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Ze Sagiho Skandálovníku
Dobrý den. Tak jsem po měsíci a půl zase zpátky u svýho klasickýho skandálovníku.

Musím říct, že vůbec netuším, co se tady dělo.

Byl jsem bez telefonu, bez pošty. Má to tu výhodu, že si můžu vybrat z událostí, který se 

neudály jen za poslední dny, ale za celou tu dobu, co jsem byl v tropech. Jé, tam bylo krásně. 

Ani se mi nechce do toho bahníčka našeho showbyznysu nakukovat. No, ale co se dá dělat. 

Tak ukažte, páni umělci a milé celebrity, co jste tady vyváděli.

Sedám k internetu a rychle to letmo zpětně projíždím, zkoukávám obrázky a titulky, jen tak co 

mě ťukne do oka. No hele - tohle není špatný. Koukám, že tady bylo docela veselo. Milan 

Baroš vytahoval na veřejnosti svýho camprdlíka. No dobrý, Baroš. Jako malí kluci jsme taky 

dělali různý „ptákoviny“.

Když nám bylo šestnáct, tak jsme točili takovej dětskej film, ve kterým hráli třeba Kačenka 

Brožová, Martin Zounar nebo Yvetta Blanarovičová. Tenkrát se tam rozmohla nějaká taková 

infekce a všichni měli strach, že to chytnou. Tak jsme si...

Tak jsme si udělali se Suchošem srandu a nakukali jednomu takovými joudovi, že máme 

zázračnej lék, sprej, kterej když si nastříká na něj (no, chápete, ne? Jako na ptáčka), tak bude 

zdravej a tu infekci nedostane.

Jenže to nebyl žádnej zázračnej sprej, ale akutol, ze kterýho jsme smazali název. To jste 

neviděli, jak dotyčnej po aplikaci akutolu na svoje přirození vyváděl a jak jsme se tomu 

řechtali.

Tak ukaž, co tady máme dál...

Tady je fotka Karla Svobody... Lionel Richie... Karel Svoboda... Vendula Svobodová... 

Andrea Verešová... Karel Svoboda?

Karel Svoboda... Sakra, všude Karel Svoboda. Karlík to tady musel pěkně rozjíždět. Ten je 

snad na každý titulce, kluk jeden. Ten si tady ale dělá pěkný píárko. Vendula... Jedu eště 

zpátky. Karel? Eště zpátky. Ježíš, počkej, teď se na to dívám! Ježíšmarjá, von umřel Karel 

Svoboda! Tak to je hustý. Tak to pardon.

Chudák Karel, to je mi hodně líto, toho mám rád. Teda... Měl jsem ho rád.



A na co von umřel, chudák? Vždyť byl takovej čipernej, když jsem ho viděl naposled. Cože? 

Von se zastřelil?! No to si děláš prdel. Tak to je hustý. Že nikdo neví proč, že asi kvůli 

Vendule? Co blbnou? Proč by se střílel kvůli Vendule, když měl malý dítě? A tady je 

pohřeb... Jé a tady v první řadě na pohřbu sedí ten kámoš s akutolem, jak jsem vám říkal. Co 

tam dělá?

A tady píšou, že prej skandál na pohřbu. Režisér Filip Renč... Jé, tak von se z něj stal režisér...

Prej zůstal sedět, když všichni vstali, na protest. Co blbne?

A tady píšou: Renč obviňuje Vendulu Svobodovou, že může za smrt svýho manžela, že prej 

měla milence... Ježíš, tak to von se mu ten akutol asi dostal na mozek, tak to sme ale fakt 

nechtěli, tak to sorry... Hele, Filipe, tak to fakt promiň, hele, my se ti se Suchošem moc 

vomlouváme, ale s tím akutolem jsme si dělali jen srandu, nemá to žádný léčivý účinky, tak 

už si to klidně můžeš přestat stříkat, možná že ti to nedělá dobře.
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