REKLAMA: Honza Hus byl cool kid, veselej kluk a rváč. Shořel i za Tebe a Tvoje
free statusy na fejsíčku? Tak kurva používej diakritiku, cifix už.
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HROŠÍ INDEX: SM 103,1 AA 95,0
---------------------------------------------------------------Vážení! Ignácie!
Dnes si připomínáme 120. narozeniny Alphonse Gabriela Caponeho, známého
též jako Al Capone. Jeden z nejznámějších amerických gangsterů všech dob neměl
ve své branži ani zdaleka tak velký význam, jak se může zdát. Ano, vládl pár let
chicagské mafii, ale ve srovnání s Lucky Lucianem a dalšími áčkovými
newyorskými mafiány šlo spíše o lumpíka okresního formátu. Nicméně je
populární. Ovládal hazard, prostituci, nelegální obchod s alkoholem v době
prohibice, má na svědomí tzv. masakr v den sv. Valentýna a dalších minimálně
200 vražd.
Přesto se mu policie ani jiné úřady nemohly dostat na kobylku, i proto, že
nic oficiálně nevlastnil, neměl oficiálně žádné příjmy, všechno organizoval
přes prostředníky a korumpoval všechny od policie po nejvyšší politiky.
Jedna z verzí dokonce říká, že může mít prsty v atentátu na prvního českého
starostu Chicaga Antonina Cermaka, který prý dělal Alovi problémy (jiná verze
je, že Cermak taky nebyl zrovna skautík a že si lezli obchodně do zelí).
Každopádně na něj nikdo nic neměl, dokud se i kvůli němu neprosadil zákon,
že daně je potřeba odvádět i z nelegální činnosti. Capone ovšem ani potom
nepřiznal ani kačku a to se mu stalo osudným. Zapomeňte na hrdinného agenta
Eliota Nesse z filmu Neúplatní (jako dobrej film, ale historicky ne přesný). Na
stopu gangstera Ala Caponeho se vydal cifršpion z ministerstva financí Frank
Wilson a po dlouhém pátrání, sbírání účtenek a hledání stop nakonec
gangsterovi dokázal daňový únik sice ve výši směšných 200 000 dolarů, ale na
soud a 11 let v base to stačilo. Objednatel 200 neprokazatelných vražd skončil
za mřížemi kvůli pár drobným a po jeho kariéře už neštěkl pes.
A proto neztrácejme naději. Gangsterům může projít dneska kdeco, kdejaký
roundup, kdejaké hnízdo, ale pořád je šance, že uklouznou na nějaké
maličkosti, která jim přivodí konec. Na každé prase se voda vaří, buďme
trpěliví.

---------------------------------------------------------------ZE ZAHRANIČÍ
USA: Američtí vědci nashromáždili vzorky stolice od 1165 lidí, prohnali je
chytrými mašinkami a podle střevní mikroflóry odhadli věk dodavatelů vzorku
s přesností na 4 roky. Myslíme, že je to super a každý by si to měl zkusit doma.
Vykadíte se do petriho misky, sterilní špachtličkou naberete hovínko,
rozetřete ho na sklíčko, přikryjete krycím sklem, strčíte ho pod mikroskop,
zbytek vzorku natlačíte do zkumavky a dáte do centrifugy a za hodinku se celí
pomatlaní vlastníma hovnama dozvíte informaci, kterou už dávno víte.
USA: Vědci z NASA zjistili, že se severní magnetický pól pohybuje a
nepředvídatelně se přesouvá z kanadské arktidy do ruské Sibiře a stávající
modely, původně platné do roku 2020 již nejsou použitelné. To takhle jdete na
sever, jdete na sever, jdete na sever a najednou jste na Dálném východě.
AUSTRÁLIE: U protinožců mají taková vedra, že lidem ze stromů padají do huby
pečení netopýři. Australané jsou holt za vodou.
ŘECKO:Řecká vláda získala důvěru i poté, co stávající koalici opustila
pravicová strana Nezávislí Řekové a její šéf coby ministr obrany Panos
Kamennos. Kdo bude dalším ministrem se zatím neví, ale takový Damis Šutris by
byl super na titulcích.
---------------------------------------------------------------Z DOMOVA
HRAD: Prezident republiky se včera sešel v Lánech se šéfy obou komor při
novoročním obědě. Přítomno bylo telecí i kancléř Mynář, pila se hruškovice,
padlo 32 cigaret a mluvilo se i o brexitu. Noblesa, panečku. Snad z toho vzešlo
pro Brity množství užitečných rad.
DEMENT: Včera jsme vás mylně informovali, že Jaromír Soukup hodlá kandidovat
do Evropského parlamentu. Zprávu musíme dementovat. Ukázalo se, že je to ještě
o chlup lepší. Zakládá vlastní politické hnutí s názvem LIST Jaromíra
Soukupa s logem od Jaromíra Soukupa. Jako první část programu Dřevák
navrhuje zavést trestní zodpovědnost politiků za to, že máme drahý mobilní
internet a telefony, a postavit je za to před soud. Ano, další kretén v politice
nám fakt chyběl.
KRIMI:Jednačtyřicetiletý muž převlečený za ženu prchal 14 hodin před
zatykačem prostějovskými kanály. Nakonec ho místo honění podchlazeného a
vyčerpaného zachraňovali. Kretén nemusí být vždy nutně politik.

ZDRAVÍ: Stárnutí se nevyhýbá ani penisům. Tentokrát se nebavíme o politicích
ale fakt o tamtom. Jak léta přibývají, mění se šulínci nejen vzhledově, ale také
uvnitř. Topořivá tělíska ztrácí na kvalitě a tak mezi 30. a 60. rokem dochází
ke zmenšení délky o nějaký ten centimetr. Takže pánové, pokud se vám už
nedaří dočůrat až na zem, víte, čím to je. Jste staří. A zbyteční. Staří a
zbyteční. V podstatě mrtví. Neznali jsme vás, ale R.I.P.

---------------------------------------------------------------TELEVIZE & FILM
ČERNÉ PONDĚLÍ (2019): 9. října roku 1987 – Černé pondělí, nejhorší akciový
krach v dějinách Wall Street. Nový seriál od HBO ukáže, jak k téhle katastrofě
došlo a bude to podle všeho pěkná bžunda. Nebojte se se odborných finančních
termitů atd., tohle je komediální seriál s drsným humorem a luxusním
obsazením. Po první epizodě dáváme 9/10 bo je to nářez:)
---------------------------------------------------------------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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