
Franz	not	for	president

JUDr.	Vladimír	Franz	mluví	na	koncertě	Orlíku	a	Braníku	o	srazu	Nové	české	jednoty.
(samozřejmě	ti	z	vás,	kteří	pomatují	kapely	orlík	a	bráník,	respektive	ti,	kteří	je	aspoň	jednou
slyšeli,	tak	vědí,	že	to	byli	slušní	a	čestní	čeští	klucí,	kteří	jenom	chtěli	oi	na	roi.	akorát	tam
marně	hledám	cokoliv	o	šansonovém	hlase	daniela	landy.)

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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ods	se	začíná	rozpadat

hm.	včera	sem	si	dělal	prdel,	že	se	ods	rozpadne.	no	a	hele,	už	je	to	tady.	akorát	teda	ten	chlap
bude	taky	šméčko,	ze	strany	vystoupí,	ale	mandát	poslance	si	ponechá	aniž	by	mu	nijak
nevadilo,	že	mandát	dostal	za	stranu,	za	kterou	byl	zvolený.	ale	předpokládám,	že	si	jej
ponechal	tak	říkajíc	"pro	jistotu",	aby	nepřišel	o	peníze.
Rebelující	poslanec	Fiala	vystoupil	z	ODS.	
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středa

jo	středa,	voka	by	byla	třeba.	ale	dneska	bude	menší	výpadek,	jelikož	na	mě	něco	vlezlo,	teče
mi	z	nosu	pěknej	zelenej	hlen	po	ránu,	kašlu	pěkně	suchym	kašlem,	takže	sem	usoudil,	že	mi
není	dvacet	pět,	abych	si	hrál	na	drsňáka	a	šel	šířit	chorobu	do	práce	a	mezi	lidi	do	hospody.
uvidíme	v	pátek	jestli	bude	svátek.

Drogového	bosse	nevzali	do	vězení	kvůli	prošlému	pasu,	teď	zmizel.	Tak	tomu	říkám	český
soudnictví	a	vězeňství.	To	že	advokáta,	doufám,	že	ne	z	plzně,	mu	dělal	bejvalej	bachař	je	jen
drobná	třešnička	na	dortu.

Kdo	zastaví	Tomia,	Moraváka	z	Tokia?	Na	tohle	čtení	mě	včera	upozornila	ivka,	docela	vtipný.
Holec	má	občas	dobrý	postřehy.	Zoufalá	doba	přeje	zoufalcům.	Souhlas.	Okamura	s	tim
modrym	šaškem	jsou	ukázky	velikýho	zoufalství	český	mysli.

Muž	lákal	dívenky	k	autu,	kde	seděl	nahý.	Fakt	nechápu,	proč	musej	bejt	jenom	takovýhle
úchyláci.	Kde	jsou	ti	klasičtí	obnažovači,	kteří	strašili	malé	holčičky	před	školou?	Mě	se	nikdy
nestalo,	že	by	mě	dvanáctiletá	dívka	lákala	ke	svému	bé-em-vé,	kde	by	seděla	za	volantem	od
pasu	dolů	nahá	a	ruku	měla	v	rozkroku.	
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druhově	nekorektní	vtip

omlouvám	se	chobotnicím	za	zhanobení	rasy.

Co	vznikne	,když	zkřížíš	černocha	a	chobotnici?
To	nikdo	neví	,ale	dobře	by	to	sbíralo	bavlnu	
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z	tisku

ČSSD	je	v	insolvenčním	řízení,	právník	Altner	chce	176	milionů.	Vypadá	to,	že	altner	ještě
neskončil.	To	by	byla	prdel,	kdyby	se	ods	rozpadla	a	čssd	skončila	v	insolvenci.	to	by	fakt	pak
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zůstali	jen	ti	komáři...

Hanychová	s	Prachařem	poprvé	spolu	na	večírku.	Shrábli	za	to	sto	tisíc?	Hm,	když	se	ženil
kolega	v	práci,	před	hodně	lety,	tak	jsme	mu	zaplatili	na	půl	hodiny	tanečnici,	která	mu	dokonce
před	ksichtem	zakroužila	kozama,	a	rozhodně	nestála	tolik	jako	tahle	modelína	co	vypadá
poslední	dobou	jako	stará	vyjetá	štětka.	Rozhodně	pro	ní	je	škoda	peněz.	Navíc	věta	"Pak	se
přesunuli	na	bar	a	pálili	jednu	cigaretu	za	druhou."	mi	evokuje	velmi	špatný	koks	nebo	hodně
perníku.	
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zlej	vtip

V	roce	1272	Arabové,	použitím	ovčího	střeva,	vynalezli	kondom.	O	pár	století	později,	roku
1850,	se	Britům	povedlo	tento	objev	zdokonalit	tím,	že	střevo	z	ovce	nejdříve	vyndali.	
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prase

paroubek	je	prase.	nejen	politické.	Paroubkovi	urážka	projde.	Soudce	nehodlá	řešit,	že	ho
nazval	prasetem.	Myslím,	že	toto	je	bolševická	prasečí	píseň	umírajícího	politika.	Teďka	už	mu
zbejvá	jenom	to	jeho	řecko.

Polská	katolická	církev	varuje	před	Halloweenem.	Šíří	pohanství	a	okultismus,	tvrdí.	Jo,	to	je
fakt	vtipný,	když	šiřitelé	bludů	varují	před	jinými	bludy,	který	jim	lezou	do	bludnýho	zelí.	Jediný
co	mě	tak	trochu	děsí,	že	samotná	církev	má	dost	vážnej	problém	s	potíráním	oblibování
zlatého	telete,	protože	lidská	mysl	raději	snáze	uvěří	iracionalitám,	nežli	věcem,	kterým
nerozumí,	ale	jsou	tak	prosté.	Když	něčemu	nerozumím	je	snažší	to	svýst	na	boha	nebo
mimozemžťany,	než	přiznat,	že	jev	je	čistě	přírodní	a	jednoduše	vysvětlitelný.	Například	přístup
k	bleskům.	Většina	lidi	snad	už	pochopila,	že	blesk	z	nebe	není	pomsta	mimozemšťanova,	ale
nýbrž	prostý	přírodní	jev.
Aneb	lidi	hledají	odpovědi	tam	kde	nejsou.	To	jsou	všechny	ty	kartářky,	vědmy,	čističky	čaker	či
osobní	konzultantky	jarmilky,	který	sviněj	hlavu	falešnejma	odpověďma	na	otázky.	Místo	aby	se
lidi	učili	hledat	sami	v	sobě,	nepátrat	po	tom	co	bylo	v	minulosti	v	jejíž	zajetí	často	žijí,	místo
aby	hleděli	do	budoucnosti	a	přemýšleli	co	dál.	Kolikrát	mi	cigoška	chtěla	věštit	štěstí	z	dlaně,
aby	po	odmítnutí	si	řekla	aspoň	o	dvacku.	Taková	je	realita.

Homola	před	soudem	o	dceru	Lauru:	Daro,	někdo	po	mně	jde!	V	autě	mi	našli	štěnici!	Jo	kámo,
začal	sis	s	nejhustším	rapperem	na	slovensku	a	jeho	mocným	gangem	číšníků.	Buď	rád,	že	máš
jen	propíchaný	gumy	u	auta,	mohl	bys	například	najít	ve	schránce	předražený	účtenky	ze	školní
jídelny.	
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dálkově	ovládaná	žárovka

Apple	bude	prodávat	žárovky,	ovladatelné	aplikací.	No	já	bych	se	vysral	na	to,	abych	měl	doma
jakékoliv	domácí	zařízení	připojený	k	internetu.	Stačí	televize,	žeano.	Při	představě,	že	mi
někdo	hackne	žárovky	a	bude	mi	s	nima	blikat	podle	nálady,	se	mi	nedělá	úplně	nejlíp.	Ještě	k
tomu	přidat	centrální	zámek	dálkově	ovládanej....	No,	asi	nejsem	ten	správnej	progresivní	typ
člověka,	co	musí	mít	doma	veškerý	novinky...	
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pondělí

no	je	pondělí,	pěkně	mrazivý.	jsem	nějakej	trošku	nemocnej,	hleny	v	krku	a	kašel	v	nose.

dneska	trocha	organizace	a	plánování.	

hlavně	mě	sralo,	že	sem	přišel	do	práce	a	internet	šel	zkurveně	pomalu.	nezbylo	mi	nic	jinýho,
než	začít	pátrat	po	pachateli.	když	se	to	tak	vezme,	já	jsem	administrátor	a	jen	já	mám	to
úžasný	právo	stahovat	neomezeně	rychle	podle	svých	vlastních	potřeb.	Jo,	našel	sem
pachatele,	respektive	jeho	IPéčko,	který	sem	zablokoval	a	čekal	až	se	dotyčný	ozve.	Byl	to
jeden	z	našich	tří	Macistů.
Nebyl	jsem	nijak	nepříjemnej,	protože	mi	vysvětlil,	že	má	doma	jen	šestimegabit,	což	jsem	i	já
sám	uznal,	že	na	stahování	hd	ripů	fakt	nestačí.	Takže	sem	mu	řekl,	že	já	mám	doma
šedesátimegabit	a	že	ho	hrozně	lituju,	ale	ať	stahuje	někdy	po	obědě.

Byl	sem	na	obědě.	Je	sezóna	zabijaček,	prejty,	játra	a	jitrnice	sou	všude.	Nu	což	česká	kuchyně
není	středomořská.	Nenadělá	se	nic.	V	hospodě	bylo	narváno,	naproti	mě	seděli	dva
dvousetkilogramoví	buřti	a	jeden	druhýmu	říkal,	že	běhal	třicet	let.	Já	sem	si	v	duchu,	že	to
nejní	možný.	Kdyby	někdo	měl	pocit,	že	jsem	rasistický	a	mám	hnusný	poznámky	na	obézní
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muže,	tak	i	já	mám	svých	97kg	při	180cm	výšky,	ale	faktem	je,	že	mi	sádlo	nevisí	ze	všech
koutů	těla.
Pak	si	ke	mě	přisedli	dva	takoví	pánové,	z	kterých	se	vyklubali	ajtíci.	No	ajtíci,	já	sem	radši
mlčel,	protože	řešili	windows	a	mac,	že	prej	mac	má	problémy	s	připojením	k	windows
tiskárnám	a	že	na	těch	windows	jim	cosi	s	dhcp	a	že	si	kvůli	tomu	musí	měnit	přihlášení	do
domény.	No	moudrej	sem	z	toho	nebyl,	a	to	dělám	kompy	fakt	kurva	dlouho,	ale	upřímně,	ze
světa	windows	a	apple	jsem	nikdy	moc	moudrej	nebyl.	Zvláště	ty	windows	jsou	takovej	divnej
operační	systém	bez	duše.

z	tisku:
Ani	budík,	ani	zvony.	Švédy	bude	budit	halekání	muezzina.	Kdybych	měl	bejt	upřímnej,	mě	by
hodně	sralo,	kdyby	pětkrát	denně,	nebo	kolikrát	to	ti	arábáči	maji,	vyřvával	na	město	halekač.
Úplně	by	jim	mohlo	stačit,	kdyby	si	založili	"Radio	Meshita	1"	a	pouštěli	si	muezína	do	etéru	a
chytali	ho	na	radiopříjimačích.

Z	dietoložky	Cajthamlové	je	milionářka:	Za	vyklizení	lednice	bere	30	000	Kč!	Hm,	to	je	hustý.
Ledničku	bych	dokázal	vybrat	za	3000kč	a	radu	"Nežer	pičo"	bych	dodal	zdarma.

Psychedelická	revoluce	Karla	Janečka	Hm,	tak	to	je	vtipnej	komentář	:))
Janeček	ani	dnes	není	prvním.	Všude	pobíhá	dost	ezoteriků,	z	nichž	někteří	jen	přebrali	MDMA,
potkali	boha	a	jali	se	šířit	zjevenou	pravdu	nebo	si	prostě	doma	slepili	vlastní	svět	z	výstřižků
jednotlivých	náboženství.	Většinou	jejich	jména	neznáme,	protože	nikdo	z	nich	nemá
prostředky,	aby	vytapetoval	svým	poselstvím	celou	republiku	a	pak	vyrazil	na	turné	po	českých
městech.	Teď	už	jen	chybí	fůze	s	Vesmírnými	lidmi	Aštara	Šerana,	a	šou	bude	dokonalá.
Jo,	genialita	není	zárukou	úspěchu	a	jen	aby	se	jednou	milej	Janeček	nedostal	na	exotopedii	po
bok	Luboše	Motla.

Zjistěte	si	pomocí	about:trackers,	kdo	sleduje	vaši	aktivitu	na	webu.	Pro	firefox.

Ušetříme,	slibuje	Vondra	a	chystá	miliardový	tendr	na	radary.	Já	bych	tomu	šmejdovi	nevěřil
ani	brejle	na	nose.	Už	nám	ukázal	jak	umí	šetřit...

ÚOHS	chce	zařadit	firmu	UPC	na	černou	listinu.	Klamala	při	veřejných	zakázkách.	No	jo,	UPC...
:)	
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visící	komunista	II.

no	je	zajimavý,	jak	se	objevujou	teorie,	jestli	komunista	psal	nebo	nepsal	o	visících	pravičácích.

Jak	dlouho	trvá	zmanipulovat	média?	Necelých	pět	minut.
Poskytl	Petelík	sám	Blesku	fotografii	výroku,	že	chce	pravičáky	věšet?

