kurvy to sou
křetanský: Katolická církev není charita, vzkazují papeži polští biskupové.
mrazivý: Mráz zahubil všechny účinkující blešího cirkusu. By mě zajimalo jak dlouhou trvá vycvičit blechy a co vlastně všechno dokážou. Dokážu si
představit armádní, genetický vylepšený, blechy pro plnění různách úkolů v týlu i zázemí nepřítele.
31.03.2013 v 22:58:48

velikonoční potkánek s jarní nádivkou (dietní, pro lidi se slabým žaludkem)
potkánkova odyssea pokračuje. přestože to ráno nijak nevypadalo, někdy kolem oběda se váš budoucí messiáš rozhodl, že se probudí a dá do pohybu.
myslím, že magie sněhových vloček spolu s mystériem svátku velikonočního má něco do sebe. žel ufo, i mezi vámi - ubohými červy - se najdou podlé
kreatury ducha mdlého, které chtějí zabránit příchodu věrozvěstova a neštítí se takových odporností, jako nabrat svatého potkánka na kolo ďábelského
automobilu.

o co horší bylo mé večerní zjištění, že nějaký bastard zbavil potkánka vlastní hlavy! Toť věru mučednické vstávání z mrtvých. nechť podlou duši, která toto
způsobila, dožene spravedlivý trest! Ve jménu vědu, výzkumu, víry ve zmrtvýchvstání a převtělování, umění akce a reakce, nechť je toto vyvrcholením celé
série sledující život posmrtný velkého potkánka. Neboť nikdy nevíme co přijde zítra...

Jo, co by člověk ve jménu nových multimediáních umění neudělal. Fotit takovou surost velkoměsta.
31.03.2013 v 22:47:54

velikonoční neděle
potkánek je schovanej pod autem, takže nevim jestli jak to má s tím vstáváním. ale myslim, že nespěchá.
jinak praha je vylidněná, akorát tu zbyli mladí turisti z germánie, nějaký náckové (na naší tramvajový zastávce přibyl sprejem nastříkaný nápis "smrt
antifě"), pak muži v jejiž obličeji lze spatřit celoživotní kouření a popíjení laciných alkoholických nápojů vedouvši na vycházku svého špinavého a
neudržovaného pudla, no a nakonec zůstali i vietnamci, jejichž jeden člen komunity v albertu křepčil u nákupního vozíku, ze kterýho mu přepadávaly balení
coca-coly, která - jak sem zjistil později - byla ve slevě. Jo, toť velikonoce v matičce Praze.
Adrenalinové střílečce lasergame propadly už stovky Brňanů. Jo, obyvatelé Brna vždycky překvapí horkými novinkami. Ještě před civilkou, když sem dělal
praxi a pak posléze i chvíli práci ve svym prvnim zaměstnání v praze na národní třídě, což bude řekněmež kolem roku 2000 (jo, letí to jako asteroidy na
steroidech) tak v Metropaláci (klub Vagón a naproti Rock Café) v bývalém divadle Borise Hybnera byl chvíli projekt Lasergame. Jenže pro nedostatek zájmu
velmi rychle skončil. Tak teďka zkoušej rozjet Lasergame v Brně, takže brňákům už zbejvá jenom to metro.
Léky z konopí hned tak nebudou, nikomu se nevyplatí je dovážet. Ne, nevěřim, někdo si ten zákon musel přeci napsat a nevěřim, že by zákony vznikaly jen
tak pro dobrou věc, aniž by na něm někdo nevydělal.
Tvrdá data o přechodu na letní čas: horší spánek, víc infarktů i zranění. Fascinující, čím dokáži vědci ztrácet čas. Já jsem spal stejně dobře a stejně dlouho
jak sem zvyklej. Zajimalo by mě, jestli vědci vyzkoumali jakej vliv mělo zrušení času Polpotem v Kambodži na obyvatele.
Špinavé peníze? Podívejte se do vlastní peněženky. Devadesát procent amerických bankovek nese stopy kokainu. Jo, proto je v americe furt tak veselo a
všude samej úsměv.

31.03.2013 v 16:01:30

nalezeno na internetech
hledal jsem něco o hnití, ale tohle sem našel. autorovi se omlouvám, práva nemám.
Včera večer v parku,
omrdal jsem Klárku.
Teď se se mnou točí svět,
je mi 30 a jí 5.
Ona to však nepoví,
hnije totiž ve křoví!
Dneska večer v parku,
vyhrabal jsem Klárku.
Včera jsem byl pedofil,
dneska budu nekrofil.
Další týden v parku,
zase hledám Klárku.
Zbyla tu jen halda červů,
rozhlížím se kam ho narvu.
Teď už nejsem nekrofil,
už je ze mě zoofil.
Měsic na to v parku,
okopávám Klárku.
Teď mi na ní raší tráva,
za chvíli se zhulím jako kráva.
30.03.2013 v 20:53:43

kimovy sny
fakt by mě zajimalo, co se tomu kokotovi honí hlavou...

30.03.2013 v 20:23:56

potkánek: den před zmrvýchvstání
stále čeká na impuls, který přijde v ten správný okamžik. ano, i mrtvý pozná konec světa. i když realista by řekl, že tam bude hnít, dokud ho déšť
nespláchne. očividně nikomu nevadí, ba dokonce dneska si prohlížela nějaká děvčata. myslim, že nemůže říct, že by trpěl pozorností publika a fanoušků.
očividně mu dělá dobře.

pro slabší osobnosti: toto je jen umělecký časosběrný fotografický experiment zachycují průběh rozkladu a tlení obyvatele města z řad zvířecí říše. výsledky
budou odeslány na centrálu intergalaktické rady, kde se stanou součástí rozsáhlé zprávy o případných důsledcích rychlého vyhubení lidstva. no prostě, jak

dlouho budete hnít, než bude planeta zase obyvatelná.
30.03.2013 v 20:18:07

krůta
jo, dneska sem pek krutý krůtí stehna. na kořenový zelenine, trocha slaniny, tymián, jalovec ala zvěřina. jo dobře sem to ukuchtil.
ivka koncert, já pohotovost. zítra akce, ale na střízlivost.
dneska asi spíš nějaký obrázky.
30.03.2013 v 20:13:45

potkánek: příběh pokračuje
ano, očekávané se stalo skutečností. velikonoční odlet pražáků způsobil, že mrtvý potkánek se opět ocitl ve světě živých. automobil mající místo rovu odjel
za velikonočními rituály v očekávání nedělního zmrtvýchvstání potkánkova. hříšníci! bojte se odplaty potkanovy!

29.03.2013 v 23:50:10

nuda v síti
mám tu pohotovost, sem celkem rád, ale mírně nudnej večír. ivka je u voka s němcema a já u počítače sjíždím weby. no podíval sem po dlouhý době na sr,
jak to tam vypadá a jestli náhodou nejsou v nabídce modrý tabletky s logem delfína. no nenašel sem, ale jinak spousta jinejch modrejch tabletek v roztřelu
120-200mg jo. no byznys prostě. každopádně jen ryze pro zajímavost a ze studijních účelů, co všechno se vlastně dneska taky dá koupit přes internet v
jeho černý zóně a v jakejch množstvích... při současnym kurzu 87.8usd/btc.

2cb, 25inbome
29.03.2013 v 22:33:27

mrtvej knihtiskař
no musim teda poděkovat id stipack za nález a digitalizaci tohodle přeloučskýho olckůlu... Mrtvej knihtiskař – Mezi štěrbinou a víkem (Přelouč, 1992)
29.03.2013 v 13:02:46

karla je píča
jo, znáte určitě písničku od kapely Nšo-Či "Karla". Jak tam zpívaj v refrénu "Karla hrozně ráda hrozně ráda hrozně ráda pozoruje. Karla hrozně ráda hrozně
ráda pozoruje." Tak ano, musím říct, že Karla je píča.
Tuhle narážku sice nepochopíte, protože se jedná o přesně jednu tu Karlu, která nemá ráda marihuanu a ráda kecá jinejm do života. Ale nemá s tou pěknou
písničkou nic společnýho, teda kromě jména. Spíš asociace.
29.03.2013 v 12:59:04

sníh
no, chtěl sem jít na oběd, vlezu do hospody a ta k mýmu překvapení úplně narvaná. kurva, co ti podělaní pražáci dělaj, proč neodtáhli odzimovat ty svý
chaty, chalupy a jiná venkovská sídla. důchodci v okolí mé práce již opustili svá invalidní stání pro automobily, tak proč ne i ten zbytek. no paní pinglová se
mě snažila přesvědčit, že prej ať si k někomu sednu, načež sem jí musel vysvětlit, že se snad posrala, že za ty roky, co u nich utrácím tiketky a peníze, by
snad už měla vědět, že chci mít k jídlu klid, že nemám fakt potřebu sedět sám u stolu s hafem cizích lidí, na jejichž přítomst a kecy fakt nemám náladu, a už
vůbec nemám chuť a čas čekat při jejich tempu dvacetpět minut u stolu s nějakejma kokotama než mi přinesou polívku, to se radši zkusím jít najíst později.
Já nemám nic proti jíst u stolu s dalšíma lidma, ale musej to bejt známí a ne nějaký kokoti, co se přišli jenom nažrat. to fakt nasrat. ne, nejsem prostě ten
typ člověka, co se dá do řeči s každým retardem, kterýho v životě potká.
takže abych nějak vyplnil a zabil čas, stáhnul sem z mobilu pár sněhových fotek. včera sem si blejsknul poslední zbyteček sněhu u nás ve strašných
strašnicích...

no a dneska ráno se probudím a všechno je mírně jinak :))

29.03.2013 v 12:54:18

američtí imperialisté
jo, kim je rozhodnut zničit americký imperialismus a nejsem si zcela jist co bude stahovat za filmy a porno, až se amerika vypaří v jaderný výhni. no možná
se vrhne na indickou kinematografii produkovanou bollywoodem.

29.03.2013 v 11:20:41

rambo III.
jo, to je fakt bomba. můj nejoblíbenější z celý trilogie. dodneška nechápu, proč za tohle dílo nedostal sylvestr oskara. je to jeden z těch mála filmů, který
můžete vidět pětkrát ročně a furt se na něj dá dívat od začátku až do konce. rambo nůž co řeže ostnatý dráty, bazooky, soundtrack, ta kamera a ty scény. to
jak si vypaluje ránu střelnym prachem je srovnatelný akorát se slavnou scénou z koupelny v psychu. pokaždý si říkám "ne, to není možný, to neudělá" a
vždycky to udělá.
no a už vůbec nekomentuju poctivou trikařinu, skutečný výbuchy a hromady kečupu místo krve.
28.03.2013 v 23:21:03

čtvrtek
jo je čtvrtek, včera pohotovostní hospoda. jo, je to celkem vtipný bejt střízlivej v hospodě. akorát se těšim až bude léto a bude se dát sedět zase na
zahrádce, zahulený prostory mě tak trošku serou. taky u voka vopravujou dámský hajzly. je to hrozný s těma ženskejma, obsluha jim přistaví krásnou
modrou toitoiku venku na čerstvým vzduchu, hnedka u vchodu do hospody, a těm potvorám se ven nechce a musej chodit k nám na pány.
vzhledem k tomu, že si zcela nekorektně a šovinsticky myslim, na základě toho co sem v životě viděl, že ženský sou větší dobytkové na veřejnejch hajzlících
než muži, sem zvědavej až domrdaj pánský OO, jak se budou tvářit, až my muži budeme chodit chcát na dámský....
no to je asi tak všechno. chtěl sem vám vyfotit potkánka, stále leží na silnici, ale už teda není tak nafouklej, jenže nad ním furt stojí nějaký auto, když du
kolem. Nepředpokládám, že by jeho mrtvolku někdo odklidil, takže až půjdu kolem v nějaký vhodný čas, kdy nad ním nebude nikdo parkovat, udělám photo.
z tisku:
Uznání Vietnamců za menšinu mohou zhatit obchody s drogami. Já nevim, já fakt nevim. Já sem asi rasista, když si myslim, že je to úplně zcestnej nápad.
Prohlásit je za menšinu, tak jim jenom umožníme dělat ty svý šmeliny tak nějak legálněji a sofistikovaněji a jestli si někdo myslí, že když z nich uděláme
menšinu, že přestanou dělat drogy a obecně kšeftovat se vším co nese, tak je idealistickej čůrák. Ale jak říkám, já sem ovlivněnej tím, že si pomatuju jejich
první vlnu z osumdesátých let, jejich stánky na trzích na Valech, digitální hodinky, džíny, džísky, plísňáky, kazety, videokazety (pochopitelně buďto to čisté a
nebo s legálními kopiemi) a vůbec. Nejdřív je prudit řádně čoikou a celníkama, zjistit, jestli padesát ťamanských krámů v okolí jiřího z poděbrat řádně odvádí
daně a jestli ty marihuanový puchy, co občas cejtím ze sklepů domů, kde mají ťongové svý supermarkety, jsou jenom moje halucinace. Pak možná ano, ale
znova zdůrazním, že nemám proti nic jako proti lidem, kocáb mi jako člověk taky nevadí, žeano, bych jim nějaký ty práva menšiny uznal, ale i menšina ať
uznaná nebo neuznaná by měla dodržovat zákony země, kd žijou. To je jako, kdyby chtěli turci a jiní muslimové v germánii, aby se islám stal státním
německým náboženstvím.
V Kladně vyroste obří nákupní centrum za 1,5 miliardy. Už má povolení. Radní na kladně budou asi úplatní, protože jinak si nedokážu vysvetlit, k čemu
kladeňanům bude takový monstr obchodní centrum...
Schwarzenberg: Klausová velvyslankyní? Vypadá to jako odměna za podporu. Myslím, že ti dva buzeranti v opozici, muslím Klause se Zemanem, nebudou
knížete mít rádi. Vopravdu ne, ale Livie jako velvyslankyně??? To je hrozná píčovina, která se mohla zrodit jen v přehřátym mozgu.
Botnet proskenoval celý internet: používá se jen třetina IPv4 adres. Pěkná práce... :)

