
ozajistny	hiphop

nový	slovenský	buzna	hiphop	style.....	echt	pod	dojmem	nedělního	superstáru,	jehož
jsem	omylem	viděl	asi	pět	minut.

31.05.2011	v	13:55:42

pro	pamětníky

Alley	Cat	

30.05.2011	v	23:20:55

košíky

dneska	ráno	si	uvážu	holky	na	vodítku	pěkně	nakrátko,	čapnu	je	do	levý	ruky,	do
pravý	ruky	pytel	s	odpadem	a	du	ven.	Zajdu	za	roh	ke	kontajnerům,	minu	důchodkyni
a	du	se	pokusit	vyhodit	bordel.	Najednou	za	sebou	slyším	"ty	psi	by	měli	mít	košík",
tak	se	otočím	a	tam	ta	důchodkyně,	místo	aby	pokračovala	ve	svý	cestě,	za	mnou	řve
cosi	vo	košíkách.	Vopravdu	libovka	po	ránu,	kdyby	tu	důchodkyni	mý	holky	nějak
napadly	nebo	kdyby	dokonce	vočuchávaly	její	tašku	s	nákupem,	tak	ani	nepípnu,	ale
nic	takovýho	nebylo.	Vodítko	používám,	hovna	uklízím	-	a	to	neuvádím	to,	že	ve
strašnicích	už	nikdo	posledních	14dnů	nedoplnil	pytliky	na	hovna,	holky	na	zavolání
poslouchaj.	Takže,	když	jsem	si	to	takhle	v	hlavě	srovnal,	nechtěje	žádnej	konflikt,
zareagoval	jsem	pouze	"mít	já	tyhle	starosti	takhle	po	ránu,	to	bych	fakt	chtěl".
Odpovědí	byla	nějaká	nesrozumitelná	věta,	protože	sem	holky	pustil	z	vodítka,	aby	se
mohly	vyčurat	a	vysrat.	

30.05.2011	v	10:53:48

indická	poetika

jdu	si	to	takhle	před	chvílí	vyvenčit	holky	a	potkám	na	schodišti	inda	co	bydlí	u	nás	v

http://angryplayer.blogspot.com/2011/05/alley-cat.html


domě.	no	holky	na	něj	spustili	barnumskou,	protože	měl	očividně	strach,	tak	jsem	se
omluvil	a	docvaklo	mi	asi,	že	to	bude	nejspíš	daný	drobným	kulturním	rozdílem.	v	indii
je	pes	nejspíš	spinavý	zvíře	a	kráva	posvátný,	kdežto	tady	se	má	skoro	každej	pes	líp
než	indové	v	indii,	protože	krávy	tu	posvátný	nejsou	a	krmíme	jima	i	psy.
z	čehož	vyplívá	cynická	téze,	že	kdyby	v	indii	zrušili	svátost	krav,	mohli	by	je	všechny
porazit,	čímž	by	i	porazili	hlad	a	strach	ze	psů.	

29.05.2011	v	23:18:46

sherwood

jo,	a	ještě	sem	si	vzpomněl,	že	když	sem	odcházel	z	hlaváku,	kam	sem	doprovodil
matku,	vyjdu	ven,	směrem	k	václaváku	a	potkám	takovou	veselou	rodinku	a	tatínek
zrovna	říká	mamince	"ty	krávo,	to	je	park	jak	čůrák".	

27.05.2011	v	18:54:00

co	letí

takže	světem	letí	školačka	z	břeclavi	s	kamarádkou,	krychlič	a	jeho	komix,	vyhulený
deflorace,	dětský	porno	a	pedobear.	deflorace	dívky	šroubovákem	je	hodně	ujetá,
tvrdý	porno.	Takže	kdyby	z	toho	někdo	začal	brát	drogy,	marihuanu	a	pervitin,	stal	se
vyhulenej	vyhulenec,	není	to	rozhodně	moje	chyba.	

27.05.2011	v	18:47:08

poznámky

dneska	byla	ufonova	matka	v	praze	na	nějakym	školení	a	výstavě.	tak	sme	se	viděli.	u
matky	v	paneláku	nic	novýho,	akorát	pobíhali	včera	po	baráku	fízli,	protože
poskytovatel	internetu	do	baráku	řeší	nějakou	žalobu,	že	v	domě	se	hodně	stahuje	a
pravděpodobně	i	prodává.	přesně	i	s	tipem	na	člověka.	no	takže	mi	matka	dneska
vysvětlovala,	jaký	že	je	ten	člověk	pako,	že	sou	s	nim	jen	starosti.	no	a	jak	mi	to
říkala,	tak	sme	stáli	zrovna	na	václaváku,	tam	jak	jej	kříží	tramvaje,	a	bum.	nějakej
debil	v	meďouru	nedal	přednost	tramvaji.	
tož	to	prostě	mi	mozek	nebere,	že	by	se	dneska	ještě	někdo	mohl	živit	vypalováním	a
prodejem	cédéček.	před	12ti	a	více	lety	ani	nepípnu,	ale	nejčko????	heh..

to	je	fuk.	ale	docela	pobavila	Ivetka	bartošovic.	Zdá	se,	že	zbalila	nějakýho	roma	z
itálie	(chtěl	jsem	použít	výraz	"cikána",	ale	nebyl	jsem	si	zcela	jist,	že	by	byl	pokus	o
vtip	pochopen)	a	všichni	jsou	z	toho	úplně	dojatý.	
"Už	jsem	se	seznámila	s	jeho	otcem,	který	má	stejný	humor	jako	on,	skvěle	jsem	si
sedli	a	když	odlétal,	tak	měl	slzy	v	očích	a	já	taky,"	no	bejt	ja	romským	pantátou,	tak
taky	pláču	nad	tím,	co	si	syn	přivedl	domů....

