REKLAMA: Partnerem vydání je Cork Janosa - výrobce korkových zátek. Když s
tou střevní chřipkou už fakt musíte alespoň do koloniálu pro chleba.
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HROŠÍ INDEX: SM 105,4 AA 94,6
---------------------------------------------------------------ZE ZAHRANIČÍ
USA: Tak ten severovýchod Severní ameriky vážně sevřel ledový mráz (-46°C).
Kdybyste nám nevěřili, koukněte na Instagram, kde se množí fotky zmrzlých
špaget, zlomených pizz a omrzlých ušanek. Nás však nejvíce pobavil malý
ledoborec, který prorážel cestu ledem na řece v Chicagu. Kdo by nechtěl řídit
ledoborec?
INDIE:Ve vesnici u města Sundargarh v indickém státě Uríša nedokázal místní
felčar vyléčit mladou dívku a aby se neshodil, nařknul místní ženu z
čarodějnictví. Místní ji a její čtyři děti následně ubili sekyrami. Strašná
událost a úplně jiná kultura. U nás se používalo na čarodějnice vždy kladivo.
USA:Otravný pomeranč, stabilní genius a prezident spojených států Trump
začal peskovat své vlastní tajné služby, protože docházejí k jiným závěrům než
on. Kde my jsme to jen… Nevíte, jak se řekne anglicky “čučkař”?
SAÚDSKÁ ARÁBIE: Nejen USA postihla katastrofa (teď myslíme ty mrazy). V
Saúdské arábii od konce loňského roku sužují záplavy, zažili tam invazi
kobylek, milióny švábů a dokonce i mrazy a sníh. To mají za to! Za to všechno!
ETIOPIE: 
V Etiopii zemřel muž, který byl za mrtvého prohlášen už v loni v
listopadu, avšak tenkrát se probudil se v rakvi při pohřbu. Vyděsil tehdy
smuteční hosty, když začal klepat a volat. Tentokrát by měl být teda už opravdu
mrtvý, jelikož mu pohřebáci pro jistotu probodli srdce kůlem.
RUSKO: Ruský prezident Putin dle nejnovějšího průzkumu prý výrazně ztrácí
podporu svých poddaných. Fandí mu jen 64 % Rusů. Prakticky už odstupuje, že.
---------------------------------------------------------------Z DOMOVA
HRAD:Prezidentu Zemanovi se nedá upřít názorová konzistence. Zatímco
čučkaři téměř všech zemí (nyní se přidalo i Německo) dělají vše pro to, aby se
Huawei nedostal do páteřní infrastruktury, Zeman si jede svou přesně podle

smlouvy o propagaci a na Hrad si pozval čínského velvyslance a hlavouny z
Huawei. Ovčáček zklamal a nepodal report, zda-li vstup do zmíněných
konečníků byl i tentokrát úspěšný.
EKONOMIKA:Domácnosti se dluhů nebojí a zvesela si půjčují stále více i přes
snahu ČNB ochladit trh s bydlením. V zemi, kde jsou insolvence a exekuce často
skloňovanými pojmy to sice zaráží, ale když se podíváme na výkon současné
vlády, kde si berou občané inspiraci - není se čemu divit.
OSTRAVA:Dva mladíci v černém BMW v Ostravě-Hrabové v noci tůrovali motor,
předváděli smyky a šermovali zbraní z okna, čímž naháněli místním strach.
Ciwe, chachaři nějak za poslední dobu dost vyměkli.
PRAHA: Babiš se s představiteli Prahy dohodl na výstavbě zooparkuúřednické
čtvrti v Letňanech. Teda, to tvrdí on, vedení Prahy tvrdí že jen deklarovali
ochotu jednat a že není normální zaplatit čtvrt milionu za metr plochy v
Letňanech. Každý zjevně chce svůj pomník - někdo kanál, někdo úřednické
ghetto.
JUSTICE:Ústavní právník Jan Kysela se rozhodl sdělit svůj názor na chování
žlučovitého dědka ve smyslu, že nepozná, jestli se prezidentův happening
omezuje jen na čas pálení trenek nebo pokračuje i při práci s ústavou. Pan
Kysela může sice říci kariéře ústavního soudce Pápá, ale jinak borec.
ZDRAVÍ:Lidé narození v Česku mají podle Světové zdravotnické organizace
šanci dožít se vyššího věku, než obyvatelé jiných evropských států. Muži v
průměru až 76 let, ženy dokonce 82 let. Požehnaný kraj, mlékem a strdím
oplývající neasi.
PRAHA:Pirátská zastupitelka pro Prahu 4 Vladimíra Sýkorová vede již dva
měsíce komisi pro pohledávky a pomoc lidem v tísni. Je to odborník na slovo
vzatý, protože si kvůli tomu sama na sebe pořídila milionovou insolvenci.
KRIMI:44 letého Milana Šnévajse podruhé osvobodil Brněnský krajský soud.
Obžalovaný byl podezřelý z pokusu o vraždu poté, co škrtil svou přítelkyni,
která mu navrhla, aby se odstěhoval od rodičů a osamostatnil. Myslíme, že
škrcená byla soudcům osobně známa.
BŘECLAV:Řidič kamionu slepě věřil navigaci, až skončil v oboře lužního lesa.
Kamion se podařilo vyprostit až za pomocí lesnického traktoru. Pánové,
nenastavujte si na navigace ženské hlasy, zvlášť, když už jste nějakou dobu
ženatí.
DŮCHODY:Nepříjemnou zprávu zveřejnil Český statistický úřad. Podle něj je
totiž nutné zvýšit věk odchodu do důchodu. U mužů na 78, u žen na 84 let.

-------------------------------------------------------------KULTURA
GENDER: Herečka Kate Hudsonová vychovává svou dceru jako genderově
neutrální. „Stále zatím nevíme, s jakým pohlavím se naše dítě později
identifikuje,“ říká matka tříměsíčního něčeho. Je trapně pozadu. Mrzout už
několik let označuje všechny své děti jako “TO”.
NEVERLAND:Dost se nám ulevilo, že dle nového dokumentárního filmu “Leaving
Neverland” zneužíval Michael Jackson děti výhradně se souhlasem jejich
zákonných zástupců.
---------------------------------------------------------------TELEVIZE
Jestli už musíte o víkendu čučet na bednu, bo vás nikdo nikam nepozval nebo
nesnášíte lidi, jako my v redakci, tak dneska máte na Nově Skálu, tím nic
nepokazíte, zítra na Cinemě Odplatu s Melem, a v neděli děte spát, bo je tam
prd.
---------------------------------------------------------------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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