
1. Ladislav Metelka: „Zelená Sahara spadá do minulé doby ledové, kdy tam musel být pøíjemnìjší chládek.“ (chat Èeské televize). Pøitom je prokázané,

    že Sahara byla zelená pøed šesti tisíci lety, krátce pøed nástupem faraónù. A tehdy bylo ještì tepleji, než je dnes. Metelka sám sebe nazývá

    „klimatologem.“

2. Martin Bursík: „Fotovoltaika je téma, které se mnou v podstatì nesouvisí“ (Ekolist, pøebírání ceny Josefa Vavrouška). Pøitom celé lesy padly na papír

    popsaný Bursíkovou agitací za dotování výroby energie sluneèními panely. 

3. Èeská tisková kanceláø za zprávu o tom, že známý „klimaskeptik“, fyzik Muller, prý po prozkoumání dat prohlásil, že nyní již vìøí tomu, že planetu

    oteplují lidé. ÈTK se zprávu nenamáhala dementovat ani poté, co vyšlo najevo, že šlo o kachnu a že Muller je ve skuteènosti odedávna klimatickým

    alarmistickým aktivistou.

Agentura Antimeloun, které už léta usvìdèuje z nemravnosti, hamižnosti, ohrožování práva a demokracie a z cizopasnictví zelené aktivisty, vydìraèe,

ekologisty, ekoteroristy a vùbec všechny melouny (navrch zelené, uvnitø rudé), vyhlašuje výroèní ceny  v tìchto kategoriích:Meloun roku za rok 2012

Nejvìtší zelený zloèinec                       Nejvìtší zelený zloèin                       Nejblbìjší zelený plk

Nejvìtší zelený zloèinec:

1. Mojmír Vlašín – guru všech našich ekoteroristù, samozvaný ochránce pøírody, bonzák do Bruselu, sám horší než kùrovec.

2. Martin Bursík – za nestydatost, s jakou se po tom všem, co napáchal, zase dere k politické moci navzdory tomu, že právì kvùli nìmu všichni platíme

    za energii o tisíce korun víc, kvùli jím prosazeným dáreèkùm pro kmotry a podnikatele v oboru tzv. obnovitelných zdrojù.

3. Dagmar Kjuèková – takto profesí porodní asistentka, která léta blokuje znovuotevøení šumavské cesty na Modrý sloup, po které se chodilo po staletí.

Nejvìtší zelený zloèin:

1. Projekt za 25 milionù, které si naši vìdeètí podvodníci nacpou do kapes za nijak nedoložené a nikdy neprovìøitelné vìštby, jak má u nás vypadat

    podnebí za sto let, prý k naplnìní závìrù Zelené knihy Evropské komise.

2. Udìlení dehonestující nadávky Ropák hnutím Duha panu Janu Stráskému, který pøitom stateènì zachránil Šumavu pøed kùrovcem.

3. Trvající zákaz žárovky navzdory prokazatelnì vyvrácenému energetickému, ekologickému i finanènímu pøínosu. Dnes se opìt zaèínají prodávat, 

    ale stojí desetkrát víc. Kdo vydìlává? Nejspíše ten, kdo zákaz prosadil.

Nejblbìjší zelený plk:

Èestnou cenu Meloun všech melounù dostává:

Václav Havel in memoriam.

Cenu dostává nejen ze pokrytectví o tom, jak prý zezelenal, aèkoliv za život spotøeboval více pøírodních zdrojù než bìžné africké mìsto, ale hlavnì za to,

že celá léta poskytoval politické krytí ekoteroristùm a zeleným zloèincùm, když jim pomáhal šíøit lež, jak že jim prý nejde o naše peníze a svou moc, ale

jen o èistou pøírodu.

Antimeloun dìkuje všem ètenáøùm, kteøí do ankety zaslali své hlasy.  
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