
Ten pravý bulvár pro Vás!Ten pravý bulvár pro Vás!Ten pravý bulvár pro Vás!Ten pravý bulvár pro Vás!    

Fau Šmid při hajlování 
loni na výstavě králíků 
v Litoměřicích. 

 
 

Brno (žub) – Kriminalist ům a neo-
nacistům dobře známý guru jedné z 
nejnebezpečnějších ultrapravicových 
skupin, který působil pod přezdívkou 
Fau Šmid, byl zadržen při fotografo-
vání strategických objektů na brněn-
ském nádraží. 

Adamovská městská policie slaví dal-
ší úspěchy! Při nacvičování výjezdů za 
hranice města (v souvislosti se vstupem 
Česka do Schengenského prostoru letos 
v prosinci) se podařilo dvojici strážníků 
zadržet jednoho 
z nejhledanějších mužů 
současnosti v ČR při 
fotografování strategic-
kých objektů na 
brněnském hlavním 
nádraží. 

Jedná se o pravi-
cového radikála 
z hnutí Nadnárodní 
nacionalisté, které se se 
střídavými úspěchy snaží o 
stmelení nacionalistů 
z jednotlivých států. Byl to 
právě on – V. S. 
vystupující pod přezdív-
kou Fau Šmid – kdo 
jako první dokázal 
překonat rozpory mezi 
ruskými neofašisty, 
kteří se zasazovali o likvidaci Němců 
v Rusku, Německými národovci, kteří 
útočili na tureckou menšinu v Německu, 
tureckými nacionalisty, jež podnikali 
bombové útoky v Rusku a židovsko-
fašistickou ligou. 

„Kontrolovali jsme zrovna nepro-
pustnost dna schrány pro převoz králíků 
v osobních vlacích, když jsme si všimli 

podezřelého chování jednoho 
z cestujících. Fotografoval přes okno 
vlaku kontejnery na odpadky, proto jsme 
se rozhodli ke kontrole jeho dokladů. 
Stačilo se podívat na jméno v občanském 
průkazu a bylo jasné, o koho jde – ostatně 
byl dost nápadný již od nástupu do vlaku 
– jeho černá bunda s bílými hákovými 
kříži vzbuzovala jisté podezření“, uvedl 
pro Alnitak jeden z policistů. 

Spekulace o tom, že byl Fau Šmid 
odhalen díky informátorovi nasazeném do 
prostředí pravicových radikálů popřel šéf 
Adamovské tajné informační služby pro 
kriminalitu (ADATISK) T. Č.: „Na Fau 

Šmida nebyl nasazen ani jeden 
z našich tří agentů, protože dva 
jsou zrovna nemocní a třetí si vzal 
na půl roku dovolenou“, uvedl pro 
náš list. 

Při zatčení kladl V. S. 
znatelný odpor a stihl 

spolknout paměťo-
vou kartu 

s důležitými fotografiemi. Mezi 
výkřiky o své nevině údajně uváděl, 
že už musí domů za maminkou, 
protože je pozdě. Bez zajímavosti 

není také fakt, že Fau Šmid patří 
mezi čelní představitele brněnské 
Sozial Partai – Jednoty Fašistů 
(SPJF). 

Přes veškeré diskuze o předmětu fo-
tografování však stále nelze s jistotou říci, 
co šéfa ultrapravicového hnutí na nádraží 
doopravdy přivedlo. Vyšetřovatelé se 
kloní k názoru, že šlo o vytipovávání míst 
pro nálože v rámci urychlení přesunu 
nádraží; redakci však zaujala verze, podle 
níž se V. S. zajímal o detaily nádražních 
holubů.

 

Neonacista ze SPJF přistižen 
Šéf hnutí nadnárodních nacionalistů zadržen při špionáži v Brně 

SloSloSloSlouuuupek pek pek pek 
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Vožechová skončila 
na záchytce! 

 Neobvyklý případ řešili pracovníci 
protialkoholní léčebny minulý týden 
v Berouně ve středních Čechách. Ve 
večerních hodinách skončila omylem 
na záchytce populární spisovatelka tzv. 
červené knihovny Adéla Vožechová, 
která se proslavila především nedávno 
zfilmovanou knihou Růžový vepř, díky 
chybě elektronické databáze pacientů 
od firmy Bígler software pak byla 
dokonce nařízena pitva. 
 Brzy po zahájení pitvy však bylo 
zpozorováno, že nejde o otravu alkoho-
lem, ale pouze o chybnou diagnózu 
zasahujícího lékaře a současně omyl 
registračního softwaru. 
 Lékař záchranné služby zodpověd-
ný za převoz do léčebného zařízení se 
hájil tím, že u pacientky byly pozoro-
vány všechny příznaky otravy etano-
lem. Brzy po zahájení pitvy se však 
Vožechová zvedla a před zraky šoko-
vaných lékařů odešla domů. 
 Následná kontrola prokázala, že 
Vožechová nikdy netrpěla alkoho-
lizmem, pouze silnými příznaky 
workholizmu. 
 Nový přítel spisovatelky z Berouna 
se nechal slyšet, že zváží podání trest-
ního oznámení na nemocnici v Berouně 
za poškozování cizí věci. 
    -EtOH- 
 

Kapounová opět 
osvobozena 

 Osmnáctiletá Iva Kapounová 
z Brna byla opět rozhodnutím preziden-
ta republiky omilostněna poté, co byla 
krajským soudem poslána za mříže za 
trestný čin pomluvy. 
 Jde tak v řadě již o pátou milost pro 
Kapounovou, která se v posledních 
letech opakovaně na veřejnosti dopouš-
těla pomluvy prezidenta a jeho rodiny 
jak ústně, tak vydáváním nepovoleného 
časopisu s anarchistickou tématikou. 
 Prezident výjimečně zdůvodnil 
svoji milost tím, že udělený trest byl 
nepřiměřený a navíc nikdo nemůže 
vědět, zda šlo o pomluvu nebo to byla 
pravda. 
    -awi- 
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Fúze Alpine pro & Tatra čelí obvinění 
Praha, Kopřivnice, Púchov (cer) – majitel většinového podílu v nově vzniklé 

společnosti Tatra Alpine Milan Alpín z Prahy oznámil na mimořádné tiskové 
konferenci postup společnosti před antimonopolním úřadem. 

Nedávnou fúzí vzniklá společnost zabývající se výrobou outdoorového vybavení 
pro motoristy a šitím přikrývek z recyklovaných pneumatik čelí obvinění slovenské 
chemičky ze zneužití monopolního postavení na trhu. Většinový vlastník, prezident, 
viceprezident a jednatel firmy Milan Alpín však jakékoliv překročení zákona odmítá: 
„Nemůžeme za to, že jsou naše přikrývky tak oblíbené, zápach gumy je pro motoristy 
prostě neodolatelný“, uvedl doslova. 

Jiný názor však zastává výkonný poradce a PR manažer nejmenované gumárenské 
firmy z Púchova Děda Lebeda: ,,Věřím sice, že Blanc a Gerlach jsou pořádné hory, ale 
ta naše Babí taky není k zahození, mohli by nám svěřit alespoň výhradní servis svých 
výrobků“, dodal rozčileně. 

        -p- 
 


