
drobný	sníh

do	prahy	přišel,	pokud	se	nepletu,	letos	druhej	sníh.	sice	jen	drobně,	ale	padá.	rychlost	větru	se	nedá	určit	mezi	domy,
protože	se	láme.

i	soudruzi	v	severní	koreji	mají	rádi	humor.	předpokládám,	že	na	vykopávkách	radostně	pracovali	ve	svém	volném	čase
severokorejští	dělníci...	Archeologové	z	KLDR	oslavují	senzační	objev	úkrytu	bájného	jednorožce	
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línej	pátek

je	línej	pátek.	línej	proto,	že	nenapadl	žádnej	sníh,	ba	ani	nějaká	posraná	námrazička	nepřišla.	Prostě	žádná	panika	v	ulicících
prahy.	Předevčírem	jsem	po	dlouhé	době	viděl	revizora.	Jel	v	tramvaji,	jejíž	číslo	mě	nezajímalo,	ale	nedal	se	přehlídnout.	V
ruce	placku	obtěžujíce	nebohé	cestující.	Proto	sem	přemejšlel,	kdy	sem	byl	chycenej	naposledy.	Jo,	bylo	to	tak	dávno,	že	sem
to	už	zapomněl.	Nevadí,	jsou	horší	věci	než	revizoři	v	praze.
čekám	dneska	na	tramvaj	směr	práce	ve	společnosti	nějakých	důchodců	a	moderní	matky	s	chlapečkem.	No,	ten	monolog
matky	s	dítětem	se	nedal	přeslechnout:	"počkáme	na	tramvaj,	aby	tě	nebolely	nožičky,	je	to	jednu	zastávku."	Takže	tahle	blbá
moderní	matka	čekala	s	ostaními	důchodci	a	se	mnou	asi	4minuty,	aby	se	svezla	cca	250-300	metrů.	Je	krutá	tahle	moderní
západní	civilizace,	která	k	nám	byla	importována	z	usa	po	revoluci	v	89.	Osobně	bych	k	tomu	měl	několik	poznámek:
a)	Nerušil	bych	v	pražské	emhádé	spoje,	ale	nýbrž	zastávky.	Lidi	kouřej	cigarety,	pijou	levnej	alkohol	a	ještě	si	zvyknou,	že
nemusej	chodit	blbejch	300m,	takže	se	pak	mají	divit,	že	narůstá	počet	obézních	a	lidí	s	různými	civilizačními	chorobami.	V
Praze	je	málo	zastávek,	který	jsou	od	sebe	vzdálený	více	než	kilometr.	Většinou	na	perifériích.
b)	To	dítě	bude	postižený,	protože	co	s	děckem,	který	si	netrénuje	pěší	chůzi.	My	děti	venkova	jsme	zvyklý	(kromě	mě,	já	to
měl	do	školy	jeden	blok,	asi	96metrů),	že	do	školy	se	chodí	pěšky	a	ještě	daleko.	Nádraží	kiláček	a	co	měla	říkat	děcka,	která
dojížděla	z	okolních	vesnic.	žejo.	Praha	je	fér,	ale	dělá	líná	těla.
c)	A	já	si	myslím,	že	to	celý	je	jen	rozmazlenost	západní	civilizace.	Zahodili	jsme	náboženství,	feudalismus,	komunismus,
nacismus	i	fašismus	a	podlehli	iluzi	kapitalismu,	která	nám	říká,	že	když	máme	všeho	hodně,	tak	jsme	úspěšní	a	spokojení.
Upřímně,	chápu,	proč	muslimové	a	arábáči	osobně	nemají	příliš	americkou	představu	blahobytu	rádi,	protože	musí	zahodit	své
staleté	zvyky	kamenování	nevěrných	žen,	oddělených	prostor,	zákaz	žen	v	politice,	za	volantem	a	v	ulicích,	práva	šaria	a
ručníků	na	hlavě.	Prostě,	kterej	imám	by	chtěl,	aby	mu	jeho	ovečky	místo	5x	denně	do	kostela	chodili	žrát	blafy	k	mekáči.	
Bohatí	Arabové	trpí	epidemií	obezity.	Viní	z	ní	Big	Mac

Komunisti	vyslýchají	Zemana	s	Dienstbierem.	Koho	podpoří?	Jo,	u	toho	zemana	to	tak	nějak	chápu,	on	měl	Šloufa	vždycky
rád,	ale	u	dienstbiera?	starej	by	se	v	hrobě	otočil,	kdyby	ho	mladej	nenechal	spálit.	Je	vidět,	co	dokáže	touha	po	moci.	Spojit
se	i	s	ďáblem.

Romové	si	stěžují	na	ubytovnu,	kam	se	museli	přestěhovat	z	ghetta.	To	už	fakt	nevim	co	by	chtěli?	Přestěhování	se	na	pražský
Žižkov	k	příbuzným?	Každopádně	si	ještě	pár	let	budou	stěžovat,	než	se	naseru,	stanu	se	rasistou,	protože	fakt	nechápu
mentalitu	lidí,	kteří	si	sou	schopní	rozebrat	a	prodat	vlastní	střechu	nad	hlavou.	Nasrat	jim	do	čepic	normálně....

Provozoval	uzel	sítě	Tor,	a	obvinili	jej	z	šíření	dětské	pornografie.	Většina	vlád	se	bojí	neregulovaného	a	svobodného	internetu.
Už	je	to	tak.	Ad	absurdum	by	měli	dětskou	pornografii	zlegalizovat,	když	nikomu	nevadí,	ba	dokonce	ekonomicky	vyhovuje,
dětská	práce	v	textilních	továrnách	Bangladéše.

Úředníci	zatrhli	nalévání	punče	a	grogu	na	pražských	vánočních	trzích.	No,	mě	to	nějak	netrápí,	protože	vánoční	trhy
nepodporuju	a	vim,	že	většina	podnikatelů	je	tam	hlavně	kvůli	tomu,	aby	z	nás	blbých	pražáků	vytáhli	co	nejvíc	peněz	za	málo
muziky.	
"Nařízení	se	musí	respektovat,	ale	radost	z	toho	nemáme.	Lidé	si	holt	dají	grog	doma.	My	jim	ale	můžeme	stále	nabídnout
alespoň	vynikající	svařák	z	francouzského	vína,"	dodává	Tietze.
No	mluvčí	trhů	má	asi	ráda	vtipnou	kaši,	protože	spojení	souvislostí	Praha-Vánoční	trhy-svařák-kvalitní	francouzské	víno	je	tak
vtipný,	že	jde	dohromady	asi	jako	Chanov-Romové-udržované	byty	první	kategorie.	

30.11.2012	v	11:57:19

pozitivní	menstruace

Vyjádření	Pračlověka	Janečka	k	vystoupení	Daniela	Landy	na	vyhlášení	ankety	Český	slavík	2012

Vážení	příznivci	Pozitivní	menstruace,

Poslední	dobou	jem	se	setkal	s	mnoha	zajímavými	lidmi	z	různých	oblastí	včetně	uměleckých	kruhů.	Kromě	Ornelly	Štikové,
její	matky	a	sestry,	byl	jedním	z	nich	Daniel	Landa,	se	kterým	jsem	hovořil	o	své	vizi	cesty	vedoucí	ke	slušně	krvavé	a	vydatné
menstruaci.	Jeho	včerejší	prohlášení	na	Českém	slavíku	bylo	sice	velmi	krutopřísné	a	podle	některých	zlých	jazyků	až
společensky	přitažené	za	vlasy,	ale	za	sebe	jsem	přesvědčen,	že	Daniel	Landa	mluví	otevřeně	a	upřímně,	protože	všichni	víme,
že	Miriam	dotáhnul	za	vlasy	až	z	daleké	Germánské	říše.	Za	jeho	osobité	vyjádření	podpory	mu	děkuji.
Jako	občan	České	republiky	bych	však	místo	trapné	symboliky	bájného	árijského	krále	raději	použil	krvavé	ESO,	které	by
ozdravilo	prohnilý	systém	pravidelných	menstruací	v	naší	krásné	zemi.	Tímto	esem	je	spravedlivý	sedmiproporční	menstruační
kalendář	s	mínusovym	datem,	který	dostane	i	slušné	lidi	a	jednou	provždy	zboří	zeď	mezi	občany	a	menstruacemi.
Tato	karta	představuje	nezbytný	krok	k	otevřené,	transparentní	a	spravedlivé	menstruaci	pro	všechny.
Více	informací	o	našich	aktivitách	a	našem	návrhu	menstruačního	kalendáře	najdete	na	těchto	stránkách.

Váš,
Pračlověk	Janeček

http://zpravy.idnes.cz/severokorejsti-archeologove-objevili-ukryt-bajneho-jednorozce-p8z-/zahranicni.aspx?c=A121130_210343_zahranicni_brm
http://hn.ihned.cz/c1-58864200-bohati-arabove-trpi-epidemii-obezity-vini-z-ni-big-mac
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/boj-o-hrad/komunisti-vyslychaji-zemana-s-dienstbierem-koho-podpori_253863.html
http://zpravy.idnes.cz/romove-z-predlic-si-stezuji-na-ubytovnu-f0h-/krimi.aspx?c=A121130_1861240_usti-zpravy_oks
http://www.lupa.cz/zpravicky/tor-zasah/
http://praha.idnes.cz/vanocni-trhy-bez-punce-a-grogu-dkv-/praha-zpravy.aspx?c=A121130_1861269_praha-zpravy_sfo


30.11.2012	v	11:09:19

prší

v	praze	zatím	furt	prší.	akorát	se	teda	ochladilo.	sem	zvědavej	jestli	louže	do	rána	zmrznou.	každopádně	z	televize	přicházejí
na	tuto	dobu	běžné	zprávy,	jak	na	severu	a	západě	padá	troška	sněhu.	

29.11.2012	v	21:11:34

žito	adolfa	hitlera

aneb	kde	se	landa	inspiroval.

29.11.2012	v	14:08:42

čtvrtek

je	po	středě.	tradičně.	v	kalendáři	žádná	změna.	trapný	a	nudný	stereotypy	tyhle	kalendáře.	V	podstatě	jen	každýho	rozčilují	a
kdyby	nebylo	kalendářů,	žilo	by	se	nám	rozhodně	lépe.	nu	což,	nic	se	nenadělá.
včera	vočko	standartní,	vopilecký.	trvalo	mi	asi	čtyři	hodiny,	než	mi	slehnul	oběd.	prostě	pod	slavínem	se	dobře	vaří,	proto	se
jim	roky	daří.	Monstrózní	porce	a	tak	trošku	sem	asi	udělal	chybu,	páčto	sem	si	dal	nejdřív	dršťkovou,	který	mě	přinesli	fakt
kotel,	pak	pauzička,	steak,	příložený	brambory	sme	už	nesežrali	a	salát	sme	si	nechali	zabalit	sebou	domů,	protože	už	jídla
bylo	fakt	moc.	vopravdu	moc.
jo,	lidi	sou	závistivý	kurvy.	známej	dostal	nějaký	prachy,	tak	si	koupil	auto.	přivezl	si	meďoura	až	z	německa	a	včera	šestý	den
od	dovozu	zjistil,	že	si	někdo	vzal	zpětný	zrcátka.	jo	fér	škoda	za	šestnáct	litrů.	přesně	ten	důvod,	proč	do	prahy	bez	garáže
nikdy	drahý	auto.	kolegové	mají	spoustu	veselých	historek,	kterak	škoda	favorit	přišla	o	sedadlo,	tu	o	benál	a	to	jen	v	blbejch

http://www.pod-slavinem.cz/


letňanech.	no,	i	my	bychom	mohli	vyprávět,	kterak	johnny	ztráci	naftu	či	jak	zloději	zapomenou	zavřít	kastlík	v	autě	po	jeho
prohlídnutí.

Věci	veřejné	hledají	voliče.	Tak	pořádají	nákupní	zájezdy.	Jo,	tak	vývoj	týhle	strany	vykazuje	znaky	čiré	antické	tragédie.	To
muselo	bejt	krabicovýho	vína	než	Bárta	s	Johnem	vymysleli	tento	způsob	lákání	voličů.	Myslím,	že	případný	volič	týhle	strany
musí	být	ještě	hloupější	než	volič	komančů.

OBRAZEM:	Regiony	ovládli	oranžoví	a	rudí.	Podívejte	se	na	krajské	vůdce.	Jo,	pokud	jste	po	jídle	a	po	vysrání,	a	chcete	se
ještě	vyzvracet,	tak	je	to	čtení	přesně	pro	vás.	To	sou	tak	odporný	vyžraný	držky	tihle	bafuňáři	komančů	a	socanů,	že	to	svět
viděl	naposledy	před	listopadem	1989	a	pak	u	nějakejch	šíbrů	z	ods.

Vondru	dohnaly	i	miliony	v	rakouské	bance.	Tak	by	mě	ještě	zajímalo,	jakou	trafiku	Saša	dostane.

Řízek	Nádražák.	Dráhy	uklízejí	zaplivané	nádražky.	To	mě	fakt	mrzí.	Poctivý	nádražky	mi	budou	chybět.	Myslím,	že	nás	čeká
hnusná	budoucnost	v	podobě	burger	kingů,	bill	či	různých	prodejců	masově	vyráběných	baget	a	doveženýho	jídla	z	eurestu.
RIP	nádražky...

Bílá	shání	peníze	bubeníkovi	z	Talentu,	chce	léčit	alkoholismus	matky.	Lucka	je	tak	trošku	blbá.	Kdyby	nejdřív	pomohla	svý
kámošce	ze	showbyznysu	Ivetě	Bartošový,	tak	by	možná	věděla,	že	háčkováním	alkáče	nevyléčí.

Jo,	a	díky	články	v	reflexu	od	jiřího	sem	se	dozvěděl,	že	matky,	kterejm	se	narodí	extrémní	autista	nebo	mentál	či	oboje
dohromady,	těmhle	hromádkám	neštěstí	říkají	"autíci"	a	"mentolky".	No,	je	to	článek	s	extrémním	názorem,	který	matky
nerady	slyšej,	ale	tak	nějak	má	trošku	pravdu.	Já	bych	debilní	dítě	nevydejchal	a	nestaral	bych	se	o	něj.	Ono	když	je	to	malý,
tak	je	to	roztomilý	i	debilní,	ale	když	takhle	občas	potkávám	starší	paní	se	svojí	mongoloidní	dcerou	ve	věku	asi	30let,	výrazy
"autík	a	mentolka"	získávají	jinej	rozměr,	protože	už	to	není	to	malý	debilní	děcko,	ale	dospělej	člověk	na	úrovni	pětiletýho
dítěte.	Chápu	matky,	že	se	chtěj	postarat,	ale	taký	chápu	otce,	že	od	mentála	utečou	a	neplatěj	ani	výživný.	K	čemu	se	starat,
když	ten	vadný	produkt	genetickýho	inženýrství	bude	inteligenčně	pod	úrovní	psa	celej	život.	Nepočítaje	v	to,	že	ani	takovýmu
dítěti	nemůžete	předat	žádný	zkušenosti,	jak	to	rodičové	obvykle	dělávají,	takže	ho	ani	nenanučíte,	jak	si	přes	internet
objednat	třebas	hérák.

Jo	a	ještě	sme	rozvíjeli	teorii,	jestli	Landa	není	po	mrtvičce,	protože	fakt	divně	huhňal,	divně	se	tvářil	a	jestli	mu	prostě	ty	jeho
chrámový	povinnosti	tak	trošku	nepoškodily	zdraví.	

29.11.2012	v	13:45:59

středa

voka	je	třeba.	menší	poradička,	za	chvíli	cesta	do	města,	páčto	přijede	matka	a	deme	se	najíst.	ne	k	medvídkům.	fakt	ne.

Facebook	mění	pravidla	soukromí,	cokoli	uděláte,	může	použít	k	zobrazení	reklam.	Jsem	rád,	že	nejsem	součástí	týhle	globální
sračky.	Jo,	lidi	si	myslej,	že	jsou	součástí	něčeho	většího,	jo	sou,	ale	sledovacího	bratra.	Dnešní	zblblá	online	generace	je
směšná.	Jel	jsem	zase	metrem,	vlezu	do	vagónu	a	v	mém	okolí	6lidí,	kteří	čučeli	do	mobilů,	cosi	do	nich	psali,	hrozně	důležitě
šmatlali	prstem	po	displeji,	a	to	všechno	dokonce	i	v	tunelech,	kde	není	signál.	Jak	čápi	na	louce,	když	žáby	chytaj.

Byl	jsem	duší	jednotky,	tvrdí	expolitruk	Pohraniční	stráže.	Teď	povede	krajské	školství.	Já	bejt	rodičem,	tak	sem	nasrán	na
maximální	míru,	protože	nějakej	politruk	pohraniční	stráže	fakt	nemůže	a	nemá	právo	kecat	do	školství.	Přesně	takovýhle	lidi
fakt	nemaj	v	politice	co	dělat.	Je	mi	na	blití	z	komunistů	a	ještě	víc	z	lidí,	kteří	je	volí.	Mají	hovna	místo	mozku	a	sračky	v
uších.	