Zajímavosti z průzkumu mezi českými uživateli internetu. Jsem rád, že patřím mezi tu vzdělanější část uživatelů českého internetu, která diakritiku při psaní
emajlů nepoužívá. Kolikrát začnu psát emajl klientům a přichytím se u toho, že první větu napíšu s háčkama a čárkama, protože mi to už v práci bylo
párkrát řečeno, ale pak se přepnu do uplne normalniho psani bez nejakyho posranyho zdrzovani se s hackama a carkama, zejo. No a pak je na konci mejla
jednodusi vymazat hacky a carky z první vety, nez tu podelanou diakritiku dopisovat do zbytku emajlu.
Engineering the Bitcoin Gold Rush: An Interview with Yifu Guo, Creator of the First ASIC-Based Miner. Pěknej rozhovor.
28.03.2013 v 12:19:01

tip na film
Sound City - Nutná povinnost pro každýho fanouška muziky...
27.03.2013 v 15:09:08

středa
no to mě poser hlavu, ale dneska vopravdu práce, zase práce. posílání emajlů je tak zkurveně vyčerpávající.
ráno mě zase odchytnul uklízeč, že prej jestli vyčesáváme čokly, že jich je na schodišti hodně. no já nevim, uklízeč/ka má prostě uklízet a neptat se. fakt
sem na něj vyjel, protože dopiče jestli mu vadí, že musí uklízet psí chlupy, já ho můžu toho problému fakt dobře zbavit, protože krutá realita je taková, že se
najde dalších deset lidí, kteří by to za ty směšný prachy dělali s větší radostí a za méně keců. On prostě nechápe, že je to moje dobrá vůle, že po mý volbě
do politický funkce sem nechal fungující věci tak jak sou... Ale totok, dyk je kurva jaro a čokli línaj a já sem kurva předseda, ne???
Krásky pod sítí Kiki a Maki sní o medaili z Ria a těší se do tepla. Jojo, plážový volejbalistky. Protože plážovej volejbal není v našich končinách příliš široce
rozšířeným sportem, holky sháněly sponzory tak, že se nechaly vyfotit do kalendáře. Taky máme v práci na recepci jeden takovej kalendář pověšenej a na
stole u recepční jich je asi dvacet kousků s autogramy. Akorát tedy, když sem si je prohlížel a říkal si, že by se jeden hodil na záchod (jistě pomatujete si ten
krásnej bolševickej zvyk mít na hajzlu nějakej kalendář ideálně s nahotinkou) a nebo někam obecně na zeď. No, byl sem zastaven s tím, že kalendář je
pouze pro VIP...
Heger: Nad zákazem kouření vítězí byznys a stranické zájmy. Tak mě by docela zajimalo, jaká lobby zase chce zrušit cigára. Je to sranda tihle bojovníci proti
kouření. Ještě nedávno se hulilo všude, v kinech, vlacích, na úřadech, prostě všude. Kouření cigarety byl znak emancipace a každá feministka když nehulila
péra, tak hulila aspoň cigarety. No a teďka chtějí nějaký zákazy. Proč kurva zakazovat kouření, když cigarety, tabák, tabákový výrobky a nikotin je legální.
Každej si o svym zdraví může rozhodnout sám za sebe a nepotřebuje k tomu nějakýho kokota z ministerstva...
Komunista Grebeníček: Nechte si Mašíny, Palach je náš. To je kanál, to je bolševickej hnůj a žumpa. Kdyby tohle Palach slyšel, vstal by z hrobu a šel by se
zapálit znova. Ano, stále platí, že nejlepší komunista je mrtvej komunista a taky platí, že jediný co platí na bolševiky jsou lidé typu bratří Mašínů...
RIP Jiří X. Doležal aneb falešná Stránka oznamuje úmrtí JXD. Teda Jiří už neví jak na sebe upozornit, aby se mu tohle fingování vlastní smrti jednou pořádně
nevyplatilo...
27.03.2013 v 14:48:17

imho
Levice ztrhala nový plán ODS: Dělají si z lidí legraci šílenými nápady. No, nechci nijak chválit ODS, je to taky humáč, ale celkem mě rozesmálo, když ten
socanskej věčně mladej předseda a tlučhuba tvrdí, že "Lidé nejsou hlupáci, náš národ netrpí kolektivní ztrátou paměti". Já se obávám, že se hrozně mejlí,
protože tenhle národ má s pamětí dost velký problémy... žeano.
Moderní matky a vaření? Kombinace, která se často nevidí. Jo, upřímně, radši bych byl sám než se ženskou, která neumí udělat vývar, bramborovej salát a
řízek. Hodně zlá budoucnost nás čeká, když ženy budou trávit celý dny po mimibazarech, fakebookách a jinejch sračkách, a pak se budou vymlouvat, že
nemaj čas na vaření, kdo bude krmit děti? to si jako myslej, že děti bych krmil nějakejma žrádlama z prášku...??? nasrat jako, proč bych měl podporovat
někoho, kdo ani vařit neumí???
26.03.2013 v 14:48:00

hnusní lidé města pražského
všude na světě je stejnej poměr hnusnejch lidí. tento poměr byl naposledy vidět, když se milouš zeman stal presidentem některých občanů týhle republiky.
jsme země plná slušných lidí, co čech to muzikant, co čech to zlatý ručičky, co čech to vzdělanec. takovejch pohádek co se o tý naši zemičce povídá, a furt
ne a ne ten ráj - díky našim úžasným schopnostem - přijít. Máme Miloše za presidenta, máme tisíce hektarů golfových hřišť a různých podivných wellnes
podniků za peníze z evropský unie, máme prý nejspokojenější důchodce a nejvíc děr v silnicích.
Jo, obávám se, že je to celý o lidech a že celej problém je, že společnost hnije pěkně odspoda. Drobní zlodějíčci, vyčůránci a podvodníčci, přes zloděje,
vychcánky, podvodníky až po řádný šméčka, kurvy a mrdky.
Celý to je vo tom, že vystajlovanej čůráček nechá svýho čokla srát na žižkovskym chodníku a přitom se k němu naprosto vůbec nehlásí jako by to nebyl jeho
pes. Všechno to začíná u nás dole, mezi vobyčejným lidem a póvlem. Není to o změně odzhora, ale nýbrž odspoda. Takže až se čůráčci žijící ve městech
naučí po svejch čoklech uklízet, pak nebudou zasraný chodníky a pak bude o krapánek líp. Jenže mrdka k mrdce sedá a ať štěkám jako hrom, mrdek bude
furt přes milión.
Analytik: S pyramidovými podvody se roztrhl pytel. Jo, a pořád se najdou blbcí, kteří na letadlo skočí. Známe to jako letadlo, pyramidu, ponziho schéma a
nebo jak se dneska moderně říká (pro moderní oběti) "multilevel marketing". Až vám bude někdy borec v sáčku a v botách s dlouhou, zvednutou špičkou, na
otázku "ale to je přeci letadlo", tvrdit, že to rozhodně letadlo není, tak si kousněte do jazyka, poslechněte si ho, nechte si jím zaplatit útratu, tvařte se
strašně nadšeně (což nebude problém, páčto celá ta presentace bude vtipná) a běžte do prdele.
Smrt po předávkování extází je velmi vzácná, říká odborník. Jo, já si furt říkám, že je to celý divný. Zajimal by mě výsledek pitvy, čím se vlastně nadopovala
a nebo jestli neměla nějakou nemoc...
Orgie náboženského násilí v Barmě. Buddhisté lynčují muslimy. Hm, a já si nějak myslel, že buddhismus je mírumilovné náboženství a vono hovno, sou to
stejný kurvy jako křesťani.
Syn ničil důkazy, přiznala matka Inda viněného ze znásilnění studentky. Já jen kvůli tý fotce z východního slovenska co je v úvodu článku...
Podívejte se, jak bude vypadat Windows Blue. Jejda, to sem se dneska fakt nasmál, vopravdu jo. Tak já vám nevim, ale mám tak trošku jinou představu o
inovacích, než microsoft.
1) Humor první: Zdá se, že aktualizace Windows 8 jde ve šlépějích mobilních Windows Phone, poněvadž Metro nabídne další rozměry dlaždic. Široký a
čtvercový rozměr podle snímků doplní přinejmenším ještě malá ikona a velký čtverec složený z dvou širokých dlaždic nad sebou. - Já teda nevim jak to
vidíte vy, ale já to chápu tak, že velký dlaždice a velký čtverce půjde zmenšovat až na velikost bývalých ikon na ploše. wow, great, cool... olol
2) Humor druhý: Další obrázky dokládají, že Microsoft nejspíše zapracoval i na možnosti rozdělit monitor na dvě části. V tuto chvíli lze rozdělit monitor na
úzký panel a hlavní část, přičemž vedle sebe tak mohou běžet buď dvě aplikace Metra, nebo jedna aplikace Metra a desktop. Podle snímku ale půjde monitor
rozdělit na dvě stejně široké poloviny. The Verge nicméně píše, že monitor takto půjde nově rozdělit až na čtyři aplikace vedle sebe, což může najít uplatnění
ve vícemonitorovém prostředí. - Neuvěřitelný, vopravdu neuvěřitelný, po letech vývoje, po vyhozených miliardách, operační systém umí rozdělit monitor na
dvě půlky. Myslim, že Radek Hulán musí zažívat multitask orgasmy...
26.03.2013 v 12:57:18

uzavřený ekosystém

fotografie ekosystému uzavřeného v nádrži na dešťovku.

25.03.2013 v 14:51:28

dřevo III.
Nějaký hromady dřeva pod sněhem

dřevo je pryč

a schovalo se na různý místa

pálení klestí

unavená Tara

25.03.2013 v 14:49:02

to by jeden brečel
1) no, chtěl sem si pustit nápovědu k příkazu shutdown na jednom testovacím virtuálu, co mám u klienta k testování. No, jenže jak sem tak nějak naučenej,
že za příkazem bývá obvykle k zobrazení nápovědy přepínač /h, tak sem tak nějak učinil a no hnedka šel ten stroj doprdele a já o něj přišel. No, když sem
se asi po třičtrtě hodině dovolal k týpkoj, co má vmware nastarosti, protože probáhají nějaký migrace a přes svůj účet a vsphere klienta sem se nedostal k
tý vmfarmě, takže sem musel prudit, dozvěděl sem se, že u microsoftu obvykle switch /h znamená něco jinýho než nápovědu, v tomto případě hibernaci.
Vopravdu musim poděkovat firmě Microsoft za to, že mi přidělala práci.

2) Nová verze Windows unikla na veřejnost, vylepší dotykové ovládání a přinese více barev. Jo, protože většina BFU jsou blbečci, kterejm stačí barevný
omalovánky a když jim nestačej omalovánky, tak vědí, kde se mění typ písma, ikonek a vůbec celých grafických témat windowsů. Ale to určitě znáte všichni,
nečitelný font pod ikonami, příšerný barevný kombinace typu žlutá a zelená dohromady, brutální obrázek na pozadí v podobě vlastních či cizích dětí,
manželky, partnerky a nebo nějakýho zvířátka v komické debilní pozici.
3) Z bývalých záchodků jednoduchou rekonstrukcí vznikla nevšední kavárna. Debilní móda dělat z hajzlů kavárny či jiná místa pro debilní lidi. Je mi jasný, že
je co celoevropský trend, že to není problém jen Prahy, ale kurva kde se pak má jeden ve městě vychcat. To je samá kavárna, bistro nebo galerie ze
záchodů, on je to ubermegacool nápad, ale kurva kde se vychcat ve městě??? V hospodě nebo restauraci vás vychcat nenechají, pokud si aspoň nedáte
nějakou předraženou vodu a když už chčijete na ulici, tak hrozí, že přijde nějakej retard v uniformě a začne do vás prudit, že chčijete na veřejnosti. Ano,
většina radních je jen retardovaná a myšlenkově omezená sorta podivných smrdutých existencí.
4) Policie viní čtyři mladíky z distribuce zvlášť silné drogy. A to tý mařce neřekli, že je to silný? Ale i kdyby bylo v každý tabletě 150mg, tak půlgram nezabíjí.
Pořád týhle smutný kauze nerozumim... No, prostě drogy nejsou pro každýho.
5) Prokažte věrnost režimu a prodávejte drogy, nakázala KLDR diplomatům. Ale kdo by to řekl, že severokorejci oblibují starej dobrej perník...
25.03.2013 v 14:15:53

dřevo II.
jo sem zpět, fakt hotovej, hrozná fuška. ale mám pocit celkem velký spokojenosti. fajn vejkend. pivo, slivovice, rum a víno, a práce ofkoz.
24.03.2013 v 17:36:33

