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Caponeho velký obchod
Známý podnikatel vyplatil skupině
rodin odměnu za neznámou práci.

Jste-li pravidelnými čtenáři našeho listu, jistě
jste si povšimli problémů, do nichž se v poslední době dostala společnost “Alovy domácí
potřeby a drogerie” pana Alphonse Caponeho.
Dle informací mluvčího společnosti, pana
Stana Střelce, byla policií asi před měsícem z
neznámých důvodů zabavena dodávka mýdel,
vonavek a čistících prostředků pro Caponeho
prodejny. Policie samotná naopak tvrdí, že šlo
ve skutečnosti o zbraně hromadného ničení.
Tečkou za celou situací byl neobjasněný
pád policejního letadla tento týden, k němuž
se již nevyjádřil vůbec nikdo. Svědkové z
řad vesničanů však tvrdí, že se rozhodně
nejednalo o nic malého; “na místo se sjely desítky příslušníků Vojenské policie, kteří bránili
vyšetřovatelům Úřadu pro letectví dostat se k
vraku letadla,” popsal drsné odpoledne jeden z
dřevorubců v lese, kam letadlo dopadlo.
Dle výpovědi pasáčka koz se však v lese
neskrývala jen jedna, nýbrž dvě skupiny,
které se střídavě snažily získat moc nad nákladem. Naše zpravodajka zjistila, že se jedná o
rychle se rozvíjející skupinu rodin okolo dony
Haničky ve spolupráci s žoldáky z Moor Town.
Dona Hanička byla rovněž na místě, nicméně
na naše otázky po smyslu celého výletu do

Don Falcone slavil narozeniny (kolikáté se
redaktorům nepodařilo zjistit) blízko RichNow. Na oslavě se sešla spousta mafiánů, kteří
donovi přišli pogratulovat, dle některých zdrojů
dorazily i tři rodiny, spadající do okruhu šéfa
šéfů Haničky. Našim dlouhodobým čtenářům
jistě neuteklo, že Dona Hanička se v poslední
době nepohodla s některými mafiány, mimo
jiné s dony Falcone, Luciano a Corleone.
Zástupci redakce dorazili na oslavu pozdě,
neboť na místě nalezli množství umírajících
lidí, kteří vypověděli, že právě 3 zmíněné
rodiny z ničeho nic napadly všechny ostatní
přítomné gratulanty, po masakru se pokusily
zahladit stopu a jejich další kroky vedly do nedalekého aquaparku.
Naši redaktoři se rozhodli tuto zprávu ob-

Přihlášky
na 3OP
jsou hnus
Bude se třídit a bodovat, říká šéf
šéfů v rozhovoru.

Al Capone na fotce ze dne nehody. Ten člověk si snad ještě nikdy nepořídil
dobře padnoucí sako.
lesa odpověděla jen, že prý se letos urodilo
hodně borůvek. Pozdější informace nicméně
vypovídají, že policie materiál neudržela a
tito Caponeho spolupracovníci ho v pozdních
večerních hodinách odvezli neznámo kam. Sám
Capone byl v následujících dnech opakovaně

spatřován na bujarých oslavách a údajně za věci
zaplatil velkou částku v dolarech.
Co přesně v letadle bylo a co s tím Capone
hodlá udělat jsou jen příklady z řady otázek bez
odpovědí.

Den, na který jsme
dlouho čekali
Masakrem na narozeninové oslavě
dona Falconeho začíná nová doba

1. vydání

jasnit a vplížili se za nimi. Pravdou je, že jsme
skutečně přistihli 3 rodiny Dony Haničky, jak
za sebe skrývají pot a krev. Dona Hanička
prý tímto nemilosrdným krokem zabránila
pomstě od Dona Falconeho za drtivé vítězství
při volbě šéfa šéfů. Více o tomto incidentu
bohužel nevíme, jelikož se naši redaktoři zděsili
některých jedinců, kteří na sobě měli příliš upnuté plavky.
Naši zpravodajové však vytrvali a pokusili
se o incidentu něco ještě jednou zjsitit později
téhož dne. Večer se vplížili do tábora Dony
Haničky, kde se jim naskytla velmi nečekaná
podívaná - členové všech tří loajálních rodin
tam byli rozděleni do 4 skupin, plížili se , luštily
podivné šifry, ošetřovali zraněné z přestřelky a
vařili palačinky. Ani díky tomuto pokusu jsme
tedy bohužel nebyli moudřejší.

