Zajímavosti ze světa
(až se k tomu dostanu, tak třeba něco okomentuji)
EU
Konečně jsem se trochu dostal k tomu
prostudovat si něco z těchto odkazů (alespoň
jeden). Chci to nějak komentovat, ale je to jen má
dobrovolná aktivita, která na stupnici priorit
neustále odskakuje někam pryč, protože je jen
přirozené a lidské věnovat své finanční prostředky
do něčeho, co potěší blízké, kamarády a nebo nějaká
investice do budoucnosti (třeba práce na
hlavolamech), které se třeba nějak vrátí. Po přečtení
tohoto článku je vidět, že nějaká taková organizace
jako Národní obroda by mohla ve věcech udělat
pořádek a asi nakonec bude muset. Jestli je opravdu
Jaruška v něčem rakovém. Pokud ten človíček s černými vlasy (nebo je to kapuce, či je to upravené
fotoshopem?) je opravdu Jaruška, tak to té organizaci opravdu nedělá moc dobrou reklamu tím, jak
se ke mně chová. Jak potom chce nabrat nové členy, když se ke mně chová stejně bezohledně, jako
ten kým opovrhuje.
Řekl bych, že je to pěkně vystižené. Jenom s tím
rozpadem EU přidám ještě jeden odkaz.

Otázka kvót se řeší už dlouho a i ten článek je z
roku 2015. Na něco jsem narážel už v článku z
6.2.2017 s názvem Gog. Všechno dění má nějaký
důvod. V normální zdravé společnosti ale dochází k
tomu, že i když je ve špatné situaci, tak díky
laskavé spolupráci jednotlivých lidí se tato
společnost umí sama o sebe postarat. Umí
vybudovat to, co je potřeba vybudovat, ubránit to,
co je potřeba ubránit a postarat se o slabé. Zdravá
společnost se podle mě jen tak celá neseber a nejde
někam jinam vykořisťovat ostatní bez ohledu na to, co jim pouští v televizi. Přeci každému
zdravému člověku musí být jasné, že pokud chce někde bydlet a něco jíst, tak musí také něco dělat.
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To že Bůh dopustí takovéto hromadné přesuny, tak to už je zlé znamení. Nedopadne to dobře pro ty
lidi, kteří propadnou strachu a nedopadne to dobře ani pro ty lidi, kteří si myslí, že mohou jen tak
beztrestně ubližovat ostatním. To je ale právě to, co si někteří lidé, co páchají zlo, neuvědomují.
Netuší, že ve společnosti může být spousta skrytých super zabijáků, kteří se zdají jako křehké
bytosti, ale jen čekají na povel, aby mohly šířit strach, jaký možná doposud nikdy nenastal.
15.3.2016 Ono to sjednocování vypadá
vznešeně, když se říká, jak se budou řešit
problémy společně a tak. Jenom že, když
problémy nastanou a zabíjejí se lidé, tak je
zvláštní poslouchat, jak se v evropském
parlamentu řeší, zda se bude a nebo nebude
prodávat pomazánkové máslo. Takové spojování
národů mi potom moc vznešené nepřipadá. Na
druhou stranu to chce opatrnost. V důsledku
podobných postojů (jako s tím máslem) pak
vznikají různá hnutí odporu, která také mohou
nést určité riziko zlé vůle. Taková hnutí mohou
být infiltrována lidmi, kteří se to snaží špatně
ovlivňovat. Myslím si, že něco podobného se
stalo v hnutí Úsvit přímé demokracie, ale nakonec se z té strany odštěpila SPD, které já osobně
věřím a stejně tak i panu Okamurovi, i když někdo o něm říká například, že je křikloun.
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15.3.2016 S těmi neziskovkami je to dokonce
tak (co jsem zaslechl), že je stejně vlastní ty
samé společnosti, které je na oko veřejně
financují. Nevím, co je na tom pravdy, ale prostě ty finance (nebo alespoň většina) se zdá nějak
vrátí zpět + něco asi přispěje stát. Je dobře, že se lidé začínají probouzet a takto reagovat.
