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Velkej šéf nás 

leavnul
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Skandální odhalení, které zveřejnili naši zástupci velkého bosse Ondřeje 
Sůsy. Začátkem týdne se na něho totiž odtajnilo několik zločinů a 
přestupků, které budete mít níže uvedené a blíže popsané. Ondřej sám 
však způsobil jen jeden menší. Ten se týkal nepřezouvání. Ano, opravdu 
je to tak. Také tomu sami nevěříme. Dokonce se k tomu i přiznal, což 
jsme nečekali a byli jsme totálně bez sebe. Bohužel jsme ale nepořídili 
fotografie, nebyly ani potřeba. Dalších několika byl spolupachatelem, 
třeba se nechal podplácet nebo snad podporoval prodej taháků. Ale 
nějaké fotky stejně poskytneme, níže můžete vidět, jak on sám tvrdí, 
balení pěti švestek a rychlý útěk z budovy. Zbyly po něm jen stopy od 
bahna z jeho nepřezutých bot. V důsledku odchodu našeho šéfa, začala 
většina redaktorů páchat trestné činy a stali se z nich zločinci.



Antonín Hrma
Obviněn: porušování hygienických nařízení, řádů 

a zákonů; napadení policisty

První a jeden z nejhorších delikventů je asi Antonín. Jeho 
zločinecká přezdívka zní Tonislav - nedivíme se, je cool a 
hodí se k němu. Jeho prvním ale trochu závažnějším 
porušením zákona bylo nenošení respirátoru na veřejném 
prostranství. Kdyby se však choval nenápadně a 
neupozorňoval na sebe, tak by si toho snad ani nikdo 
nevšiml, jenže on ještě k tomu pil energetický nápoj, což 
je silně proti redaktorskému zákonu. A to nejhorší, prosím 
raději se posaďte a jestli stojíte, sedněte si, drsný Tonislav 
se u toho nechal ještě vyfotografovat a na té fotografii se 
ještě nemístně vysmívá do objektivu. Prostě neslýchané! 
Někdo, opravdu nemáme tušení kdo, zavolal policii. 
Pokusili se ho zatknout, on však absolutně 
nespolupracoval a ještě se pokoušel utéct. Proto na něho 
museli zasáhnout i fyzicky. Nakonec ho úspěšně odvezli a 
zavřeli do věznice. Nikomu není známo na jak dlouhou 
dobu, ale říká se, že bude sedět až bude smrdět.



Miroslav Chudárek

Další, ještě odpornější zločin spáchal Mirek. Ten 
se provinil nelegálními sázkami mezi dětmi. 
Opravdu rodičům dětí bylo celkem divné, proč 
jejich děti nemají kapesné, nebo naopak ho mají 
nějak moc vysoké. Mirek jim nabízel možnost si 
vsadit na nejrůznější věci, například na výsledek 
testu z matematiky či z češtiny, nebo kdo vyhraje 
závod při tělocviku, nebo kdo se vícekrát trefí do 
basketbalového koše. Mirek to měl dobře 
promyšlené, ale nepočítal s tím, že i mezi 
sázejícími se budou šířit drby. Až se to nakonec 
dostalo k našim redaktorům, kteří to se všemi 
důkazy předali policii a ti už se o Mirka postarali. 
Jelikož spolupracoval při výslechu a ke všemu se 
přiznal, byl soud mírnější a dostal sedm let 
natvrdo a k tomu ještě dva roky veřejně 
prospěšných prací.

Obviněn: Nelegální sázky s dětmi



Anna Mašková
Obviněna: “Královna černého trhu”

V poslední době jsme si všimli, že Andula nosí jen samé 
drahé značkové oblečení. Nechtěli jsme být moc zvědaví, 
ale sami sobě jsme si dávali řadu otázek. Vyhrála snad v 
loterii? Má nového, starého a bohatého manžela? Nikdo 
neznal odpověď a u ní bylo velice zvláštní, že má 
dostatek peněz. Naše tajná redakční spojka začala pátrat. 
Po nedlouhé době zjistila, že Andula na černo prodává 
taháky. A nejen to, také se stala královnou všech zločinů. 
O všem, co se šustlo ve zločinecké branži, věděla, ale 
abychom na to nepřišli, snažila se to zamaskovat. Lidi, 
kteří se jí v gangu nehodili, udávala. Policisté byli v 
podezření, takže zahájili operaci “královna” a sledovali ji. 
Chytli ji přímo při činu. Andula se nesnažila 
spolupracovat a po celou dobu se policistům vysmívala. 
Nakonec to jeden nevydržel a vylil na ní kávu. Kvůli 
tomuto činu byla ušetřena a umístěna na oddělení 
popálenin do nemocnice. Po uzdravení byla umístěna do 

věznice a tam si odsedí dlouhých 69 let.



