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Mecenáš Josef Jedlička uspořádal 
snídani zdarma pro chudé 

Nezávisý deník vydává Mc’Mentholy Corporation Inc. Chicago Tribune vychází denně podle plota. Šéfredaktor: Phil Mc’Mentholy. Vyžádané příspěvky zásadně nevracíme. Vytiskly 
Mc’Mentholyho tiskárny Chicago. Vyšlo v nákladu 30 ks. 

Nedělní 

Cena $1.00 

Pan Josef Jedlička, který se 
nedávno přistěhoval do 
Chicaga, se velmi snaží, aby 
byl považován za váženého 
občana města Chicaga. 
Včera ráno uspořádal ve své 
restauraci na Michigan 
Avenue snídani pro chudé. 
Každý, kdo přišel, dostal 

teplou polévku a krajíc 
chleba. Jak můžete vidět na 
snímku, zájem byl značný.  
Michigan Avenue byla plná 
hladových občanů a fronta 
dosahovala až ke křižovatce 
s Osmnáctou avenue. 
Zeptali jsme se několika lidí 
stojících ve frontě na 

polévku, co si myslí o panu 
Jedličkovi. „Je to zlatý 
člověk!“, odpovídala valná 
většina z nich. Zdá se, že 
panu Jedličkovi se daří 
budovat vlastní obraz 
mecenáše a citlivého 
člověka, který je vždy 
ochoten pomoci potřebným. 

Vítězem Chicagského poháru ve 
fotbale se stal klub FC Richmond 

 

Divoká noc 
obyvatel Chicaga 

Dnes v nočních hodinách policie 
brutálně vzbudila celé město 
Chicago jen aby si z nich "vystřelili" 
a "otočili" jim den. 
Celé město sladce spalo a z ničeho 
nic začaly policejní jednotky "řvát", 
svítit, a bušit do domů. 
Ihned po vzbuzení museli obyvatelé 
riskovat zrak a postavit se 
mafiánům s lasery, kteří ukradli 
malou krabičku s dokumenty a 
penězi. Pár lidí následkem toho 
osleplo. 
Asi o dvě hodiny později záhadně 
utekla všechna zvířata z Chicagské 
Zoo. 
Obyvatelé se zapojili do odchytu, 
který úspěšně zvládli. 
Žádné zvíře nezůstalo na svobodě. 
V ranních hodinách (asi 4:00) už 
konečně celé město zalehlo. 
Tímto bychom všem obyvatelům 
chtěli poděkovat a omluvit se jim 
jménem policie za stropený povyk. 

-Katty McDonaldová a John Black- 

Včera se ve městě Chicago odehrál 
fotbalový turnaj. Zúčastnilo se ho 
šest týmů, které byly rozděleny do 
dvou skupin. 
Týmy v obou skupinách, A i B, byly 
velmi vyrovnané. Avšak skupina "B" 
byla rozhodně těžší. 
Do finále se probojovaly týmy 
Patrika Blacka a Filipa Stankuše. 

Tento zápas byl velice vyrovnaný, 
vítěze určily až penalty. 
V těch vyhrál tým Filipa (FC Mně 
se nechce). První tři týmy získaly 
určitou peněžitou odměnu. 
Tímto všem  gratulujeme a 
doufáme, že se v hojném počtu 
zúčastní i příště. 

-Katty McDonaldová a John Black- 

Našel už Francis 
Owen tu pravou?  

Podle snímku by se mohlo zdát, že 
známý proutník Francis Owen již 
našel tu pravou. Nenechte se však 
mýlit! Sám pan Owen nám řekl, že 
to byl jen nějaký omyl. Myslíte si to 
také? Napište nám! 