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Už to leze ven: Angela Merkelová slíbila Erdoganovi přijetí uprchlíků
https://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Farena%2Fmonitor
%2FUz-to-leze-ven-Angela-Merkelova-slibila-Erdoganovi-prijeti-uprchliku479283&h=ATPt2odOEQXuxUaM10GvoTVVq6xJk_gwq3mggV4nrWfYm8GzKTyNzvLWS191Gsd-77I5pW10i1F8Ee5QfKD3R1bCkdcvXCfe1xM5TgX7ELpOs1Dmyd4DQJGyMc_oj0EL3K6w&enc=
AZO6uDaA_PvaxG3pXlbfbI_JEN3eHO-vzKLycNxyF2mzp8Vc9Rh36yGcgGGEQOiTnnnplxpkIAb661TQ77dp2gCH7Jr4kLUTp17eUc3xC53T9M6UjiqpMu_acLIVqVKoo1HxxK3sqCOMSlSOgZhrdwuNycltZPnxuJOrHpAREtyUJ1EDkLwZmntcJB
uQOYb95S1qR3TBUNTn0MlAmAb1UpgaqZEov6IyrVktyCRoZe4BSHeDQWQe25BsPvMrbWXtgEaWGN6QkC_YT4j0CT
REGeiK4_16ldOsbt6klDRZkuEv_LGNLeqLknW3dXRewpjY&s=1
ŠOK z Nemecka: Merkelová trpí duševnou chorobou!
http://instory.sk/279-sok-z-nemecka-merkelova-trpi-dusevnou-chorobou.html
Erdogan drží Evropu v kleštích
https://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fuzunoglu.blog.idnes.cz%2Fblog.aspx%3Fc
%3D592853&h=ATMN1ohjIEghYtVc4P4wGoNvFEJrZhDrdWgAYjFgj9y2f2LVfLbPtDT0yf4sztJizUnOr5R2ANNffsP3LEHgHx6RDu6txVD03KRSCtdl0e1vCvbXrGCX3hK3HMg1yDJ8Kmew&enc=AZMtMp0ecSYF0NbuV6tiSSpSiblSnxGTQW64_Hij7rD
19WIM6r7a0uQ4kfhYhE0PGHGR00bqtSrujPQrBrzoghUI8LEp4xnv8jw0xKzcd091Xr68xoUgIyXs
X3t4MkQhATdnEgWrNGa1FSQECQP9tsNgxHkaeYgUB0H4pAm_zIPhA987hU7e6H4l_THcPzS
WmmP9GR5EeQAP2wj_nhKBubwKYCQ3M6T4mY5XqlT8AVBxvVO9NGDvQ_1FUKHs8Ewk
diQG5HBFQllf5H1Zmxh_5xQbCpAnXUsiBMeYpq1gqI3ahaci5ZKG-t7aafD4pc2Q2M&s=1
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S-400, který Ankara koupí od Ruska, nebude integrován do protiraketové obrany NATO
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcz.sputniknews.com%2Fsvet
%2F201703164934150-system-s-400-Ankara-Rusko-integrace-NATO
%2F&h=ATNHAiuR1HTtkO3t0w_6u7pQVtsPnVi0TDLuMNks14MPwVonND_SEKvW3dT1sNaKMz6tZKNYsGMmQ8oJZFWPFi5PlOcrZjZB0gHM9i2wZQzOcB7Tl592XryGTLmblIiX
xRD1w&enc=AZMqx6m5eBFcH3M9_Bu4vaPN8aw9WvB6dQRGpSq-cY4PHV5gyT8vBdTsx2EixR4lDTravlMBESlv0IG3j1UPOblqmVTwTidrDTYylepR5ZTWzYzMxcE5mPpVgOpao3Ieq5w5BQRpu11UpqirN66VMPyiknHHQ3bzzlgm6bXUD4dcWFHZ33LZmmYMW2Z8iF97TnaAlU9iEIOG4ZMnaYLCk4semWTyMkfLCahJ3J
Lq3UVyQGYNf4CCl0I_dzclk32Dq6EcyfOOT0D6eljxrBx_uPl_Iz64LZX8ywHEUVf_zT60DApFnaQtwpHCL7y8jtU&s=1
Turecko přerušilo spolupráci s NATO
https://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fzahranicni.eurozpravy.cz%2Fblizky-vychod
