
nevěřil	sem	svejm	očím

ale	člověk	se	může	protáhnout	záchodovým	prkýnkem....	asi	začnu	mít	zase	strach,	že	při
sezení	propadnu	:)

31.08.2007	v	14:31:39

fakof

strahov	:)	

31.08.2007	v	13:28:18

ufff

čera	to	bylo	vostrý,	takže	víte	jak	:))	ufff,	tak	aspoň	něco	pro	zasmání:

Otázka	-	Jak	se	vyrábí	červánky	?
Odpověď	-	Vyženeš	houf	komunistů	na	kopec	a	tam	je	rozstřílíš	na	mraky.	

30.08.2007	v	15:54:53

630	dnů	uptime

jeden	z	mých	serverů	dneska	slaví	630	dnů	uptime.	tento	tedy	ne.	:)	

29.08.2007	v	15:47:13

pohádka	o	Červené	karkulce

tož	musim	říct,	že	včerejší	shlédnutí	IT	Crowd	mě	dostalo	totálně	do	kolen.	Jsem
hendikepovaný.....	:)))	No	a	když	už	sme	u	toho	IT	humoru...

Červená	Karkulka	(pozn.:	přišlo	mi	mejlem)

Za	devatero	routery	a	za	devatero	hustými	sítěmi	žila	byla	jedna	aplikace	jménem
Karkulka,	která	měla	krásné	červené	GUI.	Její	GUI	bylo	tak	červené,	že	i	komunistická
strana	jí	tu	barvu	záviděla,	a	proto	jí	nikdo	neřekl	jinak	než	Červená	Karkulka.	Jednoho
dne	přisedl	vývojář	ke	svému	stroji	a	zálibně	si	prohlížel	její	kód.	Po	nějaké	chvíli	povídá:
"Nastal	čas,	Karkulko,	poslat	tě	na	server	babiczka.cz	a	ukázat	tě	naší	komunitě.	Navíc	má
dnes	babiczka	vyroci	prideleni	jejiho	DNS	jmena	takze	se	to	bude	naramne	hodit.	Dam	ti	s
sebou	par	hostitelskych	packetu,	takže	jí	hezky	popřej	a	packety	předej."	I	byla	aplikace
Karkula	vyslana	na	server.	Nanestesti	pro	Karkulku	se	o	tomto	datatransferu	dozvěděla
komunistická	strana.	Ta	měla	již	delší	dobu	na	karkulku	zálusk,	protože	pokud	by	ji	získala,
tak	by	si	mohla	zkopírovat	kód	té	barvy	GUI	a	tím	by	se	stala	nejčervenější	komunistickou
stranou	na	světě.	Proto	komunisté	rozhodli	o	nasazení	tajného	trojského	koně	wolf007	s
povolením	asimilovat	cizí	kód	(asimilovat	znamená	začlenit	cizí	kód	do	svého).	I	usadil	se
wolf007	na	routeru	o	kterém	věděl,	že	přes	něj	karkulka	musí	být	přeposlána.	Po	několika
milisekundách	Karkulka	opravdu	dorazila.	K	jeho	velkému	zklamání	však	kód	ke	GUI	byl
šifrovaný	a	tím	pádem	nemohl	útok	provést	hned.	I	dal	se	s	ni	do	řeči:	"Ahoj	Karkulko	kam
jdeš?"	"Aaale	jdu	na	server	babiczka.cz	předat	pár	packetů	k	výročí	a..."	"No	koukám	že
jich	moc	s	sebou	nemáš.	Koukni	se	kolem	sebe	všude	tu	máš	spoustu	ICMP	packetů,	které
ten	router	zahodil.	Nějaké	nasbírej	babiczka	bude	mít	určitě	radost."	Karkulka	se	chviklu
zamyslela	a	nakonec	usoudila,	že	wolfuv	vyrok	byl	pravdivy	a	zacala	je	sbirat	do	bufferu.
Mezi	tím	se	wolf	vydal	na	server	babiczka	sám.	Server	babiczka	byl	starý	unixový	server,
na	kterém	běžela	aplikace	dveře.	Wolf	si	toho	všiml	a	odeslal	tam	požadavek	KLEP,	KLEP.	V
zápětí	dostal	odpověď:	Naslouchá	server	babiczka,	Jsi	to	ty	karkulko?.	Wolf	odpověděl
kouzelným	slovíčkem	TRUE	a	byl	vpuštěn	dovnitř.	Než	se	babiczka	vzpamatovala	byla
asimilována.	Za	chvilku	dorazila	i	Karkulka	s	plným	bufferem	ICMP	packetu	div	z	toho
nedostala	overflow.	Odehrála	se	stejná	scéna	jako	s	wolfem.	Po	tom	co	se	Karkulka	dostala
dovnitř	uviděla	babiczku	jak	leží	v	operační	paměti.	Cosi	jí	přišlo	podivné	a	proto	se	začala
vyptávat:	"Babiczko,	proc	mas	tak	velke	sockety?"	"To	abych	mohla	lepe	provádět
listening."	"A	babiczko,	proc	mas	tak	velke	pointery?"	"To	abych	si	te	lepe	mohla	precist"
"A	babiczko,	proc	mas	tak	velky	entry_point?"	"To	abych	te	mohla	lepe	asimilovat!".	A	nez
se	Karkula	nadala	byla	hluboko	v	utrobach	wolfa	spolecne	s	babickou.	I	řekl	si	wolf,	že
mise	byla	splněna	úspěšně,	tak	bych	si	mohl	na	chvilku	odpočinout	a	natáhl	se	do
měkkého	cache	a	zavolal	fci	sleep().	Za	nedlouho	procházel	kolem	serveru	antivir	znacky
hayny.	Hned	jak	uviděl	packety	odcházející	ze	serveru,	zjistil,	že	cosi	není	v	pořádku.
Žádné	stadndardní	datové	packety,	pouze	packety	s	daty	CHRRRRRRRRR	odesilane	na

