
ŠOK: Sluncesvit odhalil zrádce v CVO
Nechtěli jsme ani věřit tomu, když Vítek Skotačil, náš specialista na krimi-
nalistiku a CVO přišel s nešekanou zprávou, že někteří členové CVO byli kom-
promitováni a jsou ochotni se za úplatu zpronevěřit přísaze, kterou při přijmu 
k CVO složili. A kde se takoví křivopřísežníci vyskytují? Pohybují se na pomezí 
Pobřežního, železného a kraje Řemeslníků. Náš redaktor se dostal mezi tyto 
švinlíře a po sebrání dostatečného množství důkazů předal vše jednomu z ve-
litelství CVO v jeho domovském Solnohradu a také pochopitelně naší redakci, 
abychom Vám mohli tyto proradné praktiky zprostředkovat.
A čeho konkrétně  se Vítek 
dopátral? Před několika měsíci 
po odhalení případu zneužití 
pravomocí členy jednoho oddílu 
CVO, byly vy- dány regule 
a nařízení pro všechny velitel-
ství i samostatně působící oddíly, 
které obsahovaly různé kontroly 
a prověřování spolehlivosti 
členů, nají- maných do 
oddílů. Na papíře vše vypadalo 
bezchybně, jenže prosazení 
těchto věcí do praxe, byla 
zjevně věc jiná. 
Ani preventivní zásahy, ani následné tresty, nedokázaly vymýtit z řad 
vyšetřovacích oddílů nekalé jednání. 
“Dlouho jsem netušil, co všechno mohou jednotky CVO zařídit, tak jsem 
postupně za úplatu zkoušel několik vytipovaných jedinců podplácet tu kvůli 
drobným krádežím najatých zlodějíčků, později vysvobození menších zločinců, 
vše ale vyvrcholilo domluvenému (ale nerealizovanému) pokusu o vraždu 
nejmenovaného radního. Je naprosto šílené, že pracovníci CVO jsou schopni ne-
jen zanedbávat svou práci, ale ještě napomáhat kriminální činností podsvětí a 
vrhat tak stín na ostatní vyšetřovací oddíly. 
Doufejme, že se jedná skutečně jen o jednotlivce a odhalením této skupiny nel-
egální rejdy skončí,” komentoval celou situaci Vítek. 

Jsou to kacíři!!! 
Hašteření a obviňování mezi zas-
tánci za čistou a nezasaženou přírodu 
a církevními věrozvěsty působící v 
Císařství neberou konce. Naopak na-
bírají na obrátkých a intenzitě. Je až 
neuvěřitelné, jak muži víry dokážou 
eskalovat dříve tak nevinný a prostý 
spor ohledně několika církevním lesům 
a hospodaření na nich. 
“Po dřívějších půtkách, které byly 
opravdu víceméně nesmyslné se 
zástupci Církve nelichotivě začali 
vyjadřovat k našemu způsobu života 
a obraně přírody v Císařství, na což 
mají pramalý nárok, jelikož sami si 
žijí jako prasata v žitě a jak říkajíc 
kážou vodu a sami pijí víno. Zásadní 
věcí je pak také samo jejich učení, 
které je založeno na absolutně mylných 
principech,” zaznělo z úst předního 
představitele “zelených”, Ottomana 
Wooda. Jeho protějšek Svatoslav 
Haren se k situaci vyjádřil jen stručně: 
“Pan Wood a ostatní zástupci tohoto 
údajně mírumilovného spolku buřičů 
a ignorantů by měli zalézt zpátky na 
stromy, odkud před nedávnem slezli 
a zavřít zobáky. Lži, které šíří pod-
kopávají víru a naději našich oveček 
na spasení.” Celou situaci Sluncesvit 
sleduje a snaží se zprostředkovat di-
alog mezi znesvářenými stranami.

Máme rádi zvířata aneb experimentální zvířecí hody
Novinky v kulinářství nebo neetické zacházení s němými tvory? Společnost se 
při experimentálních hodech v kraji Lesů, luh a hájů rozdělila na tři části. Mezi ty, 
kteří hody vítají jako zajímavé zpetření jídelníčku patří například Fery Rukomel. 
“Chápu, že se někomu může zdát tato strava nevhodná, protože ne všichni mají 
odvahu něco takového konzumovat, ale nazývat to odporným je zcestné. Navíc 
tato akce pomůže přilákat cestovatele a milovníky zajímavé stravy do našeho 
Kraje,” dodal Rukomel. Tomu ale ihned oponuje Jelemína Taková, která organi-
zuje protesty a blokády tržiště.  “Je neuvěřitelné, jak mohl někdo z radnice nebo 
dokonce císařské kontrolní správy povolit něco tak zvrhlého a nehumánního,” 

rozčilovala se Taková. “ Jak může někdo jako kulinářské pokrmy označovat cokoliv, co vzniklo úpravou ptáků, koček, 
psů, koní, nebo dokonce hmyzu? A jak může existovt někdo, kdo takové věci dokáže strčit do huby? Nechutné, nechutné, 
nechutné,” pokračuje velká odpůrkyně akce. “Taková hovada bych snad nechala sežrat divokou zvěří,” dodala. Třetí sku-
pinou, která se k akci vyjádřila byla skupina těch, kterým to bylo jak sami říkali “je nám to u ... jedno.”


