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VELIKONOČNÍ MENU • MÓDNÍ POLICIE 
• KVÍZ OSOBNOSTI a nechybí ani kachna

• Ve věku 56 let zemřel po tragické
nehodě vrtulníku na Aljašce Petr
Kellner. Při pádu zahynulo pět
osob včetně pilota. Jedna osoba
přežila. K nehodě došlo při výletu
na kopec, který měla posádka sjíž-
dět. Vrtulník eurocopter AS350
havaroval asi 80 kilometrů vý-
chodně od města Anchorage v so-
botu 27. března. Osobní majetek
Petra Kellnera odhadl americký
časopis Forbes na 15,5 miliardy
dolarů.

• Nouzový stav potrvá i přes veli-
konoce. Vláda ho prodloužila do
neděle 11. dubna. Spolu s tím pro-
dloužila i platnost protiepidemic-
kých nařízení v momentální podo-
bě. 

• „Omezení pohybu mezi okresy
a omezení vycházení v noci budou
platit nejdéle do konce nouzového
stavu,“ řekl ministr zdravotnictví
Jan Blatný (za ANO). Výjimku ze
zákazu vycházení budou mít lidé
účastnící se velikonočních bohos-
lužeb ve čtvrtek, v pátek a v sobo-
tu. 

• Pět milionů antigenních testů na
koronavirus pro školy dodá Ma-
santa. Stejná společnost funguje
jako distributor českého výrobce
respirátorů Good mask. Jeden test
vyjde na 32 korun. Celkem tak
Správa státních hmotných rezerv
za testy zaplatí 160 milionů korun.

• Ministr zdravotnictví Jan Blatný
navrhuje povinnost častějšího tes-
tování ve firmách. Na koronavirus
by se mělo testovat jednou za pět
dnů místo nynějších sedmi dnů.
Blatný to řekl v nedělních Otáz-
kach Václava Moravce v České te-
levizi.

• letní teploty vyhnali do ulic
hlavního města spoustu lidí, pře-
plněná místa Prahy řeší policie.
Obyvatelé využívají pěkného po-
časí k venkovní rekreaci, často
však bez dodržování protiepide-
mických opatření. Ministerstvo
zdravotnictví považuje takové
chování za komplikaci v boji
s pandemií. Primátor Prahy Zde-
něk Hřib (Piráti) apeluje na propo-
jení Prahy s okresy Praha – Vý-
chod a Praha – Západ. Podle něj
by to umožnilo lidem cestovat za
rekreací do širšího okolí.

• Hnutí ANO 2011 už v druhém
průzkumu přišlo o pozici lídra. Viz
otvírací text. Na jeho místo se pod-
le nejnovějšího modelu společnos-
ti Median dostala koalice Pirátů
a STAN se ziskem 27,5 procenta.
Hnutí ANO se přitom na první pří-
čce drželo od roku 2015. Nyní se
ziskem 24,5 procent ztrácí na lídra
průzkumu tři procentní body. Na
třetím místě je se ziskem téměř 18
procent trojkoalice SPOlU. Násle-
dují SPD s 10 a KSČM se 7,5 pro-
centy. 

rICHArD STeINDl

Milé čtenářky a milí čtenáři, naši věrní.

Toto číslo AHA – Fleše děláme prvního dubna, tedy na Apríla. Proto jsme
výsledek trochu přizpůsobili tomuto datu včetně titulků a obsahu. První
strana ještě přináší poměrně věrohodné informace, ale dále jsme už postu-
povali spíš jako bulvární médium. Zařadili jsme horoskop, recepty, aprílový
kvíz. V minulém bulvárním čísle jsme hodnotili moderátory české televize,
tentokrát se naše módní policie zaměřila na moderátory televize slovenské.
Velkou práci si redaktoři a redaktorky dali s fake news pod názvem DIVOKÁ
KACHNA. Některé texty obsahují informace, které by se klidně mohly šířit
řetězovými e-maily.  Doufejme, že se nikde dál neobjeví. A na konec – jako
po každé – pokračování zápisků covidového pacienta Karla Boháčka. 

VAše APrílOVÁ reDAKCe.

Špatná zpráva pro premiéra a jeho dosud nejsilnější politickou stranu ANO. V nejnovějších průzkumech se do čela volebních preferencí vyhoupli Piráti
v koalici se STAN. Ano zaostává. Zatím jen o 3 procenta, ale je to poprvé, co ANO nevévodí tabulkám. Do voleb je však ještě daleko. Jak to nakonec do-
padne? Čeká nás změna? Kdo s kým bude na podzim nakonec vládnout? Koho pověří sestavením vlády Miloš Zeman? Spousta otázek, na které zatím
nemáme jasné odpovědi. Každopádně Andrej Babiš by se měl zamyslet nad tím, jak vedl boj s pandemií. Voliči mu jedničku s hvězdičkou rozhodně ne-
dali. ReDAKce FleŠe

Babiš už není šampión, 
ANO předstihla koalice Pirátů a STAN!

