středa
dneska bude vočka třeba. se celkem těšim na pivo a řízek.
zejtra volno, ale budu muset připravit svolání shromáždění a vůbec celej jeho plán.
jo soudruh předseda zase bude řádit. jo a myslim, že to víno, který včera přinesl místopředseda bylo pěkně
kurevsky silný, protože sem lehnul a usnul. musel sem dneska vzít Taru do práce, protože bych nestíhal, jelikož
musim počkat na zboží, který přijde někdy mezi 9-16h :))
a dostat mě na devátou do kanceláře je fakt za trest.
jo a serou mě všichni komunisti, levičáci, rusáci a další bulvární póvl.
Ivetku komentovat nebudu, protože to co z ní zbylo teďka vydřou až na dřeň dělníci bulváru a běžný český
čtenář.
akorát sem zvědavej jakou obět ke stalkingu si vybere Macura, tomu se musel rozpadnout celej svět a ani bych
se nedivil, kdyby lehnul na koleje vedle ivetky.
30.04.2014 v 11:20:25

výbor
jo, poradička výboru. pivo, láhev vína a pokec o baráku.
29.04.2014 v 21:20:58

bitcoin hardware
nějaká aktuální onanie.. hw pr0n
4x BFL Jalapeno 23gh/s

AntMiner S1 180gh/s

29.04.2014 v 18:03:51

ivetka rip
no to je děs, zajdu si na oběd, čekám na žrádlo, rozčiluju se nad lidma, který seděj okolo mě a vážně přemýšlím
nad tím, že bych se na oběd vysral, protože prostě nemám nervy na to sdílet prostor s větším množstvim
neznámých lidí. Navíc v hospodě zase fluktuace zaměstnanců, takže se opět pokoušel jeden z nich mě donutit,
abych si šel k zaplacení stoupnout do fronty a už mě prostě nebaví vysvětlovat pořád dokolečka, že kdybych
chtěl ušetřit a najíst se v jídelně bez obsluhy, tak si zajdu na radhošťskou do jídelny. neasi.
No, nakonec sem se teda nažral, jdu zpět do práce a na recepci kolegyně "ty vole, bartoška skočila pod vlak v
uhříněvsi." Tak ji na to řeknu něco ve smyslu, že se to dalo čekat, že blbě skončí. Dojdu k nám na servis, tam
kolega a prej "ty vole, ivetka skočila pod vlak". No a očividně nekecal nikdo z nich, fakt to na internetech píšou,
takže Rychtář, Macura, Novotný a všichni ti dělníci bulváru, kteří ji tak trošku do hrobu pomohli, si můžou
odškrtnout další čárku. No měla poslat všechny do prdele a jít se léčit, ale to se těžko říká a ještě hůř provede.
Zemřela zpěvačka Iveta Bartošová, skočila pod vlak. Hm, jediný co mě asi napadlo je, jak se budou tvářit lidi,
kteří jeli zrovna ve vlaku, jenž Ivetku sejmul. Minimálně budou mít pěknou historku pro různá rodinná či
přátelská setkání, protože byli přitom, když Ivetka zemřela.
Já sem osobně sem přemejšlel nad nějakým pěkným a černohumorným nekrologem, ale protože zrovna nějak
nemám pocit, že bylo dobré si dělat prdel ze smrti zpěvačky, které ku smrti pomohl každý, kdo hltal s nadšením
její eskapády médiích, tak bych rád jako vzpomínku zvolil slova dělníka bulváru Novotného: "Samozřejmě, my ji
skutečně zabijeme. Ona se však zabíjí i sama, ale o tom se nebavme. Faktem je, že na ní dlouhá léta
parazitujeme, lidsky ji už i lituji. Uvědomuji si, že když ji vyfotí pomočenou, je to nedůstojné, a že skutečně
přispíváme k jejímu blížícímu se konci. Poptávka po ní je neskutečná, články o ní si otvírají i lidi, kteří bulvár
nečtou. Pak jdou hranice stranou a budeme na ní parazitovat až do konce a ještě půl roku po něm. Je to tvrdé a
morálně špatné, ale tak to je."
29.04.2014 v 14:24:06

půlnoční praha
mám po venčení, venku je klid, nikoho sem nepotkal, ani nohu nebo fízla. tedy kromě jednoho řidiče, co měl
trošku problém s parkováním.
na venkovním okně bytu nad námi je cedule, že je byt na prodej. tak sem zvědavěj, za jak dlouho se byt prodá.
28.04.2014 v 23:31:16

deštík
dneska odpoledne v praze pěknej deštík s hřměním a blesky.
Filmaři vykopali nejhorší videohru všech dob. Znamenala konec úspěšné firmy Atari.
28.04.2014 v 21:52:19

pondělí
jo, jsem slaměnej vdovec, ivka zase odjela do germánie vydělávat love. no, nenaděláte nic, já taky ne, dělat se

