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„Přijmout, či
nepřijmout? To
je to, oč tu běží.“

„Odstřelit rovnou
u hranic!“
NEJDE O
PROPAGANDU
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Drazí čtenáři, učitelé, porotci a ostatní človíčkové,

Rozhovor

do rukou se Vám dostal jeden z mých drahocenných výtvorů. Přiznávám, zadání
jsem si upravila, zohýbala a přetvořila k obrazu svému. Troufám si ale tvrdit, že
jsem splnila co jsem měla, a provedla jsem to tak, jak nejlépe dokážu. Tedy svou
vlastní, trochu šílenou cestou se špetkou staré dobré satiry a sarkasmu, který mé
zářné osobnosti rozhodně není nijak cizí.

Přijmout, či nepřijmout…

Doufám, že Vám alespoň jednou cuknou koutky v lehkém náznaku úsměvu a
užijete si čtení mého časopisu alespoň tolik, jako jsem si já užila jeho psaní.
Klára Kropáčková
Šéfredaktor

Zatoulaný
reportér

V Í TE J TE V D A L Š Í M D Í L E R E P O R T Á Ž Í D O M Á C Í CH,
I S V Ě T OV Ý C H! DNE S V Á S N Á Š ZA T O U L A N Ý

R E P OR TÉ R ZA V E DE D O M Ě S TA P I V A , TA K É
ZN Á M É H O J A K O P L ZE Ň .

Každý muž, žena, dítě, kočka, či
pes ví, že se dne 8. března
každoročně koná Festival
nenávisti. Letošní rok je ale něčím
speciální – jde o jubilejní desátý
rok této skvělé akce! Deset let,
deset krásných možností
k nenávisti. Jsem vděčná, že tu
můžu být a užít si tu krásnou,
strachem a zhnusením
nasycenou, atmosféru.
Téma letošního roku se
doopravdy povedlo. Minulý rok
jsme nenáviděli muslimy,
předminulý Romy, ale letos se
organizátoři vyznamenali! Letos
totiž nenávidíme uprchlíky.
Chápu, teď si myslíte něco jako:
„Ale prosím tě, ty přeci nenávidí
kde kdo. Na tom není nic
zvláštního.“ Ale opak je pravdou!

My totiž nenávidíme hlavně děti!
Musím uznat a velmi pochválit
pořadatele, který s tímto
nápadem přišel. Nenávidět
sirotky, nebo jakákoliv malá
děcka, není nic jednoduchého.
Tím spíše osiřelé chudáčky bez
rodiny, či přátel. My jsme ale
zvládli i tento nelehký úkol. A
dokázali jsme ho společně!
„Vyrostou z nich teroristé. Nemají
právo tu být! Nemají právo na
život! Pryč s nimi!“
Tato hesla jste mohli najít
vylepená na plakátech, na
etiketách od Kofoly, na tričkách,
odznáčcích, dokonce je několik
hostujících kapel přidalo do textů
svých písniček.

Průběh dne
Program byl velmi povedený, ostatně jako každý rok, dovolím si ale
vypíchnout to nejzajímavější z celé akce. Do oka mi padlo Dopolední
vyřvávání nenávisti, workshop Psaní hejtů na Facebooku a Hromadné
obviňování ostatních lidí z vlastních problémů.
Co se hudebního doprovodu týče musím pochválit kapelu Krysa, hlavně tedy
její nejnovější hity „Kdo nehejtí není Čech“ a „Za to může Korán“.

Já osobně jsem se zúčastnila workshopu s kouzelným názvem „Jak nenávidět snadno a
rychle“ vedeným expertem ve svém oboru Mirkem Říhou. Všichni jsme ho po dvou hodinách
trpělivého učení znamenitě nenáviděli. Spokojenost zaručena. Odcházela jsem s úsměvem na
tváři a čerstvou zlostí v srdci.
L
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„Krása jako vždycky. Celý rok jsem zvědavár s čím přijdou organizátoři. Neznám nic lepšího než
si takhle sednout k pivečku a společně si s přáteli
od srdíčka zanadávat,“ říká Irena, matka tří
e
dětí.
m

P LZEŇ

A co na akci říkají naši spoluobčané?

