Ten pravý bulvár pro Vás!
Číslo 17 vyšlo 29. 11. 2009

Sloupek
senzací!
Aktivista Hanuš
spolupracuje s EU!
Redaktorovi Alnitaku se podařilo
po několikatýdenním sledování rozpříst
složité vazby okolo osoby známého
odbojáře proti EU. Zjistil, že jde ve
skutečnosti o placeného provokatéra
Evropské komise, který má lidi
strhnout k trestným výrokům o EU.
V. Hanuše zná dobře snad každý.
Muž nesoucí dvoumetrovou ceduli
s nápisem „Zrušme EU!“, který před
brněnskými úřady s megafonem vykřikuje hesla jako „Odboj tě potřebuje!“,„Rompuy není Obama!“ nebo „Nenechme se nachytat!“ je nepřehlédnutelný. Věci se ale mají jinak, než se
může zdát.
První podezření, že s Hanušem není
všechno v pořádku, pochytil náš redaktor, který se vydával za mladého bojovníka proti EU, který touží vstoupit do
Hanušových služeb. Když si půjčil
megafon, aby mohl z plných plic zakřičet revoluční heslo, zpozoroval na
jeho držátku zkratku DKP EU 2211,
která představuje inventární číslo majetku EU. V následujících dnech vypluly na povrch další zajímavé skutečnosti.
Nejenže si půjčuje služební
megafon EU, ale Hanuš také často
cestuje do Myanmaru, Severní Korey a
Číny na náklady Evropské Komise (v
zemích patrně působí jako informátor
EU), v Bruselu disponuje služebním
bytem (na přímý dotaz odpověděl:
„Řekli mně, že o tom nesmím nic
říct.“) a na cestovním pasu má naspáno
Evropská unie.
Otázkou však zůstává, proč EU
zaměstnává člověka, který jí škodí
zevnitř. Specialistka na evropské záležitosti Adéla Wozhechowa tvrdí: „Jde
o klasický mediální postup v postmoderním duchu: EU si platí provokatéry
jako císařpán za Rakouska a ti strhávají
lidi k protievropským výrokům. Aby
Unie ukázala, že je lepší než
Habsburkové, nechává takové lidi na
svobodě a tím demonstruje svoji velkorysost. Ostatně bez pořádného nepřítele, proti kterému můžete lidi štvát,
dnes kampaň neuděláte. Víte, kolik
dostává za provokaci třeba Klaus?“
-euk-

Cena 2 Fé

Prasečí chřipka má další oběť!
Mladý myslivec z Hradce Králové se nakazil na honu od své oběti
Sedmnáctiletý nimrod se nakazil prasečí
chřipkou od kance, kterého skolil na honu
nelegálně drženou kulovnicí. Jeho kolega
tvrdí: „Slyšel jsem, jak mu prase řeklo:
‚Zabil jsi mě, ale já se ti pomstím.‘!“.
Teprve sedmnáct let bylo myslivci S. Č.
z Želkovic na Královéhradecku, který včera
prohrál svůj boj s prasečí chřipkou v tamější
Vojenské nemocnici. O víkendu byl
s ostatními lovci na honu, kde stříleli prasata.
Přestože nebyl S. Č. držitelem zbrojního
pasu, nechali ho kolegové střílet z jeho
podomácku vyrobené kulovnice.
„Byl k nezadržení. Nikdy jsem neviděl
lovce s takovou chutí zabíjet. Tajně jsme se
mu všichni obdivovali a proto jsme také
zatajovali, že má vlastní zbraň. Byl miláčkem
kolektivu.“ Sdělil při vyšetřování případu
Robert
Nimrod,
předseda
místního
mysliveckého sdružení.