28.11.2012	v	11:09:31

zpět	v	praze

jo,	zpět	doma.	fakt	hardcore	vejlet.	čím	sem	starší	tím	míň	mě	baví	cestovaní	za	prací	po	republice.	před	deseti	lety	to	bylo
dobrodružství.	dneska	už	je	to	jen	tam	a	zpátky	co	nejdřív.	

27.11.2012	v	19:54:21

brno

jo,	dorazil	sem	do	brna.	přesně	jak	sem	si	včera	myslel.	sedadlo	číslo	jedna,	řada	jedna.	přímo	nad	řidičem,	výhled	do	široka
daleka.	no,	ještě	mě	to	čeká	zpátky.	teďka	práce.	

27.11.2012	v	10:28:24

gang	rumových	bojovníků	a	jezdců	na	drakovi

no	prostě	landa	přešel	na	hérák	a	jebe	mu	z	něj.	

http://www.lidovky.cz/veci-verejne-jako-cestovni-kancelar-poradaji-nakupni-zajezdy-ptl-/ln_domov.asp?c=A121128_145013_ln_domov_spa
http://zpravy.idnes.cz/kdo-povladne-v-krajich-obrazem-de3-/domaci.aspx?c=A121127_120028_domaci_jb
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/vondru-dohnaly-i-miliony-v-rakouske-bance_253646.html
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/doprava/rizek-nadrazak-drahy-uklizeji-zaplivane-nadrazky_253699.html
http://revue.idnes.cz/lucie-bila-uhackovala-obraz-pomaha-matce-bubenika-kampfa-z-talentu-1c0-/lidicky.aspx?c=A121128_225835_lidicky_ved
http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/48649/silenstvi-po-mentolce-desetitisice-matek-vymenily-plnohodnotny-zivot-za-bezcilnou-peci-o-autisticke-dite.html
http://www.lupa.cz/clanky/facebook-meni-pravidla-soukromi-cokoli-udelate-muze-pouzit-k-zobrazeni-reklam/
http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-58828620-byl-jsem-dusi-jednotky-tvrdi-expolitruk-pohranicni-straze-ted-povede-krajske-skolstvi


26.11.2012	v	15:54:10

oh	my	god

1)	Okamura	jde	kvůli	vyřazení	z	volby	k	soudu,	zastupovat	ho	bude	Samková.	Ne,	prostě	to	nevzdá	a	nezaleze	za	svý
senátorský	korýtko.	Vůbec	si	jako	parťáka	vybral	tu	pravou...

2)	Šílený	projev	Daniela	Landy:	Kdo	je	kouzelník	Žito?	Už	buduje	armádu.	Myslim,	že	se	Landa	definitivně	zbláznil...	klan
runových	bojovníků	-	dračích	jezdců.	Jak	by	řekl	klasik	všech	klasiků,	vyhulený	ufo,	naběhl	si	ten	kokot	sám	a	pořádně:	gang
rumových	bojovníků	-	jezdců	na	draka	(osedlat	draka=chasing	the	dragon)

3)	Facebook	smazal	fotku	sličné	blondýny	ve	vaně:	Prso	si	spletli	s	loktem.	Jsou	to	parádní	debilové	ti	američani.	
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pondělí

1)	je	pondělí.	celkem	pohoda.
2)	byl	sem	si	koupit	lístky	do	brna	a	zpět	na	zejtra.	no,	dostal	sem	poslední	místo,	tam	i	zpět,	prej	podle	volby	řidiče.	tak
doufám,	že	mě	neposadí	na	to	posraný	místo	smrti	v	první	řadě	vedle	řidiče.	doufám,	že	jízdu	do	brna	přežiju	a	nebudu
litovat,	že	sem	se	nerozhodnul	pro	vlak.
3)	v	hospodě	narváno	a	protože	nerad	žeru	v	přítomnosti	cizích	lidí,	vysral	sem	se	na	to	a	zkusim	to	za	chvíli.	pokud	furt	bude

http://www.lidovky.cz/okamura-kvuli-vyrazeni-pujdu-k-soudu-vnitro-lhalo-fwj-/ln_domov.asp?c=A121126_144318_ln_domov_ogo
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/186137/sileny-projev-daniela-landy-kdo-je-kouzelnik-zito-uz-buduje-armadu.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Chasing_the_dragon
http://www.blesk.cz/clanek/digital-internet/186135/facebook-smazal-fotku-slicne-blondyny-ve-vane-prso-si-spletli-s-loktem.html


narváno,	du	k	jugošům	pro	pizzu.
4)	montéři	montérujou	novejch	vchod	do	firmy.	asi	hodinu	lítali	kvůli	kabelu	co	tam	čouhal	ze	zdi	a	měli	tendence,	že	budou
zjišťovat	ke	který	zásuvce	patří	systémem	pokus	omyl.	Po	té,	co	bez	mýho	vědomí	vypli	první	jistič	a	mě	přestal	jít	internet,
šel	sem	je	vyjebat.	To	už	je	taky	jebal	náš	šéf,	kterej	šel	zrovna	náhodou	kolem	a	taky	se	divil	co	to	jako	dělaj.	Tak	sem	jim
vysvětlil,	že	jako	tohle	ne,	že	máme	serverovnu	plnou	elektrickejch	krámů,	tak	ten	drát	štípli	nakonec	za	živa.	nikdo
nezdechnul.
5)	mrdky	z	tisku:

Skončil	za	mřížemi,	protože	si	v	tramvaji	sedl	na	místo	po	pachateli	znásilnění.	Tak	to	je	story.	Fakt	nepříjemná.	To	se	může
stát	každýmu,	že	soudce	bude	čůrák	a	neveme	v	potaz,	že	i	znalci	říkaj	něco	o	svý	nejistotě.	Hlavně,	že	vyřešili	případ.	Týpek
každopádně	může	prodat	příběh	američanům,	hrál	by	ho	Leonardo	DiCaprio,	detektiva,	který	řeší	celou	nespravedlnost	by
mohl	dát	Bruce	Willis	a	zlýho	línýho	soudce	by	mohl	dát	Danny	Trejo.	Jo,	a	Pamela	Anderson	by	mohla	hrát	oběť.

Prvňáčci	stárnou.	Rodiče	častěji	oddalují	nástup	svých	dětí	do	školy.	Jo,	já	sem	šel	taky	o	rok	později,	protože	sem	byl
zpomalenej	a	neuměl	sem	nějaký	to	ř,	š	a	s.	Byl	sem	starší	a	rozhodně	mi	to	nijak	k	vyššímu	sebědomí	nepomohlo.	V
podstatě	o	rok	později	jdou	do	školy	jenom	debilové.

V	Bangladéši	hoří	další	textilka.	A	jé,	v	Tescu	podraží	džíny	z	130Kč	per	kus	na	136Kč.

Muž	si	vyjel	na	čtyřkolce	do	lesa,	začala	mu	hořet	pod	nohama.	Nemám	rád	zmrdy	na	čtyřkolkách.	Kdyby	bylo	na	mě,	házel
bych	jim	do	cesty	ježky	a	ve	výši	hlavy	bych	přes	cesty	natahoval	tenký	dráty.	Nemaj	v	lese	co	dělat	čůráci	zasraný.

Ministerstvo	vnitra	zahájilo	počítačovou	výuku	v	Africe.	Mno	já	nevim.	Jestli	by	nebylo	lepší	místo	výletů	placených	z	peněz
daňových	poplatníků	a	převozu	čtyř	vyřazených	počítačů,	zaplatit	zaměstnancům	vnitra	malý	kurz	matematiky,	kde	by	si
zopakovali	statistiku	a	rozdíl	mezi	váženým	průměrem	a	aritmetickým	průměrem.

To	nejlepší	ze	Slavíků:	Překvapivý	vítěz,	ovace	ve	stoje	a	šílený	Landa.	Ty	vole	krávo,	to	byla	síla.	Přehlídka	všech	možnejch
gay	stylů,	ubohejch	umělců	a	přiblblejch	písniček.	To	bylo	tak	vtipný,	až	to	bylo	smutný.	Jakože	sem	měl	vždycky	srandu	z
karla	gotta	a	jeho	slavíků,	tak	mi	bylo	fakt	líto,	že	ho	letos	nedostal,	protože	tam	byl	jedinej	chlap	co	měl	koule.	Jo,	ještě
Landa,	ten	se	málem	rozbrečel,	že	ho	nikdo	nemá	rád	a	že	si	o	sobě	myslí,	že	je	Žito.	Jo,	ten	musel	bejt	sjetej	jak	Žito,
protože	Žito	a	ty	jeho	runový	kérky	z	něj	dělaj	fakt	pravýho	českýho	vlastence.	Moderátor	byl	vtipnej	jak	posraný	trenky,
Lucka	Bílá	byla	tradičně	přiblblá	a	ten	její	syn,	ten	vypadal	s	kšiltovkou	jak	idiot.	Jinak	tragédie,	většina	z	těch	lidí	s	těma
svejma	velkejma	hranatejma	brejlema,	teniskama,	úzkejma	kalhotama	a	v	dámských	svetýrkách	vypadala	úplně	stejně	jako
tudle	v	televizi	Ti	z	hoven.	Do	hoven,	z	hoven,	přes	hovna,	dorazila	to	jakási	kapela	Koblížci	(!),	která	dostala	cenu	za	objev
roku,	jenž	prý	je	údajně	punk,	však	taky	byli	vyšňoření,	že	první	co	mě	napadlo	"fanoušci	visáčů",	ale	když	si	je	najdete	na
netu,	tak	uvidíte,	že	to	je	další	generace	postpunku,	který	se	ještě	jakžtakž	dal	v	době	greenday	(neopunk),	ale	dneska	už
žádný	neoneopunk	prostě	neuděláte,	protože	je	z	toho	zákonitě	gayneopunk	pro	jedenáctiletý	fanynky.	Českej	showbyznys	je
plnej	smrdutýho	bahna	a	proudící	voda	je	v	hajzlu.	

26.11.2012	v	13:14:31

rave	v	bunkru

jo,	dostal	sem	řádnou	dávku	techna	do	hlavy.	příchod	na	párty	v	půl	jedenáctý,	odchod	v	osum.	pivo,	pivo,	vodka,	vodka,
cuba	libre,	cuba	libre,	cuba	libre,	....	dobrej	rave.
imho	ráno	v	praze.	bylo	vtipný.	světlo.	lidi.	pejskařů	jak	nasráno.	řezník	už	měl	otevříno	aspoň	hodinu	a	trafikant	taktéže	a
postával	před	vchodem.

co	všechno	lidi	hledaj	na	internetech:	vyholená	piča	-	čárka	-	jak	na	ni	

24.11.2012	v	16:25:44

dobré	zprávy

Potvrzeno.	Okamura,	Bobošíková	a	Dlouhý	vypadli	z	prezidentské	volby.	Tak	to	je	dobré	slyšet,	vidět	a	číst.	Sice	už	sme	tu
měli	vládu	sebevrahů,	ale	jsem	fakt	rád,	že	to	japonský	kamikaze	šlo	do	prdele	a	odtáhlo	zpět	k	hranicím	se	slovenskem.
Imho	mít	vadnej	každej	pátej	hlas	je	zajimavý.	Buďto	se	mu	lidi	schválně	podepisovali	vadně,	protože	ho	nemaj	rádi	(politický
protest),	a	nebo	je	to	jen	normální	vychcánek	a	podvodník,	kterej	si	myslí,	že	sme	všichni	blbcí,	část	podpisů	si	vymyslel	a
myslel	si,	že	mu	to	tak	projde.	
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páteční	mejdlo

jo,	dneska	mě	čeká	noční	praha.	prostě	takový	to,	čemu	se	říká	"tah".	Nevim	jak	bych	to	úplně	popsal,	ale	slovy	klasika	by	se
to	dalo	asi	opsat	buďto	jako	"dva	tloustnoucí	a	stárnoucí	narkoplejbojové	si	jdou	dokázat,	že	ještě	nejsou	za	zenitem"	či	"starci
nad	hrobem	si	nehodlají	přiznat,	že	smrt	dostihne	i	je."
Včera	sem	navštívil	souseda,	dostal	jsem	nějaký	víno	a	rum.	Rum	nejen	vnitřně,	ale	i	v	láhvi.	Vypadá	dobře,	francouzskej.
Akorát	je	fakt,	že	jak	se	blížej	vánoce,	tak	roste	množství	společenských	akcí	a	povinností	a	tím	pádem	i	chlastání.	Hm,	tento
týden	středa,	čtvrtek	a	dneska	pátek.	

Politicko-umělecké	vyjádření	think-tanku	'Vyhulená	genialita'	s	nesouhlasem	nad	současným	stavem	politiky,	umění,	mysli
obyvatel,	hlavně	na	téma	moderní	trendy	v	mletí	hoven:
Bývalá	Řebíčkova	firma	Viamont	je	v	konkurzu.	Firmě	zlomila	vaz	recese	a	prý	i	média.	Jo,	umí	mlít	hovna,	skutečně	dobře.	To
by	byl	panečku	akční	umělec,	kdyby	Řebíček	nebyl	fotbalovej	srdcař.	Ubohý	závistivec	by	řekl,	že	firma	krachuje	od	tý	doby,
co	ten	pičus	není	ministrem.

Násilník	nutil	děti,	aby	kopaly	do	matky,	pak	ji	zabil.	Dostal	24	let.	To	je	panečku	umělec.	Zasloužil	by	si	svoje	místo	v	nějaké
pěkné	známé	pražské	galerii.	Už	to	vidím,	krásná	instalace	s	názvem	"Kopněte	si	taky	aneb	kdo	neskáče	není	Čech",	kde	by	si
návštěvníci	mohli	kopnou	do	figurantky,	která	by	byla	fixována	v	exoskeletonu,	aby	si	ji	mohl	návštěvník	pěkně	zohýbat	do
pozice	jaká	mu	přijde	nejvhodnější.	Samozřejmě	by	nechyběl	monitor	a	klávesnice,	kde	by	účastník	happeningu	mohl	napsat
ostatním,	proč	si	vlastně	kopnul	a	co	mu	vadí.	Samozřejmě	by	se	vyšlo	vstřív	i	menšinám,	takže	by	bylo	možné	figurantku
vyměnit	za	figuranta,	aby	si	na	své	přišli	i	feministky	či	homosexuálové.	Děti	do	10	let	si	budou	moci	kopnout	zdarma.

Psychopati	se	projevili,	dílo	Ztohoven	je	ale	v	pořádku,	míní	kurátor.	Tohle	si	přečtěte	jen	v	případě,	že	chcete	mít	na	jednom
místě	všechno	od	vyšších	míst,	psychopatů,	krize,	protestů,	sociální	imaginace,	přes	poselství,	příběh,	mediální	prostor,
transformace,	občany	a	demokracii,	šedé	eminence,	skryté	mocenské	koalice,	odpovědnost	a	morální	autority.	Jo,	a	dokonce	i
na	nastavování	zrcadel	dojde.

http://www.novinky.cz/zahranicni/285800-skoncil-za-mrizemi-protoze-si-v-tramvaji-sedl-na-misto-po-pachateli-znasilneni.html
http://www.novinky.cz/domaci/285798-prvnacci-starnou-rodice-casteji-oddaluji-nastup-svych-deti-do-skoly.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/285810-v-bangladesi-hori-dalsi-textilka.html
http://liberec.idnes.cz/pod-muzem-vzplala-ctyrkolka-d18-/liberec-zpravy.aspx?c=A121126_104655_liberec-zpravy_mav
http://www.zive.cz/bleskovky/ministerstvo-vnitra-zahajilo-pocitacovou-vyuku-v-africe/sc-4-a-166521/default.aspx
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1%C5%BEen%C3%BD_pr%C5%AFm%C4%9Br
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aritmetick%C3%BD_pr%C5%AFm%C4%9Br
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/186108/to-nejlepsi-ze-slaviku-prekvapivy-vitez-ovace-ve-stoje-a-sileny-landa.html
http://www.lidovky.cz/potvrzeno-okamura-bobosikova-a-dlouhy-vypadli-z-prezidentske-volby-1iz-/ln_domov.asp?c=A121123_132044_ln_domov_ogo
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-58725020-byvala-rebickova-firma-viamont-je-v-konkurzu-firme-zlomila-vaz-recese-a-pry-i-media
http://ostrava.idnes.cz/soud-ladislava-kovace-ktery-ubil-svou-druzku-fnh-/ostrava-zpravy.aspx?c=A121123_092340_ostrava-zpravy_jog
http://www.lidovky.cz/akce-ztohoven-psychopati-se-projevili-dilo-je-ale-v-poradku-mini-kurator-14n-/ln_domov.asp?c=A121122_165834_ln_domov_spa


Jo,	já	jsem	jednoduchej,	ode	mne	se	žádného	socialistického	realismu	nedočkáte,	protože	si	můžete	akorát	tak	nasrat	do
kalhot,	nablít	do	vlasů	a	nachcat	do	žrádla.	

