blešák
ivka jela do vodičkovy na blešák pro blechy. starý dobrý česky psí blechy, co na člověka nejdou, jsou již zastaralý a je
potřeba doplnit sbírku novejma modelama. zdechla nám blecha pouštní, tak zkusíme sehnat blechu sněžní. prostě, kdo
se nedrbe není čech.
z tisku:
Učitel (30) kvůli studentce (15) opustil tuhle krásnou a oddanou manželku! No bóže, ti nadělaj. U nás v čechách si taky
kdejaký úspěšný podnikatel pořizuje milenku. Je prostě vidět, že britští učitelé se mají lépe, než čeští podnikatelé, takže
nemusí čekat až takzvaně dozrají do věku padesátníka. Fakt nadělaj, protože tyhle dětský lásky nemají moc šancí v
dospělosti a očividně manželku sere, že si milej pan učitel našel mladší...
Už žádné sídliště naležato. Nové domy za Prahou nechtějí být satelitem. Tak jako sídliště zůstane sídlištěm, tak satelit
zůstane satelitem, ač se nám snažejí krásnejma slovama naznačit, že tomu tak není. Dyzajnový satelitní městečko...
OLOL
V Chomutově končím, potvrdil manažer Ivan Horník. Ivánek, kamarád, očividně asi svoje metody nezměnil, akorát asi
už o ně není takovej zájem. No, vy byste si do firmy nasadili vexláka se zlatejma obroučkama brejlí a pozlacenejma
hodinkama? Ten člověk by měl ovládat řetízkovej kolotoč na pouti a ne fotbalovej tým...
30.09.2012 v 12:46:08

lol
mno, si myslim, že by borisek šťastnejch měl trochu omezit prášky co si předepisuje...
"Ty střely mohly být opatřené jedem nebo radioizotopem. Nemohli ani tušit, že ty střely nebyly třeba opatřené
narkotikem nebo jedem. O prezidenta jsem měl strach, stál při něm stál Svatý Václav,"
no já nevim, ale nejsou ti naši posranci tak trošku mimo realitu? václav fakt nejní obama.
29.09.2012 v 13:11:28

chilli papričky a jejich vliv na zdraví
jo, já to říkám furt, že hořký a pálivý látky jsou nejlepší :))
Chilli papričky a jejich využití v lékařství
Máte tuk v pase? Jezte chilli papričky!
Přínosy chilli pro zdraví
Jo, zvláště dobrá je ta poznámka o prevenci rakoviny prostaty.
Předpokládám, že nemají na mysli aplikaci masáží... :))
29.09.2012 v 12:51:10

porno vyhledávač
tyvle, to je podnikatelskej záměr :))
reklama zaručena :)
search.xxx
28.09.2012 v 22:10:25

bulvár
jo a malej pohled do český bulvární scény. agáta opět perlí a ten její oduševnělej výraz... vypadá jako kdyby si šňupla
héráku místo koksu... Tak trochu chápu, že něco tak blbého asi bude zajímat hodně lidí...

28.09.2012 v 21:46:16

digitálně analogový zvukový převodník
no, jak jsem byl dneska doma, díval jsem se jak moc mi matka zpřeházela věci ve starym šuplíku a při té příležitosti
jsem objevil takovýho předchůdce zvukových karet, digitálně analogový převodník, známý též pod universálním
jménem Covox. Ano, prošel jsem si vším, od pc speakru, přes da převodník i ten adlib jsem měl, než jsem si pořídil
osmibitovýho sound blastera. jo a ten byl fakt dělo.
níže vyfocený da převodník mi vyrobil někdy v roce 94 spolužák z vejšky, jehož jsem asi tak od 97ho neviděl a jenž byl
znám jako Pasoft. Kupodivu, stránky pořád existují :)
Zvláště doporučuji, zaměřit se v sekci gamesy na dementova dobrodružství, kde je děsně důležitá věta: "DOSovou verzi
naprogramoval kdysi SAM - za coz mu velice dik!"
Ano, pod id SAM se skrýva samo vyhulený ufo :) tato stránka je fakt brutální exkurze do minulosti, nejen internetu :))

v původní velikosti zde a zde.
28.09.2012 v 20:51:41

vejlet
mno, jel sem dneska do přelouče za matkou pomoci natřít dveře od garáže. takže pěkný tři hodinky uklízení a natírání,
ale bylo to potřeba. pak oběd, pokec a nach prag. jo, je zajmavý pozorovat to město jak se vyvíjí. jsem už dlouho v
praze a domů jezdim do prahy, ale pořád je přelouč "moje" město, takže když jim procházím, považuju ho za svý. Přeci
jenom sem tam strávil svý dětství.
cesta vlakem peklo, narvanej. asi to způsobil sváteční den, že lidi měli potřebu se přesouvat. ale sednul sem si.
je václava, takže sem si vzpomněl na všechny vency, který znám a těm, kteří netrpí pod jhem systému, sem poslal
nějaký gratulační smsky. na trpící sem pomyslel.
je svátek smrti knížete václava tak řečeného svatého patrona týhlé díry uprostřed evropy. je fascinující, kolik lidí je i
dnes schopno uctívat tisíc let starou lebky. zvláštní křesťanská morbidita.
ale současnej václav se rozhodně mučedníkem nestane. možná by měl vyměnit hulibrky z ochranky za nějaký profíky.
názorná ukázka tzv. "proof of concept" sejmutí presidenta :)
28.09.2012 v 20:23:34

alkohol
docela prdel je, že jak je alkohol těžká návyková látka s brutálním dopadem na společnost, veškerý zprávy plní
posledních čtrnáct dnů jenom chlast. samej chlast, láhve, hektolitry lihu. je prostě vidět, jak je republika chlastem
prolezlá a jak sou vyklepaný všichni od výrobců, přes konzumenty po aleše brichtu, kterej bez chlastu není schopnej
udělat koncert. dobrej komentář.
27.09.2012 v 19:39:58

obskurní cesta
jo, dneska sem si při venčení všimnul, že v kongresovym centru má opět sraz nějaká obskurní společnost. Respektive,
čím větší šílenost (například "jaxe stát úspěšnou sekretářkou"), tím šílenější loga a názvy. Dneska mě tam zarazila jistá
"česká cesta".

Nejdřív sem si myslel, že to budou třeba nějací psychiatři nebo obchodníci, ale při pohledu na web jsem zjistil, že česká
cesta bude nějaká šílenost, jelikož pokud jste si dodneška mysleli, že heavy metal je hudební styl a AC/DC je australská
hudební skupina, tak vězte, že jste žili v omylu, bezvědomí a že celý váš život je jedna velká chyba, jelikož... :Heavy

metal - Diagnostika AC, DC
no a ještě vás pro uklidnění zahrnu nějakejma zbytečnejma informacema, ale užitečnějšíma než nabízí české vyjeté
koleje...

Vladimír Franz vystavuje své apokalyptické vize světa. Hm, upřímně, myslel sem, že kandidát na presidenta je větší
kabrňák, a vono hovno. Při pohledu na jeho vysoce hodnocené kvalitní umělecké dílo, kde je znázorněn Micky Mouse
obklopený píčami, mě napadlo jediné srovnání: František Ringo Čech a jeho nejznámější dílo "Zvířátka obdivují píču".
No a při větě od nějakýho podrápanýho výtvarníka drápalíka (cituji):
"Svou tetuáží nastavuje pokřivené zrcadlo všem rádoby vyznavačům tolerance a tlumočníkům opravdovosti" sem si
vybavil známou filmovou scénu (vesničko má středisková):
„Honzo, pojď, už to začne."
„Už nastavovali zrcadlo?"
„Ještě ne."
„Já přijdu, až nastavěj zrcadlo."
„Americký film Harpuna, který vám teď nabízíme, nastavuje nemilosrdně zrcadlo měšťácké společnosti, v níž je dolar
alfou a omegou života. Snímek natočil v roce 1962 režisér Francis S. Jones."
Takže můj vzkaz pro pana Franze je následující: Běž zpátky obdivovat kvalitní šansovoný zpěv Daniela Landy a pak
nastav zrcadlo hlavně sám sobě, protože neuvidíš nic jinýho než modrýho Šmoulu, vole jeden.
Homola: Rytmus je primitiv a Dara a její kokain? Radši no comment. OLOL, prej sněhová královna :) a já sem kurva co,
řádnej narkoplejboj? :))
imho. Zemřel nestor českých anarchistů Jakub Polák ač nejsem anarchista, RIP...
27.09.2012 v 12:08:16