V Plzni se tento rok sešlo rekordních 100 tisíc nenávistných lidí, což je více, než minulý rok. A
i
to je důvod k oslavě! Nenechme se ničím zastrašit,
nenáviďme svobodně a ať se tu sejdeme
p
příští rok znovu, na shledanou!
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Plzeň je hlavním městem
Plzeňského kraje. Každý
rok se zde pořáda mnoho
pivních festivalů (např.
Pivofest nebo Beercon).
Také je sídlem Výboru pro
aktivní domobranu.

Recept na Katastrofky
Rádi zkoušíte nové věci, nebo jste spíše příznivcem staré dobré klasiky? To jste otevřeli správný časopis!
Katastrofky jsou světoznámé, velmi oblíbené a hlavně delikátní koláčky. V dnešním čísle našeho časopisu
„Nenávist snadno a rychle“ si společně ukážeme, jak i Vy můžete vytvořit svoji malou katastrofu, a to
všechno v pohodlí Vašeho státu. Devět z deseti světových vůdců doporučuje.
Budete potřebovat
- 3 polévkové lžíce nenávisti k Vámi určené menšině, či náboženské skupině
- 1 – 2 extrémistické politické strany (doporučujeme dochutit až třemi pomatenými politiky)
- 250 g nevzdělaných lidí
- 500 g průměrného obyvatelstva
- 2 středně výstřední hoaxy (na vymazání plechu)

Postup
Ve velkém státě smíchejte 500 gramů průměrného obyvatelstva, 250 gramu nevzdělaných lidí a 3 lžíce
nenávisti. Vaše těsto by nyní mělo nespokojeně bublat a kvasit. Přikryjte směs alobalem a nechte 2 až 3
roky odležet.
Pokud jste postupovali podle instrukcí, tak byste měli mít zhruba 3x více hmoty, než na začátku,
gratuluji!
Nyní přimíchejte 1 – 2 extrémistické strany. Směs by nyní měla být lehce mazlavá, pokud se Vám ovšem
něco nezdá, přidejte pomatené politiky dle Vaší chuti a uvážení.
Nyní je Vaše těsto nádherně tvárné a Vy si s ním vlastně můžete dělat, co se Vám zlíbí. Chcete
Katastrofky ve tvaru hříbků? Kdo Vám brání? Chcete vytvořit vlastní skupinku oslů ze slaďoučkého těsta?
Následujte své sny!
Poté, co budete mít plech řádně vymazaný, hmotu utvarovanou, tak, jak se Vám to hodí a troubu
předehřátou na příjemných 451 stupňů Farenheita můžete si pogratulovat, dokázali jste vytvořit
katastrofu.

Závěrem
Čekání na Vaše koláčky si můžete zkrátit například mytím nádobí a úklidem všeho toho nepořádku, který
jste svým pečením způsobili. Nebo ho prostě ponechte svému osudu a nalhávejte si, že se Vaše kuchyň
vyčistí sama. Ostatně, nebyli byste jediní, kdo tuto metodu upřednostňuje. Co nejhroznějšího se může
stát?

VeřejnéBlaho
„Odstřelit rovnou u
nnéné
hranic“

Rozhovory >>>

Vojtěch Malík
42 let

Vojtěch se narodil roku 1977 v Turnově, kde
od té doby také žije. Nikdy nevystrčil nos ze
svého rodného městečka, tedy až na
každoroční výlety do Chorvatska a občasnou
pochůzku do hospody v sousedním městě.
Je zastáncem názoru, že „za komunismu bylo
lépe“.
Živí se jako mechanik v autoservisu.

Muž ve středních letech přišel včas, doruda opálen, svůj
ustupující vlasový porost měl zakrytý kšiltovkou jedné ze
známých automobilek, červené tričko zastrčené v džínách,
které na svém místě držel majestátní pásek, ponožky
v poctivě ošoupaných hnědých sandálech. Sedl si naproti
mně, zvědavě se rozhlédl. Přijal nefalšovaný britský čaj a
náš rozhovor mohl začít.
Nebudu chodit kolem horké kaše a zeptám se Vás narovinu, co si myslíte o
momentální uprchlické krizi?
Je to hrůza jak si tihleti migranti myslí, že si můžou dělat, co se jim zlíbí. Chodit si do
našeho státu, brát nám peníze z daní, krást nám práci a nutit naše ženy nosit ty jejich
šílené mundúry. To je nějaká spravedlnost? Já vám to říkám rovnou, čluny potápět,
pěší odstřelovat. Všechny hezky bez rozdílu, ať je klid.
Všechny bez rozdílu? Tím myslíte i děti?

