první záznam
from new house. takže ať nám to šlape jak hodinky ze švajcu.
30.11.2007 v 14:50:17

teda lidi chaos
teda lidi dobrej chaos, blížíme se s ivkou k finiši stěhování. neska mi do novýho bytu zavedli kabelovej internet,
takže můžu říci, že budu hnedka po stěhovaní on-line.
jinak včera voko, ale musim říci, že teda jako dobrý.... faktem je, že i když sem byl čera spruzenej, tak spruzenost
mě přešla v okamžiku, kdy sem si poslechl dvě historky z reality, jedna z nich se týkala nečekané výpovědi z
pracovních prostorů a druhá měla společnýho sraženýho myslivce károu.... takže mě přešla moje banální spruzenost
a můžu říct akorát, že je to pičo hardkor.

29.11.2007 v 14:47:04

jsem tak nějak bez nálady
takže, abyste si dokázali představit můj dnešní den.
28.11.2007 v 12:53:06

sobotní diskoška
byla fakt moc. já moc. všichni moc. moc.
26.11.2007 v 10:12:49

voko lol :)
takže musim konstatovat, že včerejší voko dopadlo nad míru ke spokojenosti, protože sem byl zákeřně dojat a
musel sem zamáčknout slzu štěstí a dojetí.... ale taky sem přišel dneska do práce v 11h... :)

22.11.2007 v 14:17:09

vystříkejte pořádně pipi

21.11.2007 v 16:36:26

krásných 23
vzhledem k tomu, že je mi dnes krásných 23 tak všichni, kteří mi chtějí blahopřát, tak můžou zde do komentářů
nebo dnes na obvyklém místě či v sobotu na diskotéce ve francouzským stylu.
21.11.2007 v 00:01:00

lečící foto s mimozemšťanem
Buďte zdrávi!

19.11.2007 v 12:02:32

bacha zrcátko!
hmvrrrrrrrmž MRD! zrcátko v piči. Já sem ti to říkal, bacha zrcátko... Dnešní zážitek z auta.
No jináče, správcová má pořád ráda pankáče, takže my sme pořád v plným rekonstrukčním proudu, dneska mě
čeká malování kuchyně a odvoz stavební suti do sběrnýho dvora. Což je takovej standartní dnešní pracovní zážitek.
Sranda je ale něco jinýho, a tou srandou je Topolánkův batůžek reforem, vo kterým mi čera vyprávěla moje matka,
protože jako účetní jezdí na nějaký školení na to, co bude platit od 1.1.2008
sranda číslo 1: Já, coby husákovo dítě půjdu do důchodu v 70ti. A to jen proto, že soudruzi ve vládě vymysleli v
rámci přípravy důchodový reformy to, že se do odpracovaný doby nebude započítávat doba studia, tak jak to bylo
do dneška. Takže čím více člověk bude studovat a vzdělávat se, aby byl prospěšnej svý posraný vlasti, tím později
pude do důchodu. (odůvodněno tím, že je to každýho problém jít studovat a že je nefér, když někdo deset let
studuje a někdo od 15ti maká)
sranda číslo 2: Budou v podstatě zrušeny přídavky na děti. Tzn., že manželé, kteří budou mít dohromady čistej
měsíční příjem vyšší nez 17000kč (nebo 18, to teďka nevim úplně přesně), přijdou o přídavky, protože podle
papalášů dítě v podstatě uživěj.
sranda číslo 3: bude provedena kontrola kryplů, což máma vysvětlila tím, že v podstatě na plnej invaliďák bude mít
nárok jen ten, kdo bude mít nepohyblivý všechny končetiny. Tzn., bude-li mít někdo plnej invaliďák na umělou kyčel,
tak mu bude invaliďák sebrán, protože může chodit. (budou prej 3stupně invalidity a od příštího roku začnou revize
kryplů)

No, a na můj dotaz, že se vo tom nemluví a že třeba neprotestují levicové strany, mi bylo řečeno, že na školení jim
prostě řekli, že na tohle kupodivu panuje shoda všemi parlamentními stranami, protože jsou si vědomi toho, že
důchodová reforma prostě musí bejt. Takže se vo tom radši moc nemluví, aby nebylo obyvatelstvo moc vyděšeno,
takže matka řekla, že je zvědavá, jak se budou lidi tvářit, až jim začnou v lednu chodit papíry, že už nedostanou
přídavky na děti (netýká se jak sem pochopil svobodných matek a cikánů).
HARDKOR PIČO!
19.11.2007 v 11:37:35

švábi
no já bych si s těma švábama tak až moc nezahrával, voni nejsou blbci...
jsou místa, kde vládnou...
16.11.2007 v 21:46:38

Exchange II

jo a ještě mám jeden postřech a to ten, že exchange způsobuje zácpu, protože až teďka po vyřešení problému to ze
mě všechno vypadlo. ano, psycholog by mohl namítat, že to mohlo bejt způsobený pracovním stresem, ale za ten
dneska mohla stejně exchange.. takže exchange způsobuje zácpu.
16.11.2007 v 18:56:17