olol
Sebrala jsem lišce zajíce, dejte mi ochránce přírody, volala žena na linku 156. No, buďto ji někdo něco nasypal do pití a nebo to byla moderní městská
žena... OLOL
22.03.2013 v 13:29:50

dřevo
jo, dneska večer jedu na dřevo. jo, slíbil jsem pomoc, a to dokonce pomoc svejma vlastníma rukama a svalama. jo, mě bude bolet tělo, tak jako bolí
každýho ajtíka, kterej ví, že sport a námaha převelice škodí zdraví. takže návrat až v neděli.
celkem se těšim, bude změna a možná se i vyspim v místech, kde mi nebude zvonit pod oknu tramvaj. :)
Bachař Vondruška souzený za bití vězně bude krajským zastupitelem za KSČM. Bolševická špína a smrdutej komunista si nejspíš myslí, že má právo v týhle
společnosti existovat. Jo má právo, je demokracie, ale neměl by škodit ve veřejnech funkcích, protože bolševik bolševikem zůstane a nikdy se nezmění. Ne,
nemám rád komunisty, oni by neměli rádi mě, protože jedinej dobrej komunista je mrtvej komunista.
Rusové nepomohou, krachující Kypr nechají napospas osudu. Jo, soudruzi tuneláři nechtěj danit, tak hledaj pomoc všude kde to jde. Pokud se nechtějí
podřídit EU a Rusko je poslalo do hajzlu, tak jim nezbejvá nic jinýho než se domluvit s Čínou, aby za ně uhradila pohledávky a naoplátku se Kypr stane další
čínskou provincií.
ODS vyrábí zmetky, zní ze strany. Má se Nečas bát? Jo, souhlasím, vyházet je všechny zmetky, protože mě sere se dívat na úřednickej ksicht nečasův a
šťastnýho borise výraz retardovaného obyvatele jedličkova ústavu, taky není nic co by ve mě budilo nějaký naděje.
K rasismu v Česku prý přispívá i Miloš Zeman! No není se čemu divit, když se oblopuje takovejma zmrdama, co mu leštěj bradu.
Smrt na maturitním plese v Praze: Bára (†19) se předávkovala extází. Jo, to je smutný, fakt smutný, ale je tam několik ale...
a) Měla v pití drogy. To je neuvěřitelný, jak se tahle stará legenda táhne. Nikdo drogy nebere, jen je někdo z prdele sype do pití, asi santa klaus. A přičemž
by se možná rodiče divili co jejich děti...
b) No, jestli měla trojnásobnou dávku údajný extáze, i tak by měla normálně přežít. Spíš to vidim, že ekstoška do 45minut nezabrala, tak přiložila další a
pak ještě jednu další. Základní chyba, protože to nejspíš nebyla extáze, ale nějakej jinej sajrajt (nejspíš nějaká ta moderní research drugs obvykle z číny),
takže když jí to najelo, tak to najelo hustě a nedalo se s tim nic dělat.
c) když něco beru, tak to beru zodpovědně a vopatrně. kdyby měla krystal mdma, tak by to bylo jinak.
d) navíc skutečnou extázi přežijete úplně v pohodě, i když si naložíte 300-400mg, ideálně aspoň na dvakrát :), pravda tedy je, že von se pak trošku změní
pohled na svět, charakteristký je rozvostření zraku, jakoby se rozjela synchronizace mezi sudejma a lichejma obrazovejma řádkama, taky člověk čumí jak
tele na vrata a může vidět i věci, u kterých není zcela jistý jestli existujou, ale to prostě a jednoduše to odezní.
update 16:57 = Jo, ty dnešní holky, už chápu rodiče proč si dělaj účty na fakebůkách, aby mohli hlídat svý děti. a ten konec... údajný záznam z fakebooku..

22.03.2013 v 12:00:24

rambo II
tohle vysoce umělecký dílko vždycky potěší. jsou tam rusáci, vietkongové a šípy s výbušnejma hrotama.
21.03.2013 v 23:31:44

z tisku
V Evropě se šíří islamofobie, v ČR hlavně protiromské nálady. Sem nějak netušil, že Romové jsou vyznavači islámu.
Učitelka ve školce konvertovala k islámu: Na internetu to vře. To bude nějaká mladá blbka. Celkem by mě v tom jejím multikulturním nadšení zajímalo, zdali by v Pákistánu, Iránu nebo jiné muslimské zemi byli tak tolerantní, kdyby učitelka přestoupila na křesťanství a učila bez hadru na hlavě. Nebo že by žena
vůbec měla učit. Obávám se, že iránský pastevec koz nemá pro multikulturní svět příliš pochopení.
Zoufalství na Kypru: Rozbili jsme synovo spořicí prasátko, abychom měli na jídlo. Se obávám, jak to tak sleduju, že na Kypr je na tom jako Řecko. Normálně
ho rozkradli a přičemž nechápu, jak mohli Kypr rozkrást, když strašně dlouho to byl daňovej ráj, kde končilo mnoho - nejen českých - tunelů a zlodějin.
21.03.2013 v 14:44:53

hospodskej větrák
hm, hospodskej stylovej větrák...

21.03.2013 v 14:15:07

uspěchaná doba
jo, řekl bych, že doba je fakt čím dál tím víc rychlejší. já když sem byl mladej, tak sem byl rychlej jenom pod vlivem drog. dneska mám takovej pocit, že
spousta lidí se snaží bejt dynamická, rychlá a já nevim ještě jaká, takže to nakonec vypadá tak, že internet je plnej lidí, kteří píšou celý hodiny, kolik toho
mají na práci. V hospodě na obědě nemají trpělivost počkat si na účet, takže se musí postavit do fronty u kasy, aniž by jim došlo, že jsou v hospodě s
obsluhou a když sem kurva v hospodě s obsluhou, tak chci bejt obslouženej od začátku až do konce. dýška se nedostavají totiž ani ne tak za jídlo, jako
právě za obsluhu. no a pak se takovýhle mladí dynamičtí a nebo očividně staří s vizáží a oblečením mladýho dynamickýho blbečka v teniskách v honbě za
nějakým modernim bludem nezastaví při vstupu do hospody, když vychází skupina lidí. Jo, bylo nás víc co sme odcházeli, já šel poslední, no a jak sem vešel
do vestibulku, tak se na mě zvenčí namáčkl nějakej frikulín a začal se cpát do vnitř a za ním nějaká vystajlovaná manda. Tak sem mu řekl, že slušnost je
taková, že nejdřív nechám lidí vyjít a pak teprv vstupuji. Stejně jako v emhádé nejdřív nechám lidi vystoupit a pak nastupuju. Prost takový ty základy
slušnýho chování, který učil už Guth-Jarkovský. No a mysleli byste si, že ten čůráček ustoupil a nechal mě projít. Jasně že ne, promáčknul se se slovy "než
ty se vykecáš, tak já už tam budu", úplně jako když děti ve školce závodí s autíčkama. No a ta vystajlovaná manda stála venku a smála se, tak sem ji sjel
svým pohledem od spoda nahoru, v na některých částech těla sem se očima zastavil a věřte mi, přestala se smát. Asi se jí nelíbila poznámka na jejího
starýho na téma "hulváti".
Debilní doba přináší debilní lidi a obávám se, že bude hůř a pro nás lidi, co sme chytrý a zbytečně slušný, to bude zlý...
21.03.2013 v 13:59:34

jo čtvrtek
včera pěkná nakládačka. vymotat se ráno z postele bylo takový složitější. jinak práce ok, dneska v 16h zase pokračování.
Musim si však poznamenat, že lidi žijou facebookem víc než sem si nejspíš myslel. podle hoven, který sem zase včera v hospodě slyšel, někdo napíše na
facebook nějakou inteligentní sračku, ta se začne nekontrolovatelně šířit a smrdět. Pak sedím u stolu, někdo přijde "já sem na facebooku četl".
Jsem rád, že tam účet nemám a že se neúčastním spíčenejch diskusí spíčenejch lidí, kteří se po celý dny nuděj až tak, že píšou na internety totální hovna.
Jediný co vim je, že až se jednou naseru a doslechnu se zase něco, vo čem vůbec nevim a co de nejspíš schválně mimo mě, aby se čekalo jak budu
reagovat, tak se naseru a přijdou změny. vopravdu velký změny. já planě nevyhrožuju ani nešířím výhrůžky tak, aby se vo tom ten komu je vyhrožováno
nedozvěděl. To je podlé, hnusné a hodné jenom bolševika.
smrt facebooku a mor na všechny registrovaný bez vyjímky!
a to je ještě problém, že většina uživatelů fb naprosto netuší jak se má na síti chovat, naprosto netuší, že informace se šířej rychle, že drby a sračky se
nesou nadsvětelnou rychlostí a vůbec si neuvědomují následky a konsekvence, který to může přinýst. Zvláště, když většina lidí je tak hloupá a blbá, že
nejdřív píšou (což je ještě horší než nejdřív mluvit) a pak teprv přemejšlej. Pokud přemejšlej. A Ivka v tomhle není jiná...
21.03.2013 v 13:00:13

hm středa
no, aby se neřeklo, že sem dneska nic nezaznamenal, tak jen pro úplnost:
1) mám práci. a nejvíc jí bude mezi 16-18h, takže nejspíš na pívo půjdu rovnou z práce. no, vlastně tak jak to má bejt. po celodenním vyčerpávajícím
flákání, zasloužená odměna.
2) no když se může pokérovaná a červenovlasá manda z holandska pojmenovat jako "vizuální umělkyně", tak já sem "písmenkový démon alias textový
umělec". to je fér, ne dementi?
20.03.2013 v 14:14:48

večer
mokrej sníh roztál. kdyby to šlo, nebylo by marný, aby v noci zase nasněžilo. aby bylo na co vzpomínat.
dneska zase nějaká práce, a vůbec jí teďka troška bude. zejtra se musim ráno stavit na pévékáčkách, pražskejch vodovodech a kanalizacích, mají tam pro
mě snad připravený plány kanalizace pod barákem. no, dlouho sem tam nebyl, jednou v prvnim zaměstnání, ale to buďto bylo před civilkou nebo po civilce
těsně. a jen jednou, páčto ten byznys nějak nevyšel pak.
Klaus glosuje sjezd ČSSD. Pochvaluje si, že Dienstbier už není místopředsedou strany. Ach ten Klaus...
Zeman posílá dopis do Pákistánu. Kvůli únosu dvou Češek. Jo, když může Zeman vyhrožovat pákistánskýmu presidentovi, tak já můžu taky: Vraťte nám
naše holky, vy zasraný ovcomrdi! Jestli je nevydáte, tak vám tu vaši posranou zemičku vypálíme slivovicí a vodkou, chlebový placky budete hlady žrát s
vepřovym sádlem a každej druhej pes se bude jmenovat Alláh. Máme Grippeny, máme armádu a máme desítky odhodlaných mužů chránit čest nevinných
panen! Toho bohdá nebude, aby holky sloužily v muslimskym ráji teroristům za odměnu! Vzdejte se nebo budete asimilováni!!!
19.03.2013 v 19:47:31

jedno dítě a více dětí
no, byl sem na obědě. šel sem celkem pozdě, aby bylo po špičce, byl sem v tý posraný hospodě skoro sám a stejně sem 25minut čekal než ten podělaný
maso s bramborem udělaj. No, jestli to nebylo z toho, že se mohli všichni posrat z tý malý holčičky, která tam byla s maminkou a furt žvatlala nějaký dětský
sračky a naoplátku na ní zase šišlali dospělí, stejně dementně jako já, když občas šišlám na feny, když blbě čuměj a dělaj, že vůbec, ale vůbec žádný hovno
nesežraly.
No nic proti dětem, jsou roztomilý, však aspoň jednou týdně kupuju velejemnou dětskou šunkou, která je z toho nejjemnějšího masíčka a nejsem si úplně
zcela jist, jestli ta paní s dítětem ráno pochopila, když jsem říkal řezníkoj o "deset deka nakrájenýho dítěte". To je fuk, je to její problém jestli chápe a nebo
nechápe, ale faktem je, že jedno dítě se při obědě dá přežít, i když furt vykřikuje nějaký svý dětský nesrozumitelný sračky, furt za nim někdo musí pobíhat s
hadrem, furt něco hlásá tou svojí řečí, a když je navíc dostatečně daleko od mýho stolu a nehrozí, že přijde se svejma všetečnejma prackama, tak sem v
klidu.
Ale vzhledem k tomu, že to zkurvený dlouhý čekání bylo dost znepříjemněný tím, že ta maminka říkala holčičce cosi o tatínkovi a kamarádkách, ne
nepřemejšlel jsem jestli má tatínek víc dospělých kamarádek ve věku maminky, spíš sem měl obavu aby do hospody nevtrhla nějaká mateřská školka a já
přišel o svůj klid k obědu. No, zlej sen se splnil až při odchodu, kdy sem se u dveří srazil s nějakejma dospělejma a asi sedmi malejma dětma.
Ne, já kdybych si otevřel podnik, tak jedině vstup od 18ti let, protože by mohl nějakej kokot namítat, že dětem do osumnácti let se alkohol neprodává a
drogy nepodávaj.
Děti vědí co chtěj, děti vědí, že z nich vyrostou stejný zmrdi jako z jejich rodičů, ale rodiče to nevědí a pak se diví... Fuck, jak mě to v mezi těma debilníma
dětma ve školce a ve škole nebavilo...
19.03.2013 v 13:40:47

nemůžu
říct, že bych se nějak extra flákal čtením si nesmyslných článků různých debilů, kteří si myslí, že mají pravdu jenom proto, že uměj pustit počítač a přihlásit
se k facebooku. myslim, že sem toho docela od rána udělal dost.
jestli ještě sněží nevim, musel bych jít na ulici nebo ke střešnímu oknu a to se mi věru nechce. respektive ne dřív, než si skáknu na oběd.
zejtra mě čeká cesta do pražských vodovodů a kanalizací zjistit, zda-li mají k dispozici plány kanalizace pod naším domem.
Medvědi v Rusku jsou závislí na čichání leteckého paliva. Na to není co říct, než úplně normální vobyčejný OLOL! :)
Dívkám říkal, že je princ! Žil jako playboy, zpronevěřil 16 milionů a hrozí mu 16 let. Šestnáct let za šestnáct milionů, rok za milión. No, myslím, že
maximální trest nedostane a rozhodně si myslim, že kdyby pracoval poctivě jako my ostatní čůráci, tak si tak nikdy neužije. Navíc mám pocit, že dívky,
kterým říkal, že je princ, byly presně ty dívky, který chodí jednou měsíčně za esoteričkou, kartářkou a vykladačkou kávových sedlin, který jim tvrděj, že na
ně čeká bohatý princ, který je bude nosit na rukou.
imho bitcoin vylít už na 54$. Sem zvědavej, kdy bude peak a celý se to zřítí do hlubin.
19.03.2013 v 12:39:27

březnový sníh
v praze padá romantický březnový sníh. myslím, že zítra by mohly být tak tři centimentry a menší kalamitička. myslím, že letos se sněhem už nikdo
nepočítal. je takový mokrý a těžký. i potkánek si sní svůj mrtvý sen pod příkrovem sněhové nadílky...