Já	bych	docela	věřil,	blesk	neblesk,	že	to	ten	komunista	na	facebook	skutečně	napsal,	jenže
poté	co	se	to	provalilo	se	chytnul	za	nos,	protože	mu	asi	doteklo,	že	to	tak	trošku	posral,	jelikož
je	mladej	a	mladí	mívá	radikální	názory,	a	tudíž	začal	se	vymlouvat,	že	on	nic,	že	se	mu	někdo
naboural	do	facebooku.	Moje	letitá	zkušenost	s	uživateli	internetu	mi	říká,	že	ten	člověk	se
prostě	jako	správnej	komunista	kroutí	a	nikdy	nepřizná,	že	souhlasí	s	tim	co	napsal	a	že	to
nejspíš	napsal	i	na	počítači,	který	mu	byl	přidělen	k	práci	jeho	zaměstnavatelem.	V	tomto
případě	námi	všemi,	protože	je	státní	zaměstnanec.	Pokud	si	pomatuju,	naposledy	se	takhle
kroutil	takovej	ten	homosexuální	křesťanskej	národovec	a	vlastenec	bátora,	jehož	bylo	fakt	dost
po	celym	internetu	a	to	dost	dlouho.
To	je	jako	s	pornem.
"Vy	ste	se	díval	na	porno,	co?"
"Ne	nedíval,	já	se	na	porno	na	internetu	nedívám."
"A	co	to	máte	tady	za	gigabajty	v	cache?"	
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zimní	praha

jo	včerejší	zimní	praha.	dneska	už	to	taje.
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visící	komunista

hm.	to	je	síla,	to	je	fakt	síla.	Asistent	místopředsedy	KSČM	chce	pravičáky	věšet	po	městech.
Asistent	dolejše	a	zastupitel	p8.	Hm...	Komunisti	jsou	pořád	nenávidící	svině	a	rozhodně	je
vidět,	že	nevymírají,	když	takovej	mladík	dokáže	říct	takový	hovna.	Pravdu	má	jen	v	jednom,
ano	mělo	by	se	věšet,	ale	komunisty,	za	koule	a	čím	výš	tím	líp.	Komunisti	sou	zkurvený	nacisti.
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sníh

jak	bych	tak	řekl	slovy	básníka	konstatina	biebla	"s	lodí	jenž	dováží	čaj	a	trávu	přijel	do	prahy
první	sníh,	jenž	zrodil	se	dalece	na	stezce	hedvábné."
No	prostě	už	vidim	tu	první	pražskou	kalamitu,	řidiči	ještě	nepřezuli	letní	na	zimáky,	chodci
nevyměnili	letní	obuv	za	zimní	a	oblečení,	to	jest	ještě	mnohde	plné	slunce.
dělníci	makají	jak	mourovatí,	snad	aby	stihli	položit	beton	a	asfalt	do	prvních	mrazíků.	jo,
vykopali	nám	pod	barákem	pěknou	strouhu,	t-mobile	si	pokládá	nějaký	"husí	krky"	do	země.
včera	to	bylo	dobrý,	moje	ego	bylo	nejnamistrovanější	v	celý	praze.	jo	byl	to	ftipnej	večírek	:)
taky	sem	přehodnotil	zpracování	kančího,	protože	mi	včera	kámoš	řekl,	že	je	to	píčovina	dělat
kančí	na	houbách,	že	sou	ty	houby	moc	aromatický	a	přebijou	chuť	masa,	že	nejlíp	je	hovězí
nebo	vepřový	na	houbách.	Tak	mi	poradil	buďto	na	česneku	nebo	na	víně,	a	protože	máme
doma	nějakej	pěknej	modrej	česnek,	tak	vyhrálo	kančí	na	česneku.	Tož	je	v	troubě	a	peče	se	:)
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pátek

je	pátek.	na	radiu	jedna	hrajou	nějaký	remixy	nirvany.	jsou	celkem	vtipný,	kurt	by	se	rozhodně

http://www.novinky.cz/domaci/282900-asistent-mistopredsedy-kscm-chce-pravicaky-veset-po-mestech.html


v	hrobě	neotáčel.

koupil	jsem	kančí	kýtu,	ivka	nasbírala	ve	středu	nějaká	houby,	tak	zejtra	dělám	divočinu.

opět	zdůrazňuji,	že	pokud	chcete	přecházet	na	zastávce	za	tramvají,	je	lepší	nejdřív	pustit
největší	spěchače,	to	jest	důchodce	a	maminky	s	
kočárky,	kteří	se	neváhají	vrhnout	do	kolejí,	aniž	by	tušili	jestli	se	tam	neřítí	nějaká	tramvaj.	Ty
maminky	jsou	ještě	vtipnější	o	to,	že	nejdřív	vytlačí	kočárek	a	až	potom	se	podívají	jestli	něco
nejede.	Jo,	mohly	to	bejt	dneska	pěkný	jatka,	škoda	že	ta	mamina	byla	rychlejší,	protože	měla
našlápnuto	k	tomu,	aby	se	její	kočárek	přimáčknul	na	čelo	tramvaje	a	miminko	by	nejspíš	bylo
na	sračky.	Nu	což	nestalo	se	tak,	byl	jsem	ušetřen	odporného	zážitku,	který	zůstal	jenom	v
představách,	ale	fakt	mi	to	hlava	nebrala.	

stejně	jako	spousta	debilů	se	sluchátky	a	v	ruce	s	bílou	krabičkou,	která	vypada	jako	navigace
navigující	slepé	otroky	konzumu,	se	neštítí	vstoupit	na	přechod,	aniž	by	se	rozhlídli.	Včera	sem
takhle	viděl	dupnou	na	brzdu	řidiče,	troubil	jak	šílenec,	protože	ten	vystajlovanej	se	naprosto
nerozhlídnul.

Severokorejský	vůdce	nechal	popravit	náměstka,	během	truchlení	se	opíjel.	Jo,	komunisti,	ti
maj	metody	jak	udržet	pořádek.

Daniel	Landa	oznámil	odchod	z	kulturní	sféry.	Jo,	úžasná	zpráva	na	to,	aby	to	byla	pravda.	Ale
když	nám	dá	pokoj	od	svých	vlasteneckých	choutek	s	svých	neřádů	typu	ordo	lumpen	lempli,
budu	jen	rád.

Rakušané	chtěli	v	Česku	pěstovat	konopí.	Mysleli	si,	že	je	to	legální.	Když	přijde	na	věc,
vyhulenky	jsou	všude	stejně	vyhulený...	:))	OLOL

Peake:	Chtěli	mě	zostudit.	Kauza	jako	'miliony	v	krabici'	to	ale	není.	A	to	je	prosím	tahle	manda
něco	přes	korupci.	Věci	veřejný	dotáhli	politickej	humus	do	takovýho	stavu,	že	lidem	fakt	už
nezbejvá	jiný	zlo,	než	komunisti.

Microsoft	se	dočkal,	už	se	na	něj	stojí	fronty.	:)	bych	řekl,	že	fronty	se	stály	i	na	windows	me	

Okamura,	Michálek	a	Wagnerová	zasednou	v	senátorském	klubu	lidovců.	Tak	to	je	okamura	v
dobrý	společnosti.	bude	se	učit	od	těch	nejzkušenějších.	možná	i	čunek	dá	lekci	v	čunkování.
doufám,	že	tak	tomu	jejich	voliči	chtěli.	

26.10.2012	v	11:23:13

sáně

a	mám	tu	něco	pro	milovníky	socialistickýho	retra	a	vintage.	kupodivu	zjišťuju,	že	spoustu
mladejch	oslovuje	styl	jejich	rodičů,	ten	hnusnej,	šedivej	a	depresivní	styl	komunistický	doby,
kterej	mě	pronásledoval	celý	dětství	a	svým	umakartem	mě	strašil	ve	snech.	Proto	mám	raději
německé	retro	30-40tých	let.	Znáte	to,	umrlčí	lebky,	dlouhý	nože,	pěkný	uniformy,	dřevěný
dubový	stoly	a	lampičky	se	stínítky	z	lidský	kůže.
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ještě	nějaký	hovna

no	protože	checkuju,	jestli	rsáčka	drží	a	čas	mezitím	vyplňuju	čtením	si	různých	sraček,	tak	pár
odkazů:

Za	volantem	seděl	zkouřený	mladík,	za	chvíli	stejný	vůz	řídil	jeho	zfetovaný	bratr.	Jo,	dobrá
bratrská	dvojka	:))

Němka	si	vozila	z	Česka	domů	pervitin,	dostala	2,5	roku.	Nákupka	géčko	za	25e,	prodej	géčka
za	100e	je	celkem	fér.

Rodiče	vlčích	dětí:	Otec	dostal	nižší	trest,	matka	jde	nakonec	taky	za	mříže.	Konečně	nějakej
rozumnej	soudce,	kterej	řekl,	že	tyhle	bio-hipísácký	extrémy	jsou	normální	terorismus.

Senátor	Okamura	dnes	formálně	oznámil	zájem	o	prezidentské	křeslo.	A	já	zcela	formálně
posílám	tohodle	mediálního	všeználka	do	hluboký	prdele.	

25.10.2012	v	13:47:23

bych	sral

skáknul	sem	si	pro	pizzu	v	krabici,	nechtělo	se	mi	dneska	jíst	mezi	větším	množstvím	lidí.
při	tý	příležitosti	jsem	se	rozhodnul	provést	běžnou	údržbu	na	rsačkách,	jenže	sem	při	prvním
kousnutí	do	pizzy	zjistil,	že	se	nemůžu	přihlásit	na	administrační	interfejs	primáru.	polilo	mě
horko	a	vzpomněl	sem	si	na	sraní	před	rokem.
ano,	skutečně	došlo	180GB	volného	místa	a	systém	ho	dokázal	zabrat	během	posledních
48hodin	což	způsobilo	zabití	replikačních	služeb.	Něco	se	někde	ošklivě	posralo,	takže	sem	to
dával	teďka	do	kupy.	Za	ostrýho	provozu	deaktivovat	sekundáry,	otočit	služby	na	primáru	a
znova	připojit	všechny	sekundáry.	Respektive	první	sekundár	ze	tří,	jelikož	mám	vyzkoušený,	že
není	dobrý	bejt	příliš	rychlým	na	tento	americkej	patent.	Myslim,	že	hodně	zachraňuje	oracle,
nad	kterýmž	je	celej	rsa	authentication	manager	postavenej.	
kurva,	sem	se	zapotil	jaxiň.	
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velmi	krátce	z	tisku
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Key	Investments	je	v	konkurzu	a	nemá	takřka	žádný	majetek.	Praha	6	a	10	asi	přijdou	o
stamiliony.	Jo,	já	bych	věděl,	kdo	všechno	by	měl	přijít	o	modelky,	módní	salóny	a	obecně
všechny	majetky,	včetně	majetků	tetiček,	různých	vzdálených	strýčků	či	nevlastních	příbuzných
z	tramtárie.	richter	je	prostě	megačůrák,	na	kterym	je	vidět,	jakej	humus	a	póvl	se	dokáže	po
stranickejch	řebříčkách	a	řitích	vystoupat	až	do	vysokejch	funkcí.	Nejhorší	je,	že	jsou	to	zmrdi
co	nikdy	normálně	nepodnikali	ani	nemakali.	Póvl.

Puberta	nastupuje	dříve,	někteří	chlapci	začínají	dospívat	už	v	šesti	letech.	Můžou	za	to	tři	věci
1)	Rodičové	serou	na	děti,	protože	na	ně	nemaj	čas.	Moderní	americký	metody.
2)	Zákaz	tělesných	trestů	ve	školství.	Pár	facek,	rákoska	a	klečení	na	hrachu	by	dokážalo
srovnat	kdejakýho	fakana.
3)	Nadužívání	různých	prášků,	antibiotik	či	tabletek	na	zklidnění	a	brutální	rozmach	různých
dys-funkcí,	které	mají	rodičům	skrejt	krutou	pravdu,	že	svět	je	zlej,	všechny	děti	nemůžou	bejt
stejně	megachytrý,	že	to	jejich	děcko	nejchytřejší	ze	všech	není	a	nikdy	nebude,	ba	dokonce,
že	debilů	je	víc	než	normálně	uvažujících	děti	a	lidí.

Ty	vole,	já	když	si	vzpomenu,	jak	sem	nenáviděl	ty	debilní	dětský	hry	na	vojáčky,	na	válku,	či
stavění	nějakejch	debilních	hradů	z	písku.	Ne	že	bych	neměl	tenkrát	ty	děti	rád,	ale	fakt	sem
jim	už	jako	dítě	nerozumněl.	Už	tenkrát	sem	byl	pěknej	sobec,	egoista	a	introvert,	protože	bych
byl	čůrák,	kdybych	se	měl	dělit	o	ty	krásný	ředidýlka,	barvičky	na	plastový	letadýlka	či	o	ether,
kterým	sem	zabíjel	brouky	a	motejly.

Studentka	prodala	(20)	panenství:	Její	poctivost	stála	15	milionů!	To	mě	docela	překvapuje,	že
Japonce	nepřeházel	nějakej	ropnej	arab.	Nu	což,	skončila	v	pařátech	úchylnýho	japonce,	který
si	určitě	celej	akt	natočil	a	teďka	ho	po	večerech	pouští	svejm	úchylnejm	japonckejm	kámošům.
Ale	za	těch	patnáct	mega	se	asi	vyplatilo	oběma	stranám.	

25.10.2012	v	10:44:22

vopice

jo	to	je	prima	vopice.	fakt	prima.	včera	takový	standartní	vočko,	něco	málo	plzní	něco	více
legrace.
akorát	ty	stavy	ranní,	jsou	takový	veselý.	měl	jsem	jet	dneska	autobusem	i	za	cenu,	že	to	bude
trvat	dýl.	jo,	chtěl	jsem	bejt	frajer,	tak	sem	vlezl	do	metra,	což	sem	neměl	dělat,	protože	dnešní
nálož	lidí	byla	fakt	vostrá.
je	to	paradoxní,	bejvávaly	časy,	kdy	mě	bavilo	jezdit	metrem,	hlavně	zadarmo,	dneska	mě
nebaví	ani	jedno,	ani	druhý.	prostě	sem	si	odvykl	nebo	mozek	dospěl	k	názoru,	že	krtkem
prostě	nejsem,	tak	není	důvod	se	nechat	dobrovolně	zavírat	do	plechový	krabice	na	kolečkách,
která	se	noří	do	tmy	tunelů.	jo,	moc	dobře	sem	věděl,	proč	sem	chtěl	bydlet	v	dostupnosti
tramvaje	nebo	autobusu,	normální	povrchový	dopravy.

Dneska	jela	nějaká	mezinárodní	mládež,	je	to	krásný	pozorovat	tu	naivitu	mládí,	a	je	to	blbý,	že
to	říkám	zrovna	já,	ufon	co	nechce	dospět,	ale	já	ten	jejich	optimismus	z	lidí	a	potkávání	se	s
hláškama	"i	like	people	meeting"	nějak	nesdílím,	protože	vím,	že	lidi	uměj	bejt	svině	a	ne
všichni,	kteří	se	se	mnou	potkají	chtějí	být	zároveň	i	mými	kamarády.	Jo,	krutá	realita.

Pak	mě	sral	ještě	takovej	boreček,	co	furt	držel	dveře	a	čekal	na	dobíhače.	Nasranost	řidičova
se	projevila,	že	začal	troubit	na	celou	metro	stanici,	než	blbečkovi	došlo,	že	zdržuje.	No,
neodpustil	jsem	si	dvě	kocovinový	poznámky:
1)	Se	na	ně	vyser,	dyk	to	metro	má	interval	dvě	minuty	a	to	přežijou	i	ti	důchodci.	(Čuměl	na
mě,	ale	ten	duchodce	co	se	konečně	přestal	z	dobíhání	klepat,	na	mě	čuměl	ještě	víc	než	jak	na
debila).
2)	No	a	to	že	si	byl	takovej	aktivní,	tak	mi	můžeš	aspoň	otevřít	dveře,	ne?	(To	sem	si	dovolil	při
odcházení,	protože	se	mi	nechtělo	mačkat	tlačítko,	takže	sem	si	řekl,	že	si	z	něj	udělám	otroka,
když	může	zdržovat	kvůli	důchodcům.	No	nic	se	nestalo,	musel	sem	si	otevřít	dveře	sám).

