
 

29. 10. 2021  / /  PÁTEK  / /  010 
 

STRÁNKA 1 

ČTĚTE, NEŽ TO SMAŽOU! 

 
Ilustrační foto 

Kočičí párty už tuto 
sobotu!  

29. 10. 2021 VERU 

Bar Na Měsíci otevírá už tuto 
sobotu od osmi hodin večer! 
Tentokrát se ku příležitosti 
populárního halloweenu usídlí 
v atmosferických prostorách 
žižkovského Necropolis. 
 
Pro nové čtenáře připomeneme, 
že kočičí bar Na Měsíci je 
legendární putovní podnik, 
který se pokaždé nachází na 
jiné lokaci. 
 
Na oslavu znovuotevření 
proběhne také speciální kočičí 
tombola o hodnotné ceny a 
Podlisty rozdávají lístky 
výměnou za fotky pražských 
koček, zaslaných na adresu 
redakce. 

 
Zkušebna Termixu poblíž Palmovky 

29. 10. 2021 VEVA 

Po skoro třiceti letech se na 
pražskou hudební scénu vrací 
legendární punk-rocková kapela 
Termix na pařezu! Dravá a 
nespoutaná energie, která kdysi 
proudila pražskými bary a kluby, 
teď už pár týdnů intenzivně 
lomcuje stěnami zkušebny na 
Palmovce. Je tedy téměř jisté, že po 
dlouhé pauze, kdy se všichni 
členové věnovali jiným projektům, 
se Termix opět hlásí o slovo.Ne 
všechno však zůstalo při starém. 
Oproti dřívějšímu spíše jemnějšímu 
punk-rockovému zvuku teď parta 
kolem frontmana Alexe Jeřábka 
notně přitvrdila. 

“Během pauzy jsme se ve studiu 
sešli jednou a natočili písničku 
'War party', která bavila jak nás, 
tak naše fanoušky a udala nám 
směr, kterým bychom se chtěli 
ubírat,” popisuje Jeřábek. 
"Chtěli bychom zase rozpumpovat 
pražskou scénu jako za starých 
dobrých časů. Pořádně to 
nakopnout. Zkoušíme oprášit stará 
přátelství s kapelami, jako jsou 
Nájezd na Enjo bratrů 
Stejskalových, Had na štangli 
pana Messlera nebo duo Kašpárek a 
Kalupinka, a vlít na pražská 
pódia nový život." 
 
Pokud nám tedy hudební kluby 
zůstanou otevřené, můžeme se 
nejspíš těšit na opravdu 
našlapaný podzim. 
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OKULTNÍ HOREČKA - ODHALENÍ 

Neznámá skupina skupuje knihy! 

REDAKCE VARUJE 

Noční nebezpečí 
 
Množí se nám zkazky o 
podezřelých zakuklených 
skupinkách, které po setmění 
ohrožují místní občany. 
 
Nepodařilo se nám získat žádný 
přesnější popis útočníků, ani zda 
se jedná převážně o muže či ženy.  
Jediný prvek, na kterém se 
všichni svědci shodují, jsou 
podle všeho mikiny s kapucí. 
 
Upozorňujeme tedy naše čtenáře, 
aby ve večerních hodinách byli 
nadmíru obezřetní a pokud možno 
se vyhnuli opuštěným místům a 
zapadlým uličkám. 

Častým doporučením bývají také 
různé druhy sebeobranných 
zařízení. Jejich účinnost ovšem 
velmi závisí na počtu útočníků a 
proto doporučujeme se raději 
vybavit párem rychlých nohou. 

28. 10. 2021 VEVA 

Naše redakce již psala o 
vykoupení okultní literatury v 
Praze. Tehdy jsme to přisuzovali 
zvýšené mystické aktivitě a 
potřebě našich spoluobčanů se 
informovat, na co vše by se měli 
připravit. 
 
Teď se ale se podařilo zjistit, že 
jsou věci jinak, než se na první 
pohled mohlo zdát. Ukázalo se, že 
za nedostatkem okultní 
literatury nestojí davy chtivých 
čtenářů, ale pouze jedna neznámá 
222skupina osob! 
  
Hned se nabízí otázka, k čemu 
tato skupina potřebuje tolik 
okultních informací? Je možné, 
že kdyby se jednalo jen o pár 
vybraných témat, bylo by to 
nějaké vodítko k identifikaci 
těchto velkonákupčích a jejich 
cílů. 
 
Nabádáme tedy naše čtenáře ke 
zvýšené obezřetnosti. Kdo ví, co 
nám nejbližší dny připraví. 
 

 
Jeden z Pražských antikvariátů 
potýkajících se s nedostatkem zboží 

 
 

 
Fronta před knihkupectvím na Václavském 
náměstí. 

RITUÁLNÍ AKTIVITA 

Bohatá úroda podzimních 
rituálů 
29. 10. 2021 VEVA 

 

  
INZERCE 

 Chcete si přivydělat 
bez zbytečné dřiny? 

Nabízím pozici triangulačního 
pracovníka. Znalost správného 
jednání s mrtvými výhodou. 
V případě zájmu volejte na 

tel. číslo 776428928 
 

 
Nenechte své sny zmizet 

nebo zapomenout. 
Zkušený sběratel se o vaše sny 

dobře postará. 
Volejte  601 520 339 dříve než 

zapomenete 
 

 
Garáž je plná veteše po Bílkovi. 

Nemám kam dát auto na zimu. 
Chcete to někdo? 

Sobota, garáž Pod Stárkou 
Od 16:00 dokud něco zbude 

 

Naši čtenáři si jistě mohli v 
posledních dnech povšimnout zvýšené 
rituální činnosti v Praze.  
 
To nás samozřejmě zneklidňuje, 
protože i když se okultismem 
netajíme a své čtenáře informujeme o 
různých událostech a tématech tohoto 
okruhu vědění, je nabíledni, že to 
může negativně ovlivnit pohled 
obyčejných lidí na mystiku. 
 
Historie jasně ukazuje, že pokud 
dáváme své magické vědění příliš na 
odiv, nese to sebou nepochopení 
(obvykle spojené s vidlemi a 
pochodněmi) z řad nevzdělaných 
spoluobčanů. Sice dnešní doba je již 
někde jinde, ale lidská nátura je 
stále stejná. 
 

A tak chceme touto cestou vyzvat 
rituálníky, aby po svých 
dokončených pokusech uklízeli. 
 
Nechceme nikoho omezovat nebo 
komukoliv cokoliv zakazovat. Přece 
jen, dobře udělaný rituál může 
přinést mnoho dobrého, ale v takové 
koncentraci i dobré úmysly mohou 
způsobit spoustu nepříjemností. 


