REKLAMA: Hackovací mobilní kurzy zdarma s Vojtěchem Filipem již od 25. února!
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HROŠÍ INDEX: SM 105,8 AA 94,7
---------------------------------------------------------------ZE ZAHRANIČÍ
ŽABOŽROUTSKO: Babišova restaurace Paloma na francouzském Azurovém pobřeží
přišla o jednu ze svých dvou michelinských hvězd. Zlé mlsné jazyky hledají
příčinu v používání kosteleckých uzenin při přípravě sushi, premiér v tom
překvapivě rozpoznává znaky kampaně a účelovky.
TCHAJWAN: Šestatřicetiletá Tcha
jwanka Gigi Wu, která proslula tím, že vysoké
hory zásadně zdolávala bez horolezeckéhovybavení pouze v bikinách a
žabkách, umrzla popádu do nějaké rokle při výstupu na nějakou šikmou horu
tam u nich. Podceňování kvalitního vybavení se nevyplácí, to ví i každý Čech,
který kdy byl aspoň v Tatrách. Kdyby měla ponožky a sandály, byla by ok.
TEXAS: Pětice mužů s lyžařskými brýlemi se údajně pokusila vloupat do domu v
Texasu. Majitel vytáhl ákáčko a tři z nich zastřelil a dva zranil. Pokud to byl
opravdu pokus o vloupání, statečnému majiteli tleskáme. Pokud šlo o americký
olympijský lyžařský tým, který si na soustředění jen spletl bungalov, tleskáme
a hlasitě se chechtáme.
---------------------------------------------------------------Z DOMOVA
VNITRO: Ministerstvo vnitra chce s odvoláním na směrnici GDPR zakázat
publikování jmen, nalezených v archivech StB. Pokud historici najdou v těchto
dokumentech nějaké jméno, budou si před jeho zveřejněním nejprve muset
opatřit souhlas dotyčné osoby. Jsme si jisti, že to nijak nesouvisí s předsedou
vlády a jeho nejbližšími spolupracovníky. Naopak si myslíme, že by se mělo jít
hloub do minulosti. “Za genocidu Židů může nejmenovaný vůdce Třetí říše. Heil
John Doe!”
TECHNOLOGIE:Předseda KSČM Vojtěch Falmer Filip se vrátil z Číny, kde se
setkal i s představiteli firmy Huawei a seznámil se s jejími novými
technologiemi, načež se vyjádřil k aktuální bezpečnostní kauze: „Bylo to tak
směšné, že to pochopí, jak já říkám, i venkovský advokát, jako jsem já. Podívejte
se, to máte, jako když máte stůl, to je ten hardware, to je to železo, to je nějaké
zařízení, a pak je software, to jsou papíry na stole a ty papíry si přece děláme

my, to nám nedělá žádná firma. Takže když vezmete Samsung, nebo Huawei nebo
Apple, tak záleží jen na vás, jaký si tam dáte systém."
Školení na Červeném hrádku se nezapře.
PIRÁTI: Členka republikového výboru Pirátů Daniela Bílá chtěla léčit roční
dítě bazénovou dezinfekcí. Jako příznivkyně alternativní medicíny hodila
dotaz na FB skupině Užíváme CDS, zda může léčit po mrtvici ochrnuté miminko
tím, že mu dá napít sava. Nebudeme z toho nic vyvozovat, jelikož si myslíme, že
člověk může být debil bez ohledu na stranickou příslušnost.
VOLBY DO EP:Zahradil, Tošenovský, Vondra. Zcela nová a jiná ODS představila
svou kandidátku do evropských voleb. Gratulujeme.
---------------------------------------------------------------VÝZNAMNÁ VÝROČÍ:
UMŘENINY
: Včera se narodil, dneska umřel. I tak toho Telly Savalas (21. leden
1922 - 22. leden 1994) stihnul docela dost. Tento americký uředník, novinář,
zpěvák, herec, režisér a producent řeckého původu je v u nás znám hlavně rolí
detektiva Kojaka nebo z filnu Tucet špinavců. Zajímavé je, že za druhé světové
války sloužil tři roky v americké armádě, byl vyznamenán purpurovým srdcem
po válce vystudoval psychologii, takže žádný trouba. A ještě zajímavější je ta
jeho typická holá hlava. Pleš totiž neměl od přírody. V roce 1965 si hlavu
oholil kvůli roli Piláta Ponstkého a tak se mu to zalíbilo, že si z toho udělal
značku.
---------------------------------------------------------------TELEVIZE & FILM
INSPECTOR GEORGE GENTLY (2007): Britský detektivní seriál ze šedesátek. Má to
všechno, co od kvalitní britské detektivky čekáte, včetně výborné nesourodé
dvojice detektivů. V hlavní roli Martin Shaw, známý jako Doyle z Profíků.
Nenechte se odradit pilotem, evidentně testovali, zda si herci sednou. Pak už
to krásně fičí! Dopo 8/10
---------------------------------------------------------------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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