problematika pki
jo, musim říci, že sem byl včera fakt nadšenej. moc nadšenej. po dlouhý době dobrá přednáška, který sem měl tu čest
se zůčastnit. Žádný marketingový kecy co slýchávám na prezentacích různých firem, kde se nás snaží přesvědčit, že
zrovna oni to umí nejlépe a že jsou jediní, od kterých si rozhodně produkt musíme koupit, protože jedině s nimi
vyděláme.
Bylo nás tam i s panem lektorem rovných šest kousků, půlka z akademický půdy a druhá půlka z komerční sféry, a i ta
komerční scéna byli z certifikačních autorit či z banky. Kolem oběda sem poděkoval za krásnou přednášku z
matematiky, kdy sem se zcela otevřeně přiznal k tomu, že sem musel zabrousit fakt hluboko do spodních pater
vědomostí a že by mi pan lektor dozajista zápočet nedal. Načež reagoval docela dobře, že prej bych se to určitě naučil,
načež sem mu vysvětlil, že posledních deset let jsem v podstatě integrátor, tudíž integruji již hotová řešení, úplně jinej
sektor. ale jo, šplhnul jsem si rsačkama a securid :)
Úplně jinej svět než svět hospodských štamgastů, povalečů a alkoholiků.
Taky si musim poznamenat, že mě sere ta naše soudružka učitelka z baráku. Kdyby to byla mařka před důchodem, ale
nejní, je stejně stará jako já... Něco tak blbého jsem skutečně neviděl a nezažil, v pondělí jsme dali dokupy informační
dois, včera jí ho pan K. předal, při té příležitosti se dozvěděl, že milá učitelka svůj telefon v podstatě vypíná a skutečně
odmítá volat na čísla, který nezná. Takže ji sprcal, že je blbá, protože se takhle nedají řešit problémy s chodem domu a
ani se nedá zjistit její stanovisko k věci. Ohradila se proti tomu, že jsme ji informovali o stavu věcí, přičemž naprosto
zapomněla na naše dvě shromáždění, kde bylo vše vysvětleno, ona hlasovala a její hlasování je úředně zaznamenáno.
Stejně jako popírá, že jsme se ji snažili sehnat telefonicky či emajlem, emajlů má ode mne jak nasráno v kurníku. Děsí
mě, co za kundy vzdělává naše (respektive vaše) děcka.
Jako chci se omluvit všem slušným učitelkám, věřím, že existují, stejně jako věřím, že existují slušní realitní makléři a
realitní společnosti.
i believe, abych citoval slova agenta muldera...
předevčírem mi týpek na obědě říkal, když sme řešili školství, že i vysoký školy za posledních dvacet let zdegenerovaly.
Nejde o to, že kvalitu a trh zkurvily všechny ty vysoký školy managementu a marketingu či university amose
komenskýho či plzeňských práv, který vznikly jen proto, aby politickým pohlavárům za mrzký peníz pomohly se
vyšvihnout v platovým řebříčku výše. Prej je prdel i to, že se problém týká i takovejch škol, jako je čvut, protože se prej
dějou takový věci, že student přijde za děkanem, řekne mu, že dá školu k soudu pokud mu to nedaj (třeba zápočet) a
oni ustoupí, protože se nikdo soudit nechce.
Takže už končim, snad jen dodám, že tentýž člověk měl pěknej postřeh, kdy si všimnul, že prohibice neprohibice, lidi
furt chlastaj, akorát je víc v ulicích nablito. Došli sme k tomu názoru, že lidi pijou věci na který nejsou zvyklí a tak
normálně blijou...
27.09.2012 v 11:20:57

problematika pki
sem na školení na téma "problematika pki infrastruktury". musim říct, že fakt bomba. přednáší nám kapacita a docela
mi žhaví mozek. matematiku, tu už sem kurva dlouho neměl, takže se snažim aspoň usmívat a tvářit se chytře :)
26.09.2012 v 10:38:03

hafiny
to je děsný, jeden si odskočí na deset minut udělat nějakou administrativu a po příchodu se ty holky tvářej tak
opuštěně a zoufale, jakoby těch deset minut trvalo deset let. :) hérečky to sou...
25.09.2012 v 20:34:42

pizerka

byl sem před šestou venčit holky, když tu k vedlejší pizerce přijely nějaký audiny a meďoury a z nich vyskákaly divný
lidi s malejma jorkšírákama. Oni tam jezdí samí styloví lidé, oblečení přesně podle nejnovější módy jak velí seriál Ulice.
Chvíli jsem přemejšlel, kde sem viděl podobné módní kreace, kromě tohoto šílenýho seriálu - no možná si to pletu s
nějakejma zahradama nebo gymplama, i před několika dny v televizi, kde se mě jakási tisková mluvčí ústeckýho kraje
snažila přesvědčit, že tam žijou normální lidi... Upřímně, nad tímhle módním peklem mi zůstává rozum stát... no, asi
nemám cit pro módu :)

25.09.2012 v 18:59:18

outerý
mám po jídle. včerejší porada výboru dopadla dobře, ale vyčerpala mě. Takový sraní, kvůli jedný učitelce. Bohužel sem
přišel o zbytky iluzí o intelektuálním rozvoji společnosti. Ameriko, děkuji ti za kvalitní stravu a ukázkové školství...
instaluju si truecrypt. myslim, že je na čase zabezpečit některá svá data. a možná i profil browseru.
kauza hydroponic se blíží ke svému "konci". 15.října je první soud.
25.09.2012 v 12:59:44

akvarijní ph test
jo a ještě vám povim "veselou" historku, kterak jsem sháněl akvarijní ph test. jsem zvyklej na ben test ph 4.7-7.4.
Ztrávil jsem asi měsíc, přísahám bůh, že skutečně, lítáním po krámech na žižkově, obi i bauhaus sem viděl, ale buďto
tenhle typ neměli a nebo měli nějaký jiný, ale s blbym rozstřelem ph (6.6-7.6 nelogicky). Takže sem si přesně před
týdnem sednul k internetu a hodil ben test ph do google.com. Tak si říkám, že při ceně 40Kč za test bude lepší si jich
objednat víc, aby mělo poštovný smysl a neobjednával sem si jen jeden kousek. Netušil sem, že může bejt s ph testem
nějakej problém. Protože ceny v eshopech byly celkem podobný, objednal sem si hnedka z prvního, kterej mi vypadl na
můj dotaz z google.com (prostě klasika: akvaristika + ben test + eshop), což měla být nějaký přírodní akvária cézet.
Odeslal jsem objednávku, načež do hodiny volá týpek, že prej jestli sem si jistej, že chci tři ph testy a k čemu že je
potřebuju. Tak sem mu vysvětlil, že prostě u mě v okolí nejsou, že sem na ně zvyklej a zeptal jsem se taky, že jestli
není nějaký problém, když mi takhle aktivně volá. Zmrd na druhý straně telefonu mě ubezpečil, že žádnej problém
nemá a prej do kdy to chci, tak sem tomu kreténovi řekl, že do pátku by to bylo super a prej, že to do středy pošle.
Takže jsem se uklidnil a čekal sem.
V pátek čumím do schránky, dobírka nikde, takže se naseru, jdu domů a volám zmrdovi na číslo uvedený v objednávce.
Chvíli to nikdo nebral, pak to zval nejspíš ten samej idiot co mi volal v pondělí, a já se začnu vyptávat, kde je moje
objednávka. No nevim na co ten krypl v eshopu myslel, možná si myslel, že sem nějaká smažka co chce ph testy na
vaření perníku nebo se mu objednávka nevyplatila, ale to všechno mi mohl říci, když mi v pondělí volal a hrozně se
divil. Tak sem mu zopakoval, že nechápu proč mi neřekl už v pondělí, že s tim bude mít problém, když sem se ptal,
načež se mi začal hrozně vomlouvat, že zapomněl, nestíhal a já nevim jaký hovna ještě mlel. Načež sem mu řekl, že je
mi u prdele na co všechno zapomněl a že jestli ty posraný ben testy neposlal, tak ať je už ani neposílá, že mi fakt
takovýhle služby za stresy nestojej, poděkoval jsem mu za kvalitní služby a poslal ho do hajzlu.
Načež sem si sednul znova k internetu, vzal jsem druhej eshop co mi vypadl, tam jsem za cenu tří ben testů objednal
čtyři kousky, takže sem zvědavej jestli mi něco přijde. Řekl bych, že jo, protože mi nikdo nevolal a nikdo se nedivil.
24.09.2012 v 13:37:29

pondělí
no sem nasranej. šel sem na oběd s kolegou do vedlejší hospody, jenže byla tak narvaná, že si nebylo kde sednout.
kolega se přisral k nějakem hodovníkům, ale já čím sem starší, tím míň raději žeru ve společnosti zcela cizích a
neznámých lidí, prostě sere mě, když mi čuměj do talíře, tak sem se na to vysral a radši budu hladovej. Jak nemám klid
na jídlo sem nasranej, stejně jako chci mít klid na sraní, protože když se špatně vyseru sem nasranej.
dneska porada domovního výboru. upřímně, se mi nechce, v domě je pár inteligentní jediců, všichni sme členy výboru,
a ten zbytek je marnej, fakt marnej. a marný zboží mě fakt vadí.
Lidi už nezajímá, co pijí, hlavně že to má co nejvíc procent. Jo Ostrava, tam musí bejt teďka špatně... Aneb, hlavně, že
to mastí...
Klaus podpořil Jakla v prezidentské kandidatuře. Já nechci bejt nějakej paranoidní, ale nechci domýšlet co se na tom
pražskym hradě děje za sodomu a gomoru. Homosexuální hrátky ve svatovítský katedrále, aféry hradní stráže a teďka
hlavní buzna podporuje jakla. Dokážete si představit, jak ten vocas s tim vocasem na hlavě se stane presidentem? Já
teda fakt ne... A zkuste si představit, ale opatrně s vlastním zdravím, jak si tihle dva šašci užívaj v presidentský
kanceláři.
Proč je Česko popelnicí Evropy. Po dlouhá době na reflexu dobrej článek, ale ono to bude asi tím, že ho nepsal jiří x
doležal. Aneb o polské pomstně na češích...