23.11.2012	v	11:23:07

čechy	z	venčí

Czechs	confront	reputation	for	lousy	food
Czech	to	ease	ban	on	spirits	foto	vtipný	:)	

22.11.2012	v	20:21:52

olol

Ruská	firma	vyráběla	raketové	díly	rok	a	půl	v	opuštěných	garážích.	To	je	snad	možný	jen	v	rusku	:)

Jágr	chce	Bartošovou	za	partnerku.	Jejich	vztah	má	vydělat	na	charitu.	Ale	tomu	říkám	pořádně	provětrat	mediální	prostor	a
sázkový	kanceláře	:)	
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obídek

byl	sem	na	obědě.	objednal	sem	si	vinnou	klobásu	s	bramborovou	kaší	a	okurkou,	plus	polívku	a	malý	pívo.	polívka	a	pívo
dorazily	hnedle,	ale	na	tu	podělanou	klobásu	sem	musel	čekat	půl	hodiny.	no,	byl	sem	trošku	zpruzenej,	viděli	to	na	mě,	tak
jediný	co	je	zachránilo,	že	porce	byla	velká	a	na	dotaz,	kde	může	být	problém,	když	kaše	je	z	prášku	a	klobásu	se	snad	hodí
jen	na	pánvičku,	mi	bylo	řečeno,	že	nestíhaj.	No,	jakobych	nevěděl,	že	prostě	kolem	tý	dvanáctý	se	chce	nažrat	spousta	lidí.

smrádek	z	českýho	mediálního	prostoru:
Vlastní	písničku	od	Tata	Bojs?	Můžete	si	ji	předplatit	za	sto	tisíc.	Dejte	mi	litr	a	já	vám	napíšu	několiv	vět	nebo	dva	tisíce	slov,
až	se	poserete	až	za	ušima.

Bavorsko	zpřísní	kontroly	na	hranici	s	Českem.	Kvůli	pašerákům	pervitinu.	To	musí	bejt	asi	podívaná	na	vysmaženýho
germána.	Když	si	ještě	představim	jak	moc	oblibují	levný	děvky	nebo	malý	thajky.	Prostě	českej	perník	dobývá	evropu.

Zákon	na	ochranu	dalších	Michálků?	Bezzubý,	na	okrasu,	míní	kritici.	Á,	český	slovník	je	zdá	se	obohacen	o	další	anglicismus.
white	blower	ehm,	whisteblower.	Postaru,	hezky	česky,	řečeno	"udavač"	či	"bonzák".	Blow	job.

Stát	dal	za	pět	let	522	mil.	na	integraci	Romů,	loni	bez	pokroku.	Dobrá	půlmiliarda.	Předpokládám,	že	v	rámci	moderních
trendů	si	z	ní	soudruh	Kocáb	se	svojí	eskymáckou	milenkou	něco	málo	ulil.	

Oběsíme	tě	i	s	dětmi,	hrozí	Kalouskovi	v	SMS	po	akci	Ztohoven.	Nemůžu	si	nějak	pomoc,	ale	z	akcí	těhlech	hoven	se	jaksi
vytrácí	takovej	ten	vtip	a	hravost,	půlsrdce,	panáčci	či	výbuch	v	přímým	přenosu.	Nějak	postrádám	smysl,	protože	kdo	chce,
tak	si	veřejný	kontakt	na	poslance	může	najít	sám,	zbytek	jsou	jen	křiklouni,	odboráři	a	komunisti.	Celá	akce	neukázala	nic
novýho.	Politici	jsou	obrazem	svým	voličů.

Kamarádi	do	deště	po	24	letech:	Vaculík	šokuje	sešlým	zjevem,	Sagi	září.	To	je	jasný,	Sagi	je	ukázka,	že	drogy	umí
konzervovat	:)	
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veselý	večer

jo,	včera	to	bylo	takový	vtipnější.	samička	mi	nechala	udělat	takovej	pěknej	a	vtipnej	dortík,	navíc	od	partnerky	jedné
hardcorové	legendy	:)
bylo	to	tak	včera	vtipný,	ale	sem	fakt	ještě	"tyvole	kantáre".	Jo,	pokud	si	někdo	všimne	toho	jabka,	tak	je	to	jenom	malá
ukázka	toho,	že	non-it	uživatel	výpočetní	techniky	má	spojeno,	že	ajťák=jabko	a	můžete	vykládat	o	tučňácích	co	chcete	:))

http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/europe/czech-republic/121116/czechs-prague-food-obesity-restaurant
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/europe/czech-republic/120926/czech-ease-ban-spirits
http://zpravy.ihned.cz/svet-rusko/c1-58718160-ruska-firma-vyrabela-raketove-dily-rok-a-pul-v-opustenych-garazich
http://www.tyden.cz/rubriky/sport/hokej/extraliga/jagr-chce-bartosovou-za-partnerku-jejich-vztah-ma-vydelat-na-charitu_253110.html
http://kultura.idnes.cz/tata-bojs-ci-vybiraji-penize-od-fanousku-fdo-/hudba.aspx?c=A121121_184710_hudba_vdr
http://zpravy.idnes.cz/prisnejsi-kontroly-na-hranici-s-bavorskem-fj0-/krimi.aspx?c=A121122_113027_krimi_zep
http://www.lidovky.cz/vlada-chce-chranit-whistleblowery-odsouhlasila-zamer-zakona-p55-/ln_domov.asp?c=A121121_120009_ln_domov_spa
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/stat-dal-za-pet-let-522-mil-na-integraci-romu-loni-bez-pokroku/868785&id_seznam=
http://www.lidovky.cz/obesime-te-i-s-detmi-stalo-v-sms-pro-kalouska-po-akci-ztohoven-pt1-/ln_domov.asp?c=A121122_092242_ln_domov_mpr
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/185918/kamaradi-do-deste-po-24-letech-vaculik-sokuje-seslym-zjevem-sagi-zari.html


a	jak	dopadlo	se	dozvíte	dále...	
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no,	nakonec	dostali	padáka	tři	lidi.	jeden	stálej	zaměstnanec	a	dva	ičaři	(ti	co	jedou	na	IČO).	No,	docela	to	i	chápu,	k	čemu
sou	obchoďáci	na	IČO,	když	nejsou	schopní	minimálně	za	rok	přinýst	jeden	jedinej	kšeft.

Antikomunista	Sobotka	aneb	když	zloděj	křičí,	chyťte	zloděje.	To	je	humáč,	fakt	nehoráznej	humáč...

Byla	objevena	nová	hedvábná	stezka?	Vlak	z	Číny	do	Česka	přivezl	zboží	za	rekordních	16	dnů.	Hm,	tak	fakt	nevim,	jestli	je	to
dobře...

OLOL!	Jen	pro	zajimavost,	co	vymejšlí	současná	architektská	degenerace.	Už	vidím	houmlesáky	jak	si	jdou	pro	plány	a	staví	si
svůj	akademický	přístřešek...
Hledáme	vlastní	bydlení,	1	+	0	u	Vltavy,	do	1	000	korun.	Bezdomovci.

Okamura	místo	počítání	hlasů	v	Senátu	dával	rozhovory	japonským	novinářům.	Polojaponský	rozvědčík	tajné	služby
uspokojuje	své	ego	a	posílá	do	Japonska	jasný	vzkaz,	že	i	když	je	jen	poloviční	japonec,	tak	se	dokázal	dostat	do	jakéhosi
senátu	ve	středoevropské	banánové	republice.	Já	už	to	vidim,	jak	si	chrochtá	blahem,	jak	těm	plnokrevnejm	japončíkům
nandal,	že	i	on	něco	dokáže.	Akorát	je	otázka,	zda-li	mu	nejde	hlavně	o	osobní	sebezvyditelnění...	žeano.	
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vzduch	v	praze

je	o	krapánek	lepší	než	v	noci,	ale	i	tak	žádná	sláva.	byl	sem	se	podívat	na	trhách,	ale	je	to	bída.	potěšila	mě	akorát
dostupnost	kefírů,	takže	sem	si	vzal	tradičně	tři	kousky.	jo	blížej	se	vánoce,	já	sem	měl	i	narozky,	a	sem	tam	si	někdo
vzpomene	s	přáním,	jedno	mi	přišlo	dokonce	až	z	filipín.	podle	razítka	mu	to	trvalo	21	dní.	Vtipná	tahle	globalizace.

Češi	opisovali	v	Evropě:	vzniklo	povinné	parkoviště	pro	ženy.	Jo,	tahle	evropská	unie.	To	je	banda	exotů...	fakt	že	jo...	A
budou	i	parkoviště	jenom	pro	muže???

Komunismus	je	nejdemokratičtější	systém	na	světě,	píše	senátor	a	podnikatel	Okamura.	No,	já	už	toho	polojaponskýho	debila
komentovat	nebudu,	ale	tak	trošku	to	posral	a	věřím,	že	voliči	Okamurovi	by	se	měli	zařadit	do	fronty	za	voliče	věcí	veřejnech
a	u	okénka	odevzdat	občanský	průkaz.	
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inverze

romantická	inverzička	v	praze...

http://dialog.ihned.cz/komentare/c1-58696060-antikomunista-sobotka-aneb-kdyz-zlodej-krici-chytte-zlodeje
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-58693480-byla-objevena-nova-hedvabna-stezka-vlak-z-ciny-do-ceska-privezl-zbozi-za-rekordnich-16-dnu
http://bydleni.idnes.cz/provizorni-pristresky-pro-bezdomovce-dym-/stavba.aspx?c=A121116_150446_stavba_rez
http://www.novinky.cz/domaci/285445-okamura-misto-pocitani-hlasu-v-senatu-daval-rozhovory-japonskym-novinarum.html
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/doprava/cesi-opisovali-v-evrope-vzniklo-povinne-parkoviste-pro-zeny_252816.html
http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-58683390-okamura-komunismus-je-nejdemokratictejsi-system-na-svete
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je	chladné	a	inverzní.	vzduch	je	špinavej	jak	špatnej	hérák,	lidi	stále	kašlou	a	chrchlaj	a	jediní	otužilci	jsou	bezdomovci,
protože	u	alberta	a	na	jiřáku	se	někteří	svých	laviček	ještě	nevzdali.	No,	těžko	říct,	jestli	na	nich	spěj	celou	noc,	ale	ranní
vínečko	v	mlžném	oparu	inverze	pod	kostelní	věží	musí	být	opravdu	romantika,	kterou	spousta	pražanů	neocení,	ba	dokonce
ani	nikdy	v	životě	nepozná.

Byl	jsem	na	poště,	naštěstí	na	Kubelíkově,	a	čas	půl	jedenáctý	byl	tak	akorát,	abych	si	vystál	frontu	složenou	pouze	ze
zaměstnaňkyň	poštovního	úřadu,	ve	které	si	dopíjeli	svá	kafíčka.	Jo,	pohoda,	asi	po	37	sekundách	si	mě	všimly	a	laskavě
pustily	k	přepážce.	Ani	sem	nemusel	vytejkat.

z	tisku:
Heger	"měkne".	Léčebné	konopí	budou	pojišťovny	asi	hradit.	Hm.	Hmmm....	"Firma	musí	splnit	podmínky	pro	nakládání	s
psychotropními	látkami.	Pak	musí	splnit	ta	kritéria	správné	pěstitelské	praxe,	bezpečnostní	kritéria.	To	když	splní,	tak	se	bude
moci	zúčastnit,"	popisuje	náměstek.	
Hmmm...	Tak	teďka	by	mě	fakt	zajímalo,	co	si	představují	pod	pojmem	"kritéria	správné	pěstitelské	praxe".	Myslí	jako	třeba
zkušenosti	s	velkovýrobou???	Nebo	jako	kurva	co???

Přežil	volný	pád.	Rathův	oblíbenec	Semerád	bude	náměstkem,	dřív	vydělával	v	Bruselu.
Lidem	úspěch	komunistů	nevadí,	ukázal	průzkum.	To	že	jsou	socani	mocichtivá	svoloč,	s	tím	se	tak	nějak	počítá.	Trošku	mě
mrzí,	že	běžný	lid	český	nechápe,	že	svoloči	je	všude	dost	napříč	celým	politickým	spektrem.	Děsivý	akorát	je,	že	kdyby
skutečně	lidi	sledovali	co	se	děje	okolo,	tak	by	moc	dobře	věděli,	že	komunisti	posledních	dvacet	let	sice	nebyli	v	regionální
politice	viditelně	zapojeni,	ale	když	už	byli,	tak	dostávali	různá	místa	typu	"kontrolní	orgán".	Kurva,	copak	si	nikdo
nepomatuje,	že	například	v	praze,	když	Bém	dával	do	kupy	tunel	Blanka	a	OpenCard,	tak	komunisti	seděli	v	kontrolním
orgánu?	Kdyby	to	byli	skuteční	komunisti	a	mysleli	to	skutečně	upřímně,	tak	by	minimálně	jejich	kontrolní	orgán	začal	křičet,
že	v	blance	něco	smrdí	a	opencard	je	ryzí	rozkrádačka.	Jenže	nestalo	se	tak,	lidi	to	bohužel	nevidí,	a	tudíž	si	hloupý	národ
český	po	23letech	myslí,	že	komunisti	už	neškodi	a	nekradou.	Ale	to	je	kurva	těžkej	omyl,	kterej	se	nám	pěkně	hnusně	vrátí.

OSA	si	došlápla	na	velké	firmy,	chce	poplatky	za	rádia	v	kancelářích.	Tato	parta	přihřátých	hochů	mě	fakt	pěkně	sere.	OSA	je
banda	čůráků,	která	chrání	zájmy	mizerných	umělců,	kteří	z	nějakýho	důvodu	jsou	populárními.

Praha	získá	ampuli	s	krví	zesnulého	papeže	Jana	Pavla	II.	Ne,	skutečně	nechápu,	jak	může	někdo	věřit	organizaci,	která
odmítá	potraty,	kondomy	a	bezpečnej	sex.	Organizaci,	která	se	klaní	starejm	kostím,	zbytkům	třísek	či	krvi	v	láhvi.
Neskutečně	morbidní	zvyky	hraničící	s	hanobením	ostatků.

Důvody	proč	nejít	na	Davisův	pohár.	Nic	proti	Štěpánkovi	a	Berdychovi,	jejich	výkony	byly	skvělý	a	dobře	reprezentovali,	ale
těch	zbohatlíků,	tunelářů	a	jiný	různý	havěti	co	se	tam	sešlo.	Nebyla	to	dobrá	společnost:
Pavel	Bém	(úplně	bych	se	rozbrečel,	že	musel	sedět	mezi	prostým	lidem)
Roman	Janoušek
Petr	Bendl
Michal	David
Vladimír	Dlouhý	(KSČ,	OF,	ODA	a	nyní	kandidát	na	presidenta)	
Martin	Kocourek	(to	je	ten	odklaněč,	v	romatické	kóji	ve	společnosti	Káji	Gota	a	Jirky	Bartošky)
Miroslav	Kalousek
Václav	Klaus	(pravděpodobně	se	svým	milencem)
Ivan	Íčko	Langer	(pravděpodobně	budoucí	státní	dýler	léčivé	marihuany)
Miroslav	Pelta	(šéf	českého	zkorumpovaného	fotbalu)
Tomáš	Pitr	(jo	svodoba	je	sladká)
Bohuslav	Svoboda	(pražský	primerátor	v	pruhovaném	-	že	by	příprava,	až	mu	dojdou	recepty	na	všechno?)
Martin	Roman	spolu	se	současným	ředitelem	ČEZu	Danielem	Benešem	₊	Martin	Říman	(je	vychechtáno,	protože	ztráty	v
Albánii	zaplatí	český	spotřebitel	elektrické	energie)

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zdravotnictvi/heger-mekne-lecebne-konopi-budou-pojistovny-mozna-hradit_252758.html
http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-58665960-prezil-volny-pad-rathuv-oblibenec-semerad-bude-namestkem-driv-vydelaval-v-bruselu
http://www.novinky.cz/domaci/285234-lidem-uspech-komunistu-nevadi-ukazal-pruzkum.html
http://ekonomika.idnes.cz/osa-chce-po-firmach-poplatky-za-radio-dvu-/ekonomika.aspx?c=A121119_203714_ekonomika_ert
http://www.novinky.cz/domaci/285222-praha-ziska-ampuli-s-krvi-zesnuleho-papeze-jana-pavla-ii.html
http://www.lidovky.cz/na-davis-cupu-byl-i-bem-mezi-prostym-lidem-rika-f45-/ln_domov.asp?c=A121119_165458_ln_domov_ogo
http://img.aktualne.centrum.cz/51/79/517967m-tenis-davisuv-pohar-celebrity-klaus.jpg
http://img.aktualne.centrum.cz/544/92/5449283-davis-cup.jpg
http://img.aktualne.centrum.cz/51/79/517980m-tenis-davisuv-pohar-celebrity-svoboda.jpg
http://img.aktualne.centrum.cz/51/79/517979m-tenis-davisuv-pohar-celebrity-roman.jpg


Mirek	Topolánek
Petr	Žaluda	(ČD	tuhle	legrácku	zasponzorovaly,	takže	očekávám	příští	rok	opětovné	zdražení	jejich	služeb)
Miroslav	Jansta	s	nějakou	fakt	hodně	vostře	vybotoxovanou	mandou.

