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LEGRACE NA PLACE - SYFILIS, ALKOHOL A PORNO
ÄŒtvrtek, 22 leden 2009

To se nám toho v poslední dobÄ› sebÄ›hlo... Dnes to bude o Ä•íslech a chorobách. Podle nové statistiky máme 60%
nárÅ¯st u syfilitidy, a doposud vÅ¯bec nejvy&scaron;&scaron;í u HIV. Máme pÅ™es tisíc nemocných a
nejvy&scaron;&scaron;í poÄ•et novÄ› nakaÅ¾ených.. A proÄ•? ProtoÅ¾e lidé ka&scaron;lou na nejzákladnÄ›j&scaron;í pravidlo
ochrany vlastního Å¾ivota - takÅ¾e kliniky po svátcích a dovolených &bdquo;sklízí úrodu", vrcholem prý bývá záÅ™í; je aÅ¾ t
nových pÅ™ípadÅ¯ roÄ•nÄ›.
KdyÅ¾ se totiÅ¾ ÄŒe&scaron;i bÄ›hem zahraniÄ•ního pobytu sbliÅ¾ují s náhodnými partnery nebo kdyÅ¾ si slamÄ›ní v
&scaron;lapky z ulice, tehdy mají spirochety pré. Nu, co nevidÄ›t zaÄ•nou cestovky zase rozesílat katalogy...
A máme tu
dal&scaron;í Ä•íslíÄ•ka: PÅ™estoÅ¾e v prÅ¯mÄ›rném mnoÅ¾ství vypitého alkoholu na osobu nepatÅ™í ÄŒesku svÄ›tové prve
tu &bdquo;Ä•est" být na Ä•tvrtém místÄ› - spotÅ™eba alkoholických nápojÅ¯ u nás prudce roste. Od roku 2000 do roku 2007
vzrostla - po pÅ™epoÄ•tu na Ä•istý líh - v prÅ¯mÄ›ru o pÅ¯l litru, na 10,4 litru na osobu a rok - a to - jak se tak hezky uvádí - vÄ•e
nemluvÅˆat i abstinentÅ¯. Nedivme se, kdyÅ¾ je v hospodÄ› levnÄ›j&scaron;í pÅ¯llitr piva, neÅ¾ sklenice nÄ›jakého toho obyÄ•
nealkoholického pití... V&scaron;ak taky kaÅ¾dou chvilku vidíme v televizi zábÄ›ry opilé mládeÅ¾e. Ve &scaron;kole, na
disko&scaron;kách, v hospodách. A co se dÄ›je? Nic...
Ze &scaron;koly je i poslední "zajímavost": uÄ•itelka angliÄ•tiny,
která si - Å¾enská jedna hloupá - nechala natoÄ•it videjko, jak si uÅ¾ívá sex s puberÅ¥ákem. A jak jinak, ocitlo se to v
zápÄ›tí na netu. Myslím, Å¾e je to v souÄ•asné dobÄ› asi nejskoukávanÄ›j&scaron;í video :-))). Je v&scaron;ak otázka, jestli pro
práci ve &scaron;kolství je pÅ™edepsaný nÄ›jaký morální kodex. Zákony totiÅ¾ Å¾ádné poru&scaron;eny nebyly.
V&scaron;ichni úÄ•astníci jsou dospÄ›lí, konalo se to v jejich volnu a doma.
Problémy jsou ale jiné - dÄ›ti bÄ›Å¾nÄ› sledují po
moÅ¾ná jsou nejpoÄ•etnÄ›j&scaron;í skupinou náv&scaron;tÄ›vníkÅ¯ tÄ›chto severÅ¯. Myslím dÄ›ti pod 15 let, leckedy i pÅ™ed
pubertou. ÄŒasto prý k tomu vyuÅ¾ívají dokonce &scaron;kolní internet. Nu, na&scaron;e zem je mj. profláknutá jako výrobna
dÄ›tského porna, coÅ¾ policie ÄŒR vehementnÄ› popírala, dokud nÄ›meÄ•tí novináÅ™i nepÅ™inesli nezvratný dÅ¯kaz opaku.
jedno je zvlá&scaron;tní - u zlodÄ›je není povoleno uvést ani barvu pleti, u této uÄ•itelky bylo ve v&scaron;ech moÅ¾ních
médiích uvedeno celé její jméno, povolání i &scaron;kola, kde uÄ•í. Myslím, Å¾e bulvárníci by nejradÄ›ji uvedli i její ulici a Ä•íslo
domu... Flori@n
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