REKLAMA: Partnerem vydání je Mirek Topolánek se svou připravovanou talk
show “Jsi jednička, Kalousku”.
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---------------------------------------------------------------Vážení! Ignácie!
Jan Mrazčinský vypěstoval doma jednadvacet (slovy 21) rostlin marihuany,
další kytky měl někde na poli. Sušinu prodával na hulení, ze zbytku vyráběl
konopné léčivé masti, které dle svých slov následně rozdával. U krajského
pardubického soudu dostal 5 let natvrdo ve věznici s ostrahou a protifeťácké
léčení navrch. Ačkoli u nás na cele nehulíme, přijde nám výše trestu absurdní
tak, že se nám skoro ani nechce poukazovat na jiné mnohem závažnější zločiny,
které skončily výrazně menším trestem (pokud byly vůbec potrestány, že). Jen k
tomu můžeme přiložit aktuální špek, že tomu kreténskému gerontovi, který
pokácel stromy tak, aby vykolejil vlaky s cestujícími a svedl vinu na
migranty, dnes státní zástupce navrhl trest ve výši 4 roky. V tomto kontextu
může být český Pablo Escobar Mrazčinský vlastně rád, že nedostal rovnou
doživotí.
Mimochodem - je devátého ledna, čili období, kdy naprostá většina lidi vzdá
své Novoroční předsevzetí. To jen tak, pro Auvajse.
---------------------------------------------------------------ZE ZAHRANIČÍ
THAJSKO/AUSTRÁLIE: OSN udělila status uprchlice Saúdské Arabce, která utíká
před rodi
nou, která se jí prý snaží zabít. Dobré vědět.
USA:Otravný pomeranč trvá na bariéře u Mexika za skoro šest miliard dolarů.
Může být ocelová, vzkázal v projevu demokratům a ustoupil tak ze svého
původního požadavku na betonovou zeď. Vzhledem k nově uvaleným clům na
dovoz oceli do USA se tentokrát Trump pokouší střelit se nejen do nohy, ale
asi i do pinďoura.
LONDÝN:Letiště Heathrow zrušilo lety, protože v okolí spatřili dron. Když
může mít potíže s drony Gatwick, proč by nemohli oni? Grinchi, už je po
Vánocích.

---------------------------------------------------------------Z DOMOVA
JUSTICE: 
Pohádka o Dračici a Bačkorovi sevrací na začátek. Kvůli průtahům
stačil odejít soudce do penze a nová soud
kyně musí začít znovu. To námtak
chybělo - ve zprávách to bude samý sníh a Nečas.
PEC POD SNĚŽKOU:V hoteluv Peci pod S
něžkou vypukla bitka, do které se
zapojily dvě desítky hostů. Při oslavě narozenin tam hosté začali kouřit, což
se nelíbilo místním militantním nekuřákům a ani personálu. Policie
vychytrale počkala na konec bitky a dorazila po zuby ozbrojená psy, škoda na
inventářise odhaduje na 15 tisíc. V Krkonoších prostě ani ty bitky neumějí.
PRAHA:TOP09 dostala výpověď od České obce sokolské a musí se vystěhovat z
Tyršova domu. Smutné, ale vzhledem k počtu členů - víme o volné unimobuňce,
kluci.
---------------------------------------------------------------KULTURA
Barvou roku 2019 je Živá korálová. Pro malíře a designery PANTONE 16-1546
TPX, pro grafiky RGB (250,114,104), pro webdesignery #FA7268 a pro všechny
normální chlapy vyblitá červená.
---------------------------------------------------------------TELEVIZE & FILM
Létající Čestmír (TV seriál): Poklad národní kinematografie z pera Miloše
Macourka, režírovaný Václavem Vorlíčkem. Zábavný šestidílný seriál o
chlapci, který při potulce nalezne modrý kámen a posléze po inhalaci květin
začne létat. V roce svého vzniku (1983) umně skrytá propagace zneužívání
psychotropních látek. Povinnost pro každého začínajícího toxikologa. 9/10.
Bod dolů za německý překlad “Der Fliegende Ferdinand”.
---------------------------------------------------------------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.
2019 Auv Ajs & Mrzout
---------------------------------------------------------------CITÁT DNE: "Na Heathrow i Gatwick létám už dlouhé roky, ale taková zpoždění
nepamatuji." Dr. Charles One

