REKLAMA: Partnerem vydání je Severochema, výrobce tuhých i tekutých
podpalovačů PE-PO s padesátiletou tradicí.
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HROŠÍ INDEX: SM 105,9 AA 94,8
---------------------------------------------------------------Vážení! Ignácie!
_ o o
První mládě žirafy Rotschildovy na našem území \ \|/ _,
se narodilo 21. ledna 1972 a dostalo jméno Pepík __.'
/`_/
(pro španělofily José, pro anglofily Joseph 
/`
6
;#
a rusofilům nasrat).
`u-_..__,/ ##
Tato vznešená, krásná a inteligentní zvířata
);:'##
k nám dovezl její někdejší ředitel Josef Vágner,
|
##
po kterém, ač nebyl otcem, byl první odchovanec
|:.:##
pojmenován. Nejplodnějším otcem
 byl Tommy, který 
|. ##
zplodil celkem 37 mláďat. Narozdíl například
|:.'##
od našich zákonodárců, výsledky jeho potence
|.::##
měly vždy hlavu a patu a ač toxicky maskulinní, 
/ ' ##
ke svému harému se choval laskavě. Alespoň jsme
|.:' ##
ze strany samic žádné stížnosti nenašli.
;::' .:#
Kromě toho, že je žirafa nejvyšší
/ '
'#
suchozemský živočich a má tedy pořádný nadhled,
| .: '::.`'-..__
má taky pořádnou sílu a kopýtkem dokáže prorazit |:.
.::' `',
i kapotu teréňáku. Což její přirození nepřátelé
|:::
':.
.:,\
dobře vědí a proto si na dospělou žirafu jen tak
\ ', . .::' .:: | |
netroufnou. Romanticky naladěná pubertální
|'.|.:| '
' /\#
děvčata by mohla též zaujmout informace o 40cm
| \ '|._.:: |
|##
dlouhém jazyku, který má samec, ale to bychom
| /|.:| `"";`| .:|##
asi naráželi na nějaké to klišé.
/ || /
| ; '|
Ve světle světových událostí, kde se stále 
\ // |
\:'\ |
ještě dohadují osli se slony o stavbě zdi a financích, | /\ /
; ;| \
se tak žirafa stává symbolem rozvahy a moudrosti.
| || |
| || /
Redakce motáku samozřejmě politické ambice
| || |
| || |
nemá, ale jestli nám tohle zvířátko někdo vezme
_/ j| |
_/ J| |
dřív, než nějakou stranu založíme, nebudeme mít
(/_/_/ J
(/_/_/ j
radost. A máme pro tento případ připravenou 
(/_/
(/_/
opravdu velmi ošklivou kampaň.
Viva la žirafa!

---------------------------------------------------------------ZE ZAHRANIČÍ
USA: Otravný pomeranč vs. kongres stále 0:0. Zív.
UK:Princ Philip už dva dny po ošklivé bouračce řídil a tentokrát bez
zapnutých pásů. Narozdíl od královny, která pásy neměla také, ale je
nepostižitelná, princ Philip je nepoučitelný. Řízek. (Nebo nebezpečný senila.)
PAPRIKÁSZ: Maďarsko je opět v ulicích a to opět kvůli otrockému zákonu,
rušícím stávající limity přesčasů pro zaměstnance. Orbán stále jednání
odmítá, Maďaři jsou tvrdohlaví… Hele, my jim nerozumíme ani slovo, ale my jim
fandíme.
MEXIKO: Při výbuchu palivového potrubí ve středním Mexiku přišlo o život 71
lidí. Dalších 71 utrpělo popálení, když se snažili chytat unikající benzín do
kanystrů. Dárwine, ty kluku ušatá - tys měl pravdu! A kdyby Otravný pomeranč
nazval tu zeď “protipožární”, nikdo by se mu už asi nesmál.
GERMÁNIE:Stranu Zelených by podle nejnovějších odhadů volila asi pětina
Němců. V minulosti část straníků chtěla bojovat proti kapitalismu, další
legalizovat konsensuální pedofilii a vůbec se profilovala jako ekologická
sekta. Ale teď jsou prý noví, lepší. Něco jako u nás ODS.
---------------------------------------------------------------Z DOMOVA
POČASÍ: Tento týden sevře Česko mráz. V sobotu naměřili na Kvildě až -30°C a
přes týden může teplometr klesnout až na -20. Teple se oblečte a zvažte i
teplou čepici. Členové hnutí ANO nemusí, protože v prdeli jejich šéfa je
konstantních 37°C.
AGROFERT: Babiš odložil (řekli bychom vláda, ale nechceme lhát) snížení daní a
odvodů nejméně o rok, protože si výpadek na příjmové straně rozpočet nemůže
dovolit. Tak napadly nás ty jízdenky, výdaje za EET a podobné věci...
KLADNO: Vlekařská lobby pronikla na kladenskou radnici. Jak jinak si
vysvětlit, že místní radní Lukáš Hanes sjíždí sníh i v práci a neostýchá se
poté sednout za volant?
POLITIKA:Ministryně zadlužování Schillerová se opět bránila interpelacím.
Poslanci se znovu dožadovali vysvětlení, jak to tedy je s těmi obsílkami
novomanželů kvůli tržbám za hostinu. Vše je prý v pořádku, buzerace ze strany
úřadů pomáhá novomanželi v adaptaci na nové, náročnější životní podmínky.

HRAD:Zeman odmítl přijít na veřejnost při příležitosti úmrtí Jana Palacha.
Biskup Malý se vyjádřil o jeho zdraví a Ovčáček opět vyskočil jako zmrdík z
krabičky. Čertík z krabičky. Čertík. Správně, jen cvič, Jirko.
---------------------------------------------------------------VÝZNAMNÁ VÝROČÍ:
UMŘENINY: K dnešnímu dni se váže jedno veselé výročí, v roce 1924 totiž ve
věku 53 let scípnul na syfl Vladimir Iljič Uljanov aka LENIN. Vždycky je fajn,
když umře nějaký zmrd, ještě fajnější by bylo, kdyby zrovna tenhle umřel o 53
let dříve. Ale co už. Zajímavé je to číslo 53, jelikož v roce 1953 pak umřeli
další dva komunističtí oberzmrdi, Stalin a Gottwald (taky na syfl). Jenže zase
se narodili noví šmejdi jako Miloslav Ransdorf, Vladimír Dlouhý nebo Udavač z
Těšína. Si nepomůžeš ciwe.
---------------------------------------------------------------TELEVIZE & FILM
CHEF (2014): Dneska doporučím naprostou pohodovku a jednu z nejmilejších
komedií, jakou jsem kdy viděl (4x). Bacha, je to hodně o jídle a hrozí riziko, že
si po zhlédnutí budete mít tendence pořídit foodtruck a vyrazit na cesty.
Skvělí herci, fajný scénář a vůbec. Doporučuju sledovat napapaný. 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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