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LEGRACE NA PLACE - SAMÃ‰ LEPÅ Ã• ZPRÃ•VY
PondÄ›lÃ-, 09 Å™Ã-jen 2017

&Scaron;panÄ›lský ústavní soud zakázal schÅ¯zovat v pondÄ›lí katalánskému parlamentu. SprávnÄ›, vÅ¾dyÅ¥ je to jen taková
&bdquo;Å¾vanírna&ldquo; zvolená nevzdÄ›laným plebsem, to uÅ¾ pÅ™ece vÄ›dÄ›l Vladimír IljiÄ•, ba dokonce jeden ná&scaro
velkostatkáÅ™. Parlamenty k niÄ•emu nejsou, pokud tedy nemají pravomoci jen jako ten evropský pÅ™itakávací. Zatrhnout jim
tipec tÅ™eba! A komu se to nebude líbit, do basy s ním, tÅ™eba za nenávistné projevy!
Jen men&scaron;ina Å¾en, které dostaly v posledních letech azyl ve &Scaron;védsku, nastoupí do práce a to pÅ™esto, Å¾e
pro uprchlíky jsou v této skandinávské zemi vytváÅ™ena státem dotovaná místa a placeny drahé rekvalifikaÄ•ní kurzy. Prý
je to proti jejich tradicím&hellip; A pak, Å¾e je islám mizerné náboÅ¾enství!

Josef Provazník na facebooku vyjádÅ™il i mé mínÄ›ní: Doufal jsem, Å¾e Petra Fialu to bláhové snÄ›ní o reformách
Evropské unie pustilo. Takhle &scaron;éf ODS tak trochu pÅ™ipomíná stejnÄ› bláhové snÄ›ní DubÄ•eka o reformÄ› socialismu.
Je vidÄ›t, Å¾e ODS primárnÄ› cílí na voliÄ•e TOPky. OstatnÄ› kníÅ¾e taky na jednom z pÅ™edvolebních billboardÅ¯ Å™íká, Å
zmÄ›nit, ov&scaron;em s dodatkem, Å¾e "s námi". BritÅ¯m se nepodaÅ™ilo zmÄ›nit EU za desítky let a nÄ›kdo tady mÅ¯Å¾e
tomu, Å¾e ÄŒechÅ¯m se to podaÅ™í?

ÄŒtenáÅ™ glos M. P. mi napsal: Katalánsko je hodnÄ› nalevo. Budu to demonstrovat na pÅ™íkladu tzv. sociálního bydle
Pokud Vám nÄ›kdo "vleze" do bytu a zÅ¯stane tam déle neÅ¾ 24 hodin bez toho, aby si tohoto vpádu nÄ›kdo v&scaron;iml,
musíte soudní cestou takového Ä•lovÄ›ka vystÄ›hovat (po reformÄ› vám to bude trvat jenom asi 1,5 roku, dÅ™íve aÅ¾ 4 roky).
se Vám to &scaron;ílené? PÅ™eci nevyhodíte svobodnou matku se tÅ™emi dÄ›tmi na ulici&hellip; DoporuÄ•uji si najít informace
o tzv. okupas a o primátorce Ada Colau. Pod jejím vedením dochází k "vykoupení" budov od soukromých investorÅ¯ (které
obsadili "okupas" bÄ›hem jejich konÄ•ící rekonstrukce) a následnému pÅ™evedení na "sociální bydlení". SamozÅ™ejmÄ› to pla
ostatní plátci daní.
Ilja Kraval: Jak by se vám líbila tato hra: Lidé si budou zdarma brát tikety, za které mohou v losování nÄ›co
vyhrát, nic ale neplatí a tyto výhry platíte vy, i kdyÅ¾ se této hry nechcete zúÄ•astnit. Dobrá hra, Å¾e? JenÅ¾e takto funguje
ÚÄ•tenkovka. ÚÄ•tenkovka není Å¾ádná loterie, kde si okruh hráÄ•Å¯ dobrovolnÄ› svými vklady zaplatí na výhry a nÄ›kdo z nic
shrábne a nÄ›co si vezme poÅ™adatel. Tak fungují loterie a sázky. I ti, kteÅ™í ÚÄ•tenkovku nechtÄ›jí hrát, tak výhry platí ze svý
NedobrovolnÄ›. PovinnÄ› odvodem státu. TakÅ¾e nenazývejte to loterií, ale nedobrovolným rozdáváním úplnÄ› zbyteÄ•ných
výher zaplacených nedobrovolnÄ› z na&scaron;ich daní&hellip;

ÄŒe&scaron;i jsou smÄ›jící se bestie: Respekt jsou Haló noviny pro ty, kteÅ™í se cítí být vzdÄ›laní.
MIROSLAV MACEK
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