Kudlanka

KUDLANKA JE PO PLASTICKÃ‰ OPERACI ...
NedÄ›le, 23 Ä•ervenec 2017

Nojo, v&scaron;ak to znáte - Ä•lovÄ›k se sice bojí, Å¾e po plastice dopadne jako slavná Donatella Versace, ale
na&scaron;tÄ›stí teÄ•, v 21. století, je to témÄ›Å™ jednoduché (aÄ• ne vÅ¾dy na poÄ•kání). Inu, i kudla se koneÄ•nÄ› doÄ•kala
dostala &bdquo;pod kudlu".Trvalo to dlouho, protoÅ¾e pan chirurg je neskuteÄ•nÄ› zaneprázdnÄ›ný a neustále nemÄ›l Ä•as.
SvÄ›Å™it se nÄ›komu jinému? Ne, to jsem fakt nechtÄ›la...

Nojo, já vím, Å¾e jste mi nenaletÄ›li... A víte, Å¾e se nejedná o tu Å¾ivou Ä•lovÄ›Ä•ici, ale o tenhle web. PÅ™eci jen jse
vydrndala a vykverulovala zmÄ›nu - pÅ™edev&scaron;ím kudlí administrace, která byla nesmírnÄ› zastaralá a já s ní vedla
neuvÄ›Å™itelné boje. Tím pádem jsem stále víc a víc remcala, aÅ¾ se mÅ¯j pan "webový chirurg" rozhodl, Å¾e pÅ™eci jen bud
lep&scaron;í, dát se pro jednou do té velké a úmorné práce, neÅ¾ neustále poslouchat moje skuhrání...
Nebudu
vás nÄ›jak ohromovat detaily, protoÅ¾e tomu sama vÅ¯bec nerozumím - já "umím auto pouÅ¾ívat, ale ne sestavovat", tudíÅ¾ v
jen, Å¾e se jednalo o opravdu nároÄ•nou práci, plno neustálého opravování. Ale v podstatÄ› bude celá pÅ¯vodní kudlanka
i nadále k dispozici.
Nejspí&scaron; jste si uÅ¾ koncem minulého týdne v&scaron;imli, Å¾e se "nÄ›co dÄ›je", kdyÅ¾ nejprve
zmizely komentáÅ™e, pak se objevily, ale zase v angliÄ•tinÄ› a tak trochu zmr&scaron;ené, aby posléze zmizely zcela. A
také obÄ•as mizela i celá kudlanka... Nyní je tedy v&scaron;e ohlednÄ› "vnitÅ™ku" hotové, já se teÄ• budu jen cca týden uÄ•it s
tou novou pracovat a koncem týdne, pÅ™es víkend a moÅ¾ná i pár dnÅ¯ z pÅ™í&scaron;tího týdne se bude mírnÄ› mÄ›nit kud
vzhled. Spí&scaron; pÅ¯jde jen o nÄ›jaké zjednodu&scaron;ení, aby pro vás bylo nav&scaron;tívení kudlanky co
nejpÅ™íjemnÄ›j&scaron;í.
Vy zatím budete mít k dispozici tu pÅ¯vodní, Ä•lánky a v&scaron;echno bude fungovat tak, jak jste
byli doposud zvyklí a pak jednodu&scaron;e jednoho dne na vás vykoukne kudlanka "po plastice" :-))) KaÅ¾dopádnÄ› ráda bych, kdybyste mi pÅ™ípadnÄ› bÄ›hem té doby napsali, pokud máte nÄ›jaký nápad, co by se mÄ›lo nÄ›jak upravit, zmÄ›n
Je pÅ™eci stejnÄ› tak va&scaron;e, jako moje - tak proÄ• byste se na tom také nepodíleli, Å¾e? OzvÄ›te se na známou adresu
daniela zavináÄ• kudlanka.cz
d@niela

https://www.kudlanka.cz
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