Jsem	prostě	pěkně	asociální	zmrd,	žeano.

A	to	ještě	nebudu	komentovat	puch	v	metru	a	to,	že	se	mi	dvě	třetiny	lidí	vůbec,	ale	vůbec
nelíbili	a	že	jsem	měl	chuť	řvát	nenávistná	a	nekorektní	hesla.	Jenže	sem	stáhnul	půlky	a	ducha
vypustil	až	na	poslední	chvíli,	kdy	sem	byl	z	vagónu	už	skoro	pryč.	Yeah,	love	people	meeting.	

25.10.2012	v	10:31:04

vykvetlej	jírovec	maďal

u	vinohradskejch	hřbitovů,	vedle	OC	flora	a	vietnamskýho	stánku,	vykvetl	kaštan.	docela	by	mě
zajímalo,	co	mu	lejou	ke	kořenům.	Zbytky	z	rejžovaru?
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středa



vyndat	se	je	třeba.	ha	ha	ha.	ivka	jela	na	vejlet,	autobusem,	tak	sem	zvědavej,	jak	dopadne.
přeci	jen,	odvážit	se	bez	auta	mimo	prahu	to	chce	odvahu.	lidé	21.století	jsou	bez	automobilu
úplně	ztracení	a	bezradní.	včera	jsem	si	opět	všimnul,	že	lidé	jsou	schopni	čekat	10minut	na
autobus	emhádé	jen	proto,	aby	popojeli	jednu	zastávku.	a	tomu	říkám	OLOL

z	tisku:

hm,	opencard.	to	je	fakt	průser,	fakt	průser.	akorát	znova	říkám,	že	sedět	by	měli	úplně	jiný	lidi.
bém,	janoušek,	hrdlička	a	celá	ta	pražská	parta	buzerantů	z	okolí	rittiga.	zrovna	u	nich	bych	si
dokázal	představit	znárodnění	veškerých	majetků	a	předání	lůze.	Dobře	to	Bém	posral.	Ať	si
tvrdí	kdo	chce	co	chce,	může	to	bejt	horolezec	kterej	bylez	na	nejvyšší	horu	marsu,	ale	jako
manažer	naprosto	selhal	a	měl	by	nést	zodpovědnost.	V	tomto	případě	tresty	na	dětech	nemají
smysl...
Pražský	magistrát	chce	novou	"opencard".	Má	fungovat	podobně,	ale	levněji.
Obžaloba	v	kauze	opencard	míří	na	špatné	lidi,	tvrdí	fond.

Komunisté	chtějí	od	Fischera	omluvu	za	slova	o	extremistické	straně.	Komunisty	z	hlubokýho
srdce	nenávidím,	jsou	to	extrémisti	a	ještě	zkurvený	úplatný,	což	lidi	neviděj.	Jo,	kdyby	byli	to
co	o	sobě	říkaj,	tak	jejich	kontrolní	výbor	za	Bémova	magistrátu	jistě	reaguje	na	podivné
smlouvy	ohledně	opencardu.	Ale...	nestalo	se	tak,	protože	sou	to	komunisti,	vrazi	a	zloději.

Václav	Klaus	je	tváří	čínské	kampaně	na	elektrická	kola.	Vtipný,	fakt	vtipný.	Jakože	šikmovočky
a	jejich	vysoce	kvalitní	produkty	nemusím,	tohle	se	jim	povedlo.	To	musí	bejt	na	hradě	pěkný
pozdvižení.	Hájka	s	Jaklem	musej	pěkně	bolet	prdele...

Policie	vyšetřuje	zbitého	důchodce,	který	holí	rozbil	lebku	jorkšírovi.	Neřeknu	kdyby	ten
podělanej	důchodce	berlí	sejmu	rotwaillera,	pitbulla	nebo	nějakou	jinou	megavelkou	mrchu,	ale
jorkšíráka...	???

I	dítě	ze	znásilnění	je	božím	záměrem,	tvrdí	kandidát	na	senátora	USA.	Senátor	Mourdock	je
pěkná	ukázka	americkýho	potratu.	Potkal	potrat	potrata...	Jsem	rád,	že	žiju	v	evropě.	opravdu
jo.

Číňané	začali	těžit	ropu	v	Afghánistánu,	země	očekává	miliardy	dolarů.	Tohle	se	američanům
fakt	líbit	nebude.	Fakt	asi	ne.	Možná	USA	vyhlásí	Číně	válku,	protože	co	mají	nějaký	posraný
číňani	dávat	teroristům	práci,	žeano.	

24.10.2012	v	11:36:23

dotazník

no	poslal	jsem	obyčejnou	poštou	na	prahu	10	vyplněný	dotazník	ohledně	zavedení	parkovacích
zón.	vyjádřil	jsem	mírný	nesouhlas	se	šikováním	řidičů	odtahovými	službami	a	jistou	žádost	o
vysvětlení	členům	městské	policie,	že	zákony	jsou	dostatečné,	že	úplně	postačí	koupit	pár
botiček	a	posílit	fízli	v	ulicích.	no	sem	zvědavej,	jak	si	to	ta	richterovic	sorta	přebere,	ale
obávám	se,	že	si	magistrátní	a	dopravně-podnikový	zlatokop	milan	richter	potřebuje	trošku
přilepšit	sobě	a	kamarádům	s	odtahovkami,	než	ho	do	hajzlu	spláchnou	voliči	a	dějiny.

na	obědě	nějaká	manda	u	vedlejšího	stolu	hanila	obyčejný	chleba	s	máslem	a	medem,	a	zcela
ze	záhadných	důvodů	chválila	všechny	ty	podivný	rostlinný	tuky,	který	se	občas	honosej	třeba
názvem	"máslo	pomazánkové".	Upřímně,	zrovna	v	tomhle	případě	chápu,	že	máslo	má	bejt
máslo	a	ne	nějaká	rostlinná	náhražka.

Afghánec	zavraždil	manželku,	protože	chodila	do	práce.	Jo,	hnedka	bych	odstěhoval	všechny
celebrity	v	čele	s	agátou	a	ornellou	do	afgánistánu,	páčto	to	musí	bejt	pro	ženy	země	zaslíbená.
Zákaz	práce	pod	trestem	smrti.

Armstrongova	éra:	Za	patnáct	let	na	pódiu	Tour	de	France	stálo	jen	11	"čistých".	Jo,	já	to	říkám
furt,	že	vrcholovej	sport	je	jen	přehlídka	nejmodernějších	metod	pro	zvýšení	výkonnosti.
Cyklistická	unie	je	pěkná	sebranka	pokrytců...	

23.10.2012	v	12:39:34

management	zvěře

Divočáci	na	Šumavě	budou	žít	s	GPS	obojky.	Hm,	management	zvěře.	Nebudeme	si	hrát	již	na
pánybohy,	ale	nýbrž	na	manažery	přírody.
Šumava	se	stává	první	oblastí,	kde	se	projekt	s	názvem	Management	zvěře	na	Šumavě	a	v
Bavorském	lese	připravuje.
Divá	zvěř	na	tom	bude	hůře	než	dobytek	v	zoo.	Naprosto	pod	kontrolou...	od	narození	až	po
smrt.

menežment	zvěře,	to	mi	fakt	zní	v	uších...	

http://praha.idnes.cz/vznikne-nova-opencard-0uv-/praha-zpravy.aspx?c=A121023_151238_praha-zpravy_eb
http://www.lidovky.cz/protikorupcni-fond-podal-trestni-oznameni-v-kauze-opencard-pqu-/ln_domov.asp?c=A121023_182125_ln_domov_ogo
http://www.novinky.cz/domaci/282512-komuniste-chteji-od-fischera-omluvu-za-slova-o-extremisticke-strane.html
http://www.lidovky.cz/vaclav-klaus-je-tvari-cinske-kampane-na-elektricka-kola-p1y-/ln_domov.asp?c=A121023_183134_ln_domov_kim
http://olomouc.idnes.cz/napadeny-pes-v-ohrozeni-zivota-dmg-/olomouc-zpravy.aspx?c=A121024_094652_olomouc-zpravy_kol
http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/282535-i-dite-ze-znasilneni-je-bozim-zamerem-tvrdi-kandidat-na-senatora-usa.html
http://www.novinky.cz/ekonomika/282548-cinane-zacali-tezit-ropu-v-afghanistanu-zeme-ocekava-miliardy-dolaru.html
http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/mista-kde-to-vre/afghanec-zavrazdil-manzelku-protoze-chodila-do-prace_249825.html
http://sport.ihned.cz/cyklistika/c1-58061580-armstrongova-era-za-patnact-let-na-podiu-tour-de-france-stalo-jen-11-cistych
http://www.novinky.cz/domaci/282341-divocaci-na-sumave-budou-zit-s-gps-obojky.html


22.10.2012	v	23:24:01

koleno

jo	a	bolí	mě	pěkně	koleno.	přijde	asi	brzo	změna	počasí.	vzhledem	k	tomu,	že	i	hafiny	silně
línaly,	mohla	by	bejt	tužší	zima.	

22.10.2012	v	20:14:21

pár	poznámek

1)	inverse	jako	prase.	dejchá	se	fakt	libově.

2)	Prezidentovi	muži	Jakl	a	Hájek	vtipkují	na	účet	zesnulého	prezidenta	Havla.	Ať	mám	na	Havla
jakejkoliv	názor,	byl	to	aspoň	chlap	s	koulema	mezi	nohama.	Kdežto	tihle	dva	hradní	ubožáci
jen	ukazují	jakou	sortou	lůzy,	póvlu	a	sraček	se	obklopuje	klaus.	Předpokládám,	že	po	nich	brzo
pes	ani	neštěkne.

3)	Kalousek	zase	vyhrožuje,	že	vydá	nějaký	dluhopisy.	Fakt	nechápu,	proč	bych	měl	ještě
kalouskovi	půjčovat	peníze,	když	si	myslim,	že	na	daních	jich	dostává	fatk	dost.

4)	Jízda	v	tramvaji	byla	jak	v	zombie	filmu.	Ozývalo	se	každou	chvíli	kašlání	a	já	jen	čekal,	kdy
se	na	sebe	cestující	vrhnou	a	začnou	se	požírat.	

22.10.2012	v	19:52:03

jídlo

byl	jsem	na	jídle	v	hospodě.	kromě	toho,	že	jim	došla	šípková	omáčka,	tak	jsem	byl	při
příchodu	požádán,	abych	se	podíval	na	jejich	počítač	co	se	snaží	si	pomatovat	objednávky.	Prej
nějak	vytuhnul	a	"tak	jsem	ho	vypla	a	zapla",	jenže	nic	nefungovalo.
Můj	profesionální	pohled,	zostřený	lety	strávenými	u	počítačů,	okamžite	odhalil	jakousi	debilní
aplikaci	pro	restaurace,	jejíž	největší	předností	byla	programátorem	vytvořená	velmi	veliká
tlačítka	na	dotykovym	displeji.	Jenže	přes	tohle	všechno	byla	veliká	hláška,že	záznam	č.
0xFFFFFA	neexistuje	a	je	potřeba	stisknout	tlačítko	ok.	Což	bylo	úplně	jasný,	protože	to	nejspíš
byla	nějaká	posraná	databázička	v	accessu	nebo	nad	excelem	naprogramovaná	v	.NETu,	tudíž
sem	si	jasně	představil	jak	si	ukládá	transakce	pro	rollback	v	případě	jakýkoliv	havárie	a
vysvětlil	obsluze,	že	je	to	v	podstatě	v	prdeli,	že	by	měli	kontaktovat	dodavatele	této	aplikace.
No,	dáma	si	nedala	říci,	telefonovala	furt	někam	majiteli	a	asi	třikrát	se	ptala	lidí	co	odcházeli,
jestli	nedělají	počítače,	že	by	potřebovala	poradit.	No,	v	duchu	sem	se	nasmál,	protože	já
osobně	se	bez	nějaký	smlouvy	do	cizích	firemních	počítačů	nepouštím,	byťže	by	se	mělo	jednat
o	padesátý	v	pořadí	restart.	Jeden	nadšenec	se	dokonce	vmáčknul	pod	stůl	a	chtěl	rozebírat
nějaký	součástky,	než	mu	došlo,	že	si	tím	zasírá	čas	a	řekl	obsluze,	že	by	měla	zavolat
dodavateli	aplikace.	Fakt	OLOL.	Jo,	jak	krásné	jsou	klasické	analogové	kousky	papíru	na	stůl	a
čárečky	propiskou....	:)	

22.10.2012	v	12:19:37

trocha	moderního	umění

jo,	musim	bejt	akční	paumělec,	protože	kam	se	na	mě	hrabe	andy	warhol	či	jiní	moderní
trapáci,	který	ani	neznám.	jo,	toť	závistivý	výkřik	pravého	zneuznalého	ufonskýho	umělce.
doufám,	že	se	nelíbí...

http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-58049560-prezidentovi-muzi-jakl-a-hajek-vtipkuji-na-ucet-zesnuleho-prezidenta-havla


22.10.2012	v	12:09:02

red	dwarf	s10

no	a	úplně	sem	přehlíd,	že	jede	desátá	série	červenýho	trpaslíka.	red	dwarf	x	

21.10.2012	v	13:20:39

volby	nasrat

http://www.csfd.cz/film/307731-red-dwarf-x/


Posuzuji	činnost	lidí,	nikoli	režimů,	řekl	šéf	KSČM	Filip.	Lidi	dělaj	strany	a	strany	dělaj	politiky.
Jak	moc	tragikomicky	z	úst	komunisty	znějí	slova	o	tom,	že	je	demokrat.	Obávám	se,	že	tohle
se	říkalo	před	48	taky	a	že	spousta	popravenejch	se	musela	otočit	v	hrobě.	pokud	nějaký	mají
tedy.

Okamura:	Lidé	chtějí	radikální	změny.	Ty	můžu	prosadit	jako	prezident.	Malý	japonský	atomový
mužík	zase	radí.	Jenže	tenhle	šikmovočko,	kterej	má	rád	lolitky	(Tomio	Okamura	pomůže
českým	lolitkám,	otevře	pro	ně	módní	butik)	a	recepty	na	všechno,	zapomněl,	že	jeho	volba	je
jen	důsledek	posledních	deseti	let,	kdy	se	nevolí	strany	a	jejich	programy,	ale	volí	se	vždycky
proti	něčemu.	Jednou	je	to	mobilizace	proti	komunistům,	pak	proti	socanůn,	proti	zradě	na
voličích,	proti	paroubkovi,	proti	poplatkům	a	nízkému	zdanění	bohatých	a	tyto	senátní	volby	se
nesly	ve	znamení	voleb	proti	špatný	vládě,	jejichž	druhý	kolo	bylo	hlavně	proti	komunistům,
takže	předpokládám,	že	spousta	voličů	pravice	dala	raději	hlas	socanským	kandidátům,	jen	aby
to	ti	komunisti	nedotáhli	někam	dál.
No	a	Okamura	aby	byl	presidentem?	Neuzrála	doba	a	ani	on.	fakt	ne.	Totální	ztráta	soudnosti	a
sebereflexe	ve	společnosti.