http://strahov.org/


broadcast.	Proto	se	rozhodl,	že	to	dojde	ověřit.	Při	proscanování	serveru	zjistil,	že	na
serveru	stále	běží	aplikace	dveře	a	proto	se	odhodlal	vstoupit,	vzhledem	k	okolnostem,	bez
autentizace.	Hned	po	vstupu	zjitil	že	na	cachych	processoru	si	lebedi	zly	trojan	wolf007	s
povolenim	asimilovat.	Proto	se	rozhodl	rozpárat	ho	přímo	za	entrypointem.	Hned	jak	ho
rozparal	vyskocila	jak	babiczka	tak	karkulka.	Babiczka	se	opet	nahrala	zpet	do	RAMky	a
opet	zaujala	vladu	nad	svym	hardwarem.	Potom	vyhazela	karkulce	par
HARD_SYSTEM_ERRORu	(dokonce	i	KERNEL	panic),	ktere	spolu	s	antivirem	zasili	zpatky	do
wolfa.	Potom	se	schovali	a	cekali.	Po	nejakem	case	vyprsel	wolfovi	timeout	a	probudil	se.
Citil	se	dost	nafoulky	a	bylo	mu	tezko	od	entrypointu(to	vite	HARD_SYSTEM_ERRORY	neco
vazi)	a	tak	se	odebral	do	/dev	kde	se	chtel	napit	z	urandomu.	Jak	vsak	byl	pretizeny	tak
zakopl	a	spadl	do	/dev/null.	Babiczka	z	vdecnosti	haynemu	podekovala	a	nainstalovala	si
jeho	plnou	verzi.	Potom	Karkula	predala	packety	a	odporoucela	se	na	disk.	A	jestli	neprisel
zkrat	ktery	by	spalil	veskery	hardware,	tak	jsou	vsichni	ulozeni	na	serveru	do	dnes.

29.08.2007	v	11:35:31

IT	Crowd	S02

tož	pro	fanoušky	počítačových	serijálů....	začala	běžet	druhá	série	IT	Crowd	:)	

28.08.2007	v	16:51:45

Chuck	Norris	má	vždycky	pravdu

Chuck	Norris	mu	řekl:	Gogo,	jsi	pěkně	ostrej!

28.08.2007	v	14:02:46

Microsoft	hell

no,	takže	dnešní	den	sem	romanticky	ztrávil	ve	znamení	lepší	budoucnosti	s	MS
windows....	samozřejmě	sem	při	instalaci	našich	legálních	ms	office	xp	musel	volat	na
hotlajnu	ms,	protože	mi	ten	posranej	ověřovací	systém	nahlásil,	že	má	kopie	je	již
aktivována	a	že	se	na	mě	vysere.	jo	je	to	svinstvo,	člověk	si	něco	koupí	a	pak	ještě	musí
horko	těžko	aktivovat	ten	shit	po	telefonu.	takže	ve	snaze	zlepšit	služby	svým	zákazníkům
mě	mrchoshit	otravoval	na	hotlajně	nějakejma	posranejma	dotazníkama,	který	nešli
přerušit	a	ještě	mě	utvrzovali,	že	nic	neshromažďujou,	nesbíraj	a	žádný	informace
neukládaj.	sou	to	mrdky.	nakonec	mě	ten	ověřovací	systém	přepnul	na	nějakýh	live	týpka,
kterej	se	mě	asi	po	padesátý	zeptal	na	to	instalační	ID	-	a	že	to	není	prdel	je	to	snad
6x7čísel	+	2čisla	-	takže	pak	to	prošlo.	zhruba	asi	před	45minutama.	Fak	úlet.	Microsoft	a
jeho	produkty	jsou	spíš	za	trest	než	k	užitku,	tedy	aspoň	z	mého	administrátorského

http://it-crowd.cz/
http://www.aha-online.cz/cz/zajimavosti/17172/chuck-norris-mu-rekl:-gogo,-jsi-pekne-ostrej%21


pohledu....	takže	něco	pro	zasmání:
Ověření	pravosti	Windows	mělo	výpadek	(zvláště	debata	za	článkem	na	téma	krypl	Hulán
je	skvělá	:))	

27.08.2007	v	18:25:56

pondělí

no	takže	tu	máme	pondělí.	náš	velikej	zážitek	z	vejkendu	byla	reggae	party	v	zámeckým
parku	na	Dobříši,	kerou	sme	si	fakt	s	Ivkou	docela	i	užili	a	zakončili	sme	ji	spaním	pod
širým	nebem.	Jo	fak	byla	pěkná	noc	a	sluneční	ráno	a	myslim,	že	tento	zážitek	si	asi	letos
už	nezvopáknem.	

No	zrovna	nám	přišel	novej	noťas	do	práce,	takže	ho	instaluju.	Bohužel	ten	kus	železa	má
předinstalovaný	Visty	Basic	edition,	tak	to	nechávám	projet,	protože	se	chci	podívat	jak
tato	sláva	dopadla.	Zatim	už	vim,	že	čas	je	důležitej,	že	se	budu	cejtit	příjemně,	že
všechno	je	krásný,	užasný	a	že	se	systémem	Windows	Vista	budu	žít	lépe	a	déle,	protože
potřebuju	systém,	který	bude	myslet	za	mě	a	zpříjemní	mi	život.	Krásná	světlá
budoucnost.	Hasta	la	vista,	bejby....

Jinak	se	tedy	asi	nic	neudálo,	kromě	nějakých	těch	drobností,	jako	že	hraní	si	se	sirkami	v
seníku	je	stará	dobrá	česká	klasika.	
Pak	sem	se	dozvěděl,	že	za	marihuanu	mají	být	mírnější	tresty,	což	je	teda	pěkná
utopistická	představa,	ale	osobně	si	myslim,	že	to	přes	ty	mamrdy	ve	vládě	neprojde.
No	a	nejdůležitější	informace	je,	že	Jaroušek	je	maminčin	mazánek,	protože	maminka	chce
aby	se	dobře	oženil	s	holkou	co	umí	vařit,	a	do	tý	doby	Jarouškovi	nedá	jeho	rodnej	list.	Jo,
můj	názor	je,	že	kdyby	Jaroušek	neměl	v	hlavě	puky,	tak	si	dojde	na	matriku,	nechá	si
udělat	kopii	rodnýho	listu	a	ožení	se	s	kým	bude	chtít.....	No	ale	je	to	Jaroušek,	náš
hokejový	mág....

Jo	a	to	se	nebudu	zmiňovat	vo	tom,	že	končej	prázdniny	a	důchodci	z	prahy	se	vracej	ze
svých	chat.	Dneska	ráno	byl	autobus	skutečně	v	pravém	slova	smyslu	pojízdná	rakev,
protože	i	já,	s	jednou	maminou	a	miminem	a	jednou	slečnou	sme	měli	co	dělat,	abysme
srazili	mezi	Synkáčem	a	Punkrácem	věkovej	průměr	na	196	let.	Fakt	to	byla	hrubost	a
navíc	sem	si	nesednul.	

27.08.2007	v	10:40:13

vyhledávání	kamerových	systému	a	kamer	všeobecně

včera	sem	si	hrál	na	internetovýho	vojéra....	http://johnny.ihackstuff.com/ghdb.php?
function=summary&cat=18	:)	ale	to	ste	asi	pochopili....	takže	hrátky	s	googlem	aneb	big
ufo	se	dívá	:)

hehe...	Everfocus	EDSR	admin/admin	je	defaultní	nastavení	:)	

24.08.2007	v	10:45:58

kamera	surfing

jo	tak	tohle	si	dejte	...	:)

kamera	surfing	;0)	

24.08.2007	v	00:56:14

pyčo

to	snad	ne...	já	normálně	drogy	neberu,	ale	asi	si	pudu	zahulit....	

