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Na Strážné se usídlila mafiánská rodina – místní obyvatelé zatím o ničem netuší
O prvním listopadovém víkendu se na Strážné poblíž Brna
objevila mafiánská famílie Duhy Velké Medvědice. Desítka účastníků a pětice vedoucích zažila další neočekávaná
dobrodružství v rámci projektu Get up! realizovaného za
podpory Nadace Vodafone a dotace MŠMT.
Už v pátek večer dostali všichni mafiánská jména, kterými
se pak oslovovali po celý víkend. Taktéž v pátek večer postihla Rodinu veliká tragédie, zemřel starý Don Vito, hlava
klanu. Nezanechal nástupce, jen pokyny pro následovníky, že novým kápem se stane ten, kdo se nejlépe osvědčí
v dovednostech mafiánského kodexu.
Tento šestnácti bodový kodex má prověřit schopnosti budoucího kápa ve všech směrech ohledně vedení rodiny.
Kápo musí být znalý praní špinavých peněz, likvidaci protivníků, krádeží, vaření a distribuce perníku, skrývání před
policií, ale i takových věcech, jako je uvázání kravaty.
Nakonec se poslední hrou Vyloupení banky stala novým
kápem Jane Smith (Eva Zbožínková)
R.H.

Ze společnosti:
O čem se mluví
V pátek to všechno začalo,
jedno velké neznámo.
Cestou jsme se seznámili
a přitom i pobavili.
Do České nás vláček zavezl
a Ráďa do tmavého lesa
zavedl.
Při příchodu do chaty,
ostatní na nás už čekali.
Světlo bylo, teplo bylo,
ale na jídlo se ještě chvíli
čekalo.
Po skvělé večeři proběhlo pár
her
a potom rychle do postele a
spát jen!
Ráno po smrti šéfa šéfů,
jsme dostali výzvu:
Staňme se nejlepším mafiánem
,tím zabereme celý den.
Drogy už máme za sebou,
jen převalit diamant, který je
přede mnou.
Zjistit, kdo byl fízl a kdo
mafián byla těžká hra,
ale nakonec se policajtka
prásknout nedala.
Vrahů máme ve městě moc
a za chvíli přijde na řadu losos.
Lososa nám všemocné vody
neposlaly,
místo toho nám Anděl s
kuchyní palačinky usmažili.
Jedenáct hodin jsme tu měli
a do postýlek už ulehali.
Ráno se moc nechtělo vstávat
a z teplé postýlky vylézat.
Teď jen snídání, bodování a
uklízení,
protože čas nás už uhání.
Pár her se stihnout ještě dá,
pak už jen batohy na záda.
Být mafiánem je těžká věc,
proto na cestu dostaneme
pořádný žvanec!
Hanka Rákosníková, účastnice

Vody pašeráků prořídly po zátahu policie Reportáž z přepadení banky!
Pro podezření na prudce zvýšený výskyt drog v okolí Brna byl proveden
výzkum, který se tímto problémem zabýval. Bohužel byla hypotéza
potvrzena a případ byl předán kriminální policii, která si nedávala na čas a
pustila se hned do práce. Hodně dlouho jim pachatelé utíkali a skrývali se,
ale nakonec byl zdroj odhalen.

O prvním víkendu letošního listopadu provedla tajná policie zátah na
dlouho sledované místo. Byla to náročná, ale úspěšná akce! Ve Strážné na
Brněnsku se podařilo odhalit, pomocí dealerů, mafiánský gang složený
hned z několika složek různého původu. Spolupráce složek ruských,
italských a amerických mafiánů byla vynikající natolik, že se nepodařilo
všechny zločince pochytat do dnešního dne, ale bylo výrazně omezeno
množství drog dostávajících se do republiky a tím i k obyčejným občanům.
Míša Motlová, vedoucí

Náš recept: Palačinky mistra Anděla
Budeme potřebovat: 15 hladových
krků, bezedný pytel mouky, hromadu
vajec, barel mléka, krávu a slepice pro
pravidelné doplňování surovin
Pracovní postup: S vařením začneme
již brzo odpoledne, méně zdatní
kuchaři nechť začnou již při východu
slunce. V kuchyni nalezneme ten
největší hrnec (ideální je bojler o
objemu 100 l) a do něj smícháme
všechny výše uvedené suroviny kromě
krávy a slepic tak, aby nám vzniklo ne
příliš husté, ani ne příliš tekuté těsto.
Pakliže je těsta málo, řídíme se heslem "moukou a vodou nešetřit". V pánvi
rozpálíme olej a nalijeme tenkou vrstvu těsta, kterou zavčas otočíme, aby
se palačinka opekla z obou stran. Jestliže se palačinka na pánvi přichytí,
pohrozíme jí pistolí ráže č. 45 a až poté otočíme. Hotovou palačinku
umístíme na talíř střežený před nedočkavými strávníky alespoň pěti
bodyguardy. Stejný postup opakujeme pro dalších 1 253 829 palačinek.
Hotové palačinky servírujeme dětem a pořádně si užijeme ty tři
nanosekundy klidu, než dožvýkají poslední palačinku a dožadují se další
várky.
Š.Š.

Náš reportér se stal členem mafiánského
gangu při nočním lupu v bance.
Poklad... 2.11. v 9:18 a 53 sekund, ano stál jsem. Stál
jsem před velkými dveřmi a vnímal kapky deště, které
mi stékaly po obličeji na zem. Byla tma a já byl
odhodlán vstoupit do té budovy a najít poklad. Potichu
jsem otevřel dveře a našláp dovnitř. Šel jsem kupředu a
vydal jsem se po schodech. Srdce tlouklo tak rychle že
jsem měl pocit že za chvíli pukne. Ale hlavně jsem se
musel držet u zdi, protože jsem věděl, že kdykoli muže
projít polda. Zasunul jsem se na hoře do koutu a
poslouchal kroky policistu. Každý byl v jedné místnosti.
Ale i přes to jsem vyrazil. Pomalu jsem nakračoval a šel
vpřed. Neviděl jsem nic ale cítil jsem že v místnosti
nejsem sám. Klekl jsem si a vyrazil vpřed. A najednou
jsem šáhl na nohu. Okamžitě jsem oddělal ruku a
nenápadně couval. Přitisknul jsem se ke zdi a dělal, že
tam nejsem. Po chvilce čekání jsem pomalu začal
prohledávat skříně. Ano byl jsem polapen. Chytili mne.
Najednou se rožlo a všichni s usměvem šli dolu ale já si
stejně připadal jak pravej mafián...
Jája Hausnerová, účastnice

Sport: Napínavý finální zápas
v dekomlatu skončil remízou
Dekomlat je tradiční pouliční sport, dva rváči se
zavázanýma očima se snaží třikrát zasáhnout
protivníka. V úvodních zápasech rychle vykrystalizovali
nejsilnější borci, finále ovšem skončilo remizou.

Výsledky finále: Bobby Sixkiller vs.John Smith 0-1, Joe
„Beztváře“ Johnson vs. John Smith 1-0, Bobby Sixkiller
vs. Joe „Beztváře“ Johnson 1-0
R.H.

