom programe sa s guvernérmi 
a kamarátmi presunieme na špeciálne miesto, 
odkiaľ si pozrieme farebný ohňostroj. Všetko 
sa ukončí tralalandskou hymnou a odchodom 
na chatky.

Počas ďalšieho dňa sa občania pobalia  
a začnú prichádzať rodičia.

Myslím si, že nikto nezabudne na ten 
neopakovateľný zážitok a vráti sa sem aj o rok.

Natália Tinková
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VTIPY
Sudca hovorí obžalovanému:
- Ste obžalovaný, že ste riadili auto  
vpodnapitom stave.
- To nie je pravda, pán sudca. Bol som 
opitý práve tak, ako vy teraz.
- Zapisovateľ, poznamenajte, žo 
obžalovaný priznáva svoju vinu!

Aký je rozdiel medzi švédskym, 
francúzskym a ceským dôchodcom?
- Švédsky dôchodca raňajkuje zo 
švédskeho stola, zoberie raketu a odíde 
hrať do klubu tenis. 
- Francúzsky dôchodca vstane, dá si 
francúzsku bagetu, cammembert a odíde 
do klubu hrať golf. 
- Český dôchodca vstane, zoberie si 
švédske kvapky a francúzsku palicu a ide 
do roboty.

KARNEVAL
MASKA
NANUK
VANILKA
AVATAR

RUSNÁK
AQVA
MÚKA
SÚD
HNEV

RAST
KAMILKA
LAMPA
AUTO
SVIECA

KUNA
MAKETA
PÁV

autor: Peťo

OSEMSMEROVKA

Opýtali sme sa občanov
Prečo je nebo modré?
Dominik: Lebo sa parí.
Marek: Je tam veľa modrého dymu.
Milan: Lebo je.
Alex: Lebo je tam atmosféra.

Prečo nemá Laco vlasy?
Paľo: Je plechatý.
Michal: Ostrihal si ich.

Kedy robia kone koniny?
Drobec: Keď sa konia.
                                            Riško Ravinger

Scény, ktoré sa najmä v amerických filmoch 

neustále opakujú, ale ktoré nie sme dodnes 

schopní pochopiť...

- Autá sa zásadne nezamykajú a aj tak ich 
nikto neukradne - aj napriek tomu, že kľúčik 
ostáva často v štartéri.
- Ženy sú v krízových situáciách zásadne 
hysterické. Vtedy obvykle jačia.
- Ženy v topánkach na vysokých opätkoch bez 
problémov utekajú
- Študentky, predavačky a nezamestnaní 
bývajú v bytoch s rozlohou 200 metrov 

štvorcových, zariadených drahým nábytkom.
- Hlavný hrdina nebýva zranený ani v daždi 
guliek.
- Ľudia, ktorí visia nad priepasťou len na 
dvoch prstoch, sa nakoniec vytiahnu do 
bezpečia.
- Časované bomby sú zneškodnené zásadne tri 
sekundy pred výbuchom.
- Filmové hrdinky/hrdinovia si ráno nikdy 
neumývajú zuby a ich partneri ich aj napriek 
tomu vášnivo bozkávajú.
- Každý taxikár už počul vetu: “Sledujte to 
auto!” a s radosťou ho prenasledoval

Na vojne príde veliteľ pred svojich 
vojakov a pýta sa ich:
- Vie tu niekto hrať na heligón?
Prihlásia sa štyria. A veliteľ na to:
- Výborne, nafúkate člny!



Koľko máš rokov?
Skoro 18.

Čo robš, keď nepracuješ v Tralabare?
Študujem.

Aké je tvoje obľúbené jedlo?
Bryndzové hlušky so slaninkou. Mňááám. Na 
pitie Kofolu.

Čo ide v bare najviac na odbyt?
Pelendreky.

Čo by si si v bare 
kúpil ty?
Pelendrek.

Ďakujeme za rozhovor.

Peťo

Na slovíčko s... Drobčekom, ministrom maškrtenia

V Tralalande som si všimol jedného chlapca, 

ktorý sa veľmi nápadne podobá na Harryho 

Pottera a dozvedel som sa o ňom niečo 

zaujímavé. Volá sa Juro a tu je rozhovor:

Odkiaľ pochádzaš?
Vyliahol som sa na Sibíri zo pštrosieho vajca, 
keď som mal 4 roky.

Je pravda, že si kaskadér?
Áno, je to pravda.

Ako si sa k tomu dostal?
V rodine máme k tomu blízko. Mam jazdila 
na bicykli po lane a otec v kostýme medveďa 
vyberal vstupné.

Čo robíš v cirkuse ty?
Predvádzam svoje číslo s vrtulníkom na ručný 
pohon.

Robil si už kaskadéra vo filme?
Áno, vo filmoch Kocúr Karol, Ako utopiť 
doktora Mráčka a Harry Potter.

Ktoré scény v Harry Potterovi si nakrúcal?
Keď sme „akože“ lietali na Hrdozobcovi. 

V sktočnosti to ale nebol hypogrif, ale umelá 
sliepka. 

Nenudíš sa tu, keď tvoje povolanie je plné 
adrenalínu?
Nie, pretože tu sa o polnoci mením na 
Popolušku.

V akom filme ťa ešte budeme môcť vidieť?
Vo filme Kocúr Karol ešte žije.

Ďakujem za rozhovor.
Kubo

Tralalandský Harry PotterUvarili sme rozhovor 
s Marošom...

Aké jedlo v Tralalande najradšej varíš?
Buchty na pare.

Čo varíš najradšej?
„Varenie“ chleba s maslom.

Aké jedlo máš najradšej?
Chlieb s maslom a medíkom.

Čo ťa ťahá do Tralalandu okrem kuchyne?
Práveže ten vtip je v tom, že do Tralalandu ma 
neťahá kuchyňa ale deti.

Peťo, Anet

Ktorý z nich je skutočný?

... a Maroš nám uvaril 
chlieb s maslom

Nakrájame čerstvý chlebík, natrieme 
fajným hovädzím maslom, pridáme nejakú 
zeleninku alebo ničo sladké (medík, 
džemík). Uchopíme ručičkou a papáme. 
Dobrú chuťku :-D

Kuchár bez čapice Maroštoto je Maroš

Čo hnevá naše doktorky!
Rozhovor s ministerkami zdravia Majkou 

Brodániovou a Alicou Sekáčovou. 

Koľko máte za deň úrazov?
Dvadstať a aj viac. Už to ani nepočítame.

Potrebovali by ste pomoc?
Už sa prihlásila sestrička.

Bol už niekto s nejakým vážnym úrazom?
Áno, boli sme už aj v nemocnici.

Čo je načastejší úraz alebo choroba?
Najviac asi vyvrtnuté členky.

Čo vás najviac zaťažuje?
Vadí nám veľa zbytočných úrazov. 
Preto si dávajte pozor.

Počas uplynulých dní sme boli aj medzi 
Apačmi a na karnevale v Rio de Janeiro.