musí prostě.
takže dneska v práci sem dělal nějakou práci, stihnul sem pokecat s recepčí, no sme tu sami protože sou
dovolený a někteří kolegové na lobotomii mozku.
taky sem začal dělat přípravu na domovní shromáždění, vyřešil jsem pár prokrastinovaných položek z kalendáře
a šel se vysrat. Sem se prostě nenudil.
Při sobotním útoku na kliniku ve Středoafrické republice zabili i tři Lékaře bez hranice. Jo, nevzdělaní retardovaní
příznivci muhameda jsou opravdu neštěstím pro svět. Kdybych chtěl generalizovat tak řeknu, že s vyznavačema
muhameda je to jako s komunistama. Nejlepší jsou mrtví.
Gross přijal Krista a v televizi se omlouval všem, které zklamal. Sem včera zahlíd a musim konstatovat, že mu
fakt upřímě nevěřím, protože socan co přijal krista smrdí těžkym obchodem, skoro jako by se bál, aby neskončil
v pekle. Jinak sem měl spíš pocit, že je mu líto, že je tak blbej a nenapadly ho poslanecký náhrady už tenkrát
místo vytáčení se přes nějaký svý strejčky. Jo, na každou svini se vaří voda.
Pornoherec vydělal sexem 11 milionů: Pak všechno utratil a skočil z okna! No, né každej pornoherec musí bejt
Enstein, aby si dokázal spočítat vejplatu a to, že za jedenáct mega toho moc nekoupíte, ale aspoň oceňuju to,
že se fakt snažil svejm fanouškům zprostředkovat poslední okamžiky svého života na facebooku a fotka s
papučema a pohledem dolů na chodník jistě vstoupí do sebevražedných análů.
Těžký den exžalobce Grygárka. Ráno zveřejnili jeho odposlechy s Janouškem a nyní... Jo, tak to mají soudruzi v
NotesCS asi dost těžkou hlavu.... dál to nekomentuju, protože prdel neasi...
28.04.2014 v 15:14:37

r.i.p. nokia
R.I.P. Nokia. Jo, bejvávala to dobrá evropská značka. Škoda. Díky pane Elope.
Elop získá za prodej Nokie Microsoftu půl miliardy korun, Finové zuří.
Nokia – bývalá světová jednička se přejmenuje na Microsoft Mobile.
Nokia již patří Microsoftu. No, to se Microsoftu povedlo, fakt jo....
26.04.2014 v 12:18:43

páteční romantický večer
venku voní vzduch po dešti, ulice jsou prázdné, šeříky kvetou jak v pětačtyřicátym a malí šnečci vylejzaj ze
zahrad a křupou pod podrážkami pod. jo, jasný důkaz toho, že do prahy přišlo jaro. po zimě, kdy vyklepával
jsem ze vzorku podrážky kamínky, kterými sypány jsou ulice, přišlo období, kdy na rohožce z tenisky škrábu
šneččí ulitky.
25.04.2014 v 23:34:10

pátek
jo, přesně jak sem předpovídal s odměnana za těžbu btc. teďka to padá jeden dva bloky za den.
ráno sem potkal lejdy dokonalou lásku a docela sem čuměl, měla Čendu a toho druhýho zrzavýho na vodítku.
Ne neptal jsem se proč najednou nasadila vodítka, protože jak mě lejdy viděla, otočila se a zamířila pryč co
nejdál. No, asi věděla, že bych se blbě zeptal proč najednou ty obojky a vodítka, když podle ní nemůže bejt můj
pes šťastnej s obojkem.
Osobně bych si tipnul, že jí Čenda, tak jak míval ve zvyku díky mocné svobodě dodané hloupou paničkou,
normálně chytnul stopu a nějak blbě zdrhnul.
Jo, já to říkám furt, že s láskou (nejen psí) se má nakládat opatrně, vocáď pocáď, protože ten pes není blbej a
volání svobody, divočiny a hormonů musí bejt zákonitě silnější než nějaká pošahaná panička.
Ale je to sranda, vo tom žádná.
Jo, taky je vidět lidská blbost a debilita. Celej tejden odpovídám na otázku "Co se pejskovi stalo?", "Se jí přetočil
žaludek" a i tak sou schopní někteří inteligenti i po této odpovědi se zeptat "a kterej že jí to pokousal?"
Dneska ráno sme potřebovali přeházet v serverovně nějaký UPSky, takže sem musel na pár minut vypnout svůj
bitcoin důl. Fakt si musim přiznat, že mě fakt bitcoin baví a že je to po dlouhý době věc (první bylo seznámení
se s počítačem a druhé bylo získání prvního přístupu k internetu - letos to bude krásných dvacet let, co
zanechávám digitální stopu), a třetím bylo nainstalování OS Linux na počítač jako hlavní a jediný operační
systém - letos uplyne krásných 14 nebo 15 let od této události), která mě fakt drží v zájmu. A přes to všechno
si přijdu úplně normální a průměrnej člověk, protože mám starosti jako ostatní. To znáte, kde nakoupit kvalitní
jídlo, pití, drogy, techniku, oblečení a tak, přesně podle pravidla, že nejsem tak bohatej, abych si mohl dovolit
kupovat levný věci.
Včera sem byl nechat Taře vytáhnout stehy z břicha, pokecat s panem doktorem a posléze procházka pěšky
domu.
Jinak v hospodě kam chodim na obědy proběhla další fluktuace zaměstnanců, achjo tohle podnikání v
pohostinství. Já když jdu do hospody, tak jdu i kvůli obsluze, protože obsluha je důležitá a dělá defakto celou
hospodu.
Do boje o Ukrajinu se vložili Alexandrovci. Nazpívali hymnu zakuklenců. Jsem zvědavý, jestli pojedou soudruhy
Alexandrovce podpořit i Helenka Vondráčková s Kájou Gottem.

25.04.2014 v 14:00:56

tanky
postarší písnička s aktuálním tématem tanků v ulicích a na hranicích...
Russian army a few miles away of Ukrainian border.