Rytmusův další úder na Homolu: Chlapče, s těmi drogami jsi to zabil! Pingl moralizuje, to mě fakt baví. Tak bych tak
řekl, že celej Homola je větší hip hop a ghettoman než číšník co si hraje na něco co nejní... Upřímně, homola asi
nebude uplně blbej, když hulí a opustil darinku rolincovou.
24.09.2012 v 12:27:58

kosa
jo, je chladno. hovínka začínají kouřit.
23.09.2012 v 23:20:49

doma
tak sme nakonec zůstali doma. nějak se potíme a v krku škrábe. upřímně, jízda mhd je peklem, protože spousta lidí
vytahuje kapesníky či rukávy a poděluje se se spolucestujícím o své užasné nemoci.
23.09.2012 v 12:53:39

lidskej faktor
no, byl sem vyvenčit holky. měl sem pár kaček, tak sem si řekl, že skáknu do alberta pro vajíčka. Přijdu tam, v albertu
u kasy fronta jak sviňa, hlavou mi proběhne, jestli se mi vůbec ty vajíčka vyplatěj, řeknu si že jo, popadnu je a du do
fronty. Netrvalo ani minutu, prodavačka byla všímavá, že má frontu aspoň 20ti lidí, tak zvedne telefon a volá někam do
prdele ať přijde další zaměstnanec a začne pípat. Já už to tam znám, vim, že chvíli trvá, než si vzadu dají kámennůžky-papír, aby si zvolili dobrovolníka ke kase. Jenže to většima lidí předemnou nepochopila, takže se dobrá půlka
fronty převalila ke kase, kde ještě nikdo nebyl a začli netrpělivě očekávat příchod pípákův.
Tudíž sem poskočil asi na čtvrtý místo u kasy, což sem ocenil s povděkem, protože mi bylo jasný, že budu velmi rychle
odbaven. Když tu, najednou, žena předemnou, která měla 2 růžová stolní vína značky albert, nějaký tousty značky
albert a toaletní papír značky albert, začla na bezdomovce, taky s dvěma vínama značky albert, volat, že ona bude na
kase dřív a jestli si nechce jít stoupnout zase zpátky před ní. Načež se pokusil dát do pohybu nejen bezdomovec, ale i
další tři blbci, kteří opustili původní frontu, a chtěli se zařadit zase zpátky k nám.
Takže sem si teda dovolil poznamenat, že tohle jako teda ne, že nehodlám trpět kvůli špatným rozhodnutím těchto osob
a že jestli jim vadí, že nakonec budou odbaveni později, tak se s tim musej smířit, protože fakt nemám zájem
participovat na tom, že se prostě neumí rozhodovat a že nějaká lejdy si nebude dělat z fronty turecký hospodářství.
Přičemž ženská začala hystericky reagovat, že si může před sebe pouštět koho chce a jestli prej chci, tak mě pustí taky.
Načež sem jí řek, že ok, že mám stejně jenom vajíčka a vajíček je mín než těch jejích krabičáků a chleba a tudíž
nemám problém. Tak sem ji obešel, ona asi úplně nepočítala, že ji obejdu a normálně zaplatím, ale co bych se hádal s
lidskym faktorem, když je výhoda na mý straně. Pak jsem ještě slyšel, že furt toho houmlesa lákala před sebe, ale
nějak začínali remcat i lidi za ní, tak sem situaci přestal sledovat a šel do prdele.
22.09.2012 v 13:29:55

tip na film
The Hidden Face Solidní kolumbijskej matroš...
21.09.2012 v 17:53:24

mocný bonus
jo, dneska sem viděl při čekání na bus reklamu komerční banky na nějakej studentskej účet. Nevim jestli sou ti
kreativci tak retardovaní nebo to byl záměr (možná obé dohromady), že si myslej, že pětikilo je nějaká částka. dělat
teda reklamu formou komixu na bankovní účet, kde studenti jedou taxíkem kalit na koncert jen díky tomu, že si u
komerční banky založili účet a dostali mocný bonus 500kč, je fakt šílenství. Studenti dostanou pětikilo a za tři měsíce
má banka na poplatcích dvojnásobek....

21.09.2012 v 17:46:15

junosť
pár fotek pro pamětníky. včera vyfoceno při půlnoční procházce s pejskama u popelnic... televizor junosť.

21.09.2012 v 12:12:50

michálek do senátu
imho je náměstí jiřího z poděbrad oblepený těmahle divnejma politickejma letákama. navíc dnes tam byla nějaká
děvčata. která zastavovala lidi a ptala se jich na názor na člověka, jenž je na těchto letácích vylepen. Na dotaz, zda-li
mi slečný vysvětlí co znamená ten slogan, mi bylo řečeno, že je to jen slogan, kterým chtějí naznačit, že dotyčný
nebude mlčet.
Já mám názor jiný, podle mě se nám snaží pan Michálek říci, že umí telefonovat, protože jinak si nedokážu vysvětlit co
chtěl říci tím, že umí "zvedat hlas".
Zvedl jsem hlas, zvednu ho zas. Telefonovat umim, ať mě veme ďas.

21.09.2012 v 11:57:05

myšlenka

teďka mě napadla úžasná myšlenka:
facebook, google plus, nyx, lide a ostatní kecací služby jsou místa, která spojí lidi, kteří by se nikdy nepotkali, protože
nenavštěvujou stejnej typ hospody a mají zcela rozdílný názory. V tomto prostředí je zcela zbytečné se nějak angažovat
nebo brát ohled na názor někoho jinýho. Hodně názorů je dost vzájemně nekompatibilních a některý jsou zcela zcestný.
Onehdá jsem četl jeden úžasnej, že prej dřív lidé fungovali na přátelských vzájemných vztazích a vzájemně si vycházeli
vstříc. Naprostý popření všeho co nás na základce učili v dějepisu.
21.09.2012 v 11:49:40

minipaprička

21.09.2012 v 11:46:04

ochladilo se
docela silně se ochladilo. v noci už je zima a rána jsou podzimní. léto skončilo, čeká nás tuhá zima.
včera sem měl nějakou práci, PPLko mi přivezlo objednávku, takže sem ji musel převzít. To byla taky prdel s tím
PPLkem. V 11h přišla smska, že přijede mezi 12-14h, což byla samozřejmě blbost, tak sem okamžitě volal zpět, že je
nutný zavolat a ne mě takhle postavit před hotovou věc. Chvíli debatovačka, načež sme se shodli, že mi to můžou
přivýst teda kdykoliv po 14h. No, přijel týpek stejně až v půl šestý.
To byla jedna věc. Teďka druhá, která mě napadla jako zaznamenáníhodná. Ono je to už dlouho ci si toho všímám, ale
existuje typ lidí, kteří při mluvení do telefonu si dávají ruku před hubu a mluví jakoby do ruky. Copak, když si někde
povídáme, si dáváme ruce před držku? Vždyť je to o přesdržku a mě to upřímně sere stejně jako mlaskání a srkání
polívek či nezávirání dveří, když sou teda zavřený a procházíte jimi. V životě má bejt řád a systém a tihle zmrdi ho
narušují. Asi sou narušení.
jo a ředitelství furt nezaplatilo. je půlka devátýho měsíce a stát furt neplatí za přijatý služby. si myslim, že otravy
metylalkoholem jsou jen sranda oproti stavu státního účetnictví. Podezřívám Kalouska, že nám tají skutečný rozměr
průseru.
Světovým bankám chybí kapitál v sumě 374 miliard eur. A že mě to ani nepřekvapuje. Vždyť žijeme všichni na dluh,
penize promrdáváme a prosíráme. Za čechy bych mohl připomenout, že peníze promrdaly, prožraly a proflákaly vlády
posledních dvacet let, ve kterých byl nejen současný teplý president, ale i kalousek, schwarzenber, zeman, sobotka,
prostě jedou v tom všichni, lautr všichni.
Autorka zfušované fresky Ježíše žádá honorář, její „dílo“ přilákalo davy. Jo, to de. Ve Špáňu na tom taky nejsou dobře,
takže bába si to - zdá se - dobře spočítala... :)) OLOL
V Karviné ležela mrtvola. Muže zasáhla elektřina, pod ním našli pilku. No je vidět, že dotyčný muž nedával na team
buildingu pozor, protože kdyby dával, tak by věděl, že "každej chvilku, tahá pilku". Takže díky své retardarci nakonec
zůstal ležet pod sloupem sám...
Nešpor: Klausovo uvažování o alkoholu je primitivní. Nejsou to žvýkačky. Ajajaj, tak to si pan doktor trochu posral,
protože Venca nebude pár nocí spát a nebude mít vlhký sny. To se přeci nedělá, odporovat presidentovi a mít jinej
názor...
21.09.2012 v 11:31:14

pulp fiction
mno, na to jak byl včera pracovně napjatej den a vočko začalo býti zábavným, musel sem se sebrat a jet domu, protože
holky byly včera na očkování a terezka dostala nějakou divnou reakci. takže telefonování, stresy a nervy, pes byl
vystreslej možná víc než my, jenže se pak nějak zklidnilia a doktorka, že prej asi nějaká reakce na očkování, že prej se
to může u starších psů stát. No přijdu do práce, ptám se kolegy jestli je tahle storka vůbec možná a von mi na to říká,
že jo, protože se mu to taky se psem stalo a známej doktor mu na to řek, že se to může stát i když doktor blbě (z
nezkušenosti) tu injekci dá. stačí prej, aby se trefil blbě do cévky nebo do nějakejch nervů ve svalech.
no prostě takový pulp fiction a strach a hnus v las vegas byl včerejší zbytek dne. ani sem se nestihl přiopít, takže to
budu muset jít v pátek asi dořešit.
taky mám objednaný nějaký věci, který mi maj přijít PPLkem. Nu což, měly dorazit už včera, tak sem volal do firmy,
kde to je, tam se sem se dozvěděl, že to poslali teprv včera a že mi určitě zavolaj. No nevolali, jen přišla smska, že prej
dorazí dneska mezi 12-14h. Takže sem musel volat zpátky, že takhle ne, že je potřeba se domluvit, tak jsme se
domluvili.
z tisku:
V Moravskoslezském kraji se metylalkoholem otrávil další člověk.
Nemocnice čelí kvůli úmrtí po otravě metanolem trestnímu oznámení. Ano, tyhle dva články mi jen dokazují, že
"prohibice" byla nutná, protože jak je vidět, lidi sou debilové a přestože už minimálně 14dnů chcípaj lidi, furt se najde
někdo, kdo lemcá pofidérní rumy. Jo a komentovat kretény, který chtěj zažalovat nemocnici jen kvůli tomu, že jejich
rodinnej člen byl retard a musel se napájet levným pofidérnim rumem, fakt nebudu. Stačí, že jedinci, kteří si nemohou
dát svoji platici ruma denně, jsou úplně v prdeli, protože víno a pivo jim k dosažení stavu nestačí, tudíž trpí depresí a
nic se jim nechce a sou úplně mentálně v prdeli. Jo, my co žijeme na okraji společnost a jež jsme zvyklí, že naše
návykové látky jsou nelegální, tímhle netrpíme, protože jsme zvyklí na legální nedostatek a umíme se podle toho
zařídit. :)
Lady Ganja propagátorkou marihuany? Jointa si zapálila přímo na pódiu. No a co, když už byla v holandsku. Si zahulila
a očividně není retardovaná píča, která by koncert nedokončila. Spíš než proti hulení, obrátil bych pohled moralistů na
alkohol. Posledních 10 dnů alkohol komentuje kdejakej pičus co umí psát do internetů a myslí si, že jeho názor je ten
jedinej nejlepčí...
První britský porod na frontě: kulometčice v Afghánistánu netušila, že je těhotná. Holt, když máš mozek zelenej... ne
opravdu nechápu jak si mohla nevšimnout, že je těhotná. no asi to bude nějaká panna marie. Ale s tím by asi mezi
fousatejma s ručníkama na hlavách neprorazila...
Asian hackers p0wned by Eastern European rivals. Pěknej článek, ale autor zapomněl, že již sovětští inženýři dokázali
západní výpočetní techniku rozebrat a postavit znova levněji a lépe z místních součástek... :)