%2F184753-turecko-prerusilo-spolupraci-s-nato%2F&h=ATNQHAOwm4euNWBopPnUWDOFuHSjxogwWunk9QrxPPi1lyoW_hnn6NrSo2cucfbSIWavTvO4222f9fd
iFlsoh-waXc0aAnEEkr0U28M0sGFnPhRt39FZWbCsfA4YR9j9IOyQ&enc=AZOHkr3sgTbj50lr623UR7j4LD3Kniv1bXXcvNHZf7W8GIMecp_IdEFv
ELFrvLABQHE7RX7XkIpEGxfuFB97Mg2rrB319l_22XKemxSNZPChdGSHznJeeh7FHCAY5V4zr-6H_1xN0N_r3jZRQyaUZF7XyJD7gyihF8b3YgxR_Sr69g72DgvGxje4w3huF5ZXLeNjKBpDOZdSwh9z21vwRp822Vj
kED69Y2qedzcCmJ2SbDpEfMixPpNvCRCwNG2qaEQ_Xx8-5f9luFpZlfL1tuwUC6N5Cjvfxe0pN4oiQUtMTL3A5faA6WBx0YdMqxUA&s=1
Petr Lukeš: Slované, svět patří Západu a jeho elitám! Vy v něm nemáte místo
https://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.parlamentnilisty.cz%2Farena%2Fnazorya-petice%2FPetr-Lukes-Slovane-svet-patri-Zapadu-a-jeho-elitam-Vy-v-nem-nemate-misto479330&h=ATMrhe6CqTWchsMKhcVQhoiMEXdsboy590KGQGytxKtoNMDQ5hgMLqXiSk-26nwqdQOO6PDvmZ-HU3LtQaLbXCY_lukIkc4WS_Stk8mxxoYF7V2TewvktKrG4GpXz9seVQJg&enc=AZM2bFFVWYbR5
YnhQeHf4jaztnRPxWwfB6PrBAz6LddX8LmkdgPfKzVsYyEIOtJuK2MaxILweY5RTP2FQ90ePqEjoN9FARGcS8GX9cxCJL7NsjwzrzfJlWFTjtD9Cs
RLq4-4d05gLgturMvBqy7l6a4dCmDEjsdL0hU54ixQAu0xa-MFQyDrrHHMce-UqMqcSEd6Bf9tWgp2mdfU2hBT_gO4rWiD5QTDRkDQpGfndhofyK4nHsERkJGeuMOFrSdqUHGoIt8M5kja6n98jQohNT2GioYRUFURl3BbJGneZRrkGdvNHfpclG_
HWPjh5GGU&s=1
Vraždění nevinných civilistů už není podle evropských politiků terorismem!
https://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rukojmi.cz%2Fclanky%2Fzahranicnipolitika%2F3552-vrazdeni-nevinnych-civilistu-uz-neni-podle-evropskych-politikuterorismem&h=ATO7vHkxbq9fiJI571DPgvkkQstWbrHaldQ2vdBRQguXb6ywg025AN226gzRQHw9N7L5hnK1zuFEg1uNumPtRAXWnH12OqzXlcsWWzm2reGoOI1cf1epFFvkK6FKu4SjZW3A&enc
=AZNHaQblIYYMYF1abMLCNa049nQCbhIXHSYCf5PZo2y_5WG0nYZdTa2ZX1Vihspe_x9ZJCoekgdMEXSAdKEPVQNO0pzCBTqciuiy0eT_aj14mZdIqDTSw09HkMY_8q03nhxOqDafPKsevQkvS1qOIaTQpmEWi6IcAWkQD
lWSVpQJrrKzR1XgUrJZDXDHA7nofRsMlP5Oo80tdDxvpwk3bAvn0scGmZIs5Mw0aBfoNJm4d
DrXtNwGwnOawwEsjADyZpZupstkILV-zsWU7Gfieq8B9LNNXFqmVS1Nl_d7K9KZkQo9_cPvDjHQs5oRnhbM&s=1
EU schválila zbraňovou směrnici. Islámský stát v reakci na to v Evropě kapituloval
http://az247.cz/eu-schvalila-zbranovou-smernici-islamsky-stat-v-reakci-na-v-evrope-kapituloval/
www.jkali.cz - apokalipsa

Unsere #Merkelmussweg - Demonstration vom letzten Samstag in Berlin war der Hammer danke PATRIOTEN!