Ano děti hlavně, přijedou si sem, dostanou občanství, udělají si každý tak deset malých smradů a než řekneme švec, bude celé
Česko těmi černochy zaplněný ti říkám. Lepší je buď je sem nepouštět, nebo zabíjet preventivně.
Takže si myslíte, že bychom neměli pomáhat dětem utíkajícím před válkou? Ani sirotkům?
Ne, jak už jsem řekl, jen by se to tady množilo.
Co byste dělal vy na jejich místě? Umíte si představit Vás, nebo Vaše děti v podobné situaci?
Já bych samozřejmě zůstal ve státě, kde jsem se narodil a nežebral o pomoc někde jinde, kde se očividně mají líp. Proč si taky
myslíte, že sem lezou? No, kvůli penězům a lepším podmínkám přece. Zůstal bych sakra doma a bránil se, to kdyby občas
zkusili a nemleli furt o tom jejich pitomém bohu, tak by se taky možná dostali dál, že jo.
Kde berete tak vážná obvinění?
To je přece jasný fakt! Pokud to někdo nechápe, tak by se měl jít léčit, nebo minimálně dostat pořádně přes hubu. Každý
druhý se to může dočíst na internetu, to že o tom naše prolhaná média mlčí je jen další důkaz toho, jak jsou
zkorumpovaná.
Tímto výrokem V. Malík zakončil náš společný rozhovor.

Veřejné Blaho
INFORMAČNÍ
OKÉNKO
V posledním zákoně
„Nové ústavy“ naši
milovaní páni učitelé
dostali zbrusu nový
seznam literatury,
která se od zítřejšího
dne zakazuje
vyučovat. Samozřejmě
v zájmu veřejného
pohodlí a bezpečí. Jde
o literaturu velice
nebezpečnou a všichni
občané jsou vyzváni,
aby jakékoliv výtisky
spálili, případně
nahlásili kohokoliv,
kdo by onu literaturu
vlastnil.
-

-

1984
Farma zvířat
451 stupňů
Farenheita
Bídníci
Bible
Díla Karla
Čapka

Přijmout, či nepřijmout? To je to, oč tu běží.
Hlavní politické strany naší republiky –
tedy FNS (Fakt Nezkorumpovaná
Strana) a JLB (Ještě lepší budoucnost) se
momentálně dohadují ohledně otázky,
která nedá spát celému Česku,
přijmeme sem dětské uprchlíky, nebo
ne?
U našich pozorně střežených hranic stojí
celkem deset sirotků ze Sýrie s tím, že
potřebují bezpečné zázemí a něco
k snědku. To se ovšem nelíbí našim
politikům a valné většině českých
občanů.
„Ty spratci se tu budou jen množit a
krást nám práci,“ napsala padesátiletá
Marie Jaroušková na Facebook.
Podle politické strany FNS jde o
„mimořádné nebezpečí pro státní
bezpečnost“ a my bychom je měli poslat
zpět nejrychlejší cestou. Samozřejmě po
svých. Na tento výrok mluvčí JLB
Alexanderr Malík odpověděl „Myslím, že
by tu mohli zůstat, přeci jen
potřebujeme více pracovní síly k výkopu
nové trasy metra.“
Máme tu tedy dva názory:

1. FNS – nepřijímat v žádném
případě, nejlépe odstřelit
2. JLB – přijmout jen v případě, že
si pobyt odpracují
Tato, zdánlivě bezvýchodná, situace
nerozhořčila jen politiky, ale i prostý lid.
Zašlo to až tak daleko, že skupina
občanů, obávající se o bezpečí své, i
svých dětí, uspořádala v Praze na
výstavišti demonstraci proti pomáhání
válečným sirotkům.
Hlavní vůdce protestantů, který bohužel
nechtěl být jmenován, mi prozradil, že
nejde jen o protest proti válečným
sirotkům, ale proti dětem celkově,
protože je jednoduše nikdo nemá rád.
Nevím ale, jestli to pochopil i zbytek
srocených občanů.
Situace v našem státě je tedy
momentálně velmi zajímavá, občané
protestují, naše dvě jediné politické
strany se hádají, děti čekají u hranic a
doufají, a někde v malé vesničce, kdesi
v Česku, sedí u televize pán těsně před
důchodem, který tohle všechno sleduje
a usuzuje, že za komunismu bylo stejně
líp.
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