
 

Pomočovací tabletky zakázány! 
Hlavní hygienik zakázal výrobu a prodej oblíbeného přípravku Mopslův vzdech

Ten pravý bulvár pro Vás! 

Sloupek 
senzací! 

Další pokusy o chov 
blbodotů v ČR!  Miloučké, na části těla chlupaté 

zvířátko s přihlouplým úsměvem od 
ucha k uchu. Kdo by neznal blbodota! 
Oblíbený mazlíček, kterého zpropago-
vali Japonci v dětském thrilleru Aigo 
versus blbodot neboli Potomek Poké-
mona, na sebe bere i vzhled podobný 
člověku a pak působí jako mírně autis-
tický mladík nebo dívka se sklonem 
k narcisizmu a míčovým hrám. 
 Přestože veškeré pokusy o chov 
blbodotů mimo přirozené endemitické 
prostředí, kterým jsou podhorské mok-
řady a bažiny v severní části naší re-
publiky, skončily neúspěchem (biolo-
gové se dodnes přou o tom, co stálo za 
nezdarem desítek odborných chovů), 
stále se objevují nadšenci, kteří věří, že 
právě jim se podaří blbodota chovat a 
možná i dovést k vrhu živých mláďat. 
 Posledním takovým je F. Ch. 
z Adamova, který překvapil minulý 
týden vědce na jubilejní 10. konferenci 
K čemu jsou nám dobrá zvířata
konané pod záštitou kardinála Milosla-
va Vlka a jeho syna, předsedy posla-
necké sněmovny Miloslava Vlčka, 
prohlášením, že se mu pravděpodobně 
podaří adaptovat blobodota na prostředí 
svého studentského pokoje. 
 „Blbodoti pocházejí z mokřadů a 
často obývají také nižší části skládek, 
takže si myslím, že by se jim mohlo u 
mě docela líbit. Můj pokoj připomíná 
smeťák, za postelí mám dokonce sluš-
nou plíseň, takže tam postavím blbodo-
tovi jeho doupátko. Do budoucna mám 
velké plány, pokud se bude blbodotovi 
u mě líbit, chtěl bych založit chov a 
vyvést každý rok alespoň jedno mládě,“ 
potvrdil student F. Ch. našemu listu. 
 Nezbývá než mladíkovi popřát 
štěstí a doufat, že jeho chov nedopadne 
jako poslední známý případ Aleše a 
Vladimíra, z nichž jeden byl nešťast-
ným chovatelem a druhý blbodotem 
v lidské podobě. Oba však tvrdili, že 
blbodot je právě ten druhý a díky při-
bližně stejné míře ochlupení nebylo 
možné rozhodnout, kdo vlastně koho 
chová, a proto museli být oba tvorové 
utraceni. 
    -dot- 
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Oblíbené bílé tabletky v krabičce 
s mopslem na obalu jsou minulostí. Po sérii 
trapných případů nejen v parlamentu 
zakázal hlavní hygienik ČR jejich prodej i 

výrobu. „Budu se soudit,“ říká jejich vyná-
lezce a výrobce Vojtěch Hanuš. „Jen ať to 
zkusí,“ vzkazuje mu mopsl. 

Prodej tabletek, které během několika mi-
nut po požití uvolňují sevření močového 
svěrače a způsobují pomočení zakázal včera 
Vít Poplatek, hlavní hygienik ČR a stínový 
ministr zdravotnictví za ČSD. Na narychlo 
svolané tiskové konferenci prohlásil: „Důvo-
dem k zákazu bylo nelegální použití fotogra-
fie Z. Š. na obalu od přípravku, takový zásah 
do soukromí mopslů nemůžeme tolerovat.“ 

Množství prodaných tabletek přitom ne-
dávno překonalo v ČR hranici jedné miliardy 
měsíčně a nadále rostlo. „Lidé se prostě chtějí 
pomočovat, močopudné výrobky jsou v módě 
už od středověku a dnes je vědecky prokázá-

no, že řádné pomočení pomáhá organizmu 
zbavit se nadbytečných a škodlivých látek. 
Celý případ s mopslem je jen záminka, ve 
skutečnosti jde o trapasy našich politiků, 
kteří jedli tabletky moc často a pomočovali 
se přímo v parlamentu.“ 