The Adobe Flash Player or QuickTime is required for video playback.
Get the latest Flash Player
Get the latest version of QuickTime

24.04.2014 v 20:48:50

nikdy mě nepřestane fascinovat
kolik zbytečnejch lidí žije na týhle planetě. stačí zběžnej pohled to auditek a znova si připomenu, že kdyby
lidstvo přišlo o uživatele facebooku a jiných společenských sítí, tak to nikdo ani nepozná, protože v produktivitě
práce se naprosto nic nezmění.
taky mě zaráží tolerance levicových voličů:
Novotný v Haškových stopách nepůjde. Hodlá si ponechat obě funkce. Jo, voliči těhlech levicovejch stran sou
normální regulerní trotlové, kterým stačí pod nosem zavonět slevou u doktora, slibem beztarostnýho stáří nebo
aspoň zahrozit kalouskem a už skáčou jak joja na špagátě. To, že se pravicová strana nechá požrat sama sebou
až jí odejdou voliči je celkem logickej důsledek toho, že pravicovej volič asi nejspíš má trochu rozumu a je si
vědom, že projekty vznikají a taky zanikají. Levicový volič je ochoten věřit pohádce o věčných časech, že mu
sice vadí kupčení s pozicemi ve státních firmách a že kalousek je horší než mor, ale už mu nevadí hnůj ve
vlastních řadách. Jak jinak si vysvětlit, že politická víra komunistů a nebo socanů je nezničitelná.
Jak bych to tak řekl, jen hloupý člověk věří, že bez práce bude líp a ještě hloupější člověk co věří státu.
Kterak si zvolit Okamurovce do europarlamentu. Jo, kromě okamury v praze straší pouze předvolební plakáty
soudruhů pirátů, kde se snaží méně inteligentní dredaté jedince přesvědčít, že evropa je jejich moře, že zlí vrazi
z wolstrýtu nepodporují transparetní politiku a že dredatý soudruh pirát bartoš je řešení, protože přeci jde o
hledání směru.
Jo, jediný co lze ocenit na pirátský kampani je, že konečně pochopili o čem to je a možná dobře investovali
prachy, který dostali za poslední volby, jelikož tentokrát dokonce předstihli co se týče plakátování i zemanovy
přátele organisovaného zločinu a bobošíkovou.
Okamurova akce s černou ovečkou je docela úsměvná, protože ten polojaponskej trotl má docela odvahu soudit
imigranty.
No a protože kampaň zatím jedou tyto obskurní straničky, je docela možný, že účast ve volbách bude nízká a
tyto podivné figury budou mít šanci na slušnej přivýdělek v bruselu.
24.04.2014 v 11:10:03

ouřad
jo a možná by za drobnou zmínku stálo, že když sem dneska ráno letěl do toho hotelu v karlíně na přednášku o
kamerách, tak mi volala ženská z ouřadu, že co sem prej psal mejla na odbor, když mi včera říkala, že tu svoji
žádost ohledně kontajneru mám poslat doporučeně na podatelnu. mě mrdlo málem, protože sem si vzpomněl na
ty včerejší mejly a telefonáty, kdy mi mařka říkala, že to mám poslat na odbor územní, tak sem to poslal na
odbor nějakej pozemků a že k tomu mám udělat plánek. No a jí dneska zase ten mejl přistál v kompu, tak sem
ji řek co mi včera řekla a že nechci nic jinýho než si popovídat s někym kompetentnim a že sem teďka na
semináři, tak jestli by mi mohla poslat snailmail adresu emailem. Fakt prdel ne.
No odpoledne otevřu mejla, jako po příchodu do práce, pustim se do píči z pizerky odnaproti, a koukám mejla z
úřadu. Mařka se nademnou slitovala a někam to přeposlala dál, že se mi někdo ozve. Na můj emailovej dotaz
jestli ještě mám posílat tu oficiální žádost doporučeně snailmailem, tak prej ne. No snad už i na úřadech
zavládlo dvacátýprvní století.
dneska jinak u slushe na bitcoin.cz poolu happy day, padalo to jaxviň. zatim za dnešek 0.03484799 BTC, uvidím
co přinese zbytek dne v týhle hře. příštích pár dnů asi bude slabších, protože to normálně hází tak kolem
0.01BTC per day, tak myslim, že příštích pár dnů bude asi vícero 20h a delších bloků.
23.04.2014 v 21:16:07

bacha na tlak
Škromach se vyfotil se Zemanem. "Oba najebaní," zní z facebooku. Pro vopravdu jen silný nátury. Málem mě
trefilo.
23.04.2014 v 17:49:21

