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LEGRACE NA PLACE - PLYÅ Ã•KOVÃ• CESTOVKA
StÅ™eda, 20 Å™Ã-jen 2010

To se nám toho v poslední dobÄ› sebÄ›hlo.... SebÄ›hlo se toho opravdu hodnÄ›, ale pÅ™iznám se, Å¾e tohle mne fakt "dostalo
Cestovní kanceláÅ™, která vznikla v Praze a nabízí zahraniÄ•ní zájezdy a výlety pro ply&scaron;ové hraÄ•ky... Dost moÅ¾ná,
Å¾e jste o tom sly&scaron;eli Ä•i Ä•etli: Zájemce si na webových stránkách objedná vybraný zájezd, zaplatí a po&scaron;le
svého ply&scaron;áka do Prahy Ä•i do jiného mÄ›sta.

Tam ho pracovníci firmy nafotí, jak se dívá na nejvýznamnÄ›j&scaron;í památky nebo pÅ™ed nimi tÅ™eba obÄ›dvá. Nafoce
snímky na CD a ply&scaron;ák se potom po&scaron;le zpÄ›t majiteli. Ply&scaron;ákÅ¯m je pokaÅ¾dé dokonce vystaven na
zpáteÄ•ní cestu i vlastní pas...

Základní zájezd stojí 90 EUR (2340 KÄ•). NároÄ•nÄ›j&scaron;í zákazníci si mohou koupit speciální balíÄ•ky - napÅ™. za 150
EUR (3900 KÄ•) mÅ¯Å¾e ply&scaron;ák obdrÅ¾et v panoramatu Prahy i masáÅ¾ a aromaterapii.
V pÅ™ihlá&scaron;ce k
zájezdu majitel také uvede, jestli jeho ply&scaron;ák mÅ¯Å¾e jíst maso Ä•i pít alkohol, aby mu pracovníci cestovní kanceláÅ™e
omylem pÅ™i spoleÄ•ném obÄ›dÄ› ply&scaron;ákÅ¯ (který se také fotí) nepÅ™edloÅ¾ili nÄ›jaké nevhodné potraviny.
PraÅ¾
cestovní kanceláÅ™ se zpoÄ•átku zamÄ›Å™ila na hlavní trhy, coÅ¾ jsou nejbohat&scaron;í svÄ›tové státy jako USA, Japonsko
Velká Británie, NÄ›mecko a Francie, následovat prý bude ÄŒína a dal&scaron;í. PrávÄ› v tÄ›chto zemích je nejvÄ›t&scaron;í
obliba ply&scaron;ových hraÄ•ek; a pochopitelnÄ› pÅ™edev&scaron;ím i klienti, kteÅ™í mají na tyto netradiÄ•ní záÅ¾itky peníz

Nu, lidská bytost je hodnÄ› du&scaron;evnÄ› sloÅ¾itá a dÄ›lá spoustu divných vÄ›cí. A je tu jen nová vÄ›c, na kterou nejsm
zvyklí. Je spousta jiných divnÄ›j&scaron;ích vÄ›cí:

- ProÄ• se nÄ›kdo dívá, jak se 22 lidí honí za kulatou vÄ›cí po trávníku??
- ProÄ• nÄ›kdo koupí barviÄ•ky na plátnÄ› za nÄ›kolik miliónÅ¯??
- ProÄ• si nÄ›kdo sevÅ™e nohu do pevné boty, nasadí prkýnka a nechá se vyvézt na kopec, aby mohl jet dolÅ¯ a znova
nahoru??
- ProÄ• malým holkám propíchneme u&scaron;i, aby si do nich mohli povÄ›sit kus Å¾lutého kovu??
- ProÄ• si nÄ›kdo pÅ¯sobí bolest a nechá si udÄ›lat tetování??
Ano, jsou na svÄ›tÄ› mraky divných vÄ›cí...
V tomto blázn
svÄ›tÄ›, kde mají i koÄ•ky své psychiatry a hraÄ•ky své hÅ™bitovy, má tento koncept slu&scaron;nou nadÄ›ji na komerÄ•ní úspÄ
Je to mediálnÄ› zajímavé, je to dostateÄ•nÄ› stÅ™elené - obzvlá&scaron;tÄ› pro bohaté a rozmazlené AmeriÄ•any a Japonce,
kterých jsou miliony. A je&scaron;tÄ› jedno: tÄ›chto cestovek pro hraÄ•ky je na svÄ›tÄ› uÅ¾ povícero, takÅ¾e ta praÅ¾ská ani n
první... Navíc je cestování ply&scaron;ákÅ¯ ekologické. StrÄ•í se jich 20 do jedné ta&scaron;ky a uÅ¾ maÅ¾ou do svÄ›ta. Jejich
doprava je nenákladná, na výletÄ› neÅ¾erou, nespotÅ™ebovávají vodu, energie...
Na lidské blbosti se nejlíp vydÄ›lává - takÅ¾e tomu fandím :-) flori@n Poslali byste svého ply&scaron;áÄ•ka do svÄ›ta? Co
tÅ™ebas takhle podívat se na zajímavosti do Singapuru?Poznal by nové kraje...
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