Letošní přihlášky do zkoušky Tří orlích per
jsou dle šéfa šéfů odfláknuté. V exkluzivním rozhovoru, který dona Hanička poskytla našemu
listu, se objevují výroky jako “není to, co to
bývalo” či “takhle hnusným papírem bych si
nepodložila ani ranní kakao.”
Dle zákulisních informací by autoři přihlášek
neměli počítat s tím, že všechny budou přijaty,
neboť v současné době vzniká expertní komise
Orel, která bude kvalitu posuzovat. Hodnotí se
použité barvy, druh papíru i umělecký dojem.
Ti., kdo žádnou přihlášku ještě nepodali,
by určitě neměli váhat, neboť zkouška slibuje
velmi nevšední zážitky , což potvrzuje například
Ivanka, která s ní strávila řadu let. Přihlášky lze
posílat na adresu: Králové honu, Little Italy
80, Atlantic City.

Prostá rekreace či vytváření falešných alibi? Nikdo to neví jistě

Zátah proti sicilské mafii Aktivisti v akci
Don Bilondino ve vězení
Italská policie podnikla rozsáhlý zásah proti
sicilské mafii, nejmocnější zločinecké skupině
na Apeninském poloostrově. Zatčeno bylo
devadesát pět lidí kvůli vydírání, obchodu s
drogrami a praní špinavých peněz. Akce dostala krycí název Apokalypsa. “Zátah takového
rozsahu tu nebyl již mnoho let,” prohlásil plukovník Calogero Scibetta z finanční policie. Jak
dodal, zatýkání vyhladilo celé dvě mafiánské

rodiny. Za mřížemi skončil i jeden z bossů sicilské Cosa Nostra Girolamo Bilondino.

Skupina zeleně smýšlejících lidí se
pustila do čištění řeky od odpadků
Je tu červenec a s ním i každoroční úklid
luhů a hajů okolo Atlantic City. Hlavními
pořadali akce byla aktivistická skupina Orlický
čtyřlístek, působící na tomto území již od roku
1995, kdy zde došlo k ekologické katastrofě v
podobě pádu vagonu s kobaltem do řeky Zdobnice.
I letos byla jako hlavní terč úklidu řeka Zdobnice. Chvíli po osmé se sešli muži, ženy i děti

v reflexních vestách, rukavicích a s pyli na odpadky. V holinkách začali hrdinně brodit řeku a
lovit odpadky.
Mezi největší úlovky patřila pneumatika,
starý křovinořez nebo zbraň Thompson. Jednomu štastlivci se podařila dokonce najít flaška
rulandského šedého ročník třicetpět. Nakonec
byly všechny pytle plné a dodávka s necelými
dvěma tunami odpadků mohla odjet do sběrny
v nedalekekém Richn-Nowe.
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44. hon na lišku byl opět úspěšný
Celé Atlantic City vyrazilo s
puškami do lesa
Už jako každý rok se i letos ve městě Atlantic
City konal hon na lišku. Již po čtřicáté
sedmé se celé město v ranních hodinách
sešlo u lookout place, kde čekal starosta
Pepa Vzduchovka, tentokrát i ze svou
těhotnou ženou Bohdanou a dvěmi
malými potomky.
Chvíli po osmé už všichni nedočkavě
čekali na starostův úvodní projev a
slavnostní zahájení honu. Tématem
letošního projevu bylo zamyšlení se nad
smyslem honu a ohlednutí se za jeho
dlouholetou historií. Dále následovala
prezentace místního veterináře Mudr.
Kevina Liškuse, které si připravil velmi
zajímavé povídaní o rozmnožování lišek
a jejich dlouholetého soužití s rodem
homo. Poté konečně následoval výstřel
a hon mohl začít. Na místo dorazila
dodávka Myslivecké správy Atlantic
City s nadopovano liškou. Myslivci
nasedli na své bujné oře a zaujali startovní pozice. Na pokyn vrchního myslivce byla
liška vypuštěna z klece. Než se myslivci rozkoukali, byla již na kraji borového háje. V tu

