
kód stanoviště 

VECHTROVNA 

pravidlo 

Stanoviště se mohou skládat z více částí s různým umístěním. Pořadí průchodu těmito částmi může 
být pevně stanoveno. Jednotlivé části téhož stanoviště jsou označeny týmž číslem a odlišeny od sebe dalším 
znakem umístěným za číslem stanoviště. 

Milí účastníci, 

vítejte na košířském farmářském trhu. V ohraničené zóně před Vámi se nacházejí zbytky stán-
ků, které tu zanechali prodejci, když dostali echo o blížící se policejní razii kvůli čínskému česne-
ku nelegálně dováženému po trati. 

Než se dostaví policejní vyšetřovatelé, máte výjimečnou příležitost prozkoumat jednotlivé ar-
tikly, jež tu trhovci nabízeli. V souladu s kodexem farmářských trhů je každý stánek označen jed-
notným a viditelným logem a původ produktů je hodnověrně doložen. 

Abyste nevzbudili zbytečnou pozornost, vstupujte do prostoru tržiště nejvýše ve dvou lidech, 
počínejte si obezřetně a nezdržujte se v tržišti příliš dlouho. U nabízených výrobků zhodnoťte 
hlavně vůni, doporučujeme je však rovněž ochutnat. Pokud přistoupíte ke koštu, mějte na paměti, 
že policisté nesmějí poznat, že zboží bylo otevřeno nebo že s jeho obsahem bylo manipulováno. 
Ochutnávejte proto raději po troškách. 

Zjistíte-li, že u některého stánku zboží chybí, informujte prosím hlídače tržiště. 

Zprávu hledejte u betonového sloupku. 
Hospoda proti trudnomyslnosti: Řízkárna, 320 m, 60°, otevřeno v sobotu do 3.00, v neděli od 7.00.  



název výrobku 

OLEJ 

složení 
kyselina ricinolejová, kyselina gama-linolenová, vitamín F, parafín, inulin, lecitin, voda 

Semena pro náš ricinový olej sbíráme v deltě 
Mississippi, a to zásadně v dubnu hned po bram-borové výsadbě. Po maceraci a dostatečně dlou-hé fermentaci je lisujeme až v zimě, kdy je kon-centrace škodlivého butanu v ovzduší nejnižší. Pouze během přestupného roku je třeba přípra-vu odložit na poslední čtvrtek adventu. Odborní-ci na univerzitě v Plzni zjistili, že kombinace na-

šeho oleje s tyčinkami Mars zesiluje jeho účinek. 
 

Země původu: USA  



název výrobku 

OCET 

složení 
vyrobeno z 80% jablečného kvasu (oblast Bzenec), voda, glukóza, fruktóza, L-karnitin, kyselina 

citronová, barviva E122, E124, přírodně identické aroma, vitamín C, koenzym Q10, sorban draselný Čočce dodáš chuti octem naším. Octem šetři, každá kapka drahá. Pozor, hodně kapek úsměv křiví. Tento nápoj leptá, smrdí, škodí! Vypít mno-ho litrů značí umřít. 
 

Země původu: Česká republika  



název výrobku 

MÝDLO 

složení 
hydroxid sodný, glycerol, kyselina laureová, olejnan sodný, pentahydryl tetra-di-t-butyl, kyselina 

stearová, extrakt z grapefruitových jader, karmín Našemu červenému tekutému mýdlu je umý-vání vlastní. Vždyť ono je také nejlepší! Nejširší-mu odbornému plénu se to nejhůře vysvětluje, přestože vyhovuje nejpřísnějším hygienickým pravidlům. Nejúspěšněji konkuruje i takovému soupeři, jakým není nikdo jiný než naše zelené mýdlo. Kdo ho kupuje, ten nikdy nelituje. Vaše-
mu dítěti umožňuje, že ani na volném prostran-ství nezakryje aroma, které prozrazuje, že se tím-to nejúžasnějším čistidlem vám k potěšení rádo myje.  

 

Země původu: Česká republika  



název výrobku 

SÓJOVKA 

složení 
sójové boby, pšenice, sójový hydrolyzát, cukr, ocet, rajský protlak, směs koření, barvivo E150a, 

kulér, sůl, kvasnice 

Sójová omáčka naší firmy patřila vždy mezi chuťově vynikající, a proto neskutečným způso-bem lahodí vašemu ústnímu ústrojí. Mistři v pojí-dání by mohli vyprávět, jak pomocí ní zpestřit stravu. I my doporučujeme při přípravě pokrmů s omáčkou nešetřit. 
V nemocnici na Petřinách jsme kdysi spatřili sestřičky, jak si šeptají: „Ten doktor v posledním patře ti na ex vypil celou lahvičku sójovky a pat-řičně se divil.“ Uvedeme příklady dalšího užití našeho produk-tu: Včelaři mohou zpátky přilákat roj kapkou na-ší omáčky rozpuštěné ve sklenici medu, zatímco jejím vodným roztokem lze natřít koňský postroj i celého koně a zbytek ještě přimícháte do po-střiku proti mšicím. 

