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Policie si posvítila na kmotry
Tohle nikdo nečekal. 

Policie, o které se v posled-
ních dnech mluvilo jako 
o zkorumpované a tím 
pádem akce neschopné, 
připravila opravdu vřelé 
přivítání mafiánským 
rodinám po jejich návratu 
z dovolené na Sicílii. Za 
současné situace, kdy je 
již jasné, že ve městě zuří 
bitva mezi několika gangy, 
je to velice překvapivé.

Protimafiánský út-
var FBI (Federa Bureau 
of Invetigation) včera 

v nočních hodinách prov-
edl razii v jedné z měst-
ských čtvrtí. Jak příslušní-
ci FBI, tak příslušníci 
státní policie místní 
služebny vstoupili do 
několika domů ve White 
River. Mafiáni jakoby 
v předtuše toho, co se má 
stát, v domě již nebyli. 
Všichni donové včas zmo-
bilizovali své ovečky a jali 
se prchat do okolních lesů. 
Policisté se však nezalekli 
nečekané situace a zahá-
jili pronásledování, které 

trvalo několik desítek 
minut. Po té se situace 
uklidnila a obě se strany 
se chovali zcela nenápad-
ně. Mafiáni snažili nep-
ozorovaně proklouznout 
kolem policejních hlídek 
a opět se ztratit ve víru 
velkoměsta, což je jim taky 
v mnoha případech po-
dařilo. Jenomže ani strana 
zákona nebyla neúspěšná. 
Policejní mluvčí k případu 
řekla: “Bylo zatčeno 
několik desítek lidí, kteří 
po tom, co při výslechu 

poskytli velice cenné in-
formace, byli propuštěni.“

Otázkou zůstává, zda 
tento zátah nebyl jen pov-
ěstným výkřikem do tmy. 
Policie nepotvrdila, jestli 
chce v podobných akcích 
v budoucnu pokračovat. 
Z bleskového průzkumu 
agentury CVVM provede-
nou na reprezentativním 
vzorku desetí lidí pro The 
Sun, vyplívá, že většina 
lidí považuje akci za nafin-
govanou a nic podobného 
se nebude nikdy opakovat. 

Zdravotnické okénko
Zdravím Vás ze zdra-

votnického okénka, které 
by se zde mělo objevit 
alespoň ještě jednou. Pro 
tentokrát bych Vás ráda 
seznámila s troškou statis-
tiky za uplynulé dny táb-
ora. Vzhledem k tomu, 
že máme za sebou teprve 
pár dní, nebudou čísla 
nikterak alarmující. Jako 
první bych chtěla zmínit 
nejdůležitější, a to konk-
rétně počet vytažených 
klíšťat, který se blíží k 
50-ti. Dále jste si utře-
li dupky 58mi ruličkami 
toaletního papíru a možná 
zbytečně ze mě vymámili 
24 náplastí střední délky. 

Co se týče rekordmanů 
při vytahování klíšťat, ne-
jvíce se jich přisálo na Kat-
ku Domesovou a na paty 
jí netrpělivě šlape Kuba 
Košec. Téměř ke spánku 
mě dohnal LP, který strávil 
u jednom vytahování ve 
zdravotce téměř 4 minu-
ty! Fakt díky... A na závěr 
malé doporučení – až ke 
mně zase přijde Hadič-
ka a jiní staří pardálové s 
pidi odřeninkou na lok-
tíčku, vezmu to nejhorší 
desinfekci a budete se divit 
(sranda!?). Ale jinak jsem 
vlastně velmi mírumilovná 
a přivítám Vás s otevřenou 
náručí :) Tak nazdar bazar.


