UNIKÁTNÍ VÝZKUM :
ŽENY A MUŽI PIJÍ NA MG CDF
PIVO!!

(MUŽI VÍCE)
Nový bulvární časopis na
české scéně! To musím mít!

ZNÁMÝ
DUCHOVNÍ
ŘÍKÁ

BYL TO

HORROR !

KDO JE

JIŽ NENÍ MOŽNO
MLČET!
Deset let skrývání a
utajování právě končí!

MUŽ
S BRÝLEMI?
EXPERIMENT

CHCÍPU:
TESTOVALI JSME
ARCHIMEDŮV
ZÁKON

POČASÍ V ÚNORU

Redakci Chcípu se podařil zcela kolosální úlovek. Při svozu komunálního odpadu v severo-východočeském městě ČK (ČK ne
pozn. cen.) našel náš překvapený redaktor v kontejneru na tříděný odpad nedbale pohozené tajné závěrečné zprávy takzvané
MGTHY komise z let 2016 a 17. Z nich bylo po dešifrování možno
odhadnout, kde se skrývá archiv! A skutečně tam byl!! Oba členové komise (viz foto) museli být značně indisponováni, když se
dopustili takové nedbalosti.
Redakce má proto k dispozici celou řadu senzačních odhalení z
historie hudebního festivalu, který je znám pod šifrou MGCDF
(co to přesně znamená rozluštíme v dalších číslech). Tyto skutečnosti publikujeme v nalezeném znění, pouze zřídka doplníme vlastní komentář, a to v případech zcela matoucích pro našeho laskavého čtenáře. Některé neuvěřitelné skutečnosti jsme
ověřili (a nadále budeme ověřovat) vlastními experimenty.
pokračování uvnitř čísla

BYL TO HORROR ! JIŽ NENÍ MOŽNO
ŘÍKÁ ZNÁMÝ DUCHOVNÍ
Jak může být MG CDF záludný, vypovídá hrozná
příhoda muže na fotografii
níže:
„Léto bylo žhavé a hudba také. Cítil jsem stravující žár metalu. Najednou úplné bezvětří.
Měl jsem žízeň. A najednou
jsem tušil, že se ke mně
něco blíží. Ohlédl jsem se
přes rameno a uviděl jsem:
byl to sám satan, celý planul. V ruce držel kelímek, v
něm snad malinovku, a mě
se v tom okamžiku zatmělo před očima.
Byl to strašný horror. Musel jsem ihned odejít pryč,
někam daleko. Ihned po
návratu domů jsem pověsil
metal na hřebík a věnuji se
již nyní pouze výkladu písma.“

EXPERIMENT CHCÍPU:

TESTOVALI JSME
ARCHIMEDŮV
ZÁKON

MLČET!

pokračování z úvodní
strany

Byli jsme doslova přešlí mrazem, když jsme zjistili, co vše ten povedený párek (na titulní straně
se velkopansky rozvaluje v luxusním automobilu)
před veřejností tají. Okamžitě jsme věděli, co je
naše povinnost: prostě to MUSÍME zveřejnit!
Není prostě náhoda, že se na jednom místě a
rok co rok v podobném čase koncentruje takové
množství podivností, bizarností a hnoje. Kolem té
zvláštní party se také budou dít pěkné věci a tak
se na ně podíváme blíže. Někteří lidé a některá
místa jsou přímo manou nebeskou pro bulvár!
Již téměř deset let (jak plyne z nalezeného archivu) se nám tady vyskytuje jakýsi svět za světem.
Myslí si snad tyto primadony, že uniknou bdělému oku novináře? Ale nechceme vidět jen to
špatné. Bude-li v nalezených pokladech také něco
pozitivního, budeme první, kdo na to upozorní a
pochválí. Vážení čtenáři, těšte se, bude to jízda!
Vaše redakce
Britský stánek na
MG CDF hostil
celou řadu vzácných návštěv.
O jednom hostu
z nejvzácnějších
jsme se však dozvěděli až z nalezeného archivu.
Přímo do očí bije
podoba, a tak je
možné lehce spekulovat, kdo že
to byl hostem na
MG CDF ...

KDO JE
MUŽ
S BRÝLEMI?

Dva testovalé, vybaveni půllitry, se zvolna noří do kapaliny Brodský. Testovatel A,na foto nahoře, je vybaven
plným půllitrem piva 12 (je zřetelně tmavší). Testovatel B má k dispozici půllitr piva 10. Kolegové vstoupili
do kapaliny tak daleko, aby se dostali do výtlaku. Poté nastala konzumace obsahu půllitrů. Po vypití více než
poloviny obsahu skleněných nádob začala kapalina Brodský znatelně více nadnášet testovatele B (v popředí),
zatímco testovatel A měl zřetelně lepší náladu. Závěr který z toho plyne, je jednoznačný: pivo 10 umí lépe
nadnášet, pivo 12 více pobaví. Archimedes asi pivo neznal, tak to nevěděl.

UNIKÁTNÍ VÝZKUM :
ŽENY A MUŽI PIJÍ NA MG CDF PIVO!!
MUŽI VÍCE

UFO
NA MG CDF
V ROCE 2011
čemu se chechtá Picard?

Bodejť by se nechechtal, když mu
jeho kámoši z bývalé mlhoviny
Mutara vezou něco pro osvěžení.
Tento snímek byl první,
na který jsme při prohlídce
získaného archivu narazili.
Nejprve nám připadal úplně obyčejný, prostě fotka z
festivalu. Za chvíli si všiml
Ephraim, který je z nás nejbystřejší, neb je octopus,
drobného kazu na horní
straně velkého činelu.
Seběhli jsme
se kolem fotky a nevěřícně
na ni zírali.
BYLO TAM
ZACHYCENO
UFO!

ANTIGOD (CZ) BIGBOSS BAND (CZ) BLOODY OBSESSION (CZ) CRYPTOPSY (CA)
DARKFALL (AT) DEHYDRATED (SK) DILIGENCE (CZ) DOOMAS (SK)
DYING PASSION (CZ) ELBE (CZ) ELYSIUM (CZ) ET MORIEMUR (CZ) F.O.B. (CZ)
FORGOTTEN SILENCE (CZ) HAIL SPIRIT NOIR (GR) INSANIA (CZ) KEEP ON ROTTING (CZ)
MALIGNANT TUMOUR (CZ) MASTER‘S HAMMER (CZ) MEAN MESSIAH (CZ)
MELANCHOLY PESSIMISM (CZ) MINORITY SOUND (CZ) MURDERLINE (MX)
POSTCARDS FROM ARKHAM (CZ) RAVENCULT (GR) SAMAEL (CH)
SIX DEGREES OF SEPARATION (CZ) SPREADING DREAD (CZ) SUBURBAN TERRORIST (SK)
SUFFOCATION (US) THE GREAT OLD ONES (FR) TORTHARRY (CZ) WAR FOR WAR (CZ)
a další

V příštím čísle:
neuvěřitelná čuňárna ze dna archivu, šokující odhalení - kytarista hraje na třístrunnou kytaru, škola přežití na metalovém festivalu, koutek pro kutily: vyrobte si vlastní houpačku
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