23.08.2007	v	20:49:58

mrzačenka

neska	ráno,	dyž	sem	jel	ty	svý	dvě	zastávky	tramvají	v	tej	drobné	kocovině	po	včerejším
přátelském	posezení	u	voka,	mě	pěkně	vytočila	jedna	zkryplená	ani	ne	tak	stará
vodbarvená	píča	(pozn.	dámy	prominou),	která	mi	byla	podezřelá	už	v	okamžiku,	kdy	sem
si	sednul	a	vona	zrovna	dobíhala.	Jo	a	taky	že	jo,	vběhla	do	tramvaje	-	což	je	jediný	co
mám	tramvajákovi	za	zlý,	že	tý	krávě	neujel	-	a	minula	volný	misto	pro	kryply	a	začala
šátrat	ve	svý	hnusný	igelitce.	Vyšátrala	voslizlou	průkazku	ZTP	(to	je	pro	neznalé	průkazka
tělesně-duševně-postiženýho)	a	vrazila	mi	ji	před	ksicht.	Horší	než	revizor...

http://www.cdr.cz/a/22226
http://www.novinky.cz/krimi/detska-hra-se-zapalovaci-skoncila-pozarem-domu_121481_l72cr.html
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http://www.blesk.cz/Clanek83334.htm
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Takže	jsem	ve	svým	stavu	reagoval	zcela	přirozeně	a	slušně	a	zeptal	jsem	se	jí,	zda-li	je
schopná	mi	dokázat,	vzhledem	k	tomu,	že	mi	přišla	docela	zdravá,	když	dobíhala	tramvaj,
že	to	není	padělek,	protože	takovejhle	kus	papíru	udělám	na	počítači	za	dvě	hodinky.
Bohužel	to	byla	jedna	z	těch	zombies,	který	si	myslej,	že	je	právo	na	jejich	straně,	taxem	jí
řek,	ať	si	de	sednout	na	místo	pro	invalidy,	protože	moc	dobře	vidím,	že	je	tam	jedno	místo
volný.	Načež	přišla	zcela	nepochopitelná	reakce,	že	vona	nemůže	sedět	zády	ve	směru
jízdy,	což	sem	jí	vokomentoval,	že	to	není	můj	problém.	Avšak	borka	začala	zvyšovat	tón
hlasu,	což	začalo	budit	pozornost	okolostojících	živých	mrtvých	a	znáte	to	moc	dobře	ze
zombie	filmů,	kterak	hrdina	zjistí,	že	se	okolo	jeho	osoby	začíná	zvyšovat	množství
mrtvých	očí	a	pak	ze	tmy	vystoupí	větší	množství	zombies....	přesně	tak	sem	si	připadal,
taxem	teda	zamumlal	něco	ve	smyslu,	že	už	dneska	nejsou	ti	invalidi	co	bejvali	a	že	sem
hrozně	sklamanej,	že	slušnost	a	uctivost	vymřela	s	Komenským..	nebo	nějakou	takovou
píčovinu	sem	prones....
Naštěstí	sem	velice	brzo	vystupoval,	protože	nevim	jak	bych	se	těm	alienům	ubránil,
jelikož	sem	cejtil	na	těle	ty	pohledy,	ze	kterejch	sem	měl	pocit,	že	kdyby	bych	v	tramce
jenom	já	a	samý	kriplové,	tak	mě	rozcupujou	zaživa	a	kusy	mýho	masa	vyházej	z	tramky...

Probůh,	taky	nechci	působit,	jako	že	mám	něco	proti	invalidům,	to	se	může	stat	každýmu,
ale	vaděj	mě	tihle	mamrdi,	kteří	si	myslej,	že	když	maj	mrzačenku,	že	si	můžou	dovolit
všechno,	kromě	toho,	když	je	navíc	místo	pro	mrzáka	volný...	Myslim,	že	ti	majitelé
mrzačenek,	kteří	tuto	kartu	využivájí	k	tomu,	aby	si	mohli	v	emhádé	sednou,	jsou	horší
než	domovní	důvěrníci	a	pomocná	stráž	VéBé,	protože	jim	to	asi	dává	nějakej	pocit,	že
něco	můžou.	Prudit	lidi.

Tfuj	tajksl...	třikrát	si	odpolivávám	do	každý	světová	strany	a	ještě	klika,	že	sem	ráno
pořád	cejtil	česnek	z	těch	báječnejch	topinek,	který	sme	čera	u	voka	dostali...	ten	česnek
mi	možná	zachránil	kůži.	yeah.	

23.08.2007	v	14:59:02

puchová	hlídka

no,	čera	sem	se	dočetl,	že	pražáky	kontrolovala	puchová	hlídka	jestli	ti	pražáci	moc
nesmrděj.	Ale	byla	to	kontrola	dost	na	hovno,	protože	neměli	tolik	odvahy	aby	čuchem
kontrolovali	bezdomovce,	alkáče	a	normální	dělný	lid,	který	celý	den	maká,	aby	si	tihle
navonění	kokoti	mohli	zajít	do	fitka	(který	musí	někdo	postavit)	nebo	si	mohli	zajít	do
hypermarketu	(někdo	prostě	musí	na	tý	kase	bejt)	popřípadně	se	mohli	nastěhovat	do
nových	moderních	cool	open	space	(který	musí	někdo	vybetonovat,	kam	musí	někdo
natahat	infrastrukturu	a	tak).	Kromě	toho	by	byla	také	zajímavá	hlídka,	která	by
kontrolovala	puch	nohou....	jo	tomu	bych	říkal	fór...	to	bych	jim	hnedka	s	chutí	podstrčil	ty
svoje	voňavý	nožičky...	hah	

22.08.2007	v	10:10:24

Nová	anketka

Tentokráte	je	anketka	zaměřena	spíše	na	dlouhodobé	znalce	prostředí	českého	internetu	a
lidí	jenž	se	v	něm	pohybují.	Takže	otázka	dneška	zní:	Je	hulán	ultrakrypl	a	nebo	gényus?	

