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Gangster ve městě
Včera náš zpravodaj 

zjišťoval, co je pravdy na 
zvěstech, že naše měs-
to dnes navštíví šéf San 
Franciského zločinu Mc-
Gowan. Tento muž, podle 
jména skotského původu, 
byl ještě donedávna na-
prosto neznámý. Ve 
známost ale vešel coby 
prosperující podnikatel 
s doutníky a provozovatel 
mnoha barů po celém San 
Franciscu. S nastupivší 
prohibicí alkoholu ovšem 
spousta hospod, barů, 

náleven a dalších podniků 
zkrachovala. Jen tento 
muž se stále usmíval a  
dále vesele podnikal, aniž 
by zaznamenal pokles 
nabídky alkoholu a s ním 
spojený propad zisků. San 
Franciská policie již něko-
likrát prohledávala jeho 
podniky s podezřením 
na nelegální distribuci 
alkoholu, ovšem nikdy 
nebyly nalezeny žádné 
důkazy a všichni, kdo kdy 
svědčili proti McGowano-
vi své výpovědi buď stáhli, 

nebo spáchali sebevraždu 
za velmi podivných okol-
ností. Znepokojující, byť 
nejisté, jsou jeho vazby 
na velká zvířata amer-
ického zločinu. Například 
Al Capone nebo jiná ne-
chvalně známá jména.

Není proto divu, že 
přítomnost tohoto muže 
v našem městě nás nutí 
pokládat otázky. Co 
může muž tak neblahé 
pověsti chtít právě zde 
ve White River? Jsou-
li jeho cíle obchodní, 

nebo se nemusíme bát 
zločinu a McGowan 
přijíždí jen na rekrea-
ci do krásného města s 
krásnou přírodou kolem?

Ať už je to jakkoli, 
naše policie zřejmě strach 
nemá, jelikož se žádný 
z místních důstojníků 
nechce k této situaci vy-
jádřit, nebo říká,  že se 
není čeho bát. “Neříkáme 
tak, ani tak, ale vězte, že 
v těchto dnech není ve 
White River bezpečno.” 
řekl Standa Rozcvička.

Nebezpečí v Irské čtvrti
Irská čtvrť. Pro většinu 

z nás synonymum zločinu, 
místo, kde není radno se po-
hybovat ani ve dne. A v pos-
ledních dnech se hrozba 
této čtvrti jen zvětšuje. Již 
v tomto týdnu se zde událo 
víc trestných činů než celý 
předchozí měsíc. Ptáme 
se: Čím to může být? To se 
snad i naše policie bojí za-
vítat do těchto míst, aby zde 
zjednala pořádek? Platíme 
snad málo na daních, 
abychom měli nárok 
na bezpečí na ulicích?

Podle kusých informací, 
největší problémy dělá 
nově vzniklý gang mladých 
přistěhovalců. Terorizují 
hlavně neirské obyvatele 
čtvrti. Okrádají, vyhrožu-
jí, napadají, loupí. Vybírají 
výpalné s takovou vervou, 
až z toho jde strach. Doufe-

jme, že policie má pro 
svou pasivitu dostatečné 
odůvodnění, a že zakročí 
proti těmto lumpům. Ne-
chceme přece, aby se tyto 
problémy rozšířily i za 
hranice Irské čtvrti. Kdo by 
snad mohl sympatizovat s 
těmito špinavými otrhanci?

A proč se v našem městě 
objevilo tolika přistěho-
valců? Důvodem může být 
právě skončivší ekonom-
ická krize. Ta totiž nep-
robíhala jen u nás, ale i v 
Evropě. A to ve větší míře 
než  v našich milovaných 
Spojených státech. V Itálii 
způsobila státní převrat, 
a proto   se část italského 
obyvatelstva rozhodla 
pro emigraci, s vidinou 
lepšího života a šancí, 
že zajistá své rodiny le-
hce vydělaními penězi.

Střípky z paparazzi boxu
•	 Marcelův knírek je sexy!
•	 Daneček krade družiny.
•	 Leonardo je schopnější než Polda – jakmile 

přijel, Darko vyhrává. Ani nevím, proč to píšu. 
Schopnější je kdokoliv.

•	 Monča si jen pohledy užívá jak se hrají její stu-
pidní hry, které nemusí hrát.

•	 Zajímalo by mě, co Juráš na tomto táboře vlastně 
dělá. Je zde k něčemu?

•	 Vencovi se na tomto táboře nejspíš dobře spí.
•	 Nelíbí se mi, že Polda podvádí při hrách.
•	 Polda žádá nezletilé dívky o ruku! NEPĚKNÝ 

POHLED.