https://www.facebook.com/I.Bearth/videos/848428128628435/
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Kurdové
Líbí se mi postoje tohoto člověka Yekta Uzunoglu a celkově povaha Kurdů. Oni také mají problémy
a také jsou v oblastech, ze kterých k nám chodí uprchlíci, ale Kurdové se k problému stavějí tak, že
nikam neutíkají a snaží se bojovat se zlem ve své lokalitě. Dokonce podle posledních zpráv se zdá,
že nad ISIS vítězí, ale nevím, co je na tom pravdy. Je zvláštní a pěkné, že mají svojí spojku v České
republice. Některé články jsem sem přidal a také odkaz na blog pana Yakta Uzunoglua.
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Islám
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'Západ dělá přesně to, co chtějí džihádisté. A tak teče krev'
https://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rozhlas.cz%2Fzpravy%2Fsvet
%2F_zprava%2Fzapad-dela-presne-to-co-chteji-dzihadiste-a-tak-tece-krev-1707883&h=ATO5u_Cv_6zddotb7PBjFQVdgPqfvxagdX1ab8mIsj9kuQivntpmDwh8IwrzdpFRx1agUQQFVXSEZjyeWdYwz2LHVBguPJB0IGAtJnjbCaZ_mOqdgmRkNI_QJl6XH8APTKpw&enc
=AZPX9vcR4vQCbNS5sCYy22oKb7DZOSK76cMBO4gcLJXIKO2ITFtTtJiJ0CSHHSLbEcLerRLilR9KuZJCcdY_QfdeIyaUHpuapyNoTz7-VEnj9xeqdqLid4uvlhOqtcWFiH2x7N7L9Ij5FYsrCP_NHaiqWpP89VqWE_VcXri5FfJx5HhSo5PRQ3vPGF_fw97Hn0_5PDD_OmRafbnYMga4z16kEJ3gXKGPs05_skxF381a76EjqjTgGQLx9y
B4HWAdNM15j1wc41As339HXhOr49M0RTvwdOQCeoPbkFy8bfSjrm3w7v3NPlzELHWTN64g
&s=1
Exkluzivní propaganda MF DNES – islám nevadí, češi se bojí o bezpečnost
https://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ivcrn.cz%2Fexkluzivni-propaganda-mfdnes-islam-nevadi-cesi-se-boji-o-bezpecnost%2F&h=ATP6qBWLyphY9M5auQwny-Cb6PPKixnB5dGFawoRWtQMnwTzMsNy7Ylkb1H3dim2UdnMaS3nt3IVTEulJ3ZkxdbB5zyamSK
_QjEAeEeaPXMscNCGV5ZF30Ji2NoHODiYk37pA&enc=AZNqqMcC0ffFDX6tiMZElWbWvN2
j-QxzVFam-mXDPmQNwIHpFe-tL4jwC55YM5pbN6e1cXfumZmI4vv_1YEPahyXjXvwZzTHKjCdnfjC2--1SnmfvJ-LhTtG90CnlVbgTbWccF59UNDTRkE0Fjkz_2ZWS6wMBceNNYelIWMuP7ZTPKDXpapues5BOz1t9xDl6khZCdyM9yuNk3LaKSnJfw22aBe
