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---------------------------------------------------------------Vážení! Ignácie!
Agentura CVVM zjistila, že pokud by se volby do Sněmovny konaly v prosinci,
dopadly by dle následujícího grafu.

Shrňmež si tedy události posledních týdnů: syn schovaný před policií na
Krymu, Česko přijde kvůli premiérovi o dotace z EU, D1 stojí, návrh rozpočtu je
mimo realitu atd. Ztohoto vyplývá, žekomu není rady, tomu není
 pomoci. 33,5 %
voličů jsou prostě nepoučitelní nesvéprávní kreténi, kteří všem ostatním
udělají ze života peklo a nechaj
írepubliku totálně padnout na hubu. Smiřme
se s tím. Smích je to poslední, co nám zbude. Hahaha, koblihu?
-sm- & -aa---------------------------------------------------------------VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
V roce 1924 byl jeden nejmenovaný malíř pokojů propuštěn na podmínku ze
žaláře, kam byl zavřen pro velezradu. Kdyby Němci v roce 1924 znali Šíleně
smutnou princeznu, věděli by, že když zavřou zakomplexovaného prcka do basy,
začne si tam čmárat nesmysly a nakonec se chopí moci.

---------------------------------------------------------------ZE ZAHRANIČÍ
RUSKO: “Nastolení socialismu v Rusku již není možné!”, zahřímal na výroční
bilanční tiskové konferenci car Vladimir Putin.
BRITÁNIE: Osobností roku prestižního listuFinancial Times se stal George
Soros. Orbánův infarkt za deset, devět, osm…
UKRAJINA: Ukrajina se chystá poslat do Azovského moře další vojenské lodě,
Rusům navzdory. Máme za to, že strategie přeplnění ruských přístavů je
dlouhodobě neperspektivní, ale jak myslej’.
NĚMECKO: Německý mýtný systém bude provozovat Kapsch společně s prodejcem
lístků na koncerty. Takže “měsíční známku a dvakrát Arianu Grande, bitte”.
---------------------------------------------------------------Z DOMOVA
POČASÍ: Sněží. Svatý Kryštofe, oroduj za nás.
DOPRAVA: Na dálnici D1 u Humpolce se přihodila čtyřkilometrová kolona.
Díváme se do křišťálové koule a vidíme, že tuto zprávu tu můžeme nějakou dobu
nechat. Dva tři roky. Zhruba. Ale zeptejte se Kalouska, kolik km dálnic letos
opravil on!
JUSTICE: Policie odložila trestní oznámení prezidenta Zemana na Bartíka,
který tvrdil, že prezident má rakovinu a umře do sedmi měsíců. Pomluva ani
poškozování cizích práv se tedy nekoná. Za co by ale měli Bartíka zavřít, je
šíření poplašných nadějí.
---------------------------------------------------------------TECHNOLOGIE
USA: Bývalý inženýr NASA Mark Rober vyrobil třpytkovou bombu jako nástrahu
na zloděje balíčků. Po otevření zasviní třpytkami celé okolí, takže pachatel
je navěky stigmatizován podezřením ze soulože s jednorožcem.
---------------------------------------------------------------VĚDA
Vědci zjistili, že se kočky od dob Vikingů zvětšily. Vložíme-li data do grafu,
vyjde nám, že za dvě stě let, bude kočka velká asi jako ovce. Ovce ovšem tím
pádem v té době stejně velká jako kočka, čili ji bude možno bez problému chovat
třeba v garsonce. Obzvláště pro slovenské muže to je určitě dobrá zpráva.

---------------------------------------------------------------FILM & TV
DOBRÝ BOJ: Pokud máte rádi seriály z právnického prostředí, popřípadě jste
oblibovali seriál Dobrá manželka, nenechte si ujít novinku HBO s názvem
Dobrý boj. Zajímavé případy, zajímavé postavy, dobří herci a Trumpova doba.
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---------------------------------------------------------------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.

