BREAKING: Na většině území Čech hrozí náledí a zlomeniny
----------------------------------------------------------------

MOTÁK #8
10/1/2019
---------------------------------------------------------------Vážení! Ignácie!
Desátý leden je historicky velice významným dnem.
V roce 49 před ježíšíkristem Julius Caesar překročil řeku Rubikon se slovy
„Kostky jsou vrženy“, díky čemuž mohla být o 2023 let později vynalezena
Rubikova kostka. V Texaském Beaumont bylo 10. ledna 1901 objeveno první
ložisko nafty, díky čemuž mohl později vzniknout náš oblíbený seriál Dallas. A
1869 se narodil Grigorij Jefimovič Rasputin, díky němuž pak mohla vzniknout
skupina Boney M.
Tady vidíte, že kdejaká kravina, kterou uděláte dnes, může v budoucnu
ovlivnit životy mnoha tisíc lidí. Tak si dneska radši dávejte pozor, kam
šlapete, s kým spíte a hlavně, proboha, mlčte.
---------------------------------------------------------------ZE ZAHRANIČÍ
NĚMECKO/RAKOUSKO: Neustávající přívaly sněhu ochromily Německo i jeho
souseda. Vyhneme se komentáři, že takhle zima naposledy nařezala Němcům u
Stalingradu. Ostatně sovětská ofenzíva začla taky 10. ledna. 1943.
USA:Otravný pomeranč stále trvá na stavbě zdi. Státní aparát USA mezitím
úspěšně kolabuje a nejnověji už ani vědci nesmí vykonávat svou práci. Kvůli
zdi totiž Trumpeta nepodepsala rozpočet, čili by museli pracovat zadarmo, což
je nelegální a tedy nepracují. Nesmí do kanceláře a ani pracovat z domova,
natož používat e-maily. Vydrž Trumpe a za pár dnů dostihnete Českou
republiku.
FRANCIE: 
Jediná nudistická restaurace v Paříži brzy zavře. Prý nejsou hosté.
Restaurace fungovala rok a čtvrt, za předkrm s hlavním chodem jste dali cca 50
eur a jíst jste museli nazí. Podle šéfa restaurace je prý na vině umístění v
rezidenční čtvrti, dále pak to, že podnik nemá letní zahrádku, a taky prý na
podobný koncept ještě nedozrála doba. Asi je ve Francii ještě málo lidí s holou
prdelí. Anebo se jim prostě při konzumaci domácí klobásy na víně nechce
koukat na cizího bimbase, těžko říct.

---------------------------------------------------------------REKLAMA
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interakci usnadní ti
gin s nápisem Oh mein Gott!

 ihovar Žufánek
L
Váš dodavatel tlumočnických služeb
od roku 2000

---------------------------------------------------------------Z DOMOVA
HRAD: Kancléř Mynář se vyjádřil na youtube kanálu OVTV k ovlivňování soudců.
Dneska ty videa může točit už úplně každý hejhula, který se umí zubit do
objektivu. Frajeři alespoň vysílali z auta...
OPATOVICE NAD LABEM:Při zemních pracích na dálnici D35 objevili
archeologové 7 tisíc let starou studnu. Byla zjevně používaná, i když
nedokončená. Škoda, že nebudeme u toho, až za dalších sedm tisíc let takhle
objeví D35.

OLOMOUC: 
Muž uvěřil nabídce na sňatek s fiktivní ženou. Falešná Ruska ho
kontaktovala přes internet s tím, že by s ním chtěla žít. Tak jí postupem času
naposílal 825 000,- na zahraniční účty. Když pak komunikace ustala, muž
“pojal podezření”. Taky jsme pojali podezření. Že je monumentální mamlas.
ŠKOLSTVÍ: Chlapec (14) na Blanensku se přiotrávil alkoholem, měl skoro čtyři
promile. Typický čtyřkař.

---------------------------------------------------------------KULTURA
Ministerstvo dopravy pod vedením Dannyho “Highwaye” Ťoka chystá od roku
2020 zpřísnění bodového systému. Přestupky už budou pouze ve dvou
kategoriích - za 6 a 4 body. Tzn., že na vyautování vám bude stačit spáchat tři
lehčí přestupky, jako je třeba telefonování. Novinkou bude taky tzv. řidičák
na zkoušku. Začínající řidiči dostanou jako bonus dvojnásobné tresty, takže
půjdou na trestnou lavici třeba už za pouhé jedno projetí křižovatky na
červenou. Kdyby se ten čulibrk a jeho banda raději starali o to, aby tady bylo
po čem jezdit a přestali buzerovat lidi, z jejichž daní jsou placeni, udělali by
lépe, hovada nekulturní. By si jeden upliv.
---------------------------------------------------------------TELEVIZE & FILM
BREXIT: Výborný britský film (2019), který najdete i na HBO GO. Benedict
Cumberbatch v roli Dominica Cummingse, hlavního stratéga brexitové kampaně
Vote Leave. Možná vám to vezme iluze o vaší svobodě volby a o smysluplnosti
referend v době sociálních sítí. Výsledek dost mrazivý. 8/10
---------------------------------------------------------------CITÁT DNE:"Vlastník by neměl mít právo dělat si se svou budovou úplně, co
chce. Jsme pro demokratizaci vlastnictví." Komunisti z centra Klinika dle
hesla “Ty to máš, já to nemám, já to chci, tak ti to seberu.” Sebranka.
---------------------------------------------------------------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

