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… táborový plátek, který přináší vše, co (ne)potřebujete vědět… 

Tak se mi po vas styskauo, až se mi oka 
mgliuy, tak že žech přilečou o dyn rychli, 
abych vum tu přichystou pořundnum přivi-
tacum parade. 
Snad žešče dobře dojechali – s Kozaktour to 

je jinšo kafa jako fruvat za noge uvjunzany 

za počungym. Ale aspun se mi pjurka na-

čechraly jako z wellaflexym (to je jako tako 

butelka s pjankum, kiero robi frizure boga-

tum). No došč moich mundrošči.  

Nima žech už ledajaki Trusjok borok, ale 

podařilo se mi klofnut jednum zanovňum  

vyvuňanum zazobanum Truške – tuž kauf 

jak bingo ve sportce, vyžyniu žech vspa-

niaue vydavnictfo gazetove (mogym kon-

kurovač takimu jednymu našymu miliono-

vymu polytykovi). Přes rok žech pozbjy-

rou mundrošči gazetove, tym padym be-

dum latosi spravy ješče vjyncy aktualne, 

bumbastycki a vytuňune, a dokonce be-

dum nove rubryki. Jaki, to se něchejte pře-

kfapyt – jo je sum tež zvědavy, co ta moja 

Trušina vymyšli. A ni jyny una. Jelikoš 

žech je teraz boss, tak mum exterňum spo-

lupracovnice Kryše, kiera mo kupe co po-

vědět, tak se s nami beje dělič o vymyslu z 

jeji kebaňě. 

No poprostu beje to: 

taborovy (no jako inačy, že), 

• online – to jako vyrtualny (nimum 

pojynti, co to značy, asi to mo cosi spo-

lečnego z vyrtulum), 

• platek (to žech  niepobrou vubec, bo se 

mi to kojařy akorat z platkym kotle-

ta…) 

•  rychly – exprees (jako instantne ne-

skafe nexpresso) – bedum to prostě 

rychle, objektivni newsy, po kjerych se 

jyny zprušy.  

A co je nej, ale fakt nejduležitějše: BEZ 

CENZURY. 

Takže abych to nakuniec kapke zhyrnyu: 

bedym latoš extra naladovany a juž teraz 

se češym, co zy mnie vypadně a přistaně to 

na tej přefajnej Trusjokovej gaze-

tce. 

Pro nebystre makufěnki  -  Česki přislovi po složitu 
Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jež produkuje minimálně bellů, působí erozí na 

vrstvy hornin, uložených podél její trajektorie. 
(Tichá voda břehy mele) 

Trusji bonmot: Z celej tej vrchni slataniny rozumjym jyny tymu vodiku, bo še mi to kojaři z vudkum 7 razy destylova-
num. 
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