středa
no dneska je středa, voka by zase bylo třeba, ale protože mám pohotovost, bude hovno ožíračka. No, když se to
tak vezme, sem starej i na nějaký pravidelný huntování těla drogama a alkoholem. Pičo, abych se ještě na starý
kolena nedal na nějakou víru, která mi zaplní čas. Hodně by se mi líbila víra ve Svaté Hovno či Anální věnec,
protože klanět se Svaté předkožce mi přijde takové mírně ujeté. Ale u vás pozemšťanů ufon nikdy neví jakou
úchylkou trpíte.
Pornoskandál televizní moderátorky: Za casting dostala 27 tisíc! Fakt mi hlava nebere, že ještě někoho vzrušuje
nějaká televizní kurvička, která zahájila svoji profesní kariéru v pornoprůmyslu. Československo hledá porno
star, to by ta správná byla soutěž pro české televizní obrazovky. Vždyť žijeme v zemi, kde Druhá píča, coby
dcera Prvního Nejvyššího a Nejmilostivějšího Čůraka zvoleného z vůle lidu a První Píči, si také zahrála v
lechtivém filmu coby poradkyně, která kontrolovala, zda-li jsou orgány na místech na kterých mají být. Opravdu
bych pornominulost neřešil nebo nebozí slušní občané zjistí, že kurvy co se nestydí za svůj džob jsou
nejslušnější lidé chodící po české zemi.
Zneužívání služebního internetu k soukromým účelům roste. Jo, taky se divím kolik lidí denně má strašně práce
na facebooku a společenských sítí obecně. Tolik zaměstnaných lidí tvrdou a náročnou prací byste v offline světě
fakt pohledali. Proto jsem zastánce pravidla, že zneužívat služební internet má právo jen a pouze IT oddělení.
Pro zbytek lidí by měly platit stejná pravidla jako platí v případě omamných jedů a látek. Bohužel doba je
taková, že i poslední vysmaženej krypl ze žižkova má právo a možnost mít chytrý telefon s internetem a
fakebookovou appkou, což mu dává podivný pocit, že i poslední smažka má právo ventilovat svoje vysmažený
myšlenky.
jinak teďka dřepím na nějaký konferenci o dohledovejch systémech, takže počkám až notebooku dojdou baterky
a pak se pudu asi dobít do práce. je to zajmavý, ale mám za posledních 14dnů dost naposloucháno a navíc je to
spíš managerská přednáška.
Jo a včera sem měl konflikt v tramvaji, kdy sem si opět dokázal, že přestože všichni blbí lidi a voliči levice by
chtěli, aby byl na světě mír a všichni se lovískovali, ale když dojde na pravdu, tak ji slyšet nechtějí. Jo když
popravdě řeknu kundě, že víc místa už udělat nemůžu, protože mám tlustou prdel, tak se začně čílit co sem to
za chlapa. No normálně si jedu domů novou tramvají, vona má takový divný malý dřevěný sedačky, já sem
tlustej se širokou prdelí a nohy k sobě na příliš dlouho nedám, protože mám malý péro, velký koule a odulý
stehna, takže obvykle zaberu jeden a půl prostoru pro cestujícího, ale ještě se mi nestalo, aby kunda 5xširší než
já mě začla jebat, že ji nechci pustit sednout, když navíc je tramvaj poloprázdná.
No, když už se na ječící mandu a na mě začali otáčet cestující a důchodci, usoudil jsem, že jako neplatič a
inteligent bych to měl nějak rozseknout, takže jsem použil metody, které levicoví voliči znají, staré dobré lži.
Řekl jsem kundě velmi hlasitě, že je mi fakt líto, že mám trošku problém s kyčlemi (jo, naše plynová karma mi
to jednou vrátí, ale snad uzná obhajobu, že zapírat a lhát se má jen v nejnutnějších případech) a to byste viděli,
jak rychle důchodci přeorientovali své zraky na tlustou mandu, která se zvedla a přesunula o sezení dál, takovou
rychlostí, že podle mě ani sama netušila, kolik má v sobě energie. A byl klid.
jo a antminer má pěkných 18dnů uptime, tak sem ho asi zapojil dobře. No, skoro po měsíci vlastnictví můžu
říct, že půlka ceny v btc už je skoro zaplacená.

23.04.2014 v 11:27:48

outerý
jo, skoro po čtrnácti dnech zase sedím ve svém milém pracovním křesle, v klidu a smradu své práce, tešíce se
na odpoledne a až mi příští tejden skončí pohotovost.
protože sem v práci, tak makám. Nemohu žel bohu odpovědět jako většina Čechu na otázku "Co děláš?"
odpovědí "Ále nic, jsem v práci", jelikož musím dělat úředničinu, na kterou sem neměl posledních 14dnů čas. To
jest píšu si s úřadem, kdo mi poradí ohledně pronájmu obecní plochy, abychom si na ni mohli umístit náš
kontajner na bordel a mrtvoly. Jo, přijdu si jako v filmu, protože nikdo z oslovených nemá kompetenci a posílají
mě nejen od čerta k ďáblu, ale i do prdele, protože otázkou "Jestli je mi schopná obec pronajmou metr a půl
čtverečný plochy pro naši popelnici," jsem nejspíš zavařil dost úředních mozků, protože popelnice zatím jaksi
nemá nikdo na starosti, což je kurva divný, protože někdo musel tomu soukromýmu subjektu umístění povolit.
No, prostě aby se vyhulený ufo nenudilo a zbytečně se neflákalo u televize, počítače a v hospodě.
Orlík vydal další oběť vraždy, mrtvola byla omotána řetězem. Já blbec si myslel, že se dozvím něco o Orlíku a
Landovi, že třeba tu svoji whitegirl zabil a předhodil orlům a utekl s černoškou do střední afriky budovat školy a
nemocnice pro černoušky, ale vono hovno. Sem zvědavej co si pomyslej archeologové budoucnosti až budou
jednou prozkoumávat místo bývalé vodní plochy....
Škola nabízí maturitu bez studia. Za 54 tisíc korun. Chápu, že nejsou politici nadšeni, protože většina z nich,
když si dodělávala maturitu a nebo aspoň nějaký vyšší odborný titul, musela chodit do školy aspoň jednou
měsíčně v sobotu, což bylo určitě dost na hovno. A teďka si nějaká škola usmyslí, že skásne love a rozdá
diplomy za maturu. Jo, já když si vzpomenu na všelijaké historky co mi vyprávěla mamina tak deset let zpátky,
jak si dodělávali maturity a tituly zástupci pardubického magistrátu a městské policie, že jezdili kamsi do nějaké
podivné vísky na hranicích s Moravou, kde jakási slovenská škola v zastoupení polských učitelů dovzdělávala
nejen politiky, ale i řídící orgány městské policie. Jo, to jsou všechny ty ujaky nebo vysoký školy karla engelse či
jen práva v plzni.... Marnost nad marnost česká posedlost tituly.
Ježíš – muž s nejpodivnějším pohlavím aneb Záhada Svaté Předkožky. Jo, zrovna včera na velikonoční pondělí
dávali někde na kabelu pořad o tom, že Ježíš byl Žid a že musel bejt rozhodně obřezanej. Co sem však netušil,
že v dějinách se objevilo kolem dvaceti svatých předkožek, kterým se věřící křesťané klaněli a uctívali. Jo fér
zombifikace a uctívání svatý předpokožky....
:0))
Kytarista kapely Plexis vařil heroin ve velkém: Podle 80 let starého receptu! Pobavilo :)
Ojedinělou varnu heroinu objevili policisté na Kolínsku.
22.04.2014 v 12:24:45

