REKLAMA: Potřebujete drahé problémy? Pořiďte si bývalou manželku!
----------------------------------------------------------------

MOTÁK #23
31/1/2019
HROŠÍ INDEX: SM 105,1 AA 94,8
---------------------------------------------------------------VÝZNAMNÁ VÝROČÍ: V roce 1818 byl na vídeňském náměstí popraven Jan Jiří
Grasel. V Rakousku je díky mnoha románům, písním a lidovým pověstem znám jako
šlechetný loupežník, který bohatým bral a chudým dával. Ve skutečnosti to byl ale
dvojnásobný vrah, usvědčený zároveň z více než dvou set loupeží. Ne nadarmo se
jeho jméno u nás stalo označením pro lumpa, darebáka či zloděje. I dnes máme u nás
různé legendy o úspěšných, hodných a mocných chlapcích, ze kterých se však
postupem času klubou grázlové. Tož počkáme, ni? Náměstí máme dost.
---------------------------------------------------------------ZE ZAHRANIČÍ
KANADA: V Torontu se přiznal muž k osmi sexuálně motivovaným vraždám
homosexuálů. Inteleguána nepřekvapí, že dotyčný byl zahradník.
NIGÉRIE:Ze země uprchlo před islamistickou skupinou Boko Haram (napojenou
na Al-Kaidu) během víkendu asi 30 tisíc lidí. Doufáme, že mezi nimi nebyl i ten
notář, co nám pomáhá s dědictvím po praprastrýčkovi.
VENEZUELA:V Caracasu včera přistálo zcela prázdné letadlo Boeing 777 ruské
společnosti Norwind se dvěma posádkami. Vzhledem ke kapacitě tohoto stroje se
dá předpokládat, že může evakuovat celou Madurovu vládu a venezuelské státní
zlato, které Maduro nasyslil. Nebo všechny DVD nosiče s první půlkou seriálu
Kasandra.
USA:K severovýchodní části USA se blíží polární bouře, která přinese velmi
nízké teploty až -50°C. Některé státy dokonce vyhlásily stav nouze a poštovní
doručovatelé v šesti amerických státech nebudou doručovat poštu. Ehm.
RUSKO:Ruské ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo chystanou změnu zákona,
podle níž by úředníci neměli být trestáni za přijetí úplatku, pokud se tomu
nemohli vyhnout kvůli „objektivním důvodům“. Podle návrhu nebude přijetí
úplatku trestným činem, pokud se tak stane “pod tlakem okolností
nepřekonatelné síly.” Úplně to vidíme:
-Vasiliji Ivanoviči, proč jste přijal ten úplatek?
-Žena na mě tlačila, chtěla nový moskvič, kožich a daču.
-Slabý, sorry.
-Tchyně taky.
-Tvl. Nevinen. Další!

---------------------------------------------------------------Z DOMOVA
RATIBOŘICE: Zhruba šest tisíc kachen zahynulo při nočním požáru
zemědělského objektu. Samozřejmě je to obrovská škoda a tak dále, ale co vám
budem povídat - při té představě slintáme jak Pavlovovi psi.
SNĚMOVNA:V Poslanecké sněmovně se objevily spalničky. Ciwe tak chudáci
kachny spálený na uhel, ale ve Sněmovně jsou jen spalničky. A tak je to tady se
vším.
PRAHA:Na Letišti Václava Havla zadrželi celníci muže, který pašoval z Libérie
tisíce léků na erekci. Takový ten pocit, když ti nestojí, ty to tutláš, stydíš se
jít i k doktorovi a pak ejhle - jsi v novinách.
POLITIKA:Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová si sestavila
vlastní komisi k důchodové problematice, protože ta Potůčkova zjevně
nedodala správné výsledky. Vždycky máte možnost udělat svou práci dobře nebo
tak, aby se vrchnosti líbila.
POLITIKA:Zeman se sešel s Burešem Babišem a řešili spolu zahraniční politiku.
Ministra zahraničních věcí Petříčka pozvali až na druhou část. Pan ministr se
tedy co nevidět rozhodne, že bude budovat kariéru mimo státní sféru.
ČOI:Svatební dar pro Kate a Williama je po smrti. Národní hřebčín v
Kladrubech oznámil, že musel nechat uspat hřebce Favoryho Alta, jelikož měl
rakovinu. Koně dostali v roce 2011 jako svatební dar vévoda William a
vévodkyně Kate. Jelikož se tenkrát diskutovalo, jestli je kůň vhodným darem,
přijel se na něj podívat dokonce Nejvyšší podkoní britského královského
dvora. Ten vysoce ocenil kvality koně, ale tlumočil přání novomanželů, aby
hřebec zůstal nadále v péči kladrubského hřebčína. Takové to: Mockrát
děkujeme, ale všimli jsme si expiračky.
---------------------------------------------------------------FILM
KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI (2017): A mně se to líbilo, líbilo, líbilo! Čekal jsem
nějakou přemoderněnou klipovou katastrofu (režie Guy Ritchie, žeáno), a ono
to bylo nakonec úplně dobré. Akční, vtipné, Hunnam i Law výborní. Fakt
zábavná fantasy. 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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