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CO SE JINAM NEVEÅ LO...
ÄŒtvrtek, 09 zÃ¡Å™Ã- 2010

ÚPLNÄš NEJDÅ˜ÍVE - DÍKY V&Scaron;EM ZA MOOOC KRÁSNÉ GRATULACE... Jo, s tímhle mým leto&scaron;ním svátkem
jsem uÅ¾ nÄ›co zaÅ¾ila... Jsem vedena u nÄ›jakých tÄ›ch spoleÄ•ností, které bedlivÄ› sledují va&scaron;e jmeniny a narozenin
se pÅ™ipomnÄ›ly a pÅ™i té pÅ™íleÅ¾itosti hned nabídly haldy svého zboÅ¾í. A tak, kdyÅ¾ jsem dostala nÄ›kolik firemních gr
hned jsem do ICQ synovi napsala: "Nojo, vidí&scaron;, teÄ• jsi to zas ty, kdo zapomnÄ›l!"
Po chvíli odpovÄ›dÄ›l: "Tak jo, v&scaron;echno nejlep&scaron;í k svátku, milej Boleslave!" Ono to totiÅ¾ bylo asi tak pÅ™e
tÅ™emi dny, kdy bylo Bolka... VÄ•era kluk odletÄ›l do New Yorku, jako moje pÅ™edzvÄ›st, aby tam dal do poÅ™ádku
v&scaron;echno, co je elektrické (zapojit televizi, dvd, poÄ•ítaÄ• - zkontrolovat &scaron;ÅˆÅ¯ry atd.), ouÅ™ednÄ› zaÅ™ídit v&sca
potÅ™ebné ohlednÄ› pÅ™ipojení, vyÅ™ídit, zapsat... a já nevím co dal&scaron;ího. A - pochopitelnÄ›, vymést v&scaron;echny
moÅ¾né podniky, kde se tanÄ•í originál argentinské tango.
SnaÅ¾ím se mu moc nenadávat (ach, ty geny, kdyÅ¾ on je totál
po mnÄ›), kdyÅ¾ v&scaron;ude chodí pozdÄ›, kdyÅ¾ je úplnÄ› zbyteÄ•né, abych mu nÄ›co mÄ›síc pÅ™edem pÅ™ipomínala, p
stejnÄ› udÄ›lá aÅ¾ v poslední vteÅ™inÄ›... Jen pro ilustraci: je&scaron;tÄ› snad nikdy nenastupoval do letadla jako obyÄ•ejný c
Ä•ekám, Å¾e jednou bude chytat vzlétající letadlo za podvozek. ("Kazdopadne mam novej osobni rekord v behu pres letiste,
od busu ke gatu 6 minut ;-) - Tak zdravim z FRA, za chvili vyrazim smer JFK. Sakra, uz me zas vyvolavaj." - z jeho
FB) TakÅ¾e se - jak jinak - v&scaron;echno vyÅ™izovalo aÅ¾ pak, po jeho pÅ™íjezdu "tam domÅ¯". A já zase, jako uÅ¾ celý m
týden, &scaron;la spát s ranními Ä•ervánky, protoÅ¾e "já tady u skype, on tam u skype".
Mj. lidi, to je dÄ›s, mít pÅ™íbuzné a
kamarádky v místech jiného Ä•asového pásma... (Oni mi volají pÅ™eci odpoledne...) A tak, kdyÅ¾ se mi povede usnout pÅ™ed
tÅ™etí hodinou ranní, pÅ™ímo jásám. JenÅ¾e - vstávat musím v rytmu Ä•eském, tzn. nejpozdÄ›ji do osmé. UÅ¾ jsem za posle
týden totálnÄ› vyÅ™ízená. A - mám kvantum restÅ¯!!! Prosím tedy v&scaron;echny, kteÅ™í ode mne Ä•ekají (zatím marnÄ›) oso
mail, aby prominuli, stopro odpovím, jen, kdyÅ¾ nesedím u poÄ•ítaÄ•e, tak s krhavýma oÄ•ima právÄ› zápolím s vrtaÄ•kou, Å¾e
a jinými nechutnostmi. V tÄ›chto dnech totiÅ¾ musím zase smontovat jednu bednu, z Ä•ehoÅ¾ vznikne nová postel, kterou jsem
Jirkovi slibovala uÅ¾ na minule. A taky tu mám velkou ta&scaron;ku nevyÅ¾ehleného prádla...
Mezitím je&scaron;tÄ› obÄ•a
k nÄ›jakému tomu felÄ•arovi - no, to se vám musím pochlubit: mÄ›la jsem tu Ä•est se dostat k nejspí&scaron;
nejlep&scaron;ímu alergologovi Ä•eských luhÅ¯ a hájÅ¯, takÅ¾e snad snad snad skonÄ•í v&scaron;echny moje ka&scaron;lací,
kejchací, drbací a dal&scaron;í nepÅ™íjemnosti!
A - koneÄ•nÄ› - ohlednÄ› toho hubnutí:
Prosím, abyste se pokud moÅ¾
v&scaron;ichni, kdo máte zájem o nÄ›jaké to ze&scaron;tíhlení, zaregistrovali na forum a pÅ™ihlásili se tam do rubriky
"JMENNÝ SEZNAM ÚÄŒASTNIC" . V prÅ¯bÄ›hu pÅ™í&scaron;tího týdne uÅ¾ zaÄ•neme naostro!!! Cokoli - kdokoli nebude vÄ
li potÅ™ebovat poradit - staÄ•í se jen ozvat buÄ• na ICQ 285 194 302 nebo na Skype: Kudlanka2610. PÅ™ípadnÄ› to
napi&scaron;te sem do komentáÅ™Å¯..
v&scaron;em hodnÄ› pozdravÅ¯ a pÅ™ání toho nejkrásnÄ›j&scaron;ího a nejpohodovÄ›j&scaron;ího víkendud@niela
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