21.08.2007	v	15:07:38

Pušenje	šteti	vama	i	ljudima	oko	vas

Takže,	dneska	máme	39let	od	přátelského	napadení	bratrskými	vojsky.	Takže
zavzpomínejme	na	všechny	mrtvé,	které	kdy	armády	světa	pozabíjeli	v	rámci	bratrských
pomocí	jiným	zemím.	Nezapomeňme	na	to,	že	demokratické	armády	v	čele	s	hlídačem
svobody	a	demokracie	(podoba	s	USA	čistě	nenáhodná)	se	na	nás	vysrali.	Vzpomeňme	na
Maďarsko,	Československo,	Polsko,	Vietnam,	Irán,	Kuvajt	a	jiné	mnohé	další	země,	které
musely	trpět	jen	díky	tomu,	že	si	nějací	mocní	cosi	usmysleli.	Vzpomeňme	na	normální	lidi,
kteří	mají	jiné	starosti,	než	blaho	nějakých	pofidérních	papalášů.
A	nezapomeňme	na	to,	že	veškeré	vymoženosti	západních	civilizací,	přinášejí	jen	virtuální
blahobyt	a	peníze	nesou	smrt.	

21.08.2007	v	14:34:18

tip	na	film

Dělníkova	smrt:	http://www.csfd.cz/film/223193-workingmans-death/
Hudba:	John	Zorn	(	http://en.wikipedia.org/wiki/John_Zorn	)	

20.08.2007	v	12:50:31

http://www.novinky.cz/koktejl/obrazem--hlidka-vuni-ocichavala-prazany_121179_ruk17.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Radek_Hul%C3%A1n
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pyčo	slunce

taxem	se	včera	nechal	ukecat	ivkou,	jako	že	pujdem	na	plovárnu	na	edenu.	dopadlo	to	tak,
že	na	posledním	-	pravděpodobně	-	letošním	sluníčku	sem	asi	chytnul	nějakej	ten	úpal
nebo	úžeh,	takže	mi	včera	bylo	fakt	děsně	blbě....	neuvěřitelný....	co	se	dokáže	z	člověka
vypotit	během	jedný	noci...	

20.08.2007	v	10:55:38

co	to	jé,	co	to	jé,	co	to	jé

to	paroubek	se	posrál...	:)	jéjéjé	

17.08.2007	v	16:48:49

budu	hodnej

čera	sem	byl	slaměnej	vdovec,	takže	sem	to	večer	pěkně	posral.	ne,	neměl	sem	si	ty
panáky	na	závěr	dávat...	:S	strašnej	staf...	nie,	radšej	knihu...	

17.08.2007	v	10:54:12

virtuální	garáž

nejsem	fanoušek	aut,	ale	jen	pro	zajimavost,	jaxe	pěkně	rozjela	původní	myšlenka
virtuální	garáže	mistra	pupu:	http://forum.honda-club.cz	

16.08.2007	v	16:34:23

štvrteční	den

taxem	se	konečně	trošku	po	včerejší	smršti	probral...	no	byl	to	zase	big	mazec,	co	já	že	k
tomu	vlastně	mám	dodat.	že?	:)))))	a	to	mě	čeká	ještě	dneska	takový	menší	repete,	ale
tajně	doufám,	že	to	bude	komornější....	jenže	jak	znám	panáčka...	heh	:)

jinak	si	dneska	dopřeju	dva	takový	menší	komentáře	k	životu.

1)	Zase	se	musel	najít	debil,	co	chtěl	vyzkoušet	jestli	ho	zasáhne.	No	zasáhlo	a	fakt	si
nejsem	jistej	tim,	jestli	normální	většina	normálních	lidí	nejsou	čistě	náhodou	jen	nějaký
stroje	bez	mozku,	protože	by	se	fakt	už	mohli	poučit,	neasi???

2)	včera	sem	psal	do	nějaký	diskuse	někde	na	respeku,	jak	jezdim	pražskou	emhádé
zdarma,	protože	podle	mě	se	za	to	nevyplatí	platit,	no	a	co	čert	nechtěl,	tak	mě	včera
chytnul	revizor	v	26ce	mezi	hřbitovama	a	nákladovým	nádražím	žižkof.	faktem	však	je,	že
si	nevybral	zrovna	můj	nejsvětlejší	okamžik,	jelikož	sem	s	ivkou	zrovna	zuřivě	smskoval
nad	jistými	tématy,	nad	kterými	sme	se	pohádali,	když	nám	zrušili	prohlídku	bytu.	
Takže	důsledek	celýho	toho	byl,	že	se	mi	v	jednom	nejméně	vhodném	okamžiku	objevila
mezi	xixtem	a	mobilem	placka,	načež	sem	se	typa	musel	zeptat	jestli	je	to	pravý,	von	že	jo
a	vytáhnul	na	mě	průkazku	a	při	dotazu	jestli	mi	ji	pučí,	že	se	mi	nezdá	pravá,	začal	cosi
hlásit	vo	tom,	že	to	bude	jako	něco	stát.	Na	to	sem	mu	řekl,	že	budu	muset	teda	jako
doklady	najít,	tak	ať	se	mnou	vystoupí.	Tramvaj	zastavila,	ja	se	normálně	zved	a	čekal
sem,	že	pude	se	mnou.	Jenže	reviozor	v	tý	tramce	zůstal,	taxem	se	šel	podívat	kdy	mi	jede
něco	dalšího.	Naštěstí	sem	nečekal	snad	ani	3minuty....	revizoři	sucks...	

16.08.2007	v	12:37:44

Varování

http://zpravy.idnes.cz/paroubek-se-pos-napsal-server-ctenarum-na-mobily-f6i-/zajimavosti.asp?c=A070817_155906_zahranicni_pei
http://forum.honda-club.cz/
http://www.novinky.cz/krimi/snazil-se-vylezt-na-vlak-a-zasahl-jej-proud_120887_hgrut.html


15.08.2007	v	16:09:06

Věc:	Zvýšení	platu	(přišlo	majlem)

Zvýšení	platu

Věc:	Zvýšení	platu

Já,	penis,	tímto	požaduji	zvýšení	platu	z	následujících	důvodů:
*	Vykonávám	těžkou	fyzickou	práci
*	Pracuji	v	extrémních	hloubkách
*	Pracuji	nejvíce	hlavou
*	Nemám	volné	víkendy,	žádné	svátky	ani	dovolenou
*	Pracuji	ve	vlhkém	prostředí
*	Nedostávám	platby	za	přesčasy	a	směnnost
*	Pracuji	ve	velmi	tmavém	prostředí,	které	má	velmi	špatnou	ventilací
*	Pracuji	ve	vysokých	teplotách
*	Jsem	vystaven	riziku	získání	nakažlivých	nemocí

Odpověď	personálního	oddělení:

Po	pečlivém	uvážení	všech	bodů	Vaší	žádosti,	návrh	na	zvýšení	platu	byl	zamítnut,	a	to	z
následujících	důvodů:
*	Nepracujete	8	hodin	vcelku
*	Usínáte	při	práci	po	krátkých	úsecích	činnosti
*	Nerespektujete	vždy	rozhodnutí	vedení
*	Nezůstáváte	na	svém	stanovišti,	často	navštěvujete	i	jiná	pracoviště
*	Často	si	vybíráte	neoprávněné	pauzy
*	Nejste	iniciativní	-	k	práci	je	nutné	Vás	dotlačit	a	správně	stimulovat
*	Na	konci	směny	zanecháváte	na	svém	pracovním	místě	nepořádek
*	Obvykle	nedodržujete	bezpečnostní	předpisy,	jako	je	např.	nošení	předepsaných
ochranných	prostředků
*	Odcházíte	do	důchodu	dříve,	než	je	Váš	nárok
*	Nerad	pracujete	druhou	směnu
*	Někdy	opouštíte	své	pracoviště	ještě	před	dokončením	své	práce

A	kromě	toho	jste	byl	viděn,	jak	neustále	přicházíte	a	odcházíte	z	pracoviště	a	máte	na
zádech	2	velmi	podezřele	vypadající	pytle.	

