
HNOJIVÁČ 103 

!POZOR ! CHRÁNĚNÁ ZÓNA! 

 

Vstupujete do oblasti, v níž žije zákonem chráněný 

HNOJIVÁČ 103. Jde o jediný exemplář svého druhu. Původ 

odvozuje od docenta Borůvky, který se pokoušel vytvořit 

domácí zařízení pohlcující biologický odpad. Mělo 

vzniknout něco mezi kompostem a stádem prasat. Základní 

podmínky byly splněny: HNOJIVÁČ 103 je neobyčejně výkonný, 

vytváří vysoce hodnotné hnojivo a má také překvapivou 

výdrž. Pan docent, dobře seznámený s lidskou pečlivostí a 

ochotou třídit odpady, také chtěl, aby se vznikající tvor 

odpadu přímo dožadoval. V tomto bodě byl snad až příliš 

úspěšný: HNOJIVÁČ 103 se odpadu netoliko dožaduje, on jej 

přímo vytváří, a to z čehokoli biologického, co se octne 

v jeho dosahu (tedy např. zvířata, lidé apod.).  

 

Upozornění:  

• Přibližování na více než 10 metrů na vlastní riziko. 

Silně nedoporučeno, s výjimkou jedinců se 

sebevražednými záměry, které prosíme, aby v zájmu 

zachování vzácných živočišných druhů přistupovali 

zhruba každé dva dny (podle tloušťky a výživnosti).  

• Focení na min. 15 m.  

• Nevyvíjet aktivitu směrem srdečním tepnám HNOJIVÁČE 

103. Riziko vyvolání stresu a nadměrné zuřivosti u 

HNOJIVÁČE 103. V případě přetnutí všech tepen také 

ohrožení života HNOJIVÁČE 103. 

 

Svaz ochránců přírody a neobvyklých tvorů 



MODSKOKAN 654 

!POZOR! CHRÁNĚNÁ ZÓNA! 

 

Vstupujete do oblasti, v níž žije zákonem chráněný 

MODSKOKAN 654. Jde o jediný exemplář svého druhu. Původ 

odvozuje od docenta Borůvky, který se ve svých začátcích 

pokoušel vytvořit také některé zábavně-estetické objekty. 

V případě MODSKOKANA 654 mělo jít původně jen o 

rozšířeného skákacího panáka pro děti. Obtížnost panáka se 

měla sama nastavovat podle věku a schopností skákajícího. 

Protože vytvářet zařízení s jedinou speciální funkcí 

považoval za poněkud nedostatečné a v důsledku toho 

nedůstojné svého genia, rozhodl se docent Borůvka vylepšit 

jedince ještě zájmem o módu a citem pro barvy. V tomto 

bodě udělal ovšem Borůvka zjevně jistou drobnou chybu ve 

výpočtu, protože MODSKOKAN 654 nabyl skálopevného 

přesvědčení, že nejkrásnější barva je tělová a nejčistší 

tělovou barvu že má lidská kůže. Pokouší se tedy 

ztěžováním skokanské dráhy nad možnosti účastníků pohltit 

do svých útrob co nejvyšší počet lidských jedinců, aby si 

mohl splnit velký sen: spíchnout si kabátek tělové barvy.  

 

Upozornění: 

• Vstupování na dráhu na vlastní nebezpečí. Silně 

nedoporučeno, s výjimkou jedinců se sebevražednými 

záměry.  

• Přítomní jedinci jsou ve skutečnosti pouhé součástky 

MODSKOKANA 654. Nepokoušejte se je proto prosit o 

milost.  

Svaz ochránců přírody a neobvyklých tvorů 

 