FkR6A7MUeAFnKNjp0ozo35JivSWetehq_llP6FnZ-SOD7NH1KUiSux14Hjjw6zyqpfJc_Tedj9f2Fw_PR3Efiv3ary97uzzC6WleI&s=1
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Rusko

Konec protiruských sankcí? Seehofer odletěl do Ruska, Merkelová ho bude následovat
https://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fzahranicni.eurozpravy.cz%2Feu%2F184735konec-protiruskych-sankci-seehofer-odletel-do-ruska-merkelova-ho-bude-nasledovat
%2F&h=ATM7HhoWCF4wJZxte_Djmy1hXISx7NrTo8h6FLnaxzthtaAMjAYucz9Lf0AaaULVJpoi
JMgSLxsyzrmbsLt7ZSEXrqWhcU45H19OywFxoeq6cRcywv3nsUgN0ucPNFiWfuPiA&enc=AZPs6HdOpZM1xc_L2yLSRhFRKRIEEWHz2wUanCJVwYWTQXjAlqBia0zX3ZyB8ntqQOdDVglr7sJFAiSGZNXNKNCfRYpX
ItNaymGK9enuKFunKRUvWlgrgq5lMZ2ZwERVPfClbqJ2D0XyL09uVxaz_DldDLVnpbAo0AwsvvGRjjHnC56QG2mOAObO-1cSdjhWyHNgnBWMtfj4s-quLy-QSBQK1V2iiEC25EjkxckTsq10pcSGUYUj-lMsyC7OJEMjqZP6TgkoUZ67Q72tJxT86U2sXtr86XkLnKxjBx9UA3TRHXZHQ4iIyCh2aEigqcs&s=1
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Amerika

USA se rozpadají před očima. Mosty, přehrady, vodovodní potrubí či silnice vyžadují
naléhavou rekonstrukci, zadlužená země je ale na mizině
https://www.casopis-sifra.cz/usa-se-rozpadaji-pred-ocima-mosty-prehrady-vodovodni-potrubi-cisilnice-vyzaduji-nalehavou-rekonstrukci-zadluzena-zeme-mizine/
Stálá zástupkyně USA při OSN vyzvala, aby nedůvěřovali Rusku
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcz.sputniknews.com%2Fsvet
%2F201703164933001-zastupkine-USA-OSN-Rusko%2F&h=ATPovO3KVtwhgdSvS0Ie5_Os1pUBDYZN4Y7EKU8uYvhriXtIQvFkRJe2N_LH4P9wiR90azPkurb4ggeHErJVX1Ug3Kz
N7r8l1RSHqCQrPe-LwxBJkzwBicGGIUO_uXMXvT_hg&enc=AZNlzC1PAuHYnQi95uIykLDaGbAIpvBMHVn64LUdyLZC11aGGJpSmKVh7fEamkPhAvby_rqK1Ze0
ZIxxg06HUsNUZh4Qk-iAN6iSMSP7cFXbmYHZqnj4PGyYrXxcp_F_Z_3qr8933z6VrMqJAXxXWnR2HNqWcxOIPP25n9F1lRdUwjR_tMUhTtotuvsrtEpIYbtCCOk
4nGV0_Usxp-E21u3lYZzSZbaiVubbTz2VyE9QE2b37KCUh6rMynXMkQp0TzV8oE3g2RrhQTdb7cE_7vNrF3zIHDQgIL__ht6_XcpFK0h1ii9-CLB1MDgqf9p8&s=1
Stálá zástupkyně USA při OSN Nikki Haleyová prohlásila, že Washington nesmí podcenit
„ruskou hrozbu,“ informuje MBC News.