Monika	se	s	přítelem	Okamurou	líbá	se	zavřenýma	očima.	To	je	krásná	ukázka	úplně	zbytečný
zprávy.	Vyplívá	z	ní	jen	jedno,	že	kdyby	Ornella	nebyla	blbá,	mohla	bejt	paní	senátorovou	či
dokonce	paní	presidentovou.	Jenže	nakonec	nebude	ani	koktavá.	

21.10.2012	v	12:54:38

mejdan	u	voka

včera	menší	mejdánek	u	vočka.	děkuji	všem	zůčastněným,	že	nám	pomohli	sežrat	řízky	a
chlebíčky.	
kapela	zahrála,	zvukař	by	nalitej,	underground	jaxviň.
dostal	sem	pár	presentů,	nějaký	umění,	tabák	a	trochu	magie.	

21.10.2012	v	12:41:02

brežněv

jo,	chcete	brežněva?	tak	já	vám	něco	připomenu...

19.10.2012	v	21:47:01

http://www.novinky.cz/domaci/282236-posuzuji-cinnost-lidi-nikoli-rezimu-rekl-sef-kscm-filip.html
http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-58022550-okamura-lide-chteji-radikalni-zmeny-ty-muzu-prosadit-jako-prezident
http://relax.lidovky.cz/tomio-okamura-pomuze-ceskym-lolitkam-otevre-pro-ne-modni-butik-pvy-/moda.asp?c=A100930_164727_moda_glu
http://www.novinky.cz/domaci/282215-monika-se-s-pritelem-okamurou-liba-se-zavrenyma-ocima.html


statistisky

no,	musim	říct,	že	statistiky	jsou	docela	neuprosný.	i	můj	deníček	s	mizernou	návštěvností	za
poslední	týden	od	voleb	zaznamenal	tyto	dotazy:

4x	brežněv
3x	vřsr
2x	gustav	husák
2x	vláda	kreténů
1x	jak	vypada	volební	lístek
1x	komunismus	vs	kapitalismus

a	2x	čokoládové	věnečky	jaro	slavik

takže	si	sami	domyslete,	co	se	děje	v	hlavách	českých	bezmozků.	zkurvený	komunisti!!!	

19.10.2012	v	13:22:50

pomoc

nevim	kdy,	ale	tohle	volání	o	pomoc	se	někdy	v	poslední	době	objevilo	na	žižkově...	vtipný	:)

19.10.2012	v	13:12:05

nekorektní	hudební	ftip	:)

nezáleží	na	tom,	jakou	hudbu	posloucháš.
důležitý	je,	že	nejsi	černej	

19.10.2012	v	11:48:24

pátek

očekávám	svátek.	možná.

fakt	nechápu	zvyk	odkládat	hajzlpapír	na	podlahu,	po	který	všichni	šlapou	a	někteří	i	chčijou.	co
to	je	kurva	za	zvyk.	nic	takovýho	si	nepomatuju	ani	ze	strahovskejch	kolejích	(pokud	tam	teda
hajzlpapír	vůbec	byl).	Myslim,	že	to	má	na	svědomí	nějakej	bezmozek,	kterej	nikdy	neuklízej
hajzl.



Únosce	školáků	je	facebooková	fáma,	uklidňuje	policie	z	Frýdku-Místku.	Upřímně,	já	bejt	policií,
tak	zrovna	tyhle	fámy	nevyvracím,	protože	mají	za	důsledek	pouze	to,	že	se	rodiče	víc	věnují
svým	dětem.	Možná	bych	ještě	rozhlásil,	že	černá	sanitka	bere	dospělý.

Jak	"černé	pondělí"	před	25	lety	zaselo	zárodky	současné	krize.	Malý	náhled	do	historie,	kterak
práci	a	výrobky	negenerující	burza	začala	likvidovat	světový	hospodářství.	Je	to	špatná	cesta.

Disidentka	podpořila	komunistu	Dolejše.	Důležitější	je,	kam	míří,	říká.	Já	si	nemůžu	pomoct,	ale
mám	takovej	pocit,	že	všichni	mají	v	hlavě	komunisty	a	teďka	se	z	nich	můžou	posrat.	A	přitom
stále	platí	staré	dobré	přísloví,	že	nejlepčí	komunista	je	komunista	visící	na	kandelábru.

Hájek:	Apokalypsa	už	začala	a	Antikrist	je	ve	světě.	Jasně,	jasně	jasně,	já	vím,	že	sice	nejsi	z
opice,	ale	blbej	si,	že	se	mi	nechce	ani	opice	urážet.	Strašná	sbírka	retardů	na	tom	pražskym
hradě.	Už	aby	byli	pryč	a	upadli	do	zapomnění.	

Klaus:	Vítězství	komunistů	je	alarmující,	vinu	nesou	poražení.	Samozřejmě.	Ještě	tak	přiznat,
že	to	jeho	"hospodaření"	v	devadesátých	letech	je	přesně	ten	důvod,	proč	komunisti	sou	zase
tam,	kde	sou.	Zmrd	jeden.	

19.10.2012	v	10:55:26

vyčerpanej

sem	fakt	vyčerpanej.	ani	ne	včerejší	chlastani,	jako	řemeslníci.	

Prodejem	marihuany	vydělali	milióny,	podporovali	za	ně	chudé	děti	v	Keni.	LOL	:)

Komunisté	se	za	zvěrstva	omluvili,	míní	lídr	moravskoslezské	ČSSD	Novák.	Pěkně	prosím,
tenhle	socanskejch	vypapánek	je	jen	o	tři	roky	starší	než	já...	

18.10.2012	v	14:21:07

socani

jo	a	poslední	co	si	chci	poznamenat,	že	ač	nejsem	voličem	čssd,	tak	býti	jím,	jsem	nasraný	a
zklamaný	z	chování	stranickýho	vedení.	
Včera	jsem	totiž	četl	takovou	glosu,	nevim	žel	už	kde,	kde	se	autor	zamýšlel	nad	tím,	že	jsou
socani	idioti	a	serou	si	přes	touhu	po	korytech	a	moci	do	vlastního	hnízda.	Myslím,	že	poslední
kdo	to	dobře	věděl	byl	Miloš	Zeman,	kvůli	čemuž	nechal	schválit	bohumínský	usnesení
zakazující	spolupráci	s	ksčm.	Předopokládám,	že	vznik	byl	iniciován	z	prostého	důvodu,	že
komunisti	ve	48	roce	nelegálně	sociální	demokracii	rozpustili	a	donutili	podepsat	členy	slučovací
přihlášku	do	ksč,	kterou	odmítlo	podepsat	přes	200	000	tejdejších	členů.	(historie	socanů	ve
zkratce	zde)

KSČM:	Jsme	připraveni	vládnout.	A	já	jen	zopakuji,	že	bratři	Mašínové	byli	hrdinové,	protože
boj	proti	komunistům	je	bojem	spravedlivým.	A	vůbec,	poslal	bych	ty	rudý	zmrdy	do	číny	nebo
severní	korei,	ať	se	podívají	jak	tam	žijou	členové	dělnické	třídy.	

17.10.2012	v	11:35:55

řemeslníci	v	domě

no,	kromě	toho,	že	sme	včera	na	výboru	řešili	soudružku	učitelku	K.,	která	si	na	nás	přivedla	i
posilu	v	podobě	nějakýho	chlapa,	jenž	se	jen	tvářil	jakoby	chytře,	ale	doufám,	že	pochopil,	že
soudružka	prostě	nekomunikuje,	sme	hlavně	řešili	řemeslníky	co	nám	likvidujou
azbestocementový	roury.	Byla	nějaká	stížnost,	že	nechali	bordel	a	že	tahali	azbest	domem.	No	s
bordelem	já	moc	problém	nemám,	protože	vím	co	to	je,	když	vás	někdo	zmrdá,	že	jako
řemeslník	uklidíte	takzvaně	"na	hrubo",	ani	mi	tak	nevadilo,	že	ta	jejich	četa	ve	světlíku	neměla
roušky,	protože	je	to	jejich	bezpečnost	práce	a	jejich	zdraví,	ale	celkem	mi	vadilo,	že	nedodrželi
to	co	slíbili,	to	jest	zalepit	okna	ve	světlíku,	aby	se	lidem	co	mají	starý	okna	neprášilo	do	bytů,	a
že	nebudou	tahat	azbest	domem.
No	a	dneska	ráno	to	bylo	úplně	nejvtipnější.	Já	sem	měl	včera	večer	a	dneska	ráno	takovej
divnej	pocit,	že	cejtím	v	naší	koupelně	a	ve	světlíku	plynový	zplodiny.	Já	nevim	jestli	úplně	víte
co	myslim,	taková	zvláštní	vůně,	nejbližší	k	přirovnání	mě	napadne	vůně	ozonu,	o	který	sem	si
myslel,	že	není	možný	aby	to	šlo	z	naší	karmy,	protože	od	tý	doby	co	mám	odtah	podle	normy,
se	automaticky	nevypíná	při	úniku	zplodnin,	protože	zůžený	odtah	již	nejsou	úniky	z	karmy	do
prostoru	koupelny	oxidu	uhelnatýho	nebo	co	z	toho	vylejzá.	Takže	sem	měl	po	včerejší	debatě
takovej	záblesk	inteligence	a	jasnořivosti,	vzpomněl	jsem	si	na	babičku	jak	mi	vždycky	říkala,
že	"řemeslníkům	musim	bejt	vždycky	za	prdelí",	a	šel	jsem	se	podívat	do	sklepa,	jak	moc	velkej
bordel	nechali.	Bordel	tam	nebyl,	ale	zjistil	jsem	zcela	jinou	věc,	humornější.	Milí	slovenští
dělníci,	i	přestože	jsme	jim	já	a	pan	K.	dvakrát	nezávisle	na	sobě	říkali,	že	mají	plechovou	rouru
a	dvě	spodní	roury	ze	suterenních	bytů	prozatím	ponechat,	že	požadujeme	jejich	odstranění	až
příští	týden	poté,	co	jim	postaví	světlíkem	plechový	přímý	kouřovod,	tak	prostě	sem	při	pohledu
do	světlíku	zjistil,	že	milí	slováci	byli	tak	akční,	že	jednomu	suterénímu	bytu	odtahovou	rouru
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zlikvidovali,	tudíž	všechny	splodiny	z	karmy	šli	rovnou	do	prostoru	světlíku	lehce	pod	úrovní
chodníku.	No	čuměl	jsem	jak	puk,	a	protože	sem	tak	trochu	lehce	nasírací	typ,	nasral	sem	se	a
šel	sem	zmrdat	ty	dělníky	a	jejich	předáka.	
Klika	naštěstí	byla,	že	jsme	se	oficiálně	dozvěděli	až	včera	večer	na	výboru	od	soudružky,	že	už
můžeme	její	plechovou	rouru	sundat,	jelikož	přešla	na	elektrickej	bojler.	Tudíž	sme	vymysleli,	že
si	předák	dělníků	pozve	nějakýho	svýho	plynaře	a	využijeme	týhle	opuštěný	plechový	roury,
protože	pouštět	zplodiny	z	karmy	rovnou	do	světlíku	je	na	kriminál.	

17.10.2012	v	11:22:07

z	tisku

Jednatel	Draka	vypsal	odměnu	na	odhalení	zdroje	metanolu,	teď	byl	sám	zadržen.	Jo,	já	sem
měl	z	tohodle	vexláka	špatnej	pocit,	už	když	po	první	otravě	říkal,	že	ty	flašky	od	něj	nejsou,	že
jsou	to	padělky.	Pocit,	že	je	to	šméčko	sem	získal,	když	sem	ho	viděl	ve	zprávách	tvrdit,	že
alkohol,	co	kurví	někde	čističku,	se	do	řeky	nedostal	od	něj,	i	když	hasiči	říkali,	že	to	musel
někdo	vylejt	do	vody	v	místech	jeho	"likérky".	Otázka	je,	proč	to	trvalo	tak	dlouho.	Alkoholová
špína.

Podvodníci	prodávají	pozemky	na	Měsíci.	Za	cár	papíru	dáte	i	pět	tisíc.	Chci	vám	jen	říci,	že
nikdo	ze	země	nemá	nárok	na	cokoliv	na	měsíci,	ne	tedy	z	toho	důvodu,	že	vy	lidé	jste	si	to
zakázali,	ale	nýbrž	z	toho	důvodu,	že	kdybyste	tam	začli	cokoliv	stavět,	tak	přiletí	náš	stavební
odbor	a	vaši	nelegalní	stavbu	odstraní.	Pochopitelně	na	pozemský	náklady.

Web	nabízí	Dánovi	s	nejmenším	penisem	nový	iPhone.	Aby	si	zpříjemnil	život.	Nechci	si	nijak
poměřovat	čůráky,	ale	faktem	je,	že	kdybych	měl	nejmenší	péro	na	světě,	tak	bych	asi	nechtěl,
aby	si	ho	celej	internet	prohlížel	a	spíš	bych	se	snažil	si	zpříjemnit	život	práškama	v
psychiatrický	péči.

Nikdy	jsem	nikomu	neublížil,	napsal	čtenářům	lídr	KSČM	v	hradeckém	kraji.	To	je	lež	jako	věž.
Nevěřím	nikomu,	kdo	mi	tvrdí,	že	je	slušnej	normální	člověk	a	nevěřím	nikomu,	kdo	říká,	že
nikomu	neublížil.	Jednou	vstupil	do	zločinecký	organisace	a	to	mu	nikdo	neodpáře.	Služba
totalitnímu	režimu	byl,	je	a	bude	vždycky	zločin	a	službou	komunistům	ublížil	všem,	kteří
komunisty	nechtěli.	

17.10.2012	v	11:01:24

z	tisku

Co	udělá	Facebook	s	vaším	vztahem?	No	co	asi	udělá?	Nic	pěknýho.	Facebook	je	mor	západní
civilizace	a	jen	dokazuje,	kolik	lidí	má	hovno	co	na	práci	a	jaký	sračky	řešej.	Naštěstí	já	účet
nemám,	protože	sem	úplně	normální	introvertní	ufon,	kterej	ma	radši	okolo	sebe	živý	a
skutečný	ufony	a	lidi,	klidně	i	v	malym	množství,	protože	žádnej	facebook	nenahradí	normální
"lidskej"	kontakt.	Na	facebooku	se	nevylejete	tak	dobře	jako	v	hospodě.	Navíc	mě	vadí	jedna
důležitá	věc	a	to	ta,	že	na	facebooku	sou	lidi,	se	kterejma	bych	se	normálně	nikdy	nebavil,
protože	jejich	názory	sou	dementní,	retardovaný	či	ještě	hloupější	než	ty	moje.	Což
pochopitelně	nemusim.	Jo	a	určitě	znáte	ve	svym	okolí	někoho,	kdo	se	jde	minimálně	před
spaním	podívat,	jestli	se	nějakej	retard	náhodou	nenudí...
Podle	výzkumu	z	roku	2009	jde	celých	třicet	šest	procent	lidí	mladších	pětatřiceti	let	ihned	po
sexu	zkontrolovat	nově	příchozí	zprávy	na	Facebooku.	Pokud	je	to	pravda,	tak	to	je	nářez.	To	už
je	lepší,	když	se	de	jeden	z	partnerů	po	šukaní	najíst	nebo	si	dát	cigáro.

