REKLAMA: Žlutý sníh je citrónový a hnědý je s čokoládou. Prima zmrzlina.
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HROŠÍ INDEX: SM 106,3 AA 94,5
---------------------------------------------------------------ZE ZAHRANIČÍ
POLSKO: Polská veterina ohlásila výskyt zvláštní formy nemoci šílených krav
na farmě poblíž českých hranic. Víme, co je naše občanská povinnost, takže jsme
obratem naprášili GPS koordináty Strakovky a zakroužkovali Schillerovou,
Maláčovou a Dostálovou dokonce barevně.
VENEZUELA:Z ekonomickou katastrofou zbídačené země dorazilo poděkování
Juana Guaidóa ministru zahraničních věcí Petříčkovi, že ho česká vláda
uznala prozatímním legitimním vládcem do řádných voleb. “Velice si vážím
podpory mých dlouholetých čečenských přátel, Jugoslávie je mou nejmilejší
evropskou zemí,” uvedl.
KANADA:Kanadská společnost QuadrigaCX spravující kryptoměnové účty
oznámila, že není schopna vyplatit většinu ze 190 milionu USD (cca 4,3
miliardy CZK), které spravuje, protože jediný člověk, který znal heslo, zemřel.
Vedení společnosti se snaží urgentně sehnat Whoopi Goldbergovou.
AUSTRÁLIE:Po vlně veder postihly nejmenší kontinent záplavy a v ulicích
městeček na severu bylo možné vidět plavat hady a krokodýly. “A letos jsem vám,
maminko, za všechno, co pro nás děláte, koupil exotickou dovolenou!”
USA:Rapperská hvězda 21 Savage byl zadržen, protože se zjistilo, že je na území
Spojených států nelegálně. Podle všeho totiž není Američan, ale Brit a
pobytové vízum mu vypršelo před třinácti lety. My se totiž zajímáme i o
moderní hudbu, víme, ne nadarmo nám říkají Vanilla Ajs a MC Zout.
SAE:Papež František si porozuměl se špičkami sunnitského islámu a řekl, že
neexistuje násilí, které by šlo zdůvodnit nábožensky.
Abdul: Co řikal?
Ahmad: Vim já? Nech ho, dyk je to nějakej zmatenej dědula, co chodí na jednání v
županu.
Abdul: A ne v pyžamu, jako my.
Ahmad: Přesně.

---------------------------------------------------------------Z DOMOVA
MINISTERSTVO FINANCÍ: Paní Schillerová zase něco řekla. Prý si podnikatelé s
obratem do milionu ročně budou moct platit jen 5 tisíc základy pojistných a
pětistovku navíc. Tím se podle ní vyhnou potřebě mít účetní, nemusí podávat
přiznání a vyhnou se i daňové kontrole. Nevěřte Řekům, když slibujou, že
nepřijde kontrola.
VLÁDA:Babiš otočil. Obědy zdarma nebudou, nikdo to prý nechce. Teda, on to
vnímá tak, že to nikdo nechce. Totiž rozpočet to nechce.
DOOPRAVA:Vláda schválila zavedení elektronických dálničních známek. Už od
roku 2021 si tedy možná nebudeme muset lepit na sklo další bordel. Známka
bude vázaná na registrační značku, monitorovat to celé budou kamery a nabíjet
budeme pohodlně přes net nebo mobilem. Je to pro ČR obrovský pokrok a jistě
není náhodou, že ve stejném roce začne Elon Musk osídlovat Mars.
BUDĚJICE:Již rok neviděli obyvatelé českobudějovického sídliště Máj svého
zubaře. Všechny objednané návštěvy jsou den předem zrušeny tajemnou
esemeskou a na dveřích ordinace je plomba.
MOST:Představitel cikána Franty v seriálu MOST! Zdeněk Godla dal iDnesu
bezva uvolněný rozhovor (bez ironie) Uvedl v něm například, že je mu jedno,
jestli mu někdo říká Rom nebo cikán, že cikána má dokonce radši.
O den později se veřejně omluvil, že v rozhovoru použil výraz “cikán”. Nikomu
z jeho okolí to prý nevadilo, ale... "někdo mu napsal a dopodrobna vysvětlil,"
že cikán je fuj a Rom je jediné správně. Aktivisti všech ras a zemí, jděte
doprdele, takhle všechno akorát poděláváte. Zdeňku, seš dobrej cikán, tví
SM&AA
-------------------------------------------------------------VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
UMŘENINY: Před deseti lety umřela na rakovinu ve věku pouhých 41 let krásná
herečka a režisérka Dana Vávrová. Její první rolí byla Leontýnka ve filmu “Ať
žijí duchové!”. Zamilovaně vzpomínáme a přejeme tfujtajbl ve spolek.
---------------------------------------------------------------FILM
TICHÉ MÍSTO (2018): Takový trochu horor s fajnou zápletkou, trochu psycho,
trochu děravý scénář, ale kurnik šopa, dohromady se na to strašně dobře
koukalo. Herecké výkony super, mi se to líbilo a dopo 8/10.
---------------------------------------------------------------Máte potřebu se k uvedenému textu vyjádřit? Nedělejte to. Auv Ajs & Mrzout

