Ten pravý bulvár pro Vás!
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Sloupek
sen
senzací!
SPJF vyrůstá nová
konkurence
Ještě před několika dny patřila
k těm nejvěrnějším členům koncernu
SPJF. Nyní se však stala změna – nikdo
neví s určitostí proč, ale Chloupková
opouští svoji pozici a zakládá novou
firmu SPRC.
Na mimořádné tiskové konferenci
svolané v prostorech doubravického
Koloniálu při příležitosti zakončení
sobotního happeningu pro místní děti
ohlásila Renata Chloupková (18) nečekaně založení nové organizace SPRC,
která hodlá sdružovat dětské kluby
stejně jako SPJF.
,,Už jsem se na to nemohla dívat,
postavení žen v SPJF je více než bezútěšné, nikdo se s námi nebaví, a pokud
ano, tak pouze s viditelným despektem“, narážela v zápětí na útoky neznámého sprosťáka z minulého týdne.
Jejímu prohlášení sekundoval Jiří
Střípek z občanského hnutí Za práva
žen a zvířat: ,,je to pravda, naše společnost stále více přehlíží otázku ženství,
byl jsem svědkem toho, když muž
odmítl v tramvaji pustit ženu sednout,
což bylo zarážející zvláště ve vztahu
k tomu, že to byla řidička“.
Několik přítomných představitelů
SPJF se na místě pokusilo situaci zvrátit, ale bez známek úspěchu. Nepomohl
ani slib J. K. z Adamova, že příště už
bude v jeho výrocích despekt dobře
ukryt, aby nebyl viditelný.
Analytici se ale shodují na jednom:
skutečný odchod Chloupkové ze SPJF
nejspíše vůbec nesouvisí s genderovou otázkou, její rozhodnutí pramení
spíše z vlivných finančních kruhů
z okolí L. M. a její nadnárodní společnosti pro vývoz jógy. SPRC tak bude
nejspíš v budoucnosti sloužit jako
subjekt vhodný pro praní špinavých
rumunských peněz.
Chloupková dále oznámila, že
členy SPRC se stanou také známá
zpěvačka Tereza Vlková a její manžel
Otokar Beránek. Na co však odmítla
odpovědět, byly dotazy ohledně názvu
organizace. ,,Dočkej času, jako husa
džusu“, odpověděla doslova redaktorovi Alnitaku.
-sprc-

Cena 2 Kenty

České dráhy zabránily tragédii
Odvážným činem zabránil krveprolití mladý průvodčí ze Svitav
Olomouc (lov) – České dráhy po týdnu
od nehody v Jablůnce na Vsetínsku napravily svoji reputaci při incidentu, ke kterému došlo na trati mezi Olomoucí a Brnem.
Průvodčí rozpojil za jízdy soupravu a
zachránil tak život dvěma mladíkům
z Adamova.
Na svoji cestu vlakem asi dlouho nezapomenou cestující, kteří jeli v pátek 11.
května z Olomouce do Brna rychlíkem Praděd. Přibližně za stanicí Pivín totiž dvojice
mladých mužů z Adamova rozpoutala střelbu
mezi třetím a čtvrtým vozem.
,,Vypadalo to jako souboj z divokého západu, jeden běžel okolo našeho kupé s pistolí
a prostřelenou rukou, nevěděli jsme vůbec
strachy, co máme dělat“, popsala situaci
mladá žena z Jeseníku, která jela do Brna za
svojí prababičkou zalít květiny.
Oba mladící po sobě stříleli v zaplněném
vlaku z pistolí se zjevným úmyslem připravit
se navzájem o život. Přítrž jejich řádění učinil
až mladý průvodčí Z. M. , který svým kapesním nožíkem a pilkou na železo rozpojil za
jízdy soupravu a ručními brzdami ve vozech
odbrzdil přední část vlaku. Znesváření mládenci tak neměli možnost zastřelit jeden
druhého a usadili se pokojně zpět do kupé.
Podle neoficiálních informací Alnitaku
šlo o čelní představitele adamovských podzemních gangů J. T. a J. S., kteří se náhodou
potkali i se svými společnicemi ve vlaku po

