REKLAMA: Dáváme sněhu barvu - Vaše Spolana Neratovice.
----------------------------------------------------------------

MOTÁK #21
29/1/2019
HROŠÍ INDEX: SM 104,7 AA 94,8
---------------------------------------------------------------PŘEDPOVĚĎ POČASÍ:Podle odborníků je výhled neradostný. Očekávejte vlhko a
38°C. Hit letošní zimy - chřipka - již brzy i ve vašich postelích.
---------------------------------------------------------------ZE ZAHRANIČÍ
UKRAJINA: Ministr zahraničí ČR Petříček navštívil Ukrajinu a položil květiny
u památníku hladomoru způsobeném Sověty. Je opravdu divné, když můžete být
na nějakého ministra této vlády chvíli hrdí.
NĚMECKO:Na severozápadě Německa, ve spolkové zemi Severní
Porýní-Vestfálsko, se kvůli sněhu vytvořily kolony v délce 320 km, což je
zhruba vzdálenost z Prahy do Bratislavy. Němci touto akcí chtěli zjevně
vyjádřit sounáležitost s Čechy na D1.
RUSKO:Během neděle zmizel z moskevské Treťjakovské galerie za plného
provozu obraz Archipa Ivanoviče Kuindžiho. Zloději prostě přišli, sundali
obraz ze zdi a odešli a to za dozoru kamer a ochranky. Po dopadení jednoho z
lupičů se obraz našel schovaný na stavbě. V Rusku je možné úplně všechno.
VENEZUELA:Něco přes dvě stovky Venezuelců s českými kořeny zvažují přesun
do Česka. Vzhledem k tomu, že se jedná zpravidla o druhou a třetí generaci,
která již Česko nepamatuje a ani česky nemluví - těšíme se, jak moc bude po
příjezdu k nám Esmeralda Novak vykulená.
FRANCIE:Proti hnutí žlutých vest protestuje hnutí červených šátků a modrých
vest. Kvapem ubývá apolitického oblečení a jestli si nějaké hnutí vezme jako
symbol fusky v crocsech, je Český národ v řiti. Anebo budem na čele světové
revoluce. Otázka, co je horší.
---------------------------------------------------------------Z DOMOVA
ŠOUBYZNYS: Podnikatel, majitel vydavatelství, moderátor, komentátor,
osvětlovač, sekretářka a nejnověji i politik Jaromír Soukup prohlásil, že mít
dluhy je normální. Podle účetních výsledků to ale vypadá, že tady Jarda má
větší dluhy než majetek. Být tohle ministrem financí, mohl by se Dluhoslav
Sobotka se svou pověstí finančního génia jít klouzat.

JUSTICE:Mladý slovák čelí obvinění z přípravy teroristického činu. Policie u
něj doma zajistila velké množství chemikálií a asi čtyři kilogramy výbušniny.
Bývalý konvertita k islámu chtěl nechat před třemi roky v Prešově na
Silvestra vybuchnout tlakový hrnec s kovovými součástkami. V určitém směru
by se to dalo chápat jako urbanistická kultivace, ale odsuzujeme to.
PYROPES:Na Vysoké škole ekonomické na Praze 3 byla opět nahlášena bomba,
probíhá evakuace. Zasahuje i stále populárnější pyropes, který už má i vlastní
účet na twitteru. Včera byla zveřejněna i jeho další přezdívka, a to
“bombočuch”. Navrhujeme ještě “šlupkočokl”, ať to máme komplet.
TRÁVA:Ministerstvo zdravotnictví chce zákonem nařídit zdravotním
pojišťovnám, aby začaly z velké části proplácet užívání léčebné marihuany
potřebným pacientům. Úhrada by neměla být stoprocentní , ale pacienta by
léčivá marihuana měla přijít maximálně na stovky korun měsíčně. Z tohoto
pohledu doufáme, že ta škodlivá marihuana by měla být tedy výrazně levnější a
dýleři si to rychle uvědomí.
-------------------------------------------------------------SPORT
Legendární brankář Dominik “Smarty” Hašek, který dnes slaví narozeniny, při
své návštěvě Tibetu učil tamní děti hrát hokej. Ciwe jako by nestačilo, že už
nás porazilo Slovensko.
---------------------------------------------------------------KNIHY
JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU: Na čučení jsme vám toho doporučili více než do zásoby,
takže než se vám to všechno z torrentů stáhne, můžete si i něco přečíst. A
jelikož jsem zjistil, že trestuhodně mnoho lidí tuto geniální válečnou satiru
od Patricka Ryana nezná, silně doporučuju, protože tohle by měla být součást
základního vzdělání. Kniha, kterou můžete kdykoli otevřít na kterékoli
stránce a budete se bavit. Pro mě zdroj hlášek jako Připoutejte se a první
Stopařův průvodce. Okamžitě dohnat! 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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