Nevim,	jak	by	se	mezi	timhle	cejtila	normální	slušná	zkuřka,	feťák	nebo	alkoholik.	Je	fakt	hrozný,	jaký	tyhle	sportovní	události
přitahujou	"celebrity".	(zdroj	zde)	
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rozhovor	s	pornoherečkou:	Nejslavnější	česká	pornohvězda	Tarra	White:	Orgasmus	i	v	práci!	Jo,	ta	holka	má	před	sebou	ještě
velkou	kariéru.	Z	ní	by	byla	ministryně	čekoholiv...	Ta	upřímnost	a	ta	síla	jít	si	za	svým	snem...	:)

Čím	jste	chtěla	být	jako	malá	holka?
„Doktorkou.	Ale	už	od	nějakých	dvanácti	třinácti	letech	jsem	směřovala	k	tomu,	že	bych	ráda	hrála	v	těch	filmech,	v	nichž	teď
hraju.	Zhruba	někdy	v	té	době	jsem	takový	film	poprvé	viděla.“

update	23:50	-	Děti	chtěly	o	Halloweenu	sladkosti,	Brit	jim	dal	omylem	hromadu	kokainu.	No,	hromada	to	nebyla,	tak	tři
géčka,	ale	i	tak	vtipný	:)	
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íčkova	léčivá	marihuana

než	se	dostanu	k	tomu	nejhorším...
I	kdyby	znásilnili	moji	ženu,	přikázal	bych	jí	porodit,	řekl	polský	poslanec.	Křesťanskej	zmrd.	Normální	zmrd.	Jednoduše
obyčejnej	zmrd.

Studenti	propadli	hysterii,	tvrdí	hejtman	Zimola.	Rudooranžovej	zmrd.

Byznys	jen	pro	vyvolené.	České	firmy	budou	pěstovat	marihuanu	pro	stát	i	na	vývoz.	Tak	to	je	vostrý....	Zájem	proniknout	do
byznysu	s	léčebným	konopím	by	mohl	mít	i	bývalý	poslanec	a	ministr	vnitra	za	ODS	Ivan	Langer.	Ten	patří	mezi	průkopníky
léčebného	konopí	u	nás,	ve	sněmovně	na	toto	téma	organizoval	semináře."Má	stát	nepřímo	podporovat	byznys	těch,	kteří	se
pohybují	na	úrovni	organizovaného	zločinu,	nebo	toto	sám	uchopí	a	na	základě	striktní	regulace	umožní	použití	konopí	k
léčbě,"	uvedl	před	časem	Langer	v	televizní	debatě.
Jeden	z	těch	důvodů,	proč	jsem	pro	kompletní	legalizaci	konopí,	včetně	rekreačních	účelů.	Přesně	toho	sem	se	obával,	že
lékařský	konopí	se	státním	výkupem	se	stane	dojnou	krávou	pro	zmrdy.	Dokážete	si	představit,	že	pacienti	si	budou	kupovat
hulení	od	Íčka,	kterej	se	dost	dlouho	pohyboval	v	oblasti	organizovanýho	polozločinu	odklánění	státních	financí?	Mě	je	na
blití...	
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mno,	dneska	je	pondělí,	tradiční	den	po	neděli.	dneska	tak	trochu	práce.	stahuju	servis	pack	a	patche	pro	rsa	am7.1	a	musim
říci,	že	jsem	ještě	neskončil	a	už	mám	potahaných	cca	12GB.	Sranda	no.
Pak	jsem	měl	pokec	se	šéfem,	holt	nebyl	letos	finančně	tak	úspěšnej	rok,	takže	se	nedá	dělat	nic	než	manažerská	rozhodnutí.
Von	majitel	firmy	má	prostě	zodpovědnost	za	dost	krků	a	chápu,	že	rozhodnutí	koho	propustit	se	nedělá	lehce.
jsem	po	obědě,	dal	sem	si	frankfutskou	polívku	(to	je	taková	ta	polívka	z	toho	co	zbyde	z	minulýho	tejdne	dochucená	troškou
zakysaný	smetany	-	ideálně),	králičí	packu	s	knedlikem	a	pivo	jedenáctku.

Poznámky:	
Netušil	sem,	že	v	čechách	vznikla	první	specializovaná	konference	na	posílání	spamů.	Srát	na	spamy.

Na	tetování	jsem	se	nikdy	nezeptala,	tvrdí	partnerka	Vladimíra	Franze.	Jo,	tihle	umělci,	hérci	a	hérečky.	Ti	mají	život	tak
složitej,	že	mnohdy	sami	nevědí	jestli	jsou	dcerou	svého	bratra	nebo	vnučkou	svého	strejdy.	No,	ani	bych	se	nedivil,	kdyby	se
zjistilo,	že	Franz	je	dávno	ztraceným	bratrem	bratří	Saudků.	Ale	to	je	tak,	když	šuká	bába	dědka,	ségra	bráchu,	matka	dědka
a	fotr	jebe	jak	babku,	tak	dceru,	tak	syna	a	i	ducha	svatýho.

Jo,	a	to	ani	nebudu	komentovat,	kterak	občas	chytnu	ve	zprávách	rozhovory	s	kandidátama,	který	vede	mladej	Železnej,	a	to
vám	povim,	to	sou	fakt	agitační	hovna	co	melou.	Dlouhýho	a	jeho	výmluvu	ohledně	vstupu	do	KSČ	jsem	už	komentoval,	teďka
si	jen	poznamenám,	že	jsou	to	čůráci	(všichni	bez	rozdílu),	kteří	tvrdí,	že	jako	president	chtějí	změnit	tohle,	támhleto,	zlepšit
politickou	kulturu,	přičemž	jim	naprosto	nedochází,	že	v	čechách	rozhodně	president	nerovná	se	diktátor	s	neomezenými
pravomoceni,	nýbrž	president	je	ten,	kdo	se	maximálně	vyjadřuje	k	tomu	co	se	mu	nelíbí,	podepisuje	zákony,	veto	se	mu	dá
přehlasovat,	a	hlavně	jezdí	po	světě	a	reprezentuje	naši	krásnou	hnusnou	vlast.	Těm	kandidátskejm	blbcům	prostě	nedochází,
že	kdyby	něco	chtěli	měnit,	tak	musí	jít	ideálně	do	parlamentu,	protože	jsme	parlamentní	demokracií	a	veškeré	změny	jdou
skrz	parlament,	kde	se	o	nich	hlasuje.	President	je	jen	šášula	a	jediný	co	asi	bude	pravda,	je	to,	že	jim	jde	o	funkci	hlavně
kvůli	penězům	a	aby	mohli	zaměstnat	svý	kámoše.	Nic	víc	bych	v	tom	neviděl.

počítačové	humory:
Brit	Ruby	2013	zrušená.	No,	to	že	byla	zrušená	se	tak	nějak	může	stát,	ale	zrušit	ji	kvůli	tomu,	že	většina	Ruby	promimentů	je
bílá,	to	je	dost	vtipný.	Holt	zkurvená	doba,	kdy	místo	znalostí	je	upřednosťnována	barva	kůže.	Jak	já	kurva	nenávidím
šediváky	a	to	jen	proto,	že	sem	celej	zelenej.
Jednou	se	možná	dočkáme	toho,	že	součástí	licence	k	aplikaci	bude	požadavek,	aby	si	danou	aplikaci	užil	z	mého	počítače	člen
nějaké,	jinak	zbarvené,	menšiny.

Taliban	official's	email	blunder	leaks	400+	contacts.	LOL.	Aneb	je	holt	rozdíl	mezi	"cc"	a	"bcc"	:))	
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neděle

jo,	ivka	nezná	volna	a	svátky,	tak	jela	pracovat.	já	sem	vyvenčil,	umyl	nádobí	a	nasnídal	se.	teďka	koukám	na	moravcovy
otázky	a	musim	říct,	že	nejvíc	mě	tam	vizuálně	sere	zavadil.	já	tyhle	odboráře	prostě	nemůžu.	je	mi	líto.

Jakeš:	Z	pravdy	a	lásky	zůstaly	lež,	nenávist	a	rozkradená	země.	Že	vůbec	tomuhle	zmrdovi	dávaj	možnost	se	ozvat.	Nějak
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asi	zapomněl	jak	tady	kradli	komunisti	v	padesátejch.	Ukradli	všechno	co	tady	leželo,	běželo	a	dejchalo.	Navíc	ani	nechci	vědět
jakej	má	tenhle	zmrd	důchod.	Určitě	velikej	a	určitě	nedostává	šest	a	půl	tisíce	jak	by	zasloužil.

Na	honu	u	Třebíče	zastřelili	myslivce,	nikdo	z	kolegů	se	nepřiznal.	To	je	fakt	úroveň,	kdejakým	zastřelým	zajícem	se	musí
myslivci	pochlubit...

Maximovi	jsou	dva	roky,	má	za	sebou	čtyři	operace	a	každý	den	bojuje	o	život	.	Další	zázrak	medicíny...

Okamurovi	lidé	falšovali	údaje	na	petičních	arších,	říká	očitá	svědkyně.	Ne,	prostě	nevěřím,	že	by	potomek	samurajů	a
českých	přemyslovců	byl	něčeho	takovýho	schopnej.	To	vypadá	na	politický	komplot	a	snahu	Atomia	odstranit	z	české	politiky,
aby	nemohl	dokončit	svoji	akci	"čisté	hůlky".	

18.11.2012	v	12:12:23

dvě	poznámky

1)	Čas	na	generální	stávku	nenastal,	lidé	se	bojí,	zalitoval	Zavadil.	Já	si	myslim,	že	se	Zavadil	tak	trochu	plete.	Lidi	se	nebojí
jít	do	stávky,	lidem	akorát	nikdo	nezaplatil	autobusy	a	vlaky	do	Prahy.	Přeci	jen	je	už	podzim,	půlka	listopadu,	počasí	je
sychravé	a	kdo	by	v	tomhle	nejistym	počasí	jel	dobrovolně	do	Prahy,	když	většina	z	nich	si	prostě	v	Palladiu	nebo	v	Kotvě
nanakoupí.
Ale	jo,	je	to	krása	demokracie,	že	si	dneska	lidi	můžou	protestovat	jak	chtěj	a	kdy	chtěj.	Udát	se	tohle	před	revolucí,	tak	to
soudruzi	z	lidovejch	milicí	rozeženou	vodníma	dělama,	protože	přeci	neexistovalo,	aby	v	socialistickém	ráji	byli	nějací
nespokojenci.
Nemám	problém	s	tím,	že	demonstrujou,	spousta	věcí	v	tomhle	státě	se	mi	nelíbí,	ale	nehodlám	se	připojit	k	týhle	směsce
odborářů,	levicových	politiků	či	magorů,	kteří	ač	je	to	trestné,	vytáhnou	symboly	srpu	a	kladiva,	až	po	šílenýho	dročkáře,
kterej	je	nasranej	od	tý	doby,	co	mu	magistrát	řekl,	že	vozit	lidi	za	99kč	je	amorální	a	že	pokuty	se	mají	platit,	a	přesto	se
diví,	že	mu	sebrali	licenci.

2)	Všimli	ste	si	někdy,	že	existují	lidé,	kteří	mají	takové	zvláštní	uvažování.	Například	v	ledničce	je	zbytek	másla	a	v	chlebníku
zbytek	chleba.	Místo,	aby	se	dojedl	zbytek	chleba	se	zbytkem	másla,	tak	se	otevře	nové	máslo	a	nakrojí	čerstvý	nový	chléb.
Stejně	jako	s	mlíkem.	V	práci	v	lednici	máme	několik	otevřených	mlík,	protože	každej	kdo	si	dělá	kafe	si	otevře	novou	krabici.	
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air	bank

jo,	občas	chytnu	v	tv	reklamu	na	kellnerovo	air	banku.	v	reklamě	se	mě	snaží	přesvědčit,	že	když	budu	řádně	splácet,	tak	že
mi	kellner	odpustí	třeba	13	splátek.	Víte,	já	to	nechápu,	budu	mít	půjčku	rozloženou	na	26	splátek.	Mám	tomu	rozumět	tak,	že
třináct	splátek	zaplatím	řádně	v	termínu	a	kellner,	když	se	dobře	vyspí,	mi	dalších	13	splátek	odpustí??	Fakt	nevěřim,	že	by	byl
Kellner	takovej	lidumil,	že	by	mi	odpouštěl	nějaký	prachy.	
Nebo	tomu	můžu	rozumět	tak,	že	když	splatím	půjčku	misto	ve	26ti	měsících	ve	13ti,	tak	mi	dopřeje	toho	pocitu,	že	mě
dalších	třináct	měsíců	nebude	otravovat	s	žádostí	o	peníze?	Ale	to	je	snad	normální,	že	když	doplatim	půjčku	dřív	dle
podmínek	půjčky,	tak	už	pak	po	mě	nic	nechtěj.
No,	moje	resume	je	takové,	že	milej	Kellner	je	stejný	šméčko	jako	bankéři	z	velkejch	bank,	akorát	se	zcela	logicky	a
pochopitelně	soustředil	na	mladou	generaci,	která	už	je	zmasírovaná	tím,	jak	sou	velký	banky	komplikovaný,	složitý,	jak
okrádaj	na	poplatkách,	a	že	to	jde	dělat	i	jinak,	že	smlouva	nemusí	mít	padesát	stránek	podmínek,	ale	pouze	pět	stránek,	ale
spočítaný	to	bude	mít	kurva	dobře.	Ve	středu	mi	vykládal	známej,	jak	si	udělal	účet	u	airbank	a	když	sem	slyšel	ty	ceny
poplatků	za	výběry	z	cizích	bankomatů,	ceny	za	přijatý	a	odeslaný	platby	přes	internetový	bankovnictví,	tak	jsem	se	docela
divil	a	usoudil	jsem,	že	i	když	je	raiffeisenka	pěkně	zkurvená	banka,	tak	díky	tomu,	že	tam	posílam	jistý	obnos,	jsem	docela
ušetřen	mnohých	poplatků	nebo	jsou	celkem	solidně	nízko.	A	to	i	za	tu	cenu,	že	raiffeisenka	má	pobočky	v	každý	čtvrti.	Nene,
tyhle	air	banky	jsou	normální	retailový	banky,	bez	klientského	místa,	kam	si	můžete	přijít	popovídat	a	pořešit	svý	věci,	prostě
stejně	jako	když	si	koupím	retailovou	grafickou	kartu.	Prostě	přijde	v	pytliku,	bez	dokumentace,	bez	cd	a	bez	origoš	krabice.
A	jelikož	Kellner	promrdal	v	italský	Generali	nejspíš	kabát	i	s	trenkama	a	v	rusku	se	mu	potopila	loď	se	zlatou	rudou,	tak	se
klidně	vsadim,	že	až	mu	ta	airbanka	pochytá	dostatečný	množství	klientů,	tak	ji	PPF	prodá	a	skončí	přesně	v	těch	rukou,	od
kterých	se	chtěla	odlišit.	
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sedumnáctý	listopad

no,	je	tu	tradiční	revoluční	svátek	a	já	tradičně	zavzpomínám,	co	jsem	dělal	sedumnáctého	listopadu	1989.	Byl	pátek.	Matka
se	vracela	z	prahy	ze	školení	socialistické	účetní,	fotr	byl	v	práci	a	pak	nejspíš	v	hospodě.	Brácha	na	prvním	stupni	základní
školy	a	já	na	druhym	v	osmý	třídě.	Jo,	šel	jsem	o	rok	později,	protože	jsem	byl	nějakej	zpomalenej	a	narozenej	v	listopadu,
tak	usoudili,	že	bude	lepší,	když	mě	o	rok	zdržej	se	vzděláváním.	No	jo,	věčně	poslední	a	vopožděnej.	Ten	den	byl	nějakej
debilní	páteční	rozvrh,	z	něhož	si	dodneška	pomatuju	bezpečně	jen	občanskou	nauku	a	jakýsi	posraný	test,	kde	se	nás
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soudružka	učitelka	ptala	na	to	kdo	je	husák,	štěpán,	jakeš	a	na	různý	hovadiny	ohledně	tehdejšího	socialistickýho	zřízení.	Jo,
zkurveně	od	první	třídy	do	nás	hustili	sračky	na	téma	vůdčí	dělnická	strana	a	třídní	boj.	Jo,	ten	test	sem	tenkrát	pokurvil,
pětka	to	byla	jasná,	ale	díky	studentům,	havlovi,	soudruhům	z	prognostickýho	ústavu	a	dodneška	neznámým	operativcům
státní	bezpečnosti	a	kontrarozvědky	pro	boj	s	vnitřním	nepřítelem,	jsem	přišel	v	pondělí	do	školy,	kde	byl	celkem	chaos	a	od
úterka	sme	již	neříkali	"souško	učitelko",	ale	nýbrž	"paní	učitelko".	Jo,	byla	to	vtipná	doba,	asi	stejně	jako	když	skončil	Hitler	v
německu	a	lidi	se	museli	přeorientovat	z	"heil	hitler"	na	"guten	tág".	Jo,	dost	lidí	najednou	již	přestalo	býti	soudruhy.