20.09.2012 v 11:31:08

imho internet ve vlaku
imho bych řekl, že připojení pendolina do internetu poskytují za "levný peníz" švéďáci...

19.09.2012 v 16:26:54

alkohol
očividně češi nemají problém s alkoholem, ale bez něj :)
Prohibice prověří závislost Čechů na alkoholu.
jo a smajlík slaví 30 let. :) zde jeho první použití :)
19.09.2012 v 14:16:34

ostrava
jo, takže valíme zpět do práglu. všechno sme udělali, lyžiny nainstalovali, to že sme server nejdřív dali vzhůru nohama
jsem přisoudil naší střízlivosti, takže po práci proběhlo menší brko a pak do města na jídlo. jenže nás dohnal déšť z
prahy,takže sme se na to vysrali a šli zjistit, jak je na tom hlavní ostravský nádraží s nádražkou. ta byla zrušená a
vyklizená, takže sme šli do bistra na polívku, pivo a párek v rohlíku. celkem pohoda, až na ten déšť.
tady jedna fotka z ostravy, nějakej kostel :)

19.09.2012 v 13:57:20

větry
nějakej zmrd tady prdí jak zesranej. akorát nevim, kterej z těch slušňáků to je.... puch je to jak hovado.
19.09.2012 v 09:08:55

program
no a pro ty co se nudí, připravily český dráhy program. vlak má palubní systém, kterej poskytuje internet a různé
zábavy jako prohlížení si fotek vlaku či sledování přední nebo zadní vlakový kamery.

19.09.2012 v 07:35:01

pinďourlíno
jo, takže se celej ten italskej krám rozjel a já doufám, že dojedeme podle plánu.
jinak hlavní nádraží dost na piču, v šest hodin otevřený akorát tabáky relay a jedna billa plus nějaký divný francouzský
bageterie se společným jménem.
sehnat něco normálního k jídlu, vobyčejnou bagetu, docela problém. v bageteriích takový ty bagety, který vypadaj jako
ručně dělaný, ale nejsou, protože je znám z různých přednášek a školení, no a tabáky relay s billou obsadilo deli a
crocodile. takže na pražskym hlavním nádraží operují tři výrobci baget a výběru není. a za to je třeba italům poděkovat.
prdel taky je, že prší. ještě vo půlnoci bylo vedro a po dešti ani památky, a dnes ráno. K hovnu.
Taky sem si koupil lístek do mhd. samozřejmě žádnej revizor nebyl, takže sem byl pěkně nasranej. člověk si koupí
jednou za čas lístek a von nikdo, kdo by si ho zkontroloval.
Hypotéky byly v srpnu nejlevnější v historii. Hm, tak sem se svými 3.49 procenty pořád ještě tak trošku úspěšně pod
průměrem. vyplatilo se býti trošku hnusný a nepříjemný...
19.09.2012 v 07:27:28

jo
ta posraná lejdy K. je nejspíš učitelka. podle toho jak je blbá. když si představim, že tohle předává zkušenosti naší
budoucí generaci. učitelka (pravděpodobně), která není schopná se vyjádřit v limitu 14dnů k jedné věci, nemůže
ubohým dětem předat nic dobrýho. to vysvětluje, proč to tady de s náma z kopce, protože jaký učitelstvo, takový děcka
a budoucí "naděje" národa...
18.09.2012 v 12:30:26

mickey rourke
můj oblíbenec slaví, ale s těma plastikama to posral, fakt posral...
Herec Mickey Rourke slaví 60: Proflákal jsem kus života

17.09.2012 v 21:22:51

bylinky
jo, a ještě sem si vzpomněl, že sme minulej tejden hulili trávu smíchanou s nějakejma bylinkama za 30kč (celý balení
za třicet, velikosti balení tabáku) a bylo to fakt hnusný. jakokdyž hulíte z vyvoněnýho papírku. nejní cejtit chuť hulení.
tráva buďto čistá a nebo s tabákem, to chápou i ti američani, byťže design jejich brk je příšernej...
17.09.2012 v 20:27:16

pondělí odpoledne
byl sem si koupit lístky do ostravy a zpět. uděláme si ve středu s kolegou vejlet, protože povezeme ty dvě lyžiny do
servru a je zbytečný vízt prázdnej vzduch autem. tak doufám, že nemá někdo na středu naplánovanou sebevraždičku
skokem pod pendolino, protože časově to máme naplánovaný tak akorát. respektive, jde o to, aby nikdo neskočil
minimálně pod ranní pendolino.
mezi vodafonem a želivskýho je to tragédie. jak je silnice zůžená, ráno tam byla děsná kolona, takže místo náhradním
busem sem opět zvolil metro. z toho hlaváku sem jel taky metrem a docela psycho zážitek. nebyl sem si jistej, jestli
nebyl řidič pod nějakejma práškama, protože na zastávkách neotvíral dveře a stavěl v tunelech. no byl sem rád, když
sem vylezl na povrch.
Západ se téměř omlouvá hordám krvelačných islamistů Odvážná úvaha, faktem však je, že zabití americkýho
velvyslance v libyi je značně paradoxní, protože američani a západní spojenci jim pomohli zbavit se kadáfího.
Každá čtvrtá lahev kořalky je padělek, výrobci na ně chtějí dát ventily. No vypadá to, že stát je dost mizernej dýler.
dokážu si představit situaci, kdy dovozce léčivýho hulení z holandska bude toto hulení nahrazovat svým a vejvar je tu
hnedle...
Případ dvou českých "špionů" v Řecku se protáhne. Začala stávka soudců. Chudácí klucí, myslim, že v tomto případě
nehrozí varianta, že by sme do řecka poslali speciální komando a vyvezli je ilegálně ze země, jako se to udělalo v
případě těch tří chudáků loni ve střední africe.
Spořádaný člověk, říkají sousedé o obchodníkovi s jedovatou slivovicí. Jo, ti spořádaní bejvají vždycky
nejnebezpečnější... klasika
Prodali mě na orgány, křičel muž na střeše po dávce pervitinu. Jo, asi dobrý psycho matro. :)
17.09.2012 v 17:21:46

druhý pilíř důchodový reformy
no, měli sme pěknou přednášku na téma důchodová reforma.
nijak jsem nebyl přesvědčen, že je vhodné přesouvat vlastní peníze do nějakých soukromých fondů, protože prostě
můžeme o ty peníze přijít, jak mi bylo řečeno odborníkem, prostou "chybou" správce peněz.
Já jsem si vzpomněl jak babička vzpomínala na měnovou reformu v roce 1953 a taky sem si vzpomněl, jak sem někdy
v 88roce jako děcko v babiččině prádelně zatápěl nějakejma akciema prvorepublikový plzeňský škodovky, protože doma
už nikdo nevěřil, že socialismus někdy skončí.