Přestaňte	kriminalizovat	užívání	drog,	vzkázali	britští	experti	vládě.	Jo,	odborníci	jsou	jedna	věc,
ale	politická	omezenost	vůdců	věc	druhá.	Co	by	se	asi	muselo	stát,	aby	světu	došlo,	že	válka
proti	drogám	je	předem	prohraná.

Solar	panel	control	systems	vulnerable	to	hacks,	feds	warn.	Vtipný,	jestli	pak	jsou	i	nějaký
instalace	v	čechách?

Walking	Dead	S03.	Jo,	rozjela	se	třetí	série	walking	dead.	doufám,	že	se	opět	můžu	těšit	na
větší	množství	zombíků...	:)

Většina	párů	usíná	bez	pusy	na	dobrou	noc.	Hmmm....

Není	lepší	investice,	říká	Janeček	o	milionech,	které	mají	propojit	dobré	lidi.	Já	nevim,	čim	dýl
tohodle	janečka	sleduju,	tím	víc	mám	pocit,	že	jenom	utrácí	a	pere	peníze	za	zbytečný	věci.
Jeho	protikorupční	fond	ještě	žádnou	korupci	neodhalil	ani	nenahlásil	(kromě	již	dávno	známých
podezření)	a	miliony	by	rozhodně	neměly	bejt	tím,	co	spojuje	dobrý	lidi.	Protože	když	spojíte
lidi	milionama,	tak	je	to	spíš	uplácení.	A	vsadím	se,	že	ty	jeho	firmy	co	automaticky	likvidují
trhy,	ehm	pardon	prej	tvoří,	rozhodně	nejsou	registrovaný	v	čechách,	ale	nýbrž	v	nějakym
daňovym	ráji....	

16.10.2012	v	11:26:35
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pracovní	úterý

no	je	úterý.	máme	dneska	schůzku	domovního	výboru.	předpokládám,	že	vzhledem	k	drtivému
vítězství	komančů	v	krajích,	vyhledáme	v	archivu	zakládací	listinu	domovní	komise,	nechám	se
prohlásit	domovním	důvěrníkem,	znárodníme	byty,	buržoazní	kapitalisty,	kteří	draze	pronajímají
své	bytu	zahraničním	pracovníkům	(hlavně	z	ukrajiny	a	indie)	pověsíme	na	kandelábr	před
barákem	a	do	uvolněných	bytů	nastěhujeme	pracující	proletariát.	program	je	jasnej.	

16.10.2012	v	11:15:28

retardovaná	píča

tak	teďka	mi	psala	retardovaná	manda	učitelka,	zrovna	když	už	začali	chlapi	makat	a	sundavat
azbestocementový	roury,	že	rozmyslela	a	že	by	ráda	tu	svoji	plechovou	rouru	sundala.	měsíc
nám	říká,	že	ne,	že	ji	chce	nechat	a	teďka	mám	v	mailboxy	3x	emajl,	že	si	to	rozmyslela	a	že	ji
chce	sundat.	to	je	retardace.	maximální.	ani	bych	se	nedivil,	kdyby	volila	komunisty.	

15.10.2012	v	11:22:29

kanál	jménem	česká	republika

volové,	raděj	bez	komentáře,	ale	iluze	o	českym	národě,	jeho	paměti	a	potřebách,	sklouzli	do
hluboký	žumpy	jako	průjem	ze	skaženejch	vajec.

Čeští	voliči	trestali	za	úspory	a	trpí	kolektivní	ztátou	paměti,	zní	ze	zahraničí.

Ornella:	Bojím	se	o	děťátko!	Partyšová:	Žalobu	nestáhnu.	No,	je	fakt,	že	až	nastoupěj
komunisti,	tak	ornela	se	vrátí	do	jzd	i	s	matkou.

Nový	hygienik:	Boj	s	hlukem	z	technoparty	je	neefektivní,	změníme	to.	Jasně	mrdky.	A	koncerty
nebudou,	hovno	bude...	

15.10.2012	v	10:50:27

volby	podruhý

1)	mešťáci	si	po	třech	dnech	všimli,	že	na	místě,	kde	je	přechod,	stojí	dodávka	ze	který	teče
olej.

2)	Klaus:	Výsledek	voleb	je	srozumitelný,	je	na	všech,	aby	vyvodili	závěry.	Jo,	chápu,	že
výsledku	rozumí,	protože	je	za	něj	zodpovědnej.	A	znova	budu	tvrdit,	že	kdyby	klaus	znal
špinavý	peníze	a	potlačoval	během	svý	vlády	korupci	a	kdyby	nepodepsal	se	zemanem	opoziční
smlouvu,	mohl	to	být	president	reformátor.	Jenže	není,	protože	ho	vycvičili	komunisti	v
prognostickym	ústavu,	kapitalismus	si	představoval	jako	harvardský	fondy,	setuzu	a	mrázka,
takže	jeho	snaha	zůstat	odlišný	neznamená,	že	by	veřejně	ohlásil	comming-out,	ale	nýbrž	že	se
obklopuje	kreaturama	typu	jakl,	hájek	či	podporou	záhadných	národovecky-teplých	hnutí	typu
d.o.s.t...

ale	s	těma	komančema	je	to	fakt	zlý,	fakt	zlý.	

14.10.2012	v	12:31:25

jolly	joker	&	p.b.u.

v	klubu	xt3.	jo,	byli	sme	se	včera	podívat	v	xt3	na	jolly	joker	&	p.b.u.	
xt3	slavila	šest	let	od	otevření	na	žižkově	a	vstup	byl	zdarma,	já	si	ji	pomatuju	ještě	na
palmovce,	pár	pěknej	vzpomínek	mám,	její	žižkovská	etapa	jde	už	mimo	mě,	ale	protože	ji
"žolíci"	před	těma	šesti	lety	otvírali	a	petr	je	příjemnej	týpek,	jenž	se	nám	před	nějakým	časem
svěřil,	že	má	jistou	představu	o	dalším	hraní,	tak	jsme	si	ho	prostě	šli	poslechnout.	jo	bylo	to
vtipný,	jenom	basa	a	kytára,	zahráli	fakt	dobře,	ale	tak	trošku	jsem	si	uvědomil,	že	to	bylo
hraní	hlavně	pro	pamětníky.	ti	mladí	co	choděj	do	žižkovskej	bárů	tuhle	éru	žolíků	nepomatujou,
takže	je	zvedli	ze	židlí	klasický	ghostbusters	:)	

po	skončení	diskotéka,	takže	já	stále	namlsaný	acid	technem	v	podáni	mayparu	poslední
prázdninový	víkend,	jsem	se	ani	ze	židle	nezvedl.
xt3	jinak	nic	pro	mě,	hnusný	starobahno,	a	na	horním	baru	nepříjemná	dredatá	typka.	
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13.10.2012	v	22:28:50

volby

průser.	jedním	slovem	megaprůser.	mám	si	snad	myslet,	že	mainstream	v	týhle	zemi	znamená
podporovat	komunisty	a	sledovat	člány	o	ornele	a	kanálu	koktovi???

zlo.



KSČM	nasadila	do	voleb	37	politruků	s	titulem	RSDr.	To	sou	kádry....	fakt	jo.

ČSSD	připouští	debatu	o	zrušení	zákazu	vládní	spolupráce	s	komunisty.	No	jen	aby	Bohušovi
nezůstaly	rovnátka	v	komunistický	prdeli.

Paroubek	prohrál,	získal	tři	procenta.	Viní	z	toho	předvolební	průzkumy.	Jo,	Jirka	perlí,	ale	taky
už	skončil...	mrtvola,	politická.	

13.10.2012	v	22:12:55

pátek

jo	je	pátek,	flákačů	svátek.	
dneska	docela	lítání,	byl	sem	v	jedný	bance	ulejt	nějaký	drobný,	pak	v	druhý	zařídit	si	penzijní
připojištění,	protože	to	jediný	se	do	budoucnosti	ještě	prej	vyplatí,	protože	od	příštího	roku
bude	penzijní	připojištění	sice	furt	skoro	stejný,	akorát	ta	kurva	kalousek	řekl,	že	již	nebude
stát	garantovat	nulovej	výnos	či	co,	takže	pojištění	co	si	člověk	bude	šetřit	může	bejt	na	důchod
menší	než	si	tam	celkem	pošle.	já	tomu	kurva	hovno	co	rozumim,	ale	faktem	je,	že	i	matka	mi
řekla,	abych	si	ho	nechal	zařídit	ještě	podle	starejch	pravidel,	protože	nový	pravidla	budou	na
piču.	Druhej	pilíř	důchodový	reformy	jsem	zamítl,	respektive	matka	má	stejnej	názor	jako	já.
Proč	si	přelejvat	prachy	do	nějakejch	fondů,	když	stát	za	ně	neručí	a	úplně	v	pohodě	se	může
stát,	že	je	správce	rozkrade,	pak	řekne,	že	se	stala	chyba	a	já	se	budu	v	důchodu	jen	soudit	o
důchod.	Nasrat.	Kdybych	byl	hráč	a	měl	peněz	jako	sraček,	tak	už	si	dávno	s	fondama	hraju.
Jenže	nejsem	ani	jedno,	ani	druhý,	tak	nasrat.	Nepočítaje	v	to,	že	v	maďarsku	to	zkusili	a	když
státu	docházejí	prachy	tak	první	na	co	šáhne	jsou	peníze	na	důchody.	Což	v	tom	maďarsku
udělali.	Nasrat	prostě.

Lékaři	propašovali	Češku	do	Sýrie.	Jela	jsem	mezi	krabicemi	a	kufry	s	léky,	říká.	Já	tyhle
emancipovaný	mařky	západního	typu	nechápu.	Jezdej	tam,	kde	nejsou	moc	vítány	a	pak	se
diví,	že	na	ně	arabáči	šahaj	a	chtějí	je	vošukat.	Docela	by	mě	zajimalo,	co	by	se	stalo,	kdyby
tuhle	mandu	z	čech	chytla	syrská	armáda	a	řekla,	že	je	špion.	Myslim,	že	by	si	s	nějakym
Schwarzenbergem	moc	hlavu	nelámali	a	neměli	by	problém	mu	poslat	hlavu	té	bílé	nevděčnice,
co	ilegálně	v	kufru	auta	překročila	hranice,	fedexem	přímo	do	strakovky.	Vždyť	nejspíš	tím
porušila	jistá	základní	pravidla	o	suverenitě	států	a	jejich	volbě,	koho	si	k	sobě	pozvou	či	ne.	Ať
se	nám	to	líbí	nebo	ne.

Šéf	Muslimského	bratrstva	vyzval	k	tažení	na	Jeruzalém.	Pomatujete	si,	jak	média	stříkala
blahem	z	tažení	svobody	po	severní	africe,	které	nazýváno	bylo	"arabským	jarem"?	Tak	doufám,
že	budou	stříkat	dál,	až	nějakou	hlavu	ručníkem	ovázanou	napadne	vyhlásit	tažení	na	evropu.	A
všichni	víme	z	dějepisu	základní	školy,	že	ti	arabové	byli	na	pyrenejskym	poloostrově	dost
dlouho...

To	je	snad	legrace,	komentuje	Klaus	udělení	Nobelovy	ceny	za	mír	EU.	Chápu,	že	byl	nasranej,
když	ji	očekával	on	sám...

MF	Dnes	a	Lidové	noviny	propouštějí	a	spojují	některé	redakce.	Jo,	a	bejvávaly	lidovky	dobrý
čtení.	Globalizace	udělala	z	tisku	hromadu	reklamních	letáků.

Komunisti	si	jdou	po	krku,	KSČ	ubírá	volební	hlasy	KSČM.	Jojo,	mrtvej	komunista,	nejlepčí
komunista.	Jo,	kdyby	byla	vůle,	tak	by	je	zakázali	hnedka	po	převratu.	Jenže	nebyla,	takže	to
podle	toho	vypadá.	

Leoši	Marešovi	svět	gayů	nesvědčí.	Nic	proti	buznám,	i	buzna	může	mít	koule,	ale	tohle	je
přesně	to,	co	já	pracovně	nazývám	"gay	style",	jen	pro	vaše	pochopení.	Takovejhlech	unisex
obleků	je	vidět	mezi	mladými	pražany	hodně,	za	starejch	časů	metrosexuálů	bylo	ještě	možný
rozeznat	pohlaví,	ale	dneska...	tihle	přiteplení	módní	blbečci	úplně	zapomněli,	že	bejt	buzna
ještě	neznamená	zbavit	se	koulí.

Včera	mi	ivka	v	této	souvislosti	připomněla	Sibylyno	proroctví:	"Ženy	sukní	svých	odloží	a
sukněmi	mužů	odívati	se	budou.	Jednou	velmi	dlouhý,	pak	krátký	a	v	době,	kdy	bude	lidstvu
nejhůře,	vlas	kratší	mužů	nositi	budou.	Přijde	doba,	že	z	tisíce	dívek	jediné	panny	nebude,
neboť	dívky	panenství	své	už	před	zasnoubením	mužům	jiným	za	zlato	a	víno	dají.	Bude	to	pro
ženu	doba	rovnoprávnosti	i	bezcennosti.	Bude	celá	Evropa	žíti	ve	strachu,	co	bude	zítra?"	

12.10.2012	v	12:52:31

až	vám	vypnou	internety

tak	zjistíte,	že	nic	neumíte	a	že	je	okolo	vás	spousta	blbců,	kteří	byli	chytří	jenom	díky	wiki	a
google.	

11.10.2012	v	13:24:04

advokáti
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systémových	pijavic	stále	narůstá...	Počet	advokátů	stoupá,	v	ČR	jich	je	už	skoro	10	tisíc

imho	vždycky	mě	pobaví,	když	nám	pod	okny	na	červenou	zastaví	luxusní	automobil
(popřípadně	jede	do	vedlejší	pizzerky)	a	v	ní	sedí	nějakej	honimír	a	na	plný	koule	jede	číšnickej
rap	v	podání	rytmuse.	fakt	není	co	závidět...	

11.10.2012	v	12:23:30

pár	kocovinových	poznámek

1)	Chodí	českým	internetem	nějaký	spam	vydávající	se	za	oficiální	dopis	z	čsob,	který	jste	si
poslali	sami	sobě.	i	tak	se	obchoďáci	z	jedné	nejmenované	společnosti,	kde	dělám,	museli
optat,	zda-li	to	není	důležitá	zpráva	a	jestli	mají	reagovat.	zmohl	jsem	se	pouze	na	OLOL

Vážený	kliente,
obrací	se	na	Vás	služba	zpracování	plateb	ČSOB.

