REKLAMA: Na vrtu v Mukačevu mají prošlou Fantu za nesníženou cenu!
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---------------------------------------------------------------Vážení! Ignácie!
Jeden bezva táta si ve školce, kam vodíval svou ratolest, všiml panenky z
tmavého plastu. Vida v tom multikulti ohrožení naší středoevropské zdravé
barvy pleti poslal ředitelce školky výhružný e-mail, že pokud neprovede mezi
panenkami rasovou čistku, zveřejní fotku panenky na socsítích a udělá školce
"negativní reklamu". Ještě jednou - ZVEŘEJNÍ FOTKU PANENKY. A prý si přijde
nápravu osobně zkontrolovat. Trestní stíhání pro pro podezření z vydírání
bylo nakonec zastaveno a byla mu stanovena roční zkušební lhůta. Chlap nebyl
s výsledkem spokojen a odvolal se až k Ústavnímu soudu, že odesláníe-mailu
není trestný čin. ÚS ho poslal do háje a trest platí. Při výslechu muž řekl, že
e-mail napsal ze strachu o své děti. Neustále prý viděl v médiích, že se sem
„valí nelegální imigranti, kteří napadají lidi“. A fotkou panenky prý chtěl
nasbírat lajky a otevřít diskuzi. Přijde vám ten člověk ok?
Další dva lidé u dvou různých soudů včera dostali tresty za své chování na
FB. Oba se zapojili do diskuze pod fotkou mimina, které se narodilo české matce
a kurdskému otci a dostalo jméno Ibrahim. Obžalovaný muž by novorozenci
nejradši šlápl na krk, obžalovaná žena by mimino vyhodila do kýble.
Vyfasovali prospěšné práce a podmínku. Dobré je zmínit, že ta diskuze pod
fotkou byla celá šťavnatá a tyhle dva výroky tam patřily spíše k průměru.
My v redakci jsme rádi, že zmíněné soudy rozhodly, tak jak rozhodly. Možná si
teď “lidé” začnou dávat trochu pozor, co blijou do veřejného prostoru. Druhá
věc je ale taková: to, že přestanou své odpornosti psát na fejsbuky, neznamená,
že si je přestanou myslet. A politici, kteří tyhle myšlenky šířením různých
hoaxů a nepravd podporují a podněcují, taky hned tak nepřestanou.
My začínáme mít trochu strach. Co vy?
---------------------------------------------------------------ZE ZAHRANIČÍ
KANADA: Syrští uprchlíci v Kanadě vyprávějí, jak je zaskočily mrazy. Zatímco v
rodné Sýrii v zimě teploty klesnou na 14 stupňů, v Kanadě je to překvapivě
zhruba -14. Po přečtení zprávy podnikaví Finové začali organizovat zájezdy k
moři do Kanady.
USA:Technologický gigant LG přišel s přístrojem na pivo z kapsle. Těšíme se,
až zlidoví: “Mámo, vem mi v Lidlu dvě piksly Starouše a dětem na zácpu
Starobrno Créme”.

MEXIKO: V Mexiku je nedostatekpaliva do motorových vozidel. Aby si místní
ukrátili dlouhou chvíli při čekání ve frontách, hrajou jim k tomu místní
kapely. Dane, ty vole, to je nápad! Nemohl by Andy cinknout Richardovi?
...když sněží, jde to stěží, ale sněhy pak tají
kus něhy ti za nehty slíbí a dají
víc síly se prát, na dně víc dávat, než brát...
NĚMECKO: 
Kvůli stávce bezpečnostního personálu zrušila trojiceněmeckých
letišť (Kolín nad Rýnem/Bonn, Stuttgart a Düsseldorf) stovky letů včetně těch
do Česka. Řečeno sportovní mluvou - ve stávkové lize se Germáni nebezpečně
dotahují na vedoucí Francii.
ŠPANĚLSKO:Španělská policie pozatýkala hromadu lidí od tenisu kvůli
podezření na manipulaci s výsledky zápasů. Úřady udělaly šťáru, zabavily
hromadu keše, luxusní pekáče a zmrazily 42 bankovních účtů. Vzpomínátena
Peltu?
NĚMECKO:A ještě jednou Německo - automobilový klub vydal doporučení nikam
nejezdit a musíte-li, vezměte si s sebou zásobu vody, jídla a dostatek paliva,
protože se může stát, že budete na dálnici zasekaní přes noc. ADAC (Allgemeiner
Deutscher Automobil-Club) vydal varování škodolibě jen v němčině.
---------------------------------------------------------------Z DOMOVA
JABLONEC NAD NISOU: Kvůli neustávajícím přívalům sněhu, s jehož odklízením
nově pomáhají i muklové, představitelé města vyhlásili kalamitní stav. My to
tam známe a protože první písemná zmínka o Jablonci pochází z roku 1356,
můžeme směle prohlásit, že magistrát má jen 663 let zpoždění.
LIBEREC:Ve čtvrtek v ranních hodinách spěšný vlak z České Lípy prorazil
zarážedlo a vjel na nástupiště libereckého nádraží. Nikomu se nic nestalo,
škoda je něco málo přes půl milionu, jen jeden nejmenovaný člen redakce si
vzpomněl na svou první kolonoskopii, až mu vyhrkly slzy.
EKONOMIKA: Stát se rozhodl od roku 2021 finančně podporovat výrobu
biometanu pro energetické účely. Lidé, prďte!

---------------------------------------------------------------KULTURA
Prý se rozpadá duo Těžkej Pokondr. Česká kultura tím utrpí jednoznačně těžkou
ztrátu. Jelikož na novou desku Šmoulů už to taky nevypadá, prapor lidové
zábavy ponesou zřejmě už jen Maxíci.
Mohlo by se zdát, že ty největší sračky už jsou pomalu na ústupu, ale neradujme
se. Dokud Leoš Mareš vyprodává O2 arénu, vyhráno zdaleka není. Zlatý Michal
David, ten je aspoň dobrý muzikant.
---------------------------------------------------------------TELEVIZE & FILM
BONE TOMAHAWK(2015): Je libo western mixnutý hororem? Je libo trochu toho
explicitního násilí a plné hrsti krvavých nechutností? Je libo Kurta
Russella s nejúžasnějším knírem na světě? Dejte si to. Relaxačka jak vyšitá.
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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.
2019 Auv Ajs & Mrzout