Stalo se 
v uplynulém 

týdnu

Editorial:

„Když se lidi
utrhnou
z řetězu 
o Velikonocích,
tak máme veliký
průser,“ 
řekl Blatný.
Mraky lidí 
na pražské
náplavce. 
K opatřením jsou
už apatičtí,
přiznali strážníci.
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Jarní menu v hráškovém kabátku
Hráškový krém
Potřebujeme:
1 stonek čerstvé máty
1 stonek čerstvé bazalky
1 větší cibuli
500 g mraženého hrášku
10 g cukru (krupice nebo třtinového)
200 ml smetany (minimálně 31 %)
750 ml vroucí vody
špetka pepře
sůl dle chuti
olivový olej

cibuli nakrájíme najemno a orestu-
jeme na rozehřátém olivovém oleji,
pak přidáme rozmražený hrášek, cukr
a pepř

přihodíme stonky bylin a vše zalije-
me vroucí vodou, poté řádně promí-
chané necháme přivést k varu a vaří-
me 10–15 minut

přilijeme smetanu, opět řádně pro-
mícháme a necháme ještě pár minut
zlehka přejít varem

stáhneme z  ohně a rozmixujeme,
dle potřeby dochutíme solí

TIP: polévku můžete podávat na-
vrch ozdobenou krutony nebo nakrá-
jenou osmahnutou slaninou

Hráškové rizoto v italském
stylu
Potřebujeme:
2 lžíce olivového oleje
1 cibulka
400 g kulatozrnné rýže
100 ml suchého bílého vína
2 snítky rozmarýnu
300 ml zeleninového vývaru (postačí
použít kvalitní bio bujon)
100 g mraženého hrášku
100 g vařených fazolí fava
2 lžíce másla
2–3 lžíce strouhaného parmezánu
sůl dle chuti
pepř dle chuti

Vyskakují na nás každý den z televize,
čteme o nich v novinách a poslouchá-
me je v rádiu. Jak moc o nich ale vlast-
ně víme? Dokážete odhadnout, s ja-
kým z vybraných členů vlády sdílíte
stejné hodnoty a názory? Tento kvíz
odhalí, kdo z nich je vaše spřízněná
duše! 

1. Moji kamarádi by mě nejspíš po-
psali jako:
a)  vyhořelého introverta (3b.)
b) podporujícího přítele (1b.)
c)  bohémského básníka (5b.)

2. Ideální rande je pro mě:
a)  procházka v přírodě a točené pi-

vo (1b.)
b) klidný den a doma uvařená veče-

ře (4b.)
c)  návštěva divadla a vinný střik

(2b.)

3. Když můj kolega udělá v práci
chybu:
a)  upozorním na ni ostatní (1b.)
b) nenápadně ji za něj opravím (3b.)
c)  vysvětlím ostatním kolegům, že

ho k ní někdo musel donutit (5b.)

4. Ve volném čase nejraději:
a)  chodím na nehty a ke kadeřnici

(2b.)
b) natáčím videa na internet (5b.)
c)  pěstuji květiny a jiné rostliny (4b.)

5. V šatníku mám nejvíce oblečení
v barvě:
a)  červené (2b.)
b) bílé (3b.)
c)  modré (4b.)

6. Když se na někoho naštvu:
a)  pomluvím ho za jeho zády (4b.)
b) začnu mu vyčítat, co mi na něm

vadí (5b.)
c)  potlačím to, radši předejdu hádce

(1b.)

7. Nevíce mě vystihuje hláška:
a)  Jsem úplně obyčejná ženská. (2b.)
b) To je bordel. A teďkon to všichni
musíme slíznout. (4b.)
c)  My se jednou asi z té demokracie
poděláme, všichni. (5b.)

VÝSLEDKY:
10–14 bodů: Jste Jan Hamáček! 

Gratulujeme! Váš styl a pár večer-
ních historek z Vás udělalo hvězdu.
Rádi zajdete na pivo a nebojíte se i ně-
čeho silnějšího. Kamarádi s Vámi rádi
tráví čas a považují Vás za věrného
přítele. Dávejte ale pozor, ať kvůli po-
moci jiným nezapomenete na svoje
vlastní přesvědčení!

15–18 bodů: Jste Alena Schillerová!