18.03.2013 v 23:03:54

krutý vtip dne
Pákistán má špičkovou tajnou službu, říká expert. Češky by mohla najít. Já sem asi debil, ale nějak tomu zase nerozumim. Pákistán má špičkovou tajnou
službu a bin Ladin se jim schovával přímo pod nosem. Což tedy znamená, že buďto pákistánci jsou tak dobří, že američanům z nějakých důvodů neřekli, že
se u nich Ladin schovává a nebo je to pouhá reklama typu reklama na prací prášky či vložky, jenž má vyznít příznivě pro pákistánce a mírně uklidnit
sběratele lajků a podporovatelů různých skupin a petic na fakebooku.
18.03.2013 v 16:33:04

pražská zvířátka
jsem trošku zklamaný, chtěl jsem vás potěšit fotkou mrtvého - pravděpodobně umrzlého - žlutého kanárka, který nejspíše uletěl nějakému děťátku nebo
důchodkyni a jež svoji cestu zakončil kousek od dětského pískoviště. Žel bohu ho nejspíš někdo odklidil nebo odnesla kočka, takže dnes ráno už tam neležel.
Zato kousek vedle, u kontajnerů, ležel potkánek. Takže sem vám vyfotil aspoň toho potkánka, a hrozně se omlouvám, že má do žlutýho mrtvýho kanárka
trošku daleko. ale vy, věrní čtenáři, mi dozajista odpustíte...

18.03.2013 v 10:50:59

počasí je taky vtipný
docela kosa, ale pořád je půlka března. přes den celkem hezky, v noci zima. rozhodně to nevypadá na nějaký globální oteplování.
17.03.2013 v 18:24:21

neděle
jo jsem dobrej, poslal jsem jeden pracovní emajl a vyvenčil holky. sem fakt kurva dobrej. tráva už začíná rašit a sluníčko vytahuje lidi ven. jo, to je to
nejhorší, protože kolik se najednou objevili povenku lidí je fakt zlo. tohle je na zimě super, že venku jsou jen ti, kteří venku být musí a zbytek mi - vládci
vesmíru - nechodí na oči. Fakt nechápu, proč nezůstanou ty lidi zalezlí doma, proč mi musej chodit na mé božské oči. No, možná se rozhodnu letos tuhle
zavšivenou planetu vyčistit od parazitů.
Jo, víc než smrt mě děsí stále rostoucí počet obyvatel planety Země. Znamená to jen jedno, že lidí bude čím dál tím víc a volného prostoru pro život bude
stále méně a méně.
17.03.2013 v 11:56:39

kanál jménem čssd
a jinak jsou tam všichni v pořádku, že jo.... to je kanál, to je kanál a já se obávám, že příští rok se stanou jejich výhrůžky zlým snem...
těm čůrákům snad vaděj všichni lidi, kteři si vydělávají poctivě tvrdou dřinou a jen přeskakujou překážky, který jim tyhle vlády hážou pod nohy, že těch
rudejch klacků pod nohama bude...
Živnostníci parazitují, řekl Mládek. ČSSD chce daň z příjmu 38 procent.

16.03.2013 v 13:32:33

dnes je dnes a zítra je zítra
piča počasí, slunce a zima.
navíc mladá hárá, takže se někteří debilní čokli můžou zesrat. tak nějak bych řekl, že se nejvíc můžou zesrat ti, kteří mají debilní pánečky. nejdřív šukátor
čenda s parťákem, oba dva bez obojků a vodítek, s majitelkou hipísačkou. naskakovali na mladou zepředu, zboku a ne zezadu. na moji poznámku, že kdyby
měli obojky, tak by se jí chytali líp, mi bylo odpovědí jen jakési zabučení. no to sou ty moderní přístupy k výchově čoklů a dětí.
pak kousek od vchodu do baráku, před ťamanaským supermarketem, zaparkovaná fena s plastovym náhubkem. já se ji vždycky vyhejbám, protože vim, kde
bydlí a holky se fakt nemusej. no dneska před tím vietnamcem čekala na majtele neuvázaná s náhubkem. jak spatřila holky naprosto nic ji nezabránilo, aby
se sebrala a vyjela terině po krku. no ještě že měla ten náhubek. akorát po zkušenosti, kdy na terezu vyjela rotvajlerka - taky s plastovym náhubkem od
vietnamců za dobrou cenu - a ten náhubej si servala, sem nijak neváhal a svoji těžkou botou sem tu podělanou fenu nakopnul. což ji donutilo se zastavit a v
tu chvíli již nějaký pocestný uvědomil u vietkongu nakupujícího čůráka, že mu zdrhnul čokl a vyjíždí po jinejch. ten vyběhnul, a při tý příležitosti sem mu řekl
pár slušných slov o čůrácích co by měli bejt uvázaný a šel sem do prdele.
z tisku:
Je to lež, brání se důchodci tvrzení, že se mají lépe než v USA. Já bych jim zaplatil poznávací pobyt po spojených státech, aby se čeští důchodci seznámili s
tím, co je to zdravotnictví po americku, co to je americký způsob přístupu ke zdravotnímu pojištění a jak to mají američané s penzí v důchodu. při té
příležitosti, bych české důchodce ještě odvezl na zkušenou do číny, venezuely, na kubu a nebo do severní korei, aby si připoměli jak taky může solidarita a
socialismus vypadat.
Rozvedený rodič se může „scházet“ s dítětem i na Facebooku, rozhodl soud. Tak i do těhlech věcí může kecat soud. chytnul se v těch talárech někdo za
čůráka a řekl: OMG WTF?
Zeman letěl na sjezd ČSSD vrtulníkem, vzal s sebou i šéfa odborů. Jo, jako správný lihový president si musí šetřit svůj nemocný palec. Toho čůráka z odborů
nekomentuju.
Zeman: Jako občan si přeji vítězství ČSSD ve volbách. Já nevim, já fakt vopravdu nevim. Fakt nevim, tady má někdo špatnou paměť, buďto já, zeman a
nebo národ. a nebo zeman počítá s tím, že lidi maj krátkou paměť a v podstatě na to hraje. Mám takovej podivnej pocit, že se původně nějak se svojí
mateřskou čssd rozkmotřil, ba dokonce, že opustil její členské řady, ba dokonce mám takový pocit, že odešel k jiné straně za níž kandidoval a za niž se stal
presidentem, takže bych tak nějak očekával, že bude dále svoji stranu, která ho vyšvihla až do presidentskýho křesla, podporovat. A vono ne, von přijede na
sjezd a ne že by agitoval, že jako občan by volil zemanovce, ale rovnou zase socany. Bejt já členem zemanovců a nebejt posraná Čuba, tak si položim
základní a zásadní otázku: WTF?
Nemůžu si pomoci, ale cejtím nějakej smrad a zádrhel. Uražená ješitnost, touha po moci a nebo jen normální politika a pravidlo, že člověk vždycky hnije od
palce...???
Chci se podívat ráno do zrcadla, říká Dienstbier po neúspěšné volbě na sjezdu. Ne, socany fakt nemusim, je to verbež, která stejně jako bolševici si nahrává
do svy kapsy jen právě diky populismu a hře na city těch nejslabších. Nemám je rád, ale i tak musim konstatovat, že Dienstbier byl jeden z těch mě
sympatičtějších a myslim, že je dobře vidět, co je to za stranu tahle strana asociálně demokratická, kdo ji ovládá a jaká je její touha. Zemanovi fanoušci u
socanů dokázali, že ještě není čas se změnit, neb starý pořádky a vzpomínky na rozdělená korýtka z doby opoziční smluvy jsou stále ještě silný.
VIDEO: Kníratá tanečnice roztočila Harlem Shake v brněnské šalině. No je prostě vidět, že Brno je pěknej Bruntál. Prostě pěkná díra a hnusný okolí. Já vím,
že musej bejt vždycky extra než ti podělaní pražácí, ale já bejt krňan, tak minimálně pošlu na dopravní podniky dotaz, zda-li je fakt nutný obecní peníze
utrácet za takový kraviny jako je internetový tanec mentálů. Pochopil bych to například, kdyby takovýhle video natočili v Jedličkově ústavu, ale v prostředku
veřejné městské hromadné dopravy. Za tohle bych jim měl platit jízdný v Brně....???
Chtěly cestovat a meditovat, říká sestra dívky unesené v Pákistánu. Jo, já to chápu, moderní doba, mobilní telefony, fakebooky, aj lajk pýpl mýting, ale fakt
si nejsem jistej tím, jestli je chytrej nápad jezdit jako mladá bílá dívenka do zemí, kde vládne středověk, muži a právo silnějšího. Jo, je to pro rodiče asi
smutný, když si musej představovat, že fousatí pastevci a šukači ovcí s ručníky na hlavě se nyní střídaj na mladym, měkkým a bílym masíčku ze střední
evropy, tak aby nepoškodili orgány.
česká hudební scéna:
Pražský výtěr vrací úder. Já nevim, já sem nikdy pražskej výtěr moc nechápal, kocába nemám rád, a navíc při pohledu na fotku mě napadne jenom jedno:
Chybí tam barevní hudebníci a ženy. Chybí mi tam Romové a Lejla. Kde je genderová a multikulturní rovnost. Vsadim se, že většina návštěvníků bude bílá a
žádná kulturní rozmanitost.
V cenách Žebřík se skupinou roku stali Kryštof, albem roku je Akrobat od UDG.
Andělé chtějí vzlétnout výš. S Marešem a uměleckým režisérem Yemim. Schválně, kdo najde aspoň dva rozdíly v těchto soutěžích malého českého
smrdutého hudebního showbyznysu, tak ode mě vyhraje velký hovno. Nikdy jsem netušil, že můžu vypustit něco takovýho, ale zlatej Karel Gott.... Kryštof,
Chinaski, Dyk, furt ty samý party unylýho českýho popu.
Rytmus vrací úder: Mám prachy a špinavý fusky. Prostě typickej pingl. Rádoby stříbro od vietnamců za dobrou cenu, čínský hodinky a na kopírce vytisknutý
eura. Může bejt rád, že ho nikdo nezažaluje za padělání peněz.
Zpěvačka Jana Kratochvílová (60): Doktoři mi zabili maminku! Myslim, že se definitivně zbláznila. Už by měla odlítnout zpátky domu na Mars. To je tak, když
se mimozemštan zblázní...
16.03.2013 v 12:51:03

pohřeb
dneska sem byl na pořbu v kolíně v rozlučkový síni. obřad, při pohledu na rakev sem si zavzpomínal na dětství a léta strávený u babičky. jo, ty vzpomínky
mi nikdo nevezme.
15.03.2013 v 18:45:44

komentáře
vypíčený komentáře:
Vláda schválila prodej ČSA. Prodá 44 procentní podíl Korean Air za 67,5 milionu korun. Jako hezký, ale nevim k čemu Kimovi budou český aerolinky. Ledaže
by česká letadla použil jako nosiče pro své dvě atomové bomby.
Severokorejci jsou připravení střílet na nepřítele. Dojemný příběh severokorejského soudruha, který si šedesát let schovává kulku, kterou už nestihl vypálit
na imperialisty za války v 50's.
Odborář si řekl o milionový úplatek, policie ho chytla s penězi v ruce. To, že jsou odboráři normální paraziti na pracujících a dělnících vim už dávno. Ne,
nemám rád odborářský bafuňáře...
Rath žádá o samostatnou celu a hraje ping-pong s dozorci. Jo, tak nějak si myslim, že milej Rath asi nebude mezi normálními a slušnými trestanci příliš v
oblibě. Nejenže se straní obyčejných kriminálníků, ale ještě leze do prdele dozorcům. Tím si obdiv rozhodně nezíská.
NBÚ zřídil speciální komisi pro kybernetickou bezpečnost.Aha, haha. Jo, česká mentalita kombinovaná s americkými metodami. Protože nás napadli zlí
kybernetičtí teroristi, je potřeba zřídit komisi, která se bude scházet a brát love. No, jestli to budou stejní odborníci jako jsou v ostatních komisích, tak se
máme na co těšit. Když se tak zamyslím, nenapadá mě žádná komise, která by něco vyřešila. A když to nedokázala ani první komise ze všech komisí,
komise pro vyšetřování sedmnáctýho listopadu, tak tahle komise pro kybernetickou bezpečnosti je další trafika pro nějaký kretény.
Evropská unie porno na webu nezakáže. Jo, naštěstí je tam víc posranců než posrankyň, takže posrancům došlo, že kdyby si zakázali porno na internetu, tak
by neměli na co koukat během náročných jednání. Navíc k nim nejspíš probublal nejnovější výzkum kanadských vědců: Vědci hledali muže, kteří nesledují
filmy pro dospělé. Nenašli. našli moji rádcové? našli, našli?

