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Svět Čechům,
Češi světu.

2)....strašidýlko Barbucha je největší
dar Čechů světu?
– Vzhled Barbuchy (viz. nákres č. 1) se stal společně s dyní a kostlivcem
hlavním celosvětovým grafickým symbolem Halloweenu.

31. 10. Halloween:
„Dej mi koledu, nebo ti něco provedu.“
2) ...je nová doba?
– Samé kupování strašidelných kostýmků, dlabání dýní, koledování
bonbónků a na panáka nenarazíš.
– Je nová doba. Ne každý strašidelný kostým je vhodný.

3) ... jen RED RAT skloubí historii se současností, udělá americký Halloween po irsku?
1) ... Irové dali Amíkům Whiskey a Halloween?
– Už od 5.století se Keltové (Irové a Skoti) v předvečer všech svatých
31.10. loučili s létem a vždycky se pěkně slili.
– Pod heslem „Trick or treat“ (Dej mi koledu nebo ti něco provedu) si
vynucovali svého panáka všemi prostředky. Strašením a bytím si vynucovali svůj chlast.
– Rovnítko: „Chlast – slast.“ Platilo jen pro koledníky.
– V 19. století Halloween překročil Atlantik a chopili se ho Amíci.
– Jelikož jsou Amíci potomci puritánů, tak Halloween zbavili toho
nejlepšího - alkoholu. Z předvečeru všech svatých a z loučení s létem
udělali jen komerci.

– Každý den od 15.00 hodin ve dnech od 27. 10 do 31. 10. 2017
je halloween na RED RAT. Stačí si zarezervovat místo 24 hodin předem a máš:
– Irish Guinnes – čepované pivo černé jako noc. Jadinečná chuť a pohádkový lavinový efekt ve sklenici. To je irský Guinnes.
– 95% žita, 45% alkoholu – to skvělý Kentucky Bourbon Bulleit
jen za 50 Kč (původní cena 75 Kč)
– Tullamore Single Malt jen za 60 Kč (původní cena 100 Kč)
– Jack Daniel´s 7 a Honey jen za 50 Kč (původní cena 75 Kč)
– Každý kostlivec dostane k panáku hadr na podlahu zdarma.
– Šťavnatý irský Hunger Steak podávaný na žhavé pánvi s americkými
bramborami 250 g za 209 Kč
– Kdo řekne Halloweenskou koledu a bude mít něco halloweensky
strašidelného na sobě dostane na všechno 10% slevu.

1).... Halloween překonal nejen Atlantik,
ale Lamanchský průplav?
– Dávno před Američany dali Irové Halloween Čechům.
– Jednoznačně to dokládá básnická sbírka K. J. Erbena, ve které autor
poeticky ztvárnil halloweenské zvyky. Například tuto halloweenskou
ryze českou tradici:

„ U lavice dítě stálo,
s velkým hladem křičelo.
Bodejž jsi jen trochu málo,
ty, cikáně mlčelo.
Poledne v tom okamžení,
táta přijde z hospody:
a mě hasne u vaření,
pro tebe, ty zlobo, ty!“
Následně máma postrašila popřípadě
i zmlátila dítě. A to samé hladový táta
provedl mámě.

nákres č. 1 Barbucha
– Jediným pokrmem Barbuchy , po kterém sílí a bez kterého slábne je
STRACH.
– Co se snaží koledníci vyvolat svými koledami, aby dostali svůj alkohol.
STRACH.
– A čím více sílí strach, tím více vykoleduji alkoholu.
– Proto ne dýně, ne kostlivec, ale Barbucha je hlavním a celosvětovým
symbolem Halloweenu.
– (Výše uvedený text vychází z vědecké publikace sepsané v České
republice, v Praze, v léčebně U Apolináře profesorem M. Zemanem,
a to pod názvem: „Nekritizujme alkohol, většina epidemii je z vody.“)
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