V	Berlíně	zmapovali	kanibalismus,	vystavují	vnitřnosti	i	Hannibala.	Ale	nějak	nestihli
zařadit	toho	slováka.	

27.05.2011	v	18:40:44

chutnaj	jako	tenkrát

reklama	na	krušovice,	kde	nějakej	kokot	říká,	že	prej	chutnaj	jako	tenkrát.	jenže	kdo
ví	jak	tenkrát	chutnaly.	třeba	jako	chcanky.	no,	prostě	nedomyšlená	reklama,	protože
nikdo	už	neví	jak	co	tenkrát	chutnalo.	rohlíky	byly	rohlíkovatější,	maso	masovatější	a
soja	neexistovala.	

26.05.2011	v	23:31:41

jackson's	family

možná	si	někteří	z	vás	vzpomenou	na	takovou	hvězdičku	showbyznysu,	která	se
proslavila	hlavně	tím,	že	zcela	zbledla.	Dneska	sem	byl	docela	šokovanej	tím,	že	to	asi
má	v	genech	celá	rodina,	protože	i	Majklova	ségra	pěkně	vybledla	a	čím	dál	tím	víc	je
mu	podobná.	Fakt	zajimavej	úkaz....

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/153833/bartosova-pujde-na-plastiku-z-lasky-k-italovi-se-necha-rezat.html
http://kultura.idnes.cz/berlinska-galerie-mapuje-kanibalismus-vystavuje-vnitrnosti-i-hanibala-139-/vytvarneum.aspx?c=A110527_161938_vytvarneum_tt


26.05.2011	v	15:47:08

bio	eko

zkurvený	eko	bio	žrádlo:	Krvácivý	průjem	se	dostal	do	Německa	přes	okurky	hnojené
močůvkou.	Kdyby	se	vysrali	na	močůvku	a	nasadili	poctivou	chemii,	nemuselo	se	to
stát.	

26.05.2011	v	15:26:45

olol

Řidič	spadl	řitním	otvorem	na	ventil,	nafoukl	se	jako	balón	

25.05.2011	v	14:51:45

kanibal,	kanibal,

co	by	si	za	maso	dal.	jo,	příběh	slovenského	kanibala	má	pokračování.	:)	Mám	takový
drobný	pocit,	že	celý	to	bude	ještě	složitější.
Například	bulvár	idnes	píše:	Slovenský	kanibal	si	hledal	oběť	i	v	Česku,	čin	dokončit
nestihl.	A	co	mě	z	toho	vychází	za	úvahu:

1)	Kanibal	si	sám	nehledal	oběti,	nýbrž	sebevrazi	si	hledali	jeho.
2)	Kanibal	nejspíš	našel	mezeru	na	trhu	a	prostě	ji	jen	vyplnil.	Aneb,	když	se	vám
stane	koníček	prací.
3)	Ten	švýcar	mi	v	tom	nesedí.	Musela	to	bejt	nějaká	provokace,	protože	ve	švajcu	je
přeci	euthanasie	legální.
4)	Díky	policistům	se	potenciální	české	oběti	z	Pardubic	nepodařilo	splnit	svůj	sen	a
musel	se	zabít	sám.	

25.05.2011	v	13:06:18

středa

dneska	je	středa.	včera	začli	dělat	fasádu,	votloukli	vomítku	a	sundali	parapety.
fenečky	z	toho	byly	celý	v	háji,	protože	to	musel	bejt	fakt	rámus.	blbý	no.
jo,	taky	chci	řici,	že	s	nadcházejícím	létem	opět	přichází	na	přetřes	to,	že	v	autobusech
pražský	emhádé	nestíhaj	klímy.	včera	jsem	jel	z	rychlýho	píva	u	vočka,	nasednu	do
133tky,	klíma	hučí	jak	o	život	a	mě	hučelo	z	hnusnýho	dusnýho	vedra,	ve	kterým	se
míchaly	všechny	ty	right	guardy	a	jiný	dokonalý	mazače	lidskýho	pachu.	No	musím
říci,	že	ty	výpary	na	mě	působily	ještě	hůř	než	pylová	sezóna....

jo	a	netušil	sem,	že	leoš	mareš	je	takovej	trouba	a	přihlásí	se	k	penězům,	o	kterejch
by	měl	raději	mlčet.	:)	ale	co,	když	jde	o	prachy...	

http://zpravy.idnes.cz/krvacivy-prujem-se-dostal-do-nemecka-pres-okurky-hnojene-mocuvkou-10r-/zahranicni.asp?c=A110526_125118_domaci_cem
http://www.tyden.cz/rubriky/relax/zabava/ridic-spadl-ritnim-otvorem-na-ventil-nafoukl-se-jako-balon_202745.html
http://zpravy.idnes.cz/slovensky-kanibal-si-hledal-obet-i-v-cesku-cin-dokoncit-nestihl-p76-/zahranicni.asp?c=A110525_093916_zahranicni_btw
http://ekonomika.idnes.cz/mares-v-televizi-za-penize-propagoval-sazku-nova-o-tom-pry-nevedela-1pt-/ekonomika.aspx?c=A110524_205603_ekonomika_vel


25.05.2011	v	10:18:07

sucho

je	dusno	a	sucho.	skoro	bych	řekl,	že	takový	včera	nebylo.	honěj	se	mraky,	ale	čert	ví,
jestli	bude	nad	prahou	pršet.	zatím	duje	pouze	vítr.

a	víte	co,	tady	si	přečtěte	něco	pěkně	zbytečnýho,	vo	něčem	co	k	životu
nepotřebujete,	ale	hlavně	takovou	pěknou	kupu	hoven,	kterejm	rozhodně	rozumět
nebudete,	ste	ještě	neviděli	:)
Nemůžu	si	pomoct,	ale	ti	nejúspěšnější	jsou	přesně	ti,	kteří	nepotřebují	reklamu	ani	v
tv,	ani	v	rozhlase,	ani	na	internetech...	