Kdyby někdo chtěl aktuální telefonní číslo na Paris Hilton, tak může zkusit štestí zde. :))
13.03.2013 v 12:54:46

daně
no byl sem odevzdat na finančáku daňový přiznání. předpokládám, že mi kalousek velmi nerad vrátí cca 15600kč.
venku je zima a nevim jak dlouho bude pokračovat.
dneska sem taky po dlouhý době vyhrál. ano propadl jsem hazardu a sázím každý pracovní dopoledne na SatoshiDice částku 0.011BTC (plus poplatek za
platbu 0.0005BTC) a vyhrál sem výraznější částku. Jo, je to pěkný něco málo přes 0.1 BTC :))
Ale zase při dnešnim kurzu 1BTC=45$, to není až tak špatnej feeling. cca 90Kč :) Mám prostě na dalších cca 12-13 dnů co sázet...

13.03.2013 v 11:24:55

bitcoin - chain fork
jo, i do experimentálního software se může vloudit chybička:
11/12 March 2013 Chain Fork Information
Alert: chain fork caused by pre-0.8 clients dealing badly with large blocks.
bylo to vidět na statistikách těžby přesně jak píšou od bloku 225,430. jo, mám puštenejch 100mh/s gpu ati.

imho těžim na bitcoin.cz poolu a pozornej čtenář si všimne, že inkriminovanej blok přišel z něj...
jinak klasika linux a poclbm
12.03.2013 v 22:42:51

magická média
Klausovi vyhrožují zastřelením. Na Hrad mu přišel anonym. Mám to chápat tak, že během svých poklidných cest po spojených státech se stařík nudil a poslal
si na starou adresu výhrůžku, aby se o něm aspoň ještě jednou psalo??? To už fakt neví, jak na sebe upozornit? I když může to bejt i z hlavy jednoho z jeho
geniálních poradců, žeano.
Vatikán koupil byty nad saunou pro gaye, apartmá tam má i kardinál. Prostě to chtěli mít klucí pěkně blízko, nic víc bych v tom neviděl.
Kardinál Duka: Ve snu jsem mluvil s novým papežem. Kdo to byl, nevím. Panečku. Tak to je teda věc, vopravdu jo. Co v tý sauně sezobnul za tabletku...
Cháveze otrávily temné síly, věří Venezuela. Smrt prezidenta prošetří zvláštní komise. To de dohromady, komunismus, socialismus a temné síly? Vlastně
proč by ne, když to de i v severní korei...
12.03.2013 v 22:11:12

srandy kopec
no, dneska celkem pohoda. dokonce sem i pracoval a řešil nějaký věci po telefonu.
musim si poznamenat, že ten slavnej sccm2012 od mrchosoftu je fakt dobrá píčovina. nebo ne píčovina, ale příliš automatizovanej systém, kterej
vyupgraduje i administrátorovu řiť, ale pouze automaticky a nikoliv manuálně. to znamená, že sem asi půl hodiny ptal borca "a to fakt nemůžu ten

deployment pustit ručně na předem zvolený skupině??" ne prej ne, můžu si nastavit během pracovní doby, po pracovní době, po čase XY, ale i když si
nastavim deployment po čase XY, tak to ještě neznamená, že deployment nastane prostě v nějakym rozumnym čase XY+10min, ale nýbrž jak sám systém
posoudí a jak mi ukázal pokus, systém usoudil v čase XY+97minut. olol
takže borec mi nakonec řekl, že jestli chci instalace po skupinách, tak prej bude lepší když to budu instalovat ručně a že můžu využít krásné funkce, že mi
sccm2012 umožní přihlásit se ke vzdálený ploše. Fakt super....
podělanej CA DSM Explorer tohle uměl a dokonce uměl instalovat softy, který se instalujou normálním exáčem nebo dokonce batchem ala dávkou.
teďka večer schůzka výboru, jo. protože teďka řešíme co se starejma zanešenejma stupačkama. nechali sme si do nich spustit loni kamery, abysme viděli
jak moc sou zůžený. no v suterenních a přízemních bytech dost. takže se chystáme pomalu lidi připravovat na to, že asi bysme rádi stupačky vyměnili, ale
že to bude znamenat bourání ve všech bytech, protože každym bytem dou tři stoupačky. kuchyňskej, koupelnovej a hajzlovej odpad prostě. a protože nejvíc
se to týká bytů sutereních a protože v jednom bytě chtěli nájemníci měnit nebo lepit dlaždičky v místech, kde je kontrolní vstup ke koleni do kanalizace,
kterej musí zůstat přístupnej, tak sme si pozvali majitele, abysme jim řekli s předstihem co teďka řešíme a poslechli si jejich názor a jestli by o výměnu stáli.
Zcela podle očekávání přišla akorát lejdy Eš, se kterou sem měl loni problém, že prej ji nemám rád a furt ji napadám. Takže sme si vysvetlili ty dlaždičky, to
se ještě celkem dalo a pak sme začli řešit tedy co a jak se stupačkama a co by to obnášelo. no samozřejmě jsou totiž zhruba tři možnosti, který posléze
předneseme shromáždění:
a) nechat je bejt dokud nenastane havárie
b) nechat vyměnit jen stupačky od suterénu maximálně do prvního patra
c) vyměnit litinový roury za plastový komplet.
Já jsem teda příznivcem varianty cé, protože když už se teda něco má udělat tak ať se to udělá komplet všude. takže sme ji řekli naši představu a to ste
měli vidět to divadýlko potom. Najednou jsem se dozvěděl, že prej když ona byla před osmi lety ve výboru, že se rozhodlo to odsunout a že je to zbytečný,
že se budou roury jenom proplachovat tlakovou vodou a že ona v domě nebydlí, takže na jejím rozhodnutí prej nezáleží a že se jí to vlastně až tak netýká a
že vzdá rozhodovaní či čo. tak sem se jí řek, že to nějak nechápu, že i když tady nebydlí a byt pronajímá, tak snad je pořád její a že by snad měla mít jako
nějakej zájem na něm. Vona mi na to řekla, že zájem snad projevila, když dneska přijela a ať ji furt nenapadám, že sem agresivní a hnusnej.
Načež, jako správnej čůrák sem zareagoval, místo abych držel hubu, a řek sem jí, že tomu nějak nerozumim a že si myslim, že jí se to týká nejvíc, protože
když to odsunem a nastane nějaká havárie, tak ta havárie nastane v nejužších místech a to bude přesně od prvního patra až k ní dolů ke koleni do
kanalizace. Jo má v kuchyni zakrytej v podstatě kanál neboli kontrolní otvor ke koleni.
No a pak už to jelo, opět sem se dozvěděl, že sem arogantní, agresívní a že ji napadám, že takhle teda ne jako se mnou jednat nebude, a že se to odsune.
Načež sem řek něco ve smyslu, že podle pravidla "když se má něco posrat, tak se to posere v ten nejméně vhodný okamžik" se klidně stane, že havárie
přijde třeba o vánocích, v zimě a že se ucpe stupačka od hajzlů a prdne jí třeba ve zdi, vlastně ani ne ve zdi, protože u ní už jdou stupačky mimo zeď, že by
měla nějak přemejšlet nad jaký by to bylo v zimě bez funkčního odpadu.
No, nic novýho sem v podstatě neslyšel, akorát sem ještě zareagoval, že kdybych byl fakt sobec, tak bych řek na shromáždění, že je mi jedno co bude se
stupačkama, protože bydlim dost vysoko na to, aby mi z hajzlu vytekly ucpaný sračky a že v mejch místech je trubka ještě v pohodě, a že i když tam
nebydlí a neví jak se rozhodnout, tak by měla myslet na to, že byt pronajímá, že z něj má příjem a příjem z něj mít bude jen, když bude byt v cajku a že
teda jestli neví jak rozhodnout, tak ať dá nájemníkům plnou moc. No, jenže tu jim nedá, protože byt je její a nebude nikomu dávat plnou moc a že ji nemám
napadat, takže sem si jenom pomyslel, že až se nájemníci dozvědí, že jim na měsíc rozmrdaj byt, tak se radši seberou a pudou do prdele, protože každej
nájemník chce žít v klidu a pohodě, protože má pronajatej byt, aby právě nemusel řešit ty sračky okolo, který s bytem souvisej, když je na vás napsanej v
katastru, přičemž sem si nebyl jistej tím, jestli ji doteklo, že až nájemníci pudou pryč, tak přijde o příjem, bude muset zase dávat inzeráty a shánět
nájemníky, a že vlastně v tu chvíli už to bude její problém, i když v bytě nebydlí.
No, jenže to už sem nechal radši mluvit pana tajemníka, protože von fakt umí mluvit perfektně s lidma, a já mlčel a jen se díval takovým tím výrazem,
kterej ivka fakt nesnáší, protože neví co si má myslet. Mám takovej pocit, že sem jí tím pěkně nasral, protože se sebrala a odešla s tím, že dneska sem
nemusela jezdit, že bysme to zvládli telefonicky. Bo tak nějak.
Jo, já sem upřímně rád, že přijela a že sme jí to řekli, protože víme na čem sme a až bude shromáždění, víme co od ní máme čekat a budeme, respektive já
budu připraven a snad jí to hlavou propadne nějak.
Jo, já chápu, že to bude pěknej voser, rozmrdanej byt, kuchyň, koupelna, že s tím bude fakt megasraní, ale spíš pochopím názor "mě se do toho nechce,
protože bude bordel", než milion a půl důvodů, proč celou operaci odsouvat. Prostě manda co hledá všude problémy, já když si vzpomenu jak prudila, když
sme řešili to posraný ac roury, na to už zapomněla dávno... Ale přitom sem měl tehdá pravdu, že bude lepší, když ty roury sundáme. Bylo to sraní, ale
nejsou v domě. Jestli vono ji nesere, že mám pravdu zase...
12.03.2013 v 21:37:17

sníh
no, v práglu ještě napadl přes noc nějaký sníh. i zima celkem ráno je.
jinak outerní standart.
dneska večer poradička v baráku, pan tajemník se vrátil z nemocnice, takže to bude vo to líp.
tip na hudební dokument, story jako kráva: Searching for Sugar Man
to je zmrd ten hašek. Hašek: Víc zdaníme banky, u léků a potravin zvážíme třetí sazbu DPH. Vopravdu, ale vopravdu asociální a populistickej póvl...
12.03.2013 v 11:32:37

ševcův pop 10.3.2013
jo, včera hrál u vystřelenýho voka ševcův pop, respektive myslim, že byl napsanej na letáku. no, ač sem neměl náladu včera, šli sme se aspoň najíst a já si
dal pár rumů s čajem.
ale jo bylo to dokonce i harmonický, bavil sem se celkem dobře, respektive v mezích stavu.

11.03.2013 v 12:15:59

měřící vůz
blejsknul sem vám měřící tramvaj. kontrola trakčních vedení.
ještě si praha po americkym způsobu pořídila koronera. pražský koroner má auto tušim barvy havranů a na něm má napsáno 'koroner', jednou sem ho viděl,
ale než sem vytáhnul foťák, bylo pryč.
Jediný co sem nepochopil, proč se koronerovi říká po americku koroner, když krásný český název "ohledávač mrtvol" by se na automobilu či na vizitce tak
krásně vyjímal.

