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Je to pár dnÅ¯ a jak to tak vidím, mimo nÄ›kolika tÄ›ch nejbliÅ¾&scaron;ích na to v&scaron;ichni co nevidÄ›t zapomenou... "Der
Tod eines Menschen: das ist eine Katastrophe. Hunderttausend Tote: das ist eine Statistik! (Kurt Tucholsky). Tenhle
citát je prý pÅ™ipisován Stalinovi, ale nejsou na to dÅ¯kazy. Tak je&scaron;tÄ› pÅ™eklad: Smrt jednoho Ä•lovÄ›ka je katastrofa,
sto tisíc mrtvých je statistika... Hnusné, ale jak pravdivé.

Velmi ráda Ä•tu texty pánÄ› Mackovy - jedním z tÄ›ch, který mne velmi zaujal, jsou jeho páteÄ•ní glosy z 28. 7. tr. V nich
zveÅ™ejnil toto:
Via facebook:
1) V HurghadÄ› do&scaron;lo k nÄ›jakému incidentu, ale nemá to nic spoleÄ•ného s niÄ•ím.
2) Dobrá, &scaron;lo o útok noÅ¾em, ale jen nÄ›jací zranÄ›ní a motiv neznámý.
3) OK, tak zemÅ™ely dvÄ› NÄ›mky, ale o Å¾ádných Ä•eských obÄ›tech není nic známo.
4) No, ano, je tedy zranÄ›ná i nÄ›jaká ÄŒe&scaron;ka, ale jen lehce, pár &scaron;krábnutí na noze.
5) ÚtoÄ•ník byl zadrÅ¾en, zÅ™ejmÄ› zhrzený gigolo nebo osobní spor mezi potápÄ›Ä•i.
6) Dobrá, má teda sunna vous a je to salafista, ale nebylo zji&scaron;tÄ›no Å¾ádné napojení na IS.
7) ÄŒe&scaron;ka je v dobrém stavu, jen byla odvezena do nemocnice v KáhiÅ™e.
8) No, ano, byl v kontaktu s IS, ale je to jen jeho výpovÄ›Ä•, to je nutno nejprve ovÄ›Å™it.
9) ÄŒe&scaron;ka se výbornÄ› zotavuje, ale do Egypta za ní pro jistotu pÅ™iletí rodina.
10) &Scaron;lo sice o teroristu Islámského státu, ale to se nedalo pÅ™edpokládat.
11) ÄŒeska se plnÄ› zotavila, je pÅ™ipravena k pÅ™evozu, takÅ¾e v&scaron;e v poÅ™ádku.
12) Stav obÄ›ti je stabilizovaný, ale pÅ™evoz se zatím neuskuteÄ•ní.
13) Do Egypta míÅ™í Ä•e&scaron;tí specialisté, nedávají pÅ™íli&scaron; nadÄ›jí na zlep&scaron;ení.
14) Pacientka je ve stavu klinické smrti.
15) Bratr pacientky tvrdí, Å¾e byla celkem &scaron;estkrát bodnuta do hrudníku.
15) Pacientka zemÅ™ela.

To je struÄ•ný záznam korektního zpravodajství na&scaron;ich medií&hellip;
jak smutné, jak pravdivéd@niela
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