Exchange
fuj ho, taxem konečně zachránil co se dalo... ale musel stejně nakonec obnovit celej store ze záloh, protože jinak to
nešlo....
jen tak pro zajmavost, proč se stále domnívám, že cokoliv na zpracování pošty je lepší než exchange: neska sem v
rámci zachraňování řešil otázku, když chci změnit adresář pro mailovou frontu (mailqueue) tak jak na to...
v postfixu na to mám proměnou queue_directory, jejíž použití je jasné, nastavení v texťáku lze provýst normálním
vi-čkem a to stačí.. kdežto u tý posraný exchange musim naklikat adsiedit a v něm tohle. fuck off!!
16.11.2007 v 18:42:13

zmrdaná exchange
Zhebni krutou smrtí ty jeden posranej produkte!
16.11.2007 v 14:52:11

levný filmy
dostal sem čera výbornej tip na levný filmy (thnx to michal), taxem se neska stavil v jejich prodejně na václaváku,
když už sem byl v Adrii přepisovat plyn a elektriku na sebe, a nakoupil sem tam pár levnej filmů... v podstatě za
650kč sem si odnes sedum origoš dývýdýček....
Teoréma - http://www.csfd.cz/film/7145-teorema-teorema/
Rudá hříva - http://www.csfd.cz/film/25762-ruda-hriva-akage/
The Falls - http://www.csfd.cz/film/3375-falls-the/
Zet a dvě nuly - http://www.csfd.cz/film/3406-zet-a-dve-nuly-zed-and-two-noughts-a/
Terror Firmer - http://www.csfd.cz/film/5014-terror-firmer/
Toxický mstitel - http://www.csfd.cz/film/4257-toxicky-mstitel-toxic-avenger-the/
Blokáda I - Luga - http://www.csfd.cz/film/143543-blokada-blokada-1-luzhskij-rubezh-pulkovskij-meredian/
No a maj tam toho fakt mraky....
15.11.2007 v 14:15:09

kolik kde se toho za kolik sežere
což je docela zajmavý: http://www.utrum.cz/nezarazene/klicova-slova-zivotni-uroven-bohatstvi-chudoba-jidlochlast/
14.11.2007 v 15:44:15

práce
stále makáme jak mourovatý....
14.11.2007 v 14:55:21

pravé prso
tak sem se byl vysrat. bylo to takový hovno po námaze. to znamená, že na něj měla vliv moje víkendová práce.
hovno bylo krásně tuhé, tmavé barvy a na prdeli nezanechalo žádné větší stopy. Vypadlo jak mimino z dělohy.
Pravda je, že mě jako moderního, úspěšného a krásného ajťáka, by hovna neměla zajímat, ale protože práce na
vlastním bytě není vo hovně, tak jsem musel to moje dnešní pondělní hovno zmínit.
Vzhledem k tomu, že od malování mám neska vobě ruce levý, tak se musím zmínit o pravým prsu Helenky
Vondráčkový. Jo, i gdyž je to hodně perverzní, tak by mě zajmalo jestli je její pravý prso skutečně pravý.

12.11.2007 v 15:32:14

neděle
jo, tak neska sem se pro změnu stal uměleckým malířem. univerzální bílá válečkem dělá divy.
11.11.2007 v 20:17:15

čas
11:11
11.11.2007 v 11:11:58

sobota
byla ve znamení práce, práce a práce. neska si hrál na malýho zedníčka, koupil sem si minilžíci a 20kilo malty v
prášku, abych moch zadělat elektriku, kterou sme včera vymlátili... jojo, sousedi měli radost a to nás ještě
neznaj.... :)
10.11.2007 v 22:15:30

takže jak to vlastně všechno je???
to by mě taky zajmalo. jeden si myslí, jak výjmečnej, druhej si myslí jakej je méněcenej, židi, arabáči, cikáni, bílý,
žlutý, modrý, zelený a fialový.... domnívám se, že všechno bude úplně jinak.... kdo v týhle době globalizace od koho
opisuje??? kdo si myslí, že má pravdu? co je to pravda? myslím, že mám hodně důvodů sobotní den věnovat
přípravě našeho nového bytu, než jít někam do města bojovat proti všem náckům a anarcháčům, když už se to
profláklo....
stejně sou už domluvený:
http://blokada.antifa.cz/pokyny_cs.php
http://odpor.org/index.php?page=clanky&kat=10&clanek=673

screenshoty pro budoucí generace zde:

versus

09.11.2007 v 15:55:12

arnold is numero uno

08.11.2007 v 11:56:43

vražda na akci
takže mezi další nešťastný hudebníky, kterým byl na akci zabiti návštěvníci - vzpomeňme na koncert Rolling Stones
a Hells Angels - se zařadil Carl Cox při hraní ve Venezuele.... No pokud sem to pochopil dobře, ochranka klubu
neprohlížela návštěvníky na drogy a zbraně nebo jen dost laxně.....

