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Utekl Rocky 
Horror! 

 
Včera, kousek od Čermenského 
mlýna, zaútočila policie města 
Chicaga na déle sledované místo. 
Kupodivu poslali úplné nováčky a 
nemysleli na ztráty životů. Svůj 
život položilo 23 lidí. Tímto 
přejeme upřímnou soustrast všem 
pozůstalým a blízkým. Útok byl 
úspěšný, až na malou chybu, kdy 
jim utekl Tony Rocky Horror. Je 
vysoké, štíhlé postavy a velmi 
dobře se bez povšimnutí začlení 
do naší společnosti, aniž bychom 
si toho všimli. Tímto vyzýváme 
všechny občany města Chicaga a 
blízkého okolí, kdyby ho viděli, ať 
informují velitele policie Andrewa 
Sanda. Pan starosta nám sdělil, že 
děkuje všem policistům, kteří se 
tohoto útoku zúčastnili. Dále ale 
dodává, že polní nemocnice a 
lékaři mají jisté mezery. 
-Jack Bush- 

Nevídaná policejní brutalita v ulicích Chicaga 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Policisté doslova nahánějí nevinnou oběť. Policista ji skolil nevybíravým chvatem. Nyní nebohou dívku zalévají proudy vody. 
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Úterní 

Inzerce 
Vaše inzeráty můžete 
podat osobně v redakci. 
Cena $1. 
Kouzla a čáry v 
odpoledním klidu! Začátek 
5 minut po zahájení odp. 
klidu. Přijďte do 
přístřechu, kde vystoupí 
kouzelník Jonáš! Vstupné 
$1. 
Zveme vás do obchodu 
(stan č. 23). Prodáváme 
Lihové noviny a náramky. 
Otevřeno jen v odpoledním 
klidu. Děkujeme a moc se 
na vás těšíme. 
Redakce Chicago Tribune 
stále hledá nové talenty na 
post redaktora eléva. Zájemci 
hlaste se v redakci u 
šéfredaktora Phila Mc’Mentho-
lyho. Neváhejte, platové 
ohodnocení je více než slušné! 

Cena $1.00 

Víme, co se děje za 
dveřmi kuchyně 

 Rozhovor s kuchařem alias 
Pradědem. 

Redaktor: 
Jak dlouho vaříte na Čermné? 
Praděd: Dlouho, asi 8 let. 
Co plánujete na zítra? 
(odpověď nemůžeme zveřejnit, jelikož 
zítřejší program je tajný) 
Jaké jídlo nejčastěji vaříte? 
Nevím, střídám to, ale asi nejčastěji 
řízky, brambory. 
Opakujete tento jídelníček každý 
tábor? 
Ano, pokaždé vařím skoro to stejné. 
Co dětem chutná nejvíce? 
No, těžko říct ale myslím, že piškoty s 
vanilkovým krémem. 
Jak se cítíte když vidíte, jak se 
kbelík se zbytky naplňuje chutnými 
jídly? 
Cítím se prachbídně, mám z toho 
stres (smích) 
 

 

Žhavé novinky v Chicagu!! 
Starosta přiznal, že doktoři v Chicagu 
nestojí za nic! 
Jane Rivera říkala, že není spokojena 
s výkonem její čtvrti! 
Kuchař v rozhovoru prozrazuje, že je 
jeho práce velmi klidná. 
Hlavní velitel policie Andrew Sand se 
převléká jako terorista! 
John Black se proslavuje! Mladého 
zloděje Johna Blacka chytila policie, 
za krádež v jídelně! -Lucy KFC a Ivinson-
 

Náš redaktor Phil Mc’Mentholy byl dnes 
svědkem nevybíravé policejní brutality. 
Jde snad o válku policie proti Mafii? Jak si 
máme vysvětlit, že ulicemi Chicaga se dnes 
v dopoledních hodinách proháněly desítky 
policejních vozů a také několik vodních 
děl, která brutálním způsobem rozháněla 
davy nespokojených občanů. 
Oslovili jsme několik rozohněných občanů 

a ti nám potvrdili, že nechápou, proč do 
nich policisté stříkají proudy vody. 
Zeptali jsme se také jednoho z policistů a 
ten nám mimo mikrofon sdělil, že se 
jedná o policejní zátah na lupičskou 
bandu snažící se ukrást transport peněz. 
Toto se později potvrdilo, když náš 
redaktor udělal rozhovor se dvěma 
mladými muži. Jeden z nich byl 

začínající a druhý úspěšný zloděj, který 
nám potvrdil, že se mu podařilo ukrást 
tašku s penězi. 
Nabízí se otázka, zda policejní akce byla či 
nebyla na místě. To nechť posoudí městská 
rada v čele se starostou Thomasem 
Wrightem. O dalším pokračování této 
nešťastné causy vás budeme průběžně 
informovat. 

Jak jste spokojen s tím, jak děti jí? 
Nevím, je moc brzo, ale zatím slušně. 
Myslíte, že kdysi děti méně kydaly, 
než teď? 
No, tento tábor ještě nevím, je moc 
brzo.  
Jak dlouho trvá uvařit oběd? 
3 hodiny. 
Je to těžké? 
Ne, už mám praxi 
Kontrolujete po každém jídle 
hladinu zbytků? 
Rozhodně 
Nadáváte někdy na děti, když 
nechávají zbytky? 
Ne, není důvod nadávat. Je mnoho 
jiných důvodů. 
Takže jste klidný? 
Ano, já jsem klidný jako želva. 
Jíte i vy to co uvaříte? 
No, rozhodně, s plným nasazením 
(smích) 
Máte svoje tajné recepty? 
Ano, některé jsou i tajné. 
Přidáváte něco do jídla? 
Ne! Vše je zkontrolováno předpisy 
hygieny. 

- Lucy KFC a Ivinson - 