Jo,	přes	ten	marast	a	hnus	posledních	let	fakt	musim	říct,	že	pořád	je	to	lepší	než	to	bylo	za	komára,	a	sem	fakt	rád,	že	žiju
teďka	a	nemusim	žít	třeba	v	době	normalizace.	Debilní	akorát	je,	že	lidi	mají	zkurveně	krátkou	pamět,	fakt	zkurveně,	protože
jinak	by	ti	posraní	komunisti	nesmrděli	na	hejtmanstvích	a	v	komunální	politice.

Taky	sem	včera	viděl	v	tv	kandidáta	na	presidenta	mistra	Dlouhého	Vladimíra.	Jo	tihle	kariéristi,	to	sou	dobrý	šméčka.	Paní
redaktorka	se	ho	ptala,	jak	by	vysvětlil	svoje	členství	v	KSČ.	No	samozřejmě	se	vymlouval,	že	byl	mladej	a	naivní,	že	netušil	a
přičemž	kdyby	po	výčtu	svých	studijních	úspěchů	na	moskevské	zahraniční	universitě	řekl,	že	prostě	a	jednoduše	chtěl	dělat
kariéru	a	ta	bez	rudý	knížky	dělat	nešla,	rozhodně	bych	mu	věřil	víc	a	bylo	by	to	čestnější.	Si	myslim.

Klause	u	památníku	na	Národní	třídě	doprovázely	protesty.	Dalo	se	čekat.

Jsem	zvědavej	na	zprávy,	kolik	ukřičenců	se	v	tento	čas	vypravilo	do	prahy	protestovat	proti	zlodějům,	globalizaci	a	tunelování
státu.	

17.11.2012	v	12:13:00

válka	bude

jo	a	aby	nebylo	těch	průserů	dost,	tak	bude	nejspíš	válka.	očekávám,	že	albánie	v	brzké	době	vyhlásí	válku	české	republice	a
pozastaví	dovoz	heroinu.	tak	nějak	doufám,	že	nastane	spravedlnost,	přiletí	americké	bombardéry	a	srovnají	tu	mrzkou	zemi
se	zemí.
("ČEZ	odpojil	v	Albánii	vodárny	od	elektřiny,	vláda	hrozí	odvetou")	
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komunisti	sou	svině

nejdřív	něco	ke	komunistům:

KSČM	=	1	hejtman,	9	náměstků,	15	radních
Studenti	třeboňského	gymnázia	se	sešli	s	hejtmanem	kvůli	komunistické	radní,	plánují	demonstraci.
Chci	jen	říci,	že	se	komunisti	naprosto	vůbec	nezměnili.	Akorát	lidi	mají	zkurveně	krátkou	paměť,	protože	už	netuší	v	jakym
marastu	sme	žili.	
Včera	jsem	slyšel	toho	prvního	komunistickýho	hejtmana	od	revoluce.	Ten	člověk	má	v	kanclu	obraz	Lenina,	protože	prej	tam
je	už	odjakživa.	Pak	mlel	hovna	na	téma,	že	dřív	přeci	nebylo	všechno	špatný,	práce	byla	pro	všechny,	kvalitní	bydlení	bylo
pro	všechny,	zdravotnictví	bylo	pro	všechny	a	zdarma,	a	že	přeci	kdyby	bylo	všechno	dřív	špatně,	tak	by	je	přeci	lidi	nevolili.
Taky	něco	říkal	o	primitivním	antikomunismu.	Ano,	komunisti	maji	s	primitivama	a	primitivními	metodami	hodně	zkušeností.
Já	vím,	že	budu	podle	komunistů	primitiv,	ale	kdyby	po	revoluci	pár	těch	největších	sviní	skončilo	na	kandelábrech	či	visící	z
mostu,	bylo	by	líp,	protože	komunisti	by	věděli,	že	i	pro	ně	se	jednou	řezník	najde.
No	co	se	týče	tý	soudružky	radní,	jsem	zcela	na	straně	studentů,	protože	ta	komunistická	pizda	o	nich	řekla,	že	jí	nemají	co
radit,	jelikož	si	tu	dobu	nepomatují.	Ano,	když	to	říkala,	vzpomněl	jsem	si	na	soudruha	Štěpána	jak	někde	v	Poldovce	nebo
ČKD	říká	dělníkům,	že	nějaký	děti	mu	nebudou	radit	co	má	dělat.	A	ti	dělníci	se	ozvali	"nejsme	žádný	děti".
Ne	komunisti	se	nezměnili,	pořád	zůstávají	stejnými	sviněmi,	schovávající	se	pod	jakousi	rovnostářskou	ideologii,	v	jejímž
jméně	škodí	světu.	Prostě	pořád	platí,	že	mrtvej	komunista,	dobrej	komunista.	Bez	ironie.

ČEZ	začne	v	Albánii	odpojovat	od	proudu	vodárny,	firmě	došla	trpělivost.	Očividně	se	zdá,	že	albánští	obchodníci	s	heroinem
vypekli	soudruhy	z	ČEZka.

Bývalý	Bártův	bezpečák	ve	vládě	sedět	nebude,	odmítl	Nečas	diktát	Peake.	Jo,	s	Bártou	se	do	vlády	natáhla	fakt	hrozná
spousta	podivnejch	lidí.	Například	tenhle	bejvalej	fízl.

Útok	na	digitální	ústřednu	způsobil	firmě	škodu	za	7,5	miliónu.	No,	já	bych	řekl,	že	pravda	bude	všechno	možný,	jen	ne	to	co
říkaj	fízli:	"Prověřují	také	možnost,	že	upgrade	potřebný	ke	správnému	fungování	ústředny	byl	neznámým	pachatelem
„infikován	virem“.	„Ten	pak	v	tomto	případě	čeká	na	vhodný	okamžik,	což	bývají	právě	víkendové	dny,	kdy	dohled	nad
fungováním	ústředny	nebývá	zajištěn	tak	intenzivně	jako	v	pracovní	dny.	Po	té	začne	pracovat	ve	prospěch	pachatele	nebo
pachatelů.	"
Bude	to	jednoduchý	jako	facka,	admin	zapomněl	pravidelně	updatovat,	neměli	omezený	příchozí	a	odchozí	hovory	a	u
operátora	nebyl	nastavený	finanční	limit,	například	per	day.	Někdy	mám	pocit,	že	si	lidi	myslej,	že	když	tam	daj	linux	v
defaultnim	nastavení,	že	je	to	zachrání	i	před	koncem	světa.

Za	vyvrcholení	na	eskalátoru	hrozí	muži	tříleté	vězení.	LOL	Frotér	jak	vyšitej	:))	"Třicetiletý	muž,	na	eskalátoru	jedoucím
směrem	vzhůru	ve	stanici	Národní	třída,	zezadu	přistoupil	k	devětadvacetileté	ženě	a	přitiskl	se	k	ní.	Již	obnažený	se	o	ni
chvílemi	opíral	celou	vahou	a	posléze	vyvrcholil,	čímž	jí	poničil	oděv."	

16.11.2012	v	11:33:17

imho

sem	se	dneska	podíval	co	se	děje	v	komunitě	okolo	sr,	jestli	jako	výpadek	stále	trvá	a	fakt	jo,	trvá.	Udělal	jsem	si	akorát
takovej	screenshot	a	dál	sem	se	v	tom	nehrabal.
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15.11.2012	v	21:28:55

čtvrtek

teda	dneska	ráno	sem	byl	vyklepanej	jako	ratlík	a	hlava	mě	bolela	jako	střep.	myslím,	že	za	to	může	ta	zkurvená	inverze	a
hnusný	počasí.
teďka	čekám	na	pizzu.

komentáře	ku	světu:

Vila	Peakeových:	na	scéně	kamarád	uprchlého	Krejčíře.	Jo,	sebranka	humusácká	pokrytecká.	Když	já	si	vzpomenu	na	ten	její
proslov,	jak	se	málem	rozbrečela,	že	to	myslí	upřímně	a	že	jí	rozhodně	nejde	o	vydělání	politickejch	peněz.	Ale	co,	zradila
jednou,	zradí	podruhý...

Podle	zprávy	EU	jsou	Češi	"šampiony"	v	užívání	konopí.	Jo,	je	to	furt	dobrý...	:)

Jde	o	byznys,	ne	o	pacienty,	varuje	Šťastný	před	zákonem	o	konopí.	Jakože	toho	zmrdečka	nemusim,	zrovna	v	tomhle	bych
souhlasil.	Ale	otázka	je,	jestli	nekřičí	jen	kvůli	tomu,	že	ho	nikdo	nechce	vzít	do	byznysu.

Bočanová	odkopla	Rudu	z	Ostravy:	Má	nového	milence!	Vyhulená	Bočanová	zbalila	v	Ostravě	pravýho	brazilce	a	poznala	co	je
exotika.	Tedy	snad	se	brazilec	nejmenuje	pravým	jménem	Dežo.

Vrátí	se	skupina	Lucie?	Nejspíš	ano!	Všichni	doufáme,	že	ne.

Výtvarnice	Lenka	Klodová	fotila	pohlaví	svého	muže	a	tvrdí:	"Nejlepší	je	osobní	pohled"	No	to	mě	poser.	Chápu,	že	je	ženská	a
že	se	jí	líběj	čůráci.	Taky	chápu,	že	by	chtěla	mít	čůraky	všude,	na	zdech,	na	talířích,	na	autech,	v	televizi,	lampičky	ve	tvaru
čůráků,	no	prostě	všude	samý	čůráky.	Ale	co	fakt	nechápu	je,	že	nechápe,	že	má	v	tom	svym	ateliréu	jen	samý	ženský	a
jednoho	kluka,	nejspíš	ještě	teplýho.	Protože,	kurva,	kterej	normální	heterosexuální	chlap	by	si	šel	prohlížet	a	kreslit	péra
jinejch	chlapů.	A	co	ještě	vůbec	nechápu,	proč	bych	měl	dávat	daně	nějaký	mandě,	která	je	u	vytržení	z	čůráků	a	ještě
kreslení	a	focení	čůráků	prohlásí	za	umění	a	dokonce	ji	platíme	nějakej	atelier.	jestli	má	kurva	ráda	čůráky,	tak	ať	se	zaměstná
někde	v	bordelu	a	může	mít	těch	svejch	čůráků	milion.	Tyhle	srandistický	pokusy	o	intelektuální	porno...	

15.11.2012	v	13:55:56

středa

dneska	to	bylo	takový	vysraný	po	ránu.	no	jo,	ne	nadarmo	se	říká,	že	blije	jako	kočka	a	sere	jako	pes,	protože	krásný	je	den
dnes.
po	ránu	bylo	chladno	a	i	nějaká	zmrzlá	rosa	na	kolejích	by	se	našla.
taky	pár	velmi	řídkých	hovínek	na	chodníku	se	moc	dlouho	neohřálo,	neb	po	25	minutách	byla	již	zcela	bezpečně	uklizena	na
podrážkách	bot	lidí,	kteří	zapomínají	občas	s	pokorou	sehnout	hlavu	a	podívat	se	v	jakým	marastu	vlastně	choděj.	Jo,	blbečci	s
hlavou	vzhůru.

humory:
Bez	Langera	by	nám	bylo	lépe,	zní	ze	vsi,	které	pomohl	s	dotacemi.	Vsadim	se,	že	nikdo	z	lidí	by	nechtěl	mít	za	souseda
provařený	a	zkorumpovaný	Íčko,	jenž	je	jedním	z	mnoha	politických	zlatokopů.	Jo,	byl	bych	taky	zoufalej,	nakvartýrovat	se	mi
něco	takovýho	do	vesnice.
Ministr	dopravy	Dobeš	ve	vládě	skončí	v	prosinci.	Peake	jej	označila	za	zbabělce.	Jo,	to	říká	manda,	která	zradila	stranu,	za
kterou	byla	nominována.	Už	aby	byla	taky	v	hajzlu.	

14.11.2012	v	12:45:13

partička,	penzička

zasraná	inverzička.

imho	elton	john	je	opět	těhotný.	

13.11.2012	v	23:24:12

pohoda

další	vekslák	na	svobodě.	jo	česká	justice,	já	nezaplatit	dvě	splátky	hypotéky,	tak	mě	sedřou	z	kůže	a	du	mručet	aspoň	na	dva
roky	natvrdo.
Podnikatel	Pitr	opustil	vězení.	Na	svobodu	ho	za	vzorné	chování	podmíněně	propustil	soud.	

13.11.2012	v	17:35:21

pohled	z	prahy

hm,	dneska	práce.	přijedu	do	serverovny	u	klienta,	tam	natahaný	dráty,	vyndaný	nářadí,	borci	v	montérkách	a	s	vrtačkama.
racky	otevřený,	včetně	toho	našeho,	vyvrtaný	díry	v	betonu	a	všude	taková	jemná	betonová	mlha.	minimálně	větráky	na
zdrojích	musí	vlhnout	blahem.

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/vila-peakeovych-na-scenu-vstupuje-kamarad-uprchleho-krejcire_252259.html
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/podle-zpravy-eu-jsou-cesi-sampiony-v-uzivani-konopi_252330.html
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/jde-o-byznys-ne-o-pacienty-varuje-stastny-pred-zakonem-o-konopi_252248.html
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hodinka	práce,	vše	dopadlo	k	mýmo	potěšení,	tedy	aspoň	se	tak	zdá,	dokonce	jsem	jel	dneska	metrem	po	dlouhý	době.	Povim
vám	jednu	nepříjemnou	věc,	koupil	jsem	si	dokonce	lístek	a	myslíte,	že	ti	revizorští	zmrdi	kontrolovali?	Samozřejmě,	že	ne.
Byl	jsem	nasranej,	všude	spousta	lidí,	kteří	se	mi	nelíbili	a	úplně	jsem	v	tom	vydejchanym	vzduchu	ve	vagónu	metra	cejtil,	jak
si	nemoce	vybíraj	na	koho	skočej,	protože	to	prostředí	bylo	tak	infekční,	že	by	z	toho	i	kámen	onemocněl.	Bylo	mi	dost	líto
těch	davů	na	konečný	metra,	jak	ještě	musí	čekat	než	je	autobosu	dopraví	k	jejich	paneláku.	To	je	pak	jasný,	že	sídliště
zamotá	hlavu	kdejakýmu	pinglovi,	kterej	si	pak	může	začít	myslet,	že	je	všech	rapperů	král.	Jsem	rád	za	strašnice,	za
tramvaje	a	normální	busy,	který	mě	hoděj	na	žižkov	do	15ti	minut.

vtipný	je	taky	pozorovat,	co	se	děje,	když	už	pátej	den	nejede	silkroad.	ne,	že	bych	tam	měl	nějaký	peníze	nebo	nedejbože
objednávku,	ale	v	sobotu	sem	se	jen	tak	ze	zvědavosti	podíval,	jestli	se	náhodou	něco	nezměnilo	a	jo,	změnilo.	systém	nejede
a	na	přidruženém	fóru	je	totální	chaos	a	jedna	konspirační	teorie	stíhá	druhou.	Od	zásahu	fbi/dea,	přes	hack	a	zcizení	všech
peněz	až	po,	že	admin	zavřel	krám,	shrábnul	love	a	odjel	do	karibiku.	Nu,	pravda	asi	bude	někde	uprostřed,	ale	sranda	je,	že
spousta	uživatelů	má	v	nejspíš	v	systému	vloženejch	i	přes	$150k	a	dost	jich	je	nervózních,	protože	nejspíš	klesají	zásoby
drog	nejen	u	nich,	ale	i	u	klientů	:)
Každopádně	uživatelé	zapomínají,	že	sr	není	nějakej	amazon	nebo	microsoft	cloud,	tudíž	nemůžou	očekávat	obdobný	servis	a
rychle	komunikující	helpdesk,	a	že	jediný	k	čemu	hlavně	sr	slouží	je	zprostředkování	nákupu	a	prodeje	drog.	Taky	si	myslim,
podle	drobných	náznaků	admina,	hlavně	na	téma	"kdy	bude	další	update",	že	žije	v	EST	zóně,	což	bude	nějaký	mexiko,	usa	či
kanada,	a	server	bude	někde	tamtéže,	protože	o	sobě	admin	psal,	že	je	jedinej,	kdo	může	services	nahodit.