Rozhodně mě napadlo, že nejlepší způsob, jak si v důchodu přilepšit, bude prodávat drogy dětem a vnoučatům
současných politiků a tvůrců důchodový reformy.
No a ještě mě vytočila paní K, jak sem tu o ní před čtrnácti dněma psal, že tak prázdný voči a bezelstnej výraz debila
jsem dlouho neviděl. Dostala 14dní na vyjádření, já sem chtěl jí dát tejden, dostala 14, tak sem se jí připomněl dneska,
ať na zejtra nezapomene a ta kunda mi napsala cosi o tom, že mají třídní schůzky. Takže sem jí velice slušně napsal,
jestli se jako neposrala a neřekla nám dřív. Akorát sem nepochopil, jestli jde na třídní schůzku jako rodič nebo jako
učitelka, já doufám, že hlavně ne jako učitelka...
17.09.2012 v 14:17:05

pane bože za co
proč musim poslouchat to buzerantský rádio s buzerantskejma kapelama,buzerantskejma zpěvákama, textama a vůbec
jinejma sračkama, který by nevzrušili ani václava klause. prostě bych to posraný rádio nejradší vyhodil do vzduchu i s
těma posranejma moderátorama. to ani nebudu komentovat, že mě fakt vytočilo, že zas to podělaný rádio někdo
přeladil. no nenadělám nic...
za chvíli mě čeká přednáška na téma důchodová reforma, kterou nám zaplatil zaměstnavatel, takže si to půjdu
poslechnout.
Ve středu na otočku Ostrava.
Ministerstvo zveřejnilo etikety lahví s metanolem. Podívejte se, jestli je nemáte doma. Teda jako povim vám, že díky
týhle akci "meth", tedy nikoliv pochopitelně "meth" ale nýbrž "methanol", jsem se dozvěděl, kolik vlastně různých
levných alkoholických nápojů existuje, protože dodneška sem tyhle etikety snad nikdy neviděl.
Anonymous zveřejnili údaje o poslancích získané hackem webu PSP.CZ. Hm. sice tak trošku LOL hack, ale budiž :)
Léčebné konopí bude k dostání už na jaře, ale bude zbytečně drahé. Jsem zvědavej, která svině to sem bude vozit a
rejžovat...
Experti: Otrav přibude, alkoholik vypije i brzdovou kapalinu. Jo, to je jasný. Možná by se mohlo ukázat, kolik lidí v týhle
republice chlastá...
Umírajícího velvyslance USA nenašli vojáci, do nemocnice ho vlekli místní. Jo, pevně věřím, že islám je přátelský ke
všem jiným kultůrám...
17.09.2012 v 12:02:04

nedvědi v lucerně
chystá se velký návrat největší masožravé show v dějinách českého kotlíkářství. oprašte zpěvníky, oprašte cancáky,
naostřete tužky a vypláchněte čutory... nedvědi v lucerně největší návrat roku 2012

15.09.2012 v 20:31:48

fízli
jo a ještě sem si vzpomněl, že nevim jestli sem si sem poznamenal, ale zloděje co u nás v baráku okradl sousedku,

když sme měli rozmrdanej zámek, prej chytli. byli v baráku dva v civilu za sousedkou, ona mi to říkala, že prej si ji
pozvou teďka někdy v tejdnu na identifikaci. prej si pro ni přijedou, takže celkem fér. prej údajně okradl minimálně šest
starejch babek, takže musim říct, že fízli kupodivu zapracovali. sem zvědavej s čim sousedka přijde.
15.09.2012 v 20:01:30

alkohol
hm, teďka říkali v tývý, že se denně prochlastá tvrdej alkohol za 50 milionů a stát z toho má denně 18mega.
jak jsem pojal, v zahraničním médiích nás líčí jako ochlasty, který postihla národní tragédie za to, že stát neumí
vymáhát dodržování nalejvání chlastu. ale jinak z nás mají asi srandu.
ale chlastá se tady dost, vo tom žádná.
15.09.2012 v 19:26:11

emhádé
no já sem docela se změnama v praze spokojenej. kdyby nedokurvili jedenáctku tak je to cajk. zjistil sem, že mi jede
kousek od baráku bus až do štěrbohol k nákupnímu centru. novinka.
15.09.2012 v 16:21:52

prohibice
tak zakázali tvrdej chlast na 20procent. včera u vočka proběhly nějaký poslední prohibiční panáky, kdy si dali i lidi co
normálně nepijou, ale me je to tak nějak u prdele, protože piju jenom pivo a hulim trávu, ale ta je stejně zakázaná,
takže se pro mě nic nemění.
navíc máme na ledničce ještě dva litry 50 procentního absinthu, takže kdyby byla nějaká fakt veliká krize, tak nás
absinth zachrání.
No, já osobně s tímhle řešením souhlasim, protože to vypadá, že asi nevědí, kde a kudy se methanol do chlastu dostal a
kde všude je pančovanej chlast rozvozenej. Akorát asi bude nasranejch půl miliónu alkoholiků v čechách, protože se
obávám, že teďka vyjde najevo, kolik lidí si musí ráno při cestě do práce panáka nebo placatici rumu. A ne že by v mém
okolí tací jedinci nebyli.
Nešpor a ostatní protialkoholické stanice nejspíš možná zaregistrují vzestupný počet lidí s delírkem či abstinenčními
příznaky. No, voni tihle alkáči stejně věděj kam jít, ale nezávidím jim to. Aspoň poznaj co to je závislost na nelegální
(dočasně) látce. Jaká je to starost obstarat si svoji životně důležitou dávku.
Jo, na ostravsku bude asi hodně zle. Baňyk pyčo neasy. Vzhledem k tomu, že v Ostravě nic nejní,no možná ještě
hornický čtyřky, ale v takový sem byl jen jednou, stejně jako ve stodolní, a už tam nepáchnu, ani do stodolní, tak asi
magistrátu dost klesne příjem. Je to taková perlovka, ale slabší odvar, pro poláky a mistní diskoborce či jinou silnější
náturu s malým mozkem.
Včera vočko, bylo to dobrý, klid a mír a nejspíš poslední zahrádka venku. Už se k večeru ochlazuje.
RIPE NCC: Došly nám IPv4 adresy. Firmy dostanou už jen malé drobky. Hm. je to očividně definitivní, asi budu zavolat
do coolhousingu, že bych teda jako tady pro tenhle servřík chtěl jeden malej IPv6 rozsah.
Svědek v kauze Řebíček a spol. očerňoval poškozeného, jak to šlo. To je fakt vypečená famílie. Děsivý je, že politika
dokáže takovýhle kreatury vytáhnout nahoru, protože oba řebíčkové už dávno měli počítat proužky na mundůru.
Vojenský velitel na Hradě skončil. Kvůli obskurnímu obřadu v kapli. Proto von ten klaus vystupuje proti
homosexualismu... nevzali ho klucí teplí do party a nemohl se s nima v kapli štípat do bradavek...
15.09.2012 v 10:51:58

fízlové
pod okny si houkli fízlové. nechtěli čekat na červený.
je celkem zima. venčení bylo rychlý, šla mi pára od huby.
13.09.2012 v 23:19:19

já byl včera v hospodě
taky předevčírem. ivka včera nebyla, tak šla dnes na sto zvířat. já možná zase půjdu zítra. složitej společenskej tejden.
žít společensky je hrozně náročný. zvláště pro lidi co nemaj rádi lidi.
ale to mě se netýká. já lidi žeru.

13.09.2012 v 22:02:10

roura hotová
byli borci celkem svižní. zvládli na jedničku ba dokonce sem původně čekal, že skončej až večer. ale prej byl komín
průchozí, tak s protlačením roury nebyl problém.

Tradiční životopisy by mohly být nahrazeny profily na sociálních sítích. Kádrovák, personalista či hr je nejdebilnší
zaměstnání na planetě zemi. nikde jinde ve vesmíru tací parazité neexistují, protože všude jinde mají mozek. Ne
skutečně je nemám rád. Zvláště dvacetipětiletý pipky jenž rozhodujou o kariérách, kterým naprosto vůbec nerozumí.
13.09.2012 v 14:28:44

práce pokračují
týpci jsou docela rychlí. prej nebyla v komíně žádná překážka, tak se jim podařilo protáhnout vložku celkem rychle.
příjemný.
Francie vyhlašuje válku biopalivům a shromáždí globální zásoby jídla Jo, skvělý biopaliva, úžasná řepka a inteligentní
zelení. Jo a babiš si taky určitě na řepce a biopalivech nahrabal nějaký dotace. Stejná píčovina jako solární panely na
všech loukách.
13.09.2012 v 11:41:42

řemeslníci
už dorazili. akorát jim nezavidim ten pohyb po mokrý střeše.
včera vočko vostrý, ale naštěstí takový slušnější. bez básníků je božskej klid.
smažka mele hovna. teta vaří perník. máma bere koks. vopravdu je mi toho béma tak líto, nebožáček jeden.

retardace v praxi. aneb mladí, teplí a neklidní. Jestli není na čase, zabrat někde mezi izraelem, palestinou a iránem
nějaký pěkný uzemí s oázičkou a udělat tam pěknej teplej stát, kde by si mohli genderoví retardi dělat dobře podle
svých představ. Jo, tohle je důsledek, když mladí poslouchají nightwork a globální oteplování.
13.09.2012 v 09:10:40

