Kudlanka

HRNCEEEEE, KUPTE HRNCEEEEE
NedÄ›le, 29 bÅ™ezen 2009

Danielo, stÄ›Å¾ujou si ti pÅ™eváÅ¾nÄ› ublíÅ¾ený Å¾eny, dámy, panny. Málokdy tvrdej chlap, jako tÅ™eba já. JenÅ¾e z toho
udÄ›lala mnÄ›, se i tvrdýmu chlapovi zamotá palice. A pÅ™itom, povaÅ¾, já jsem se s ní uÅ¾ málem voÅ¾enil! Celý se to odeh
na prezentaci hrncÅ¯, spojený s prodejem. Zdarma byla veÄ•eÅ™e, normální hospodský hranoly a kousek kuÅ™ecího, zalitý
trochou uho.
Ale jinak prezentace jaksepatÅ™í, mÄ›la &scaron;vih, rytmus, dozvÄ›dÄ›li jsme se spoustu zajímavostí, takÅ¾e dneska
vím, Å¾e je daleko zdravÄ›j&scaron;í vaÅ™ený maso neÅ¾ grilovaný. JenÅ¾e, abych se neodchýlil od thematu, jak naivnÄ› jse
svojim drahou&scaron;kem nechal vo&scaron;kubat o 70 litrÅ¯. Bylo tam asi 30 lidí, z nichÅ¾ 4 byli vylosováni k výhÅ™e, a já
jsem byl jednim z tÄ›ch &scaron;Å¥astnejch Ä•tyÅ™. Byl to naprosto nádhernej pocit, bejt výhercem, jenÅ¾e se zrovna jak
napotvoru ozvala prostata, prostÄ› uÅ¾ jsem musel zcela urgentnÄ›, pak jsem taky musel urgentnÄ› na jedno pivo a taky kouÅ™
takÅ¾e jsem se asi na 10 minut vzdálil a vývoj situace kolem výhry pÅ™enechal na koÄ•iÄ•ce. A po návratu &scaron;ok! BÄ›he
chvilky nepÅ™ítomnosti mÄ› má koÄ•iÄ•ka pÅ™ipravila o 70 tisíc KÄ•! PÅ™edstav si, Å¾e já, vÄ›Ä•nej smolaÅ™, jsem vyhrál s
cenÄ› 107 tisíc, za který oni chtÄ›li doplatit jen symbolickejch trapnejch 37 tisíc, tzn. Å¾e 70 tisíc mi vlastnÄ› chtÄ›li darovat!
myslí&scaron;, Å¾e muj drahou&scaron;ek udÄ›lala? Nevzala to, odmítla moji výhru! ProstÄ› jentak mÄ› pÅ™ipravila o 70 tisíc.
dokonce to tak bylo pÅ™esnÄ›! I s tou výhrou, Å¾e jsem byl jednim ze Ä•tyrech vylosovanejch, i to, Å¾e sem byl zrovna kouÅ™
oznámili, co vlastnÄ› je tou výhrou a kdyÅ¾ vona to odmítla.
Je&scaron;tÄ›, Å¾e jsem se s ní nevoÅ¾enil!
SamoÅ¾
kaÅ¾dýmu :-) A co uÅ¾ je uplnÄ› neuvÄ›Å™itelný, na&scaron;lo se tam 4 nebo 5 lidí, který podepsali, koupili... Za 37 tisíc!!!!!! J
to Top Moravia - titánový hrnce.. Voni se v podstatÄ› chovali velmi slu&scaron;nÄ›. Nebyli votravnÄ› vlezlí. Zajímavý ale je, kde
asi vzali adresu. CoÅ¾ mi svitlo bÄ›hem prvních minut, páÄ• celá ta prezentace se nesla protirakovinovym vaÅ™enim, který se
dá provozovat právÄ› JEDINÄš v jejich hrncích!!! NÄŒ
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