Ten pravý bulvár pro Vás!
Číslo 11 vyšlo 6.12.2006

Cena 2 Kenty

Sloupek
senzací!

Volby do Vedení SPJF provází
nebývalá vlna skandálů

Druhý díl Perpetua
od února v kinech

Jediná politická formace nezůstala stranou diskreditujících afér

Již počátkem února by se
v kinech měl objevit druhý díl
thrilleru
Perpetuum
od
M.
Potschové.
Nedlouho poté, co se na pultech
obchodů zaprášilo po CD s prvním
dílem filmu, který vyprodal kina i
všechny linky autobusů Student agency
disponující
televizory,
oznámila
proslulá režisérka Martina Poschová
svůj úmysl pokračovat v napínavém
ději druhým dílem. Alnitaku se
podařilo položit několik otázek
exkluzivně přímo M.P.:
Jak se bude vyvíjet děj druhého
dílu; co mohou diváci očekávat?
V prvním díle sice zemřely všechny
hlavní postavy, což způsobilo určité
komplikace při psaní scénáře. Chvíli se
zdálo, že film bude třeba natočit úplně
bez herců, nakonec jsme ale zvolili
zajímavější řešení. Nechte se překvapit
na filmovém festivalu v Adamově.
Máte
uzavřeny
smlouvy
s filmovými agenturami a komplexy
multikin na financování filmu?
Film byl opět tvořen jako
úzkoprofilový, že se to u prvního dílu
nepodařilo, pociťuji jako velké
zklamání. V druhém díle se pokusíme
odradit ještě více »davových« diváků
zase o stupeň netradičnějším pojetím.
Film je financován ze zdrojů malých
průmyslových podniků a jeho uvedení
plánujeme především v malých a
obnovených kinech po republice.
Výtěžek z filmu jde částečně na
rekonstrukci kin v malých městech a
obcích. Například v Adamově, kde
bude poprvé uveden, se již podařilo
odtěžit bahno z poloviny sedadel v sále.
Jak je to se soudem o autorská
práva na téma filmu? Stále tvrdí V.
S., že námět je původně jeho?
Tento problém je již dávno za
námi. V.S. za záhadných okolností
zmizel někde v oblasti brněnské ulice
Poříčí a od té doby nechodí k soudu.
Je pravda, že ve filmu bude hrát i
Brad Pitt?
To je překvapení, které mi
Angelina zakázala prozradit.
-hm-

Brno, CPS
S blížícími se volbami do Vedení SPJF 9.
prosince 2006 se na veřejnost dostává stále
více skandálních odhalení ze zákulisí
jednotlivých politických stran. Bližší analýzu
provedl náš zvláštní zpravodaj blízký okruhu
současného Vedení.
Již koncem listopadu vyplula na povrch
šokující zpráva o ztrátě identity doposud
největšího politického uskupení s názvem
Triumvirát. Trojice, mužů, jak zní latinský
překlad zvláštního slova, se zmítá v diskuzích o
svém vlastním smyslu poté, co byla vůdčí
osobnost A. V. odhalena jako žena. Zda bude
vyvrcholením krize vznik diumvirátu nebo
chirurgický zákrok rozhodnou patrně nejbližší
hodiny.
Jen o několik málo dní později přispěla
k předvolebnímu ruchu událost vpravdě
kriminální. Vůdce konzervativní strany SPD
(Sharpovo politické dominium) M. P. z Brna
obdržel v rámci gratulace k narození svého syna
od radikálně umírněné levicové strany
AURORA kytici s nastraženou výbušninou o
síle 0,1 MT TNT, šťastnou náhodou se mu však
podařilo
předejít
ničivému
výbuchu.
Nejmenovaný radikál z AURORy pro Alnitak
vypověděl: „Jakožto ortodoxní levicová strana
disponujeme pouze nevelkými prostředky, proto
nezbyly peníze na elektronickou rozbušku. M.
P. jsme tak s výbušninou alespoň předali návod
ke spuštění s vysloveným přáním, že bombu
uvede sám do chodu v souladu se zárukou.
Patrně ale odhalil, o co se jedná.“ Hlavní
organizátor akce M. L. z Prahy nyní ve vazební
věznici v Kuřimi čelí obvinění ze spáchání
trestného činu pokusu o vraždu.
Krátce po tom, co se do čela tabulky
voličských preferencí vyhoupla vyškovská
strana SSSR (Sdružené strany Sokiho a Rolfa)
zaznamenala i ona svoji krizi v podobě
nenalezení předsedy tohoto původně koaličního
uskupení. Původní kandidát K. A. z Brna podle

vyjádření svého tiskového mluvčího R.
Kejíka nenachází dostatek času k vedení tak
rozsáhlé organizace, druhý kandidát R. K.
z Vyškova přes svého tiskového mluvčího K.
Albrechta vzkázal, že se necítí dostatečně
odborně způsobilý. Další kandidáti bohužel
nepřichází v úvahu, strana má totiž pouze dva
členy.
Skandálům dlouho odolával J.K. ze
strany ČSD, který však na dotaz redaktora
Alnitaku v diskuzním pořadu rádia Jesťa
Traktor odpověděl: „Tvrdíte, že ČSD je
stranou jednoho muže, já tu však žádného
nevidím“.
Stále není jasné, zda se do volebního boje
zařadí i nová regionální koalice OF
(Občanské Forrum), vedená F.F. z České
Skalice a V. O. z Třebíče. Podmínkou pro
kandidaturu do Vedení SPJF byla nominace
od čestného předsedy a spolupracovníka
z Velké Británie A. L., podle posledních
informací však jmenovaný nedávno zemřel za
blíže nevyjasněných okolností. Jak se nyní
rozhodne předsednictvo koalice zůstává
otázkou, patrně rozhodne jednání s ruskými
kolegy v Moskvě.
Poslední velkou politickou formací, která
hodlá vstoupit do boje o místa ve Vedení
SPJF je SNDK (Sdružení nezávislých
dobrovolných kandidátů), reprezentované V.
H. a I. T., dlouhodobě společně žijících
v Brně, která však v současnosti jedná o
vlastním zrušení po zveřejnění výsledků
statistik, ze kterých vyplynulo, že drtivá
většina nezávislých je závislá (mimo
»tradiční« látky jako amfetamin jde také o
tabletky strany Triumvirát, pozn. red.).
Jedinou nadějí pro voliče tak i do příštích
dnů zůstává samostatně vystupující kandidát
J. Š. z Havířova, který utratil již nemalé
částky za nákup nových kopacích míčů pro
své potenciální voliče po vzoru Mažňáka ze
známé knihy Záhada hlavolamu.
-los-

Podzemní štola nebyla určena tramvajím
Překvapivým směrem se ubírají poslední objevy archeologů pod brněnským Špiberkem.
Nedávno objevená štola, která byla považována za průzkumný tunel pro budoucí podzemní
tramvaj se ukázala být tajnou laboratoří pro výzkum biologických zbraní 3. generace. Již od
počátku 60. let vznikala tajně podzemní laboratoř pod vedením brněnského vědce K. J., známého
pod přezdívkou Jestřáb. Při umělém osvětlení šlechtil v prostorách kočky, které měly v případě
potřeby šířit po městě smrtelně nakažlivou chorobu.
„Výzkum byl ukončen počátkem devadesátých let, část týmu se však pod vedením K. J.
přesunula na dodnes neznámé místo s pevným úmyslem v experimentech pokračovat. Možná se
tak děje dosud,“ vyslovil obavu vedoucí výzkumu A. P. z archeologického ústavu v Boskovicích.
-fuj-