11.03.2013 v 12:05:18

na hovno
jo, je to na hovno. bolí mě celý tělo, jsem rozmrzelej a vůbec ten sníh, ta zima a moje nálada, mi na náladě nepřidala. zasraná smrtka.
byl sem ráno u zákoše zjistit stav, nikdo tam nebyl, tak sem převzal protokoly a šel do prdele do práce. a teďka píšu debilní mejly.
598 klonů z jediné myši. Vědci znají recept na replikaci hospodářských zvířat. a teďka si nahrďte slovo "myš" slovem "člověk". Už vidím obhájce klonování
lidí, že medicínu to posune, transplantace orgánů, člověk si naklonuje svý vlastní orgány a nebude problém s přijetím v organismu. Tak to uvidí obhájci
klonování lidí, já osobně si myslim, že to bude o penězích, takže bych se ani nedivil, kdyby se nějakej soudruh ze severní korei rozhodnul, že klonování je
jediná metoda jak zůstat na živu libovolně dlouho...
BBC News: Jihokorejci ostražitě sledují eskalující rétoriku KLDR. No, myslim, že by měli na kima amíci s čínama fouknout jednu atomovku a bylo by
vyřešíno...
Záhada nad Prahou! Petru (31) unesli ufoni: Vyprávění, ze kterého mrazí. omg. asi dobrý drogy v praze.
Zeman: Mám modrou knížku, ale vojáků si vážím. Tak by mě zajimalo, jestli byl od Ludvíka Svobody nějakej president, kterej byl v armádě. husák byl v
kriminále, ale jestli běhal za snp se sapíkem po tatrách to fakt netušim. a to si říká nejvyšší velitel obrněných sil. A podle mě je zeman normální simulant,
protože kdyby měl skutečně srdeční vadu, nepil by, nekouřil by a nežral by ty svý ovary, tlačenky a jitrnice až se mu klepe sulc pod bradou... pokrytec
jeden...
jo, a jak sem si před měsíce předobjednával bitcoin miner jalapeno, tak musim říct, že se asi něco něco děje, amíci vyrenderovali obrázek plata s chipama.
Akorát vtipný je, že když sem dělal předobjednávku, tak sem si myslel bůhvíjak nejsem chytrej a pak, když mi přišlo potvrzení o platbě, tak sem se

dozvěděl, že mám číslo předobjednávky 146xx. Udělal jsem o 14dní později ještě jednu objednávku, zůstali mi nějaký love, a to už sem dostal číslo 197xx :)
Dneska už bych asi neobjednával....
11.03.2013 v 11:50:46

smutek
dneska ráno volala máma, že babička umřela. sem fakt smutnej a nemám náladu. chudák děda, byli spolu přes šedesát let a nevim jak to dá, fakt nevim. já
bych to po těch letech asi nedal, ale fakt nevim.
každej jednou umře, dřív nebo později, ale vždy se uzavírá životní kapitola. jo, zůstanou mi jenom vzpomínky na prázdniny ve velimi a pár fotek. myslim, že
ty vzpomínky jsou cennější než tuny fotek vychrnelejch z mobilu na rajče, vůni její spíže žádná fotka ani obraz neuchová.
jo, měla to skvělý štěstí, že šla do důchodu za bolševika a že si ho mohla užít.
taky je užasný co dokáže lékařská věda, doktoři jí dali minimálně deset let navíc. avšak je otázka, zda-li by neměla občas medicína ustoupit a nechat
člověka v klidu odejít, dokud ještě může. poslední roky už bábina nic nemohla, ani na tu svoji zahrádku. a jak člověk už nemůže dělat co ho baví, tak je to v
hajzlu. fakt jo.
nevim úplně jestli se chci dožít nemohoucnosti.
myslim, že nejhorší bude až začnou odcházet souputníci, kámoši a kumpáni.
taky si myslim, že pro tyhle chvíle může spousta lidem pomoci víra v reinkarnace či posmrtnej život. jak jsem tady nad tím onehdá špekuloval, jestli mrtví se
chodí rozloučit, i tentokrát musim říci, že opět se mi to nestalo. smrt přineslo zvonění telefonu.
jo babi, dík za všechny recepty...
09.03.2013 v 19:04:19

zmražený android
olol :) aneb jak za studena dostat z telefonů s androidem klíče... :)
FROST: Forensic Recovery Of Scrambled Telephones
zvláště fotodokumentace je vtipná :)

imho:
Znáte výzbroj Severokorejské armády?
KBT - krátká bambusová tyč.
SBT - střední bambusová tyč.
DBT - dlouhá bambusová tyč.
ZDBTPL - zvlášt dlouhá bambusová tyč proti letadlům.
08.03.2013 v 17:33:06

novej president
tak starej už šel do prdele a novej tam ještě nejní. ne, nejsem skutečně šťastnej z miloše zemana a jeho noshledů. nemám dobrej pocit a vim, že sme si s
nim moc nepomohli. z bláta zpět do bahna devadesátých let. ne, skutečně nechápu jak moc mají lidi krátkou pamět...
Pražský dopravní podnik nemá na nové tramvaje. Půjčí si dalších osm miliard. Furt a pořád říkaj v televizi, že by si lidi neměli půjčovat, když na to nemaj.
Kolikrát zdůrazňují, že vytloukání klínu klínem je kravina a že dluhy se nemaj řešit tím, že si zase pučim, abych měl na zalepení dluhu a splátek. Někdy si tak
říkám, že ti čůráci se nedívají na televizi. Předpokládám, že každýmu, kdo má dokončený základní vzdělání, musí bejt jasný, že jednou přijde okamžik, kdy
už nikdo nepůjčí. Myslim si, že státní zaměstnanec by měl mít stejnou zodpovědnost jako já.
Hackerské útoky už řeší policie i BIS, pachatelům hrozí až osm let. Taky už vidíte "hackery" jak stáhli ocasy a začli se bát všemocné české policie a bis??? Už
vidím tu paniku, která vznikla za konzolemi c&c serverů, dvě minuty poté, co si přečetli tento článek... :)
Hackers Pull Off $12,000 Bitcoin Heist. Nojo, nejen u nás se krade...
Hnus nejvyššího kalibru, hodnotí Okamura amnestii a žaluje Klause. A hele, vo tomhle blbečkovi už sme dlouho neslyšeli. Tak nějak by mě zajimalo, jestli už
byl aspoň jednou v práci a jestli něco v tom senátu už vykonal...

08.03.2013 v 11:41:37

sbohem václave klausi
dík za všechny amnestie, ale jdi už do prdele, nebylo nám s tebou hezky a bohužel nás čeká pět let pod vedením tvého souputníka, také strůjce politické
kultury let devadesátých a věř mi, že až natáhneš ty svý starý bačkory, já truchlit do fronty nepudu...

václav klaus, strůjce politického marastu v český republice odchází...

07.03.2013 v 14:05:32

čtvrtek
včera se to pěkně zvrhlo. vyndal sem se jako krteček, když letěl raketou do vesmíru. co si budu pro budoucí vzpomínky psát, žejo, nedávno sem listoval
olckůlovejma poznámkama a fakt jsou to jen poznámky typu "tenhle tejden sem se vyjel, příští se vyjedu zase". Myslim, že v tom bylo hodně, hodně moc
extáze. Dneska už sem stárnoucí narkoplejboj, jemuž ujel vlak a zmůže se akorát na pár piv a několik šluků marihuány. Votázka je, jestli je na co
vzpomínat, z pohledu obyčejného člověka návykovejma látkama nepostiženejma, jsem asi ztracenej případ na cestě do pekla.
Každopádně sranda to byla veliká. A už jen pro ty absurdní zážitky ohňů kapajících jako voda ke stropu... Kdo z vás to má.
Duka prý kryje sexuální skandály. Dostal se na černou listinu. No, když si lidi můžou zvolit za presidenta miloše zemana, proč by nemohli věřící věřit
úchylákům v kněžský sutaně.
Biblická pohroma, píší v Izraeli. Hejna žravých kobylek ničí tamní úrodu. Jojo, v egyptě zvítězilo muslimský bratrstvo, které přivolalo na nenáviděnej
židovskej stát jednu z deseti ran egyptských. Zajmalo by mě, kolik nevinných pannen museli arabáči obětovat alláhovi. A nebo je to pomsta za vepřový v
kebabu.
Právník koupil pozemky pod domy v Praze, 360 rodinám hrozí demolicí. Chudáci lidi, právnici sou mor společnosti. Jinak musim říct, že jakmile jsem četl
lidové bytové družstvo praha 4, tak sem si vzpomněl na lidové bytové družstvo praha 10, se kterým musím přicházet do styku a který je plný vopravdovejch
arogantních příživníků, Judrů a jiný ex-bolševický svoloče (obchodní rejstřík je váš přítel v tomto případě), která s váma jedná jakobyste byli poslední odpad
na zemi a vůbec jí nedojde, že když vám maže med kolem huby a vykládá o holdingu jako o nej/big/cool firmě na praze deset, tak si vybavíte jejich
nástěnku u "luxusních kanceláří", kde se skví telefonní kontakty ještě z doby před přečíslováním a zavedením 9ti místnýho telefonního čísla, což bylo někdy
snad v 1995-96. Prostě síla...
ODS ovládla ministerstvo dopravy, teď útočí na ŘSD. Kdyby náhodou někoho zajimalo, jak vypadá situace na ministerstvu dopravy a řsd. Jen chci
připomenout, že soudruzi z ODS a ze spřátelených firem chystají další tunel na státní a evropský peníze v případě plánovaný rekonstrukce d1.
Umí být drsná, říká Jana Bobošíková o dceři. Nechápu, kde vzala čas si přes všechny ty svý kandidatury udělat klona...
Evropský parlament bude hlasovat o zákazu veškeré pornografie. OMG OMG OMG rezoluce o "eliminaci genderových stereotypů v EU" !!! Z nudy uplíst z
hovna bič...
No a slavný útoky proti nebohým českým podnikatelům, státním úřadům, prostě proti všem a poprvý v čr... Já za sebe opět potvrzuji, že mě se to nijak celý
nedotklo. Avšak je pár otázek k zamyšlení...
Média sčítají ztráty po pondělních DDoS útocích. Komu nejvíc uškodily? Nikdy mě nepřestane fascinovat, co všechno můžou přepočítat na peníze. Imho
musim říct, že podle mě největší průser jsou hlavně všechny ty výměnný reklamní systémy, jichž mají některé webové portály přehršel ve svých iframech.
idnes má například minimálně 26základních objektů na hlaví stránce, takže si myslim, že propojenost webů těmahle monitorovacíma a reklamníma
systémama má značný vliv na zpomalení v podstatě všeho. Já sem paranoik a myslim si, že není třeba při návštěvě webového portálu zanechávat více stop
než je zdrávo. Navíc dávat svý hity nějakým reklamním parazitům.
Proto používám NoScript a Ghostery. Jo, až se jednou rozhodnou utočníci zablokovat googleplus a facebook, to bude sranda na internetech...
DDoS útok pokračuje, cílem jsou weby mobilních operátorů a Dopravního podniku. Jo, sranda musí bejt a aspoň mají o čem v dopravních podnicích mluvit.
Neskutečně zlí ti haxoři...
No a ještě takový malý komentář k tomu slavnýmu csirt.cz Ano, tak tuhle zbytečnost platíme ze státních peněz, přičemž nejsou schopní přijít s jakoukoliv
relevantní informací. Mám je připojený přes rss kanál a musim říct, že první zpráva od 20.12.2012 je ze včerejška a je následující: Vyjádření CSIRT.CZ k
probíhajícím DDoS útokům To mi přijde jako kurva málo, na to že si tyhle borce platíme ze společný kapsy. Nemůžu si pomoct, ale csirt mi přijde jako
trafika, ale ne pro mě...
Česko zaspalo, má chabou obranu před kyberútoky. Jo, utratíme dvěstě mega, uděláme pár rautů, zacestujeme si a jednou za tři měsíce vydáme zprávičku
na webu, aby se neřeklo, že se flákáme...
Takže celá současná situace je taková mírně legrační, protože sem si vzpomněl na článek z října loňskýho, kde se celej slavnej csirt.cz chválí jak je perfektně
připravenej na situace, kdy bude infrastruktura a řada kritických služeb nedostupná... Cvičný útok na sítě EU očima CSIRT.CZ
07.03.2013 v 12:14:59

pomalý internety
mám takovej divnej pocit, že sou opět pomalý český internety. jediný co jede dobře je zahraničí, torrenty a můj super mega cool webíček deníček. a to
ostatní, svět se neposere, když pár minut pomalu odpovídá idnes, reflex a blesk...
spíš fascinující je, že jsou lidi, kteří jsou schopni ztrávit celý den tím, že vyrábí tabulku (ne)dostupnosti bank: České banky pod útokem
Upřímně by mě zajímalo na jakejch drogách si autor jede. Pervitin nebo kokain to vypadá, protože jinak si nedokážu vysvětlit, proč někdo ztratí dopoledne
tím, že si pingá na všechny webíky bank, který v čechách existujou...
Berou milion týdně. Přesto tři z pěti fotbalistů z Premier League končí bankrotem. Jo, v čechách existuje takový pořekladlo: Lehce nabyl, lehce pozbyl. Jako
nic proti fotbalistům, ale fakt bych se nedivil tomu, že si neudrží peníze. Prostě pro některý je škoda peněz, řepka je ukázka...

Mnoho muslimů si pochutnává na vepřovém. Jen to nevědí. Docela by mě zajmalo, koho ten jejich arabskej ajatoláh obviní. Židy nebo američany?
Venezuela drží smutek za Cháveze, zemi vede bývalý autobusák Maduro. Chudák Castro, všichni spojenci mu pochcípají...
Dva Češi se soudí s muzeem v New Yorku kvůli vstupnému. OLOL! Ameriko, si v hajzlu!
06.03.2013 v 12:09:56

king jong-un for free
king jong un-for free use....

05.03.2013 v 22:01:41

bude veselo
Zrušíme příměří se Soulem, hrozí KLDR kvůli sankcím a manévrům.

