PODĚKOVÁNÍ: Děkujeme Římskokatolické církvi, že si i v dnešní sobecké a
lhostejné době nezištně najde čas věnovat se dětem.
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HROŠÍ INDEX: SM 105,3 AA 95,0
---------------------------------------------------------------Vážení! Ignácie!
Tamtím směrem kterým k ránu
Se rozléhá křik kormoránů
Tam kde nebe s mořem zpívá
V té válce vln se ostrov skrývá
Před třiasedmdesáti lety se narodil Kabir Bedi. Vy mladší víte prd, ale pro
nás starší představitel největšího hrdiny, jakého jsme poznali, když jsme byli
mladší a věděli jsme tolik, co vy teď. Sandokan, mocný pirát, Malajský tygr,
tygr z Mompracemu, který s věrným přítelem Portugalcem Yanezem bojoval proti
hnusákovi rádžovi ze Sarawaku Brookovi, chlap, který nožem páral tygry na
počkání, chlap který miloval krásnou Mariannu aka Perlu Labuanu, tyvole,
chlap, kterého daboval Viktor Preiss. Jeden z mála "západních" seriálů, které
komanči pustili do televize, protože v něm nikdo nevedl štvavé řeči a na
stáncích tam bylo míň zboží, než v socialistické Jednotě, takže to občany
nerozrušovalo. Kdo měl triko se Sandokanem, byl pán. Jedno mi naši dovezli z
Maďarska. Nostalgické slzy se mi derou do oka.
X let po revoluci a ve značně pokročilém věku jsem měl možnost tenhle seriál
vidět znovu a víte... stálo to za hovno. Myslím, že to bylo, jako když ještě dnes
spousta a možná čímdál více lidí nostalgicky vzpomíná na vládu komančů.
Pamatujou si jen to hezké (?), ale kdyby se měli možnost vrátit, možná by jim
docvaklo, v jakých opravdových sračkách museli žít. I když, pravda, mnohým se
i tenkrát dařilo a daří pořád. A ma
 kají na tom, abychom se zase s nadšením
dívali na Sandokana.
---------------------------------------------------------------ZE ZAHRANIČÍ
USA: Na Interstate 40, blízko Flagstaffu v Arizoně se převrátila cisterna
vezoucí zhruba 20 tun horké čokolády. Při pohledu na fotografie se slabším
povahám dělá trochu mdlo, ale my, co jsme už někdy dítě přebalovali...
UK:Včera proběhlo v britském parlamentu hlasování o dohodě s Evropskou unií
kvůli Brexitu. Asi nikdo nepochyboval, že si Theresa Mayová jde pro výprask,

ale že ho 
dostane najednou od 432 zákonodárců, to si tipl málokdo. Markýz de
Sade likes.
USA:Ach ano, otravný pomeranč nemůže chybět. Tentokrát tento stabilní genius
pohostil washingtonské tým amerického fotbalu hamburgery od mekáče, protože
kvůli shutdownu nemůžou pracovat ani kuchaři v Bílém domě. My víme, jsou to
jen fotbalisti, ale stejně.
THAJSKO: 
Premiér Bureš se setkal s thajským ministrem obrany a poté prohlásil,
že Thajsko má zájem o české letouny L-39(NG). Vzhledem k dosavadním úspěchům
se ptáme - je ještě někdo, kdo o tyto letouny zájem nemá? Má na Thajce premiér
složku, nebo to dopadne jako vždycky?
MEXIKO: Bývalý mexický prezident Enrique Peňa Nieto přijal v roce 2012
úplatek ve výši 100 milionů dolarů od El Chapa a teď to prasklo. 100 milionů
dolarů je spousta peněz, takže doufáme, že to Zeman nedělá za nějaký drobný.
---------------------------------------------------------------Z DOMOVA
POLITIKA:V těchto dnech si připomínáme skon Jana Palacha, který se na protest
proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy upálil na Václavském náměstí. Doba
notně pokročila a ačkoli se tu ruský šváb opět roztahuje, lid si moc pálit
prsty nechce.
PRAHA:Známý stand-up comedian David Rath dorazil ke Krajskému soudu v Praze
a ukazoval svůj transparent, na kterém kritizuje dobu od začátku vyšetřování
po zahájení procesu v délce 7 let. A tak rovnou podal námitku pro podjatost,
aby mohl příště přijít s ještě vyšším číslem. “Bravo!”, nadšeně tleskal
tříhlavý dav.
SPORT:Fotbalový brankář Petr Čech oznámil, že po skončení aktuální sezóny
pověsí kopačky na hřebík. A helmu vlastně. Takže na dva hřebíky. Protože
kopačky i helma se na jeden hřebík nevejdou. No možná kdyby to byl dost dlouhý
hřebík tak snad jo. Ale těžko bude mít doma tak dlouhý hřebík. Vždyť není
žádný tendle tesař. Je to jenom brankář. Legenda. Dík za všechno.
---------------------------------------------------------------KULTURA
TV SOUKUP: Jaromír Soukup, vskutku renesanční umělec, kterému můžeme
přiznat jedinou kladnou věc a tou je odvaha spát s Brožovou, včera prohlásil,
že udělal životní rozhodnutí. Spekulovalo se o ukončení kariéry moderátora
(optimisti), nové ženě (pesimisti) či prodeji zbývajícího podílu v televizi
Číně (realisti). Dále byly ve hře nákup Lidovek a kandidatura na prezidenta.
Mrzout tipoval, že se k němu přihlásí Kazma. Nakonec to ale vypadá, že se pan

Dřevák rozhodl kandidovat do Evropského parlamentu. Žádný div, tam je ta
vejplata zajímavější než v české žvanírně. Bude to ale znamenat, že všechny
Dřevákovy pořady na TV Barrandov skončí. Co teď budou jeho diváci po šestnáct
večerů v týdnu dělat není jasné. Třeba se teď naučí číst třeba seriózní tisk.
Nebo se naučí číst. Nebo tak něco.
---------------------------------------------------------------TELEVIZE & FILM
NA MUŠCE / KILLING EVE (2018): Tohle je fakt hodně divný britský seriál točený
pro americkou BBC. Naháněčka mezi bývalou agentkou MI5 a psychopatickou
nájemnou vražedkyní podivně přepíná mezi hodně dobrým humorem a mrazivým
vyvražďováním. Logiku to postrádá, s realitou tajných služeb to nemá pranic
společného. Ale když jsem po druhém díle vypnul mozek, vlastně jsem se slušně
bavil. Krvavá odpočinkovka pro unavené hlavy 7/10
---------------------------------------------------------------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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