Wow! Užíváte si luxus a rozhodně
neodmítnete sklenku kvalitního vína.
Lidé v okolí obdivují Váš styl a nemálo
z nich za vámi chodí pro módní rady.
Občas Vám však něco ujede a je pro
Vás těžší přiznat chybu. Nebojte se ale
světu ukázat, že i hvězdy jako Vy ne-
jsou bezchybné!

19–22 bodů: Jste Jan Blatný!

Vás je dobré mít po boku! Nejste
příliš společenský typ, ale Vaše okolí
Vás považuje za jezdce na bílém koni.
Berete na sebe úkoly, které ostatní ne-
zvládli. Často ve Vás vzplane žár a Vy
se rozhodnete změnit povolání za dne
na den. Občas je však lepší oheň uha-
sit dřív, než sám vyhoří!

23-26 bodů: Jste Jana Maláčová!

Vláda dala PSA do útulku
Každý, kdo někdy vlastnil psa ví, že péče o něj nemusí být vždy procházka

růžovou zahradou. Mnozí začnou rozhodnutí pořídit si čtyřnohého miláčka
brzy litovat. To se stalo i české vládě.

Vraťme se ale na začátek října. Nový ministr Blatný představil národu no-
vého PSA, který bude hlídat zdraví českých lidí. Ze začátku se jevil jako velice
všestranný tvor. Když byla situace klidná, spokojeně vrtěl ocasem. Když na-
stalo zhoršení, začal PES hlasitě štěkat a vrčet. 

Páníček Blatný ovšem nepočítal s tím, že PES bude štěkat a vrčet prakticky
pořád. Snažil se tedy PSA převychovat, naučit ho přizpůsobit se novým udá-
lostem. Svými skutky však páníček způsobil, že lidé zapomínali, jak pes vy-
padá a ztráceli důvěru v to, že je ochrání. 

Korunu tomu nasadili lednové události, kdy v Česku začala převládat nová
varianta nebezpečí. PES na ni nebyl vycvičen. Vláda se tehdy rozhodla řídit
známým příslovím „starého psa, novým kouskům nenaučíš“. A tak se stalo,
že páníček odložil svého PSA v tichosti do útulku. PES stále žije, občas si na
něj někdo vzpomene, ale hlídat už, chudák, nikdy nebude.  Z toho plyne po-
učení – pořizujte si jen ty domácí mazlíčky, o které jste schopni se postarat. 

VOJTěch DONáT

Přichází čas přezout se z kozaček do sandálů a nahradit těžká zimní
jídla něčím odlehčenějším. S příchodem jara se navíc do přírody na-
vrací zeleň, tak proč ji nepozvat také do kuchyně? Zkuste spolu s námi
sladit do jarních barev i obsah svých talířů!

Kvíz osobnosti: 
Jakému členovi vlády se nejvíc podobáte? 

v hluboké pánvi rozehřejeme olej a
orestujeme na něm cibulku; jakmile
zesklovatí, přidáme rýži a asi minutu
opékáme

přilijeme víno a necháme ho odpa-
řit, poté vše osolíme, opepříme a ochu-
tíme rozmarýnem

zalijeme vývarem tak, aby rýže byla
akorát ponořená (žádná zrnka nezů-
stanou na suchu, ale nesmí ani příliš
plavat), necháme odpařit a postupně
doléváme – to opakujeme, dokud rýže
nebude tzv. al dente („na skus“)

přisypeme hrášek s fazolemi a mi-

nutu povaříme, po odstavení ještě
vmícháme máslo a parmezán, a nako-
nec zakápneme olivovým olejem

TIP: můžete posypat hoblinkami
čerstvě strouhaného parmezánu

Přejeme dobrou chuť!

Páni! I když hlavou lítáte spíše v ob-
lacích, rozhodně se nebojíte vzít to
rovnou od podlahy. Volný čas trávíte
nejradši se svou rodinou v přírodě.
Svému okolí se nebojíte říct, co si mys-
líte. Někdy se ovšem může stát, že Vás
uslyší i nevítané ucho. Zkuste se občas
zamyslet, jestli Váš názor nenadělá ví-
ce škody, než užitku!

27+ bodů: Jste Andrej Babiš!
No teda! Jste přirozeným vůdcem

Vaší skupiny. NE pro Vás vždycky zna-
mená ANO! Ve volném čase natáčíte
videa, skládáte dadaistické básně a
uděláte cokoli pro dosažení svých cílů.
Nebojíte se tlaku okolí, protože víte,

že nejsilnější je vlastní mínění. I když
se ostatní snaží zviklat Vaše přesvěd-
čení, Vy (od něj) nikdy neodstoupíte!