15.08.2007	v	13:01:35

miluji	windows

zovna	neska	sem	přišel	na	to,	že	v	mirroru	pro	náš	doménovej	kontrolér	nějak	né	uplně



košer	funguje	disk.	Takže	sem	musel	mašinu	votočit	a	posléze	projít	eventlog.	Kde	se	na
mě	usmívala	krásná	hláška:	The	driver	detected	a	controller	error	on	\Device\Harddisk2.

No	a	protože	sou	to	Windows	a	tudíž	nad	logikou	tohoto	systému	přemýšleli	ynteligenti,
tak	způsoby	jak	zjistit,	kterej	disk	se	skrývá	pod	Harrdidsk2,	jsou	naprosto	genitální...
http://support.microsoft.com/kb/159865

Jiné,	nonWindows	OS	to	mají,	tak	říkajíc	dostupnější...	

15.08.2007	v	11:42:06

pyčo

kdyby	k	nám	do	firmy	přišly	štyři	kila	koksu,	tak	zaručeně	tývku	nevoláme	...	hahaha	

14.08.2007	v	22:38:49

jaxe	sváří	v	cizině

:))	http://halbot.haluze.sk/?id=3555	

14.08.2007	v	21:30:36

dvacet	nejhorších	českých	webů

ste	si	možná	všimli,	že	bulvár	na	poli	technických	novinek	http://technet.cz	vyhlásil	před
nějakým	časem	pěknou	soutěž	o	Dvacet	nejhorších	českých	webů.	Tedy	ne,	že	by	mě	tato
soutěž	nějak	zajmala,	ale	faktem	je,	že	nominace	sou	dobrý	a	myslim,	že	o	výsledku	je
rozhodnuto...
Mými	favority	je	Radek	Hulán	a	Henryk	Lahola...	Oba	dva	s	dostatečným	předpokladem
státi	se	zákazníky	docenta	Chocholouška	...	ha	ha	ha

Takže	pro	případné	zájemce,	kteří	se	snad	chtějí	seznámit	s	těmito	velikány	českého
internetu:

Čórkař	Radek	Hulán	a	bližší	seznámení	s	jeho	osobou...	rADo	nejenže	má	nepřeberné
znalosti	ze	světa	IT,	nejenže	je	to	čórkař	a	neoprávněný	uživatel	titulu	Magor..	ehm	tedy
Mgr,	tak	umí	perlit	i	slovně:	"Přístup	na	WELL.DONE	bude	placený.	Inteligentní	lidé	mají
peníze,	to	je	funkční	kritérium"	nebo	"Dnes	ráno	jsem	byl	probuzen	telefonátem	v	8:00
ráno.	Volal	mi	můj	kamarád	Vláďa,	úspěšný	manažer	jedné	skutečně	obří	společnosti,	že
prý	má	ranní	erekci,	a	že	je	to	skvělé	(a	po	půl	roce	zase	poprvé)."

A	druhým	horkým	favoritem	je	další	Magor,	hm	tedy	Mgr	a	pak	fakt	strašně	moc	...
JUDr.PhDr.Mgr.	et	Mgr.	Henryk	Lahola	absolovent	nějaký	fuckulty	při	UK.	No	to	je	perlič
totální	absolutní	a	při	čtení	jeho	úžasných	pohledů	na	svět	se	lze	dozvědět	například,	že
(cituji):	"Vzpomínám	na	jednoho	bývalého	kamaráda	co	zradil	Ježíše	Krista...	On	taky	slíbil
Bohu,	že	zachová	panictví	i	celibát....	A	jak	to	dopadlo?...	On	se	s	ní	nakonec	oženil!	Nic
horšího	se	již	ani	nemohlo	stát....	Největší	tragedií	tohoto	bývalého	kamaráda	je	to,	že	si
toto	své	neštěstí	ani	jen	neuvědomuje	(a	to	dokonce	ani	dneska	si	to	neuvědomuje),
protože	satan	mu	tak	zatemnil	rozum,	že	ztratil	veškerou	soudnost	a	proto	tvrdí,	že	”prý	je
šťastný,	a	že	prý	žije	ve	šťastném	manželství,	že	má	milující	manželku	se	třemi	vlastními
dětmi,	které	se	mu	v	manželství	narodili	a	že	v	manželství	a	rodičovství	prý	nalezl	smysl
svého	života”	atd.	Takové	psychotické	bláboly!"

tak	mi	kurva	teda	řekněte,	kdože	je	tady	vlastně	ten	ufon	:)	

14.08.2007	v	14:18:56

outerek

no	takže	neska	při	outerku	sem	se	nasral	akorát	ráno,	když	sem	na	pul	vosmou	naběh	do
masny	chtěje	si	koupit	xnidani	rohlíky	a	nějakej	nezdravej	salám,	a	byl	sem	ve	svém
nadšení	zdržen	hromadou	důchodců,	kteří	kupovali	maso	jak	zjednaný.	Člověk	se	až	někdy
diví,	že	je	mezi	starejma	lidma	tolik	peněz	na	to	jaxi	furt	na	něco	stěžujou.	Jo,	možná	sou
to	ti,	kterým	se	komunismus	vyplatil...

