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STRÁNKA 1 

ČTĚTE, NEŽ TO SMAŽOU! 

 
Umělecká interpretace 

NePolicejní stát 

9. 10. 2020 TOVO 

Mnoho pražských občanů se v 
posledních dnech stalo terčem 
agresivních razií od nepolicejních 
polo-státních složek. Tyto skupiny, 
ohánějící se jakýmsi vládním 
dekretem, se domáhaly vstupu do 
soukromých prostor, kde následně 
prováděly nepovolené prohlídky a v 
mnoha případech dokonce zabavovaly 
předměty bez jakéhokoliv soudního 
příkazu či alespoň udání důvodů. 
Podobné praktiky nejsou v Praze 
ničím novým a mnoho z nás se s 
touto nepříjemnou realitou už 
naučilo žít, ale měřítko, v jakém se 
v předchozích dnech tyto incidenty 
odehrávaly, bylo daleko za hranicí 
normálu. 
 
Názor naší redakce je, že přichází 
čas postavit se útlaku a řádně proti 
této instituci zakročit. Pokud se 
tedy dostanete do jejich hledáčku a 
černě odění pánové zaklepou na vaše 
dveře, zajistěte západku, zaklapněte 
kukátko a nereagujte na žádné z 
jejich výhružných výzev. 
 
Buďte stateční a pamatujte, že 
Praha stojí s vámi! Žijeme přece ve 
svobodné republice! 

Foto hřbitova za tichého bílého dne. 

10. 10. 2020 PEMA 

Včera v pozdních nočních 
hodinách mohli náhodní 
kolemjdoucí u některých 
pražských hřbitovů pozorovat 
neobvyklý úkaz. Skupinka lidí 
se tam totiž oddávala 
bujarému tanečnímu veselí. 
Pozorný divák si mohl 
všimout, že se nejednalo pouze 
o lidi, ale i o duchy. 

A tanečníci vyzývají vás všechny 
- duchové jsou nějací posmutnělí, 
pomozte jim! Ať už je vidíte, máte 
dojem, že tam někde jsou, nebo 
prostě přijdete ke hřbitovu, kde 
prostě být musí - zatančete si s 
nimi, pusťte si k tomu nějakou 
veselou muziku, ať si trochu užijí 
párty a můžou se zase vrátit tam, 
kam patří. 
 

 

 

 
 

V TOMTO VYDÁNÍ
TLAKOVÁ NÍŽE  PŮLZLODĚJ DOPADEN HLEDÁ SE KAROLÍNKA 
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STRÁNKA 2 

 

TLAKOVÁ NÍŽE 

Až naprší a uschne 

„PŮLZLODĚJ“ DOPADEN 

Případ 
„Půlzloděj“ 
konečně 
rozlousknut 
10. 10. 2020 PEMA 

Včera v odpoledních hodinách 
byl konečně vyřešen případ, 
který několik posledních měsíců 
trápil naše město. Takzvaný 
"Půlzloděj", nechvalně známý 
lupič, vandal a rabiát, byl 
dopaden ve svém stračím hnízdě 
na půdě jednoho z pražských 
domů. 

Tento zásadní úspěch si na své 
konto připsala policejní 
jednotka našeho majora Klicpery, 
jehož lidé předvedli prvotřídní 
ukázku profesionální detektivní 
práce. Jsme rádi, že se i v této 
nelehké době máme stále na koho 
spolehnout. 

Po nezbytném papírování si jistě 
aspoň nějaké liché náušnice, 
poloviny knih a jiné odcizené 
zboží najde cestu zpět ke svým 
majitelům. Celý případ je 
zkrátka podle všeho úspěšně 
uzavřen a Pražané si mohou 
konečně opět dopřát klidného 
spánku. 

Naše nejmenované zdroje nám 
také potvrdily, že Půlzlodějovo 
řádění mělo prý něco společného 
s vyvoláváním mrtvých. Věříme, 
že především čtenáři našich 
inzertních sloupků znají i 
výrazně jednodušší metody, jak 
si se zesnulými promluvit. 

 

10. 10. 2020 TOVO 

Zatímco pražské vnitrobloky 
oslavují příchod podzimních 
dešťů, okultní komunitě začíná 
každoroční sysifovská práce. 
Dlouhodobé srážky mají totiž 
degradující vliv na strukturu 
mnoha symbolů a vzorů, které 
pomáhají a chrání pražskou 
společnost před drobnými 
každodenními problémy. Obnova 
těchto kreseb je o to 
nevděčnější, že si na jejich 
existenci většina z nás vzpomene 
až ve chvíli, kdy začnou 
selhávat. Pravidelná údržba je 
však základním stavebním 
kamenem funkční prevence a její 
zanedbání může mít následky 
nejen pro vás, ale také pro vaše 
sousedy. Dostat se na stránky 
našeho plátku kvůli zamoření 
trpaslíky není zrovna 
nejlepších reklama a věřte nám - 
ty potvory vám vlezou všude. 
 
 

 
Klasický symbol pro ochranu proti 
živlům  

Nenechávejte tedy opravy na 
poslední chvíli a domluvte si se 
svým okultním technikem revizní 
kontrolu. Jak říkáme u nás v 
redakci, lepší dělník v domě, než 
rarach ve spíži. 
 

  INZERCE 

 Máte-li neřešitelný případ, 
holistická detektivní kancelář 
Sanft a Kaczynski vám ho možná 

pomůže vyřešit. Volejte 775 665 101 
 

 
Nevíte, co dělat v téhle nejisté 

době? Jolanda Vám poradí! 
Buďte hodně doma v teple u telefonu! 

Neváhejte a pište na tel. 
č.: 602 615 284 

 

 
Nevíte, jak to Vaše babička myslela 

se svou závětí? Nestihli jste se 
rozloučit se svým milovaným? Chcete 
ještě spatřit svého zaběhlého pejska? 

Nezoufejte! 
Médium Naďa Vám umožní kontaktovat 

Vaše zesnulé blízké! Spolehlivě, 
rychle, diskrétně! 

Zakázky na seanci pište ve formě 
SMS na tel. č.: 608 507 787 


