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Tak ta hloupá štafeta dorazila až ke mně. Předal mi ji Michal Kos, Miroslav Navrátil a Peter Druska.
Původně jsem ji chtěl zcela ignorovat a nezapojit se. Potom mi ale došlo, že čtenáři tohoto webu o
mně vůbec nic neví a tímto bych mohl jejich zvědavost alespoň lehce ukojit. Takže jsem se nakonec
rozhodl, že se také zapojím.

Má čtyři zaměstnání
** Prodavač elektro
** Vyšukoškolák
** Učitel na VŠ
** Programátor (a jednatel firmy internet 7, s.r.o.)

Mé čtyři oblíbené filmy
** Nebezpečné známosti (Dangerous Liaisons) - Vynikající film s J. Malkovichem, G. Close a M.
Pfeifer
** Saw: Hra o přežití (Saw)
** Pila 2 (Saw 2)
** Smlouva s ďáblem (Bedazzled) – Skvělá komedie, ale nesmíte se dívat na přemluvenou verzi, ta
je slabá. Doporučuji titulky.

Čtyři místa, kde jsem žil
** Brno - Tyršova
** Brno - Královo pole
** Brno - Grohova
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** Brno - Doma

Čtyři oblíbené TV pořady
** Smolíkovi (nejlepší hláška: „Proč jsem si raději nevzala Pištu Hufnágla!“)
** Tele Tele
** Přátelé
** Simpsonovi

Čtyři místa, kde jsem byl na dovolené
** Chorvatsko - Krk
** Itálie - Palmová riviéra
** Španělsko - Porto Santa Margarita
** Řecko - Leptokária

Čtyři oblíbená jídla
** Fazole a la Qark
** Pivo (hlad je převlečená žízeň)
** Kuře na stovky způsobů
** Sex

Čtyři weby, kam chodím denně
** QARK.net - no jo, jsem tu hodně často.
** Letinka
** Ostravak
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** La trine

Čtyři místa, kde bych byl raději, než jsem teď
** Na Seychelských ostrovech (sám)
** Na Kubě (s kamarádem)
** V Řecku na pláži (s internetem)
** V posteli (s přítelkyní)

Čtyři věci, které nemám rád
** Tuhle štafetu
** Teplé pivo
** Chladnou holku
** Kondom (nejhoší je ale paradoxně ten, který u sebe nemáte, když je potřeba)

Čtyři blogy, kterým předávám štafetu
Omlouvám se, většina blogů, které čtu, už mají štafetu od jiných čtenářů, takže mě nenapadají 4
další. Pokud by někdo chtěl, klidně může pokračovat bez vyzvání.
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