Ale	to	je	jedno...	jinak	pohoda	

14.08.2007	v	11:46:58
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duševní	vymočení

no,	protože	sem	se	ráno	tělesně	dobře	vysral	a	vychcal,	tak	něco	pro	potěšení	ducha:

------------------------------------------------------------------------------------------------
Proč	mají	včely	med?	Protože	mají	královnu,	kdyby	měly	prezidenta,	taky	budou	mít	hovno
------------------------------------------------------------------------------------------------
Přijde	chlap	na	stanici	VB	a	říká:	"já	jsem	přejel	dvě	slepice"	A	příslušník	povídá:	"Tak	je
dejte	ke	krajnici	ať	je	nerozjedou	další	auta."	A	chlap	odpoví:	"Tak	jo...	ale	co	mám	dělat	s
tou	jejich	motorkou??"
------------------------------------------------------------------------------------------------

Na	krásném	opuštěném	ostrově	uprostřed	oceánu	ztroskotají	následující	lidé:	

2	Italové	a	1	Italka
2	Francouzi	a	1	Francouzka
2	Němci	a	1	Němka
2	Řekové	a	1	Řekyně
2	Angličané	a	1	Angličanka
2	Bulhaři	a	1	Bulharka
2	Japonci	a	1	Japonka
2	Američani	a	1	Američanka
2	Australani	a	1	Australanka
2	Novozélanďani	a	1	Novozélanďanka
2	Irové	a	1	Irka

Během	měsíce	se	na	tomto	krásném	ostrově	udály	následující	věci:
*	Jeden	Ital	zabil	druhého	aby	dostal	Italku.
*	Oba	Francouzi	a	Francouzka	žijí	šťastně	spolu	a	mají	spoustu	sexu.
*	Němci	si	udělali	přesný	týdenní	plán	pro	střídání	na	Němce.
*	Řekové	spí	spolu,	Řekyně	jim	vaří	a	uklízí.
*	Angličané	čekají,	až	je	někdo	představí	Angličance.
*	Bulhaři	se	dlouze	zadívali	na	nekonečný	oceán,	krátce	pohlédli	na
Bulharku	a	pak	šli	na	ryby.
*	Američani	probírají	výhody	a	nevýhody	sebevraždy,	zatímco	Američanka
neustále	opakuje,	že	její	tělo	patří	ji,	hovoří	o	pravé	podstatě
feminismu,	jak	může	udělat	všechno,	co	dokáží	oni,	jak	potřebuje	v	životě
naplnění,	o	spravedlivém	rozdělení	domácích	prací,	o	tom,	jak	ji	její
poslední	přítel	respektoval	a	choval	se	k	ní	moc	hezky	a	že	její	vztah
s	matkou	se	zlepšuje.	Koneckonců,	aspoň	že	daně	jsou	nízké	a	neprší.
*	Japonci	faxovali	do	Tokia	a	čekají	na	instrukce.
*	Australani	se	do	krve	pobili	o	Australanku,	zatímco	ona	pokukuje	po
všech	ostatních	chlapech,	neboť	Australani	jsou	pro	ni	příliš	nudní.
*	Jeden	Novozélanďan	neustále	šuka	Novozélanďanku,	druhý	hledá	na	ostrově	ovce.
*	Irové	rozdělili	ostrov	na	Sever	a	Jih	a	založili	palírnu.	Nepamatují
si	přesně,	co	je	to	ten	sex,	protože	po	prvních	pár	litrech	kokosové
whisky	to	není	příliš	podstatné.	Přesto	jsou	spokojeni,	protože	ví,
že	Angličani	nemají	ani	panáka	a	oni	jim	nic	nedají.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Umře	pařan	a	dostane	se	do	pekla.	Po	týdnu	zavolá	Lucifer	Bohu:	"Co	jste	mi	sem	poslali
za	blázna?	Rozbil	mi	všechny	kotle,	uškrtil	všechny	čerty	a	už	tři	dny	bezhlavě	běhá	po
všech	chodbách	pekla	a	řve:	"Kde	je	přechod	do	druhého	levelu?"
------------------------------------------------------------------------------------------------
Na	babičku	přijdou	choutky	a	tak	říká	dědovi	aby	si	udělal	dobře.
Tak	děda	jde	k	ledničce,	otevře	jí,	vezme	pivo	a	vypije	ho.
Babičce	to	nedá	a	znovu	říká,	aby	si	udělal	dobře.
Děda	jde	zase	do	lednice	a	zase	vypije	pivo.
Babička	už	to	nevydrží,	svlíkne	se,	klekne	na	všechny	čtyři	a	říká."Dědo,	udělej	si	dobře!!"
Dědek	jí	sedne	na	záda,plácne	po	prdeli	a	volá:"K	ledničce!!!"	
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bílý	dům,	oválná	pracovna.	Prezident	USA	Bush	sedí	za	stolem,	přichází	ministryně
zahraničí	Riceová.
Bush:	Condi,	rád	vás	vidím,	co	se	děje?
Riceová:	Přišly	aktuální	zprávy	z	Evropy.
Bush:	Skvěle,	sem	s	tím.
Riceová:	Doppa	vyhrál	prezidentské	volby	ve	Finsku.
Bush:	Ano,	přesně	to	bych	rád	slyšel.
Riceová:	Přesně	to	vám	říkám.
Bush:	A	já	se	vás	na	to	ptám.	Tak	kdopa	vyhrál	volby	ve	Finsku?
Riceová:	Ano.
Bush:	Já	myslím	jak	se	jmenuje?
Riceová:	Doppa.
Bush:	No	ten	vítěz	voleb.



Riceová:	Doppa.
Bush:	Ten	Fin!
Riceová:	Ano,	je	to	Fin.
Bush:	Nevíte	aspoň	křestní	jméno?
Riceová:	Kohotto.
Bush:	Jméno	toho	Fina.
Riceová:	Přesně	tak.
Bush:	Tak	hele,	já	si	s	tím	nezačal.	Kdy	mi	řeknete	to	jméno?
Riceová:	Kdykoli,	pane.
Bush:	DiColli?	Ten	Ital?
Riceová:	Ne,	pane.
Bush:	Tak	dost.	Já	teď	potřebuju	bezpodmínečně	vědět,	kdo	je	nový	finský	prezident.
Zavolejte	mi	šéfa	Demokratů.
Riceová:	Kerryho?
Bush:	Oni	jich	už	mají	víc?
Riceová:	O	tom	nevím,	pane.	Chcete	Kerryho?
Bush:	A	kdopa	je	tam	teď	nový?
Riceová:	Ve	Finsku?	Ano,	pane.
Bush:	Co	máte	pořád	s	tím	Finskem?	U	Demokratů!
Riceová:	Kerry	je	tam	už	dlouho.
Bush:	To	já	právě	nevím!
Riceová:	Mám	tedy	zavolat	Kerrymu?
Bush:	Tak	třeba	tomu	staršímu.
Riceová:	Starší	už	nežije,	pane.
Bush:	A	pořád	je	ve	vedení?	Ach	ti	Demokrati.
Riceová:	Takže	zavolám	Johna.
Bush:	Koho	to?
Riceová:	Aha,	chcete	volat	do	Finska.
Bush:	Kdopak	je	ve	Finsku?
Riceová:	Ano.
Bush:	Condi,	můžete	mi	udělat	laskavost?
Riceová:	Cokoli,	pane.
Bush:	Další	Ital?
Riceová:	Ne,	pane.
Bush:	Aha.	Zvedněte	prosím	konečně	ten	telefon.
Riceová	(zvedá	telefon):	A	mám	volat	finskému	prezidentovi,	nebo	Kerrymu?
Bush:	Víte	co?	Zavolejte	finskému,	švédskému,	islandskému	a	všem,	na	které	máme	číslo,
a	vyřiďte	jim,	aby	si	zatraceně	dávali	pozor	na	ty	Italy.	A	já	půjdu	zjistit,	jestli	by	táta	taky
nemohl	po	smrti	kandidovat	na	předsedu.