24.05.2011	v	20:50:08

bída

no	je	to	bída,	když	2523	lidí	rozhoduje	o	osudu	týhle	země.	upřímně,	bejt	nečasem,
tak	tu	zmrdy	z	véček	pošlu	tam	kam	patřej.	do	hlubin	zapomnění.	

23.05.2011	v	23:08:08

dusno

konečně	začlo	pršet.	trošku	se	zlepšil	vzduch,	ale	díky	lešení	a	jakési	pytloviny	na	něm
se	furt	nehejbe.
taky	sem	si	chtěl	poznamenat,	že	nějakej	zmrd	urva	zpětný	zrcátko	u	spolujezdce	a
nechal	ho	viset	jen	na	seřizovacích	lankách.	takže	sem	ho	nouzově	přilepil	isolepou	a
fuck	off.
no	a	na	závěr	jsem	v	půlce	venčení	zjistil	takovou	mile	veselou	chybičku....

22.05.2011	v	20:08:59

co	dělat	ve	vyhuleném	stavu

někdo	se	přes	vyhledávač	ptá:	co	dělat	ve	vyhuleném	stavu
tak	já	odpovídám:	zůstat	vyhulenej	a	mít	vyhuleno	

22.05.2011	v	13:48:46

neděle

je	neděle.	horký	den	s	nádechem	léta.	lešení	před	barákem	způsobuje,	že	průvan
neprůvanuje,	takže	v	bytě	se	moc	nehýbe	vzduch.	peru	prádlo	a	dělám	si	zapečený
brambory.
včera	sem	se	stavil	na	vyšehradě	v	hospodě	na	hradbách.	hafo	lidí	a	mladá	vyšilovala.
no	spousta	pejsků	co	si	myslela,	že	co	je	tary	je	i	jejich.	ale	co,	psi.	veseleší	byla

http://blog.h1.cz/social-media-success-summit-womm-social-media-marketing-jako-veda-a-monitoring/
http://www.novinky.cz/domaci/234232-veckari-si-za-predsedu-zvolili-staronoveho-sefa-johna.html


hodinová	procházka	směrem	domů	do	strašnic.

Pozor:	Ufonova	machistická	a	šovinistická	poznámka,	která	má	jen	za	cíl	okomentovat
počínající	21.století:
Rozhodně	mi	nemohla	utýct	ve	zprávách	na	TV	Nova	údajná	nezletilá	školačka	z
Břeclavi	co	s	kamarádkou	natočila	porno	v	lese.	Víte	co,	na	internetech	se	toho
vyskytuje	hodně,	těžko	rozlišit	co	je	zaplacená	podprahová	reklama	na	porno	na	tv
nova	a	co	je	doopravdy	skutečnost.	Faktem	tedy	je,	že	když	se	poradíte	s	Internetama
na	téma	"školačka	z	břeclavi	s	kamarádkou",	vyhledávače	promluvěj	(například	takto).
No	a	ta	očekávaná	machisticko-šovinistická	poznámka	je	pouze	ta,	že	těžko	říci,	zda-li
dotyčná	slečna	byla	nezletilá	v	době	natáčení,	protože	to	fakt	nejde	přesně	poznat,	ale
faktem	je,	že	holka	má	docela	talent	na	svůj	věk.	Buďto	je	to	zázrak	od	přírody	a	nebo
fotr	či	strejda	byli	dobří	učitelé.	Vítejte	v	21.	století.	Konec	ironie.	

22.05.2011	v	13:44:25

konečné	řešení

zdá	se,	že	věci	veřejné	konečně	našli	konečné	řešení.

19.05.2011	v	21:28:35

hospodský	ftip

no	musim	si	ho	poznamenat,	než	zapomenu.	je	to	takovej	pěknej	kameňák.

potkaj	se	dva	slimáci	a	jeden	z	ničeho	nic	vybuchne.	ten	co	přežije	se	zamyslí:	"to	byl
asi	nějakej	muslimák."	

18.05.2011	v	22:54:51

vrtáci	vrtaj

u	nás	v	práci	mě	za	stěnou,	takže	mě	fakt	brní	hlava.	doma	nám	dělaj	fasádu,	dneska
ráno	začli,	takže	chudinky	hafinky.	si	užijou.

jo	a	taky	si	chci	poznamenat,	že	hon	na	věci	veřejný	je	sice	z	novinářskýho	hlediska
jistě	zajimavý,	ale	fakt	směšný,	protože:
1)	nemůžu	se	zbavit	dojmu,	že	reportéři	či	lépe	majitelé	idnes.cz	jsou	provázaný	s
modrejma.
2)	za	komárů	byla	půlka	lidí	v	káesčé,	druhá	půlka	donášela.	dneska	se	všichni
vzájemně	nahrávaj.
3)	úniky	dokumentů	a	nahrávek	jen	dokazují,	jaká	je	loajalita	straníků	vůči	své	straně.
4)	že	to	těm	200poslancům	nepřijde	trapný.

Anonymní	firmy	loni	získaly	z	veřejných	tendrů	osm	miliard	korun.	Veselý	pořadí:	Lesy
ČR,	ŘSD,	ČD	Cargo...	No,	nechci	bejt	paranoidní,	ale	vsadil	bych	krk,	že	za

http://zpravy.idnes.cz/skolacka-z-breclavi-natocila-pornofilmy-nejmene-ctyri-pps-/krimi.asp?c=A110520_080921_brno-zpravy_wlk
http://www.google.com/search?sclient=psy&hl=en&source=hp&q=skolacka+z+breclavi+s+kamaradkou+vaseporno&btnG=Search
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/podnikani-a-prace/anonymni-firmy-loni-ziskaly-z-verejnych-tendru-osm-miliard-korun_202082.html


anonymními	akciemi	se	schovávají	jistě	politici	či	jejich	přátelé	spříznění	s	těmito
státními	peněžními	dírami.	

