REKLAMA: Mluviti stříbro, mlčeti zlato. Investujte do zlata.
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HROŠÍ INDEX: SM 106,4 AA 94,5
---------------------------------------------------------------ZE ZAHRANIČÍ
USA: Liam Neeson povyprávěl o svých pocitech z mládí, kdy se mu kamarádka
svěřila, že byla znásilněna černochem. Liam se přiznal, že byl tak rozzlobený,
že si přál, aby jej nějaký černoch napadl a on ho mohl zabít. Načež se teď
spustila štvanice a celosvětový šitstorm o Neesonově rasismu a podobné
žvásty.
Rádi bychom připomněli, že jen v TAKEN zabil Liam 36 Albánců a v TAKEN2 31
Turků nebo co to bylo za verbež. A nikdo neřekl ani půl slova. Takže jeden
nezabitý černoch je důležitější, než 67 zabitých snědochů? Tomu zas říkáme
rasismus my, vy pošahaní korektní aktivisti.
DÁNSKO:Nejmenší ze skandinávských zemí vyhostila dva zaměstnance
společnosti Huawei, oficiálně kvůli nedostatkům v pracovních a pobytových
povoleních. Počítáme-li správně, své čučkaře už nemá jen Itálie, Monako a
Vatikán.
RUMUNSKO:Nebezpečný precedens se děje v rodišti hraběte Drákuly - lidé si
tam staví vlastní nemocnice, protože vláda se každou chvíli mění, vládnoucí
socialisté peníze probendili a na obyčejný lid se kašle. Stavte se v
knihkupectví a kupte si knížku o stavění, protože jestli se tohle domákne
Andrej a jeho parta…
VATIKÁN: 
Papež František dnes připustil, že dochází k sexuálnímu zneužívání
jeptišek kněžími, zmínil i případ, kdy si z nich udělali sexuální otrokyně.
Dost se nám ulevilo, že kněží nejsou jen homosexuální pedofilové, jak se
myslelo, ale že jsou mezi nimi i normální zdraví heteráci. Hnedle je nám ta
církev tak nějak lidsky bližší.
DENVER:Puma ve Skalistých horách napadla běžce, ten ji uškrtil holýma
rukama. Důvod útoku není znám, ale běžec byl komplet oblečený od Adidasu.
---------------------------------------------------------------Z DOMOVA
AGROFERT: Protože se nalezení padesáti syrských sirotků ukázalo stejně
složité jako nalezení Peroutkova článku, přišel řepkobaron s geniálním

nápadem postavit v Sýrii sirotčinec pro stejný počet dětí. Šalamounsky
navrhuje, že vláda založí nadaci, dárci se složí a ono se to nějak postaví. Tak
vidíte, charita bude.
VEŘEJNÝ PRŮZKUM:Průzkum společnosti CVVM vyjevil názor občanů, že
prezident Zeman dobře plní své ústavní povinnosti, leč není autoritou.
Neposmívejte se, víte kolik dá práce sehnat 1087 sjetých lidí?
BEROUNSKO:Běloruský řidič kamionu uvízl v malé vsi na Berounsku a ptal se
na cestu do Belgie. S nahluchlýma je to težký, pošlete je do prdele a oni
dojedou do Berouna.
POLITIKA:Soudě podle investic dosponzorských darů politickým stranám by
měly ve volbách vyhrát ODS a KDU-ČSL. Otřesné zprávě dodává na úsměvnosti jen
fakt, že ODS dostala zatím asi 9x více než oranžoví komunisté.
EUROVOLBY:Na politické scéně se objevují nováčci. Po Listu Jaromíra Soukupa
si europoslanci Telička a Ježek založili hnutí Hlas, protože se nedostali na
žádnou jinou kandidátku. Tipujeme, že další bude Slech nebo Prd.
ČERNOŠICE:Sebevražedé komando Městského úřadu v Černošicích udělilo ve
správním řízení Andreji Babišovi pokutu 200 tisíc korun za přestupek v
podobě střetu zájmů v souvislosti s tím, že jako vysoký ústavní činitel a
politik ovládá některá média. Neznali jsme, ale R.I.P.
-Mamí, ty čáry za tím letadlem, to jsou chemtrails?
-Ne, to je roundup, synku.
-------------------------------------------------------------VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
NEKROLOG
Včera byla v ústecké ZOO utracena samice slona indického Kala kvůli
dlouhodobým zdravotním problémům způsobeným zánětem na přední noze. Tato
imigrantka z Vietnamu se dostala do naší republiky v útlém věku a prožila zde
krásných 32 let. Nejdřív hrošík z ostravské zoo, teď Kala - jak se zdá, nás
skotačivých tlustokožců povážlivě ubývá.
---------------------------------------------------------------FILM
TAKEN/96 HODIN (2008): Lstiví Albánci unesou taťkovi Liamovi dcerušku a on je
všechny najde a s různorodou krutostí zabije. Ups, sorry za spoiler. Ale je to
hustězábavné béčko, kde se s tím dědouš vůbec nesere. A nezabije ANI JEDNOHO
ČERNOCHA (aspoň myslím). Dopo 8/10
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