1. duben 2021  Kultura? 3Aha! FLEŠ Síla na naší straně

Módní policie: • Beran 21.3. – 20.4. 
Vaše prostořekost vás tento měsíc
přivede do konfliktů s vašimi nejmi-
lejšími, mezi 5. a 10. dubnem proto
neříkejte nic, čeho byste mohli lito-
vat. Radši neříkejte vůbec nic a do-
přejte si očistnou kúru Bobříka ml-
čení. Na konci měsíce se budete těšit
nejen přízni blízkých, ale i štědré od-
měně v práci.

• Býk 21.4. – 21.5.
Začátek měsíce pro vás bude nároč-
ný, doháníte vše zameškané. Nejra-
ději byste celé dny strávili u televize
zachumlaní v dekách, to ale vaše
okolí nebude vůbec zajímat. Naštěs-
tí 13. dubna vaším znamením pro-
chází Merkur a návštěva supermar-
ketu vám dodá potřebnou energii.
Nezapomeňte se upravit, můžete
potkat pravou lásku. 

• Blíženci 22.5. – 21.6. 
První polovina dubna vás překvapí,
vše, co jste si naplánovali nevychází.
Čekáte rozvolnění a brouzdáte po
Internetu letenkami, ale vše je pořád
stejné. Vaše druhé ,,já” by ale nejra-
ději přece jen zůstalo doma a karan-
ténu si vysloveně užívá. Toto rozpo-
ložení způsobí, že vaše nálady v dub-
nu budou kolísat stejně jako počasí.
Na konci měsíce můžete duševní
pláštěnku odložit, sluníčko vám
udělá dobře.

• Rak 22.6. – 22.7.
Vaše přecitlivělost bude mít nemalý
podíl na špatné náladě, kterou ale
v druhém týdnu měsíce zlepší
upřímná komunikace. Nebojte se
říct, co se vám nelíbí, a to nejen ve
vztazích, ale i v práci. Důležitá pora-
da dopadne dobře, nevyhýbejte se
ale lichotkám - vašeho šéfa/šéfku
potěší, když si všimnete nové krava-
ty nebo odstínu rtěnky. Doma to ale
nepřežeňte, partner jistě pozná, že
kompliment o kravatě, kterou dostal
od vás, není tak zcela upřímný.  

• Lev 23.7. – 22.8.
Tento měsíc budete sršet pozitivní
energií, nedivte se ale, že se vám dru-
zí budou vyhýbat. Entuziasmus a ve-
selá nálada jsou někdy nakažlivé, va-
še okolí ale momentálně dokážou
vyčerpat a otrávit. Nadměrnou ener-
gii vybijte na online hodině zumby
a pro jednou si odpusťte fotku se
zdravým salátem. Koncem měsíce se
vám energie opět vrátí téměř na bod
nula a frustrace vás sblíží s rodinou
a přáteli. 

• Panna 23.8. – 22.9.
Váš perfekcionizmus vám v první
polovině měsíce pomůže zazářit
v práci, vaši kolegové ale tak nadšení
nebudou, a proto si dejte pozor na
závist. Venuše prochází od 2. dubna
vašim partnerským sektorem a vás
čeká velká dávka romantiky - pom-
lázka a kraslice navodí atmosféru.
Pokud jste momentálně single, vy-
chutnejte si králíka sám/sama.  

• Váhy 23.9. – 23.10. 
V dubnu vás čeká velké rozhodnutí,
které může ovlivnit vaši budouc-
nost. I když máte ve zvyku váhat
a ptát se vašeho okolí na názor, snaž-
te se rozhodnout podle sebe. Po-
slechněte svou intuici a jděte za

svým srdcem. Nezabývejte se zby-
tečně kritickým myšlením a fakty -
poslední co potřebujete, je trápit se
logikou! Nemusíte se ale bát, proto-
že bojovná planeta Mars bude na va-
ší straně, a tak sebehorší rozhodnutí
obhájíte nejen před svými blízkými,
ale i před sebou.

• Štír 24.10. – 22.11. 
Planeta Pluto bude od 20. dubna
v retrográdní fázi právě ve vašem
znamení. Pluto přináší velké změny
a transformace, a to zejména v poli-
tice, vládě a jejich strukturách. Ne-
buďte proto překvapení, když vás
osloví vláda a bude vás žádat o po-
moc. V rámci přípravy promažte sta-
ré příspěvky na Facebooku (pozor
na,,vtipy”) a dejte si vše do pořádku.
Pak už můžete přijímat všechny
funkce, které vám budou nabídnuté.