Poté, co S. Č. prase trefil, ihned seběhl
z posedu, podívat se, jak umírá. Kanec ale
ještě nepozbyl všechny síly a předtím, než
vypustil duši, prokousl lovci ruku. Rána se
do rána zanítila a přestože byl S. Č. ihned
hospitalizován na JIP, během tří dnů
zemřel na zástavu srdce způsobenou
vyčerpáním organizmu bojem s virem
H1N1.
„Všechny to hrozně mrzí, ale musíme se
dívat dopředu,“ řekl primář nemocnice
Robert Nimrod, „během prosince čekáme
desítky podobných úmrtí.“
Předsedkyně brněnského mysliveckého
spolku Hellas Renata Chloupková pro
Alnitak uvedla: „Na jižní Moravě se nic
podobného stát nemůže. Již několik let se
lovci řídí heslem Prase bez prasete, které
znemožňuje přenos viru na člověka.
-nut-

Mrtvé duše také ve východních Čechách
Zjistili jsme, že koupit si členy je levnější, tvrdí předseda Ladislav Krtek
Zdá se, že skandálům s podvodnými
členy není konec. Po Severočeské pobočce
ODS se podobné praktiky objevují také ve
Východočeské pobočce SPJF. Její předseda Ladislav Krtek se tím navíc netají.
„Zjistili jsme, že je to pro nás levnější“,
tvrdí prostě.
Na podivný nárůst počtu členů upozornil
minulý týden redakci šéf statistického úřadu a
budoucí premiér Jiří Kalina. V kraji se během
týdne přihlásilo patnáct nových klubů, což
podle něj značně vybočuje z normálu.
Verměřovice, Trutnov, Cerekvice, Letohrad, Cerekvice, Jaroměř, Cerekvice, Náchod, Cerekvice, Rtyně, Cerekvice, Ostroměř, Cerekvice, Lázně Bělohrad a Stará paka.
To jsou místa, ze kterých se přihlásily nové
kluby Bobří stopy a jejich členové do SPJF.
Nic zvláštního, řeknete si možná, ale patnáct
klubů za týden je přece jenom podstatně víc,
než kolik se do SPJF obvykle hlásí.
„Rozjeli jsme projekt Kontinenty, jehož
cílem bylo zakládání nových klubů a vstup
členů do SPJF“, vysvětluje situaci Martin
Svišť, místopředseda pobočky. „Abychom
motivovali náš tým, rozhodli jsme se
vyplácet 500 Kč každému z nás, komu se
podaří, aby klub vznikl. Stejně jsme nevěděli,
co s penězi. SPJF nám jich jako obvykle, přes
naše výhrady, poskytlo příliš mnoho!“
To nepopírá ani sám předseda: „Pětistovka
je dost peněz. Zjistili jsme, že když

nabídneme dětem čtyři stovky za to, že si
založí klub, rostou nám KBS jako houby
po dešti. Navíc je to bez práce a stovka
mně ještě zbude. Dá se na tom vydělat, pro
začátek jsme si s mojí ženou Lucií
Krtkovou koupili luxusní byt na jedné
z hlavních hradeckých tříd.“
Projekt Kontinenty úspěšně pokračuje až
do konce roku 2009.
-wap-

Ziegler u Němců neuspěl
Velký obdivovatel Německa, Němců a
němectví jako životního stylu Horst Ziegler
se
opět
pokusil
stát
příslušníkem
stomiliónového národa. Jako obvykle marně.
Tentokrát se jeho snaha upnula ke vstupu
do proslulé rockové skupiny Rammstein,
skrze niž chtěl Ziegler dosáhnout svého
poněmčení.
„Půl roku jsem trénoval zpěv, výkřiky a
zvracení, abych dosáhl jejich úrovně.
Myslím, že se mně to docela povedlo. Zpívat
jako oni není žádný zázrak,“ potvrdil Ziegler.
„Navíc mě dost lákaly i ostatní věci, které při
svém vystoupení na jevišti provádí, proto
jsem se rozhodl, že je na jejich pražském
koncertě požádám o angažmá v kapele.“
Šéf rokového molochu Helmuth Helmut
ale Zieglera rychle odbyl. „Was möchtet hier
der tschechische Simulant?“ prohlásil prý
v podnapilém stavu.
-kat-

