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---------------------------------------------------------------Vážení! Ignácie!
Všechna média v republice jsou vlastněna burany, zloději nebo oligarchy, a to
kolikrát v jedné osobě. Ten, kdo tvrdí, že je nezávislý, se jen ještě
neprozradil. Proto jsme museli založit tento ilegální undergroundový Moták.
Nebudeme hledat pravdu. Nebudeme ověřovat zdroje. Budeme nepřesně citovat.
Budeme si vymýšlet. Budeme klidně lhát. Budeme psát, co se nám zachce, jen
abychom dosáhlinašeho cíle: estébáci, vepřové hlavy a jejich pohůnci musí
táhnout do pekel. Viva la resistance!
-sm- & -aa---------------------------------------------------------------VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
Dnes je to sedm let, co nás opustil poslední Těžkoslovenský a první český
prezident Václav Havel. Děkujeme za vše, co pro nás jako pro národ udělal a
citujemesoučasného premiéra: “Láska a pravda něch idou do píči.”
---------------------------------------------------------------ZE ZAHRANIČÍ
ČÍNA: Příští Čínský nový rok bude rokem Prasete. Český prezident Miloš Zeman
je tedy znovu vítán, aby ukázal svého krtka a uvedl Číňany v úžas svou
angličtinou. Snad se mu ani tentokrát nepovede vysomrovat pandu.
MAĎARSKO: Babiš otočil. My teda nevíme co a komu, ale tohle je univerzálně
platné celoročně. Zvykejte si.
KAZACHSTÁN: Tak nám stála dálnice, paní Müllerová. Já teda nevím, ale kdo by
to čekal, když se do modernizace úseku u Humpolce pustí s českým Pepíkem ještě
Borat a Fantozzi.
Navíc jak poznamenal ministr dopravy Dan Ťok: „My jsme doufali, že do 16.
prosince kalamitní sníh nepřijde, protože do té doby bychom to byli schopni
zvládnout, ale bohužel přišel.“ Doba je zlá, Kamile.
BREXIT: Ven, dovnitř, nebo radši ven, hele né, radši dovnitř… Tenhle bordel
nám nějak moc připomíná sex. Nebo bramborový salát po bujarém večírku.
Případně sex v bram… Popojedem.

---------------------------------------------------------------Z DOMOVA
SENÁT: Prezident Zeman zrušil tradici Novoročních projevů a zavedl ty
Vánoční s odkazem na Masaryka. Protože je ale třeba lid neustále oblažovat
moudrými slovy, na Nový rok promluví senátor TubKubera. Bookmakeři
uzavírají sázky, v které minutě si tento pán poprvé zapálí a kdy vykašle první
briketu.
POSLANECKÁ SNĚMOVNA: Míra “Bruska” Rozner by mohl být vydán policii k
vyšetření svých výroků o pracovním táboře v Letech, který nazval
“neexistujícím pseudokoncentrákem”. Poté, co lingvistická sekce naší redakce
dobušila hlavou do zdi, uvedenou iniciativu vítáme. A Mírovi přejeme
návštěvu nějakého pěkného existujícího nápravného zařízení.
---------------------------------------------------------------TECHNOLOGIE
Podle LinkedInu - sociální sítě pro profesionály - je největší poptávka po
programátorech blockchainu. Nebo alespoň těch, co vědí, k čemu by to tak asi
mohlo být dobré.
---------------------------------------------------------------KULTURA
Lobbistické snahy prezidenta Zemana vyšly vniveč. Bez jakéhokoli posměchu
zaměstnancům továrny Zetor bychom rádi parafrázovali text skupiny Visací
zámek: “Nejede traktor, není to Zetor a fakt nepojede vorat brambor, pokud teda
pojede vůbec někam.
---------------------------------------------------------------SMĚJEME SE S DÍVKOU MOTÁKU
-Hele, za co tu seš?
-Jsem nevinná, advokát to posral.

---------------------------------------------------------------Máte potřebu se k uvedenému textu vyjádřit?
Vytiskněte si jej, napište na druhou stranu svůj komentář čitelně
tiskacími písmeny a pečlivě vhoďte do odpadkového koše.
Našli jste hrubku nebo chybu v interpunkci?
Chybu jasně označte červenou pastelkou a odešlete stejným způsobem.

