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Cena 2 Kenty

Sloupek
senzací!

Čunkovo nezvolení zřejmě bude
stát hlavu také Vojtěcha Hanuše

Chloupková
členkou KVD!

,,Bobří stopa je plná rasizmu“, tvrdí přednosta pražské odbočky SPJF

Naprostou senzací se ve světě
celebrit stala informace, že Julietta
Chloupková, populární zpěvačka a
mistryně světa ve střižbě ovčí vlny se
stala podstoupením tajného obřady
členkou KVD. Na překvapující síle této
zprávě neubral ani fakt, že nikdo
vlastně neví, co zkratka znemaná, ani
to, kdo jsou další členové tohoto
bratrstva.
Původní předpoklady politologa,
filosofa a myslitele prof. PhDr Jaromíra
Hladkého, DrSc., který mínil, že KVD
znamená Klovnutí do vody, se ukázaly
neopodstatněné, zejména ve vztahu
k ekologickému hnutí Slepička, které
často falšovalo důkazy a jehož je
Hladký předsedou.
Chloupková na veškeré dotazy
odpovídá nepříliš vtipnými replikami
typu „Kecíky“.
Předseda sdružení pro ochranu
spotřebitele Jiří Malina ohodnotil
situaci slovy: „Naše sdružení má ve
věci jasno od začátku. KVD nám
nedělá vrásky, protože technologický
způsob jeho přípravy je odborné
veřejnosti znám již několik měsíců.
Domníváme se však, že Chloupková je
také spotřebitelem a proto ji musíme
ochránit. Nemůžeme vám tedy bohužel
sdělit žádné bližší údaje ohledně
pracovní náplně KVD. Mimo to jsem
také členem KVD, což mně
znemožňuje
poskytovat
jakékoliv
informace o tom, kdo je členem KVD.
O tajném obřadu ve sklepě neznámého
domu na Hrnčířské ulici v Brně
bohužel také nic nevím“.
Podstatně sdílnější však byl
přednosta 8. fakultní veterinární kliniky
v Brně Medlánkách Robert Kadlčka:
„Vysoká dojivost krav je obvyklým
jevem koncem jara a počátkem léta,
což je shodou okolností období, kdy
dochází ke snížení výtěžků ovčího
mléka“.
Jasno ve věci tak mají pouze
zaměstnanci českých drah, kteří soudí,
že depa kolejových vozidel byla již
dávno
nahrazena
provozními
jednotkami (PJ).
-kvd-

V souvislosti s nezvolením Jiřího Čunka
opakovaně
předsedou
KDU-ČSL
vystupuje na pozadí běžných redakčních
událostí zpráva o hlasech volajících po
odvolání šéfredaktora časopisu Bobří
stopou Vojtěcha Hanuše. Ačkoliv se to
snaží redakční rada zatajit, podařilo se
našemu listu zjistit, že nakladatelem
časopisu je právě lidová strana, konkrétně
okruh lidí blízkých Jiřímu Čunkovi.
Již delší dobu sílila revolta proti
současnému šéfredaktorovi, zejména ze
strany pražské odbočky Sdružení přátel
Jaroslava Foglara (SPJF), které časopis
formálně vydává. Již po přečtení prvních
řádků je však jasné, že toto občanské
sdružení se stalo pouze hlásnou troubou
Čunkových spojenců, kteří tak skrze časopis
proklamují své nekonvenční názory na
národnostní menšiny. To se však nelíbí právě
pražským členům sdružení.
Přednosta pražské odbočky SPJF Liman
Alpün na náš dotaz popsal situaci slovy: „Oni
jsou Jirka Čunek s Vojtou Hanušem dobří
přátelé už od listopadu 1989, kdy se poprvé
potkali ve Vsetíně na hokeji, zatímco my
jsme se zasazovali o změnu společenských
poměrů v tomto státě. Nelíbí se nám proto, že

se Bobří stopa stává prostorem pro
otiskování těch nejhorších z Čunkových
názorů jen na základě jejich kamarádství“.
Tato výtka však nezůstala jediným
argumentem zastánců odvolání Hanuše
z šéfredaktorského postu. Členové pražské
odbočky mu vyčítají také nedostatečnou
schopnost vyjednávat se zadavateli
reklamy, na základě které Bobří stopa
ztratila lukrativní předvolební zakázky na
reklamu ČSSD, DSZ i Klubu přátel piva
z Adamova, současného favorita klání ve
volbách do Evropského parlamentu.
Úplně jasné není ani, jak se mohl Hanuš
s Čunkem potkat na hokeji již v roce 1989,
když mu tehdy byly pouhé tři roky.
Odborník na lidský věk Jeremiáš Kaplický
však podotýká: „Jsou známy i případy, kdy
čtyřleté děti řídí auto, integrují nebo jim
vržou klouby, tak proč by ve třech letech
nemohl někdo fandit Vsetínu?“
Sám Hanuš si na rozhovor nenašel čas a
na otázky Alnitaku odpověděl pouze
SMSkou: merim kdyz bude potreba odejdu
stejne uz mne delsi dobu nabizi vyhodna
mista v odbornem tisku aktualne je to
magazin merak a casopis kocky a kotata.
-nut-

Utonula v podzemní řece?

K moři do Maďarska

Městská policie v Adamově zahájila
vyšetřování případu zmizelé I. K. (18)
z Brna, která se minulý týden nevrátila domů
po návštěvě Moravského krasu. Rodičům
oznámila, že má schůzku se svým přítelem
V. S. z Adamova.
Ten u výslechu vypověděl verzi, která byla
později vyšetřovateli uznána za docela
věrohodnou a pravděpodobně povede k
vyřešení případu: „Když jsme vyšli ze
zatopené jeskyně, byl jsem unavený a chtělo
se mně domů. Iva ale říkala, že si vzadu
zapomněla klíče. Tak jsem jí navrhl, ať si pro
ně doplave a šel jsem domů.“
Po prohlídce jeskyně, jejiž větší část zabírá
podzemní jezero, bylo nalezeno několik
předmětů, které poslouží vyšetřovatelům pro
další rekonstrukci událostí: klíče Kapounové,
ježek v kleci, obal od Miňonek, obal od
žvýkaček Orbit a tělo neznámé dívky.
Výpověď V. S. však zpochybňuje
psycholog Hynek Cígler, který o svědkovi
tvrdí, že trpí pokročilýmm stádiem autizmu.
-p-

Patrně finanční krize se podepsala na
prudce vzrůstající oblibě Blatenského jezera
v Maďarsku, u něhož lze sehnat dovolenou
na pláži za třetinu ceny přímořské rekreace.
Zdá se, že Češi opět objevili zapomenutou
destinaci a ve velkém se navrací do
nádherných letovisek na břehu průzračnéjo
hlubokého jezera v klínu hor. Maďarsko je
neprávem
opomínaným
turistickým
klenotem.
Průkopníkem v nabídce balatosnkých
zájezdů se stala brněnská turistická kancelář
Mates tours, vlastněná Martinem Opičkou a
jeho
přítelkyní
neznámého
jména,
přezdívanou Opička.
Mediální kampaň záhy podpořil Zdeněk
Šroma (známý hlas taťky šmouly ze seriálu
Šmoulové), který v oblíbeném klipu na
youtube svádí sličnou maďarku Katarinu
Márfyovou přímo na břehu jezera. Ta však
zůstává lhostejná k jeho modrému oblečku
s červenou čepičkou a odchází se zcela nahá
koupat do vln Balaton fürdő
-kat-

