Ten pravý bulvár pro Vás!
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Cena 2 Kenty

Sloupek
senzací!

Dětský časopis obsahoval sáčky
se smrtelně nebezpečnou drogou

Odhalen další člen
zeleninového gangu

,,Byl to jen prášek na čištění umělého chrupu“, tvrdí šéfredaktorka

2. března 2007 vystoupil na veřejnost mluvčí Celní správy Jihomoravského kraje Milan Hodža s překvapující
informací. Členem gangu pašeráků
zeleniny z Polska, který provážel přes
hranice produkty podléhající ochranným hospodářským opatřením, byl mj.
energetický magnát J.Š. z Adamova
známý v podsvětí pod přezdívkou Bant.
Před několika týdny započala Celní
správa ve spolupráci s Městskou policí
Adamov rozkrývat dobře utajený gang
vystupující na veřejnost prostřednictvím firmy Křeni, s.r.o., dodnes však
nejsou zřejmě známa veškerá propojení
na osoby z gangu.
Podle Hodži probíhalo pašování
brokolice, celeru a zejména křenu skrze
utajované schůzky v Brně a také
v Olomouci a Javorníku, kde bylo
zboží přebíráno přímo od polských
překupníků. Policie již delší dobu
sledovala nápadně velké množství
přepravek se zeleninou v sídle dceřinné
firmy SL, s.r.o., obchodující s peřím
v Javorníku, které však pokleslo při
opakovaných návštěvách provozovny
ze strany J.T. z Adamova a jeho kompliců.
Téměř každým dnem však vyplouvají na povrch zjištění o propojeních
s dalšími osobami. Tak byl právě minulý týden v Brně přistižen ředitel
Křenů, s.r.o. J.T. přímo při předávce
zboží s H.S. a výše zmíněným J.Š.
Zásahová jednotka Adamovské policie
NOSS zatkla přímo na ulici trojici
podezřelých, což se neobešlo bez
efektního představní, při kterém se
valily křeny a celery po Masarykově
ulici až k hlavnímu nádraží.
,,Dosud není známa přesná role J.Š.
v mechanizmu
pašování zeleniny,
domníváme se, že by mohlo jít o zneužívání prostor přečerpávací elektrárny
Dlouhé stráně nebo zajištění dopravy
zeleniny motorovými vozidly. Sledujeme také skupinu lidí okolo J. K. a Z.
M. z České republiky, kteří podnikají
podezřelé akce v oblasti polského
Kłodzka“, uvedl pro Alnitak mluvčí
policie Kladského vojvodství G. Salej.
-kř-

Brno (MTK) – Zděšení zavládlo
v mnoha rodinách po celé ČR při otevření
březnového čísla oblíbeného dětského
časopisu Klubovní hlasatel. Děti si ze stánku či vlastní schránky donesly mezi stránkami balíčky, které mohly znamenat smrt!
Polyetylenové sáčky s neznámým práškem putovaly ihned k chemické analýze
jejímž výsledkem bylo neuvěřitelné zjištění.
Dětský časopis skrýval drogu pravděpodobně
ukrajinského původu, označovanou odborníky jako Fenex. Nejenom, že je tato látka
toxická i při malých dávkách v krátkém čase
po požití, ale také je ve styku s nápoji kofolového typu výbušná, což znamená zejména
pro české děti vážné nebezpečí.
Během několika hodin po doručení časopisu do distribuční sítě byli zadrženi dva
členové
redakce,
třetí
redaktor
je
v současnosti na útěku. Šéfredaktorka listu
Adéla Vožechová uvedla krátce po svém
zatčení: ,,Neměli jsme tušení, o jakou látku
jde. Mysleli jsme si, že rozesíláme neškodný
přípravek na čištění zubních protéz, mezi
klubaři byl o něj v poslední době velký zájem“, na dotaz, odkud látka pohází odpověděla pouze: ,,prášek jsme zakoupili od firmy
ILC z Brna". Redakci Alnitaku se podařilo
zjistit, že tato firma získala před nedávnem
zakázku na výstavbu tunelu pod sídlištěm v
Líšni.
Druhý redaktor Vojtěch Hanuš byl po zatčení v šoku. Přivolaný lékař omylem konstatoval smrt, což zachránilo podezřelého před

dotazy novinářů, nicméně dokud se omyl
nevysvětlil, značně prochladl v brněnské
márnici. Po rozmražení nebyl schopen
komunikovat, proto za něj hovořila jeho
advokátka a blízká osobní přítelkyně Květoslava Prudilová: ,,Vojtíšek nemá
s práškem nic společného, když ho balili
ostatní do obálek, už spal“, odpovídala na
veškeré dotazy novinářů.
Třetí redaktor, který podle neoficiálních informací přímo stál za nápadem
drogy rozesílat a zvýšit tak pravidelný
odběr časopisu, není v současnosti
k zastižení. Dle zjištění Alnitaku se však
nejspíš ukrývá pod pseudonymem ve svém
utajeném letním sídle v městské části
Ořešín,
kam se snažil uprchnout i
s zbývajícími členy redakce. Při pátrání po
zločinci bude v nejbližších hodinách nasazen vrtulník s termovizí.
Dalším zatčeným je externí přispěvatel
Vladimír Schmidt, vystupující pod nepravým
jménem
Vladimír
Schmid.
V okamžiku zadržení v nočním klubu
Laura však pochybením policistů získal
čas na prokousnutí jednoho sáčku
s Fenexem a nachází se nyní ve vážném
stavu. Při pokusu o komunikaci vydává
pouze nesrozumitelné zvuky, vzdáleně
připomínající bekání srnce.
-uum-

Renata Chloupková spatřena
s novým přítelem

Rozjezdy pro
hvězdy bez hvězd
i rozjezdů

Brno na prvním
místě v žebříčku
ilegální produkce

Mezi českými diváky
stále oblíbenější režisérka
Renata Chloupková byla
spatřena
po
rozchodu
s hercem, včelařem a ředitelem boskovického gymnázia D.S. s novým přítelem.
Redakci se podařilo
zjistit pouze křestní jméno
mladého muže, kterého
oslovovala na večírku při
příležitosti uvedení svého
nového
filmu
Ovečka
Chloupková
důvěrně
,,Tomášku“.
-tak-

Veřejností
napjatě
očekávaná akce r2007,
která se uskutečnila v pátek
2.3. v Brně se podobala
spíše nepovedenému vtipu.
Přestože byla avizována
účast
mnoha
známých
osobností, opravdová hvězda byla na akci jediná. Jiří
Kalina po skončení akce
prohlásil: ,,Kdybych věděl,
že půjde jenom o ježdění
rozjezdy, sedl bych na
rozjezd a jel bych domů“.
A věřitelé zatím mlčí,...
-bus-

Mezi českými městy
obsadilo Brno první místo
v počtu nelegálních kopií
filmů a hudby.
Kromě
nelegálních
kopií DVD, jejichž skladiště
bylo odhaleno na Smetanově ulici se jedná také o
zakázané texty podněcující
k rasové a národnostní
nesnášenlivosti. V nejbližších dnech vyslechne obvinění K.J. z Bystrce, který
přechovával kopie písní
určených pro IRA.
-cd-