velikonoce
doufám, že vejce vaší domácí zombie nakrmila všechny vlezlé koledníky z okolí a máte zase klid.
Já musim ocenit, že ranní procházka se psem a se zbraní proběhla celkem v klidu, nikoho sme nepotkali, buďto
se mi klidili z cesty a nebo nikdo v tento násilný čas, kdy zhnusením nad starou poctivou českou mrdačkou

vlhne nejedna europoslankyně, raději nevychází ven. Jo spíčenej brusel, spíčená pirátská strana, sufražetky,
mužatky a bojovníci a bojovnice za genderovou rovnoprávnost.
Rád vzpomínám na své dětství, kdy se maloměstem a okolními vesnicemi potulovaly skupinky opilé mládeže
vybavenými koši vajec, lahvemi alkoholu, pomlázkami o velikosti negerských pyjů, aby každý děvče dostalo co
se jí řádně zaslouží. Krásný doby, kdy každá rodina měla připravena pro milé šukače vejslužku, protože bylo
nutné ocenit snahu ulevit otcům od namáhavého celoročního šukání dcer, aby si aspoň na svátek velikonoční
mohli večer vklidu otevřít lahváče, dát nohy na stůl a podívat se na velikonoční derby Baňyk versus Sparta.
Tohle mi fakt chybí. Už ani ti skauti se nešukaj tak jako dřív a kdo jinej by měl držet tradici, když už ani ti
skautští vedoucí nejsou co bejvali?
Takže doufám, že u vás na vesnicích se tradice stále drží, že není sousedky a nebo teplého souseda, která by
nebyla řádně vyšukána, zmlácena a že není dítěte, které by si neuhodilo svoji sestru, matku, otce či jen
náhodně procházejícího bezdomovce. Tady v Praze je to nuda, jediná skupinka koledníků byli jacísi chlapečci v
dobrovodu starších pánů, nejspíš tatínků, kteří se šukali navzájem (ne ti pánové, ale ti chlapečci), aby nakonec
s pány nastoupili do dvou aut. Jen doufám, že k pražskému seriovému vrahovi taxikářů nepřibude ještě
velikonoční vrah dětí.
Mateřství? Za trest. Češi na špici Evropy. Včera sem viděl nějakej dokument o brusičích diamantů z Indie a
musim říct, že by se soudružka ministryně práce a sociálních věcí posrala, protože ten místní chlapeček o
kterym tam mluvili nechtěl bejt stejně jako jeho rodiče drobným sedlákem a tak jeho rodičům nezbylo nic jinýho
než ho v těch jeho dvanácti letech poslat za bratrancem někam do indický píče mezi hromadu indů, kde dostal
šanci tři měsíce makat zdarma a dokázat, že má trošku talentu brousit diamanty. Až po třech měsících ve svých
dvanácti nebo třinácti dostal svojí první vejplatu, se kterou se jel sám autobusem pochlubit svým rodičům. Který
český bílý dítě by tohle dokázalo a zvládlo? :)
21.04.2014 v 10:56:24

bulvár
Bicycle day. - Pokud jste to nezaregistrovali, tak včera se každoročně slavil "Bicycle day". Ano, je to ten slavný
den, kdy LSD byl poprvý vyzkoušen. Takže pokud věříte v modré bohy, větší počet okou na hlavě či jen v anální
čakry, vzpomeňte si na pana Hofmanna a věnujte mu chvilku poděkovaní za ty hromady a salvy smíchu, za ty
úžasný absurdní situace, podivné vidiny či jen krásný pocit sounáležitosti s celým existujícícím i neexistujícím
vesmírem, které lidstvu přinesl největší vynález dějin: LSD.
Dělníci bulváru. Slyšel jsem z internetových kuloárů, že prý tento dokument je velice diskutovaná mezi uživateli
společenských sítí a i dokonce JXD, přispěvovatel do několika bulvárních plátků, se prý rozhodl vyjádřit k tomuto
dílku. Včera jsem tedy měl možnost v tývce vidět zhruba 10minut tohoto dokumentu, než jsem to přepnul na
starého dobrého lamače rukou Stevena Seagala, protože tihle dělníci bulváru se fakt nedali poslouchat. Jako
chápu, že se potřebují všichni navzájem, je to jenom o tom bejt co nejvíc vidět a slyšet, ale upřímně. Ty
novotnýho kecy, jak mlel hubou, koulel vočima, valícího jedno slovo za druhým kadencí izraelskýho kulometu
mě dovedly po zhruba sedmi a půl minutách ku zjištění, že perníkem a kokainem vysmaženejch debilů jsem si
za svůj krátký život vyslechl celkem dost, protože jinej pocit sem z toho člověka nezískal. A i když to
pravděpodobně bude milující otec, věrný vysmažený manžel a i inteligentní člověk, celou pravdu ve zbývajících
dvou minutách shrnul doménový spekulant bárta, který je aspoň natolik inteligentní, že potvrdil, že je to jen
celý o monetizování (to je teďkon takovej novej buzzword) lidský blbosti. A to von vopravdu umí. A dál už
nebylo nic, protože bulvární a reklamní byznys jde tak trošku mimo mě.
Kam se hrabe malej českej bulvár na britskej bulvár. Malá země, malá bulvární liga a malí hráči.
20.04.2014 v 14:10:53