nástupu v Olomouci. J.S. popsal po svém
zadržení ADAVAKem situaci takto:
,,seděli jsme s Huhu pokojně v kupé, když
tu náhle přes skleněné dveře počala nakukovat dovnitř K. S. Pak se již ozvaly výstřely a kulky provrtaly tenkou přepážku
mezi oběma oddíly. Asi si sedli náhodou
vedle a poznali mě po hlase, když jsem pro
pobavení jódloval. Pak již věci dostaly
rychlý spád. Snažil jsem se doběhnou
k lokomotivě a otočit stroj, abychom se
dostali zpět do Olomouce, ale J. T. se mě
snažil oddělat. Tak jsem se musel bránit“.
Jeho protivník však oponuje: ,,Zrovna
jsem se vracel sám ze služební cesty do
Javorníka, kam mě zavedly pracovní povinnosti. Slečnu K. S. neznám a nikdy
předtím jsem ji neviděl. Když jsem již
usínal příjemnou únavou, probudil mě
nelidský řev z vedlejšího kupé, kde se
odehrávaly podivné věci. Nabil jsem si
zbraň a šel spolucestující upozornit, jak by
se měli ve vlaku chovat. Když jsem ale
otevřel dveře, muž ten muž mi prostřelil
ruku a utekl po směru jízdy.“
Po důkladném prošetření ADAVAk
ukončil pro nedostatek svědků trestní
stíhání obou mladých mužů a případ předal
k došetření nedoplatkovému oddělení
Českých drah. Za zpoždění vlaku tak
oběma pachatelům hrozí trest až 810 Kč.
-p-

Vyhnala ho
z bytu

Nebezpečný
deviant v Brně

Hořká balada
věčného studenta

Nový precedens vytyčil
ve středu odpoledne brněnský městský soud.
M. P. z Králova Pole
byl podle § 143 Zákona o
rodině na dobu 1893,62
hodin vyhoštěn ze společné
domácnosti. Žena obžalovaného E. P. na něj podala
trestní oznámení za to, že
pil u televize mnoho piva,
nahlas říhal a učil to i své
dva syny M. P. a V. P.
Odsouzený se tak na
více než dva měsíce stěhuje
do Medlánek, do bytu, který
byl nucen si na tuto dobu
pronajmout. Zda tam bude i
nadále říhat, se pro Alnitak
nezmínil.
-p-

Policie varuje dívky a
mladé ženy z Brna Židenic
před nebezpečným deviantem, který se po setmění
potuluje v blízkosti nádraží
a zve slečny na večeři e
starým Mrkvezónem.
,,Postavil se najednou
přede mě a hlasitě zvolal:
,,Tož dobré večer slečno,
nepovečeřela byste se starým Mrkvezónem“ a pak se
po mně začal sápat. Na
omak byl velmi hladký“,
uvedla jedna z cestujících
nočního spoje, která čekala
na nádraží. Tentokrát měla
štěstí, protože včas zasáhla
skupinka mladíků z Adamova a devianta zbila.
-jer-

Věčný student V. S. byl
opět vyloučen za nedostatečný prospěch z fakulty
architektury na VUT.
,,Ačkoliv věděl, že mu
jde o všechno, ještě večer
před zkouškou chystal
nějaké hry pro děti“, sdělila
Alnitaku Ing. arch. Iva
Poslušná, Ph.D., proděkan
pro studium. ,,Nemohli
jsme jinak, než mu opět dát
F, ale myslím, že si z toho
stále nic nedělá“.
Sám V. S, k tomu dodal: ,,F je také pěkná známka, už se těším na příští rok,
až budeme probírat prasátka“. Komu není rady, tomu
není pomoci.

-arc-

