PO ČEM PÁTRÁ
MÓDNÍ POLICIE
NA BROĎÁKU?
Už to vyšlo po páté a pořád
toho nemáme dost!

HORKÁ
STOPA

Přímo na místě nám
místní dali vědět,
že letos nepůjde
o hudební akci,
ale o sportovní
olympiádu!

PA R A NOR M A L

BYLI JSME
TAM!
Kdo si z Vás, našich vážených čtenářů ještě pamatuje, že na začátku tohoto veskrze neseriózního časopisu stál nalezený archiv
jakési MGTHY komise, tak dobře ví, že veškerá naše následující
senzační odhalení se týkají jednoho místa na severovýchodě naší
republiky, v kraji zapadlých vlastenců a štrajchpudlíků, v kraji
tak trochu mystickém a také tak trochu stranou. Zmapované události se příčí zdravému selskému rozumu, a tak nám to prostě nedalo. Musíme se tam PODÍVAT, a to pokud možno na vlastní oči.
Dost bylo štrachání se v nějakém zatuchlém archivu, pojedeme na
REPORTÁŽ, a tu pořídíme přímo TAM!
Na výpravu jsme obdrželi od sponzora bytelné expediční vozidlo a
uprostřed minulého týdne jsme vyrazili směr AB v ČK.

KOLIK MÁ KDO
STRUN:
VYŘEŠENO!

Časový plán byl následující: dorazit na místo kolem poledne, ochutnat místní stravu a zjistit, zda se v ní nenalézají neznámé ingredience, ochutnat místní nápoje a
zjistit, zda se v nich nenacházejí neznámé ingredience,
dýchat místní vzduch a zjistit, zda se v nich nenacházejí neznámé ingredience, zkrátka prožít ten genius loci
až do pozdních nočních hodin. Vidět. Slyšet. Zeptat se.
NASÁT. Zdokumentovat.
Dopředu jsme se snažili získat, přes kontakty nalezené v
archivu, souhlas s osobní návštěvou některých činovníků, leč marně - buď s námi mluvili neznámou řečí nebo
s námi nemluvili vůbec.
A tak se přihodilo, že právě v době oběda parkujeme náš
redakční vůz u restaurace s velmi příhodným jménem
„U Vraha“. Na jídelním lístku byl pouze jediný chod, ale
zato s lákavým názvem Pavlišovský řízek. Téměř bleskově jsme obdrželi pět porcí, byť jsme byli pouze tři, ale
řidič konstatoval, že to klidně sprdne.
Nyní již víme - nebyl to oběd, ale varování.

POČASÍ V KVĚTNU

(pokračování uvnitř čísla)

BYLI JSME TAM!
(pokračování z titulní strany) Po obědě jsme konečně dorazili na
místo. Byli jsme ale poněkud zklamáni, na celkem fádní louce u
rybníka se válelo pár výletníků, které vylákal zcela nadprůměrně
teplý dubnový den k vodě. Rozdělujeme se tedy k nasávání. Jdu
nasávat informace od místních, kolega fotograf jde nasávat genius
loci. Nějakým omylem šel také nasávat řidič, a to místní nápoje.
To jsme však v té době ještě nevěděli.
Od místních na louce jsem se dozvěděl řadu pozoruhodností. Například: letos se prý na tomto místě nebude konat metalový festival, ale olympiáda! A ty disciplíny - upoutaný fotbal (bože, co to
je?), vrh sudem, pití lahváčů (že bych se také zúčastnil?), aquathlon
(prý běh v potápěčských poloutvích a střelba z luku) a ještě nejaké
další podivnosti, ale přestávám poslouchat.
Od mola totiž přibíhá fotograf, ať jdu okamžitě s ním a podívám se
na to sám. Přes rybník k nám míří muž a tlačí člun. Jednou rukou!
Jak se k nám blíží vidíme, že je zcela suchý a rychlým tempem vystupuje na břeh. Slušně jej pro jistotu zdravíme, ale nebere nás na
vědomí a s člunem v ruce odchází z kempu pryč.
Rychle se začíná smrákat a louka s výletníky je najednou prázdná.
Trochu nám z toho zážitku vyprahlo a tak jdeme požádat o něco
k pití do místní hospody. Tam je však zavřeno. Klepeme a nahlížíme okny. V lokálu sedí náš řidič a před sebou má osm prázdných
a čtyři plné sklenice. Má zcela blažený výraz a na naše bouchání
nereaguje. O obsahu sklenic můžeme pouze spekulovat.
Za zády nás někdo slušně osloví a řekne, že je šéfem místní módní
policie. Trhneme sebou a otočíme se. Po schodech na terasu k hospodě k nám stoupá růžové prasátko a dodává, že s námi potřebuje
mluvit, neb jsme zveřejnili v minulém číslu jím neautorizovaný
report, který nebyl určen pro Chcíp, ale pro předsedu komise, a že
by rád uvedl některé věci na pravou míru.
Přes rybník vidíme skrze stromy rychle stoupat měsíc a krajina
se halí do temna. Fotograf se podívá na hodinky a s hrůzou ve
tváři mi ukazuje jejich rychle se otáčející ručičky. Slyšíme startující automobil. Běžíme k průchodu vedle hospody a vidíme, že
náš redakční vůz, který stojí bez řidiče před jakýmsi kioskem, je
nastartován! Běžíme rychle zpět, bereme ztečí dveře hospody, popadneme řidiče a mažeme k autu. Prodíráme se již úplnou černotou, na cestu nám svítí pouze rychle stoupající měsíc a okna
kabiny našeho auta.
Stále slyšíme hlasitý monolg velitele módní policie: mě nezajímá
jak sem leze kdo voháknutej, mě zajímá, kde se berou ty zelený,
modrý a červený vlasy. Všelijakejch vobleků jsem viděl tuny všude
možně i ty kreatury v nich, ale todle eště nikde. A já už vím, čím to
je. To je to Guleshampoo, co furt inzerujete. Urychleně i s blaženě
se tvářícím šoférem nastupujeme a s fotografem za volantem vyrážíme pryč z toho místa, kde je možné úplně všechno.
Druhý den v redakci jsme zjistili, že kolegovi se podařilo pořídit
pouhé čtyři snímky z naší reportáže. Řidič dal týž den odpoledne
výpověď a v současné době prý pracuje v nějakém pivovaru poblíž
ČK jako ochutnavač. Údajně se v něm po našem výletu probudil
nějaký šestý smysl.