deštík
padá deštík. prší. včera bylo pěkně dusno, dnes je déšť. léto asi skončilo. no, každá sranda jednou skončí.
mezi vodafonem a želivárnou rozmrdali tramvajovou trať. jo, což je docela vtipný, protože ještě než sem si stačil
zvyknout na novej jízdní řád, přijela dneska nějaká náhradní tramvaj číslo 36. Takže sem se nasral, dojel na strašnickou
a jel metrem. docela psycho, tahle jízda. nebyl sem v podzemí už delší dobu a ten pocit sardinky, do jejíž plechové
rakve se na každý zastávce nacpou další a další rybičky, byl dokonalej.
Protože byl včera poslední hezký den, šli jsme k voku, protože ivka si trvala na tom, že tam prý bude kultura, nějaký
spisovatel, básník a nějaká kapela. Mě se po tom včerejšku ve značkovym hotelu fakt mezi underground nechtělo, ale
byl sem ukecán právě tím, že to bude možná poslední pěkný den. No, nakonec z toho bylo docela zajimavý psycho,
lynch by se posral a já musim konstatovat, že zaplaťpánbůh za normální zkuřky, feťáky a alkoholiky, protože to čeho
sem byl včera svědkem bylo celkem silný kafe i na takovýho suchara jako sem já. Tož stručně:
0) Nákup na farmářskejch trzích proběhl celkem úspěšně, Obchodníci pochopili, že vyvařili už dost, tak cena spousty
zboží klesla o zajimavou úroveň. A nebo nejsou pražaci tak blbí, jak si venkovani myslí a přestali kupovat předražený
výrobky.
1) Byl tam Juraj Herz, to je ten režisér co natočil petrolejový lampy a takovej ten lehce hororovej film, kde se
hrušinskej ptá chlapečka, jestli má radši věnečky nebo rakvičky, prostě spalovače mrtvol a morgianu.
2) Básnický střevo. Včera sme seděli u stolu s hafo neznámejma lidma. Byla to docela sranda, ale nutili mě bejt furt ve
střehu. Jeden z nich byl prej "básník". No básník... Když může existovat zpívající právník, proč by nemohl existovat
realitní obchodní básník. Blbá kombinace, nejdřív lhát klientům, potom mladým hloupým dívkám, které nevidí, cožejeto
za čůráka a neznají film o konci básníků v čechách. Rozebírat včerejšek nějak hlouběji nebudu, ale stále budu naivně
věřít, že existují slušní a čestní obchodníci s realitami a normální lidští básnici.
3) Básnická fanynka. Jo, dáma byla taky jedlá. Pravda, trošku nestíhala naši vypečenou čtveřici, ale bylo fakt
sympatický, že i přesto všechno co viděla a co s náma za ten večer zažila, pořád jí výše zmíněný básník přípomínal
macháčka ze samotářů. No, pravděpodobně netušila nic o pasivnim kouření marihuany a pravděpodobně taky netušila,
že i macháček je jenom hérec, což je skoro stejná urážka jako básník. Ale jo, zůstala tam s tim svym macháčkem a
jeho mladou obdivovatelkou, i když my sme šli dovnitř, v družném fanynkovském rozhovoru, kde nepoznáte co je
fabulace a co pravda.
Fakt sme včera měli silný kafe a těšim se dneska na normálni lidi.
Nečas kvůli metanolu zaúkoloval ministry, ČSSD je chce rovnou odvolat. Jako ne že bych z Nečase nějak skákal radostí,
ale ČSSD v čele se Sobotkou je slušná banda retardů, když obviněj vládu za epidemii otrav ethanolem. Já nechci bejt
nějakej cynik nebo nějaká svině, ale vzhledem k tomu, že se jednalo o alkohol levný stáčený, tak předpokládám, že
mezi konzumenty tohoto typu alkoholu moc voličů ODS nebude. A to je zlý, když vám umírají voliči....
Jinak za mě teda jeden rasistickej názor, kdy zcela bez důkazů se domnívám, že za tim alkoholem bude vietnamská
mafie. Mají dost širokou základnu, aby mohli logisticky pokrejt celou republiku. Myslim, že kdyby se metanol dostal do
chlastu někde ve fabrice, tak už to mají dávno podchycený. No vona nedávno shořela v Brně tržnice.... však to znáte,
dvacet let žijou v český republice a pořád "česki nerosumět"...
Zabavili jsme největší množství hašiše za poslední roky, hlásí policisté. Gratuluji české policii a národní protidrogové
centrále za to, že po tvrdém ročním pátrání a šetření zabavila celých 18kg hašiše. To bude zachráněných narkomanů na
ulici, kteří se nedostanou ke své dávce a umřou ve smrtelné křeči na absťák. Docela by mě zajimalo, kolik tahle operace
stála a jesti by nebylo lepší tuhle protidrogovku rozpustit a fendrycha poslat šlapat chodník na václavák a před hlavní
nádraží. Debilní policajti promrdávaj rok peníze, aby zabavili 18kg hašiše z celkových 20-30tun konopných produktů,
který se tady ročně vyhulej. Docela by mě zajimalo, kdy naposledy pochytali kosovský albánce zabavili pár kilo héráku.
Ne skutečně si myslim, že hulení by se mělo zlegalizovat, protože by se ušetřilo za zbytečnou policejní práci.
Facebook mě na burze zklamal, Wall Street nechápe sociální sítě, přiznal Zuckerberg. Mno je otázka, jestli Zuckenberg
naopak chápe na wall streetu bankéře, ale osobně bych si na jeho místě moc nestěžoval, protože když ještě chvíli
počká, tak akcie ještě klesnou a on je bude moci všechny nakoupit za peníze, který utržil, když se prodávala akcie za
35doláčů nebo kolik koláčů. Takže nakonec bude mladík spokojenej, ale upřímně, kdyby já seděl na wall streetu, tak
bych taky do facebooku neinvestoval. to je přeci logický.
Bankovní unie se přiblížila, Barroso představil společný dohled. Soudruh Barroso nám chce představit svoji představu
RVHP pro 21. století. Komunisti bruselský, fakt sem netušil, že se po dvaceti letech od revoluce stanu součástí
centrálního plánování z bruselu. samá regulace, kopulace, ovulace a poluce bez legrace.
12.09.2012 v 12:34:27

jídlo
bylo dobrý, nejdřív salát caesar, pak vepřová panenka a nakonec jablečnej koláč s vanilkovou zmrzlinou.
hotel sheraton mi při bližší prohlídce přijde jako klasická stavba devadesátých let. ponechaný obvodový a nosný zdi
původního domu, vnitřek vybouranej a postavenej nově.
11.09.2012 v 13:25:23

elektrika
zajimavý je, že lidi co přišli předemnou neuvažovali nad tím, že do dvou hodin jim dojde šťáva v zařízeních a nikdo z
nich si nesedl blízko k zásuvce. teďka je to zajmavý, ale me je to u prdele, protože mám dlouhýho psa. takže nemám
stress.
11.09.2012 v 10:50:16

ndačko
hm, teďka jsem se dozvěděl, že jsem svym podpisem odsouhlasil nda-čko, takže vám žadný sladký tajemství
neprozradim.
11.09.2012 v 09:44:22

jo klika
protože sem vyrazil o něco dřív a jel emhádé zdarma, podařilo se mi ukořistit místečko hnedka u zásuvky. no hnedka
ne, pes z domova mě zachránil. tož uvidim jaký to bude, ale minimálně v angličtině.
11.09.2012 v 09:27:06

před vejplatou
jo, před vejplatou je to vždycky těžký. jelikož mi došly ticketky, jdu se zítra najíst do hotelu sheraton, když už sem
dostal pozvánku od oraclu. předpokládám, že to bude celý v angličtine a po "kafe brejku" v deset, kdy se naláduju
chlebíčkama a cukrovím, ztěžknu a přijde na mě ospalost, ze které mě snad vytrhne oběd. doufám, že ukořistím nějaký
místo blízko elektrický zásuvky.
Jak poznat smrtící metylalkohol? Chutí to nejde, musíte ho zapálit. Zmrdy co namíchali tyhle dryáky bych poslal na
dvacet let do kriminálu.
Českému exportu škodí podpora Pussy Riot i dalajlámy, tvrdí Nečas. Von se ten Nečas fakt na každý fotce tváří jak
retard...
EU otáčí: Pole plná řepky jsou špatně. Biopaliva už nebudeme dotovat. Super, ještě zrušit brusel a bude zase dobře.
fakt nevim, ale čím dál tím víc mi celej ten brusel připomíná centrální plánování. ještě pětiletky a hurá soudruzi...
kupředu vřed.
10.09.2012 v 19:01:23

pondělí
jo zase je pondělí. předpokládám, že si ti bystřejší z vás všimli, že dny a měsíce se střídaj v příšerným stereotypu,
každej tejden je pondělí, každej tejden je úterý, středa a ty vostatní dny. Je únavný jak se střídaj měsíce, a hodiny, je
únavný jak měsíc kopíruje furt svoji stejnou trasu a je trapný, že slunce vychází každej den ráno.
Někdy mi přijde, že příroda není ženská, protože kdyby byla, tak by s tim trapnym stereotypem něco udělala.
Schwarzenberg: Vážení, zaspali jsme. Zlatý věk Evropy končí. Příjde mi vtipné, že o zaspání hovoří člověk, který dost
času v parlamentu prospí. Ale jinak souhlas, že sme jako evropa v prdeli, vim už fakt dávno a knížete k tomu
nepotřebuji. Myslím, že náckové a jiní národovci by se měli začít smiřovat s tím, bílá byla bílá, ale brzo už nebude.
Židé a muslimové poprvé táhli spolu. Kvůli právu na obřízku. Jo to je taky humor. Židy a arabáči spojeni díky čůrákům a
předkožce.
První počítačový „bug“ byl zdokumentován před 67 lety. Jo, krásná minulost, kdy se brouci vytahovali z prostoru mezi
relé a do eventlogu lepili páskou :))
10.09.2012 v 12:47:23

pozdní večery
jou tyhle pozdní večery v noční praze jsou takový poetický. nikdo nikde, akorát cejtíte, že za okny je spousta lidí, kteří
se zítra radostně a s nadšením chystají do pracovního procesu makat pro blaho týhle země.
09.09.2012 v 23:03:18

neděle
je původem od věty: ode dneška celý týden nedělám.
no, víte jak to řekl ten bůh: budiž volno, už nemakám.
jinak počasí k posrání, vedro jak v císařský prdeli.
taky dlouhej spánek a vyhnal sem ženu ven vyvenčit.
Hanku Krampolovou zbily a okradly Romky. Usvědčená zlodějka, tedy pardon kleptomanka, se zhroutila, že ji okradli.
Ona bude asi blbá jako krampolův humor.
Doping i na paralympiádě. Dva vzpěrači užívali růstový hormon. No a teďka těmhle mrzákům věřte třeba nos mezi
očima. Jedni mrzáci berou fety a druhej mrzák se čílí, že jinej krypl má delší protézy... paraolympionici OLOL
09.09.2012 v 12:37:33

paprička
jo, musim říct, že ivka dneska dělala plněný paprikový lusky a že jedna paprika navíc přidá další rozměr chuti. jo, fakt
jsou chilli papričky dobrá vložka k jídlu :)
08.09.2012 v 18:19:37

mejdan
upřímně, o vejkendu sem úplně zapomněl udělat nějaký fotky mejdanový scenérie. až teďka jsem zjistil, že ivka jeden
cvak udělala. mayapur 18let, kemp věšín... já mám k tomu šapitó hafo nádhernejch vzpomínek za ty roky :)