Vaše	žádost	o	provedení	platby	byla	přijata,	ale	bohužel	nemá	ČSOB	v	současné	době	možnost
ji	zpracovat.
Důvod	�	nesprávné	údaje	v	platebním	příkazu.
Prosím,	zkontrolujte	údaje	v	podané	žádosti.	(ufo	poznámkazde	je	odkaz	na	jakési	IPčko,	kde
běží	ubuntu,	apache	a	nějaká	podivná	aplikace,	kterou	jsem	hlouběji	nezkoumal)

Do	té	doby,	než	budou	údaje	opraveny,	se	budou	finanční	prostředky	nacházet	ve
�zmrazeném�	stavu.
Po	opravení	údajů	v	platebním	příkazu	budou	finanční	prostředky	odeslány	do	10	minut.

S	úctou
Služba	zpracování	plateb	ČSOB	

S	čímž	je	spojena	jedna	věc,	jelikož	borcí	co	se	staraj	o	firemní	exchange,	použivají	jako
antispam	nějakou	mrdku	zdarma	od	microsoftu,	takže	tyhle	spamy	mi	požírá	až	thunderbird,	se
rozhodli	že	upgradujeme	exchange	na	nějakou	verzi	2012	co	má	vyjít	příští	rok.	Protože	je	to
mrdka	od	microsoftu,	tudíž	přestanou	pro	ní	dodávat	mizerný	antispam	zdarma,	tak	usoudili,	že
nejlepší	bude	říci	mě	a	posadíme	před	tu	exchange	antispamovou	gateway	postavenou	na
linuxu.	Jo,	starej	dobrej	linux	opět	zachraňuje.	No	a	taky	je	problém,	že	nechtějí	koupit	drahej
antispam	od	nějaký	třetí	strany.	Mě	je	to	jedno,	ale	tenhle	microsoftí	svět	není	můj	svět,
protože	má	divný	pravidla	(Microsoft	opět	mazal	soukromé	soubory	na	SkyDrive).

2)	Marek	Dalík	do	vazby	nemusí,	rozhodl	soud.	Doma	na	něj	čekal	Topolánek.	Posraný	pane
presidente	Václave	Klausi,	děkuji	vám	za	aplikaci	vaší	představy	kapitalismu,	kterou	jste
pomáhal	vytvořit.	Celý	je	to	postavený	na	politický	korupci,	nikoliv	na	normálnám	tržním
hospodářství.	Říci,	že	Topolánek	a	Dalík	jsou	hoši	co	si	tajně	hulej	čůráky,	protože	jak	jinak
vysvětlit,	že	Topolánek	má	klíče	od	Dalíkova	bytu,	žeano	,	je	urážka	všech	homosexuálů.

3)	Denně	zemře	15	komunistů,	KSČM	i	tak	čeká	volební	úspěch.	Solidní	úmrtnost,	ale	i	tak	je	to
pořád	málo.	Zdá	se,	že	ani	aféra	s	levným	pančovaným	alkoholem	nepomohla	zrychlit	křivku
úmrtnosti.

4)	Čínští	výrobci	hacknuli	komunikační	čipy	v	kabelu	Lightning.	No,	furt	ještě	ti	velcí	výrobci
(nejen	Apple,	ale	i	Cisco)	nepřišli	na	to,	že	dělat	proprietární	kabely	je	fakt	píčovina.

5)	Reportáž:	cvičný	útok	na	EU	na	vlastní	kůži.	Pěknej	článek,	ale	tak	nějak	sem	nepochopil,
proč	by	měli	tvůrci	botnetu	umisťovat	řídící	servery	(c&c)	v	čechách,	když	je	spousta
zajimavějších	míst	jako	rusko,	bělorusko,	čína	či	různé	obskurní	ostrovní	státečky.

6)	Ve	sněmovně	bylo	odposlouchávací	zařízení.	Patrně	nefunkční.	No	tohle	já	fakt	nechápu.
Chtěji	mi	tvrdit,	že	v	místnosti,	kde	se	scházejí	ministři,	dvacet	let	nikdo	nevyměnil	ledničku	na
víno?	Když	tedy	byla	ta	štěnice	(údajně	přes	dvacet	let	stará)	pod	ledničkou.	Nevěřím,	že	by	si
ministři	nechali	nějakej	dvacet	let	starej	krám	a	tudíž	by	si	štěnic	ve	strakovce	museli	při
výměne	všimnout.	Jenže	to	víte,	politický	štěnice	jen	tak	nezničíte...

7)	Cesta	do	lesa.	Jo,	všimnul	sem	si	v	emhádé	celkem	masivní	kampaně	na	vorlův	novej	film
cesta	do	lesa.	Ten	první	díl,	cesta	z	města,	sem	viděl.	V	podstatě	jen	ze	sympatií	k	hanákovi	a
sklepákům,	a	musim	říci,	že	jsem	z	něj	moc	blahem	nestříkal.	Vorlova	"poetika"	mi	byla	taková
cizí	a	divná,	bylo	vidět,	že	v	IT	nikdy	nedělal,	že	je	to	jen	hérec,	protože	nechápu,	proč	by	se
ajtík	dobrovolně	vzdával	civilizace	a	šel	makat	do	lesa,	když	v	lese	si	vydělá	míň	a	navíc	musí
dřít	jako	kůň.	U	počítače	můžete	dělat	spoustu	věcí,	pracovat,	stahovat	nelegální	filmy,	muziku
a	hry,	nakupovat	drogy	či	v	případě	nudy	prudit	na	internetových	fórech	blbečky,	kteří	celý	den
píšou	jak	hrozně	jsou	pracovně	vytížený.	Jo,	to	je	jasný,	že	přijde	můj	odchod	z	města	na
venkov,	ale	nevidím	důvod,	proč	bych	po	27letech	strávených	s	výpočetní	technikou	šel	makat
do	lesa.	Prostě	ty	Vorlovy	představy	o	IT	a	lese	vycházejí	z	jeho	podivných	emočních	hnutí
mysli	a	pokračování	jeho	cesty	je	podle	mě	jen	marnou	agitkou	na	lesáky	a	"divokou"	přírodu	v
čr.	

http://www.novinky.cz/kariera/281177-pocet-advokatu-stoupa-v-cr-jich-je-uz-skoro-10-tisic.html
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No,	přesně	jak	je	ke	všimnutí	na	plakátu	k	filmu,	hlavním	sponzorem	tohodle	díla	jsou	lesy
český	republiky,	tudíž	si	lesáci	zaplatili	normální	agitku.	(Lovu	zdar!	Nejspokojenějšími	diváky
Vorlovy	komedie	budou	zástupci	Lesů	ČR)

8)	V	rádiu	jedou	Levellers.	Jo	pěknej	olckůl	a	vzpomínky	na	rockotéky	v	pardubicích	u	žlutýho
psa,	kdy	do	nás	tehdy	mladej	aleš	bleha	s	dredama	hustil	nejen	tyto	výtečníky,	ale	i	nirvanu,
rage	against	the	machine,	young	gods,	machine	head	či	green	jello....

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

Get	the	latest	Flash	Player	
Get	the	latest	version	of	QuickTime

11.10.2012	v	11:56:58

right	guard

jo	vopravdu	potěší,	když	ve	frontě	na	rohlíky	a	sekanou	musíte	čuchat	nějakýho	reklamního
ochránce.	lidi	nemaj	soudnost	a	já	se	díky	tomu	málem	poblil.	fakt	lepší	smrdět	než	tohle	peklo
pro	jemnocitný	nosánky.	

11.10.2012	v	08:18:01

dyzajnblok

no	na	rádiu	jedna	je	nějaká	reportáž	z	jakýsiho	dyzajnbloku,	asi	nějaky	dyzajnový	akce.	nějaká
kundička	se	rozplívá,	jaký	to	bylo	celý	dyzajnový	a	že	je	hrozně	pěkný	jak	se	kvůli	tomu	lidi	i
pěkně	oblíkli.	ona	sama	si	prý	vzala	kravatu,	protože	si	ji	koupila	někde	v	sekáči.	no,	dokážu	si
představit,	že	všichni	měli	stylový	dyzajnový	hranatý	brejle	(černý	nebo	bílý)	a	takový	ty
variace,	který	sou	trendy	v	současným	roce	a	kterým	pracovně	říkám	"gay	style".
A	hrozně	moc	by	chtěla,	aby	stát	podporoval	dyzajn.	
Aby	se	z	toho	dyzajnyu	neposrali,	řekl	bych,	že	dneska	se	hledí	hlavně	na	technologie	a	dyzajn
a	nikoliv	na	funkčnost.	

10.10.2012	v	14:58:57

windows	8

hm,	mám	takovej	pocit,	že	sice	ještě	oficiálně	windows	8	nejsou	prodeji,	ale	už	mají	jakýsi
service	pack	:)
Microsoft	announces	a	cumulative	Windows	8	update,	improving	app	performance	and	battery
life.	

10.10.2012	v	14:17:41

pěknej	uptime

úplně	sem	zapomněl,	ale	servřík	má	1039	dnů	uptime	:)	

http://get.adobe.com/flashplayer/
http://www.apple.com/quicktime/download/
http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-57836400-lesni-fantasy
http://www.levellers.co.uk/
https://en.wikipedia.org/wiki/Green_Jell%C3%BF
http://thenextweb.com/microsoft/2012/10/09/microsoft-rolls-out-basket-of-windows-8-updates-improving-app-performance-and-battery-life/


10.10.2012	v	14:02:20

windows	95

kolega	přitáhnul	fakt	velkej	starej	bigtower	s	windows	95.	oldschool	:)

10.10.2012	v	12:53:14

středa

no	do	vejplaty	zbejvá	pár	dnů,	tak	to	snad	nějak	přežijem.
kurz	dolaru	je	pod	dvacet	korun	a	ten	bitcoin	taky	dobře	lítá.

ten	divnej	zčervenalej	týpek	v	teplákách	co	jel	dneska	s	námi	tramvají	směrem	metro
strašnická	se	fakt	zvláštně	kýval	a	velmi	výrazně	si	před	celou	tramvají	rukou	vytahoval
nohavice	až	ke	koulím	a	rukou	šátral	někam,	kde	by	neměl	a	bylo	by	lepší,	kdyby	mu	ta	ruka
upadla.	zvláště	maminky	s	dětmi	co	jely	se	mnou	v	tý	tramvaji	se	po	něm	divně	dívaly	a
pravděpodobně	jim	došlo,	co	se	chystá	ten	mentálně	postiženej	dělat.	pravidelný	pohyb	rukou
dopředu	a	dozadu.	docela	sem	byl	rád,	že	se	k	tomuhle	sterotypnímu	pohybu	nedostal	před
mým	vystoupením	z	mhd.	už	je	to	fakt	dlouho	co	sem	nepotkal	úchyláka,	kterej	by	si	ve
veřejnym	prostředku	honil	péro.

stejnej	krypl	jako	ten	morgoš	se	kterým	včera	tv	nova	dělala	rozhovor,	protože	znásilnil	nějakou
ženskou,	byl	18x	odsouzen	a	soudce	ho	pustil,	protože	prý	nic	nespáchal,	jelikož	slovy
morgoše:
reportér:	"to	jste	se	domluvili	a	bylo	to	dobrovolně?"
morgoš:	(přeloženo	do	češtiny):	"bylo	to	dobrovolný."
reportér:	"a	to	se	ani	trochu	nebránila?"
morgoš:	"ze	začátku	jo,	ale	pak	přestala."

prostě	zbytečnej	člověk	(stejně	jako	ten	soudce,	kterej	morgoše	pustil	na	svobodu),	kterej	není
přínosem	naprosto	pro	nikoho	a	jeho	smrt	by	nikomu	neublížila	a	jen	by	společnosti	prospěla.
jo,	je	to	krutě	řečený,	ale	nemám	žádnou	hipísáckou	či	multikulti	alternativu	(kromě	toho,
nastěhovat	ho	ke	kocábovi	a	lejně).	

10.10.2012	v	12:47:47

ehm

Boxeři	dali	k.	o.	zlodějům,	když	bránili	svá	luxusní	auta.	OLOL	tomu	říkám	vybrat	si	špatně	:))

http://www.tyden.cz/rubriky/sport/ostatni-sporty/boxeri-dali-k-o-zlodejum-kdyz-branili-sva-luxusni-auta_248532.html


Ruský	kapitán	vypil	lahev	vodky,	pak	naboural	do	vrat	plavební	komory.	OLOL	tomu	říkám
dobře	se	vyndat	:))

Nepřítomný	Rath	křtil	knihu:	Je	to	psycho	bez	konce,	vzkázal	z	vazby.	OLOL	tomu	říkám	bejt
megačůrák	

10.10.2012	v	00:05:43

23:23

návrat	z	venčení.	venku	zima.	nikdo	nikde.	proč	taky.	když	du	ven	já.

ještě	sem	si	vzpomněl,	že	me	celkem	dojímá,	když	někdo	v	tramvaji	kašle	do	ruky	místo	do
rukávu,	a	při	vystupování	se	nejdřív	tou	rukou	s	chrchlema	chytne	za	madlo	sedačky,	pak	za
jednu	mastnou	tyč	a	nakonec	za	druhou	při	vystupování.	já	chápu,	že	nás	učili,	že	při	kašli	si
máme	zakrejt	ústa	rukou,	ale	asi	nebylo	míněno	dlaní	nebo	pěstí,	ale	spíš	rukávem	třeba	ne?

vyšel	s	českým	komentářem	vojničův	rukopis.	(cadpress)	

09.10.2012	v	23:28:09

kanál,	žumpa	a	hnůj

no,	sice	je	českej	bulvárek	takovej	malej	českej	hnojník,	já	bych	se	k	tomu	nijak	nevyjadřoval,
kdybych	neměl	za	cíl,	aby	vyhledávače	začli	indexovat	-	jak	se	říká	moderně:	tak	nějak	jinak	-
slova	jako	kanál,	hnůj	a	žumpa.	Protože	to	co	předvádějí	některý	kreatury	fakt	nemá	nic
společnýho	ani	s	bulvárem.	

09.10.2012	v	13:52:56

z	tisku

evropská	unie	je	plná	debilů	co	jsou	na	špatnym	místě:

Jak	vyhnat	z	internetu	teroristy?	Špehováním	všech	uživatelů,	navrhla	pracovní	skupina	EU.
Opravdu	retardi,	kteří	se	internetu	bojí,	protože	jednou	se	může	tahle	globální	síť	stát	základem
jediného	státu	nazývaného	Země.