Třeboňští	gymnazisté	nechtějí	komunistku	v	čele	krajského	školství,	hrozí	stávkou.	Stateční	studenti,	akorát	se	obávám,	aby
jim	to	socani	s	komančema	pěkně	naoplátku	neosladili.	Myslím,	že	čím	dřív	se	mládež	dozví	jaká	špína,	hnus	a	svrab	se
schovává	pod	nálepkou	komunistů,	tím	lépe.	Akorát	se	obávám,	že	narazí,	protože	spojení	socanů	a	komančů	nevěstí	naprosto
vůbec	nic	dobrýho.

Třináctiletý	chlapec	prodal	spolužákovi	marihuanu	za	40	korun.	Jo,	tak	už	víte	jakej	zmrd	vám	letos	ukradl	trávu???

Malá	bojovnice	Sára,	která	už	neměla	žít,	je	školačkou.	Jo,	fascinujou	mě	možnosti	současný	medicíny,	fakt	jo.	Dokážou	fakt
hodně,	dokážou	i	to,	že	"žijí"	lidé,	kteří	by	fakt	ještě	před	deseti	lety	neměli	šanci	na	přežití.	Rodiče	si	zaslouží	obdiv,	ale
upřímně.	Já	bych	takový	dítě	doma	nevydejchal.	Ležák	s	hadičkou	do	průdušnice,	kterou	mu	nikdy	nebudou	moci	vyndat,
krmit	se	to	musí	sondou,	a	to	že	po	osmi	letech	pohne	kolenem	je	fakt	asi	úspěch,	ale	takhle	prostě	nevypadá	běžný	vývoj
normálního	děcka.	Pokud	bych	neutekl,	tak	bych	asi	tu	hadici	odpojil	i	za	tu	cenu,	že	by	mě	zavřeli	za	vraždu,	ale	myslim	si,	že
by	to	bylo	milosrdnější	než	udržování	při	životě.	Já	bych	chtěl	to	samý,	kdyby	se	ze	mě	stal	ležák	s	hadicí	do	plic	a	sondou	do
žaludku.

no,	ale	něco	pozitivnějšího...	pohled	z	prahy	od	nás	pro	vás...	náměstí	jiřího	z	poděbrad

13.11.2012	v	13:47:14

kandidáti	na	presidenta

říkali	na	nově,	že	prej	každej	druhej	podpis	nesedí.	no,	otázka	je,	jaká	je	realita,	ale	i	tak	bych	se	vsadil,	že	možná	dost	lidí
napsalo	svoji	přechodnou	adresu	místo	trvalý	a	nenapadlo	je,	že	kontrola	nebude	probíhat	tak,	že	někdo	přijde	fyzicky	na
adresu,	ale	nýbrž	pohledem	do	centrálního	registru	obyvatel.	
sem	fakt	zvědaf.	

12.11.2012	v	20:14:13

hovna	z	tisku

RECENZE:	Buřiči	ze	Ztohoven	si	natočili	nudu.	No,	vodemě	se	naštěstí	nedočkáte	intelektuálních	hlášek	typu	"pohrávání	si	se
systémem",	"čelení	systému",	"tepání	do	nešvarů",	"nastavování	zrcadel"	či	"proměna	indentity	člověka",	jelikož	tady	vždy
budou	k	dispozici	jen	samá	poctivá	hovna,	urážky,	zoufalé	výblitky	a	nudná	deprese	idiotova.

Advokáti:	Řidič	vozu	rallye	by	neměl	být	trestně	odpovědný.	Očekávám	tedy	tři	roky	dlouhou	debatu,	kdo	vlastně	nese
zodpovědnost	za	idioty	co	se	nezákonnou	rychlostí	řítí	obytnými	zónami,	obcemi	a	městy.	Po	třech	letech	se	zjistí	akorát	tak
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hovno,	tak	se	pojede	dál.

Po	140	letech	vystupujeme	vpravo,	varují	letáky	na	poslední	„levé“	trati.	Hm,	tak	ještě	elektrifikovat	zbytek	tratí,	například	tu
do	Chrudimi	a	můžeme	říci,	že	další	část	rakousko-uherského	mocnářství	zmizelo	v	propadlišti	dějin.	Masaryk	by	měl	radost.

Po	Obamově	znovuzvolení	zbraně	z	regálu	jen	mizí,	tvrdí	prodejci.	Mno,	pár	důvodů	by	mě	napadlo,	ale	byly	by	značně
politicky	a	rasově	nekorektní.	

12.11.2012	v	17:49:51

vražedná	práce

dnes	dvě	hlášenky	na	helpdesk,	dva	emaily	a	instalování	ati	driverů	na	jedny	starý	testovací	xpéčka.	

12.11.2012	v	17:30:59

vražedná	rallye

Svědci	tragédie	na	rallye	popisují	neovladatelné	auto	a	odletující	těla.	No	já	nevim,	ale	není	čas	tyhlety	rallye	zakázat	stejně
jako	sou	zakázaný	drogy,	na	slovensku	zákaz	bojových	psů,	stejně	jako	je	zakázaný	řízení	pod	vlivem,	lichva	či	pohlavní	styk
mezi	příbuznými?	Posledních	pár	let	pomřelo	při	těhlech	podivnejch	závodech	dost	lidí,	aby	snad	nad	už	někomu	došlo,	že
jsme	republika	malá,	s	vesnicemi	příliš	blízko	sebe	a	s	celkem	vysokou	koncentrací	lidí	na	kilometr	čtvereční.
Jo	a	to	nebudu	špekulovat	nad	tím,	že	si	dokážu	představit	startovní	lajnu	plnou	blbečků	s	vytuněnejma	kárama,	myslící	si,	že
jsou	nepřemožitelní,	nejrychlejší	a	nejlepší	na	celym	světě.	Možná	by	stálo	za	to,	tyhle	amatéry	posílat	jen	na	mosteckej
okruh,	kde	můžou	zabít	tak	akorát	sebe.	

11.11.2012	v	13:53:36

tráva	vítězí

jo,	tráva	a	hašiš	by	měli	zvítězit	nad	pravdou,	láskou,	lží	a	nenávistí.

11.11.2012	v	13:34:51

chcanky

chcanky	sem,	chcanky	tam,	sračky	všude	kam	se	podivám.	pod	tlakem	je	pumpa	tlačí,	žumpa	na	ně	nestačí.	tak	ty	hovna
stříkaj	ven,	zkurvenej	je	celej	den.	

10.11.2012	v	20:53:07

hamburger	ve	vesmíru

no	dneska	prdel.	probudím	se,	nasnídám	se,	vyseru	se,	vemu	holky	a	chci	jít	venčit.	otevřu	dveře	na	chodbu,	všude	voda,	tak
čumim	jako	puk	co	se	děje,	nechápavě	si	prohlížím	schodiště	a	mokrý	skvrny	okolo	trubek,	sejdu	patro	a	tam	potkám	uklízeče
a	vysmátej	"vy	to	ještě	asi	nevíte?"	Tak	mu	říkám,	"no	to	vidim,	že	fakt	nevim.	co	se	stalo?"
Tak	sem	se	dozvěděl,	že	někdy	ráno	prdla	v	kumbálu,	kde	jsou	uklízecí	prostředky	trubka,	a	vyvalila	se	do	schodiště	voda.
Vodu	vypli,	otevřeli	dveře	do	ulice	a	vymetli	ji	ven.	Prej	na	mě	ráno	zvonili,	ale	já	sem	je	vůbec	neslyšel.	olol

jinak	dnešní	den	si	hlídám	včerejší	podvečerní	dílo,	klienta	sem	neodstřihnul	a	servery	nezemřely.	vypadá	to	cajk.

první	hamburger	ve	vesmíru	:))
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http://zpravy.idnes.cz/po-obamove-znovuzvoleni-stoupl-v-usa-zajem-o-poloautomaticke-zbrane-1jy-/zahranicni.aspx?c=A121112_152716_zahranicni_ipl
http://zpravy.idnes.cz/lide-upopisuji-nehodu-pri-rallye-u-uherskeho-brodu-f8u-/krimi.aspx?c=A121110_175052_zlin-zpravy_cen
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10.11.2012	v	15:36:44

po	obědě

jo	dneska	práce	od	17ti	hodin.	sem	zvědavej	jestli	si	naseru	do	kalhot,	vyřadím	klienta	z	provozu	a	pojedu	strávit	pěkných	pár
hodin	do	serverovny	v	druhém	suterénním	patře.

byl	sem	na	obědě	a	tak	trošku	jsem	se	rozhlížel	po	lidech.	no	z	nudy,	jak	znáte	z	televize.

1)	Opravdu	mě	drtí	jak	jsou	některé	existence	schopné	zlejt	se	různejma	voňavkama	a	deodorantama	tak,	že	v	okruhu	pěti
metrů	se	nedá	dýchat.

2)	Před	pár	lety	byly	v	módě	široký	kalhoty	s	rozkrokem	u	kolen.	Dneska	sou	asi	v	módě	uzký	kalhoty	s	rozkrokem	u	kolen.
No,	ty	mužský	vypadaj	jako	kdyby	si	do	těch	kalhot	nasrali	tak,	že	pod	tíhou	hoven	jim	kalhoty	sjely	až	ke	kolenům.

3)	A	aby	toho	nebylo	dost,	přiteplení	módní	návrháři	přišli	s	tím,	že	je	hrozně	cool	nasadit	turecký	pánský	kalhoty	na	ženský.
Viděl	jsem	to	nedávno	v	televizi	na	jedný	komerční	stanici	a	občas	potkávám	ženský	v	těhlech	kalhotách.	Nejenže	vypadaj
jako	by	byly	oblečený	do	pytle	od	brambor,	ale	ten	pytel	vypadá	jako	by	v	něm	bylo	taky	nasráno.

Musím	říct,	že	ti	co	uváděj	moderní	trendy	mají	hlavně	v	hlavě	nasráno.

Sněmovna	odvolala	Johna	z	bezpečnostního	a	imunitního	výboru.	Jo,	naštěstí	už	z	toho	smrdutýho	projektu	jménem	věci
veřejný	pomalu	zbejvá	jenom	shnilá	šlupka.	Nedělám	si	iluze	o	poslancích,	ale	toho	šmejda	měli	poslat	do	prdele	už	dávno.

Byla	to	akce	vyvolaná	hněvem,	tvrdí	psycholožka	o	mačetovém	útoku.	Jojo,	to	bylo	jasný	už	dávno,	že	nezletilí	mladíci	byli
zákeřně	a	nespravedlivě	vyhnáni	z	herny	a	prostoru,	kde	se	nalévá	alkohol,	že	se	hosté	posekali	mačetami	sami,	protože	se
nemohli	dohodnout,	jestli	jim	má	obsluha	dovolit	hrát	automaty,	protože	jinak	by	třeba	své	těžce	vydělané	peníze	utratili	za
drogy,	což	by	společnost	rozhodně	nechtěla.	Díky	tomu,	že	byli	svědky	jak	se	osazenstvo	brutálně	mlátí	mačetami,	utrpěli	šok,
ze	strachu	utekli	za	hranice	české	republiky	a	nyní	budou	požadovat	vysoké	odškodnění	za	způsobenou	újmu	a	šikanu.	

09.11.2012	v	13:22:07

okamura	je	humáč

ještě	větší	humáč	než	sme	doufali....
O	podporu	KSČM	stojí	Okamura,	Zeman	a	Dienstbier.

„Podpora	slušných	lidí,	kteří	sympatizují	s	mými	názory	a	vizemi,	a	takových	je	i	v	KSČM	spousta,	mě	u	normálně	myslícího
člověka	nemůže	přece	poškodit.	Jen	hlupák	dnes	uvažuje	stále	ve	stranických	škatulkách,	naše	země	potřebuje	jít	dopředu,
nikoliv	politikařit.	Ostatně	jsem	osobně	podpořil	už	v	krajských	volbách	poslance	KSČM	a	svého	přítele	Vojtu	Filipa,“	dodal
Okamura.

Kdo	tohodle	polovičního	japonce	volil,	tak	doufám,	že	brzo	chcípne	na	červenku...

update	12:00	-	Nejčko	sem	si	všimnul,	že	v	článku	bylo	opraveno	jméno:	"...	za	KSČM	a	svého	přítele	Vojtu	Adama"	

09.11.2012	v	08:27:56

česká	občanka

jen	pro	zajímavost,	na	kolik	se	nejčko	cení	česká	občanka	:)	akáčko	nebo	doklad?	:))

http://get.adobe.com/flashplayer/
http://www.apple.com/quicktime/download/
http://www.lidovky.cz/snemovna-odvolala-radka-johna-z-bezpecnostniho-a-imunitniho-vyboru-113-/ln_domov.asp?c=A121109_130739_ln_domov_hm
http://www.novinky.cz/krimi/284280-byla-to-akce-vyvolana-hnevem-tvrdi-psycholozka-o-macetovem-utoku.html
http://www.novinky.cz/domaci/284146-o-podporu-kscm-si-rekli-okamura-zeman-a-dienstbier.html


08.11.2012	v	23:54:15

černý	obchod

no,	kromě	toho	že	sem	byl	venčit	a	někomu	v	baráku	smrdí	pekelně	tráva,	tak	venku	prší	a	kdyby	to	namrzlo,	bylo	by	to	fér.
ha	ha	ha
taky	sem	si	ze	studijních	důvodů	položil	otázku,	zda-li	bych	uměl	na	internetu	sehnat	i	nějakou	tu	zbraň.	jo	dalo	by	se.	jo,
svym	způsobem	tahle	černá	zóna	sítě	je	fakt	přitažlivá.	co	všechno	se	nedá	vymyslet...	zkusil	sem	se	podívat	po	nějaký
klasice,	objednávat	ale	nebudu	ani	na	zkoušku,	princip	stejnej	jako	silkroad.



08.11.2012	v	23:34:59

Deníček	těhotné	Orwelly:	Máma	Líná	byla	ve	29	letech	celá	Orwella

tato	umělecká	koláž,	z	textů	veřejně	dostupných	v	síti	Internetu,	si	bere	na	paškál	dnešní	hektickou	dobu	a	zbytečné	množství
informací.	Veškeré	podobnosti	jsou	čistě	náhodné,	všechny	osoby	jsou	vymyšleny	autorem	k	dosažení	uměleckého	vrcholu
bouřícího	emoce,	názory	a	šířící	násilí.	Žádné	zvíře	nebylo	zabito	či	znásilněno.

Deníček	těhotné	Orwelly:	Máma	Líná	byla	ve	29	letech	celá	Orwella
Těhotná	Orwella	Líná	se	pochlubila	fotografií	z	rodinného	archívu.	Je	na	ní	tehdy	děvětadvacetiletá	maminka	Tunika	s	malými
dcerami	Orwellou	a	Kokottou,	několika	nahými	černochy,	dvěma	snědšími	muži	v	arabských	burkách,	třemi	ortodoxními	židy,
jedním	svalnatým	árijcem	s	několika	hákovými	křiži	po	těle,	dvěmi	ženami	s	asijskými	rysy	(pozn.	redakce:	pravděpodobně
původně	taky	muži),	jedním	trpaslíkem	se	dvěma	penisy,	třemi	ženami	z	kmene	křováků	ve	velice	unavených	pozicích	s
koleny	od	sebe	velmi	vzdálenými,	jedním	eskymákem	v	kůži	a	mužem	v	masce	koně	pod	níž	se	schovává	táta	Lín.

Deníček	Orwelly	31.2.2012:
Probudila	jsem	se	uprostřed	noci	spocená	a	mokrá.	Nevěděla	jsem	co	se	děje,	tak	jsem	se	šla	podívat	k	oknu	jestli	jsem	se
náhodou	neposrala.	Byla	jasná	noc,	všude	hvězdy	a	u	nich	zářicí	měsíc.	Všude	bylo	světlo	a	já	si	dala	nohu	na	okenní	parapet,
abych	se	podívala,	kde	vlastně	teču.	Když	jsem	si	zvedla	noční	košili,	všimla	jsem	si,	že	u	našeho	suterénního	okna	močí
nějaký	bezdomovec.	Zvedla	jsem	hlavu,	abych	si	ho	pořádně	prohlédla,	on	si	mě	všiml,	otočil	se	a	chcal	nám	do	okna.	Byla
jsem	vyděšená	a	tak	jsem	raději	zavřela	okno.	Děsivé	bubnování	moči	na	skleněnou	okenní	tabulku	mě	bude	ještě	dlouho
pronásledovat.

Táhlo	mě	to	do	kuchyně,	kde	jsem	si	z	pod	dřezu	vytáhla	kyblík	a	vysrala	se.	Uklidnila	jsem	se,	neteču,	byla	jsem	příliš
vzrušená,	aby	mi	nedošlo,	že	je	to	jen	běžný	výtok.	Vyšroubovala	jsem	žárovku	ve	sprchovém	koutu	a	našroubovala	zlodějku
s	topnou	spirálou.	Uvařila	jsem	si	svůj	oblíbený	borovicový	čaj	s	kousky	makovic	a	vytáhla	si	rodinné	album.	Nalistovala	jsem
v	něm	fotky	z	výletu	za	palmami	k	moři,	kde	jsme	sestrou	ještě	malé.	Přemýšlela	jsem	o	tom,	jaké	jsme	měli	dětství	a	jak
vlastně	oceňuju	to,	že	nám	rodiče	ukázali	řádný	kus	světa.