18.05.2011	v	13:01:41

týpek	v	tývý

měl	jsem	nějakou	práci	jako	třeba	vyprat	dvě	pračky,	vyluxovat	a	vytřít	podlahy.	už	to
chtělo.	no	a	než	mi	dojede	ta	druhá	pračka,	tak	sem	se	natáhnul	na	postel	a	pustil	si
čété24.	hafo	nudnejch	reportáží,	kromě	jedné,	kde	mě	zaujal	jakýsi	týpek	z	plzně.	no
šlo	vo	to,	že	si	reportéři	všimli,	že	nejen	v	praze	se	zdražuje	jízdný,	ale	i	v	plzni,	tak
udělali	anketu	mezi	plzeňákama	co	si	vo	tom	jako	myslej.	Kromě	fádních	odpovědí,	že
je	to	nehoráznost,	mě	právě	pobavil	poslední	dotázaný,	který	jim	zcela	suše
odpověděl,	že	je	mu	to	jedno,	protože	stejně	všude	jezdí	autem,	a	když	už	využije
služeb	emhádé,	tak	jede	zadarmo.

jo	a	tak	by	to	mělo	bejt.	jednou	je	to	služba	města	občanům,	tak	by	měla	sloužit	a	ne
z	nich	tahat	peníze.	

17.05.2011	v	18:25:15

moc	hnojiv

no,	hlavně	ať	vám	chutnaj	ty	skvělý	žrádla	z	číny.	aneb	co	se	stane,	když	to	přeženete
s	hnojkama	:)
V	Číně	explodovaly	tisíce	melounů,	farmářům	ujela	ruka	s	hnojivem.	

17.05.2011	v	13:42:26

hlídací	pes	svobody	a	demokracie

řekl	bych,	pěkně	zestárl,	zuby	mu	vypadaly,	chlupy	olysaly,	přestal	slyšet	a	ten	jeho
citlivý	nos?	Ten	je	v	prdeli.	Já	nevim	co	chtějí	USA,	ale	já	osobně	bych	byl	rád,	kdyby
se	věnovaly	svému	dluhu,	podpoře	čínské	ekonomiky	a	rozšíření	zákazů	vůči	vlastním
lidem.
USA	chtějí	mezinárodní	orgán	na	hlídání	internetu.	Teda	já	nevim,	přijde	mi	to	takový
absurdní,	ale	řekl	bych,	že	Hillary	už	zapomněla,	jak	to	bylo	tenkrát,	když	Monika
vykouřila	Billovi.	A	pokud	si	pomatuji	dobře,	tenkrát	se	řeklo,	že	kouření	není	trestný.
Takže,	když	šéf	MMF	strčí	svůj	penis	do	úst	uklizečky,	mělo	by	na	něj	býti	pohlíženo
jako	na	případ	Billa	Clintona	a	Moniky	Lewinské.
Takže	co	chtějí	vlastně	USA?	Chtějí	být	hlídací	pes	svobody	a	demokracie?	Chtějí	hlídat
svobodu	a	demokracii	nějakým	orgánem,	jenž	strčí	do	úst	nám	svobodným	uživatelům
sítě,	kteří	nechtějí	nic	jiného,	než	si	svobodně	a	bezpečně	vyměňovat	data.
Tedy,	může	se	v	budoucnu	stát,	že	napíšu	do	svého	deníčku,	že	politika	USA	je	svinská
a	prezident	USA	je	hnusnej	smradlavej	běloch,	vtrhne	ke	mě	domů	komando,	jenž
přiletí	neviditelnejma	vrtulníkama	a	bez	soudu,	bez	informování	mého	domovského
státu,	mě	zastřelí	i	s	celou	rodinou?	

17.05.2011	v	10:31:09

revizor	a	výhled	z	vokna

vážení,	nedávno	sem	přemejšlel,	že	už	by	to	mohli	býti	dva	roky,	co	jsem	potkal
revizora	ve	133ce.	Tedy,	za	ty	tři	roky	a	drobný,	co	využívám	tuto	linku,	jedno
kontrolování.	Dnes	však	podruhý.	No	nevim	jestli	mě	zachránila	moje	duchapřítomnost
a	nebo	revíkova	shovívavost,	avšak	z	mého	pohledu	jsem	pouze	využil	následující
situace.
Jdu	z	vystřelenýho	voka,	je	kolem	20:31,	v	jedný	ruce	desky	(ano,	dvě	gramofonový	s
nějakým	technem	co	sem	dostal	zdarma	a	v	podstatě	si	je	nemám	na	čem	přehrát)	a	v
druhý	ruce	igelitku	plnou	různejch	krámu.	Blížím	se	ke	křižovatce	u	tachovskýho
náměstí,	busu	blikne	červená,	mě	zelená,	stále	nespěchám,	ale	využívám	situace
zelenýho	panáčka	a	ve	chvíli,	kdy	můj	zkouřený	zrak	zjistí,	že	zastávka	je	narvaná,
tělo	zrychlí	a	dobíhá.	Stíhám	v	pohodě	a	opírám	se	o	dveře.	Je	20:33,	zdravím	járu
švece,	kterej	jede	taky.	No	najednou	sa	z	borca	předemnou	vyklube	revík,	cpe	mi
odznak	před	nos,	já	čumím	na	něj,	von	čumí	na	mě,	já	si	přehazuju	z	jedný	ruky	do
druhý	(kvůli	deskám	blbě)	igelitku,	šátrám	do	kapsy,	říkám	moment,	vytahuju
záchrannej	lístek	(imho	ho	už	tahám	asi	deset	dní)	a	celkem	suverenně	si	jej	před
revizorem	cvaknu.	Von	na	mě	čumí,	já	říkám	pardon,	dobíhal	sem	a	vidíte	jak	je
autobus	narvanej,	jára	na	mě	něco	křičí,	revizor	čumí,	já	se	jej	ptám	jestli	je	vůbec

