REKLAMA: Partnerem vydání je ŘSD, díky kterému to stojí i ženám.
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MOTÁK #6
8/1/2019
---------------------------------------------------------------Vážení! Ignácie!
Že je potřeba mít věci promyšlené, to není potřeba asi zdůrazňovat. Ovšem
najdou se jedinci, kteří to v hlavě asi moc v pořádku nemají - například
mameluk, který přepadl tři dny před Vánocemi banku v Longyearbyenu
(Špicberky, Norsko). Přepadení banky mu ještě vyšlo, protože to tam ještě nikdo
nikdy neudělal a pokladní nevěděla, jestli to má dřív napsat na Facebook nebo
si udělat selfie na Instagram. Ale když přišlo na útěk, ukázalo se, že není moc
kam. Longyearbyen má asi 2.000 obyvatel, ti se všichni navzájem znají a krom
těch pár domků je kolem jen ledová pustina (-20°C) a lední medvědi. Policistům
prakticky stačilo dát si kávu a počkat.
Čechů je trošku víc, navzájem se neznáme a lední medvědi u nás nežijí. Proto
bychom asi neměli jen čekat u kafe, že se všechno za nás vyřeší samo.
---------------------------------------------------------------ZE ZAHRANIČÍ
USA: V Las Vegas na veletrhu moderních technologií přejelo autonomní auto
robota a ten to nepře… ...fungoval. Technologie se člověku přiblížily zase o
kousek více. Skynet likes this.
ČÍNA: Vůdce KLDR Kim Čong Un dorazil na návštěvu Číny. Kim považuječínského
prezidenta Si za kámoše, Si je kámoš se Zemanem… Je jen otázkou času, kdy
Zeman pojede ukázat krtka do KLDR.
FRANCIE: Spisovatel a televizní moderátor Yann Moix se nechal v rozhovoru
slyšet, že není schopen milovat ženy nadpadesát, protože jsou příliš staré.
Navzdory názorům běžných lidí, odsuzujících moderátora za sexistický výrok,
my bychom rádi něco poznamenali, ale byli bychom bez večeře.
SLOVENSKO: Robert Fico kandiduje na soudce ústavního soudu. Taky jsme si
původně mysleli, že v ČTK jedou slušnej matroš, ale je to fakt.
IZRAEL: 2. ledna se odehrál incident se stíhačkou F15, které v
devítikilometrové výšce upadl kryt kabiny. Posádka bezpečně se strojem
přistála, ale odborníci se doteď neshodli, jestli ke znečištění kombinéz
pilotů došlo před nebo až po incidentu.

---------------------------------------------------------------Z DOMOVA
SPORT: Muž, který podle policie napadl tenistku Kvitovou tvrdí, že byl v
práci. Tvrdí ještě, že byl u milenky a že od ní ráno jel na stavbu, což mu
dotyčná i potvrdila. Postavit obhajobu na tom, že žádný chlap s prázdným
pytlem nemá potřebu někomu ubližovat - to není špatná strategie.
ÚSTÍ NAD LABEM: Místní Lidl čeká přestavba, takže spustil 80% slevy. Kdo ještě
nikdy neviděl zápasy MMA v kleci, propásl perfektní příležitost vidět
obdobnou show v podání důchodců zdarma. Vyražené protézy included.
POLITIKA: ČSSD již netrvá na obědech zdarma pro všechny. Vlastně jsme mohli
napsat jen “ČSSD již netrvá na” a každý den vyměnit jen předmět, ale přišli jsme
na to až po tom, co jste si tento moták přečetli, tak to tak necháme.
---------------------------------------------------------------TELEVIZE & FILM
The Kominsky Method: Michaela Douglase jsem nikdy extra nemiloval, ale po
tomhle teda klobouček. Spolu s úžasným Alanem Arkinem hrajou dva dědouše
potýkající se se stářím a jeho strastmi. Nečekejte řachandu o rozpustilých
dědcích ani nostalgicko-patetickou ubrečenost. Břitký a černý humor,
dokonalost sama. 10/10
---------------------------------------------------------------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.
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