zmrtvýchvstání
slaví se podivný svátek víry ve zmrtvýchvstání. Mírně nelogická záležitost, kdy se sejdou lidi, kteří nedokážou
pochopit, že co je mrtvé to je mrtvé. V celých dějinách lidstva existuje jenom jedna bytost, která dokázala po
své smrti vstát a mít hlad. Ano, znáte tyto bytosti z televize a zoveme je Zombie.
Takže, pokud tedy budu uvažovat, že z Ježíše se stala Zombie a vezmu-li, že výpočet Isaca Newtona (o jehož
genialitě netřeba pochybovati, protože vědecky dokázal, že jablko vždycky bude padat k zemi) a dalších
odborníků je správný, stalož se tak skutečně někdy v dubnu, nevidím tedy důvod, proč si trošku nezapařit a
oslavit první krmení zombie tzv. "božím hodem velikonočním".
Otázkou do pléna je: "Co se ale stalo ze zombie nazývanou Ježíš?" Některé zdroje uvádí, že Zombie povstane
minimálně tři dny od ulehnutí ku spánku a je otázka, koho a co kdo vlastně viděl. Protože zdroje hovoří o tom,
že někteří, kteří viděli Zombie, jsou již mrtví a epidemie Zombies nevypukla, je tedy možné, že tehdejší
pastevci, poté co zjistili příčinu proč jim mizí ovce, kozy a ženy s dětmi mají zvýšenou touhu po mase a
mozcích, Ježíše chytli a prorazili mu hlavu ostrým předmětem, protože jediný způsob jak "zabít" zombie je zničit
jí mozek. To znáte všichni, na to jsou zdokumentované a vyzkoušené postupy. Druhou možností je, že Ježíš byl
odchycen a jako jediný důkaz zmrtvýchvstání byl přikován v jeskyni ke stěne v místech, kde dnes stojí Vatikán a
Zombie je jednou ročně v dubnu liturgicky nakrmena.
Jak jinak si chcete vysvětlit, že na velikonoce se drží 40dní půst?
a) Buďto je to vzpomínka na první krmení Ježíše, kdy vyraždil několik vesnic v okolí Golgothy a nebohé
vesničany nenapadlo nic chytřejšího než držet půst, aby se zombie neměla na čem krmit, zvláště na ženách a
dětech, aby ji pak vyhladovělou ubili a zbavili obsahu lebky. Jenže tahle teorie trošku kulhá, protože zombie je
úplně u prdele jestli její oběť drží půst a nebo ne.
b) Druhá - pravděpodobnější - varianta je, že první církevní vůdci uvěznili Ježíše v kobce, jak jsem již výše
naznačil, a je nutné ho jednou za rok nakrmit, protože jinak by se bestie urvala z řetězu a zničila všechno co se
snažila církev vybudovat a utajit. A bystrému člověku dojde, že čtyřicet dnů hladovění má vyjádřit symbolickou
účast na těžkém údělu Ježíšově, kdy hladovění je zakončeno bohatou hostinou, která věřícímu lidu symbolizuje,
že každý se může stát svatou Zombie a krmit se na dětech Božích.
A tu část o tom, co se stane, až se zombie Ježíš urve z řetězu a nastane Apokolypsa si nechám pro druhý díl. že

Dane Browne, to je silný námět na církevní konspiraci: Byl Ježíš zombie a nebo nebyl?
20.04.2014 v 13:51:17

skrytá hrozba
Skrytá hrozba. Čtení on-line mění mozky lidí na "digitální". Naštěstí o vaše mozky se nebojim, tam už asi není
co poškodit. stejně jako na tom mym.
19.04.2014 v 23:19:19

sobota
trapná sobota. naštěstí mám od pondělka pohotovost, takže aspoň nějakej pocit práce.
praha je skoro prázdná, metro a nejezdí, takže ať si turisti užijou. mrdat to.
Ježíšovy kříže půjčuje muslim. Pro slabé a lenivé má lehčí. Fér byznys. :)
Kapitána lodi zachránili mezi prvními, dostal deku a starali se o něj. Předpokládám, že fanoušci seriálu "Chlapci
a chlapi" si pod pojmem 'dostat deku' představili úplně zcela něco jiného.
Facebook spouští „Nearby Friends“, sdílení své polohy s přáteli. Pobavilo, pustit uživatelům to co již skrytě pár
let funguje a ještě to označit za fičuru :)
Half-Life speed run world record set at 20:41. Slušná práce...
Normcore: vtip nebo návrat všednosti? Sem celkem rád, že nejsem mladej člověk, protože bych se zbláznil z tý
dnešní rychlosti jakou do nich američtí modní diktátoři, obvykle třetího pohlaví, tlačí antitrendy jako trendy. Ale
docela mě to děsí, protože celej život tak nějak trošku mrdám co mám na sobě, že bych se měl nakonec stát
trendy člověkem.
Táta Rittig zdraví z pláže: Užívá si exotiku se svou rodinou. Von to stejně ten mankař dělá, jen aby tady nasral
všechny ty běžný občany.
19.04.2014 v 14:00:21

našrot
jo zmrdi, sem dneska druhou posranou certifikaci udělal, tak sem trošku našrot. takže aspoň ňákej success.
storage někdy do čtrnácti dnů.
jinak abych nebyl tak spíčeně stručnej, kdybyste to zmrdi nevěděli, sou prej velikonoce a v pondělí je volno. do
píče, zase výpadek z normálního režimu.
v praze skoro nezustali žádní zmrdaní pražácí, bordel se vyvalil k vám na venkov a v praze zůstali trosky jako já,
cizinci a staří dobří feťáci. jo těch je teďka v ulicích dost, skoro to vypadá, že jediní z čechů, kteří zustali v
práglu sou smažky.
ale na to mrdá pes. zmrdi. nejhorší sou zmrdi co neumějí číst a nevidí nahoře tu občasnou hlášku o ironu, ironii
a volech.
18.04.2014 v 23:31:25

