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"DEJ DÅ®KAZ, JINAK JSI LHÃ•Å˜!â€œ
StÅ™eda, 01 bÅ™ezen 2017

Zdravím redakci, pÅ™ísedící i kolemjdoucí. ProtoÅ¾e se u mého posledního cestopisu z epochální výpravy do hlubin Egypta
vyskytly pochybovaÄ•né komentáÅ™e, týkající se bÅ¯Ä•ku a kozla, a protoÅ¾e jsem nerad za vejtahu, povaÅ¾uji za nutné poda
dÅ¯kaz ve smyslu: "dej odkaz, jinak se&scaron; lháÅ™ a omluví&scaron; se"; nedávám tedy odkaz, ale rovnou dÅ¯kaz.
Fotka je snad dÅ¯kazem dostateÄ•ným, Å¾e se za lháÅ™e nepovaÅ¾uji a omlouvat se NIKOMU nehodlám.

TakÅ¾e:
to se vezme nÄ›co pÅ™es kilo bÅ¯Ä•ku (radÄ›ji od Å™ezníka neÅ¾ z Kaufu) a asi dvacet piv (radÄ›ji z Kaufu neÅ¾ od Å™ezn
momentálnÄ› to nebyl kozel, protoÅ¾e zrovna byl v Kaufu v akci StaÅ™ec za 6.90 KÄ•, coÅ¾ jistÄ› kaÅ¾dý uzná, Å¾e za ty pr
jim ho tam prostÄ› nemohl nechat. A pak uÅ¾ je potÅ™eba jen jedna cibul, sÅ¯l, pepÅ™, kmín, voda. That´s alllll&hellip;
K
shora bÅ¯Ä•ku se pokrájí na Ä•tverce (jen blbec by tu, pozdÄ›ji kÅ™upavou, dobrotu odkrojil a vyhodil). Podsype se pÅ¯lkou
cibule, zasype druhou pÅ¯lkou cibule, solí, pepÅ™em, kmínem, podlije vodou a strÄ•í do trouby na 110°C na tÅ™i i Ä•tyÅ™i hod
jsem odkoukal z kudlího návodu na "línej hrnec". Díky, Kudlo). Pak se obÄ•as kontroluje, sem tam pÅ™elije pu&scaron;tÄ›ným
sádlem s vodou a dolije voda. A do vlastního hrdla se pravidelnÄ› dolévá akÄ•ní StaÅ™ec (na tÅ™i hodiny pÅ™i peÄ•ení zhruba
tak cca Ä•tyÅ™i aÅ¾ pÄ›t pÅ¯llitrÅ¯). A to je úplnÄ› v&scaron;echno. Jen není radno zvát si v tu dobu domÅ¯ víc jak dva hosty
pak uÅ¾ by kilo a Ä•tvrt bÅ¯Ä•ku nestaÄ•ilo a já sám bych tím pádem mohl skonÄ•it jen u toho Starce. Horkej je úúúúÅ¾asnej,
studenej je úúúúúÅ¾asnej. Jen u toho studenýho uÅ¾ pak není moc dobrá ta kÅ™upavá kÅ¯rÄ•iÄ•ka. Chleba jistÄ› mÅ¯Å¾e bý
komu se na chleba tÄ›Å¾ko vydÄ›lává, mÅ¯Å¾e i bez chleba. Tak to jen, abych nebyl za planýho Å¾vanila a vejtahu. Dávám
dÅ¯kaz, dávám dÅ¯kaz, jinak bych byl lháÅ™&hellip;
V&scaron;em pÅ™eji prima den, NÄŒ
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