 

Země původu: Polsko  



název výrobku 

BĚLIDLO 

složení 
voda, chlornan sodný (4 %), hydroxid sodný (max 1 %) Sudičky nadělily našemu bělidlu do vínku dlou-hý život a všestranné využití. Králové jej přika-zovali používat již v raném novověku. Svaté mu nic není a vše, čeho se dotkne, zbělá. Sestry, zvlá-ště pak řádové a zdravotní, si nemohou vyna-chválit zářivou bělost povlečení. Švédské ženy jej dokonce používají k odbarvování vlasů. Oříškem pro našeho šampiona zůstávají pouze zlaté vlasy zrzek. 

 

Země původu: Česká republika  



název výrobku 

LEKTVAR 

složení 
ethanol, pelyněk, kopřivový extrakt, puškvorec, karamel, cinnamal, eugenol, citral, směs síranu 

sodného a vápenatého, směs orientálního koření, menthol Trpíte bolestmi špičáků? Bolí vás tricepsy? Zve-dá se vám samovolně prostředníček při pohledu na kamaráda? Trápí vás permanentně trojklaný nerv? Potom pro vás máme vynikající lektvar, který vás zbaví všech uvedených neduhů. Apli-kujte jej mazáním v okolí krčního obratle umís-těného pod čepovcem. Upozorňujeme však, že při nadměrném užití můžete přijít až o čtvrtinu dvanáctníku. 
 

Země původu: Bhútán  



název výrobku 

KLÍH 

složení 
želatina, kolagen, peptony, polypeptidy, aminokyseliny Velmi účinné lepidlo naší provenience bylo po-užíváno již za II. světové války k lepení pevných železničních spojů. Ve snaze přeměnit zvířecí ko-pyta ve zlato jej nedopatřením vynalezl arabský učenec Ibn Issa. Vladimir Iljič zavedl v Irkutsku průmyslovou výrobu klihu k opravě svých mra-zem popraskaných soch. Vyráběno je podle pů-vodní receptury z amputovaných oslích končetin dovážených z Iráku a Íránu. Vysoká kvalita je po-tvrzena certifikátem udělovaným prestižním britským Institute for Innovation. Výrobek obsahuje stopy jodidu iriditého (IrI3). Vyvarujte se manipulace s klihem při otevřeném ohni – hořlavina II. třídy. 

 
Země původu: Irák, Írán  



název výrobku 

LAK 

složení 
estery kyseliny akrylové a methakrylové, aceton 

Tento všestranný disperzní lak vyrábíme diso-ciací směsi listů z ginkga biloby (jinanu dvoula-ločného) a oxidů bismutu. Proto je vhodný k na-tírání jak distančních sloupků či bimetalových pásků, tak i bicyklů, disků a jiných bizarních předmětů. Upozornění: Binokuláry a bidety je třeba lako-vat bilaterálně (tedy z obou stran), abyste dosáh-li kýženého diamantového lesku. 
 

Země původu: Slovensko  



název výrobku 

ČISTIDLO 

složení 
technický líh, voda Náš čistič vyčistí čalouněný gauč či čapku z čin-čily. Tuto titěrnou tubu testovali také turisté na túře v Tatrách. Během syntézy byly využity pyly kyrgyzských tyrkysových bylin vyrytých nena-sytnými byznysmeny. Přípravek pořídíte za při-měřených třiatřicet hřiven. V příštím tisíciletí se firma investicí připojí k iniciativě přispívající na likvidaci epidemií v Indii. 

 

Země původu: Kyrgyzstán  



název výrobku 

KEČUP 

složení 
rajčata, kvasný ocet, cukr, jedlá sůl, extrakty koření a bylin (obsahuje celer), koření 

Chcete vylekat svého drahouška? Pro naaran-žování vaší vraždy stačí malé balení našeho ke-čupu. Byl použit i při slavné filmové scéně, v níž se zakrvácené muže z tanku snaží vysvobodit je-jich věrný pes. Možná tomu nebudete věřit, ale uplatnil se již také na několika svatbách, a do-

konce při jednom pohřbu. Naše nabídka vám ne-dá pokoje – kupte si domácí kečup ještě dnes! 
 

Země původu: Maďarsko 