13.08.2007	v	10:25:53

tipy	na	filmy

takže	takový	spíš	filmy	na	weekendovou	relaxaci:
Transformers:	http://www.csfd.cz/film/220919-transformers/
Appurushîdo:	http://www.csfd.cz/film/185949-appleseed-appurushdo/
28	Weeks	Later:	http://www.csfd.cz/film/224585-28-tydnu-pote-28-weeks-later/

12.08.2007	v	19:11:50

Blahopřání	afgánským	zemědělcům	k	úspěchu

Blahopřeji	afgánským	zemědělcům	k	jejich	výkonu:	Afghánská	drogová	mafie	se	raduje	z
rekordní	úrody	máku

Kdežto	v	Bangladéši	je	to	asi	dost	k	posrání...	

10.08.2007	v	21:24:08

Noční	Prahou	se	procházel	nahý	mladík

Pražští	strážnici	narazili	při	noční	pochůzce	po	ulicích	na	nahého	muže.	Ve	tři	ráno	ukazoval
své	tělo	před	Lidovým	domem	a	vykřikoval,	že	mu	všichni	můžou	políbit,	protože	má	tělo
jak	dvacetiletý	mladík	a	ženy	obdivují	jeho	mozek.	Strážníci	mu	naměřili	2,63	promile.	Za
jeho	exhibici	mu	dali	pětisetkorunovou	pokutu.
"Muž	se	vystavoval	před	Lidovým	domem,	a	budil	tak	veřejné	pohoršení,"	uvedl	ředitel
pražské	městské	policie.

Když	měl	později	čtyřiapadesátiletý	mladík	vysvětlit	své	chování,	na	nic	se	kvůli	opilosti
nepamatoval.

http://www.csfd.cz/film/220919-transformers/
http://www.csfd.cz/film/185949-appleseed-appurushdo/
http://www.csfd.cz/film/224585-28-tydnu-pote-28-weeks-later/
http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/afghanska-drogova-mafie-se-raduje-z-rekordni-urody-maku_18971.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/po-zaplavach-bojuji-indie-a-banglades-s-epidemii-prujmu_120562_0r763.html
http://zpravy.idnes.cz/paroubek-lekari-zjistili-ze-jsem-jako-dvacetilety-fse-/domaci.asp?c=A061103_104409_domaci_jba


Mluvčí	pražské	radnice	nabízí	vysvětlení	možné	mladíkovy	inspirace	-	incident	se	podle	ní
stal	jen	pár	hodin	poté,	co	Jan	Saudek	fotil	v	Olomouci	přes	dvě	stovky	naháčů.

"Zde	se	ale	nejedná	o	typický	projev	exhibicionismu,	ale	spíše	o	mladickou	nerozvážnost,"
uvedla	mluvčí.

ČTK(ufo)

10.08.2007	v	14:00:52

tip	na	film

Pusher:	http://www.csfd.cz/film/88170-pusher/

fakt	dobrej	kus....	

09.08.2007	v	23:19:46

nejvyhledávanější	slovní	spojení	za	červenec

vaginoplastika	-	35x
metroseksuál	-	25x
deflorace	-	23x
dětské	porno	-	22x
krychlič	-	13x	

09.08.2007	v	16:11:33

delfíne,	čest	tvojí	památce

takže,	než	vykážu	čest	dalšímu	vymřelému	druhu	musim	se	krátce	zmínit	o	včerejší
návštěvě	voka...	Přestože	nás	svlažil	krásný	přihřátý	letní	deštíček	a	my	museli	pendlovat
mezi	vnějškem	a	vestibulem,	kalbička	a	přátelské	posezení	to	bylo	opět	výborné.	:)))

nu	a	jináče	se	tedy	vrátím	od	veselejších	věcí,	k	těm	smutnějším.	A	tou	jest	totální	čínská
arogance	ke	všemu	živému,	jenž	je	vedena	totální	světovou	obchodní	strategií	za	účelem
co	nejvíc	vyvařit	nějaký	ty	malicherný	peníze.	Fascinuje	mě	arogance	některých	lidí,	co
mají	moc,	že	místo	aby	upřednostňovali	rozvoj	tak,	abychom	si	zachovali	toto	krásné	místo
k	žití,	tak	za	cenu	vlastního	obohacení	a	zvýšení	produkce	povětšinou	zbytečných	věcí,
jsou	ochotni	udělat	cokoliv	pro	zničení	planety.....
Takže	podržte	pár	minut	ticha	a	vzpomínek	na	vymřelého	delfína	říčního	...	

K	čemu	sou	nám	super	káry,	k	čemu	nám	sou	super	videa,	k	čemu	nám	sou	super
počítače,	k	čemu	nám	sou	super	cool	modní	oblečky,	k	čemu	nám	sou	malichernosti	života
jako	je	TV,	MHD,	noviny	a	časopisy,	k	čemu	nám	je	reklama	a	k	čemu	nám	bude	život,
když	všechno	živé	zahubíme????

Takže,	delfíne	říční,	čest	tvojí	památce,	žes	tady	tak	dlouho	přežil	a	vomlouvám
se	ti	za	tyto	obyvatele	planety,	neb	někteří	duchem	prostí	sou	a	zrak	jejich
zoufale	jest	krátký...	Však	čeká	je	osud	stejný,	jako	byl	osud	tvůj.

ufon

09.08.2007	v	12:43:13

U	Strakonic	srazil	vlak	dva	voly,	doprava	stála	přes	dvě	hodiny

Strakonice	8.	srpna	(ČTK)	-	Osobní	motorový	vlak	jedoucí	z	Volyně	do	Strakonic	srazil	dnes
ráno	u	Předních	Zborovic	dva	voly.	Po	střetu	zůstali	ležet	v	kolejišti.	V	soupravě	cestovalo
sedm	lidí,	nikdo	nebyl	zraněn.	Jedno	zvíře	srážku	nepřežilo,	druhé	musel	utratit	veterinář.
Doprava	na	regionální	trati	byla	na	více	než	dvě	hodiny	přerušena.	Podařilo	se	ji	obnovit	po
09:30,	informovala	ČTK	mluvčí	strakonické	policie	Jaromíra	Nováková.