Lukáš Carboch
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Lukášův případ je také velmi zajímavý až lehce 
úsměvný. Lukášovi totiž už před několika lety zjistili 
chorobnou kleptomanii. Nikdo v redakci to netušil. 
Všichni si mysleli, že důvod, proč se pomůcky 
neustále ztrácí je ten, že je velice nekvalitní a často 
se rozbijí a následně vyhodí. Neřešilo se to, dokud 
jeden redaktor omylem nezakopl o Lukášovu 
pracovní tašku. Z ní se rázem vysypalo před 200 
ořezávátek, 50 obyčejných tužek a 38 trojúhelníků s 
ryskou. Opravdu jsme to počítali, velice důkladně a 
několikrát. Nikdo nestačil snad ani nic udělat a už 
tam byla policie a Lukáše si bez odporu odvedla. Po 
podání vysvětlení rozhodla o výkonu trestu. Lukáš 
bude za sedm let, až si Mirek odsedí svůj trest, 
spolu s ním vykonávat veřejně prospěšné práce. 
Přesněji budou uklízet školní záchody po dobu dvou 
let a to po celém Sedlčansku. Dále musel zaplatit 
finanční pokutu ve výši 200 000 Kč za všechny 
ukradené věci.

Obviněn: Kleptomanie



Magdalena Spilková
Obviněna: Dealerství

Byla přistižena při dealování lízátek ve velkém. Delší dobu byla sledována 
naší tajnou agentkou. Když jí přistihli, zavolali policii. Během zatýkání 
protestovala a tak museli být použity donucovací prostředky. Na policejní 
stanici vylila strážníkovi do klína horkou kávu a házela po zemi spisy.
Soud rozhodl, že bude potrestána podle §283 trestního zákoníku. Měla si 
odsedět 3 roky natvrdo, ale díky tomu, že po zatknutí udělala z policejní 
stanice kůlničku na dříví, bude v cele se zvýšenou ostrahou pro zvlášť 
nebezpečné lidi po dobu šesti let. Kdyby se vám po ní stýskalo, můžete 
zaplatit kauci ve výši 2 500 000 Kč.



Jan Chlasták

Nejenže Honza využívá do školy klony, aby se 
nemusel tolik učit, ale rovnou podplácí učitele, aby 
se nemusel učit už vůbec. Jeho spolužákům přišlo 
zvláštní, že se mu v poslední době tak rapidně 
zlepšily známky, z tohoto důvodu upozornili 
naši redakční stanici. Po řádném přezkoumání jsme 
zjistili, že zde opět hraje roli již známý Ondřej Sůsa. 
Jelikož on je ten podplácený učitel, je zde uvedeno 
několik dokumentárních fotografií, které to 
potvrzují. Opět to naše stanice předala policii, která 
už je od nás velice zásobována, a ta si to převzala. 
Honzu nakonec zatkli, ale pokoušel se vše zapřít a 
vůbec nespolupracoval, což se mu nevyplatilo. 
Umístili ho tedy do nápravného zařízení pro 
chorobné lháře a za podplácení dostal jen 
podmínku, protože se nedoznal k činu.

Obviněn: Úplatky



Matěj Křesina
Obviněn: Falšování podpisů na úředních dokumentech

Tenhle případ se nám zdá asi nejpodivnější. Jelikož byl už ve
falšování tak dokonalý, že to mohl dělat i po slepu a nikdo by
to v nepoznal. Jedna z teorií je, že se omylem podepsal svým
podpisem a ne matčiným. Druhá zase tvrdí, že ho někdo
nahlásil, protože Matěj nefalšoval podpisy jen sobě, ale i
ostatním. Ale to opravdu nikdo netuší, jen samé domněnky.
Zkrátka měl na to talent. Jednoho krásného dne si zrovna psal
omluvenku na odpolední vyučování a někdo ho vyfotil. Matěj
byl zadržen. Jelikož měli přímý důkaz, nebylo o čem
diskutovat. Když Matěje odváděli do cely, vzal tác na jídlo a
praštil s ním policistu tak silně, že policistova hlava do něho
udělala díru. Za to mu navýšili trest ze tří na pět let natvrdo a
nepodmíněně. Také dostal zaplatit ten rozbitý tác.



