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LEGRACE NA PLACE
PÃ¡tek, 18 leden 2008

To se nám toho v poslední dobÄ› sebÄ›hlo... Chudák Karel Gott - tak to mÄ›l krásnÄ› naplánováno: leto&scaron;ní velká
marketingová akce byla tak neÄ•ekanÄ› a nevhodnÄ› naru&scaron;ena... V&scaron;echny Ä•asopisy a televize mÄ›ly sepisovat
traktáty o jeho &bdquo;neÄ•ekané" svatbÄ› - a ona do toho blouznivka &Scaron;krlová... A to je&scaron;tÄ› sleÄ•na
Czáková natvrdo &bdquo;prozradila", jak dávno bylo v&scaron;echno hezky pÅ™edem upeÄ•ené. No a?

StejnÄ› tÄ›m &bdquo;zajímavostem" neunikneme, stejnÄ› se dozvídáme neuvÄ›Å™itelné zprávy, kdo jejich obleÄ•ení u&sca
kolik to asi stálo, co stál dort, kde se nalézá kamení, pÅ™ed kterým se boÅ¾í dvoji-troji-Ä•tveÅ™ice nalézá a dal&scaron;í a
dal&scaron;í - vskutku obdivuhodné údaje. TeÄ• v&scaron;ak honem na plac, mistÅ™e, je nutno se dát do zpÄ›vu, dokud to
je&scaron;tÄ› jde!
Nu, a v nejbliÅ¾&scaron;í dobÄ› nás tedy Ä•eká dal&scaron;í pokraÄ•ování sci-fi seriálu
&bdquo;&Scaron;krlovi a spol.", který pro velký úspÄ›ch v na&scaron;ich médiích má &scaron;anci být nominován na
Darwinovu cenu. RozhodnÄ› se jedná o nÄ›co velmi nechutného. Ze v&scaron;ech osob, které v tomhle zvlá&scaron;tním
dÄ›ji vystupují, mi nejvíc vadí neustálé pÅ™ipomínání onÄ›ch zábÄ›rÅ¯ malého Ondry. Oba kluci to prý mají ve &scaron;kole dos
nepÅ™íjemné. V&scaron;ak to znáte, dÄ›ti dovedou být pÄ›knÄ› kruté... Ale jak se Å™íká: &bdquo;Co tÄ› nezabije, to tÄ› posílí.
Myslím, Å¾e cokoliv je pro nÄ› lep&scaron;í, neÅ¾ to, jak Å¾ili do doby, neÅ¾ si jejich soused poÅ™ídil &bdquo;malou chÅ¯viÄ
Doufejme, Å¾e se v&scaron;echno co nejdÅ™íve objasní, hlavní postavy dÄ›je se dostanou tam, kam správnÄ› patÅ™í a nepÅ
záÅ¾itky odvane Ä•as...
Ten úÅ¾asnÄ› Å¾ivotaschopný malý Vendelínek ÄŒtvrtek je - doufejme - uÅ¾ u nových rodiÄ•Å¯,
jako obyÄ•ejný milovaný chlapeÄ•ek a snad, pÅ™ejme mu to, se nikdy nedozví, co pÅ™edcházelo tomu, neÅ¾ se dostal k mam
a tatínkovi. A pÅ™ejme i jim, aby jeho genetická výbava byla úplnÄ› bÄ›Å¾ná, aby vychovávali normálního veselého,
prÅ¯mÄ›rnÄ› zlobivého kluka. HodnÄ› &scaron;tÄ›stí... Flori@n
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