chvíli se celá honící skupina za silného pokřiku
rodin s dětmi rozeběhla za kořistí. Dále byl
slyšet jen řev myslivců a občasné výstřely.
Již po půl hodině od startu se na obzoru ob-

nice u Kapitolu. Nikdo se totou maličkostí nenechal zaskočit a hon mohl pokračovat dále.
Po chvilce se ozval zvuk lesního rohu, který
ohlašuje chycení lišky. Následoval veliký
potlesk a po chvilce bylo jasné, kdo
bude letošním Králem honu. Byl to
jen sedmnáctiletý rodák z Ashtownu,
syn doktora, lobbisty, místního zastupitele a sponzora honu Honzík.
Následovaly famfáry a vítězná píseň,
kterou byla ochotna secvičit místní
hudební skupina Berušky pod vedením paní učitelky Jarušky. Na závěr
byl korunován Král honu, kterému
starosta předal klobouk s liščím ocasem a novou brokovnici letošní limitované edice, kteou zasponzoroval již
zmiňovaný lobbista a otec vítěze. Pak
mohli všichni ochutnat liščí polívku
podle již dvěstě let tradiční receptury.
Nakonec se všichni rozešli domů nebo
do místních výčepů, aby si po svém
užili konec tohoto vydařeného dne.

jevil první myslivec. Nenesl ale lišku, nýbrž
svého zraněného kamaráda. Ten byl následně
pod silnou dávkou morfia převezen do nemoc-

Neděle v
Little Italy
6.7. Dona Hanička povolala 3 dony (Giuseppe, Sladkáno Paprikáno a El Hanibal) a 6
congsilierů na dostavbu nového bydliště. Samotná nejvyšší šéfová samozřejmě pomohla.
Aby se mohla bránit před dony Falcone, Corleone a Luciano, jak nám později řekla.
Malá Itálie praskala ve švech údery kladiv
a rýčů, rodiny se (možná ve strachu před protiofenzivou konkurentů) pustily do stavby
strážního přístřechu, plůtků a brány. Jelikož
bylo málo lidí dostavba se protáhla o hodinu
oproti předpokladu.
V podvečer už Dona Hanička a její parta
ukončili veškeré spekulace a pustili se rovnou do cvičné obrany novotou vonícího
tábora. Našim redaktorům se podařilo zjistit,
jakou taktiku obránci používají. Správný obránce tábora si musí vždy, když se zapíská
poplach, rychle nandat boty, vystřelit ze
stanu, jít na své místo (které určoval vrchní
vedoucí obrany Venca) a bránit praporky,
krabice a všechen další majetek. Obránci na
první pohled vynikali svou disciplinovaností,
silou a rychlostí v rozhodování. Zdá se tedy,
že ostatní rodiny v Atlantic City se nových
příchozích mají proč bát.

Falconeho vrah promluvil! Chceme teplou vodu!
Intrikám na narozeninové oslavě
předcházelo pletichaření
Pod příslibem zachování anonymity se nám
podařilo získat exkluzivní svědectví jednoho
z přímých účastníků masakru na narozeninové oslavě nebohého dona Falconeho. Tento
jedinec nám prozradil některé kuriozity z
přípravy tohoto hrůzného činu.
Horký letní den před narozeninovou oslavou
trávil náš informátor přípravami - dle výpovědi

byl úkol zadaný jejím rodinným příslušníkem
velkému počtu osob a skládal se z několika
částí; bylo prý třeba sehnat štěnici a umístit jí
pod auto, pro samotnou oslavu si pak opatřit
lístky a přirozeně i dárek. Některé úkoly se jim
splnit nepovedlo, a proto improvizovali smlouváním s místním obyvatelstvem. Nakonec byli
úspěšní, což dokládá i Falconeho parte, které
již vyšlo tiskem.

