
VRAŽDA NA HLADINĚ!!!
Policie dnesu břehu Pastvinské přehrady objevila 
pozůstatky Dona Vita (42), jeho bodyguardů, jeho dcery 
Fiona (7)  a psa Rigiho (3) . Smrt byla dle velitele místní 
policie poručíka Vendelína  Šťourače (53) způsobena 
mohutným výbuchem., způsobeným neznámou trhavinou. 
Části těl byly nalezeny v okruhu 50m. 
„Chtěl bych prostřednictvím  Vašich novin varovat lidi 
slabší povahy, kteří měli dnes namířeno k přehradě, aby 
zvážili změnu své trasy. Popravdě – dnešní  kompletování 
těl pro mě byla větší výzva, než jaké koliv běžné puzzle. 
Kolegové stále dohledávají chybějící dílky.“
Za nepravděpodobnější motiv Šťourač považuje 
mafiánské vyřizování účtů. 
„Zdá se, že práci má na svědomí jeden ze čtyř nově 
vzniklých mafiánských klanů. Ty se na scéně objevily den 
poté, co Don Vito odkoupil od členů BRKOSu 16 
mladých matematiků. Spojitost mezi těmito událostmi je 
předmětem  šetření“, řekl  Šťourač.
Takzvaná vendeta není v  kruzích matematických mafiánů 
žádná výjimka.
„Například vloni jsme řešili případ, kdy pětice mafiánů 
zapálila automobil Dona Bertossiho. Další den je našli s 
kulově invertovanou hlavou, byl to vážně nechutný 
pohled.“ vyjádřil se exkluzivně pro naše noviny Arnošt 
Vostrý, velitel elitní Brněnské zásahové jednotky, která na 
Pastvinách pomáhá pátrat.
Pomocí zbytků lodi se podařilo zjistit, že detonaci 
způsobila nálož  tetrahydrogumoethylvodanu, známém pod 
slangovým názvem  „piecemaker“. 
Náš tým pátral v přilehlých lesích, až našel očitého svědka. 
Jedná se o jasnovidce Gringa , který má uprostřed 
zdejšího hvozdu svou chýši.
„Mafián, tulipán“, prohlásil Gringo. To do celého případu 
vnáší další  nejasný prvek – na místě činu se žádný tulipán 
nenašel..
„Dynamit, epoxid“, řekl posléze Gringo. To nás přivádí na 
stopu, že mafiáni přilepili výbušninu na loď zvenku.
„Auge, auge, nase mund, zizi, zizi puppi špunt,“řekl Gringo 
nakonec. Tato věta pro nás zůstává zahalena tajemstvím.
Další nejasností je, jak případ souvisí s nalezením mrtvoly 
známého vyděrače a detektiva na volné noze Colomba. 
Ten byl naleze cca 500 metrů od místa činu. Přitom byl 
okraden o svou ponožku, kterou nikdy nesundával z nohy, 
stejně jako jeho otec, po kterém ji zdědil. Náš tým bude 
dále pátrat, aby vám mohl donést nové informace.

AHABLESK!!!
SMĚJEME SE S DÍVKOU AHABLESKU

Matematik, fyzik a statistik si na Velké Pardubické 
vsadí na koně. Matematik vyhraje, což jeho 
kolegům připadá divné. „Vždyť já jsem si před 
závodem tajně koně přeměřil, zjistil hmotu jejich 
svaloviny, celkovou hmotnost, parametry kopyt, 
vypočetl jízdní vlastnosti...“ povídá fyzik. Statistik 
dodá: „To já jsem si prošel výsledky všech koní na 
steeplech za posledních 5 let, vypočetl průměr, 
zaznamenal trendy...“ a zeptá se matematika, jak 
postupoval on. Matematik odpoví: „No předpokládal 
jsem, že koně jsou kuloví a identičtí...“

KRÁTCE
USA  (-hele-) Stephen Hawking (63) dnes na 
konferenci v Coloradu prezentoval svůj revoluční 
objev: jeho týmu se podařilo sestrojit létající kolo. 
Zveřejnění zprávy o tomto objevu pobouřilo 
Slavomíra Dušína (57), který jej považuje za 
duševní majetek svého otce Miroslava (81). Ten 
leží na LDN v Kostelci a odmítá s novináři 
komunikovat. 
„Podělanej parchant!,“  vyjádřil se na Hawkingovu 
adresu Dušín.

Vietnam (-jů-) Intenzita radioaktivního záření v 
Hanoi poklesla na dvojnásobek běžné úrovně. K 
uvolnění radiace došlo při neúspěšném řešení 
experimentální úlohy s plutoniem na IPhO 
afghánským reprezentantem Karbidžanem 
Ratunikovrm (20).

SPORT
18. kolo Gambrinus Ligy: 
Frýdek-Místek-Ostrava-Poruba:1:1:1:1 
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