Když	si	vzpomenu,	jak	jsme	s	Kokotte	nadávaly,	jak	je	otravné	chodit	za	všemi	těmi	strýčky	a	tetičkami,	jak	se	mi	nelíbilo
jejich	oblečení,	jak	někteří	nechutně	smrděli	a	údy	měli	nemyté	několik	měsíců,	podle	období	deštů,	jak	tatínek	Lín	vypadal
směšně	v	těch	svých	maškarních	kostýmech	a	tak	podobně.	Zpětně	bych	si	nafackovala.	Už	vidím,	jak	budu	v	tomto	směru
stejná	a	nekompromisní.
Přestože	jsem	si	dřív	stokrát	přísahala,	že	nebudu	své	děti	s	ničím	otravovat	a	do	ničeho	je	nutit.	Je	to	jinak.

Pěkný	den	vám	všem	Orwella	

08.11.2012	v	20:54:23

čtvrtek

jo	včera	vočko	vtipný,	ale	odešel	jsem	krásně	v	půl	desátý,	protože	to	bylo	rychlý	a	smrtící.	a	taky	sem	člověk	zodpovědný,
jelikož	jsem	musel	býti	v	práci,	páčto	si	zaměstnavatel	vymyslel,	že	nám	bude	přispívat	na	penzijní	připojištění.	no
pochopitelně	hlavně	z	toho	důvodu,	že	si	to	může	odepsat	z	daní.	ale	litr	dobrej	k	těm	osmi	stovkám	co	si	přidávám	sám.	od
státu	bych	za	ně	měl	dostat	teoreticky	příspěvek	190kč,	což	je	sice	k	hovnu,	ale	pořád	je	to	lepší	než	ty	peníze	státu	nechat.
no	vo	tázka	je,	jestli	se	nějakýho	důchodu	dožiju	a	jestli	jo,	tak	jestli	nějakej	vůbec	dostávat	budu.	Viděl	sem	nějaký	tabulky
nedávno	ze	kterejch	vycházelo,	že	dožiju-li	se	odchodu	do	důchodu	v	nějakých	66.666	letech	mohl	bych	dostávat	třeba
14000kč	důchod.	Jenže	tomu	asi	věří	jen	retard,	protože	do	mýho	důchodu	tu	přejde	ještě	spousta	vlád	se	spoustou
příživníků,	parazitů,	zmrdů	a	jiných	vohnoutů,	kteří	si	budou	chtít	sami	přilepšit	na	úkor	státu.
Protože	stačí	vidět	ty	otylé	a	zčervenalé	tváře	pohlavárů,	pot	tekoucí	jim	po	čele	a	mokré	skvrny	v	podpaždí,	s	výrazem
retardů	a	chováním	veksláků,	aby	mi	došlo,	že	je	tu	nekonečná	řada	dalších	podivných	existencí,	kterým	se	třese	sádlo	po
těle,	jen	aby	se	mohli	přisát	na	státní	kasu	a	chrochtat	si	blahem.

hovna	z	tisku:

Senior,	který	prorazil	jorkšírovi	lebku,	je	podezřelý	z	poškození	cizí	věci.	Jo,	naštěstí	máme	výhodu	tu,	že	Terezka	již

http://www.novinky.cz/krimi/284098-senior-ktery-prorazil-jorksirovi-lebku-je-podezrely-z-poskozeni-cizi-veci.html


preventivně	z	dálky	hlasitě	štěká	na	všechny	lidi	s	berlema,	jelikož	nejspíš	ví,	že	berle	je	zbraň	zákeřná	a	jsem	to	já,	kdo	ji
musí	hlídat,	aby	nebyla	první,	kdo	zaútočí	na	člověka	ozbrojeného	francouzskou	holí.	No	a	ve	spojení	s	Tarou	naprosto
nehrozí,	že	by	si	nějakej	debil	s	holí	troufnul	naše	holky	přetáhnout,	protože	by	se	jim	to	asi	nelíbilo	a	já	bych	byl	velmi
nasraný.	A	to	lidi	už	vědí.
Onehdá	jsem	šel	ulicí,	venčím	a	faktem	je,	že	nějakýmu	debilovi	v	pražských	energetikách	nedošla	asi	změna	času,	takže
rozsvěcejí	lampy	tak	trošku	za	tmy.	Za	pekelný	tmy.	Já	jsem	radši	vzal	mladou	na	vodítko,	protože	já	viděl	hovno,	psi	taky	vidí
ve	tmě	hovno,	protože	dobře	cejtěj	a	slyšej,	a	šel	sem.	Najednou	se	Tara	rozštěká,	protože	se	předemnou	objevil	stín	a	ten
stín	se	začal	pohybovat.	No	von	to	byl	nějakej	zmrd,	kterej	neměl	čokla	na	vodítku,	takže	já	jsem	jen	zaregistroval,	jak	od
velkýho	stínu	se	něco	oddělilo	a	přiběhlo	to	k	nám	a	začlo	klasický	psí	"HÁÁF	HÁÁF	HÁÁF".	Já	sem	teda	neviděl	pohlaví,	ale
Tara	byla	naježená,	tak	to	byla	asi	nějaká	debilní	fena,	takže	sem	místo,	abych	mladou	pustil	z	řetězu,	začal	řvát	"ty	vole
jeden	zkurvenej,	vidíš,	že	nic	nevidíš	tak	si	do	piče	toho	čokla	vem	na	vodítko."
Kokot	hnedka,	že	"von	se	mi	vysmek	a	neříkej	mi	vole."
Nacož	sem	tedy	slušně	zareagoval	"dobře	ty	kreténe,	když	vidíš,	že	hovno	vidíš,	tak	si	ber	toho	čokla	na	vodítko	a	nekecej,	že
se	ti	vysmek,	když	se	ti	neměl	z	čeho	vysmeknout."	Já	sem	šel	do	píče,	protože	zmrd	v	tý	tmě	nemohl	toho	svýho	čokla	chytit,
tak	sem	radši	usoudil,	že	od	nebezpečnejch	lidí	je	lepší	jít	pryč.

Končíme,	nejsme	bílí	koně,	zamávali	rebelové.	ODS	je	za	to	nepotopí.	Vim,	že	de	těm	hnusnejm	tlustejm	prasatům	o	koryta,
ale	mě	by	zajímalo	co	jim	nečas	slíbil	za	to,	že	zmizej	a	přestanou	dělat	potíže.	Já	bych	je	čůráky	hnal,	proč	kurva	trafiky,	když
místo	aby	drželi	stranickou	linku	dělaj	potíže.	Kvalitu	stranický	linie	nerozebírám	teďka.

BLESKmobil	je	jen	marketingová	slupka,	pod	ní	na	zákazníky	číhá	Telefónica.	Zrovna	včera	nebo	předevčírem	se	mě	Ivka
ptala,	kdo	stojí	v	pozadí.	Já	sem	odhadl,	že	to	bude	akce	nějakýho	operátora,	ale	netušil	sem	kterýho	z	těch	tří.	Protože	pro
víc	než	tři	fyzický	operátory	tu	nejní	místo,	takže	někdo	z	nich	pojede	na	vlně	virtuálních	operátorů.	A	hle,	vona	to	Telefonica
nakonec...

Gabon	to	suspend	Me.ga	domain.	Chudejm	negrům	v	africe	američtí	zmrdi	nejspíš	vyhrožovali	zastavením	hospodářské
pomoci	hladovějící	gabonské	vládě,	takže	zbaběle	zrušili	Dotcomovi	jeho	pěknou	doménu	me.ga.

Poradna:	Obtěžuje	mě	jídlo	kolegů	na	pracovišti.	Jak	se	mohu	bránit?	Bránit	se	lze	snadno	propuštěním	takové	zbytečné
prudičky.	Mandu	co	by	mě	zakazovala	jíst	v	práci	bych	mokrým	mopem	hnal	z	openspace...

Japonckočeskej	čůrák	si	myslí	že	je	jako	Masaryk	a	Baťa.	Tak	tomu	říkám	perníkový	ego...	

08.11.2012	v	11:46:02

z	tisku

jo	je	to	peklo

Daně	příští	rok	vzrostou.	Nečasova	vláda	prosadila	svou	a	přežila.	Jo,	zmrdi	si	spočítali,	že	kdyby	se	rozpustili	tak	by	přišli	o
dost	peněz.	

Šťastný:	Zůstávám,	zvednu	ruku	i	proti	prezidentovi.	Chápu	čůráku,	máš	hypotéku	a	odejít	dobrovolně	z	práce	by	znamenalo
problém	se	splácením.	Upřímně,	ten	jeho	veksláckej	rypák	mě	dráždí	a	zasloužil	by	do	něj	pořádně	jednu	pěstí.

John	neplánuje	odejít	z	čela	bezpečnostního	výboru	Sněmovny.	Však	proč	taky,	žejo...

Zemřel	doyen	české	karikatury	Vladimír	Jiránek.	RIP	vole

Dva	státy	USA	povolily	marihuanu.	Od	jednadvaceti	bude	legální	pro	rekreační	účely.	Jo,	už	to	aspoň	někomu	dochází...

Rodiče	musí	pochopit,	proč	vlastně	dítě	drogu	bere,	radí	odborník.	No,	já	bych	to	viděl	tak,	že	většinou	rodiče	bývají	přesně
ten	důvod,	proč	jejich	potomek	utíká	ke	krásnému	klidu	a	štěstí	narkotik.

jo	a	taková	drobná	perla	z	internetu	na	co	všechno	jsou	dospělí	schopní	s	překvapením	přijít...
Kamarádka	takhle	trénovala	se	synem	vyfukování	nosem	(nácvik	na	kapesník)	-	teď	jsem	to	zkoušela	na	sobě	a	když	chce
člověk	vydechovat	nosem,	je	daleko	jednodušší	se	tím	nosem	i	nadechnout	

07.11.2012	v	14:43:17

středa

jo	je	středa.	dneska	se	nic	neděje,	akorát	sem	klienta	informoval,	že	v	pátek	od	17h	budu	dělat	nějaký	zásahy.	no	snad	se	nic
neposere.

taky	sem	dneska	zaplatil	fakturu	za	vyvložkování	komína.	po	nějakejch	dvou	měsících	konečně	přišla,	už	sem	si	říkal,	že	ani
peníze	chtít	nebudou	jakej	sem	byl	dobrej	zákazník.	takže	sem	šel	do	čsob,	kde	máme	takovej	účet	bez	karty	a	internetovýho
bankovnictví,	protože	slouží	jen	ke	strhávání	hypotéky	a	teďka	sem	si	na	něj	navázal	penzijní	připojištění,	který	sem	si	založil
jen	proto,	abych	vyžral	ještě	starý	pravidla	než	je	soudruzi	z	vlády	změněj.	
Jo	hrozný	vtipálci	v	tý	posraný	bance.	Přijdu,	vyplnim	příkaz	k	převodu	a	jdu	s	ním	na	přepážku	se	autorizovat	přes	občanku,
protože	fakt	nevim	jakej	tam	mám	podpisovej	vzor	a	nerad	bych,	aby	mi	za	14dní	přišel	dopis,	že	nesouhlasí.	Tak	sem	to	tam
tý	mandě	dal	spolu	s	občankou	a	čekám.	Vedle	ní	seděl	nejspíš	její	nadřízenej	a	cosi	řešili.	Já	jsem	tak	nějak	očekával,	že	se
podívá	na	občanku,	na	mě,	na	kopii	občanky	co	mají	v	systému,	mrdne	mi	razítko	na	příkaz	k	úhradě	a	dá	ho	do	kastliku
"vyřízeno".	Ale	vono	hovno,	čumí	do	počítače,	do	občanky,	na	mě	a	že	prej	"podpisovej	vzor	nesedí."	Tak	já	říkám,	že	je	to
možný,	že	kdybych	si	byl	jistej,	že	sedí,	tak	jim	to	hodim	do	kastlíku	a	důvěřuju	tomu,	že	můj	podpis	sedí,	ale	protože	sem	si
jistej,	že	nejspíš	nesedí,	tak	sedim	tady	u	vás,	abyste	ho	ověřila	skrz	občanku.	No	do	toho	se	přidal	ten	retard	v	kvádru,	že
musí	podpisovej	vzor	sedět,	takže	sem	začal	pěnit,	a	že	jestli	teda	jako	občanka	pro	ně	není	jako	dostatečnej	doklad.	No	prej
je,	ale	musí	sedět	i	podpisovej	vzor.	Tak	sem	mu	začal	vykládat,	že	když	sem	dával	příkaz	k	převodu	posledně,	že	mařce
stačila	jenom	občanka	a	že	si	za	ověření	přes	občanku	strhli	nějakejch	50Kč.	No	mamrd	mi	tvrdil,	že	to	prostě	není	možný,
takže	mi	podstrčil	papír	na	kterej	sem	se	mu	měl	podepsat,	tam	sem	nasázel	tři	nebo	čtyři	podpisy	a	začal	dost	nepříjemně
pěnit,	protože	kurva	se	jedná	o	moje	peníze,	který	přesouvám	jen	z	účtu	na	účet	ještě	v	rámci	čsob.	Načež	mě	začal
přesvědčovat,	že	bych	si	měl	k	účtu	zavíst	internetový	bankovnictví	a	kreditní	kartu,	tak	sem	mu	musel	začít	vysvětlovat,	že
ten	účet	mám	jenom	kvůli	hypotéce,	že	na	něj	prachy	povětšinou	jen	přicházej	a	že	jsem	si	teďka	navíc	dovolil	využít	služby
jejich	penzijního	fondu,	tudíž	tam	budou	dostávat	i	o	něco	víc	peněz,	než	posílám	teďka	a	že	ten	účet	je	normální	prasátko	a
že	je	snad	logický,	že	k	prasátku	nemám	jednoduchou	cestu,	aby	nás	nelákalo	při	kdejaký	kokotině	šahat	na	ty	prachy	co	tam
mám.	A	že	jestli	to	nechápe,	tak	mu	to	vysvětlim	ještě	jednou,	že	s	tim	nemám	problém.	No,	pochopili	to	oba	dva,	tak	sem	se
ještě	na	závěr	zeptal,	jestli	skutečně	nehrozí,	že	mi	za	14dní	přijde	dopis,	že	můj	podpisovej	vzor	nesedí,	že	bych	byl	fakt
nasranej.
Nechápu,	že	jim	stojí	za	to	prudit	svýho	letitýho	klienta.
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Jo	a	za	vrchol	humusu	považuju	vytáhnout	si	kapesník,	vysmrkat	se	a	pak	si	do	něj	utřít	brejle.	Jo,	tohle	provedl	nějakej
tlustej	vousatej	týpek,	co	vypadal	jak	úchyl,	v	hospodě	při	mym	obědě.	Nemůžu	si	pomoci,	ale	vous	fakt	sluší	málokomu	a
tudíž	většina	vousatejch	vypadá	jak	úchylové.	

07.11.2012	v	14:06:52

the	pirate	bay	na	oracle	day

jo,	měli	to	celkem	pěkný.	ta	červená	byla	pekelná.	žádnej	microsoft...

pěkná	vsuvka	do	presentace...	:)

06.11.2012	v	21:16:01

dobrý	to	bylo

jo,	dobrý	to	dneska	bylo.	jako	že	jo.

z	tisku:

Poslanci	proti	soudu.	Prolomili	tabu	a	pustí	exekutory	k	penězům	dlužníkova	manžela.	Hm,	fakt	čůrácí.	Už	to	vidim,	ti	co	to
budou	potřebovat	budou	žít	na	hromádce	nebo	si	napíšou	pěkně	předmanželskou	smlouvu.

http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-58314950-poslanci-proti-soudu-prolomili-tabu-a-pusti-exekutory-k-penezum-dluznikova-manzela


Se	psem	do	vlaku	jen	v	tašce,	rozhodl	další	dopravce.	Nasrat	zmrdi.

Místopředseda	ODS:	Internet	je	hrozbou	demokracie.	Jo	bojí	se	zmrd,	že	se	pravda	rychle	roznese.	Dnešní	informační	cvkrtot
je	pro	tyhle	lokální	šméčka	velkým	nebezpečím.	