Dřevo je budoucnost
Těžba v regionu stoupla o 20%
Těžba dřeva v Atlantic city je rozšířena
již od 16. století, kdy několik britských
kolonistů osídlilo tuto oblast. Průměrně je
měsíčně vytěženo okolo 237 tun dřeva. Poslední průzkumy ukazují, že těžba prudce
stoupla, a to až o dvacet procent. Příčinou je
nárust dětské práce. Kdyby takovýto vzestup
pokračoval dále, mohlo by být Atlantic City
na prvních místech těžby v USA. Učme děti
milovat a zpracovávat dřevo už od útlého věku
a věříme, že udržíme tradici.

Každý chvilku tahá pilku, ale někdo
by radši šel do školky

Náš redaktor se vydal do drsného
světa služby
Noční můra nebo vysvobození, to znamená
pro většinu obyvatel Atlantic City služba v
kuchyni.
Slouží vždy tři až čtyři lidé, kteří se každý
den střídají. Nad těmito lidmi drží tvrdou pěst
hlavní kuchař D. Vrzal se ženou a dětmi. Mezi
lidmi koluje spousta povídaček a příběhů,
co se jim ve službě přihodilo. Některé jsou
opravdu fascinující. Mezi hlavní úkoly služby
patří vaření, stolovaní, udržování pořádku v
celém domě a jeho okolí spolu s vynášením
popelnic k nedaleké farnosti.
Službu si při přátelských hovorech lidé často
spojují se škrábáním brambor, ale dle slov jednoho ze sloužících (pod příslibem utajení identity) je to úplně jinak; “škrábali jsme mrkev,
okurky, celer, jablíčka i usazeniny na stolech.
Brambory jsem za celý den neviděl.”
Co je ale největší a nejobávanější úkol, který
můžete ve službě dostat, je mytí nádobí a topení v kamnech s tím spojené. Tentokrát jsme
se zaměřili na na tento problém sloužících,
a tím je teplá voda na mytí nádobí. Pamatujete si snad, že by jste letos dostali opravdu
teplou vodu? Já si to nepamatuji. Zeptali jsme
několika náhodných kolemjdoucích a jejich

odpovědi se shodovaly. Nikomu nebyla teplá
voda vydána ani na požádání.
Vedoucí kuchyně už je tak zoufalý, že za
kvalitní službu, co bude schopná udělat dost
teplé vody zaplatí. To samé prohlásila i šéf
šéfů dona Hanička, která výměnou za ešus
teplé vody nabídla
deset dolarů.
Nejhorší, co se
mohlo stát, přišlo
v sobotu, kdy se
kotel, který by měl
udržovat vodu teplou
rozbil a voda uhasila
plameny v ohništi.
To způsobilo, že z
vlažné vody nezbylo
nic a červený kohoutek nelze spustit, Smutný kohoutek,
dokud se rozbitý kterým nikdo netočí
kotel nevymění.

Inzerce

Jsem tříletý roztomilý kříženec
dobrmana a vlčáka jménem
Apollo. Cítím se dobře v domě
i na zahrádce a mám ráda děti.
Chcete mě?

Prodám dvě děti a manželku.
Při rychlém jednání dům a hypotéka zdarma.

Nabízím značkovou pyrotechniku. Dýmovnice, světlice,
nášlapné miny a signální pistole. Diskrétní jednání zaručeno

Hledám nového partnera. Musí
běhat jako rychlý bůh (ne jako
pomalý bůh) a nesmí smrdět.
Zn. Preferuji zkušenosti

Koupím rodinu. Ideálně
odvšivenou a zvyklou na život
ve sklepě. Nabízím také půjčky.
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