• Střelec 23.11. – 21.12.
Střílíte na cíl, který není v souladu
s vaší osobností. To vám bohužel ne-
dojde dřív než v polovině dubna, ale
nezoufejte. Vaši přátelé na společ-
ném Zoom setkání jistě ocení domá-
cí kváskový chléb, kutilský projekt
nebo nový gauč. Pokud jste singl,
neváhejte se přihlásit na interneto-
vou seznamku. Čeká tam na vás mi-
lé překvapení. 

• Kozoroh 22.12. – 20.1. 
Březen byl pro vás pracovně nároč-
ný, proto si v dubnu dopřejte kvalit-
ní oddech. Odložte disciplínu a vý-
konnost stranou a zaměřte se na se-
be. Hvězdy jsou nakloněny vašemu
nicnedělání. Ve druhé polovině mě-
síce pocítíte příliv energie, využijte ji
na velký jarní úklid. Vytřiďte si šat-
ník, vyházejte staré hadry a odměň-
te se novými luxusními tepláky. 

• Vodnář 21.1 – 20.2. 
Zase jednou se vám vyplatí vsadit na
vlastní hlavu. Jelikož od svátků nic
neočekáváte, budete příjemně pře-
kvapeni, jakou radost vám Velikono-
ce přinesou. Kdo by to do vás řekl, že
milujete zajíčky a zdobená vajíčka?
Od 1. dubna vaším sektorem domo-
va prochází planeta Saturn, která je
symbolem peněz a blahobytu. Právě
vaše výzdoba domova bude souviset
s velkou finanční částkou, kterou zí-
skáte.

• Ryby 21.2. – 20.3. 
V druhé polovině dubna budete mít
dostatek času na vaše oblíbené celo-
denní snění. Vaše romantické ,,já”
bude chtít jaro přivítat v rozevlátých
květovaných šatech na louce, lehko-
myslnost se vám ale může vymstít.
I když nejste vysloveně praktický
typ, prostudujte si mapy a ujistěte
se, že víte, kde končí váš okres. Šaty
s květovaným vzorem dolaďte stej-
nou rouškou a příchod jara si jistě
užijete.

•

Horoskop

1. Norbert Dolinský  
Touto klasikou se nedá nic pokazit,
na druhou stranu může působit tro-
chu nudně. Černá rouška je dobrou
volbou, stejně jako červená krava-
ta. Celkový dojem je kultivovaný
a příjemný, možná bychom jen vy-
měnili sako za jedno o číslo menší
a černou za tmavě modrou.

2. Viktor Vincze 
a Zlatica Švajdová 
Puškárová 
Oblíbení moderátoři Televíznych
novín tentokrát šlápli kousek vedle.
Chválíme dobře padnoucí oblek,
zajímavé náušnice a sladění barvy
šatů a kravaty. Dojem ale kazí její
zvláštní vzor a fakt, že Zlatici šaty
příliš nesluší. Zvláštní detail na vý-
střihu vypadá spíš jako vyčuhující
kus prádla a střih také není příliš
lichotivý.

3. Lucia Barmošová 
a Ján Mečiar 
Takhle se to dělá! Lucii šaty sluší
a jako blondýnce s modrýma oči-
ma na ní tyrkysová přímo září. Opět
oceňujeme sladěnou barvu šatů
a kravaty. Jánovi sako dobře sedí
a působí vkusně. Celkový dojem
dotváří jednoduché modré roušky. 

4 Natália Fonód 
Babincová 
Tohle je velmi nešťastná kombina-
ce. Barva moderátorce správ cel-
kem sluší, materiál a střih ale pů-
sobí příliš ležérně. Naši módní po-
licii zajímá, jestli se náhodou Na-
tália nepřidala k trendu pandemie
a neodvysílala správy v pyžamu.

5. Ľubomír Bajaník 
Známému moderátorovi RTVS to
v tomto jednoduchém kompletu
sluší. Oblek mu dobře padne a bar-
va kravaty ho hezky doplňuje. Bílý
respirátor neruší, kravata by ale
klidně mohla být o něco kratší. Cel-
kový dojem - neurazí, ale ani ne-
překvapí.

tentokrát slovenští moderátoři

8/10

5/10

9/10

3/10

7/10 Vojtěch Donát, Michael Džindži-
chašvili (Džindži), Anna Jindráko-
vá, Ilike Kumsová, Anna Müllerová,
Magdaléna Netíková, Tereza Spáči-
lová, Richard Steindl, Anežka Ze-
menová
Laskavě lámal Mgr. Jaroslav Slanec

Aha! FLEŠ
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28. ledna
Ve středu večer je mi lépe, tak toho vy-
užiju a v osm jdu spát. Skutečně spím.
Budím se pro ATB a pak ráno… zim-
nicí a 39 horečky. Je to týden od prv-
ních příznaků čmelíka a jak vidno, za-
miloval si mě. Žena i děti jsou vyčerpa-
né, unavené, ale bez horeček. Tak
mám radost aspoň z nich. Od kašle se
mi namohly svaly, tak se kašlat bolestí
bojím a zvedám se jen v nezbytných
případech za ronění dračích slz. Roz-
hodl jsem se kulturní svět obohatit o
nějakou píseň:

„Kovídé kovídé, gdo po tóbě idé,
modrooký dráček se jménem Bohá-
ček, modrooký dráček se jménem Bo-
háček!“

Dál to zatím nemám, ale ať to do-
končím, bude to prda!

