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---------------------------------------------------------------Vážení! Ignácie!
Vánoce jsou za námi. Osobně je nen
 ávidím, ale chápu, že mnohé z vás dokáže
sváteční atmosféra chytit za srdíčko a že máte radost z rodinné pospolitosti a
jiných nesnesitelných bezvadností.
Nadávání na to, že se poslední dobou jedná spíše o svátky konzumu, je celkem
běžné a koneckonců je to i pravda. Obchoďáky plné, e-shopy přetížené. V
posledních týdnech hlásily největší internetové obchody utrženou miliardu
za den. Zvýšenému zájmu ze strany zákazníků se oproti minulému roku prý těší
převážně herní konzole, skládané počítačové sestavy, nositelná lifestylová
elektronika a adrenalinové zážitky. Jistě, určitě se prodala i spousta
užitečných věcí. Ale jak to vidím já, jsme na vrcholu blahobytu. Asi si to ne
všichni uvědomujeme, ale je to tak. A z vrcholu už bývá cesta jen jedním směrem.
Nejsem ekonom, nemám modely, data, analýzy, ale tuším brzo nějaký velký
průser. Protože jak říká moje maminka- po smíchu přichází pláč. A vzhledem k
tomu, co čtu o zadluženosti a (ne)úsporách českých domácností (včetně té mojí,
samozřejmě), bude to asi drsný držkopád. Tak si jen řikám, že by možná bylo
dobré se trochu zamyslet. Ať si ten současný růst u sebe doma neprožereme tak,
jak to na vyšší úrovni dělají naši zvolení vůdci.
-sm---------------------------------------------------------------VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
24. prosince, tak jako každý rok, děti nedočkavě očekávaly příchod
Kommerzmanna a hromady dárků, chirurgové ve službě příval pacošů s kostí v
krku a hasiči výjezdy k hořícím stromkům. Všeho bylo do sytosti. Radost
pominula, kila zůstávají.
Na První svátek Vánoční jsme si připomněli úmrtí autora nejdůležitější
gastroenterologické knihy Jak pejsek s kočičkou pekli dort.
Tentýž den, jen o 39 let později, nás opustil slavný americký majitel
krátkého knírku. Narozdíl od toho evropského, tomuhle jste se tenkrát smát
mohli.
Na Druhý svátek Vánoční připadá výročí rozpadu Sovětského svazu a
naděje, že od Rusa bude už konečně pokoj a my budeme směřovat na Západ. “Xa Xa
Xa!”, zaznělo z Kremlu. A vlastně pořád zní.

---------------------------------------------------------------ZE ZAHRANIČÍ
VATIKÁN: Papež Francis pronesl tradiční poselství Městu a světu a byl, jako už
tradičně, děsně sluníčkovej. Samá láska, porozumění, vnímání odlišnosti jako
zdroj obohacení. Fanouši, poslechni, co máš teda proti svatbám gayů a leseb?
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ: Její Veličenstvo královna přednesla taktéž projev. Jako
správná vládkyně povyprávěla o vnoučatech, o pařbách, co letos na zámku měli,
a nakonec vyzvala k respektování názoru druhých a porozumění. Scénář ušel,
dáváme 7/10.
NĚMECKO: V Bavorském Ostallgäu došlo k havárii dvou velkých kočárů tažených
koňmi. První zabrzdil před přejezdem, druhý to do něj zezadu napral. 18
zraněných, zasahující vrtulník, to všechno je fajn, ale jestli museli na místě
zastřelit motory, to se člověk nedoví...
---------------------------------------------------------------Z DOMOVA
POLITIKA: Zatímco jste krájeli brambory do salátu, pan premiér se v Sokolovně
sešel s čínským velvyslancem, aby probrali zprávu Národního úřadu pro
kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), v níž varoval před výrobky ZTE
a HUAWEI. Číňan následně okamžitě informoval média, že Babiš přišel na
schůzku pomazaný indulonou, úspěšně se zasunul a zprávu zpochybnil. O dva
dny později Babiš informoval média, že šikmák pěkně kecá, indulona nebyla a
obě firmy stále považujeme za riziko. Tak to mi řekněte, kam ten svět spěje,
když už se nedá věřit ani Číňanům? Nebo…???
ZEMAN: Zeman měl taky projev. Narozdíl od Francise nebyl sluníčkový,
narozdíl od Alžběty nebyl ani o rodině. Změnu z Novoročního projevu na
Vánoční poserství obhajoval soucitem s opilci na Nový rok. Tedy aby neměl při
vysílání zase virózu.
---------------------------------------------------------------TELEVIZE & FILM
NEZNÁMÝ VOJÁK: Tříhodinový finský (Tuntematon sotilas) válečný film z období
tzv. Pokračovací války. Finové se mydlí s Rusákama, syrové, realistické (i když
ne zbytečně moc krvavé), působivé. Doporučujeme 9/10
---------------------------------------------------------------Máte potřebu se k uvedenému textu vyjádřit? Vytiskněte si jej, napište na
druhou stranu svůj komentář čitelně tiskacími písmeny a pečlivě vhoďte do
odpadkového koše.
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