
Už se nemůžu dočkat 

Sedím v tmavém pokoji a nechávám svůj obličej osvětlovat září monitoru. Zatraceně. 
Učitelka nám dala za úkol napsat fejetón. Kdyby aspoň to téma nebylo tak blbý. Hodiny na 
mém psacím stole vydávají pravidelné údery, které se nesou tichem pokoje. Nervózně se na 
ně podívám. Už je za pět minut osm. Zatracená práce, tímhle tempem nestihnu zkouknout 
Superstár. Zrovna tenhle díl musím vidět. Pokud rychle nepošlu Míše Noskové smsky, tak 
nepostoupí. Počkat?! Neběží ona už vlastně nějaká jiná série...? 

Kreslím k fotce Dana Holovského srdíčka. Aspoň, že ve Vyvolených se orientuju. Doufám, že 
udělaj i čtyřku, už se nemůžu dočkat, až je všechny zavřou do vily a my se na ně budeme 
dívat jak na opičky v zoo. Jak by se někomu mohlo nelíbit pozorovat pohledného Pluta na 
záchodě? Sledovat Reginu při obědě? Nebo Vladkovy hysterické záchvaty v ložnici? Až si 
zase Emil sundá ve sprše plavky, to bude teprve legrace. 

Když nevyjdou Vyvolení 4, vždycky si můžu zkrátit čas díváním se na Trosečníky. Ty jsem 
ještě nestihla dokoukat, jsem teď trochu ve skluzu, když to kombinuju s X-Faktorem. Škoda, 
že nemáme žádnou královnu, které by mohl vítěz soutěže ukázat své nadání, jako to dělají v 
Británii. No, u nás se holt musí spokojit s peněžním obnosem, už ani prezident na něj nemá 
čas, ten má moc práce se zdržováním Lisabonské smlouvy. Chudák. 

Česko hledá Superstár, X-Faktor, Vyvolení, Trosečník, Big Brother, tak mě napadá, co přijde 
příště? Možná se jednoho krásného rána na televizních obrazovkách objeví nová reality show: 
UltraMegaHyperStár, která nebude pouze Česko-Slovenská, ale poběží v televizi ve všech 
zemích na zeměkouli. Hráči z celého světa projdou konkurzem a pouze ti nejlepší z nejlepších 
se budou v soutěži ucházet o čtrnáctidenní privilegium Madonně, v jejím letním sídle v 
Anglii, za které utratila směšných jeden a půl miliónu liber, uklízet záchody.  
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