28. ledna, večer
Byť jsem se ráno probudil s horečkou,

dobrou zprávou je, že rychle reaguju
na antipyretika a kolem osmé už mám
jen 37.5. Jasně, na létání to není, ale
pro mě je to světýlko v temnotě, ke
kterému se už celkem zdevastovaný
upínám. Dali jsme rýmičku, dáme i
čmelíka. A budeme je hezky sušit na
půdě, zmetky…

Občas se mi honí hlavou, kde jsem
tak dobře a kvalitně „nakoupil“. Ob-
držel jsem slušnou nálož a sejmul i
zbytek rodiny. A vždy dojdu ke stejné-
mu výsledku. Nevím.

Ale rychlý nástup příznaků, ten ka-
šel a to, že i když se zdálo, že ztrácím
čich a neztratil jsem ho … a ještě jsem
rozboural ženu i děti…vypadá na brit-
ský nákup.

No, západ vždy měl a stále má…
kvalitnější zboží.

Během odpoledne houpačka. Tep-
lota letí nezadržitelně nahoru, a když
překročí 39, sahám po poslední mož-

nosti. Rozklepaný lezu do vany a ne-
chám po sobě stékat prameny vlažné
vody ze sprchy. Po deseti minutách vy-
lézám a mokrý si lehám na ručníky.
Odpařující se voda ze mne vysává hor-
kost a moje teplota klesne pod 37.
Vím, že začne zase stoupat, otázkou
je, jak vysoko. Leju horký zázvorový
čaj, a co chvíli se měřím. 38,5 … budu
muset znova vany? No, co se dá dělat.
To bude long long night…

29. ledna
Chytnul si mě. Mlátil se mnou o pod-
lahu a pak mě pevně sevřel a ždímal.
Do vany, na ručníky, do vany, na ruč-
níky. Z 39 na 36 a zase zpět na 39 za
půl hodiny. Rekordní rychlost a navíc,
na rozdíl ode mě, neztrácel sílu a ener-
gii. Já už v noci skoro neuzvedl sprchu
nad hlavu. Rozkročený jako japonský
zápasník sumo (zní to lépe, než
hroch), sprchu jsem tisknul čelem ke

stěně, ruce bezvládně podél těla. Vysí-
lený tak, že kdybych si do vany sednul,
už se z ní nevyhrabu.

Někdy kolem druhé v noci už jsem
ho asi dost sral…a tak se stáhnul. Za
soustavného pocení a pravidelného
přísunu antipyretik jsem se bez hore-
ček prospal až k deváté ráno. Aktivuji
křišťálovou kouli a dávám řeč s má-
gem. Využívá mé slabosti a posílá po
poštovním holubovi pas na vstup do
Osady bílých havranů. Asi rozumný
krok. V osadě mi přidělí malou útul-
nou jeskyňku s lehátkem a horským
sluníčkem. První se o mne postará
blond víla s kérkou na předloktí. Je
milá a zajímá ji mé srdce. Důkladně ho
zmonitoruje. Pak se v ní probudí krve-
žíznivost. Společně najdeme vhodnou
tepnu a nechávám ji přisát. Když má
dost, sladce zaševelí:

„Dráček dal krev, my dáme jontí-
ky!“

Kapou rychle, to se mi líbí. Odvezou
mě do jeskyně, kde vidí mé vnitřnosti.
Pak mne vrchní šamanka vyšetří, včet-
ně poslechu…a při kapání druhého
kouzelného lektvaru plného vitamínů
a minerálů čekám na konečný verdikt.
Kolem je zběsilé tempo. Sanitky vozí
nové a nové „rychlíky“.

Výsledek? Na to, jak jsem zdevasto-
vaný, se zdá, že to tělo zvládá. Zánětli-
vé parametry mírně zvýšené, krevní
obraz na tu bídu v normě, dech čistý,
srdce bez nálezu, tlak jak mimino.

Dostávám do kříže druhá ATB. No-
vě k tomu dostávám předpis na imu-
nostimulanty a nějaké megadéčko.

