REKLAMA: Chcete-li se stát pozoruhodnou osobností, naroďte se 24. ledna.
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HROŠÍ INDEX: SM 106,4! | AA 96,1
---------------------------------------------------------------Vážení! … neukazuje výsledky, které bychom chtěli vidět, takže vás raději
oblažíme dalšími zajímavými informacemi ze světa zvířat. A jelikož má dnes
narozeniny naše milá Olga, bude se jednat o zplozence peklakočičky.
:"-.
.-"; - Koťata hodně spí, protože jejich tělo
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uvolňuje růstový hormon ve spánku. Dospělé
|| :-"
"-; ||
kočky spí pořád proto, že můžou. Odhaduje
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se, že devítiletá kočka byla vzhůru jen asi
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3 roky. Čili něco jako průměrný poslanec.
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; - Vykastrování kočky může prodloužit její
; .--.' `--' `.--. : život až o tři roky. Celý jeden rok může být
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; vzhůru navíc!
; ' '-._:;_.-' ' : - Všechny kočky umí plavat. Ale nechtěj’!
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.' - Kočky nevidí to, co mají těsně před
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_.-". čumákem. Jsou tolik podobné lidem!
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- Dveřní průchody pro kočky vynašel
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sir Isaac Newton, když ta jeho jménem
/`-'\ Spithead furt courala tam a zpět.
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-'; - Kocour Macák dal ránu statickou
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: elektřinou Nikolovi Teslovi a tím jej
:
:
;
; inspiroval k pokusům.
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: - Předení kočky má stejnou frekvenci
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'.;_;' jako diesel běžící na volnoběh (26 Hz).
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- Statisticky je vlastnictví kočky
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-" :velmi úspěšná antikoncepce a vůbec
:_
_; "-::__. `. nejúspěšnější prevence
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: dlouhodobého vztahu.
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-"-.""-..____.' - Kocour Morris neúspěšně
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kandidoval na starostu
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. \ ; Mexico City v roce 2013. Volové jsou
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mnohem úspěšnější.
Felis Catus Obesis
- Kočky vás poznají po hlase. Ale je jim
to jedno.
- První kočkou ve vesmíru, tzv. kočkonautem, byla Felicette a poslali ji tam
Francouzi 18. října 1963. Dodnes litujeme, že v tom nepokračovali.

---------------------------------------------------------------ZE ZAHRANIČÍ
TEQUILAND: Mexické drogové kartely loni zavraždily 33 000 lidí, což je zhruba
počet obyvatel Znojma nebo Příbrami. Uvedeným městům nepřejeme nic špatného,
ale kdyby se nějaký kartelík usadil přechodně třeba v Praze, mohlo by to
magistrátu výrazně pomoci s bytovou otázkou a navíc by to zřejmě ne dlouhou
dobu vyřešilo problémy s Airbnb.
ARIZONA- PRAVÝCH MUŽŮ ZÓNA:Již 14 let leží v arizonském pečovatelském domě ve
vegetativním stavu žena, která letos porodila krásného zdravého chlapečka.
Naděje některých věřících, že do ženy vstoupil Duch svatý a dokázal tím svou
existenci, včera zhatila policie, která zatkla šestatřicetiletého ošetřovatele
a obvinila ho ze znásilnění. Tak snad nabudúce.
USA:Otravný pomeranč kvůli svému sporu s Kongresem o financování federálních
úřadů odloží každoroční prezidentské poselství o stavu americké unie na dobu,
až bude pře urovnána. Projev má ale připravený a my jej přetiskujeme v plném
znění: “Ladies and gentlemen, USA is fucked. Thank you.”
---------------------------------------------------------------Z DOMOVA
POSLANECKÁ SNĚMOVNA: Koaliční poslanci, tzn. ANO, ČSSD, SPD a KSČM schválili
zdanění finančních náhrad restitucí církvím tak, jak zněla podmínka
komunistů pro podporu vládě. Novelu bude schvalovat senát, ale větší šanci má i
bílé tričko ve školní jídelně. Původně jsme měli přichystanou vtipnou scénku,
ale je to prostě tak debilní, že z toho sranda ani nejde udělat.
HRAD:TV Seznam zveřejnila rozhovor s kancléřem Mynářem a ten se nechal slyšet,
že ho lidé za Prahou chválí, že to dělá dobře. My teda taky nebydlíme v Praze a
taky si myslíme, že to dělá Zemanovi dobře, jen bychom rádi, aby mu to dělal na
Vysočině a ne na Hradě.
ČERNOŠICE:Městský úřad v Černošicích rozhodl v kauze premiérova střetu zájmů.
Výsledek nezveřejnil, ale podle Burešovy reakce, že je to zpolitizované a že se
odvolá, se dá výsledek předpokládat. Vzhledem k tomu, že tam premiér bydlí,
sázíme se, zda-li jsou úředníci mimořádně stateční, nebo už je prostě přestal
bavit život.
KRIMI:Do pekařství v Mníšku pod Brdy se vloupal neznámý pachatel. Nakousl dva
zákusky a poškodil dort. Jelikož zmíněné pochutiny byly uskladněny v lednici a
vloupání proběhlo v noci, policie nevylučuje sexuální motiv. Podle
vyšetřovatelů se mohlo jednat o tzv. bílý sex.

---------------------------------------------------------------VĚDA A VÝZKUM
SVĚT: Mezinárodní tým z Izraele zjistil, že někteří z nás mají léčivé
exkrementy, které se po transplantaci dá využít pro obnovu střevní mikroflóry
např. onkologickým pacientům. Berte to smrtelně vážně, neserte na to a
přihlaste se do registru dárců.
---------------------------------------------------------------OBRAZEM:
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Vzácný snímek z bujaré oslavy narozenin větší poloviny našeho autorského
týmu. Gratulujeme, Rostíku.
---------------------------------------------------------------TELEVIZE & FILM
DEADPOOL 1 a 2: Dneska možu, tak si dopřeju svoji milovanou lahůdku. Všichni
jste to určitě viděli, ale pokud ne, tak za mě je Deadpool nejlepší komiksový
superhrdina a film taky. Humor černý, bitky krvavé, hlášky luxusní, nekorektní
až na půdu a geniální Ryan Reynolds, který si tenhle projekt vydupal. A jak
řekla Sestra v rozhovoru na Radiu Zeitung - Reynolds nehraje Deadpoola,
Reynolds JE Deadpool. Takže toho vtipálka sledujte i na TW. 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. 2019 Auv Ajs & Mrzout