Matyáš Daněk
Obviněn: “sňatkový podvodník”

Zjistilo se, že Matyáš si schválně vyhlíží mladé, 
osamělé a ještě nevyspělé ženy, které jsou majetné a 
bohaté, aby je mohl okrást. Jeho postup je velice 
jasný, nejdříve ji pozve na několik romantických rande, 
poté ji kupuje mnoho pěkných dárků. Postupně mu 
žena začne věřit, začnou spolu žít a po nějaké době ji 
Matyáš požádá o ruku. Ona nadšeně nabídku přijme. 
Co nejrychleji se uspořádá svatba. Po dvou měsících si 
řekne, že už ho to s ní nebaví a rozvede se s ní, 
protože ji doopravdy nemiluje, chce jen její majetek. 
Zatím jsme zaznamenali třicet podobných případů. 
Matyáš se nezdá. Ženám bylo v rozmezí mezi dvaceti a 
padesáti pěti lety. Poslední ženě, se kterou je stále 
“šťastně” ženat, přišlo jeho chování podezřelé, proto 
ho nahlásila nám. My to řádně prošetřili a zjistili toto, 
o všem jsme ji informovali a ona ho nahlásila na 
policii. Teď už sedí natvrdo na pět let za okrádání. Také 
musí zaplatit každé z třiceti žen 500 000Kč za 
způsobené majetkové i psychické újmy.



Tereza Hyťhová
Obviněna: stalking

Byla přistižena při stalkingu. Už několikrát jsme jí u 
toho nachytali. Stalkovala třeba na Google mapách, 
ale také na jiných sítích. Když jí u toho nachytali 
teďka tak jí to už neodpustili a chytli jí. Jelikož 
stalking je trestný čin tak se to bude řešit. Odvezli ji 
na policejní stanici. Terka se sice bránila a nikam 
nechtěla ale dostali ji. Vystoupila na policejní stanici 
a šli dovnitř. Jelikož se Terce nechtělo tak tam 
zničila nějaké vybavení. Shodila tiskárnu na pokuty 
a ona se rozpadla nebo také vzala židli a hodila jí po 
policistovi. Takže ještě do toho všeho musela platit 
škodu a zadlužila se protože její maminka to platit 
nechtěla. Takže se to vyřešilo tak že Terka skončila v 
černém sklepě na doživotí.



Matyáš Komárek
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Hospitalizace v psychiatrické léčebně

Matyáš se na začátku jevil jako dobrý redaktor a vyrovnaný žák. Jednoho dne 
se však začal chovat divně. Začal mít divné poznámky, podezřele se 
pohyboval a byl nevyrovnaný, jak psychicky, tak fyzicky. Časem jsme se 
dozvěděli, že Matyáš má na svědomí rozbití třídních hodin. Zničené hodiny 
záhadou zmizely. Jedna z konspiračních teorií zní, že Matyáš se postaral také 
o zmizení hodin. Důsledkem této teorie jsou Matyášovi výčitky svědomí a 
následně diagnostikovaná psychická porucha. MATYÁŠ SE Z TOHO ZBLÁZNIL. 
Byl převezen do psychiatrické léčebny, kde mu podávali sedativa k utlumení. 
Teď střídá spánek a výkyvy nálad v podobě depresí nebo záchvatů smíchu. 
Nikdo neví, jestli se z toho někdy dostane. Lékaři mu moc šancí nedávají, 
protože jeho diagnóza je velmi vážná. Byli jsme informováni, že Matyáš nutně 
potřeboval koupit hodiny do svého pokoje. Ošetřovatelé mu jeho jediné přání 
splnili a mezi záchvaty breku a smíchu nedělá nic jiného než, že sleduje jeho 
nové hodiny. 



Anna Čížková
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Aby nedošlo k drbům a pomluvám, musím s pravdou ven. Všechny tyto články 
a veškerá ohlášení na policii mám na svědomí já, spojka, práskač nebo 

informátor, je vlastně jedno, jak to nazveme. Každého našeho redaktora jsem 
pečlivě sledovala a zjišťovala, jestli náhodou nekoná podezřelou aktivitu. Byla 

jsem přítomna u všech zločinů i u mírných přestupků. Připojila jsem se k 
tajným službám u policie, sledovala všechna zařízení, kontrolovala každý krok 
v redaktorské budově a odposlouchávala veškeré konverzace. Vše legálně díky 
spolupráci s policií a dalšími tajnými složkami. Přiznala jsem se kvůli tomu, že 

jsem v redakci zbyla sama a nemám se komu svěřit. Kvůli našemu bossovi, 
který už je několik týdnů nezvěstný, se ostatní redaktoři dali na dráhu trestné 

činnosti, nebo se z toho zbláznili. Všichni jsou teď tedy ve vězení nebo v 
blázinci, díky tomu jsem byla nucena přestat spolupracovat s policií a 

ostatními médii. Vzdala jsem se své pozice redaktorky a ukryla jsem se na 
tajné místo, abych nebyla terčem posměchu. 



Videopříloha: Hodiny
https://youtu.be/RTMlg-_Ikfc
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