Když se s Osadou Bílých havranů
loučím, zamáčknu slzu v oku. Přes vi-
ditelné vyčerpání na mě byli nesmírně
milí…

Pokračování příště

Ever Given od pondělka zase pluje. Obří kontejne-
rová loď, která se zasekla uprostřed Suezského
průplavu 23. března a strávila na mělčině necelý

týden, však přinese i po jejím vyproštění změny. Ty
se budou týkat i České republiky. 

Zatarasením Suezského průplavu minulý
týden blokovala loď nejvýznamnější obchod-
ní cestu mezi Evropou a Asií. Škody budou
obrovské. Během každého dalšího dne, kdy byl
kanál ucpaný, prodělával světový obchod v pře-
počtu kolem 200 miliard korun. Vynásobte čís-
lo sedmi. Skutečné ztráty dosud neznáme,
můžeme je ale očekávat až mnohonásobně
vyšší. A prodělávat se bude dál.

Kdo to tedy všechno zaplatí? 
Ekonomové se shodují na tom, že

ztráty bude vyrovnávat zvýšené onli-
ne nakupování. Od začátku korona-
virové pandemie stouply e-shopy na
popularitě. Právě vysoká poptávka
po zboží dováženém ze zahraničí má
nyní šanci zachránit světový trh. 

Postihne to právě nakupující, a to
v podobě vyššího poštovného. Novou ce-
nu určí jednak váha balíku, jednak vzdálenost
země, ze které je zboží dovážené. Nezáleží přitom,
jestli zboží bude přepravováno přes Suezský prů-
plav či nikoliv. Evropská unie se zavázala pomoci
světovému obchodu tím, že zvedne poštovné i ve
vnitroevropské přepravě. Češi tak musí platit víc i

za balíčky například ze Slovenska.
Zboží dovážené z Ruska dostane
výjimku a přirážka se ho pravdě-
podobně týkat nebude. 

Kolik bude od května stát poš-
tovné zatím přesně nevíme. Podle
odhadů odborníků se ale máme

připravit na velké částky. „Leh-
ké zásilky z relativně blízkých

zemí nás budou stát zhruba
o deset euro, tedy přes

250 korun, víc. Z těch
vzdálenějších zemí,
jako je třeba Čína,
může být přirážka
až čtyřikrát vyšší.
Tedy kolem tisíce

korun navíc,“ svěřu-
je se nám ekonom,

který si vzhledem k cit-
livosti informace přeje

zůstat v anonymitě. 
Jestli se bude cena poštovné-

ho dále navyšovat zatím není jisté.
Nyní pověstná loď Ever Given je už

vyproštěná, stále jí však čeká zbytek
cesty Suezským průplavem. Kdyby

znovu uvízla, už se jen tak ne-
doplatíme. 

MAGDALéNA NETíKOVá

Ano, je to tak, řecká hackerská komu-
nita se rozhodla, že nám nic neodpus-
tí. Vše si bere zpět, i s úroky. Řecko
nám nemůže odpustit zločiny dávno
promlčené. Co by jim tak mohlo vadit? 

Ani po tisíciletích nám – západní-
mu světu – nezapomínají, co všechno
jsme jim ukradli. Kulturu, filosofii, vě-
dy, pojmy, dojmy, suroviny… 

Uveďme pár příkladů: 
• Kladkostroj – jak jinak bychom

asi tahali materiály nahoru na lešení?
• Beton – becherovka a tonic je te-

dy vynález spíš čistě český, ale ze sta-

vební perspektivy zde bodují Řekové.
Opět.

• Demo-
kracie – ano, i dnešní (naštěstí)

standart pochází od Řeků. Věřili byste
tomu? Já osobně myslel, že je z Ruska. 

• Drama – ne, Řekové se nehádali,
zdali postaví koloseum nebo roho-
seum. Přidali do svých děl drama.
A z toho vzniklo drama.

• Filosofie – ani Fíla, ani Sofie. Lá-
ska k moudrosti. Zeptejte se babiček.
Ne ale, že vám budou tvrdit, že očko-
vání je chyba. 

• Thaletova a Pythagorova věta –
jistě, můžeme se na ně zpětně zlobit,
kdo se to má učit. Zase bychom bez
toho asi nepostavili budovy. Které
jsme tedy taky okopírovali.

• Dějepisectví – ostatně i to, proč
o nich víme, je jejich vlastním výmys-
lem. Kdyby si to tenkrát nesepsali, vě-
řili bychom, že jsme si snad na vše při-
šli sami.

