Milionarii Europei au venit să vâneze mistreții lui Țiriac
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Descriere foto: S-a dat startul vânatului la Balc

S-a dat startul vânătorii de la Balc, din judeţul Bihor. Cei mai bogaţi şi influenţi oameni ai Europei au venit pe domeniu
vânătoresc al omul de afaceri Ion Ţiriac pentru a lua parte la cea de-a XII-a ediţie a vânătorii.

Proprietarul companiei producătoare de autoturisme de lux Porsche, primarul din Monte Carlo, Georges Marsan, şi designerul
brand-ului Cartier, Alfred Baumhauer, sunt câţiva dintre invitaţii lui Ion Ţiriac la vânătoarea de mistreţi. Prinţul Dimitrie Sturza
nelipsit în ultimii ani de la tradiţionala vânătoare, a declarat că vremea este numai bună pentru aşa ceva. Întrebat de jurnalişti
este adevărat că aceasta ar fi ultima partidă de vânătoare organizată de Ion Ţiriac, Sturza a afirmat: "Ar fi păcat. S-ar pierde p
200 de locuri de muncă, dar cel mai bine întrebaţi-l pe domnul Ţiriac".
Protestatarii, prezenți și anul acesta

La fel ca şi anul trecut, pe domeniul de la Balc au ajuns şi apărătorii animalelor. Este vorba despre membri reprezentanţii Alian
pentru Combaterea Abuzurilor. Aceştia au ajuns în faţa domeniului deţint de cel mai bogat roman, şi au apelat numărul de urg
112 anunţând abuzul asupra animalelor. În urmă cu patru ani, manifestanţii au ales să joace tenis în faţa domeniului omului de
afaceri român, iar în urmă cu doi ani au ridicat în aer un balon cu mesajul „Stop Killing. Play Tennis!", din care au aruncat ming
tenis. Protestatarii i-au cerut omului de afaceri să facă din „Balc Arena Killing" „Balc Arena Tennis". Până acum, doleanţelor lor
avut sorţi de izbândă.
Invitații sunt așteptați cu mâncăruri tradiționale românești

Pregătirile au început de câteva zile, zeci de localnici fiind tocmiţi pe post de bucătari şi personal de serviciu. În această seară,
avea loc prima masă oficială. Obişnuiţi cu delicatese culinare, servite în localul de lux, invitaţii VIP vor servi acum numai prepa
tradiţionale. Ei vor fi primiţi la Balc cu ţuică, sarmale, cârnăciori, tobă, mămăliguţă, şorici, jumări, vin şi ţuică fiartă. De-a lungu
şederii lor la Balc, vânătorii lui Ţiriac se vor delecta cu muzică, printre invitaţii anilor trecuţi numărându-se mastrul Gheorghe
Zamfir, lăutarii Gina Lincan şi Petrică Andrei, acordeonistul Marian Mexicanu, ţambalistul Luis Iordache, dar şi Andreea Bănică,
Corina sau Ana Maria Ferentz. Domeniul de la Balc se întinde pe 150 de hectare şi a devenit cunoscut în anul 2005, când au fo
împuşcaţi 185 de mistreţi, dintre care 23 de către fostul premier Adrian Năstase, care se află acum după gratii, potrivit adevar

