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Je byť policajtom naozaj také úžasné?
Policajt je najžiadanejšie povolanie v miniTT. Občania sú kvôli tejto
pozícii nedočkaví a vždy sú na ňu plné rady. Nie je to ale žiadna
sranda. Policajné jednotky musia byť zaškolené, lebo aj oni sa môžu
dopustiť priestupkov. Je to hlavne ťažké, keď niekto nechce zaplatiť
pokutu. Čestná policajtka Julka sa pred vami aj rozplače keď ju niekto
nechce zaplatiť a potom je problém udržať city na uzde. Ako bonus
sme spravili rozhovor s jedným policajtom.
R: Čo sa ti najviac páči na tejto práci ?
P: To že sa môžem prechádzať a nielen sedieť.
R: Berieš nejaké úplatky ?
P: Niekedy hej... Ale nie, srandujem. Nikdy neberiem.
R: Vyhodili niekedy nejakého policajta?
P: Hej, dvoch, ale nepoznám ich.
R: Koľko krát si bol na univerzite?
P: Raz, a to ma vyškolili Miroslav a Jakub.
R: Je vaša práca veľmi ťažká ?
P: Je náhodou veľmi ťažká keď niekto nechce zaplatiť pokutu. A je tiež
ťažké udržať mestečko na uzde
Starosta sa na záver vyjadril k sťažnostiam občanov, ktorým vadia
vysoké pokuty.
,,Pokúsim sa to vyriešiť. Uvedomujem si, že niektorí policajti nie sú
féroví. Momentálne mám veľa práce, ale robím všetko pre to, aby sa
v miniTT žilo čo najlepšie.‘‘
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Pikošky a oznamy
Papajko mal v utorok tržby nad 14 000 trniek!
Po novom sú policajti rozdelení na tri stupne, pričom ten najvyšší
stupeň je najlepší. Dávajte si pozor, aby vás prichytil niekto s prvým
stupňom ;)
Po dvoch dňoch nám pribudol ďalší stánok: Noviny. Bude tu však len
výnimočne, a to v stredy a možno aj piatky. Nezabudnite v tieto dni
prísť a bude vás sprevádzať skvelá hudba.
Jeden chlapec vraj kúsal deti a celú stredu za ním chodila polícia... asi
nevydržal radu u Papajka.
Dostali sme typ od všímavého občana, ktorý navrhol, aby sa zaviedla
colnica, kde by sa kontrolovali občianske preukazy.
Redakcia je smutná, pretože už nevidí na rozprávky, ktoré premieta
kino.
V stredu sa v kuchyni záhadne pokazili trúby a veľa občanov muselo
dlho čakať, aby naplnili svoje hladné žalúdky.
Dopočuli sme sa, že nejaký výmyselník si doma prekopíroval trnky
a tie teraz kolujú medzi nami! Rozoznáte ich tak, že nie sú z lesklého
papiera, ale z obyčajného klasického.
Občania sú smutní, že v kine nemajú pukance.
Po celej zemi v miniTT sú polepené káble, o ktoré sa môžeme ľahko
potknúť. Šťastie, že tu máme záchranárov! Káble sú už teraz našťastie
vo vzduchu.
Občania sa sťažujú, že keď idú do Zmenárne, pošlú ich do banky.
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Papajko – ďalšia šokujúca správa od polície. Zamestnanci prelievajú
vodu do sirupu, aby ho mali viacej.
Robin Hoodovia po celej MiniTrnave! Remeselníci si v dielni vyrobili
mini-luky s ktorými teraz ostreľujú bezbranných občanov! Polícia
robte niečo!
V Papajku sme sa dozvedeli šokujúcu správu! Niekto kradol
z pokladne! Dúfame že bol dotyčný potrestaný a že prišiel aj na iný
spôsob ako získať trnky.
Občania by boli radi, keby sa zaviedli centové trnky, aby boli väzni vo
väzení maximálne päť minút a aby sa za skákanie nedávali pokuty.
V stredu policajti chytili kriminalistku, takže sa už nemáte čoho báť!