Je nutno dodat ale, že my bychom
neměli být prvním cílem. Na jejich

místě bych si to nejdříve vyřídil s Ří-
many, promiňte, dnes již Italy. Ti jim
vzali božstvo a – aby se neřeklo – ho
přejmenovali, aby nikdo nic nepoznal.
Z Dia byl Jupiter, z Poseidona Neptun,
z Afrodíté Venuše a z Háda Pluto.
Pomstu, kterou naším směrem Řeko-
vé vyslali, ale Římané nepřejmenovali.
Jméno Cerberus zůstalo. Jedná se
o aplikaci, co dokáže najít ztracený te-
lefon. Pro používání musíte sice zapla-
tit 80 korun. Ale lákadlo říká: Co je ce-
na 3 piv proti tomu, když se ztratí mo-
bilní telefon?

Tentokrát ale bájný trojhlavý pes
(jehož tři hlavy mu potvrdili až oni Ří-

mané, dříve se o počtu kedluben spe-
kulovalo – o to víc by je měli hnát, za-
se jim to předělávají!) není strážcem
podsvětí, ale naopak se staví spíše do
role dalšího řeckého výmyslu - trojské-
ho koně. Místo ochrany se snaží do-
stat k vašim datům. Nejen tak ledaja-
kým, k vašim penězům a citlivým úda-
jům. Řekové – ostatně asi i ve spojení
právě s Rusy, protože Cerberus byl na-
hrán na ruskojazyčnou stránku –
místo opravdových jednotek používají
vir, malware. Válka je digitální. Mohou
číst vaše SMS – zničí vám rodinu. Mo-
hou vás postupně obrat o peníze
z účtu – TOHLE SNAD CHCETE?

Ve čtvrtek 1. dubna oznámila spo-
lečnost AstraZeneca záplavu v jed-
nom ze svých povrchových dolů. Už
v deset hodin přišly zprávy o první
zaplavené šachtě. Po třech hodi-
nách voda zatopila celý důl. Naštěs-
tí bylo všech 30 těžařů včas evakuo -
váno.

Přes to, že je aktivarium známé
svými blahodárnými účinky při léč-
bě pneumonie, jeho těžba a proces
extrahování jsou velice náročné
a nákladné. Proto se dosud krystal
ve velkém netěžil. S příchodem pan-
demie covid-19 se ale situace změ-
nila. Vědci z Oxfordských laboratoří
zjistili, že míchání vakcíny za pří-
tomnosti aktivaria zvyšuje její efek-
tivitu o 200%.

Voda je základ
Záplavy dolů aktivaria jsou čas-

tým problémem těžby. Aktivarium
se ve většině případů nachází v blíz-
kosti vodních děl. Pro růst tohoto
krystalu nezbytného k výrobě vak-
cín proti covidu-19 je potřebná vy-
soká vlhkost půdy. Důležitá je také
přítomnost jiných minerálů, jako
jsou trazen, trebon nebo tren. Vzhle-
dem k jeho specifickým podmínkám
růstu, se aktivarium vyskytuje jen
na několika místech světa. Kdysi

neznámé lokace jsou nyní pod
drob nohledem médií i farmaceutic-
kým firem. Společnost Pfizer
a Bion tech společně zakoupili volné
pozemky okolo jezerní oblasti Mü-
ritz na severu Německa, kde zapo-
čaly těžbu. Podobně jsou na tom
i společnosti Moderna a AstraZene-
ca.

Lokalita, lokalita, lokalita
Místo těžby ovlivňuje vlastnosti

krystalu a následně i efektivitu vak-
cíny. Aktivarium do sebe absorbuje
prvky v jeho blízkosti, které jsou pro
každou lokalitu specifické. Trazen,
trebon a tren jsou hlavní příměsí ak-
tivaria. Tren je prvek vyskytující se
v půdě okolo Velkých jezer v USA,
kde těží společnost Moderna. Tren
ve vakcíně pomáhá rychlému hojení
po vpichu očkování. Podobně pozi-
tivní vlastnosti mají i trazen a tre-
bon. Trazen napomáhá zesílení ru-
ky, která byla očkována a trebon
 zabraňuje vytváření modřin okolo
místa vpichu. V kombinaci s aktiva-
riem, které výrazně zvyšuje imunitu
a ochranu před virem SARS-COV-2
přidávají tyto minerály každé z vak-
cín jiné výhody. V každém případě
je očkování bezbolestné a pro ukon-
čení pandemie nezbytné. 

Kvůli zablokování námořní trasy 
si Češi připlatí za poštovné! 
Suezský průplav zvedne cenu
o desítky eur za balík

VELMI 

DIVOKÁ 

KACHNA

Záplavy při těžbě aktivaria
pozastavily výrobu vakcíny

AstraZeneca

Řecko útočí, posílá démony. mstí se nám!!! 

Deník na pokračování: Dračí dny s covidem

POZOR!!!