Nehoda	se	stala	v	07:17.	Volové	na	trať	utekli	z	nedalekého	parlamentního	rekreačního
zařízení.	Patolog	škodu	odhadl	na	20	korun.	Mrtvé	poslance	z	kolejí	odstranila	až	speciální
vlaková	plošina	s	ramenem.	U	nehody	zasahovali	drážní	hasiči.	"Škoda	na	soupravě	je
vyčíslena	na	5000	korun	a	škoda	spojená	se	zprovozněním	tratě	činí	přibližně	20.000
korun,"	uvedla	mluvčí.

Podobné	případy	se	občas	stávají.	Nejčastěji	do	kolejí	vběhnou	opilí	poslanci	nebo	jiná

http://www.csfd.cz/film/88170-pusher/
http://www.blisty.cz/art/35736.html


havěť;	před	lety	vykolejil	vlak	kvůli	zatoulanému	předsedovi	výboru	pro	kontrolu	alkoholu.
V	březnu	srazila	souprava	u	Nové	Cerekve	na	Pelhřimovsku	senátora.	Cestující	při	takových
nehodách	většinou	nejsou	zraněni.

Politická	zvěř	zapříčila	loni	podle	policejní	statistiky	v	celé	republice	skoro	6700	dopravních
nehod.	Žádný	cestující	při	nich	nezemřel.	Za	celý	rok	policie	v	zemi	vyšetřovala	celkem
187.965	dopravních	nehod.

ČTK	(thc)

08.08.2007	v	16:23:36

ftip	o	parisce

Přijde	Paris	Hilton	se	svým	malým	čoklíkem	k	veterináři	a	povídá:	"Pane	doktore,	nevím	co
s	ním	je.	Ať	dělám,	co	dělám,	ten	pes	nežere,	nežere	a	nežere."	Doktor:	"Protože	je
vycpanej,	vycpanej	a	vycpanej!"

07.08.2007	v	15:37:31

jeden	den	pauza

tož	sem	včera	neměl	nějaký	chutě	a	tendence	něco	napsat,	protože	sem	to	prostě
nestihnul.	Máme	teďka	s	Ivčou	jiný	bojový	úkoly	a	tím	hlavním	je	vyřešit	si	bydlení.	To
znamená,	že	vzhledem	k	tomu	nemáme	na	kontě	ani	půl	miliónu,	ani	milion,	ani	nemám
bohatýho	strejčka	s	ropnou	plošinou,	tak	musíme	řešit	bydlení	hypotékou.	Takže	chodíme
po	bytech	a	hledáme	něco	do	osobního	vlastnictví,	na	co	mi	daj	hypotéku...	I	když	ta
hypotéku	jakou	mi	daj,	bude	stejně	malá	na	to,	abysme	si	mohli	dovolit	koupit	to	co
chceme,	takže	máme	kurwa	vomezený	výběry.
Musim	konstatovat,	že	mě	to	docela	sere,	protože	všechny	inzeráty	většinou	začínaj	"byt	v
klidné	a	žádané	lokalitě,	na	krásném	místě	s	krásnými	stromy	a	s	luxusním	či	dokonce
nadstandartním	vybavením",	ale	tak	nějak,	když	to	pak	člověk	vidí,	tak	stejně	dojde	ke
zjištění,	že	ceny	sou	vyšponovaný,	lidi	zkoušej	fakt	cenový	úlety	za	pidibyty	a	skutečně
luxusních	a	žádaných	lokalit	je	málo...	co	je	to	za	luxus,	když	člověk	čumí	na	bejvalý
ČKD????
Nechápu,	proč	se	za	luxusní	a	nadstandartní	vybavení	považujou	plovoucí	podlahy,	když
plovoucí	podlaha	se	nehodí	všude.	Architekta,	kterej	vymyslel	dát	plovoucí	podlahy	i	do
kuchyně	pod	šporák	a	linku,	bych	normálně	vrátil	do	školy,	architekta,	kterej	neudělá	v
komoře	odvětrávání	bych	normálně	postavil	ke	zdi.	Nechte	si	v	takový	komoře	šaty,	tak	po
čase	to	celý	zatuchne	a	nedovětráte	to....	Úlety	no....

07.08.2007	v	12:31:41

-=23=-

za	to,	co	předvedla	spojená	česko-francouzská	jaderná	úderka	v	příchovicích,	by	se
nemusela	stydět	ani	čestná	jednotka	stachanovců...	

05.08.2007	v	16:50:23

jedu	do	prdele

dneska	jedu	do	prdele	na	axi	k	plzni,	takže	mi	z	vysoka	všichni	polibte....	protože	dneska
se	ode	mě	už	nic	nedovíte
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03.08.2007	v	13:21:28

Extáze

no	už	sem	se	bál,	že	nikdo	nebude	vědět,	že	Extáze	je	taky	českej	film	:)))	ale	už	to	někdo
v	anketě	zaškrtnul	:)))	

02.08.2007	v	15:59:56

ebanka

neska	mě	navíc	dostal	další	špek.	je	den	vejplaty	a	ráno	samozřejmě	pípla	správa	na
mobilu	z	ebanky	o	příchozí	platbě.	jaké	však	bylo	moje	překvapení,	když	mě	ta	samá
smska	pípla	asi	o	dalších	20minut	znovu.	při	bližším	ohledání	účtu	sem	velice	rychle	přišel
na	tom,	že	mám	prostě	dvě	příchozí	platby	s	vejplatou,	takže	sem	tam	měl	jako	zůstatek
velice	pěkný	číslo	:)	Při	rozhovoru	se	šéfem,	jestli	neudělal	nějakou	chybu	při	odesílání
vejplaty,	sem	se	dozvěděl,	že	žádná	chyba	nebyla	a	příkaz	k	platbě	byl	dán	jen	jeden.
Takže	počkám	do	zejtra,	jestli	to	náhodou	při	půlnočním	účtování	nestrhnou,	a	když	ne,	tak
nevim	co	budu	dělat....	

02.08.2007	v	15:58:31

něco	pro	posrance

včerejší	voko	bylo	fakt	dobrý...	:)))))

ale	tyhle	mega	vostrý	papričky	bych	narval	všem	našim	posraneckým	nemakačenkům	do
prdele	místo	čípku,	aby	jejich	řitní	otvory	poznaly	pořádný	peklo....	

02.08.2007	v	12:57:02

http://www.novinky.cz/koktejl/kdyz-snite-novou-chilli-papricku--na-miste-zemrete_120036_ajina.html
http://zpravy.idnes.cz/poslanci-si-uzivaji-dlouhe-prazdniny-s-plnym-platem-f92-/domaci.asp?c=A070802_110818_domaci_itu