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcz.sputniknews.com%2Fnazory
%2F201703164931586-Cernobyl-posledni-nadej-kyjev-investice-vsechno
%2F&h=ATOF6sAf6XFnnqK9nejPYKqlOIwhWIs1aZFaL5NWMcNSTXnnbNXawGKtRPZxJlR1
BnDsvqut7Y89ALpAchU0F4Zo9LuPcDmYDdQM1AghuzJEgaRjnQ6eh2dDEjfHh7gHftjeg&enc=AZPv1X
YWQHyQw6RBz_SoxS_P8vHuQHhTY5niluRH8ERkk7ijtWI0-VGU2P4XxicwCDY7bLTYfYF5upIuy6Zg5wrelvPjKCrhoopyjCbr6FUXiLB4MfshiEtuktk80AD_r1mJzlpP9slGLtiJB8FnaDg
RQ4F6PPobkXejyldsxU1hEoYpzGNYGKOLkfJ8dJ2UhulFNMiYh7JXTnDQAHZDQP3a_pJ4JyVwrYCCrOGRBOKvrue146DZN9CNcAuiFuBJP1xJvED9aV9s3dBZGqnKsXNGxfCU
wKiaCipm4H656AJgXGDkFvy8noxdkxdtd1V4g&s=1
Kongres zahájil "Plné vyšetřování George Sorose"
https://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsvobodnenoviny.eu%2Fkongres-zahajil-plnevysetrovani-george-sorose%2F&h=ATMjJJvPGxjB1tQ3mNetQFaHflwOe4rmDfmOay20SMFt4YcGhWdRgT6Cbbcqn1_kATyX2rFVasfUfJrU3rrQ6W9mKo-vglM9rnUDTmLZJjIyU2JT5BXxLUPS7J4gBw3w2uBg&enc=AZO58EQAHEtH7L0DRSCQhprlJ4w
B_4K77aFFuTyYCiwCmdKXy9xUTiVcz5ZfVJzaI3a8_8qEocd0MmQSiVPOBEvzexTcbiPPCPu7
uUPDf2QS7FtwuwKNaxzDu2WbxyfuFwVIibvqvXCtACSCaYb-E--a6H4cenlcSoqW-www.jkali.cz - apokalipsa

w0I2fJMwiM0gjKfFEB_3qyqqXOjioZgjCZfg7L_zOxPVrBqsnPf7EcNjVndMZ2-GMBLuDgP3YyxtdwTGgF0UtuVI7wPehm6rsCNhNruyImjod5lFM0quX49gaS8LtSqAn7JoiylYuC5
2loc1f_HJvYLj0do8&s=1
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Východ

KLDR varuje USA: Něco si na nás zkuste a
nezůstane nikdo kdo by podepsal kapitulaci!
http://pvpravda.cz/?p=5498

Média uvedla, kdo vystřelil rakety na izraelská vojenská letadla
https://cz.sputniknews.com/svet/201703174939517-media-raketa-izrael-letadlo/
Syrská armáda prohlásila, že sestřelila letoun izraelských VLS
https://cz.sputniknews.com/svet/201703174939831-syrie-armada-letoun-izrael-vls/
Kanadská novinářka Eva Bartlett: Jsem zpět ze Sýrie, korporátní média vám lžou o zdejší
situaci! AC24
https://www.facebook.com/AC24.cz/videos/1225342454208993/
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Švédsko

Musíme uvítat navrátilce z IS a začlenit je do naší
společnosti, tvrdí švédská ministryně. A pak přišla
ostrá reakce
http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/184617-musimeuvitat-navratilce-z-is-a-zaclenit-je-do-nasispolecnosti-tvrdi-svedska-ministryne-a-pak-prislaostra-reakce/
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Francie

Krveprolití v Paříži: Dvěma mužům někdo
podřízl krk. Alláhu Akbar, křičel prý vrah
http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/184928-dalsikrveproliti-v-parizi-pred-domem-se-valela-dvetela-s-podriznutymi-krky/
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Čechy
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Drzá podnikatelka vytáhla do boje proti Babišovi: Kontrola na každém kroku, nesmyslné
pokuty. Úředníky prý nahnali na EET, jiné věci se skoro nekontrolují
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Drza-podnikatelka-vytahla-do-boje-proti-BabisoviKontrola-na-kazdem-kroku-nesmyslne-pokuty-Uredniky-pry-nahnali-na-EET-jine-veci-se-skoronekontroluji-479823
Budeme Cikány také deportovat?....