čtvrtek
dneska stručně. bitcon zase vylezl ku krásným 500$. antminer těží, sází za blok u Slushe tak 3.5mBTC, denně
odměna cca 0.01BTC, to jest zhruba 4bloky per day, nedávno se jeden počítal něco málo přes 25h. Jo, je to
neuvěřitelná zábava tahle těžba bitconů pro nás lidi s poruchami z autistickýho spektra. Je to stejná legrace,
jako když vás baví celej den točit kolečkama u angličáka. ;0)
černý humor:
Ať na státní dluh přispějí všichni politici, kteří zemi zadlužili, vyzval Zeman. Vopravdu jedlej humor. Celkem bych
věřil, že to myslel upřímně.
bílý humor:
Obří varna pervitinu na Karlovarsku připomínala továrnu. Se s tím ťongové vopravdu neserou... :)
Rybář ulovil tresku i s vibrátorem. Jo, ten bude tý český učitelky co ji sežral žralok na Balatonu.
Poblázněný rapper: Uřízl si penis a skočil z balkonu! Kam se hrabe treska s vibrátorem český učitelky...
17.04.2014 v 21:27:20

středa
no, jak bych to tak řekl. je sice středa, voka by bylo třeba, ale sem zodpovědnej, protože kromě hlídání psa,
jedu i tejdenní školení, tentokráte na hápé servery, který předpokládám zakončím nějakým obdobným trapným
průserem jako v pátek.
ale je to fajn, poslechnout si někoho chytřejšího, vždycky si uvědomim jak moc sem vlastně blbej a jak málo
furt vim.

zajmavý k poznamenání je, že bylo celkem zajmavý po tý naší online přestřelce sledovat, jak někteří najednou
ivku nepozdravili. jo, to sou ty internety, zmrdi neměli byste u nich sedět furt a čekovat, jestli vám neutíkaj
nějaký sračky.
co se týče Tary, je pacientka se strašnym hladem, ale má smůlu, až zejtra dostane nějakou kaši. faktem je ale
to, že je super žít v blahobytu týhle země, protože přes veškerou bídu tady máme fakt takovej ráj a servis, že i
to domácí zvíře dostane péči lepší než dostenete jako člověk někde ve střední africe. vlastně bych řek, že i na
místní poměry fakt rachot. bylo to se všim, od příjezdu zvířecí záchranky na blikačky s houkačkou, s vybavenim
pro tři africký nemocnice, přes od zavolání po transport na sál do 25-30minut, což překonalo i pražskou
záchranku, která vozila ženskou přes 80minut, až po super kapitalistický ceny za služby ve výši, když to tak baj
voko z hlavy sečtu, 16k operace, 1.5k dnešní kontrola, 0.7k převoz zvířecí ambulancí, žádná láce, uživilo by to
jedno menší africký město s nemocnicí a školou minimálně půl roku.
Český pervitin berou už i němečtí školáci a jejich matky. Takový vtipný článek s větami typu "„Perník“, „piko“ či
"tscheko" je droga, která vyvolává psychotické stavy a jejich uživatelé nezůstávají ve skrytu jako v případě
heroinu, ale vycházejí do ulic. A to právě v může v konzervativních komunitách v Bavorsku vyvolávat zděšení".
Jo, a myslím, že sem vyřešil jednu ze svých posledních otázek okolo kauzy OpenCard, která mě fakt dlouho, ne
přímo trápila, ale hlodala spíš v hlavě. A to bylo to, jak se do píče tenkrát mohlo podařit protlačit celou tu
zakázku, přes kontrolní výbor, který měli komunisti co se dostali na magistrát. béma, socany, celou odéske,
rittiga, janouška, různý pány duby, úředníky co nyní dostali tresty za svý podpisy, za který dostali málo
zaplaceno, to bych tak nějak chápal a věřil bych i tomu, co se o tý kauze objevilo v médiích. Ale ti komunisti, ti
mi vrtali v hlavě, protože chápu, že i komunista má rád valuty a za valuty klidně udá svoji babičku, ale jaký
vazby to mohly zařídit. No a hele, vono je to jasný jako facka a vysvětlil mi to, tak nějak řečeno, pohřeb rudý
svině štěpána, na který se objevil, kromě severokorejců, taky janoušek. Citace: "Janouškovi i Štěpánovi byli
pravověrní komunisté. Přátelili se spolu a navštěvovali se už za minulého režimu," kurvy rudý to sou. No a ty
severokorejce bych asi tak radši ani nedomejšlel, protože co to asi musí bejt za kšefty, když pak přijdou na
pohřeb takovýhle figury z takovýho podivnýho státu.
16.04.2014 v 21:49:31

tara

15.04.2014 v 21:09:17

spánek
přijde až večer. ráno volali, že Tara operaci přežila, tak uvidíme dneska po 15h, kdy se máme znova ozvat
Akorát sem toho moc nenaspal, takže dnešní druhý den školení bude dost náročnej.
jo jinak mě vždycky hrozně dojmou cizí děti na cizích počítačových plochách. jako chápu, že si některý existence
musí dát svý děti, manželky rodinu do fotorámečků na stolech či na desktopech počítačů. Úplně nejvíc je, když
takovou plochu s dětma začne lektor promítat projektorem na zeď. Jako chápu, že se musí pochlubit, ale pořád
platí, že cizí děti mě neberou, kromě toho pokud nejsou teda nejsou se zelim a šípkovou vomáčkou.
15.04.2014 v 09:45:46