06.11.2012	v	21:07:04

oracle	day

jo,	je	to	vtipný.	konečně	sem	se	dostal	k	zásuvce	a	místu,	kde	nejsem	obloženej	lidma	ze	všech	stran.	úvodní	keynote	vtipná,
bylo	hezký	vidět	firmu,	kde	dělám,	mezi	ostatními	partnery.	v	podstatě	jsem	potkal	celý	naše	vedení.	jo,	ne	že	bych	byl	ten
typ	člověka,	co	využívá	každýho	prdu	svejch	známejch	a	musí	bejt	nasáčkovanej	na	všech	akcích,	pokud	možno	zdarma,	ale
vždycky	to	potěší,	když	se	můžu	podívat	do	backstage.	no	znáte	to,	bejt	bedňákem	kapele	občas	hrozně	zvedne	sebevědomí.
jinak	teda	hrozný	hafo	lidí,	boj	o	jídlo	a	pití,	takže	každý	zaváhání	znamená	o	kousek	žvance	míň	a	ještě	žvance,	kterej	třeba
ani	ochutnat	nechcete.	docela	sem	zvědavej	na	boj	o	oběd.	ve	vzduchu	je	cejtit	brutální	směska	různých	deodorantů	a
voňavek,	jejichž	mix	určite	není	to	co	si	představoval	tvůrce	vůní.	někdy	je	více	fakt	méně.
jinak	samozřejmě	se	vše	nese	v	duchu	"big	data",	"social	network/(mobile)	communication",	"database/operating	system"	a
"storage".	Jo,	prostě	jsou	vidět	všechny	ty	trendy	v	it.	Dokonce	i	oraclu	došlo,	že	za	posledních	17let,	beru-li	tedy	za	počátek
komercializace	Internetu	rok	1995,	se	velikost	sítě	radikálně	změnila	k	menšímu,	ipv4	prostor	došel	a	uživatelé	a	zařízení
generují	hafo	informací,	logů	a	jiných	záznamů,	ze	kterých	lze	zjistit	ledasco.	Samozřejmě,	že	už	se	tomu	neříká	"data
minning",	ale	nějak	jinak,	sofistikovaněji,	stejně	jako	kadrovacím	oddělením	se	už	neříká	personální,	ale	nýbrž	human
resources.	Jo,	to	co	víme	my	-	inteligenti	-	už	dlouho,	došlo	i	managerům	nadnárodní	společnosti	a	snaží	se	tudíž	vycucat	co	to
dá.	

06.11.2012	v	11:23:07

dračí	kosočtverec

no,	ve	statistikách	jsem	zaregistroval	vyhledávané	spojení	"draci	kosoctverec".	Fakt	nevim	co	by	to	jako	mělo	bejt,	ale	jediná
asociace,	která	mě	napadla	je	asociace	s	kosočtvercema,	volbama	("Okamura	hlásí:	Mám	splněno.	Nasbíral	58	tisíc	podpisů")
a	asiatama...

05.11.2012	v	15:22:54

žumpa

no	něco	z	české	žumpy	a	hnoje...

Klíma	píše	Johnovi:	Radku,	že	chceš	tepat	chobotnici,	nikdo	neuvěří.	Já	měl	Klímu	vždycky	raději	pro	jeho	otevřenost	a
názory.

Klímův	text	je	mimořádně	podlý	a	ranil	mě,	tvrdí	John.	Jo,	Radek	se	pokouší	vrátit	úder,	ale	chlap,	co	podvádí	hafo	let	svoji
ženu	a	tají	předmanželský	dítě,	nemůže	najednou	začít	mluvit	pravdu.	Prostě	fakt	ne.

Vietnamští	pěstitelé	zanechali	majiteli	vily	statisícové	dluhy	za	proud.	Já	bych	vietkongům	nepronajal	ani	zahradní	domek.
Buďto	by	v	něm	vařili	perník	a	nebo	zazdili	15	šiček	a	šili	adidos.	Navíc	pěstujou	hrozný	sračky.

Vzala	si	pervitin,	prášky,	kouřila	marihuanu	a	vyrazila	autem	po	Brně.	Jo,	to	musela	bejt	jízda.	Jako	u	nás	včera,	když	sme	na
dálnici	zjistili	včera	večer,	že	nám	nesvítěj	zadní	obrysový	světla,	takže	nás	řidiči	problikávali	dálkovejma,	jelikož	sme	dost
pravděpodobně	nebyli	vidět.	Nejspíš	pojistky	v	prdeli.	Jo	a	to,	že	dálniční	známka	byla	propadlá,	byla	jen	malá	shnilá	třešinka
na	dortu.	Z	prdele	klika...	

05.11.2012	v	15:14:07

to	nám	to	uteklo

to	posraný	pondělí.	dneska	se	dělo	takovejch	věcí,	že	sem	si	všimnul	až	teďka,	že	je	skoro	třičtvrtě	na	tři.
ráno	náročná	práce	pro	zákazníka.	instalace	rsa	agenta	pro	windows	sedum	s	otestováním	a	vysvětlením	jak	celý	systém
funguje	a	jak	se	přihlašuje	s	hardwarovým	authentikátorem.	pak	plnění	fronty	torrentího	klienta,	protože	dneska	nový	díly
dexter	a	walking	dead.
pak	nějaký	sušenky,	laskonky	a	jiné	drobné	pochutiny	na	malé	přednášce	k	nějakým	bezpečnostím	produktům	u	nás	v
zasedačce.	příjemnej	pokec	a	o	půl	druhé	na	obídek,	kde	sem	si	dal	jednu	harachovskou	černou	dvanáctku	a	fazolovej	gulášek
s	chlebem.
po	návratu	z	obídku	nějaká	náročná	pracovní	byrokracie,	delší	emajl,	a	pak	malá	prácička	pro	sebe	a	tento	zápis	do	deníčku.
venku	prší	taky.
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z	tisku:

U	rybníka	se	opaluji	dva	mladíci.	Když	kolem	prochází	strasně	pěkná	holka	se	vším,	co	k	ní	patří,	tak	jeden	povídá:
"Ta,	kdyby	se	topila,	tak	bych	pro	ni	i	skočil."Holka	vleze	do	vody,	chvíli	plave,	načež	se	za	ní	zavře	hladina	a	je	pryč.
Ten	dotyčný	mladík	neváhá	a	skočí	pro	ni	do	vody.	Za	nějakou	dobu	ji	vytáhne	na	břeh	a	obvyklými	pohyby	a	masážemi	se	jí
snaží	přivést	k	životu.	Pak	mu	ten	druhý	poradí,	aby	spíš	zkusil	dýchání	z	úst	do	úst.	Po	chvíli	dalších	marných	pokusů,	ten,	co
dýchal,	povídá:
"Člověče,	jí	nějak	smrdi	z	huby."
A	druhy	na	to:	"Se	nediv,	tamta	měla	bikiny,	a	tahle	má	brusle	!!!!"	

05.11.2012	v	14:48:47

vánove,	vánoce	přicházejí

a	už	jsou	tu	opět	reklamy,	výzdoba	a	pobídky	k	půjčkám.	jo,	již	bliží	se	ten	chaos	vánoční.
ani	já	nechápu	lidi,	co	si	musej	na	dárky	a	vánoce	půjčovat	peníze.	když	na	něco	nemám,	tak	si	to	prostě	odpustim.	stačej
posraný	dvě	mega	hypotéky,	abych	jasně	věděl,	že	půjčit	si	další	peníze	by	byl	holej	pokus	o	sebevraždu.
Češi	se	nepoučili,	každý	desátý	chce	Vánoce	financovat	úvěrem.

Nahlédnutí	pod	pokličku	budoucnosti	láká	člověka	odpradávna.	Jo,	jasně,	zajít	se	zeptat,	zda-li	si	mám	půjčit	na	vánoce.
Možná	by	nebylo	špatný,	kdyby	si	firmy	co	půjčujou	peníze	normálně	platili	vlastní	kartářky	a	numeroložky.	

03.11.2012	v	17:16:16

z	pohádky	do	pohádky

1)	Dobeš:	Pokud	nebude	registr	vozidel	v	prosinci	funkční,	odstoupím.	HA	HA	HA	HA

2)	Já	teda	nejsem	nějakej	převelikej	odborník	přes	trávu,	ale	udělat	dobrou	trávu	to	je	takový	zenový	cvičení	hlavně	o
trpělivosti.	Nejen	celej	proces	růstu,	ale	i	sušení	je	děsně	důležitý.	A	tohle	se	musí	člověk	naučit,	než	si	dobře	zahulí.	Blbý	je,
že	lidi	jsou	naučený	na	ty	ḱomerční	produkty,	který	jdou	na	černej	trh	pár	dnů	po	sklizni	a	tudíž	nemají	vůbec	čas	se
rozvinout.	Je	to	jako	s	vínem,	blbá	péče,	blbej	chlast.

3)	Ten	Facebook	nás	asi	opravdu	šmíruje.	Zhulený	doležal	si	ráčil	všimnout	dvou	věcí.	za	á	že	egyptskej	obchodník	tady	není
vod	toho,	aby	ho	nějaká	bílá	zhulená	tvář	měla	ráda	a	za	bé,	že	facebook	je	tady	hlavně	kvůli	sběru	dat	o	uživatelích
internetu.

4)	Jo	Jágr	a	perník...	Takovejch	už	tu	bylo	co	to	měli	pod	kontrolou...

03.11.2012	v	15:52:20

realita	krutého	dne

hm,	dneska	vtipný.	přijdu	do	práce,	tam	kolega	a	že	prej	dostal	výpověď.	No,	prej	nevyšly	nějaký	kšefty,	takže	z
ekonomickejch	důvodů.	Jo,	je	to	zpráva	vždycky	bolestivá,	ale	připomíná	jen	krutou	realitu,	která	se	může	stát	i	mě,	že	prostě
najednou	mi	zůstane	hypotéka,	poplatky,	nájmy,	žena,	čokli,	život	a	žádná	práce.

no	pak	jsem	chtěl	ještě	napsat	něco	vtipnýho	vo	tom,	že	prej	schizofrenici	nemají	rádi	lidskou	společnost,	a	že	moje
mimozemský	já	mi	říká,	že	nejsem	schizofrenik	a	že	je	úplně	normální	mít	v	sobě	mimozemskýho	symbionta.	nemám	však
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moc	na	humor	náladu.	

02.11.2012	v	12:43:22

sandy	v	americe

jsem	dojatý	nad	ragédií	v	usa.	poslouchal	jsem	teďka	nějakou	českou	arkitektu	žijící	v	new	yorku	a	prej	je	to	hrozný.	nesvítí
elektrika,	telefony	nefungujou,	musí	chodit	pěšky	a	svítit	si	čelovkou.	prej	úplná	doba	kamenná.
já	jsem	si	při	té	příležitosti	vzpomněl	na	tragédii	na	haity,	kde	mají	dobu	kamennou	do	teďka	a	média	už	to	naprosto	vůbec
nezajimá	a	nikdo	se	nad	těma	lidma	tam	nedojímá.	srát	na	usa.	

01.11.2012	v	19:18:10

řemeslníci	v	tahu

no	maj	pro	dnešek	hotovo.	naštěstí	žádnej	velkej	průser,	až	na	jedno	rozbitý	světlíkový	vokno.	vlastník	byl	naštěstí	doma,
takže	se	domluvili	na	opravě.
no	vtipný.	ještě	dobrá	byla	úča,	která	včera	mejlem	požádala	o	možnost	býti	u	jednání	ohledně	předávacího	protokolu,	tak
jsem	jí	napsal,	že	si	může	na	dnešek	vzít	dovolenou	jako	já	a	zůčastnit	se	dokončovacích	prací.	odpovědí	mi	bylo	cosi	ve
smyslu,	"že	sem	se	prej	posral,	přeci	po	ní	nemůžu	chtít,	aby	si	vzala	rukavice	a	pracovní	oděv	a	šla	pracovat."
Očividně	naprosto	nechápe	pracovní	proces	a	pravděpodobně	se	nikdy	žádný	rekonstrukce	či	projektu	neúčasnila.	v	podstatě
nepochopila,	že	by	měla	krásnou	možnost	se	dneska	tvářit	nejen	nasraně,	ale	i	důležitě	a	komandovat	lidi	:)

imho	já	ten	microsoft	nikdy	nepochopim.	na	změnu	nějakýho	debilního	pozadí	je	nutný	použít	jakousi	tweakovací	utilitu...	:)
Windows	8	Start	Tweaker:	Vlastní	fotka	na	pozadí	Metra	
Jak	já	jsem	vděčnej	za	linux	a	gentoo	distribuci.	S	linuxem	mám	tu	výhodu,	že	je	všude	stejnej,	jak	v	mý	televizi,	jak	v	mym
wifi	routeru	aj	v	počítači	a	ať	běží	na	jakýmkoliv	procesoru,	vždycky	to	bude	linux	nebo	nějakej	podobnej	unix.	
Kromě	toho	klucí	v	práci,	co	se	staraj	o	dvě	firmy	(klasickej	outsorcing)	jsou	docela	vyděšený	z	toho	co	je	čeká.	Jsou	mírně
rozhozený	z	toho,	že	z	Windows	8	se	stal	takovej	Apple,	hlavně	aby	se	líbilo	koncovýmu	uživateli,	kterej	fakt	nutně	potřebuje
mít	k	dispozici	fakebook	a	twitter,	ale	jak	to	bude	s	korporátními	instalacemi,	fakt	těžko	říci.	No	možná	to	nevim,	protože	to	až
tak	pravidelně	nesleduju,	ale	nedokážu	si	představit	například	AutoCAD	ve	verzi	pro	metro	a	ty	jejich	dlaždice...	

01.11.2012	v	18:30:43

záchrana	ods

íčko	se	vrací...	íčko	navíc	"odmítl,	že	by	svým	návratem	mohl	rozložené	občanské	demokraty	poškodit."

si	myslim,	že	už	není	co	poškodit.	co	íčko	začal,	to	bém	dorazil.	

01.11.2012	v	18:02:44

prádelna

no	máme	v	baráku	dvě	prádelny.	Jedna	už	je	zlikvidovaná,	ve	druhý	je	ještě	prvorepublikovej	kotel	a	reklamní	cedule.	Prostě
retro	jak	svině.	Pomatujete	na	doby,	kdy	se	voda	musela	ohřát	a	pak	nastoupila	hrubá	ruční	síla?	:))

http://www.zive.cz/bleskovky/windows-8-start-tweaker-vlastni-fotka-na-pozadi-metra/sc-4-a-166138/default.aspx
http://www.lidovky.cz/langer-se-vraci-ne-na-mustek-jen-do-strojovny-tvrdi-f83-/ln_domov.asp?c=A121101_141652_ln_domov_ogo


01.11.2012	v	12:19:12



práce

no	mám	dovolenou,	tak	trochu	napůl	s	homeofficem,	protože	dělňasové	přijeli	dodělat	ty	posraný	azbestocementový	roury.
musim	konstatovat,	že	nejspíš	moje	včerejší	nasraná	odpověd	na	emajl	s	otazkou	"kam	máme	poslat	fakturu"	padla	na
úrodnou	půdu	a	takový	čoromoro	jaký	se	dneska	děje	sem	měl	vidět	už	minulej	tejden.	Kvůli	poslední	zbývající	rouře	fakt
prdel.
Docela	se	oteplilo	na	to	jaká	byla	posledních	pár	dnů	kosa.

z	tisku:

Neúspěšný	politik	a	zprofanovaný	novinář	se	vrací	do	médií.	To	je	kanál	ten	radek	johnů.	očekávám,	že	bude	nyní	pár	let
kydat	hnůj	a	špínu	na	svý	stejně	prohnilý	kolegy.

Žena	ubodala	svého	manžela,	soud	ji	potrestal	jen	za	opilství.	Furt	nechápu,	proč	by	měla	bejt	opilost	polehčující	okolnost.
Chlastáš-li	tak	snad	víš,	že	se	můžeš	vyndat	tak,	že	nevíš	čí	seš.	A	to	není	omluva.

Drogový	gang	chce	zabít	policejního	psa.	Už	toho	vyčmuchal	dost,	soudí.	Chudák	pes.

Radikál	Vandas	vzdal	boj	o	Hrad,	Jakl	shání	podpisy	poslanců.	Jo,	vypadá	to,	že	Vandas	asi	nemá	tolik	příznivců.	Měl	by	se
místo	poznámek	na	Franze	s	Franzem	spojit,	dyk	možná	by	našli	mnoho	společného	ze	svý	minulosti.	Minimálně	ten	národ...

Vláda	v	Haagu	kapitulovala	před	"hašišáky".	Průkazy	ne.	Ještě	že	zdravej	rozum	vyhrál,	i	když	měl	asi	na	mále...	

01.11.2012	v	12:14:32

http://www.lidovky.cz/nabidek-na-praci-v-mediich-jsem-mel-vic-rika-john-fru-/ln_domov.asp?c=A121031_213104_ln_domov_ape
http://www.novinky.cz/krimi/283378-zena-ubodala-sveho-manzela-soud-ji-potrestal-jen-za-opilstvi.html
http://zpravy.idnes.cz/drogovy-gang-v-riu-chce-zabit-policejniho-psa-fn3-/zahranicni.aspx?c=A121031_155415_zahranicni_brm
http://zpravy.idnes.cz/vandas-vzdal-boj-o-hrad-0ba-/domaci.aspx?c=A121101_090715_domaci_jw
http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/vlada-v-haagu-kapitulovala-pred-hasisaky-zadne-prukazy_250799.html