07.09.2012 v 16:43:56

dnešní humory
1) budu asi v televizi. tv prima na jiřáku natáčela marockou mátu, řeckou cibuli a dánský chleba. vlezl jsem jim do
záběru, když jsem hledal český výrobky.
2) v deset hodin jsem dorazil na finančák, že si nechám vyjet potvrzení o bezdlužnosti. přijdu tam, nikdo nikde, vrátnej
mi hnedka vysvětlil, že tady nikdo není a že nejsou úřední hodiny. tak mu říkám, že potřebuju jen potvrzení o
bezdlužnosti, že by mi to snad někdo s toho počítače mohl vyjet, načež mi řekl, že si musim podat žádost a zaplatit sto
káčé. tak mu řikam, že je to nějaká blbost, no věřte vrátnýmu, von mi na to, že si teda mám támhle zavolat z telefonu
paní XY z podatelny, která mi to vysvětlí. Tak mu říkám, že mi říkal, že tam nikdo není, že teda nevim co si mám
myslet, von mi na to řek, že tam jsou, ale ne pro lidi. Tak du k tomu telefonu, zavolám na podatelnu, tam to zvedne
paní XY, já ji vysvětlim co potřebuju, vona že si prej mám zajít na podatelnu a tam žádost vyřídíme.
Vlezu tedy do podatelny, dáma už mi připravila k vyplnění žádost, já si vytáhnu kilo, načež se dozvim, že to takhle
nepujde, že potřebuju stokorunovej kolek, ale že maj pokladnu zavřenou, takže mi ho nemůže dát. Já se ptám, kde si
teda můžu kolek koupit, a vona že prej na poště. Takže se vracím zpět k zastávce Bohemka, kde sem vystoupil před
cestou na finančák, přejdu křižovatku, ujdu kus cesty k poště, tam fronta, tak natvrdo předeběhnu lidi, že se chci na
něco zeptat. Říkám slečně, že potřebuju kolek, že mě sem poslali z finančáku, páčto mají zavřenou pokladnu, ona se na
mě útrpně s pochopením podívala a byla tak laskavá, že mě neposlala doprdele na konec fronty, ale výměnou za kilo mi
dala kolek a já šel zase celou štreku přes Bohemku na finančák, kde sem vyplnil žádost, nalepil kolek, ze zvědavosti se
zeptal, proč jim nemůžu zaplatit 100kč na místě, proč jako musím používat pozůstatek z rakousko-uherskýho
mocnářství (imho je děsně vtipný jaký všechny režimy debilní kolek přežil), vona mi na to řekla, že by měla v pokladně
hotovost, načež jsem se zeptal jestli by byl problém platit přes platební terminál kreditkou a odpovědí mi byl výraz
"pane, kde to žijete a co všechno byste ještě nechtěl".
Jo, odcházel jsem s pocitem, že má představa rozvinuté kapitalistické společnosti a systému se jaksi značně rozchází s
představou homosexuálního kapitalismu dle pana Václava Klause, kde ruka nejen ruku meje.
07.09.2012 v 11:43:33

pomsta
jo, tak tomu se říká "pomsta bude sladká"...
Makro rozjede v Česku síť večerek, provozovat je budou Vietnamci
Ivka jela na podviní se podívat na kapely. já sem to povčerejšku nějak nedal, holt mě vyčerpal vejkend a vim, že dlouho

vypečená akce nebude. no, asi bych se nebavil, navíc nejní úplně nejtepleji. blíží se holt podzim. no, oželel jsem fpb.
projelo pár hasičskejch vozů v počtu tři, houkajíce, takže se zase někde asi něco děje. hm, dočtu se to zejtra v
novinách, možná i dneska ještě, pokud to bylo něco akčnějšího. to je výhoda moderní doby a digitalizace, veškerá
informace je tak snadno a rychle dostupná, pokud je zajimavá.
jo a příští tejden mě čeká vložkování komínu. bude bordel.
lol
Zloděj přesekl kabel u železnice, sekeru mu roztavily tisíce voltů. Jsou to občané hustí v tom hustym ústí...
06.09.2012 v 21:24:12

z tisku
Majitel zničených „dvojčat“ žaluje aerolinky kvůli teroru z 11. září. Jo, tohle už je asi jediný z čeho sem u američanů
fakt odvařenej. Ta jejich debilita a potřeba se soudit s každým a o vše. Aby nakonec ten jejich slavnej americkej soud
nedošel k rozhodnutí, že bude potřeba, aby bin ladin zaplatil odškodnění, že byla možná chyba ho zabít, jelikož teďka se
bude muset dát k soudu saudská arábie nebo ji budou muset usa přímo napadnout, jelikož tam žijí usamovi příbuzní a
po kom jinym, než po příbuznejch, vymáhat částku za duševní poškození atentáty.
Starosta Mikulova má na krku ostudu, „zasklil“ delegaci z Izraele. Já se obávám, že si panáček tak trošku posral život.
Protože ještě horší než nasrat američany je nasrat židy a bejt na jeho místě bál bych se tvrdé odplaty Mossadu.
Obávám se, že panu starostovi nepomůže ani urychlené odstěhování se do Iránu.
Pražané si pochvalují nové přímé spoje, MHD teď komplikují hlavně výluky. Tenhle článek smrdí zaplaceným
marketingem dopravních podniku, protože jsem dneska schválně vystoupil na floře, abych se podíval co provedli přesně
s tramvají číslo jedenáct a rozhodně jsem nepotkal žádného pražana, který by si spokojeně broukal pod vousy jak to ti
koumáci v ropidu dobře zmákli. Jo, pravda, běhal tam nějakej týpek s mocným předkusem a rozdával letáčky "vždyť to
jede jinam".
Chtěl jsem vědět jaká to je bomba, že zkrátili tramvaj číslo jedenáct a musim říct, že géniusové v ropidu jí zkrátili nejen
trasu, ale i interval, ve špičce z 12ti minut na 8 až 9 minut, což je fakt úžasný. Takže luxusní nová tramvaj jezdí
nejkratší trase v praze, tramvaj číslo pět byla prodloužena od flory až na černokosteleckou a místo jednoho starého
vozu jezdí dva staré vozy. Opravdu, jsem rád, že těm retardům neplatím za tyhle pošahaný služby...
Tak už jen měsíc. Takže už měsíc do vyčerpání IPv4 prostoru.
Netbooky nikdo nechce. Asus i Acer s nimi končí, zaměří se na tablety. Teda já nejsem žádnej IT odporník, ale osobně si
myslim, že lidi notebooky stále chtěj, ale spíš už nikdo nechce noťas od asuse a acera. Je fakt, že včera na tom semináři
se to hemžilo buďto samejma lenovama nebo jabkama či nějakejma tabletama s androidem. Jo, je to stejně trend,
protože všichni co nosí tyhle tabletový nesmysly jsou jen zmanipulovaný lidi, kteří ve skutečnosti netráví u počítače
nonstop minimálně 8-9 hodin, protože jinak by věděli, že na dotykové klávesnici tabletu fakt nejde dobře psát a
editovat text, který přesahuje půl A4. Fakt ne, protože obchoďáci u nás v práci jsou toho důkazem, jelikož všichni si ke
svejm jablečnejm tabletům nakoupili bluetooth klávsenice (produkty od jabka z nějakýho záhadnýho důvodu nemaj usb
- já se domnívám, že je to jen z toho důvodu, jak apple používá freebsd jako základ pro svý jádro a nějak sem jim
nechce doprogramovávat podporu pro všechna možná a nemožná usb zařízení, takže šalamounsky řekli, že usb
podporovat nebudou), jelikož na tý dotyková obrazovce se blbě prej píšou dlouhý texty. Ve finále je prdel, že ten
podělanej apple není připravenej na klasickou klávesnici, takže když ukončují aplikaci, která se pak například zepta
jestli uložit ano či ne, tak stejně musej hmátnout na display, protože klávesnicí nelze potvrzovat zobrazená dialogová
okna.
Žena nechala vědmu číst z ruky, pak platila tisíce za zrušení věštby. LOL! To je panečku materiál, myslím, že někteří by
neměli mít volební právo a občanský průkaz.
06.09.2012 v 13:31:05

retro
nějaký socialistký retro co je dneska v trendu.

06.09.2012 v 12:46:42

rack mount kit
no, včera, po měsíci a půl urgování konečně přišla montážní sada k rsa serveru. prosím pěkně, jednalo se pouze o
lyžiny do racku, takže je soudruzi bezpečně a kvalitně zabalili do krabice a poslali do čech, aby se lyžiny náhodou
nepoškodily. Bylo včera haló na firmě, protože na recepci věděli, že čekám montážní sadu, ale nikdo nepředpokládal, že
ji pošlou v takový bedně. Prostě ekologie po americku...