http://zpravy.idnes.cz/v-cine-explodovaly-tisice-melounu-farmarum-ujela-ruka-s-hnojivem-phy-/zahranicni.asp?c=A110517_130718_zahranicni_aha
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/233577-usa-chteji-mezinarodni-organ-na-hlidani-internetu.html
http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/proutnika-strausse-kahna-prevezli-do-ponure-hrobky_201945.html


skutečnej,	že	sem	si	zapomněl	říci,	aby	mi	ukázal	průkazku,	von	se	směje	a	vystupuje.
No,	každopádně	si	musim	zejtra	pořídit	novej	záchrannej	lístek	za	vosumnáct	korun,	je
možný,	že	během	dvou-tří	měsíců	potkám	zmrdy	v	jedenácce,	ale	ve	133ce	mám	na
dva	roky	klid.	minimálně	doufám.
Sranda	je,	že	když	sem	jel	k	na	žižkov	vod	sebe	133kou,	měl	sem	takový	nutkání	si
lístek	cvaknout,	ale	pak	sem	se	na	to	vysral,	právě	z	toho	důvodu,	že	už	jezdim
20měsíců	bez	toho,	aniž	bych	zaplatil	pokutu	700kč,	což	se	mi	zatím	daří	vochcávat
záchranejma	lístkama	a	blbejma	kecama,	tudíž	jsem	se	zase	mohl	vykecat,	protože
kdybych	si	ho	byl	býval	cvaknul,	tak	bych	se	teďka	před	pokutou	nejspíš	nezachránil.
:)
jára	tvrdil,	že	mi	mohl	za	pozdní	označení	lístku	celkem	v	pohodě	tu	pokutu	dát.	no,
ale	je	to	problém	revíkův,	že	neodhalil	notorického	černého	pasažera,	neb	to	není	už
ani	z	mé	strany	schválnost,	ale	spíše	diagnozá	ne	nepodobná	kleptomanii.	Ale	to	je
fuk.	:)

No	a	k	tomu	výhledu	z	vokna:

16.05.2011	v	22:03:24

pobavilo

ale	aspoň	něco	dneska	pobavilo:

Hušákův	plán:	odpusťte	nám	část	dluhů,	my	prodáme	majetek.	Jo	tak	to	je	pohoda.
Hušák	se	učil	určitě	u	těch	nejlepších	z	nejlepších.

USA	na	pokraji	bankrotu,	ministr	Geithner	čaruje	s	rozpočtem.	Amíci,	v	klidu.	Jeden
gényus	tady	vod	nás	řekl,	že	dluhy	se	platit	nemusí.	Takže	číslo	na	Jyrku	Paroubka
najdete	na	internetu,	on	bude	rád,	když	zase	bude	před	kamerami.

Řidič	autobusu	počmáral	plakáty	ODS,	trest	nad	ním	vynesla	Langerova	žena.	Frajer.	

16.05.2011	v	17:18:36

http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/husakuv-plan-odpustte-nam-cast-dluhu-my-prodame-majetek_201899.html
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/svet/usa-na-pokraji-bankrotu-ministr-geithner-caruje-s-rozpoctem_201909.html
http://zpravy.idnes.cz/ridic-autobusu-pocmaral-plakaty-ods-trest-nad-nim-vynesla-langerova-zena-1q6-/domaci.asp?c=A110513_113903_olomouc-zpravy_sot


na	přechodu	pro	chodce

dostalo	ufo	pěknej	výjeb	za	to,	že	si	dovolilo	jednomu	kokotovi	co	stál	s	autem	na
přechodu	říci,	že	stojí	na	přechodu	pro	chodce	a	že	nejsou	vidět	projíždějící	auta.	takže
sem	se	dozvěděl,	že	sem	zmrd,	čůrák	a	vůl,	načež	jsem	odvětil,	že	sem	tedy	rád,	že
nejsem	sám	a	vopuštěnej.	načež	sem	byl	otázán,	zda-li	chci	přes	držku,	taksem
frajersky	řek,	že	jo	a	vylez	vole.	no	borec	nevylez	a	zmizel	s	károu	z	přechodu.	tak
nevim,	asi	pusobim	na	některý	existence	celkem	provokativně.	

16.05.2011	v	16:56:12

jak	se	okradá	stát

taková	pěkná	historka	vo	tom,	jak	s	přispěním	politiků	okrást	stát.	jo,	sere	mě,	že	se
to	týká	i	prahy	10.	Zmrdi	to	sou	vychcaný.

jinak	včera	vejlet	za	prarodičma,	pěkný,	přežral	sem	se	segedínem	jako	správnej
fanoušek	obžérství.	

16.05.2011	v	14:10:43

sobota	čtrnáctého	dne	pátého	měsíce	léta	mého	jedenáctého

dneska	je	tak	trochu	pod	mrakem.	ráno	mě	probudila	terezka	žďucháním	a	kňučením	u
dveří,	takže	jsem	teda	usoudil,	že	je	něco	špatně	a	vyslechl	ji.	v	rychlosti	jsem	se
oblékl,	hodil	na	ně	obojky	a	vyběhl	ven.	no	samozřejmě,	že	měla	sračku.
pravděpodobně	včera	někde	sežrala	nějaký	špatný	hovno	v	křoví.	takže	dneska	mají
dietku	obě,	byťže	tara	jen	ze	solidárnosti	ke	starý.
taky	sem	včera	seděl	s	kamarádama	na	vyšehradě	na	vyhlídce.	víťa	tam	byl	poprvý	a
ještě	chtěl	vidět	nuselák,	no	tak	sme	si	dali	procházku	vod	vinohradský	tržnice,	přes
nuselák	na	vyšák.	pěkných	35minut	vostřejší	chůze,	akorát	ten	vzduch	na	magistrále.
libovka.
jinak	pivo	maj	na	hradbách	dobrý,	grill	jede	za	solidní	peníze.	pohoda.

