Ten pravý bulvár pro Vás!
Číslo 13 vyšlo 18.4.2007

Sloupek
senzací!
Turnaj Bobří stopy:
5:0 pro korupci
Pokud by se na tradičním hřišti na
Holedné měly utkat čest a korupce,
výsledek zápasu by byl předem jasný,
tvrdí nehrající kapitán J. K. z adamovského týmu Adamov. A dobře ví, o
čem mluví: kvůli úplatkům musel
v posledním turnaji dokonce sám hrát.
Nevídaná situace nastala mezi
fotbalovými týmy 1. bobřostopácké
Kofola extraligy. »Úplatky jsou základem sportu«, prohlašuje nestor turnaje
M. P. z Brna, »ale s podobnou situací
jsme se ještě nesetkali«. Týmy tentokrát uplácely hráče protivníků tak
šikovně, že vznikl uzavřený cyklus.
Shodou okolností bylo i všech pět
úplatků ve stejné výši, takže na tom
nikdo nevydělal, ani neprodělal.
Zdravotní obtíže výtečného útočníka Kejíka byly zaplaceny Adamovem
až do konce dubna, Vyškov poté peníze
investoval do Ducháčka, který přišel na
zápas zjevně nevyspalý a se zvýšenou
hladinou kokainu v krvi. Divoši také
nezaháleli a investovali do svého bývalého obránce Judexe, který se celý
zápas pokoušel vsítit vlastní góly.
Naneštěstí mu v tom soupeř svojí mizernou hrou vždy omylem zabránil.
Tým kluci Brno investoval do nového
celku Srdcaři a přesvědčil řadu jeho
hráčů, že fotbal se hraje srdcem a ne
nohama. Nicméně někteří borci to
přesto nepochopili a hráli nakonec
pupkem. Cyklus pak uzavřely peníze
pro kapitána Adamova, který do týmu
obsadil hráčku z cizího města. Ta si
navíc myslela, že se hraje ringo a celou
dobu na hřišti hledala gumové kroužky.
Část financí také putovala dalším adamovským fotbalistům, kteří vůbec
nepřijeli.
»Nakonec jsme se dohodli, že se
úplatky vzájemně vyruší, abychom si
ušetřili účetní nesrovnalosti«, dodává
k výsledkům šetření účetní klubu Divoši L. W. Ostatní manažeři sportovních
družstev už začali zpracovávat Plán
úplatkového hospodářství na roky 2007
/ 2008, aby se podobná situace nemohla
víckrát opakovat. Podpora fanoušků je
jistě na jejich straně.
-gol-

Cena 2 Kenty

Anonym: Ukrajina byla podvod
,,Žádný totem neexistuje, píše se v záhadném dopise z nemocnice.
Brno (fuj) – Potvrdí-li se obvinění
z anonymního dopisu, který byl včera
nalezen v Brně, čeká jihomoravskou metropoli největší soud za podvod v posledních letech.
Efektní fotografie barevného totemu, cestopisy, jež se staly v uplynulém měsíci bestsellerem i osobní vystoupení cestovatelů
z expedice Ukrajina jsou podvodem. Tato a
mnohá další obvinění obsahuje dopis, nalezený včera renomovanou bezpečnostní agenturou Ducháček & Chudáček v brněnské Úrazové nemocnici při kontrole těsnosti plynových masek. Dopis prý neznámý autor zasunul do otvoru ve třetím pisoáru zleva na
záchodcích v nejmenovaném patře.
Podle autora sedmnáctistránkového textu
byla dlouho připravovaná akce podpořená
masivní mediální kampaní od počátku podvodem. Skupina recidivistů okolo J. K.
z Adamova se tak chtěla dostat nelegálně k
penězům z účtů některých neziskových organizací. Totem byl ve skutečnosti vyřezán z
brambor v poloviční velikosti a fotografie
vznikly v Adamově na zahradě jednoho
z údajných cestovatelů.
Další stránky dopisu pak popisují propojení na ukrajinskou mafii, která měla zajišťovat falešné důkazy o výstavbě pomníku
v okolí města Chust ale také účast některých
složek české policie. Zájem budí zejména
osoba M. S. z Prahy, o kterého se média již

zajímala v souvislosti s vyzrazením jména
tajného agenta STB Petra Cibulky.
Složitým finančním mechanizmem se
peníze získané od dárců a příznivců stavby
totemu dostávaly na účet J. T. z Adamova,
který je vykazoval jako příjmy své řezbářské firmy Jau + Vajz , která měla zajišťovat výrobu některých částí totemu. J. T.
však v celé transakci zastával nejspíše
místo bílého koně, krátce po skončení
údajné výpravy utrpěl totiž za nevyjsněných okolností těžký úraz v místě svého
bydliště. Svědek události, pan W. A. M. ze
Křtin k tomu poznamenal: »Nedlouho
poté, co jsem minul na cestě z práce J. T.,
jsem potkal skupinku rusky hovořících
mužů se samopaly, kteří sledovali jeho
stopu. Na můj dotaz, kam mají namířeno,
odpověděli, že jsou zaměstnanci moskevského muzea a jsou zkontrolovat správné
rozměry tzv. Ruského kříže«.
J. T. je nyní ve vážném zdravotním
stavu hospitalizován na jednotce intenzivní
péče a jeho výslech bude předmětem dalšího vyšetřování. Již nyní je však zřejmé, že
peníze se z jeho účtu vydaly na cestu
k dalšímu z účastníků »Siněvírského dobrodružství«. V. H., který před pěti dny
obdržel danou částku na svůj účet se však
skrývá na neznámém místě poblíž Velkého
Meziříčí.
-zlo-

Celebrity a my: Adéla Vožechová, Velký klasik se
narozeninová párty za 23 miliónů zelenou botou
Neuvěřitelných 23 miliónů korun
investoval utajený dárce do narozeninových oslav populární herečky a hlasatelky meteorologických předpovědí Adély
Vožechové.
Symbolická částka odpovídá jejímu
věku 23 let, nicméně Adéla sama ráda
zdůrazňuje, že měla být o desítky dnů
mladší, protože byla částečně pěstována
v inkubátoru.
Za peníze uspořádala na svém letním sídle 18. dubna v Líšni velkou
hostinu, jejímž vyvrcholením byl pečený
slon s čokoládovou nádivkou a česnekové ragú s lískovými ořechy.
Zbývající suma pokryla nákup hlavního daru -serveru YouTube, o který se
Vožechová už delší dobu zajímala.
Kdo je dárcem se můžeme jen domýšlet, ale blahopřejeme i my!
-moc-

Redakce Alnitaku vyhlašuje ve spolupráci s B.
K. z Brna velkou soutěž o
dopadení Velkého klasika.
Každý den zavolá B. K.
někomu ze zúčastněných na
mobilní telefon a pokud se
hráč ozve formulí »klas
klas«, získá jedinečný údaj
o aktuální poloze Velkého
klasika se zelenou botou.
Dopadení klasika odměníme exkluzivním zájezdem na Ukrajinu se spaním
pod širákem a česnekovou
stravou.
Mimo podezření je v tuto chvíli již O. H. z Třebíče,
který byl nedávno spatřen
mobilním telefonem.
-klas-