http://svobodnenoviny.eu/budeme-cikany-take-deportovat/
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Andrej Babiš: „Všechno jsou manipulace. Nic nebudu zdůvodňovat.“
https://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fforum24.cz%2Fandrej-babis-vsechno-jsoumanipulace-nic-nebudu-zduvodnovat%2F&h=ATMtEK2p-y1OEwrm2TzamsCkOlvbe4BJN_mY76NsF3Ks7BI1mh1NmLGh6vtF2cDmiGfb3BZAIvwIp5axaLgZpkJ0o5YO
UQbfrTzU-xs82qBJDE86cEofHeca1fRPF11TL17_g&enc=AZM36tXK8KMZ2bARPYMNXd6U8A6aOz8FGhwG5Vv8JR7nRcM-ciMQNvxk66XcVXjcZQF9GOI10RdqUTCwISw9TB045RFMXb3LMapnCGyzBb_354rRrYO2bD2FLLgRFU2Lbgt9SZFfLwnFqX4rb4ftYzJ0Z-XhaHmJBNKWVZyoXaSqao_PvTxB8inlBiyKf5t26IuBFxMZrMwOnnuKEMKMnppPoigNz39pv_NyCxp8mxVLF0DYoFxArSncdmO
9veHKpR5z2n-v55koTM4U0DIR4pZDRj1TqEiwkOwot0SpqqNlPp5VV40yB3-EwYQs8vQ&s=1
Pavel Šafr: Černá středa Andreje Babiše: Kalousek ho pokořil a ukázal jeho slabé místo
https://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fforum24.cz%2Fcerna-streda-andreje-babisekalousek-pokoril-ukazal-slabe-misto
%2F&h=ATNIONA9_wqheZg7Y4vFVTQbVUy6bTHl5JQQiWTVaeERmDeiWZvEpgT3Db3kwH
86fTGEQ74ByOM1_JMukHSd0n9FoF8U1_FTdFzPHnvp0XEXXtCQcrCo_GxI1phJFqEs-I5pA&enc=AZOAi2h8wft6N0I5gW9UbSVHGyfyJLkWwXse1gt9KGBM0iacEPZpKao7BSwpriofy
Y4XJ5oxov7TaTshcaHP1IHAQMefxvFMh2c6Kojjdiil0aFLPa5Wj7vOrqzXAkhkaITeo8v8Q9e_C0
TPZ-9A5cDm2MlATz-jWe_gboVANzNgMT7R5l_FUS-clDM4IESkvmnsVEoRETFdYieH7oo2JTLL0GpFA7CzQbTRG7qZpebEKCAdu4mv9At0GUP9zcEYqhGl1kBW9OOYMUb
p3zk2cbreFaI1oI3_aJXCwyVputE_5jck2Au24wzsvW88ysB5S0&s=1
Politik a bývalá televizní hvězda: Ta část národa, která nepodporuje Zemana, podléhá
mediálním zkratkám, které hraničí s manipulací. A Horáček...
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Politik-a-byvala-televizni-hvezda-Ta-cast-narodaktera-nepodporuje-Zemana-podleha-medialnim-zkratkam-ktere-hranici-s-manipulaci-A-Horacek479814
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Ostatní
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15.3.2016 Článek o ovoci zdarma je hezky
popsaný. Také věřím tomu, že přístup zákazníků
ovlivňuje přístup provozovatele obchodů.
Zrovna tak i naopak přístup provozovatele může změnit i přístup zákazníků (k lepšímu, nebo k
horšímu). To samé platí ale celkově o vztazích mezi lidmi. Když někdo zneužívá dobroty ostatních,
tak si tím sám kazí prostředí kolem sebe (př. Jarka), které by v opačném případě mohlo naopak růst
do něčeho pěkného.
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