ale	docela	mě	dneska	dostala	internetová	média.	tolik	vostrejch	novinek	ze	světa.
kdybych	byl	starší	ufon,	rozhodně	bych	si	položil	otázku	"kam	to	kurva	celej	ten	vesmír
spěje?"	jenže	vesmír	si	pluje	svým	tempem,	to	jenom	vy	si	děláte	svůj	svět	složitější.
jo,	proto	je	s	váma	pozemšťanama	taková	prdel,	až	se	jeden	smíchy	za	koule	chytá.
Takže	nejdřív	v	Los	cristianos	na	kanárech	uřezal	nějakej	divnej	vyjetej	bulhar	hlavu
náhodně	vybraný	mařce	za	denního	světla,	pěkně	ráno	v	obchodě.	Tak	si	říkám,	ok,	to
je	snad	ještě	v	pohodě,	maximálně	už	mě	čekaj	jen	nějaký	atentáty	na	střednim
východě,	mrtví	motorkáři	či	zmrzačený	děti.	Moje	rss	čtečka	však	pak	zaregistrovala
článek	jak	z	bravíčka,	jak	tam	tenkrát	psala	Eržika	a	ptala	se,	jestli	není	nějaký	divný,
že	s	ní	fotr	nespí,	když	už	jí	je	jedenáct	let.
Upřímně,	nejvíc	mě	teda	zaujal	pokračující	příběh	slovenskýho	kanibala.	No,	velmi
pěknej	námět	na	film,	dobrý	je,	že	zavěrem	zemřel	na	postřelení	při	přestřelce	s
policií,	kde	jednoho	fízla	sejmul,	což	scénáristovi	značně	ulehčí	vymejšlení	konce	filmu.
No	a	teďka	si	představte	ten	děj,	zkuste	se	vcítit	do	pohledu	občana	jedné	malé	vísky
kdesi	v	hlubinách	hvozdů	slovenska,	kdy	zjistíte,	že	váš	soused,	milující	manžel,	otec,
kamarád,	skvělý	střelec	a	lovec,	nejochotnější	člověk	pod	sluncem	a	vlastník	jediné
hospody	široko	daleko,	je	fakt	labužník	a	kanibal.	Jak	se	musej	všichni	na	sebe	dívat,
jak	jejich	mozky	nedokážou	pobrat,	co	se	to	vlastně	stalo,	že	tenhle	úžasnej	člověk
vám	byl	schopen	prodat	skvělej	guláš	a	ta	divočina	byla	fakt	dobrá.
Jakože	teda	nemám	tyhle	kanibalský	choutky,	nepotřebuju	zabíjet	a	pojídat	svůj
vlastní	druh	a	ani	to	není	v	našich	končinách	standartem,	je	však	třeba	poděkovat
rozvinuté	digitalní	epoše	se	schopností	předávat	digitalní	informace	rychle	a	bezpečně,
takže	můžeme	nahlédnout	do	kanibalova	soukromí	a	podívat	se	například,	co	je
součástí	jeho	kuchyňského	náčiní:

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/top-09-kvuli-key-investment-by-meli-politici-odejit-z-funkci/638131
http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/bulhar-na-kanarech-urezal-britce-hlavu_201713.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-novinky-domaci/153189/otec-soulozi-s-dcerou-oba-unikaji-trestu.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-novinky-zahranici/153172/kanibal-poslal-foto-casti-zenskeho-tela-to-je-moje-prace.html


V	podstatě	standartní	vybavení,	které	lze	nalézt	v	každé	běžné	slovenské	kuchyni.



Nůž,	šroubováky,	plastická	trhavina?	(č.20),	jednorázové	rukavice,	izolepa	a	páska,
stahovací	proužky,	odpadové	pytle	či	provaz?	(č.18).	Pro	nás	milovníky	vaření	jsou
důležité	spíše	následující	potřeby:	Plastový	tác	pro	přenos	syrového	masa	s
ochranným	obalem,	vodka	(i	když	tisk	tvrdí,	že	ji	měl	pro	švýcara,	já	osobně	se
domnívám,	že	byla	pro	vlastní	potřebu,	jelikož	zabijačka	to	je	dřina)	a	koření.	V	tomto
případě	se	jedná	o	mleté	černé.	Média	informují,	že	měl	toto	koření	na	zmatení	divé
zvěře,	aby	mu	maso	nerozkradla,	já	se	však	spíše	kloním	k	mému	názoru,	že	jako
lovec	a	gurmín	byl	milovník	divočiny,	takže	tu	upravoval	jedině	na	černo.

A	to	je	asi	všechno,	du	si	vyndat	z	ledničky	játra	a	udělám	si	je	pro	změnu	na	cibulce.	

14.05.2011	v	14:07:14

facehnůj

jsem	zvědavej,	co	si	ještě	běžný	blbý	uživatel	nechá	vnutit.	Jak	tam	nemám	účet,	tak
sem	fakt	šokovanej.	Facebook	na	fotkách	rozeznává	loga,	marketéři	mají	novou
hračku.
Ale	co,	každý	svého	internetového	štěstí	strůjcem.	