Rýchle oznamy
Ak máte nejaké návrhy na zlepšenia mesta, príďte s nimi na mestský
úrad a my sa im pokúsime vyhovieť :)
Divadlo hľadá nových hercov. Ak máte záujem a talent, nebojte sa
prísť
Príďte navštíviť Papajka! Skvelé koláčiky potešili celú našu redakciu.
Po náročnom dni kúsky šťavnatého ovocia určite povzbudia aj vás.
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Zasmejme sa s miniTT novinami
1. Dve blondínky sa stretli na stanici a jedna hovorí: ,,Ak uhádneš,
koľko mám parfumov v kabelke, dám ti obidva.‘‘
2. Za siedmimi horami, za siedmimi dolinami, za siedmimi
vysočinami, za siedmimi riekami, za siedmimi púšťami, za
siedmimi cirkusmi, za siedmimi reštauráciami bol domček.
V domčeku bola stolička a stôl. Na stoličke sedela babička
a nariekala: ,,Ach prečo bývam tak ďaleko!‘‘
3. Ide sedemnásť blondínok do kina a zrazu zbadajú, že ten film je
od osemnásť.
4. Ide tlstá pani po ulici a spieva si: ,,Keby som tak bola
jahôdkou...‘‘ Okoloidúci si zašomre: ,,To by bolo džemu.‘‘
5. Sedí žirafa na strome a štrikuje igelit. V tom sa vynorí ponorka
a pýta sa koľko je hodín. Žirafa vytiahne teplomer a povie:
,,Sobota.‘‘
6. Slepý, hluchý a vozíčkar nájdu čarovné jazero. Skočí tam slepí
a hovorí. ,,Chalani, chalani ja vidím! ‘‘ Skočí tam hluchý a hovorí.
,, Chalani, chalani ja už počujem! ‘‘ Skočí tam vozíčkar a hovorí.
,, Chalani, chalani ja mám nové gumy!‘‘
7. Idú dve stíhačky a jedna nestíha.
8. Zhovárajú sa dvaja chlapci: ,,Vy sa pred obedom modlíte?‘‘,,Nie,
naša mama varí dobre.‘‘
9.Syn hovorí mame: ,,Mami, horí lampa.‘‘ ,,Nehovorí sa horí lampa,
ale lampa svieti.‘‘ ,,...Tak mami, už nám svietia aj záclony.‘‘
10.Príde malý Janko domov a pýta sa ocka: ,,Ocko, čo je to bizón?‘‘
Zamyslí sa. ,,Vieš synček, to je taká blbá ryba.‘‘ Odporuje: ,,Ale nám
pani učiteľka povedala, že behá po lese.‘‘ ,,Veď hovorím, že je blbá!‘‘
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Rýchly rozhovor s trénerom
1. Prečo ste sa rozhodli stať sa trénerom ?
,,Som hokejista takže toto ihrisko dobre poznám. Baví ma udržiavať
telo v kondícii a pomáhať iným. ‘‘
2. Je táto práca ťažká ?
,,Som športový typ takže som zvyknutý na námahu. ‘‘
3. Aká bola prípravka ?
,,Náročná.‘‘

VÝSTRAHA!!

Kriminalistická rodina

! vrel starosta prvýkrát do rúk kladivko keď polícia zatkla Dianu
Dnes
Zedekovú .,, Tento problém tu nemáme prvý raz,‘‘ spovedal sa nám
starosta:,, Prvým väzňom bol jej brat Majo Zedek .‘‘ Je teda možné že
v Minitrnave máme dočinenie s kriminalistickou rodinou? ,,Dotyčná
bola tak isto ako jej brat odsúdený na sedem minút vo väzení. Počas
tejto doby si celý čas zakrývala tvár vakom.,, Plánujete pokračovať
v tejto nebezpečnej kariére ? ‘‘pýta sa náš redaktor zatiaľ čo polícia
odtláča fotografa. ,,Možno.“ S úsmevom nám odpovedá obžalovaná.
Tak čo občania, myslíte si že by sa mala doba vo väzení predĺžiť?
DÁVAJTE SI POZOR! Ďakujeme.
Obžalovaná má aj
mladšiu sestru. Bude
v kariére pokračovať?
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Názory na súd
Bolo to spravodlivé. Sedem minút je podľa mňa dosť. Chceli by sme
sa poďakovať sudcovi a polícii že prípad spravodlivo vyriešili, -hovorí
kamarátka obžalovanej
Nebolo to spravodlivé: Mohli dať trojminútový trest. 200trniek je
obrovská suma, - hovorí sestra obžalovanej
Bolo to spravodlivé. Každý trest musí mať následky. Minút bolo podľa
mňa veľa ale pokuta bola primeraná, – hovorí kapitán polície.

Divadelné predstavenie
V miniTT sa 12.7. o 12:00 konalo divadelné predstavenie. Talentovaní
herci krásne zahrali predstavenie – O šikane medzi deťmi. Celá miniTT
sa zišla pri hlavnom javisku. Predstavenie bolo o novom žiakovi
v škole, ktorého deti šikanovali. Našťastie mu pomohol kamarát
Hamšík a po chvíli sa stali kamarátmi. Milí miniTrnavčania!
Neodsudzujte ľudí kvôli ich nedostatkom. Za predstavenie ďakujeme
týmto hercom: Tobias Vacula, Jakub Vacula, Marko Mášik, Katarína
Kršalková, Alexandra Bohunická, Viktória Vranovcová, Lucia
Chvostálová a Michal Chvostál. Herci si stihli za necelú hodinu vytvoriť
vlastný text a zvládli svoje prvé predstavenie.

SRDEČNE GRATULUJEME !
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Zločinci
Keď niekto začne podvádzať,
Rýchlo začne odchádzať.
Policajti zrazu nestíhajú,
Preto všetkých trestne stíhajú.

Márne len, márne hľadajú zločincov,
Mali by vycvičiť i policajných psov.
Bakalári sú tu noví,
Snáď ich nikto neotroví.

Máme elitných policajtov taktiež,
Majú oči ako ostriež.
Neunikne im veru nič,
Potrebujú už len bič.
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