Je pravda, že incidentům s loužičkami 
téměř všude, počínaje školními lavicemi
přes dopravní prostředky a právě jednání-
mi parlamentu konče, nedokázala zabránit
ani uvalená spotřební daň. Někteří lékaři 
navíc varují, že nadužívání tabletek může 
vést i k prasknutí svěrače. „To je úplná 
blbost,“ kontruje však Hanuš, „svěrač třeba 
mně nikdy neprasknul.“ 

A co na to tiskař a trafikant Leoš Mareš? 
„Vytiskl jsem si třicet tisíc promočních 
oznámení a teď je můžu všechna vyhodit. 
Myslím, že opět zažaluji Českou republi-
ku,“ dodává s krabičkou tabletek v hrsti. 

    -p- 

Ve čtvrtek večer byl ve své kanceláři 
nalezen mrtvý zaměstnanec brněnského 
magistrátu PhDr. Milouš Vraspejr. 
Přivolaný lékař sice konstatoval smrt, 

nebyl ale schopen určit její příčinu. 
Nejasné jsou ovšem také závěry pitvy. 

Okamžitě po oficiální zprávě ČTK se 
rozhořela celá řada dohadů o Vraspejrově 
smrti. Opoziční politici ihned obvinili 
primátora Románka (ČSD), že vraždu 
objednal on. Ostatně již v minulosti Alni-
tak upozorňoval na neuspořádané vztahy 
mezi primátorem a Vraspejrem, který měl 
na starosti problematiku menšin. Primátor 
však ještě týž večer vydal tiskovou zprávu, 
ve které zveřejnil své alibi (zápas Komety 
Brno) a obvinil opoziční politiky z vraždy 
Vraspejra dohromady s krádeží busty Jana 
Ámose Komenského a vlastizradou. 

Poněkud analytičtěji postupovala při vy-
šetřování městská policie Adamov. Podle 
vyšetřovací verze, kterou nastínil Alnitaku 
Otakar Noss, nese vinu na vraždě pravdě-
podobně sdružení homosexuálů Scud. 
Homosexuálové, jakožto menšina, spadali 
do kompetence pana Vraspejra a byl to 
právě on, kdo jim sdělil, že primátor ne-
hodlá podpořit jejich festival nazvaný 
Mezimozek. A kdo pana Vraspejra znal, 
ví, že umí takovou věc sdělit dost nevybí-
ravým a sarkastickým způsobem, ostatně 
kdysi pracoval jako ženský lékař. Navíc je 

blízkým příbuzným pana Duška, což zna-
mená, že pomsta na sebe nemohla dát 
dlouho čekat. 

Tím však výčet možných teorií nekončí. 
Se zajímavou verzí události přišel Eduard 
Píšala, který Vraspejra v zaměstnání často 
nelegálně navštěvoval: „Já si myslím, že to 
v podstatě nebyla vražda, ale pracovní úraz 
s následkem smrti. Víte, on byl Milouš 
hodně pracovitej a ve vyspělých západních 
zemích dnes už znají smrt upodepisováním 
nebo urazítkováním, což jsou poměrně 
obvyklý činnosti úředníků.“ 

S touto verzí se v podstatě shoduje názor 
odborníka na bezpečnost práce Jiřího Tyla: 
„Je pravda, že v okamžiku nálezu pan 
Vraspejr držel v ruce razítko s adresou 
Sdružení pro jadernou fyziku, ale neležely 
před ním žádné orazítkované papíry, což 
smrti urazítkováním nenasvědčuje. Spíše 
se kloním k názoru, že pana Vraspejra 
k smrti urazítkoval někdo jiný. Myslím, že 
by stálo za to se zeptat vrátného, kdo večer 
vcházel a vycházel z budovy.“ 

Vrátný v době návštěvy Alnitaku spal 
v loužičce krve a policisté nám zakázali jej 
budit. Podle záběrů bezpečnostní kamery 
však v 18 hodin do budovy vešel asi dva-
cetiletý mladík se štosem papírů a v 19:30 
budovu opustil s týmiž papíry, opatřenými 
razítkem a neznámým podpisem. O událos-
ti vás budeme i nadále informovat. 

    -hc- 
 

Záhadná smrt na brněnském magistrátu 
„Já to nebyl,“ tvrdí primátor Ondřej Románek. „My taky ne,“ dodává opozice 