05.03.2013 v 21:20:57

zuřivý reportér
ivka šla na jídlo s kámoškou. tak menší relax a u tývky a počítače.
koukal sem chvíli na tv barrandov na nějakej novaj pořad s zuřivým poslancem a aktivním novinářem radkem johnem. no, nemůžu se zbavit dojmu, že je
fakt mírně neetický, když jako stále aktivní poslanec telefonicky zpovídá svý kolegy poslance, byť z jinejch stran. nepřišel mi přesvědčivej, protože sám už je
do politickýho byznysu namočenej a má prostě zatuchlý máslo na hlavě. no a pak reportáž z nočního václaváku to dorazila. ne, že by byl vávlavák v noci
jednoduchej, to ne, ale je to prostě velký náměstí uprostřed velký vesnice v noci. má svůj noční opilej a sfetovanej rytmus. toť prostě václavák. ale věřím,
že mimopražského diváka může reportáž uvést v mylný pocit, že václavák v noci je místo obtížné k přežití, kde hrozí za každým stromem sfetovaný cizinec
afrického původu s nožem a touhou prodat nebohým mladým dánským skautům falešný drogy.
Pohádka o homosexuálním princi vyjde i česky. Jako jo, je hezký že si můžou děti už v útlém věku rozšířit svý obzory při hrátkách na pana a pana doktora,
ale měl by těm dětem někdo vysvětlit, že v lidských dějinách hrála dost vysokou roli pokrevní linie, co se týče vládnutí nad oddanými poddanými, a že se
nikdy moc na nějaký adoptivní děti nehrálo. to je děs, já jsem jako děcko četl cikánské pohádky, a to byl samej hrnec a vařený děti, dneska mi už bourají
dětské představy o pohádkových královstvích, kde krásnou spící šípkovou růženku probudí z jedovatého sna krásný princ s ohromným penisem, který ji strčí
do úst a ona otevře oči. ach jo, kde sou ty starý krásný časy...
Šéfy Kábulské banky odsoudili za zpronevěru, prezidentův bratr unikl. Tak to je dobrá zpráva. Američané můžou prohlásit válku v Afgánistánu za úspěšnou,
stáhnout armádu a přenechat veškerou moc afgáncům. Demokracii se podařilo vybudovat.
Ženám se horší zdraví. Málo uklízejí. Co na to říct, aniž bych byl označen za šovinistu a mačistu? Sláva americkým vědcům!
Za Klause položím i život, říká hladovkářka.
Indka drží 12 let hladovku, obžalovali ji z pokusu spáchat sebevraždu. Fantastický. Dva zcela rozdílné světu, dva zcela rozdílné důvody, dvě rozdílné ženy,
které spojil společný osud. Boj za pravdu.
05.03.2013 v 21:10:06

jo, internetová realita
jak sem se tady ráno čílil nad tím, že lidi se bez internetů v práci nuděj, protože musej makat pro zaměstnavatele a že když už se nuděj, tak seděj na
internetech nad kravinama typu facebook a klikaj na obrázky a videa, který dělaj jiný nudící se zaměstnanci. A když už nejsme úspěšní a podělali jsme co se
dalo, tak ať je s námi aspoň nějaká legrace.
Ztráta fotbalové Sparty v minulé sezoně je rekordní: téměř 240 milionů.
VIDEO: Ufon i gladiátor. Sparťanský Harlem Shake boří rekordy.
"Ve chvíli, kdy se nám relativně povedly zápasy s Chelsea, i když jsme nepostoupili, a vyhráli jsme dvě úvodní utkání ligy, tak správný okamžik pro natočení
videa nastal"
Když už sme projebali co se dalo, když už nám i lidi nadávaj za neschopnost, tak aspoň dokážeme, že něco dokážeme. Jo, udělat debilní video s mentálně
postiženejma...
A docela mě zaráží, že do tohoto nešvaru netepe a nenastavuje mu zrcadlo známý konopný propagátor a certifikovaná zkuřka jiří yks doležal. a že on přeci
tepe do všeho do čeho se tepat dá.
05.03.2013 v 15:04:20

výzva
k uvedení původu zadržené bankovy podezřelé z padělání. to je krpa celkem. ofoceno včera od známýho v hospodě...

05.03.2013 v 14:13:21

když fotograf fotí
tak je z toho vždycky pěkná fotka

05.03.2013 v 14:03:30

jedovatá vopice
jo, večírek byl vypečenej. popili sme, pojedli sme, nepohádali sme se a nepořezali se. takže úplně normální pražská pohodička. no, akorát zahulíno u vočka

bylo jak v pekle. tabákový dým dal by se krájet. jo, prostě to bylo pěkný se po týdnu abstinence trošku vyndat. Ale jinak co vám budu vykládat, každej z
vás zmrdů už někdy nějaký narozeniny - ať svoje nebo cizí - slavil, takže víte naprosto bezpečně vo co de.

Každopádně důsledek je, že sem se probudil do pěknýho slunečnýho dne, skoro jaro, ptáci zpívaj, kytky se chystaj smrdět a tráva leze ze země. tyhle první
slunečný dny mi říkají, že zase nás čeká období, kdy bude vedro, celej den světlo, všechno bude barevný a odhalený. prostě každoroční stereotyp, kdy po
krásných zimních a temných časech přijde zasraný světlo, teplo a veselo, takže zase budou zprávy plný reportáží, jak si lidi po zimě užívají letních zábav a
jak sou všichni happy. Nasrat na léto, nasrat na koupaliště, nasrat na rozkvetlou přírodu, nasrat všem za krky...
nasrat na kolegu, kterej při žraní mlaská tak vydatně, jako když padá voda, a je naprosto jedno co žere. Onehdá se jinej kolega ptal, jestli nám někde
neprdlo topení a neteče voda. Nakonec se vše vysvětlilo, topení neprasklo a voda z něj netekla, pouze kolega si dával nějaký uho s rejží.
hovna, sračky, zhodadilosti a píčoviny z českých internetů:
Klaus škodí, za velezradu ho odsoudí, věří strůjce žaloby Janeček. Zbohatlík Janeček opět neví co se svými penězi, tak si zaplatil článek na idnesu, aby to
vypadalo, že se ho někdo ptá na názor. Zatim je pouze slyšet, ale nějak sem nezaregistroval, že by ten jeho fond něco podnikal. Je to taková kecka a osobně
se domnívám, že kdyby si ti novináři zašli za mnou, dostali by némlich stejný odpovědi a ještě bych jim přidal pár peprných slovíček, jako přidává pánům
reportértům milošek zemanů. A když může Miloš, tak já můžu taky, neasi.
Jakl: Žalobou začala doba soudních postihů za politické názory. Jakl je čůrák, jakýho žádná píča ještě nikdy neviděla a země nenosila. Protože, kdyby byl
píča a ne čůrák, tak by věděl, že soudní postihy nepřicházejí za politické názory, ale nýbrž za činy. Když už teda o sobě říká, že je právník amatér. No, ale co
čekat vod Jakla a jeho svoloče. Žejo
retardovaná písnička "wanna be everything", jejiž vytvoření si zaplatil microsoft kvůli reklamě na ty svý debilní tablety, je stejně otravná jako once vod těch
dvou kokotů co za nic dostali oscara. ne, skutečně nechápu jak může jedna jediná písnička tak dlouho přežívat v rádiích. Teda chápu, je to o penězích, ale
opakovanej vtip už není vtipem a stává se hovnem... A aby toho nebylo dost, tak teďka jede další otravnej song, tentokrát signál od gay kapely nightwork...
ufo na nebi, to sou fakt sračkoidní písničky...
Zamítnuto. Ale budu bojovat dál, říká bývalá ukrajinská pornoherečka. Úplně se mi chce brečet, že ukrajinská pornoherečka nebude moci pokračovat ve
svým umění v čechách, protože by mohla odvést na daních fakt pěknej balík. Ale zrovna ty její důvody podle mě nejsou důvody, aby dostala azyl. Porno
může natáčet třeba v německu nebo v usa.
Komunisti chtějí, aby politruk zůstal v čele kraje. Hejtman zuří. Jo, socani sou čůráci a myslim, že se jim pěkně vymstí, že se spojili kvůli touze po moci s
komunistama. zapomínají na to, že od komunistů nikdy nic dobrýho nevzešlo, co slovo to lež, co čin to zločin. Ale komentovat převlečený bolševiky v jinejch
stranách netřeba komentovat. Komunismus je mor a mor ten vraždí. Akorát mentálně omezená část společnosti pořád slyší na sliby a populismus.
Návrat Radka Johna. Bez cenzury odhalí největší tunel v dějinách. OMG, největší šášula v dějinách český politiky bude žít z toho, co zaslech v kuloárech. The
Radek strikes back...
Udělejte něco s těmi Vietnamci... No, něco ze života političky a vietnamské komunity v kolíně. To musí bejt idylka ve městě, kde vietnamci prodávají zboží
ne z číny, ale z polska...
Digitální útočníci napadli další velký český web. Nedostupný je vyhledávač Seznam.cz.
Česká média zaplavily vlny DDoS útoku, přicházel z Ruska [AKTUALIZOVÁNO]. No, těší mě, že sem včera v hospodě správně odhadl, že útoky přicházejí z
číny nebo ruska. Upřímně, kdyby mi neřekli, že nejede idnes nebo seznam, tak o tom nevim. Ony ty služby ne že nefungou, ale blbě a pomalu odpovídají,
což těch pár bajtů co požaduje rss čtečka fakt nevytrhne. Akorát když si tak představim, jaký musí vládnout zoufalství v českých firmách a na pracovištích,
protože zaměstanci se nemůžou nudit u internetů a musí jít něco dělat.
Jako u nás v práci, první co sem slyšel po příchodu do zaměstnání "víš, že nejede idnes a seznam?"...
Může tanec Harlem Shake sundat letadlo? No já nevim jestli může, ale harlem shit je stejná kravina jako flashmoby, planking nebo gangman, který
vymejšlejí nudící se lidi u počítačů, domnívajíce se, že video s bandou retardů v práci může bejt vtipný a mít úspěch na internetu. Jo, já se obávám, že bude
dost podstatnej rozdíl mezi tím, jak se běžní uživatelé presentují na síti a mezi tím jak se chovají v offline realitě. Poslední krásnou ukázkou je ten čůráček,
co votrovi ukrad auto, zazávodil si s fízlama na d1 a pak jako správnej frája uhořel v autě. To je samá srandička na internetech, samej mega cool style, ale v
realitě vylemcá vodku a vydá se do provozu s cizím autem. Je prostě vidět, jak internety odstřihávaj lidi od reality a přidává jim falešnýho sebevědomí. Jo,
prostě lidská logika. Nevydělávám prachy, tak proč bych jel zdarma busem, když můžu vyhodit dvě stovky za dročku. Toť realita současných uživatelů sítě.
Jsem něco, co nejsem.
imho, pokud by někdo chtěl prudit, že já trávím spoustu času pruzením po netech a psaním zcela zbytečných zápisků do blogísku, tak já si to můžu dovolit,
protože závislost k síti mám po těch 18letech celkem ujasněnou a hlavně nepromrdávám čas po fakebookách či přispíváním ke zbytečnejm akcím a zlodějům
času jako je hraní si na postižený padoucnicí v harlem shake.
Jo a psaní hoven moc času nebere, to je nenáročná činnost.
Vytírali si Ježíšem. Pomatujete si, co jsem včera psal o sraní na papír. Vidíte, tady máte důkaz, že automatické sraní existuje a že i vám může nasrat pán
Ježíš Kristus, který všechny miluje. Stačí vám tento důkaz, že z hoven se dá věštit a získávat síla???
05.03.2013 v 12:35:47

narozky
jdeme slavit kámošky narozky. jop, v pondělí, toť jobův job.
imho k těm níže zmíněným hovnům, nikdy nelze vyloučit, že jednou šlápnu do svatýho lejna a prozřím.

