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ČR A OKOLÍ

DVD
RUDÁ
PLANETA
Existuje klíštěcí ráj?

49 Kč
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Mona Lisa

Leonardo da Vinci, 1503 - 1506
Olej na topolu

Moně Liseové
ztuhl usměv!

pokračování na straně 2

Blechy drbou,
klíšťáci si zase
stěžují na psí počasí.
pokračování na straně 4
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Louvrem otřásla loupež století, povolán slavný detektiv Vrťapka

Cifra mistra Leonarda
byla součástí zmizelého krevního obrazu
Louver, Francie - Lupiči
v převlecích francouzských
buldočků dokonale zmátli
noční ostrahu muzea. Dva
dobrmani hlídající úspěšně již
pět let slavný královský palác
jsou nyní postaveni mimo
službu, poté co zmizel slavný
krevní obraz ženy ﬂorentského
obchodníka Francesca del
Giocondo.
Osudné noci se parta dosud
neznámých lupičů potulovala
po pařížských ulicích okolo
Louvru. Francouzští buldočci
vonící Coco Chanelem číslo
pět a štěkající pařížským

A kde chcete vzít
peníze na to va‰e
ﬁe‰ení finanãní krize?

žargonem dokonale splynuli
s okolím a nerušeně odňali
Leonardovo veledílo z depozitáře muzea.
Nikoho ani ve snu nenapadlo,
že to pravděpodobně nejsou
psi, což lze usuzovat z nedaleko nalezeného MP3 přehrávače
s nahrávkou štěkotu již s výše
zmíněným pařížským slovníkem.
„V počtu krevních destiček
může být zašifrována záhada
věčného života, na kterou jen
náhodou nepřišel slavný malíř
a vynálezce během svých návrhů perpetua mobile. O tom,

Neﬁíke jte mi, Ïe
zavedete jako dﬁív
pracovní sobotku!

že by se tato cifra hodila
kdekomu, není nejmenších
pochyb. Je to však pouze jeden
z motivů lupu.
Na mou duši, na psí uši,
na kočičí svědomí, mohu
konstatovat, že loupež byla
na objednávku, a já udělám
vše pro to, abych zadavatele
této objednávky vyčmuchal
a pokud možno aportoval
obraz zpět na své místo.“ Tolik
nám k zločinu pověděl světově
proslulý detektiv Vrťapka,
jenž byl pověřen vyšetřováním
tohoto případu.

Skandál z MS na Slovensku

?!?

www.antiparazit.cz

Hokejisté, pokud zrovna nehrají na dudy, často se svými
skandály zaostávají za kolegy ze zeleného trávníku. Že naši
kluci nepustili noční řádění úplně k ledu, dosvědčuje exces ze
slovenského mistrovství. Parta českých komářích fanoušků
se k sousedům na šampionát vypravila se značnými zásobami
krevních lihovin a hojně nasávali již od prvního zápasu ve
skupině. Vítězství našich borců nad Lotyši tuto výpravu tak
rozveselilo, že vyrazili do ulic Bratislavy a řádili až do časného
rána. Ačkoliv samotní hráči české reprezentace měli nařízený
klid po zápase, se skupinkou komárů popíjející krev z tupláků
byl spatřen i český reprezentant Vampola. Nemá propisku, takže
se druhý den v médiích objevily pouze stížnosti z hradu na další
vlnu psího počasí.

VYPADAL TAKTO VÁŠ
PES PŘI NÁVRATU
Z PŘÍRODY?

www.scalibor.cz
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PARAZITI
SOBĚ
Nenadálé solidarity jsme mohli být svědky v parazitní říši.
K iniciativě v první zóně CHKO
Šumava se přidaly i další druhy
a po vzoru kůrovců se demonstrativně zakously do místních stromů. Do protestů proti průmyslovému kácení v bezzásahové zóně
se připojila i klíšťata a komáři.
„Nemůžou to pokácet, když tu teď
máme Chalupu,“ nechal se slyšet
jeden z účastníků.

RECEPT
TÝDNE

Krvavá

tlačenka

3/4 kg
1
1
1
2
1
1/4 l
1

vepřového masa
vepřový jazyk
telecí jazyk
vepřové srdce
vepřová ouška
rypáček
sůl, pepř
vepřové krve
vepřový žaludek
nebo obal na tlačenku