06.09.2012 v 12:39:16

roadshow
jo, blíží se poslední kvartál a mailbox se mi začíná plnit různými pozvánkami. tož jsem využil nabídky oracle a cisco a
rozhodl jsem se v že v následujícím měsíci navštívím hotel sheraton, kde jsem ještě nebyl, a znova se pudu podívat do
top hotelu, jestli tam furt dobře vařej.
já myslím, že my - tvrdě pracující v it - si zasloužíme býti rozmazlováni svými obchodními partnery, protože ajťák co
není hýčkán je rozhozenej ajťák a rozhozenej ajťák nemaká efektivně a rychle, když je po něm jednou ročně
požadována nějaká drobná práce.
06.09.2012 v 11:26:39

hypoteční úvěr
jo, taky mi přišlo vyrozumnění, že těch 3.49% jako platí a že od října začnu platit podle této nové dohody.
Ještě mě čeká napsat, ani ne tak stížnost, jako spíš informační dopis, do raiffaisenky, kde jim napíšu, že naprosto
nechápu, proč se mi nikdo neozval, když jsem jim nutil, že bych měl zájem si od nich refinancovat hypotéku ve vyši
skoro dvě mega. Na to, jak se mi slečna na hotlině dušovala, že do dvou dvů se mi ozvou, neozval se nikdo, mě to
celkem nesere, dostal jsem přesně to co sem chtěl, ale spíš nechápu, že jim člověk nutí svoje prachy a banka nic. To
nějak nechápu...
Včera vočko, bylo pěkný, ale doma sem byl výjimešně ještě před desátou večerní. Nu což, každej stárne, i já.
06.09.2012 v 09:58:30

blbečci v bávu
no jdu si to takhle vysypat koš do kontejneru, přecházím křižovatku a nejednou se vyřítí bávo (taková zbytečná nóbl
kára), v ní pět krátce střiženejch blbečků (vsadim se, že kdyby mi vylezli rozbít hubu, tak všichni budou mít bílý
ponožky a boty nike) a že si to nasypou rovnou v protisměru jednosměrkou k pizerce. Protože nemám rád holohlavý
blbečky, tak se zakecám s naším vyndancem panem N., kterýho sem náhodou potkal a kterej mě honil se svými
mimózními myšlenkami, přímo v tý křižovatce, načež nastane vtipná debata:
blbeček za volantem: "můžete uhnout, potřebujeme projet."
já v křižovatce: "to je jednosměrka."
blbeček za volantem: "potřebuju projet."
já: "tohle je jednosměrka, jestli tam potřebujete, tak si objeďte blok."
blbeček: čumí na mě jako blbeček a očividně čeká, až s panem N. uhneme z křižovatky. Pan N. je takovej pomalejší,
takže se rozhoduju, že si ještě budu povídat minimálně do tý doby, než jednosměrkou pojedete nějaký auto a bude
potřebovat zahnout, takže blbeček v bávu se bude muset pohnout. blbečka můj rozhovor s panem N. přestane bavit a
jeden holohlavej debílek na zadním sedadle: "á, strážce pořádku."
takže já: "vy určitě jedete do pizzerky, že jo."
blbeček za volantem: "jak to můžete vědět?"
já: "protože tam jezdej jenom samí retardi, co neznaj základní dopravní značky."
blbeček za volantem: "já nejsem žádnej retard."
já: "tenhle večerníček tady poslouchám každej druhej den."
blbeček za volantem se musí pohnout, protože z jednosměrky zrovne přijelo auto a potřebovalo projet křižovatkou,
kterou s tim svym najetým bávem blokoval, takže holohlaví blbečci v bávu se musej pohnout a zaparkovat jako každej
jinej, pěkně ve směru jízdy.
parkující blbečci: "debile, čůráku!"
já už nic, rozhovor s panem N. jsem ukončil a v klidu odešel domů.
Jo, prostě je vidět, že penetrace debilitou mezi majiteli silných a drahých vozů je mnohem větší než mezi majiteli
obyčejných levných vozů, protože drahá kára ještě neznamená, že jejím vlastníkem je jedinec co si na ní vydělal díky
svý inteligenci.

05.09.2012 v 12:30:11

jinak to nešlo
mentálně postižení

04.09.2012 v 22:28:57

po poradě
jo máme po poradě. musim říct, že některý lidi sou fakt marný.
"no já sem vam nic neříkala, protože se mi to nelíbilo."
"a proč ste nám teda neřekla, že se vám to takhle nelíbí."
"no já sem myslela..."
"prosimvas, nemyslete a když se vám něco nelíbí nebo něčemu nerozumím, tak se ozvu nebo přihlásím jako ve škole,
ale nemlčim proboha. jak ste ste teda rozhodla?"
"no já teda radši ten bojler."
"dobře, tak tu vaši plechovou rouru můžeme taky sundat."
"no to já nevím."
"jak nevíte? když ji už potřebovat nebudete na odtah z plynovýho kotle, tak ji můžeme sundat. zaplatíme to
pochopitelně z fondu oprav, jako ty azbestocementový."
"no já nevim"
"co pořád nevíte, ta roura je vám k ničemu, tak tam v tom světlíku nemusí bejt. nebo k ní máte nějakej citovej vztah?"
"no já nevím, já si to musim rozmyslet."
"co si proboha chcete rozmejšlet, ta roura bude k ničemu, až budete mít ten bojler, jak ste před námi čtyřmi teďka
řekla."
"já nevím, musim si to rozmyslet."
"tak si to proboha rozmyslete, máte na to čtrnáct dnů."

jo, ale jinej problém je, a to pěkně nepříjemnej, osumdesát let starý kuchyňský odpadní litinový stupačky jsou místy
zůžený na tři centimetry. a stupačky od hajzlů, který sou teda širší, na tom nejsou o nic líp. spustili nám do nich
kameru před čtrnácti dny. takže výhledovej úkol na následující tři roky je, přesvědčit lidi, že rozmrdání koupelen, hajzlů
a kuchyní bude nutný. protože dřív nebo později začne odpad do zdí stejně prosakovat, až se ty roury ucpou úplně.

04.09.2012 v 21:32:52

to je bomba
jaký máme génie v dopravním podnikách a jací velcí kreativci dali kampani fakt "smysl".
nechápu v čem je ta bomba, že tramvaj číslo jedenáct je kratší...

04.09.2012 v 16:54:37

úterý
mno jo, práci sem neutekl, dovolená skončila, takže sem jel holt dneska generovat činnost. respektive, ať něco udělám,
dokuď jsem spokojenej sám se sebou, protože myslim, že od zejtřejška nastane rychlej sešup do reality. vona to ta
kyselina tak trochu má, že jste ještě pár dnů poté takový hodně spokojený se vším okolo sebe.
Takže sem si dneska hrál s 32b rsa agentem pro windows 7.
taky dneska porada výboru v domu, zase jedna kunda z domu dělá problém. i ten vyndanej pan N. s manželkou
pochopili co se po nich chce a udělali to. jenže tahle frnda K se vrátila po měsíci a půl z nějaký prdele, a najednou začla
bejt chytrá.
Tak doufám, že na tu frndu nebudu muset řvát, to bych fakt nerad.
Když diktuje Brusel. Pojistky pro ženy zdraží až o 80 procent. Jestli by neměl jít ten slavnej celej Brusel do prdele,
možná by sme ušetřili za ty politický zlatokopy, kteří se tam nakvartýrovali.
Pětina lidí na setkání se spolužáky po letech lže o zaměstnání i úspěších. Jo dobrá poznámka je tam "Facebook učí
manipulaci". On za to přímo facebook nemůže, protože lidi se virtuálně vylepšují už od tý doby co primitivním
internetem prošel první paket, jenže facebook tomu pomohl tím, že rozšířil zbytečný kecání a mrhání časem i mezi ty
lidi, kteří do doby než vzniknul fakebook vůbec netušili, že se na internetu kecat dá, takže díky fakebooku se můžeme
dozvědět, že debilů je víc než si myslíme. Ale upřímně, vážení, radek hulán a mistr kaluža byli první co vylepšili svá
malá ubohá ega, takže všichni další jsou jen laciné, nudné a zbytečné kopie těchto dvou.
Z odtahů aut si Praha udělá byznys, který jí přinese desítky milionů. Kravina. Kdyby policajti a měšťáci dělali to co mají
dělat, to jest prudili v ulicích a pečlivě bločkovali každej drobnej přestupek, protože zákonů a paragrafů máme jak
nasráno, nebylo by potřeba zavádět nějaký posraný zóny. Já v tomhle cejtím nějakej podvod a ve spojení s tím, že
chtějí zavýst modrý zóny i tam, kde zatim nejsou (třeba u nás na desítce bude nějaký dotazníkový referendum), je mi
jasný, že nějaký klucí chtěj zase vydělávat. A pravda je, že na praze 3 jsou vidět měšťáci jenom, když doprovázejí
odtahový vůz a přitom by stačilo sázet blokový pokuty jednu za druhou. Na desítce to smrdí politickým prostitutem a
zlatokopem Richterem.
Podívejte se na život siamských dvojčat (22). Jo, přeju jim to, že jsou happy, Zaphod Beeblebrox by asi uchcával
štěstím, ale mě spíš teda napadlo, když mají dvě hlavy a společnej reprodukční orgán, jak se nechávaj holky ošukat.
Mají obě hlavy stejnej vkus nebo má každý jinej a každý hlava má svýho milence, kteří šukaj jednu pičku, nebo mají
jednoho milence, kterej šuká jednu pičku a co se týče kouření, tak si může vybrat. No nevim, holky by se měly vrhnout
na pornobyznys, protože si nejsem jistej, že bych viděl někde na internetech porno se siamskejma dvojčatama. Jo s
trpaslíkama už jo, ale siamský dvojčata fakt ne.
04.09.2012 v 15:12:09

realita všedního dne
je hrozně krutá. dívat se na čůráky za volantem, kteří vás nepustí přes přechod, vidět píči s nosem vzhůru, které s
opovržením nezvednou hovno po svym psovi, zaneřáděný trávníky, debilní pizzérky a domrdaný jízdní řády mhd.
přesně z těhlech důvodů sem si ještě na dnešek vzal dovolenou.
03.09.2012 v 10:20:39

mejdan
to byl mejdan fakt libovej. lidí tak akorát, hodně neznámejch tváří, muzika skvělá a ten acid, ten acid byl kurva libovej,
fakt kurva libovej, už dlouho sem neměl nic tak dobrýho. nebál bych se tohle kyselo zařadit mezi top5 co si tak
pomatuju. Jízda na divokym oři, šlapání zelí a skládání lega, fakt prdel. A vůbec tolik vysmátejch ksichtů pohromadě,
zážitek velikej.
02.09.2012 v 17:52:13