04.03.2013 v 18:03:23

romantika brouka pytlíka
pondělí. zase pondělí a zase začátek týdne. tradičně a trapně.
protože mě nic zaznamenáníhodnýho nenapadá, nic se ode mne nedočkáte a dnes jen přátelský pozdrav: zeserte se až za ušima.
Hobit: Neočekávaná cesta. Byl sem dost spokojenej, tedy až na malý zjištění, že ten novozélandskej šílenec udělal Hobita jako trilogii...
The top 10 unsolved ciphertexts. deset nerozluštěných šifer.
Obviněný exšéf DPP Dvořák: Až se prokáže moje nevina, budu se na všech hojit. Fakt samolibej parchant. Vopravdu zmrd.
TEST: Je váš partner ten pravý? Upřímně, fakt upřímně. Serou mě tyhle testy, kartářky, šamani a různí jiní vykladači bludů. Můj mozek naprosto nebere, jak
se dá podle odklikanýho dotazníku zjistit, jak to s vámi ve vztahu je. Stejně jako nedokáže můj nebohej brain pochopit, že někdo věří, že je někdo jinej
schopnej z data narození zjistit kompletní osobnost člověka, aniž by ho aspoň jednou viděl a prohodil s ním několik slov. Učívali nás na škole, že pokud chci
někoho kritizovat nebo debatovat, musim toho člověka nejdřív poznat. Stále mě děsí, kolik lidí je schopno vyměnit svůj vlastní úsudek za úsudek nějaký třetí
strany, která má dost problému sama se sebou a čte z hvězd, kávových sedlin a nebo hoven. Jo, někdy si tak říkám, že bych si měl otevřít poradnu a věštit z
psích hoven. Projde mi jich - skoro - rukama aspoň kilo denně, tak by nebylo marný tu zkušenost nějak zužitkovat...
Věštírna u UFOna. Věštíme lásku, práci, peníze a vztahy. Věštíme z našich vlastních hoven nebo z vámi donešených. Dlouholetá praxe ve sbíraní a
zkoumání hoven a jejich vlivu na karmu, čakry a vesmírné bytosti. UFOn se výkladem z hoven zabývá již 12let. Od dětství má vyvinutou intuici vidět hovna
všude kolem sebe. Vidí hovna z budoucnosti, umí číst hovnům myšlenky a má dar automatického sraní.
Automatické sraní je metoda, která vám umožňuje přijímat detailní vzkazy z duchovního světa. Automatické sraní můžete provádět prakticky s jakoukoli
bytostí z duchovního světa. Je to báječný způsob, jak udržet a prohloubit vztah se svými zemřelými bližními, urovnat nedořešené spory a vyléčit zármutek.
Automaticky srát můžete psát doma nebo kdekoliv jinde, kde je vám dobře. Můžete srát na chodník před domem, na náměstí, před mateřskou školkou, před
policií. Pokud budete srát venku, připravte si alespoň čtyři papíry běžné velikosti. Začněte své automatické sraní modlitbou. Uvádím zde tu, kterou na
začátku sraní používám já. Je založena na mém duchovním přesvědčení, takže si jí můžete upravit tak, aby odpovídala vaši víře. Nikdy bych nikomu neříkal
na koho se vysrat - nabízím vám tuto modlitbu jen jako příklad účinné žádosti o pomoc:
"Drahý Bože, Duchu svatý, Ježíši, archanděli Michaeli, všichni mí průvodci a andělé. žádám vás, abyste dohlédli na toto automatické sraní a postarali se, aby
se mnou prostřednictvím hoven komunikovaly jen pozitivní a milující bytosti. Prosím, zvyšte mou schopnost jasně slyšet, vidět, vnímat a cítit vaše Božské
vykaly. Prosím pomozte mi správně chápat tyto hovna a přivolávat taková sdělení, která přinesou požehnání mně i všem, kteří do něj šlápnou. Děkuji,
amen."
Pak pomyslete na toho, s kým se chcete v Nebi spojit. V duchu požádejte tuto bytost o nasrání. Položte otázku a poté se vyserte na papír. Nejdůležitějším
aspektem automatického sraní je naprostá autentičnost. Během automatického sraní můžete mít pocit, jako by vaši prdel nebo tlusté střevo ovládal někdo
jiný. Neznepokojujte se tím, neboť váš strach by mohl božský výkal zablokovat. Je možné, že vaše ruka začne vyrábět z hoven koláčky, což je způsob, jakým
vás bytosti z duchovního světa zdraví a říkají: "Jsme velmi šťastní, že jsme ti nasrali."
Je pravděpodobné, že vaše zasrané ego vyrazí během automatického psaní na zteč. Bude na vás křičet: "Celé si to jenom vymýšlíš! Není možné abys sral
všude, kde se ti zachce!" Pokud se tak stane, vyžádejte si od bytosti, s níž vysíráte, důkaz, že skutečně sdílíte autentickou duchovní komunikaci. Zeptejte se
jí: "Jak mám vědět, že se mi to nezdá?" Odpověď vás s největší pravděpodobností přesvědčí o hodnověrnosti vašeho božského hovna. Pokud stále
pochybujete, serte tak dlouho, dokud neobdržíte odpověď, která vaše ego odzbrojí. Můžete tuto bytost rovněž požádat, aby vám dala nějaké fyzické
znamení. Pak přestaňte srát a počkejte si na něj. Když obdržíte dávku průjmu za krk, budete se při příštím automatickém sraní cítit mnohem jistěji.
Krásné sraní a čtení z hoven, přeje UFOn
04.03.2013 v 11:55:32

neděle
poslední den týdne. poslední den pohotovosti. vařil sem dneska rajskou.
na ulici se nic přes den nedělo, auta se pohybovaka krokem u semaforů, tramvaje prudily podle grafikonu a autobusy emhádé? ty se nám vyhejbaj, jelikož
pod okny nám nejezdí. Ale zato sem tam nějakej kamion zastaví nebo autobus s turisty. no, celkem nic zvláštního co byste neznali ze svý vlastní ulice.
Česko zbrojí na hackery. Nástrahy webu mají znát i nejmenší děti. Jo, po dvaceti letech od doby, kdy k nám byl zaveden internet. Jo, bejvávaly časy, a ne
tak dávno, kdy úředníci nevěděli co to je e-mail. Krásně je vidět, jak celej ten slavnej kapitalistickej systém je nepružnej. Mnohem rychleji jednají, co se
týče kontroly a cenzury, autoritativní státy. Jo, má se evropská unie co učit od soudruhů z usa, od soudruhů z číny nebo od soudruhu arabů, kteří vlastní
různá ropná pole a nechtěji, aby jejich oddaní poddaní pastevci velbloudů pochopili, že by sice šlo poušť změnit do zelena, ale pak by se nedaly stavě různé
půl až kilometrové mrakodrapy. Imho by mě zajimalo, kterej debil si může koupit byt ve 156 patře.... Já bych se posral, já sem přízemní člověk.
Slovenský Batman dolétal: Odsoudili ho na 4 roky za sexuální obtěžování. Zvláštní tihle slováci, jejich gorila King-kong se stala celosvětově slavnou, ale
zavřít ji nechtějí. Když mají šanci světu říci, že se Batman odstěhoval do jejich krajiny, tak ho zavřou za sexuální obtěžování...
Mladík, co zahynul po honičce na D1, byl na síti hvězda
Sedmnáctiletý řidič noc před neštěstím ujížděl policistům v počítačové hře.
Kamarádi mladíka, který zemřel při policejní honičce: Martin (†17) zemřel podle videohry. To je síla, co všechno se dá dneska o lidech zjistit na internetech.
Já sem to chtěj původně nějak debilně okomentovat, ale to se prostě komentovat nedá. Proto se radši snažim nedělat se po internetech vtipnější než
skutečně sem.
03.03.2013 v 19:53:51

nicota
v tývce říkali, že prej už starý řekové říkali, že nicota neexistuje, protože když myslíte na nic, tak už na ně myslíte a tudíž nic neexistuje. pak komentátor
dodal, že v následující staletích vědci bádali, bádali, bádali i posledních několik stovek let, než vybádali, že staří řekové měli nejspíš pravdu. no a teďka
pokračujou o nějakejch sračkách a teoriích o strunách.
myslim, že o strunách se dá teoretizovat dost dlouho, struny jsou jako háčky na ryby a kim ki-duk dokázal o háčcích na ryby přemýšlet dost dlouho.
01.03.2013 v 21:52:54

dvacet let s klausem
dneska to říkali v televizi. václav klaus nás již pronásleduje dvacet let a v to nepočítaje jeho slavný ministrování na finančním po revoluci. věřím, že tehdá
měl spoustu kámošů. myslim, že máme hodně společnýho, von byl předseda, já sem předseda.
když se nad tim tak zpětně zamyslim, ani ten havel tak neovliňoval můj život jako klaus. co husák načal, to klaus rozjel a zeman dodělá. jo, když si tak
vzpomenu na ty devadesátý léta, tak ty byly fakt chaotický. jenže tenkrát sem byl blbej gymnazista, kterej byl v piči z toho, že mu během pár let třikrát
přejmenovali zemi, kde žil. najednou přestali existovat soušky a soudruzi, pak vymizel socialismus a nastoupil kapitalismus podle představ ekonomů
vyrostlých v socialismu pod dohledem bolševika z moskvy.
jo, ale pořád lepší než, kdyby byl furt u moci bolševik.
každopádně na slovensku bylo asi v temných zákoutí bratislavského hradu horko, takže po dlouhých jednání si kluci vzájemně vyhonili a udělili státní
vyznamenání.
imho ivka šla na "kafe" s kámoškou, tak sem zvědavej do kdy přijde.
20 let s klausem

Asi bych to měl jednou ofotit celý, co v tom A-Kontra z roku 1992 vlastně píšou. :)
01.03.2013 v 20:27:11

pátek večer
žádnej mejdan, žádnej chlast, žádna slast a žádná mast. hrozná past. tyhle pohotovosti.
vtip z internetů:
Má to 3 voči a 3 nohy a běhá to po václaváku.co to je?

Fanánek s Brichtou
ha ha ha
Krotitel lvů Vachler udělal ze svého psa vegetariána! Pravda je ta, že sem nikdy vachlera moc nechápal ani sem mu nerozuměl, ale jo, někteří lvi byli dobří,
ale u posledních už sem měl mírnej pocit, že vaří z vody a jistá obměna lidí by mu neuškodila. každej lev jednou zestárne a hříva mu olysá. to čeká
přinejhoršim každýho.
Rvačka žáků v Mostě skončila tragicky, chlapec přišel o ledvinu. Slušný na dvanáctiletý cápky. Můžu zcela zodpovědně říct, že tohle za mejch mladejch let
nebejvalo, maximálně občas rozbitý hlavy od dlažebních kostek nebo rozseklý o topení při akci ve třídě. ale já sem teda měl štěstí a osobně se mi nic
nestalo, ani šikanovanej sem nebyl.
Válka v pražské ODS. Nečas nic nevyhrál, brání se rozpuštěné sdružení. No jo, Janoušek s Hrdličkou asi budou mít trošku problém. Byznys se nám začíná
pomalu, ale jistě hroutit.
Policisté v JAR autem uvláčeli k smrti přistěhovalce. Špatně zaparkoval. Jo, když už sme teda u toho rasismu v jihoafrický republice. Fízli sou zkurvený všude
a rasistickej fízl je to nejhorší co může bejt. Ještě štěstí, že pachatelé budou potrestáni, protože JAR je demokratická a spravedlivá země. Jak jinak by tam
mohl najít svoje nové kořeny Radovan Krejčíř, který do JAR emigroval z politických důvodů a šikany ze strany českých úřadů. Kdyby se tohle stalo u nás, tak
soud by minimálně prohlásil, že ze záběrů je zcela jasné, že se policistům imigrant bránil a posléze se pokusil odcizit auto odtlačením, takže policisté ho
museli pronásledovat a zastavili ho až za použití donucovacích prostředků.
Zmatek kolem amnestie: dokument na Úřadu vlády vůbec nebyl. Fakt Banánistán, kde Jitrnicovníky rostou na každý zahradě a sádlo teče po bradě.
01.03.2013 v 19:00:53

holá huba
holý neštěstí. jo, pozoroval sem v hospodě na obědě takovej párek co seděl naproti mě. Dostali jídlo, ale nějak jim scházely příbory. Já už měl skoro dožráno
a ti dva se furt smáli, jak nemaj příbory a čekali až si jich někdo všimne. Když už sem si říkal, že je to nějaký divný, proč si nezajdou ke kase pro příbory
nebo proč se nezeptaj obsluhy, tak se týpek zvedl a šel prosit k vedlejšímu stolu o zbylé vidličky. Jo, bylo to vtipný a co se týče obsluhy, byla dneska nějaká
mírně jedovatá, protože toho borca okomentovala "proč se nezvedl dřív a nešel si pro příbory". No, byli dneska nějaký nasraný a bylo vidět, že je zákazníci
serou. Protože mě bolí celý tělo a sem zpruzenej, měl sem pro ně dneska velký pochopení, taky bych byl raděj, kdybych byl v hospodě sám, ty lidi nejsou
nutný ani jako kulisa.
01.03.2013 v 13:12:56

sere mě počasí
už je ta zima taková nasrávací. bolí mě celý tělo, ale v krku ne. vypadá to na nějakou poslední letošní chřipečku ve svalech. nebo co by to mohlo bejt.
rozhodně za to může to, že chodím mezi lidi a ty lidi sou nachcípaný a chrchlaj na sebe. Obávám se, že lidstvo je odsouzený k zániku.
Ale upřímně, byla by sranda, kdyby tuhle geniální myšlenku, že lidstvo je odsouzený k zániku, převzalo právě to odsouzený lidstvo a za pětset, tisíc nebo pět
tisíc let by naši potomci uctívali "uhulený bufo" - zkomolení je záměrný, protože lidská pamět a tichá pošta umí svoje, kdo dneska ví jak se nostradamus
nebo sibyla jmenovali ve skutečnosti, žeano - jako toho největšího proroka, věštce a esoterika, kterej to všechno prokouk... ha ha ha
Banánové děti již nechtějí jít ve šlépějích svých rodičů. Hm, jo držim těm mladejm palce, aby zlepšili pohled na obchodní styl svý komunity. Sádroví trpaslíci,
tržnice s igelity místo střech, laciný oblečení, ponožky deset párů za patnáct korun, podivný kasy večně otevřený bez papíru na účtenky, šedivý krámy s

hektolitrama alkoholu a kartóny cigaret prapodivného původu a chuti, předražený rohlíky a prošlý zboží, marihuana nevalné kvality a pervitin pro germány.
Čínská bistra s vietnamskými pokrmy nebo vietnamský bistra s čínskými pokrmy em jedna až em cystacicetci strikalo pres cystacicetci cyst. Mám v tom
chaos a proto se toho účastnit rozhodně nechci a nebudu.
Zemanova manželka měla práci snů. Zařídil ji milionář z Ostravy. Jo, to se pozná socan a sociální cítění. Jen aby lidi nezapomněli, že i on byl u moci a že
nikdy nebyl debil, takže si to taky umí všechno zařídit.
Na louce mezi ústeckými sídlišti vařili bezdomovci v boudě pervitin. To sou debilové ti měšťáci, ti chudáci houmlesáci se určitě chtěli jenom zahřát...
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