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Profese pro mladé, 
alias „Jak si vydělat 

prachy“ 
Nevíte jaká profese je pro vás 
nejlepší? My vám poradíme! 
Zkuste kurz Taneční a etiketa, 
který provozuje Jana a Míša 
alias Kane Rivera a Scarlett 
Adams. 
Tento kurz tance vás naučí 
nejen jak kultivovaně se 
chovat, ale také se budete učit 
taneční kroky všech druhů 
tanců. Tuto profesi vám 
doporučuji. Je to jedna z 
nejzábavnějších profesí a určitě 
projdete. 
Pokud si myslíte, že tato 
profese vám nevydělá peníze, 
tak se pletete, jelikož každý 
politik, detektiv nebo 
žurnalista se rád podívá na 
taneční představení s takovou 
si můžete zařídit I divadelní 
představení. S půvabnými 
tanečnicemi Jane a Scarlett, 
které vám pomohou I vydělat 
peníze. 
Lucy KFC a Invison pro Chicago 
Tribune 
 

Tragická nehoda letounu 
s politiky na palubě 

 
Dnes v dopoledních hodinách došlo k tragické letecké nehodě na Západním 
předměstí v kamenolomu. Pilot zřejmě nezvládl letoun v bouřkovém počasí  a 
narazil do země. Na fotografii jsou zranění cestující, které se podařilo 
zaměstnancům kamenolomu vytáhnout z hořícího vraku letounu. Náš redaktor 
Phil Mc’Mentholy byl na místě neštěstí a zjistil, že cestující byli významní 
politici, stojící v čele některých chicagských čtvrtí. Záchranná výprava naštěstí 
dorazila včas a podařilo se jí všechny raněné přenést na nosítkách do nemocnice. 
Zde se jich ujali zkušení lékaři v čele s primářem resuscitačního oddělení 
Dr. Petem Pimpertonnem. Přítomná byla také expertka na plastickou chirurgii 
Dr. Euthanasia Lifting.  
Nemocnice učinila výjimku a umožnila našemu redaktorovi fotografovat přímo 
na operačním sále polní nemocnice. Jen díky tomuto shovívavému gestu vám 
můžeme přinést exkluzivní fotografie z operačního zákroku. 
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Pondělní 

Inzerce 
Vaše inzeráty můžete 
podat osobně v redakci. 
Cena $1. 
Kouzla a čáry v 
odpoledním klidu! Začátek 
5 minut po zahájení odp. 
klidu. Přijďte do 
přístřechu, kde vystoupí 
kouzelník Jonáš! Vstupné 
$1. 
Zveme vás do obchodu 
(stan č. 23). Prodáváme 
Lihové noviny a náramky. 
Otevřeno jen v odpoledním 
klidu. Děkujeme a moc se 
na vás těšíme. 
Redakce Chicago Tribune 
stále hledá nové talenty na 
post redaktora eléva. Zájemci 
hlaste se v redakci u šéfred. 
Phila Mc’Mentholyho. 

Cena $1.00 

Causa: Pan Maho Nakaši 
Maho Nakaši, pochází z Korei, zaplatil 
velké jmění lodnímu kapitánovi, aby ho 
propašoval do USA. Pan Nakaši vypadá 
velmi zničeně a není se proč divit, celou 
plavbu byl ukryt v krabici od banánů. 
Tento velmi mladý imigrant si našel 
skromnou práci jako potápěč, při které 
utrpěl jizvu od žraloka. Do Chicaga se 
přijel pomstít muži jménem Alan, který 
okradl jeho milovanou manželku Oujel 
Strom, jenž přijela také. Tento pán 
klame svým agresivním chováním, je mu 
teprve 15 let. 
 

Mafie opět řádila 
Policie dnes zatkla několik zlodějů, u 
nichž má velmi vysoké podezdření na 
napojení na mafiánské gangy 
(takzavaní překupníci šátků pozn.aut). 
A co víc, vše nasvědčuje tomu, že 
velitel policie Andrew Sand tyto velice 
prohnané a rychlé zloděje organizuje, 
dokonce si část města začíná myslet že 
samotný velitel pořádkových sil, je 
hlava tohoto mafiánského gangu. 
Samotný Sand však jakoukoliv 
spojitost s těmito gangy popírá a vydal 
následující prohlášení : 
"Já Andrew Sand nejsem a nikdy jsem 
nebyl napojen na žádnou organizaci 
která by jakkoliv porušovala zákon. 
Jakoukoliv spojitost popírám." 

Tragédie očima člena 
záchranného týmu 

Dnes havarovalo letadlo nedaleko 
Chicaga v lese. Všichni občané po 
vyslyšení této informace v rádiu začali 
luštit zakódovanou zprávu, aby zjistili, 
kde přesně se letadlo nachází, aby 
mohli zachránit posádku letadla.  
Po vyluštění zprávy se naší občané 
vydali s nosítkama po vyznačené cestě. 
Když uviděli poslední téměř živé osoby 
ležící v trávě, pokoušeli se je naložit na 
nosítka a spěchali je donést co 
nejrychleji do Chicaga k lékařům, kteří 
si je už vzali do vlastní péče. 

Velká loupež v policejním 
skladišti                        

Kousek za městem Chicago v Malé 
roklince došlo včera k vyloupení 
policejního skladiště. Starosta Chicaga 
Tomas Wright odhaduje až 2670 kusů 
uloupeného zboží. Na otázku jak se to 
stalo odpověděl: "Selhání policie“. Dále 
slibuje zatknutí velkého gangu a vrácení 
zboží. Jenže jak nám na naši otázku 
zodpověděl Andrew Sand: Případ se 
stále vyšetřuje, prý se pravděpodobně 
jedná o velký gang. Ze skladu byly 
uloupeny doutníky, peníze, cigarety, 
zdravotní tablety a velmi nebezpečné 
zbraně.  
 