13.05.2011	v	10:32:24

štvrtek

dneska	je	štvrtek	a	po	tudíž	je	po	vočko.	včera	se	mi	to	lehce	protáhlo,	ale	bylo
potřeba	pokecat.	Faktem	je,	že	poslední	měsíc	je	to	také	smutnější....
Taky	chtějí	opět	zdražovat	pražské	mhd.	ano,	vzhledem	k	tomu,	že	je	to	služba
obyvatelům,	tak	je	prostě	stáheneme	o	něco	víc,	protože	nejspíš	soudruzi	z	radnice
zjistili,	že	rozkrádali	tak	dlouho,	že	nejsou	schopni	obyvatelům	města	zajistit	dopravu
tak,	aby	se	snížil	počet	aut	ve	městě.	Aneb	jak	řekl	kolega	v	práci:	"až	příště	bude
chtít	manželka	vyjet	do	města	emhádéčké,	pošlu	ji	do	prdele	a	pojedeme	pěkně
autem,	neb	pro	dva	lidi	se	to	vyplatí	víc,	než	si	kupovat	lístky	tam	a	zpátky".
No,	každopádně	to	neznamená,	že	se	poseru	a	přestanu	jezdit	zdarma,	žeano.

Poznámka	k	operaci	Gramen:	Co	nám	říká	výkladový	latinsko-český	slovník?	Ano,
slovo	gramen	v	latině	značí	drn,	trávu	či	trávník.	

12.05.2011	v	14:03:48

slovenský	kanibal

no	kromě	toho,	že	sem	dneska	byl	na	technologickym	semináři,	kde	bylo	málo	lidí	a
celkem	dost	jídla,	mě	v	podstatě	zaujala	a	pobavila	pouze	jedna	jediná	opravdu	chutná
zpráva	ze	slovenska.	Ano,	i	slováci	se	dočkali	a	již	jsou	na	tom	stejně	jako	Německo.
Kromě	toho,	že	budou	muset	opět	pomoci	řecku,	mají	i	svého	prvního	kanibala	co	si
našel	svoji	lásku	přes	internet.	

10.05.2011	v	20:21:15

vzpomínky	na	mládí

jo	a	včera	sem	při	venčení	hafinek	našel	v	trávě	svatou	trojici.	jo,	dneska	se	už	takový
věci	neviděj	a	projely	mnou	vzpomínky	na	mládí	:)

http://www.zive.cz/bleskovky/facebook-na-fotkach-rozeznava-loga-marketeri-maji-novou-hracku/sc-4-a-157056/default.aspx
http://praha.idnes.cz/prazane-zaplati-za-jizdenky-mhd-vic-budou-moci-jezdit-dele-a-prestupovat-140-/praha-zpravy.aspx?c=A110512_1584049_praha-zpravy_sfo
http://latinsky-slovnik.latinsky.cz/cesko-latinsky/gramen.html
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/svet/recko-pada-ke-dnu-ma-dostat-dalsich-60-miliard-eur_201420.html
http://korzar.sme.sk/c/5886768/muz-planoval-kanibalsku-vrazdu-postrelil-policajta.html


09.05.2011	v	14:05:21

report	z	hospody

jo	minulej	tejden	Víťa	nakreslil	fakt	pěknej	report	vod	vystřelenýho	vočka	:)



09.05.2011	v	14:03:20

mno	dobrej	skutek

byl	v	sobotu	vykonán,	ale	já	sem	nějak	v	neděli	lehnul.	jestli	alérgie	nebo	mě	cestou
ofouklo,	kdo	ví.	ale	včera	sem	byl	fakt	na	zdechnutí.	dneska	je	to	lepší.
tedy	kromě	toho,	že	sem	přehodnotil	svůj	pohled	na	policii	z	"nutnýho	zla"	na	bandu
budižkničemů	co	akorát	pomáhaj	a	chráněj	svý	zájmy.	Ne,	opravdu	jsem	ještě
doposavaď	neviděl	a	nepotkal	normálního	inteligentního	fízla.	

09.05.2011	v	11:52:35

kam	s	dětmi

aneb	tip	na	příjemné	dopoledne	strávené	s	dětmi	a	krtečkem.



06.05.2011	v	22:02:24

dobrý	skutky

zejtra	du	dělat	dobrý	skutky.	do	brna,	rozebrat	a	naložit	regály,	pak	do	písku,	vyložit	a
do	prahy	zpět.	dělám	to	fakt	z	mimozemskejch	pohnutek,	jelikož	víc	udělat	bohužel
nemůžu,	i	když	bych	chtěl.	no	snad	to	dobře	dopadne,	ta	štreka	mě	sere.	no	sere	mě
dost	věcí.	sere	mě	systém.	jenže	ten	tady	od	židle	nezměním,	takže	můžu	bejt	akorát
vzteklej	bezmocí.
no	pokusil	sem	se	trošku	napravit	jointem	a	prací	ztrávenou	nad	strouháním	brambor,
jelikož	sem	udělal	několik	bramboráků,	respektive	takový	množství,	že	kdyby	mě
náhodou	přepadla	žravá,	ať	něco	zůstane	i	na	zejtra	a	je	co	jíst	cestou.

Pár	komentářů:	Systém	umí	zničit	životy	lidí,	ale	co	dokáže	procházet...	Kauza	Sazka.
Je	s	podivem,	že	42miliard	dluhů	žádnýho	finančníka	z	těch	společností,	který	podaly
pohledávky,	netrklo.	Vo	co	jim	kurva	všem	šlo?????	(kromě	peněz)

Pět	mrtvých	v	Usámově	domě	za	38	minut,	po	Američanech	ale	střílel	jen	jeden.	Ne,	to
mi	mozek	nebere.	To	jako	jde	vtrhnout	do	suverenního	svobodnýho	státu	(imho	navíc
spojenec)	a	zcela	bez	soudu	a	obvinění	postřílet	jen	tak	pět	lidí?	Co	to	kurva	je?

Znárodnění	matroše.	Pěkná	úvaha	na	téma	novelizace	policejního	zákona.

Zastupitel	viněný	z	prodeje	drog	pomáhá	policii	výměnou	za	nižší	trest.	Zloděj,
smažka,	dýler	a	bonzák.	Politik.