Vepřové maso, jazyk, srdce,
vepřová ouška a rypáček
(můžeme přidat i telecí jazyk)
opereme a vložíme do osolené
vody a uvaříme. Uvařené,
vychladlé nakrájíme na silné
nudle, dáme do mísy, polijeme
polévkou, vepřovou krví,
osolíme a opepříme. Pokud
máme k dispozici vepřový
žaludek, tak ten vyčistíme solí
a moukou, dobře vypereme,
dáme do něho maso s krví,
zašpejlíme, zavážeme provázkem, vložíme do polévky
a vaříme pomalu hodinu
(pokud nemáme vepřový
žaludek, tak naplníme obal
na tlačenku). Potom tlačenku
špejlí vyzkoušíme, a neteče-li
krev, vyndáme ji, vložíme mezi
dvě destičky, zatížíme a dáme
vychladnout.
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Ruský oligarcha
nejbohatším
parazitem světa!
Irkutsk, Rusko - Tradičnímu
žebříčku největších světových
boháčů letos dominoval ruský
baron Igor Přísavnič. Oligarcha je
provozovatelem největší světové
sítě krevních bank, je emeritním
znalcem obchodu s krvavými
diamanty a řádně zbohatl i v oblasti krevních vrtů, kde v obratech předstihl i syndikát jeho
největších komářích konkurentů
a vybudoval tak impérium Bloodprom. Jeho pohádkové bohatství
inspiroval už v minulosti tvůrce
kresleného seriálu Kačer Donald.
Jeho záliba v hltání svého krevního bohatství byla předobrazem
postavě strýčka Skrblíka, který
se též rád potápí ve svém jmění.
Přísavnič pocházel z chudé
a hubené rodinky z okolí Irkutska
a jezera Bajkal, z prostředí
nepříliš vlídného pro ambiciózní
mladé klíšťáky s touhou pořádně
nabobtnat. Mladík se však chopil
příležitosti, jednoho dne se okolo
prohnala karavana jaků, Přísavnič
naskočil a než dorazili do Moskvy, celé stádo už měl v teřichu
a vyrazil za další příležitostí. Jeho
až pohádkový příběh inspiruje
všechny, kdo už ztratili naději
na pořádný doušek ještě teplé
krve. Stejně tak dojal i redaktory
časopisu Forpes, kteří žebříček
pravidelně sestavují. Nebo že by
se parta investigativních vlčáků
obávala, že je Přísavničovo impérium také pohltí?

THE RICHEST PARASITE IN THE WORLD
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RUSSIAN
TICK
LEADS

OLIGARCH'S OWN
HALF OF THE TAIGA
AND WORLD’S
BIGGEST
BLOODBANK

IN BLOOD
WE TRUST

Klíšťata vrací úder
Ticks strikes back
Česko-anglický slovníček pro klíšťata jedoucí
do Ameriky na výměnný pobyt s mandelinkama
pes – dog

klíště – tick

blecha – ﬂea

mandelinka – gold bug

krev – blood

brambora – potato

Sklenku krve prosím. – Glass of blood please.
Mohl bych se zakousnout? – Can i take a bite in?
Brambory jsou bez chuti. – Potatoes are out of taste.

A CONVERSATION
WITH FLEA FROM
RED HOT CHILI PEPPERS

3,14159 26535 89793 23846 26433 83 miliardy je denní nárůst kapitálu v krevních bankách
ruského boháče, který většinou tráví čas pouze
v rodinném kruhu.

Blýská se na
lepší Nečas?
Češi mohou být svědky neopakovatelného rozmaru přírody.
Zvláštnímu kříženému druhu se překvapivě daří právě v našem podnebí. Kočkopes byl již po delší dobu považován
za zcela vyhynulého, zástupcům české veřejnosti se však
podařilo endemita vzkřísit a navrátit do domácností. Prozatím se Kočkopes těší oblibě především u politiků a vysoce
postavených státních úředníků, díky mediální masáži však
můžeme očekávat jeho rozšíření i mezi veřejnost.
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KOČÁR
DO VÍDNĚ
LETOS
NEDORAZÍ
Bouře na hradě
Krize kočích má nenadálou dohru i v České republice. Z hradu znějí
hlasy, že tento problém může zavést zmatek do českých luhů a hájků.
Jako viníci byli označeni zelení aktivisté, kteří se prý s parazity
spolčují a provádějí partizánské nálety na důležitou dopravní tepnu
Praha–Vídeň. Zelení však s tvrdou reakcí nechtěli otálet a rozhodli se
sepsat protestní dopis proti tomuto osočení. Na poslední chvíli však
zjistili, že nikdo nemá propisku, takže se druhý den v médiích objevily
pouze stížnosti z hradu na další vlnu psího počasí.

Po problémech kočích se štěnicema ničí oblíbenou turistickou atrakci další parazité. Jak uvedl tiskový mluvčí
dopravní spolešnosti VV (Vídeňský vozka), místo účinné derathizace obstarožního vozového parku, která byla
původně naplánována na letošní rok, bojuje společnost
i s únikem důvěrných informací, které cestou hlubokým
lesem nasávají z cestujících rakouská klíšťata.
Do budoucna by k ochraně cestujících měly být povinně vybaveny vozy kromě protiblokovacího brzdného
systému ABS také vylepšenou lóží proti napadání cestujících parazity, takzvaným ABL – anti biting lodge.

BĚH TERRYHO FOXE
VYHRÁL FOXTERIÉR
Winnipeg, Kanada - 30. ročník slavného humanitárního
běhu na podporu boje proti rakovině, konaný v Terryho
rodném městě, vyhrál pětiletý fox teriér Max. Letos byl
závod prvně přenášen živě televizní stanicí FOX, která
přislíbila letošnímu vítězi účast v některém z televizních
pořadů vlastní produkce.
Jakou rolí bude poctěn vítězný Max zatím není jasné, ale
ve filmových kuloárech se proslýchá, že v lepším případě

by mohl dostat štěk v některém z populárních seriálů.
„To víte, že mám radost,“ říká majitel Maxe pan Mark
Rodriguez. A dodává: „Přál bych Maxíkovi nějakou pěknou
roli, doktoru Houseovi by slušel stejně jako Eddie ve Frasierovi, toho jsme s manželkou také měli moc rádi.“
Max zachycen při průskoku cílem Terryho běhu.

Bez obav
se psem do přírody