Pavlišovský řízek: Plátky vepřové krkovičky naklepeme, kraje nakrojíme. Maso osolíme a opepříme. Porce obalíme v trojobalu a na oleji osmažíme dozlatova. Kyselé zelí podlijeme vodou, mírně osladíme a podusíme. Knedlíky nakrájíme a napaříme.
Osmažené řízky podáváme s kyselým zelím a houskovým knedlíkem. Knedlík a zelí omastíme rozpuštěným sádlem.

CO VYPÁTRALA MÓDNÍ POLICIE
Dle sdělení šéfa módní policie (viz článek na protější straně) bylo v AB
vedeno pátrání po prostředku, který způsobuje zvláštní zabarvení vlasového porostu. Jev začíná modrým odstínem vlasů, přes fialový, starorůžový a končí odstínem čistě červeným. Velitel nám sdělil, že už to ví, už
na to kápnul: vlasy takhle
barví vlasová kosmetika
velmi populární značky
Guleshampoo. Musí se
ale ošetřit každý vlasa
zvlášť, pouze takto
dojde vlasáč k cíli.
Zveřejněná fota
jsme dostali od
módní policie
v ČK a AB
poštou.
Děkujeme.

STRUNY: VYŘEŠENO!
S ohledem na náš mimořádný zážitek a také, co jsme
ještě dohledali v archivu, víme jak to je: na Broďáku
nemá kytara 6 strun a housle či basa 4, ale když kytara, tak buď žádné nebo 7 či 8, když basa tak 5 nebo 7,
ale žádné pražce. Když pak hudebníci přijedou domů,
jejich nástroje pak mají obvyklý počet strun. Broďák,
to je prostě jiný svět.

REGISTROVANÉ KAPELY
na MG CDF 10
ANTIGOD (CZ) BEHEADED (MT)
BIGBOSS BAND (CZ) BLOODY OBSESSION (CZ)
DARKFALL (AT) DECAPITATED (PL)
DEHYDRATED (SK) DESIRE FOR SORROW (CZ)
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)
PAVILLON ROUGE (FR) PLANET HELL (PL)
POSTCARDS FROM ARKHAM (CZ)
RAVENCULT (GR) ROTTING CHRIST (GR)
SAMAEL (CH) SPREADING DREAD (CZ)
SIX DEGREES OF SEPARATION (CZ)
SUBURBAN TERRORIST (SK)
SUFFOCATION (US) THE GREAT OLD ONES (FR)
TORTHARRY (CZ) WAR FOR WAR (CZ)
Také se těšte na fotbálek u tyče, na hod
sudem, na tryskového lavhváče,
aquathlon a další taškařice.
Co bude v příštím čísle ještě nevíme, redakce se ještě nevzpamatovala z prožitků v AB.
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