EU	chce	stomegabit	pro	každého.	Za	9	miliard	eur.	Vyhozený	prachy.	Už	vidím	jak	chtějí	tyhle
rychlosti	monitorovat.	Ale	jo,	my	co	umíme	stahovat	to	oceníme,	protože	porno	s	dětmi	a	se
zvířátky	si	díky	evropský	unii	stáhneme	o	půl	hodiny	dříve	než	nyní.	Tedy	já	se	se	svými	"až
60Mbit	od	UPC"	:))

http://zpravy.idnes.cz/rusky-kapitan-vypil-lahev-vodky-a-boural-ffv-/zahranicni.aspx?c=A121009_194340_zahranicni_ert
http://www.novinky.cz/domaci/281047-nepritomny-rath-krtil-knihu-je-to-psycho-bez-konce-vzkazal-z-vazby.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojni%C4%8D%C5%AFv_rukopis
http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/0/5/7491-VOYNICHUV-RUKOPIS
http://www.lupa.cz/clanky/jak-vyhnat-z-internetu-teroristy-spehovanim-vsech-uzivatelu-navrhla-pracovni-skupina-eu/
http://connect.zive.cz/clanky/eu-chce-stomegabit-pro-kazdeho-za-9-miliard-eur/sc-320-a-165768


Kefír	za	volant	rozhodně	nepatří,	oznámil	hlavní	hygienik.	No	jasně,	zkvašenej	nápoj	no...	

09.10.2012	v	12:30:37

upc	hell	pokračuje

samozřejmě,	nic	se	nestalo.	dneska	ráno	furt	ta	samá	adresa.	takže	sem	se	nasral,	opět	vytočil
číslo	upc	hotline	a	začal	prudit	ry	retardy	co	tam	dělají	na	hotlajně.	chvíli	sme	si	povídali	o	tom,
kdo	co	chápe	a	co	nechápe,	znova	sem	vysvětlil	o	co	mi	de:	trivialita,	protože	změna	ip	adresy
znamená	pár	změn	v	dns	a	tudíž	jistý	drobný	výpadek.	Skvělej	rozhovor:
já:	"no	já	nevim,	všichni	všechno	chápete	jako	chápani,	včera	mi	vaši	kolegové	taky	vyprávěli
pohádku	jak	chápou	o	co	mi	jde,	ale	jaksi	to	taky	nepochopili."
upc:	"ale	vy	mě	nechápete."
já:	"ale	já	vás	chápu	dobře,	vy	mě	nechápete,	už	volám	od	pátku	na	tu	vaší	hotlajnu	a	snažím
se	marně	vysvětlit	o	co	mi	jde.	včera	mi	nějakej	váš	chápavej	kolega	řekl,	že	je	všechno
připravený	a	že	mám	za	dvě	hodiny	dát	renew.	a	nic	se	nestalo."
upc:	"a	zkoušel	jste	restartnout	modem	a	to	vaše	zařízení?"
já:	"vy	to	asi	nechápete,	restart	není	nutný,	jedná	se	jen	o	dhcp,	ale	pro	svůj	klid	a	vaši	jistotu
jsem	restartoval	vícekrát	než	bylo	zdrávo."
upc:	"já	to	chápu,	a	zkoušel	jste	tu	původní	adresu	na	vašem	rozhraní	zakázat?"
já:	"ehm?	proč	bych	měl	zakazovat	na	interfejsu	původní	adresu,	když	adresu	přiděluje	dhcp
server	a	navíc,	jak	jste	si	kontroloval,	máme	tu	adresu	fixovanou	na	hardwarovou	adresu.	vy	to
fakt	asi	nechápete,	že	jo."
upc:	"no	já	to	chápu,	vy	mi	asi	nevěříte,	že	to	chápu,	ale	skutečně	chápu."
já:	"chápete,	že	vám	nějak	nemám	důvod	věřit?"
upc:	"chápu,	já	to	předám	technikovi	a	on	vám	zavolá."
já:	"ne,	vy	to	zase	nechápete,	tímhle	už	sem	si	včera	prošel,	máte	to	určitě	ve	svých
záznamech,	čekal	jsem	na	telefonát	nějakýho	vašeho	technika,	kterej	mi	řekl,	že	je	vše
připravený,	bylo	tak	19h	a	že	prej	do	dvou	hodin	mám	dát	renew.	Udělal	jsem	tu	chybu,	že	sem
mu	věřil	a	teďka	chci	celej	problém	vyřešit.	Chápete?"
upc:	"já	vás	chápu,	ale	vy	mě	nechápete.	tohle	musí	udělat	zkontrolovat	technik."
já:	"no	tak	mě	na	něj	přepojte	a	můžeme	to	dořešit."
upc:	"vy	mě	nechápete,	já	vás	na	něj	nemůžu	přepojit."
já:	"no	to	nechápu,	tak	si	za	nim	zajděte."
upc:	"to	bude	chvíli	trvat."
já:	"nevadí,	já	mám	času	dost."
upc	po	pár	minutách:	"už	jsem	zpět,	v	systému	je	to	všechno	dobře	nastavený."
já:	"jo,	to	už	mi	říkal	kolega	včera.	vy	nechápete,	že	to	asi	dobře	nastavený	není,	protože	si	na
to	naše	zařízení	novou	ip	adresu	nelízlo.	přepojíte	mě	na	svýho	vedoucího?"
upc:	"nepřepojím,	on	vám	nepomůže."
já:	"to	nechápu,	jak	nepomůže?"
upc:	"on	má	na	starosti	jiný	věci.	my	vám	zavoláme."
já:	"vy	to	nechápete,	já	jsem	volal	už	v	pátek,	kdy	jsme	dostali	informativní	emajl	a	smsky.	v
záznamech	vidíte,	že	jsem	měl	snahu	se	domluvit,	tak	nechápu	v	čem	je	problém.	volat	mi
nebudete,	já	si	počkám."
upc:	"než	něco	zjistím,	tak	to	může	trvat	třeba	hodinu.	aby	vás	to	zbytečně	nestálo	peníze."
já:	"vy	to	furt	nechápete.	možná	jste	si	nevšiml,	když	jste	se	měl	ptal	na	DIČ	naší	firmy,	že
jsme	soukromá	firma	a	že	volám	z	firemní	pevný	linky	a	ta	pevná	linka	je	tu	proto,	abychom
mohli	vést	velmi	dlouhé	firemní	hovory,	takže	vám	nic	pokládat	nebudu	a	rád	bych	se	dobral
nejakýho	definitivního	řešení."
upc:	"tak	já	si	ještě	odskočím	za	kolegou,	ale	bude	to	chvíli	trvat."
já:	"už	ste	to	asi	pochopil,	já	mám	času	dost."

po	nějakejch	pěti	minutách,	kdy	bylo	v	telefonu	slyšet	vysoký	pracovní	nasazení	a	několik
peprnejch	výrazů,	který	jsem	pustil	pochopitelně	na	odposlech	a	mezi	kolegy	sme	si	také	řekli
několik	drsnějších	narážek	na	čůráky,	kretény	a	idioty	z	internet	providerů,	že	je	to	jako	všude
stejný,	se	týpek	vrátil:
upc:	"a	v	kolik	hodin	tu	adresu	chcete	změnit?"
já:	"vy	ste	to	furt	asi	nepochopil,	já	ji	chtěl	změnit	včera	v	pět	hodin	odpoledne,	po	práci
prostě."
upc:	"a	dneska	to	chcete	v	kolik	hodin?"
já:	"no	stejně	jako	včera	bych	to	rád,	to	jest	v	pět."
upc:	"a	myslíte	v	pět	ráno	nebo	večer?"
já:	"cože?"
upc:	"ráno	nebo	večer?"
já:	"no	vy	ste	nějaký	natvrdlý,	ne?	stejně	jako	včera,	v	pět	odpoledne."
upc:	"budete	to	mít	připravený."
já:	"a	můžu	vaše	jméno?"
upc:	"proč?"
já:	"no	jestli	to	nebude	fungovat,	tak	by	stížnost	nebyla	prostá	jména."
upc:	"bla	bla	bla	bla	bla"

jméno	sem	dostal,	ale	byl	to	urputnej	půl	hodinovej	rozhovor	s	hotlime	upc.	jsem	zvědavej	jak

http://www.tyden.cz/rubriky/relax/apetit/kefir-za-volant-rozhodne-nepatri-oznamil-hlavni-hygienik_248421.html


dopadnu	večer	a	důležitý	při	rozhovoru	s	nima	je,	nedat	se,	nenechat	se	donutit	položit	telefon,
že	vám	zavolají	později	nebo	abyste	zbytečně	neprovolali,	protože	mám	takovej	divnej	pocit,	že
ve	svý	metodice	pro	komunikaci	s	klienty	nemají	nic	o	tom,	že	můžou	klientovi	položit	telefon.	

09.10.2012	v	11:29:50

retardace	stále	pokračuje

pravda,	už	sem	se	vysral	na	to	bejt	v	práci,	ale	faktem	je,	že	mi	v	sedum	hodin	zavolali,	že	prej
už	je	nastavíno,	takže	sem	si	akorát	připravil	firewall	a	šel	sem	domů,	protože	dhcp	renew
nezabral(?),	byl	sem	ujištěn,	že	mají	lease	time	2h	a	musim	počkat(?),	tak	sem	došel	k	závěru,
že	opět	mlžej	a	že	bez	granátu	nic	nezmůžu.	teďka	sem	si	vzdáleně	restartnul	modem
(rlrktrická	zásuvka	ovladana	smskama	je	celkem	fajn	věc	:))	a	cisco	asu	a	furt	nic.	

08.10.2012	v	21:37:42

retardi	z	upc

znova	jsem	jim	tam	volal,	prej	mají	rozbitej	nějakej	systém.	nedokázal	jsem	z	nich	vymáčknout
jakej	systém,	kromě	dhcp	a	vlastní	hlavy,	můžou	mít	rozbitej,	nedozvěděl	sem	se	nic,	kromě
toho	"že	je	to	náš	interní	systém".
debilové.	jakobych	jim	už	nevolal	v	pátek	a	navíc	hláška	"tak	já	se	tam	u	vás	na	tom
nákladovým	nádraží	žižkov	stavim"	opět	vzbudila	okamžité	ticho	v	hlase	hotlajnisty.	

08.10.2012	v	17:48:49

upc	je	banda

velkejch	retardů.	snahy	se	k	nim	provolat....	bóže	zasranej,	za	co	mě	trestáš?	

08.10.2012	v	17:20:54

upc	a	změna	ip	adresy

jo,	minulej	tejden	nám	upc	do	práce	sdělilo,	že	do	10.10.	změní	naší	předplacenou	ip	adresu.
načež	sem	jim	hnedka	v	pátek	volal,	že	to	jako	hošánci	ne,	protože	na	adresu	máme	navázaný
nějaký	služby	a	že	když	už	měnit,	tak	jedině	v	předem	daný	okamžik,	ideálně	kdykoliv	po	20h.
No	to	ste	měli	slyšet	to	zděšení,	protože	v	upc	i	servisáci	makaj	nejspíš	jen	od	osmi	do	šesti,
takže	mi	vyšli	vstříc	a	vyhověli	mi,	že	prej	jako	to	uděláme	v	pondělí	v	17h.
no	dneska	mi	to	nedalo,	navíc	kolega	chtěl	vědět	jak	s	dns	serverama,	tak	sem	jim	znova
zavolal,	ujistil	se,	že	přeadresovávat	dns	servery	nebudou	a	dozvěděl	se,	že	ač	jsem	to	v	pátek
borcovi	kladl	na	srdce,	do	systému	nic	nezapsal	a	týpek	se	dost	divil	cože	to	vlastně	chci	za
službu.	No	nakonec	sem	mu	to	znova	vysvětlil,	on	asi	něco	do	systému	napsal,	jelikož	mi	nyní
volal	zase	někdo	jinej,	že	jako	tedy	můžu	v	17h	zavolat	a	že	tu	adresu	změníme.	upc	olol	

08.10.2012	v	12:45:48

chilli	mejdan

jo,	minulej	tejden	u	vočka	proběhla	taková	menší	ochutnávečka	různých	chilli	modelů.	Prostě
zkouška,	kdo	má	plechovější	hubu	:)



08.10.2012	v	12:23:07

a	jsme	opět	online!!!

konečně	doména	naběhla.	holt	prostě	nebylo	zaplaceno	v	termínu	a	skoro	tejden	sem	čekal,
než	se	zase	objeví	dns	záznamy	v	internetu.	jsem	zpět	a	ani	terminátor	mě	nedostane!	

08.10.2012	v	12:12:47

posraná	zkurvená	učitelka

mi	podělala	den	ještě	více,	než	zjištění,	že	na	naší	poště	probíhá	rekonstrukce,	půlka	je	zavřená
a	fronta	důchodců	spíčeně	dlouhá.	Nevim	co	tam	dneska	chtěli.

ta	kunda	K.,	která	na	dotaz	"Máte	již	instalovaný	elektrický	bojler	nebo	čekáte	až	na	konec
října,	tak	jak	jste	nám	sdělila?"	odpověděla	"nevím	tedy	proč	bych	měla	odpovídat	na	váš
dotaz".

Tak	sem	se	nasral	a	napsal	ji,	že:	"No	já	nevím,	asi	proto,	že	je	celkem	normální	odpovídat	na
pracovní	či	služební	korespondenci?	"	

08.10.2012	v	10:24:28

málo	věcí

občas	už	zapomínám	na	to,	že	člověku	stačí	k	životu	hrozně	málo.	není	to	ani	luxusní	auto,	není
to	ani	narvaná	lednička	žrádlem,	není	to	ani	kufr	plnej	drog	(i	když	ten	by	nebyl	špatnej	:))	či
plat	milion	měsíčně.	

07.10.2012	v	18:47:49



chčije

chčije	a	doména	furt	nic.	jsem	zvědavej,	jak	tohle	dopadne.	vyhraju-li	já	nebo	se	stanou
vlastníky	nějací	špekulanti.	obávám	se	ale,	že	do	druhýho	listopadu	nezmůžu	nic.	

07.10.2012	v	13:02:57

horečka

no	navíc	sme	byli	ve	čtvrtek	v	sokolovně	na	jídle,	kousek	od	míráku,	bylo	to	tam	skvělý,	fakt
sem	si	užil	jehněčích	žebírek,	akorát	sem	seděl	u	vokna	a	vod	tý	doby	ze	mě	chčije.	

06.10.2012	v	20:25:42

samolibý	šašek

Klaus	podpořil	v	přímé	volbě	prezidenta	Miloše	Zemana.	Je	prý	jediným	"politikem".	No,	jestli
von	i	ten	zeman	není	teplej,	protože	mě	nenapadá	jinej	důvod,	proč	ti	dva	hoši	po	sobě	tak
jedou.	nejdřív	opoziční	smlouva	a	teďka	je	nejlepší	politikem.	Jo,	je	to	děsný,	když	nám	klausův
kapitalismus	posral	dějiny.	Jo,	prostě	důkaz,	že	na	kapitalismus	by	si	neměli	hrát	přihřátí	blbečci
z	prognostickýho	ústavu,	kterýžto	byl	štrougalovou	líhní	budoucích	kádrů...