(en) http://www.residentadvisor.net/forum-read.aspx?id=35507
(es) http://martinvalero.blogspot.com/2007/11/ocho-muertos-en-concierto-carl-cox.html
(video) http://www.youtube.com/watch?v=5pDJu2RNaCg&NR=1
06.11.2007 v 14:29:38

revizor
neska sem poprvý ve 193ce potkal revizora. Záměrně píšu, že potkal a nikoliv, že mě chytnul. Bylo to těsně, ale
jediný co vodemě kontrolor dostal byl pěkný úsměv při mém vystupování z busu. Ano, opět sem ušetřil a jsem na to
hrdý. Jízda zdarma po praze se vyplatí.
06.11.2007 v 11:00:00

hypo pyčo
tak dneska sem dostal potvrzeno, že prodávající konečně dostal peníze z hypobanky. takže mi spadnul další kámen
ze srdce a dopad mezi ty ostatní, který čekaj na vysrání. šutry vyseru až v okamžiku, kdy bude všechno hotovo.
ufff...
neska sem teda byl navštívit byt a začal dělat přípravu na rekonstrukci kuchyně. toznamená, že sem rozebral oldie
kuchyni, vysekal starý dlaždičky a rozebral poličky. čeká nás toho hodně a faktem je, že sme nakonec vymysleli, že
uděláme co pude normálně hand made pouze s pomocí kamarádů.
no jináče teďka jako sedim u počítače a čumim na nějakou rekonstrukci starýho zákona. no musim říct, že vyvolenej
národ byl pěkně drsnej.... smilstva, vraždy, násilí, války, láska a hlavně věčný boje.... jo mojžíši, vybral sis sám....
03.11.2007 v 18:18:48

ehm...
čera sem to málem nerozdejchal.. ufff..... asi proto, že všichni sou emo.
Ubytovala se u nás v pensionu dne 2.2.2007 žena středního věku silně parfémovaná a prokázala se náhradním
dokladem OP a kopií Živnostenského listu na jméno Jana Lubasová Brno. Údajně nabourala v Praze auto a potřebuje
ubytovat na dvě noci s tím, že za ní přijede kolegyně s penězi a zaplatí při příjezdu. Ráno v den odjezdu bylo
apartmá prázdné, všude neuvěřitelná vůně levné voňavky a pár bezcenných drobností. Nezaplatila ubytování,
odnesla klíče a odcizila nabíječku. Škoda činí asi 3000 CZK.
K uvedené události došlo na hotelu Bílý Hořec v Harrachově. I my jsme se s tímto „dobrákem“ setkali. Nyní již víme,
že člověku, jenž nosí příjmení Synčák, není radno věřit. Tento výtečník, Stanislav Synčák, syčák jeden – jen má
slušnost mi nedovoluje použít daleko jadrnějších výrazů – přesvědčivě předstírá kladný přístup k práci a dovedně se
snaží působit seriózním dojmem, leč jeho pravá podstata je zcela odlišná od onoho prvotního dojmu. Pan Synčák se
poctivě živit neumí a již od počátku přemýšlí, jak si vydělat nějaký ten stotisíc během pár okamžiků. Jeho
specialitou je zavírání recepčních do chladicích boxů a následná loupež pokladní hotovosti z trezoru, jakož i odcizení
dokladů německých hostů a únik z místa činu v kradeném automobilu zaměstnanců hotelu. Chtěl bych vás, vážení
kolegové, varovat před tímto individuem, neboť jeho případné celostátní pohřešování není pro hotel nejlepší
reklamou. (Na druhou stranu, dostat se do TV Nova prostřednictvím placeného šotu je nepoměrně nákladnější.
Dlužno dodat, že jsem tuto „lákavou“ nabídku zdvořile odmítl.) Proto, až se ve vašem hotelu jednoho dne tento
syčák objeví, víte již, do kterých míst ho máte poslat. Osobně bych ho nejraději poslal do chládku, ale na podstatně
delší dobu, než na 4 hodiny, které si musela v chladicím boxu vytrpět nebohá recepční našeho hotelu.
Na začátku listopadu se u nás ubytoval jistý pan Michal Sigmund (nar.29.2.1964), po 14 dnech si začal na pokoj
vodit různé slečny, každý večer jinou. Pak se k němu ubytovala jistá Kamila Husárová (nar.11.10.1970). Z pokoje
vycházeli pouze večer a vraceli se pozdě v noci velmi opilí. Dnes ráno, tj.16.12.2004 odjeli, vše naštěstí zaplatili, ale
pokoj zanechali v opravdu otřesném stavu, krev a výkaly nevýjimaje! Doporučujeme neubytovávat!!

http://www.cestovni-ruch.cz/podvod/dbase.php

01.11.2007 v 11:32:24