žaludek
takže před chvíli sme nechali Taru transportovat pet-medicem na veterinární chirurgii s podezřením na
přetočenej žaludek.
14.04.2014 v 21:30:07

no
včera sem se vysral na hospodu, protože sem musel dneska do práce si vytisknout ty testy, abych si do nich
mohl udělat poznámky dokud jsem si něco pomatoval z průběhu toho vlastního testování. no prostě si z
porovnat svý výsledky s testama, který se daj, řekněmež, sehnat na internetu.
fakt bych se nakopal do prdele, jedna jediná otázka a našel sem hnedka minimálně tři, který sem fakt posral
debilně.
Zeman dražil vejce. Koupí státní dluhopisy, dá je nejchudšímu z Čechů. Jen abych se ještě na Hradě nedočkal
výstavy jitrnic a jelit s ochutnávkou moravské slivovice. Říkali v tývce, že Milošovo vejce vydražila nějaká mařka
za 750litrů a Kalouskovo vejce byla vrcholná ukázka hradního vkusu.
12.04.2014 v 23:44:47

mrdat jebat
tak mi certifikace ze storage utekla vo jedno procento. to bych fakt blil.
11.04.2014 v 19:16:13

nadržený stepní kozy
no sem fakt po dnešku mentálně vyčerpanej. včerejší hospoda mi taky elánu nepřidala, fakt sem si vůbec
nevodpočinul.
navíc je příšerná doba, člověk se ani nemůže v klidu pohádat přes internet, aniž by to vzbudilo nějakou větší
pozornost.
Lákavý experiment: práce jen šest hodin denně. Nedokážu si představit, jak by to fungovalo u nás.
Moebius. Novej Kim Ki-duk
10.04.2014 v 22:18:11

komu se zelení tomu se nelení.
no, zejtra mě čeká nějaký podělaný školený na hp storage a příští tejden nějaký mrdky co maj název "hp rack
and tower server solution integrator". Takže mám před sebou zase nějaký to soutěžení, případně certifikování či
obecně řečeno "přeměřování čůráků".
Fakt si říkám, jestli mě furt ještě baví chodit se na trh nechat přeměřovat jak závodní kůň.
Jinak dneska nic, žádná matka se řvoucím děckem, žádní důchodci, jen několik germánsky hovořících turistů v
metru.
Soud nově stanovil, co je větší než malé množství. U marihuany byl přísnější. Hodně vtipná tabulka...
Vzbuzoval chuť pěstovat konopí, obvinila policie šéfa největšího growshopu. Tak i na Jahoďáka došlo.
Inteligentní člověk si každopádně položí otázku: Potřebuji vůbec k něčemu growshop? Odpoví si: Vlastně nikoliv,
techniku můžu nakoupit jinde.
Ale to nemůžu říci, že bych v prostředí growshopu nepotkal zajimavý lidi, to jako ne, ale většina zkuřek
dnešních... to je marný, marný a ještě jednou marný...
Porušování lidských práv nevadí, musíme obchodovat se všemi státy, míní Zeman. Nevadí, že žvaní pátý přes
devátý, dědci u píva ho možná budou žrát, ale špatný je, že tenhle tvor je president. Nejdřív je proti podpoře
Bakaly, pak pochválí Babiše za to, jak dobře to vymysleli, kterak dát Bakalovi další love. Ten musí bejt
vychechtanej.
09.04.2014 v 11:46:52

poradička
schůzka papalášů z domu proběhla úspěšně. znáte to, posezení na zahradě, lahvinka francouzského vína ročník
2010 a slušná inteligentní společnost.
08.04.2014 v 21:11:36

nový koleje na starý trati
vážení potrati.
upřímně, online krize sem, online krize tam, postačí napsat pár článků, vyslovit pár vět a čas vše odsune na
druhou stránku. jo, offline svět je něco jinýho, tam se musíte polepšit a zlepšit.
takže abych se vrátil ke svým původním jedům a omamným textům.
dneska si to takhle valim do práce emhádéčkém, jedu třináctkou, do vagónu se nasere hafo lidí, tak sedim,

čumim vpřed a těšim se, až další zastávku vystoupím. Najednou zasebou slyším takový významný "pani,
posaďte se", tak na to mrdám, protože je mi uprdele co se mi děje za zády, když tam nemám voči, a najednou
další ženskej stařeckej hlas "ti mladí dneska".
Do toho se přidal mladý ženský hlas "já jedu jen dvě zastávky, seďte prosimvas", do čehož se ozve stařeckej
hlas "pojďte si sednou, vždyť jste těhotná."
Tak sem se otočil a dál nebylo už nic, protože sem si v duchu něco poznamenal o tom, že slušnost není
povinnost a že nemám voči vzadu a myšlenky číst neumím a o zastávku dál jsem v klidu vystoupil.
jinak kauza popelnice zdárně nepokračuje, včera sem získal podezření, že důvod, proč mi pan úředník z úřadu
nenakázal otázati se ohledně pronájmu místa pro kontajner vlastníka třetí parcely v našem blízké okolí je
jednoduše prostý v tom, že pozemek je ve vlastnictví magistrátu hmp. Takže sem mu poslal dotaz, jestli je
schopen mi dodat kontakt na úředníka, který má nastarosti schvalování umisťovaní kontajnerů na odpad na
obecních pozemcích, neb dva kontajnery tam jsou a přílušné domy jsou SVJ. Takže musí existovat nějaký vztah
mezi daným SVJ a městem.
08.04.2014 v 13:38:21

antminer s1
přišel mi novej miláček, investoval jsem menší část vytěženejch bitcoinů do starýho železa. Antminer S1
200gh/s (přetaktovaný)
Pořizovací náklady:
antminer s1 - 0.893 BTC (vzato z části zisku z loňských jalapení od bfl)
zdroj corsair rm450 - 2473 Kč
pci-e prodlužky (abych zbytečně neholil drahý konektory) - 2x40kč
DPH za Antminer - 1762Kč
Odměna pro UPS - 260Kč
Takže celkem z offline světa investováno 4575Kč, což je fakt prdel za 200gh/s :)
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