Za	střevní	infekci	tisíců	dětí	mohou	mražené	jahody.	Jak	jinak,	z	Číny	pochopitelně.	Jo,
představuju	si	čínský	zemědělství	jako	zemědělství	v	čechách	v	padesátých	letech	za	bolševika.
DDT	rozhodně	neškodí	a	hlavně	že	zabíjí	americkýho	brouka	(mandelinku	bramborovou	pro
neznalý).

Firmy	dávaly	peníze	TOP	09	a	získaly	Šiškovy	ministerské	zakázky.	Jo,	nic	vyjímečnýho	v
čechách.	já	sem	vyhulil	péro	tvýmu	bráchovi,	tak	ty	teďka	vyhulíš	péro	mě.
Lži	v	přímém	přenosu.	Úřad	Pavla	Dobeše	to	přiznal.	Ten	člověk	tam	nemá	co	dělat,	skutečně
ne.	

06.10.2012	v	11:05:12

doména	furt	nic

a	sere	mě	to	už	

06.10.2012	v	10:45:33

v	prdeli

doména	mi	furt	nejede.	

05.10.2012	v	10:39:11

doména	stále	nejede

jo.	jsem	zvědavej	jak	dlouho	ještě.
jo	stane	se	asi	v	hospodě,	že	výčepák	pošle	ráno	smsku,	že	už	do	práce	mepřijde,	takže	to	ty
zbylý	dvě	mařky	táhnou	samy,	ale	nepřijde	mi	úplně	normální,	aby	se	majitel	během	oběda
procházel	podnikem,	obdivoval	jak	má	narváno	a	jak	holky	valej,	místo	aby	se	postavil	aspoň	za
tu	pípu	a	odlehčil	ženskejm	od	práce.	

04.10.2012	v	13:11:41

edice	oko

jo,	jsem	taky	šťastným	majitelem	knížky	kryptologie,	šifrování	a	tajná	písma	od	pana
vondrušku.	dokonce	i	s	autogramem.
Musim	říct,	že	jeho	přednáška	byla	bombastická,	ještě	teďka	mi	leží	v	hlavě.	Prostě	chlapík	je
kapacita	a	ještě	to	umí	vysvětlit	takovejm	blbcům	jako	sem	já.
Když	si	ho	srovnám	se	včerejšíma	marketingovejma	presentacema,	tak	jiný	kafe.	Takový	dobrý
čerstvý,	protože	cisco	markeťáci	mě	zaplavovali	hláškama	ve	smyslu	"yes,	we	can",	"we	are	the
best",	"we	create	byznys".	Prostě	nic	novýho	co	bych	za	posledních	12let	na	komerčních
přednáškach	neslyšel.	Jo,	a	čím	větší	nadnárodní	firma,	tim	horší	pohoštění.

http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-57790590-klaus-podporil-v-prime-volbe-prezidenta-milose-zemana-je-pry-jedinym-politikem
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/280732-za-strevni-infekci-tisicu-deti-mohou-mrazene-jahody.html
http://www.lidovky.cz/stranicka-pokladna-top-09-zila-z-daru-firem-od-sisky-fwn-/ln_domov.asp?c=A121005_215840_ln_domov_ziz
http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=759511
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vyšehrad

v	neděli	na	vyšehradě,	takže	dvě	takový	romantický	fotky	z	vyšehradskýho	západu	slunce

nuselák



nuselský	údolí	s	chemtrajlama	(jak	by	řekl	příznivec	baudyšův	a	jiných	konspirátorů)
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cisco	road	show

no,	byl	sem	včera	na	cisco	road	show	v	top	hotelu	v	praze.	jo,	když	sem	do	toho	hotelu	přijel,
vzpomněl	jsem	si,	že	sem	v	něm	už	byl	a	že	sem	si	tenkrat	řikal,	že	znova	už	ne.	jenže	sem
zapomněl,	takže	sem	si	znova	připomenul	monstrózní	architekturu	porevolučních	let
devádesátých,	kdy	hranatý	sloupy,	barva	dřeva	a	zlata	dominovaly	hotelový	architektuře.	Jo,



sice	dva	nebo	tři	kongresový	sály,	ale	skoro	žádná	zásuvka	elektrická	v	dosahu.
navíc	byli	ve	skluzu,	takže	pauza	na	přesnídávku	až	ve	dvanáct	hodin,	vedle	mě	sedící	hosteska
byla	sice	pěkná,	ale	značně	se	v	mých	očích	dehonestovala	tím,	že	trávila	čas	na	mimibazaru
cézet,	což	sem	usoudil,	že	bych	doma	mít	nechtěl.
Díky	těmto	drobným	nepříjemnostem	jsem	se	kolem	půl	jedný	rozhodnul	jít	na	autobus	a	jet
domů.	Bylo	to	dobrý	rozhodnutí.

Minulej	tejden	byla	přednáška	v	nicu	mnohem	zajímavější	a	i	ta	jediná	dívčína	z	masarykovy
university	byla	aspoň	inteligentní.	I	když	měla	kozy	minimálně	osmičky.	

03.10.2012	v	13:07:27

poznámky

I	ženy	touží	po	pornu.	S	příběhem	a	bez	roztleskávaček.	Už	by	někdo	měl	těm	feministkám
ustřihnout	ruce	a	nohy,	protože	porno	s	příběhem	a	bez	roztleskávaček	není	prostě	porno,	ale
nýbrž	zkurveně	nudnej	film.

Štikovi	útočí	na	Okamuru:	Jsi	lhář,	s	Ornellou	jsi	spal!	Dokážeme	ti	to!	Jo,	to	je	kanál	tahle
štikovic	rodina.	Ještě	větší	kanál	než	sme	mysleli.

Konec	znaleckých	posudků.	Drogy	v	krvi	řidiče	prokáže	test.	Jo,	konec	demokracie	v	čechách,
už	si	sfetovaný	za	volant	nesednete.

Kluci	si	nás	neváží,	stěžují	si	nejstarší	prostitutky.	A	vydaly	paměti.	Jo,	já	si	kurev	vážím,	víc
než	politiků.	Tak	snad	to	holky	uklidní...	
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zlatíčka

Elektřina	od	Nového	roku	zase	zdraží.	Kvůli	obnovitelným	zdrojům.	Posraní	zelení,	posraný
solární	elektrárny,	posraná	příroda.	Já	chci	dvě	až	čtyři	normální	jaderný	elektrárny,	který
vyroběj	spoustu	levný	elektriky,	kterou	můžeme	draze	prodávat	němcům	a	rakušanům.
Rozhodně	mě	sere	míň	jedno	hlubokozemský	úložiště	jadernýho	odpadu	než	zasraná	příroda
solárníma	panelama	a	větrnejma	sračkama.	Jo	a	to	sem	fakt	zvědavej,	kdo	a	jak	bude	ty
solární	sračky	po	skončení	jejich	životnosti	likvidovat.	Obávám	se	záhadných	rychlých	krachů	a
prodeje	společností	různým	bezdomovcům	či	občanům	tramtárie.

Data	retention	se	vrací,	úřady	by	rády	seznam	Wi-fi	hotspotů	a	chtějí	vidět	i	za	NAT.	Hm.	Takže
tohle	je	ukázka	americké	demokracie	a	svobody	v	praxi,	kvůli	který	se	cinkalo	klíčema.	Mrdat	a
jebat,	mě	nedostanou	a	nic	nedostanou.	Ne	ode	mne...

Zlatíčka	2012:	Nejoblíbenější	soutěž	začala!	I	vaše	dítě	může	být	hvězdou.	Vážení	úchyláci,
pedofilové	a	nekrofilové	s	pedofilním	zaměřením,	nakupte	usb	flashky,	nakupte	harddisky	a
posilte	připojení	k	internetu	a	pořiďte	si	zásobu	papírových	kapesníčků.	Každoroční	nadílka
mlaďoučkýho	masíčka	se	blíží	a	byla	by	škoda	si	tuto	významnou	událost	nechat	ujít.	
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pondělní	retardace

1)	Čtyřnohá	kráska	se	dvěma	vaginami	porodila	pět	dětí!	Hm,	vážení,	napadá	mě	fakt	hodně
prasáren,	fakt	hodně	prasáren.	Být	majitelem	bordelu,	tak	tahle	přírodní	hříčka	asi	nese	kačky.
Akorát	by	mě	zajimalo,	která	vagina	víc	rodila	děti.	Jestli	ta	co	vypadala	dospělejší	nebo	ta	s
výrazem	mladé	nevinné	dvanáctky.

2)	Útok	na	mě	byl	odrazem	stavu	společnosti,	řekl	Klaus.	Teda	nemůžu	si	pomoci,	ale	náš	pan
president	nejedná	jako	chlap.	Já	bych	byl	nasranej,	pak	bych	se	zapotil	a	nakonec	vytočil.
Vymrdal	bych	všechny	od	uklizečky	v	katedrále	až	po	ministra	hradní	stráže.	Ale	ne,	von	ten
čůrák	starej,	přitepleně	řekne	jednu	ze	svých	trapných	hlášek:	"Odráží	to	situaci	ve	společnosti,
která	dosáhla	mimořádně	špatného	stavu."
Myslím,	že	zapomněl	říci,	že	to	odráží	stav	společnosti,	kterou	pomáhal	vybudovat.	Však	si	jistě
pomatujete	na	jeho	výroky	o	budování	kapitalismu:
"utahování	opasků"
"neznám	špinavé	peníze"
tv	pořad:	léčba	šokem	-	léčba	klausem
Já	bych	i	pochopil,	že	si	tu	ochranku	vybíral	až	po	té,	co	si	klucí	přeměřili	čůráky,	ale	nicméně
platí,	že	Klause	bylo	už	dost	a	taky	chápu,	že	na	hrad	se	dostal	díky	komunistům,	tudíž	nikoliv
poctivou	prací,	ale	řádným	vracením	úroků,	který	soudruhům	dlužil	za	dosažené	vzdělání	a
práci	pro	štrougalův	prognostický	úřad.	jak	prosté	chlapci	a	děvčata.	Já	se	jen	bojim,	aby	mezi
těma	komunistama	nebylo	víc	teplejch	než	je	v	kapele	Nightwork.

http://relax.lidovky.cz/i-zeny-touzi-po-pornu-s-pribehem-a-bez-roztleskavacek-pd0-/vztahy.asp?c=A120927_154000_vztahy_glu
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/182478/stikovi-utoci-na-okamuru-jsi-lhar-s-ornellou-jsi-spal-dokazeme-ti-to.html
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/konec-znaleckych-posudku-drogy-v-krvi-ridice-prokaze-test_247805.html
http://zpravy.idnes.cz/nejstarsi-prostitutky-louise-a-martine-fokken-fl9-/zahranicni.aspx?c=A121002_173049_zahranicni_brd
http://ekonomika.idnes.cz/zdrazeni-elektriny-od-noveho-roku-v-roce-2013-fk5-/ekonomika.aspx?c=A121001_120515_ekonomika_skr
http://www.lupa.cz/clanky/data-retention-se-vraci-urady-by-rady-seznam-wi-fi-hotspotu-a-chteji-videt-i-za-nat/
http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-rodina-deti/182375/zlaticka-2012-nejoblibenejsi-soutez-zacala-i-vase-dite-muze-byt-hvezdou.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/182309/ctyrnoha-kraska-se-dvema-vaginami-porodila-pet-deti.html
http://www.lidovky.cz/utok-na-byl-odrazem-stavu-spolecnosti-rekl-klaus-fbn-/ln_domov.asp?c=A121001_075135_ln_domov_spa


3)	Pozor,	pozor,	pozor.	Policie	český	republiky	opět	zachraňovala	mládež	a	pracující	od
nebezpečných	drog	a	překupníků	s	nimi:	Policie	během	třídenní	akce	odhalila	šest	pěstíren
konopí,	tisková	zpráva	zde.	Jinak	se	domnívám,	že	ani	policie	nemá	právo	jakéhokoliv
zadrženého	označit	za	zločince,	dokud	tak	neřekne	nezávislý	soud.	Zločinná	policie	holt	bez
rozhodnutí	soudu	určuje,	kdo	je	vinnen	a	kdo	není.	Já	bejt	těma	vietnamcema,	tak	zažaluju
policii	čr.
Za	tímto	účelem	založili	vietnamští	zločinci,	kteří	s	touto	trestnou	činností	měli	již	bohaté
zkušenosti	z	předchozího	působení	na	území	Kanady,	společnost	s	ručením	omezeným	„GREEN
FOREVER“,	registrovanou	v	České	republice	v	květnu	2009.	Prostřednictvím	této	společnosti
sídlící	v	Praze	4	–	Libuši	zločinci	dováželi	technologie	k	pěstování	konopí	z	Kanady,	Nizozemí	a
Číny,	které	poté	prodávali	dalším	vietnamským	zločineckým	skupinám	v	ČR.	V	září	2011
majitelé	přetransformovali	původní	společnost	„GREEN	FOREVER“	na	společnost	„LUCKY
FOREVER“.	Tuto	následně	převedli	na	své	příbuzné,	kteří	pokračovali	v	páchání	trestné	činnosti.
Nová	společnost	nadále	působila	v	sídle	společnosti	předchozí	a	ponechala	si	zavedenou
zločineckou	klientelu.

4)	Dvě	matky	čekající	ma	metro	vedly	debatu	na	téma	"provident".	Bylo	to	přesně	jak	úplně	z
tv	reklamy,	neb	ta	jedna	kunda	říkala	tý	druhý,	že	letos	stihnou	splatit	splátky	ještě	před
vánoci.	Ženu,	která	by	vedla	takovýhle	hovory	bych	zcela	nekompromisně	vyhodil	na	ulici,	ať	si
de	půjčit	a	bydlí	radši	sama.	Šílená	doba,	žít	na	dluh	a	splátky.

5)	Lidé	stojící	před	nákupním	centrem	flora,	čílící	se	nad	drahotou	a	kouřící	levné	cigarety.
Cigára,	chlast	a	sex,	toť	drogy	pro	chudý.	Sorry.

6)	Moderní	matky,	řádný	zvratky.	Slyšeli	jste	někdy	výraz	"novomatka"???	Má	něco	společného
s	výrobou	matiček?

Přičemž	sem	si	vzpomněl	na	návštěvu	mátinky,	kdy	mi	sdělila	svoje	zjištění,	že	prej	je	hrozně
moc	prvorodiček	přes	pětatřicet	a	že	prej	je	ráda,	že	nás	měla,	když	byla	mladá,	protože	prej	ty
moderní	matky	hrozně	řešej...	
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http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/policie-behem-tridenni-akce-odhalila-sest-pestiren-konopi/846968
http://www.policie.cz/clanek/tiskova-zprava-k-operaci-green.aspx