Pražští	policisté	chytili	zfetovaného	taxikáře,	u	sebe	měl	pervitin.	Velmi	pobavilo.	Je	to
pár	let	co	nás	jeden	takovej	vezl	(ne	audinou)	z	palmovky	od	styxu	do	strašnic	ke	mě,
bylo	to	za	dvě	pěkný	kila,	valil	to	stošedesát,	červená	nečervená,	hrozně	práce	znáte
to.	a	kdyz	sem	platil	litrem,	tak	vytáh	tlustej	svazek	dvoukil,	ze	kterýho	mi	vrátil.	:)	
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drogový	gangy

takže	se	policie	konečně	pochlubila	tím	jak	zničila	drogový	gang.
VIDEO:	Policisté	rozprášili	marihuanový	gang

Bin	Ládin	zahradníkem:	Pěstoval	marihuanu
Was	Osama	Bin	Laden	Using	Medical	Marijuana?
Bin	Laden's	HIGH	security	compound:	Marijuana	plants	grew	near	hideout	as	servants
made	trips	for	'lots'	of	VERY	western	Coke	and	Pepsi	

http://ekonomika.idnes.cz/pohledavky-za-sazkou-presahly-41-miliard-korun-f4a-/ekonomika.aspx?c=A110506_104425_eko-zahranicni_jvo
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/232669-pet-mrtvych-v-usamove-dome-za-38-minut-po-americanech-ale-strilel-jen-jeden.html
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2011050106
http://praha.idnes.cz/zastupitel-vineny-z-prodeje-drog-pomaha-policii-vymenou-za-nizsi-trest-1aj-/praha-zpravy.aspx?c=A110506_165853_praha-zpravy_cen
http://praha.idnes.cz/prazsti-policiste-chytili-zfetovaneho-taxikare-u-sebe-mel-pervitin-1g0-/praha-zpravy.aspx?c=A110506_152452_praha-zpravy_mav
http://www.denik.cz/z_domova/video-policiste-rozprasili-marihuanovy-gang.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-novinky-zahranici/152761/bin-ladin-zahradnikem-pestoval-marihuanu.html
http://the420times.com/2011/05/was-osama-bin-laden-using-medical-marijuana/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1383429/Osama-Bin-Laden-dead-Marijuana-grew-near-luxury-compound-Abbottabad.html
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je	toho	hodně

ale	jo,	je	toho	hodně	v	hlavě.	moře	informací,	moře	dat	a	moře	údajů.	někdy	si	říkám,
jak	asi	reagujou	jiný	mozky	na	přemíru	informací.	někdy	si	tak	říkám,	že	sem	si	asi
stvořil	celkem	hustej	svět.	
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deflorace	sroubovakem

deflorace	šroubovákem.	krátká	pohádka	o	vyhledávači.	Krychlič	a	pedobear	takhle
jdou	parkem	a	uvidí	nějaké	děti.	Krychlič	se	ptá	"Co	budeme	dělat?"	Pedobear	ani
nemrkne	a	dí	"Sáhni	si	na	ptáka",	jenže	to	se	Krychlič	zachmuří,	přemýšlí	a	"Kam	s
dětmi?"	Pedobear	jistě	takovou	záludnou	otázku	očekával	a	povídá	"To	je	jak	reklama
na	dobrou	vodu	se	psem.	Holčička	běhá	tak	dlouho	dokud	nezakopne	a	neupadne	do
hovínka."
"Víš	co",	říká	Krychlič,	"vysereme	se	na	děti,	stavíme	se	u	Majkla	Džeksna,	zatim
deme	ke	mě	domu,	mám	tam	nějaký	houmles	porn	a	vyhulené	filmy.	A	možná	přijde	i
ten	pomatenec	vyhulenej	vyhulenec	kouzelník,	ubalíme	a	uvidíme,	možná	vytáhnu
nakonec	i	kinder	porno."	Pedobear	se	uklidnil	a	pomyslil	si:	"Kterej	kretén	mohl
takovou	hovadinu	napsat?"	
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mortal	kombat	fatalities

jakože	už	hry	nepařim,	ale	mortal	kombat	bejvala	jedna	z	těch	oblíbenejch...	tak	něco
z	nový	verze	:)	samá	lahůdka	:)

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

Get	the	latest	version	of	QuickTime
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fotky

Hafinky	honí	veverku,	jimž	ta	svině	utekla	na	strom

http://get.adobe.com/flashplayer/
http://www.apple.com/quicktime/download/


Výlet	do	Hostivaře.	Přehrada	je	vypuštěná	a	ještě	asi	dlouho	bude	:)
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R.I.P.	Usama

Takže	se	konečně	Usama	dočkal.	Islámský	nebe,	mladý	děvky,	vepřový,	chlast,	drogy.
zbraně....	Ne,	upřímně	nevěřím,	že	byl	zabit	a	pohřben	do	moře.	Ale	kdyby	náhodou,
uctěme	památku	této	největší	superstar	poslední	dekády	minutou	střelby....

http://vyhuleny.net/fotogalerie/index.php?v=list&i=0&p=2011/Hostivarska_prehrada_Duben_2011
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první	květen

byl	první	máj,	perverzáků	ráj.	
já	sem	si	včera	skočil	na	pár	pivek,	domů	dojel	a	venčil	holky	za	bouřky,	vzduch	se
pročistil,	tlak	vyrovnal	a	já	se	fakt	dobře	na	dnešek	vyspal.	pohodička.	pak	sem
dodělal	nějakou	práci,	podusil	si	zelí,	ohřál	uzený	a	udělal	nějaký	bramborový	noky	co
mi	tady	zůstaly	po	ivce	ještě	z	německa	a	blížil	se	jim	konec	spotřební	lhůty.	
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