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poř.č. datum a čas komentář autora odkaz na hýbací obrázek

1 1.10.2013 - Tak tu je v Thomasových rukou „mrkev“ Vlado - http://www.imagehosting.cz/?v=ttoo0.gif

2 7.10.2013 (12.33) - Vlado a jeho „O sole mio“kraťoučký záběr ve formátu Gif : - http://www.imagehosting.cz/?v=vlado.gif

3 7.10.2013 (19.17) - Porota povzbuzovala Pavlu (gif) - http://www.imagehosting.cz/?v=bandaa.gif

4 8.10.2013 (20.05) - Tak už vím z čeho je Hradil porád tak unavenej :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=tho.gif

5 9.10.2013 (23.18) - Zdena a její pohledy na Sabinu tzv.rentgenové :-)Jo a Honza si tam nedává do huby i když to 

tak vypadá :-)
- http://www.imagehosting.cz/?v=hehsks.gif

6 12.10.2013 (15.40) - Tak a tu Vladova dekontaminace komplet ve formatu Gif . Stojí to za to ! :-)) - http://www.imagehosting.cz/?v=vladonedej.gif

7 12.10.2013 (16.25) - Romaně radiace vůbec nevadí.Musí si zakouřit i kdyby měla zhynout :-)) - http://www.imagehosting.cz/?v=wtfyey.gif

8 12.10.2013 (20.10) - Honza s Evou zajišťují reprodukci lidstva :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=honzaeva.gif

9 12.10.2013 (20.12) - I Vlado s Pavlou „jdou na to“ :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=vladozivoc.gif

10 13.10.2013 (12.59) - Dobrá rada Vyvoleným: neotáčejte se k Lůce zády,když má v ruce nůž :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=lucoo.gif

11 13.10.2013 (15.07) - Vladovo čarování s kruhem :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=kouzla.gif

12 13.10.2013 (15.30) - Přetahovaná Honza – Vlado(a jeho „pravá zadní“) :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=vladohonza.gif

13 13.10.2013 (15.31) - Souboj titánů-Romana a Eva: - http://www.imagehosting.cz/?v=evanikol.gif

14 13.10.2013 (15.40) - Souboj Pavlina a Láďa(už jsem myslel,že to Láďa nedá ):) - http://www.imagehosting.cz/?v=ladapabrb.gif

15 13.10.2013 (17.34) - Vladko míří na záchod,akorát mu to s těma zavázanýma očima nějak nejde :-)) - http://www.imagehosting.cz/?v=vladowc.gif

16 13.10.2013 (17.46) - Pavlína poslepu jakoby tančila a všimněte si Láďu ve dveřích a jeho záškodnictví :-)) - http://www.imagehosting.cz/?v=pavlatanec.gif

17 13.10.2013 (18.30) - Pája s Nikol uvolňují navzájem emoce.Kdo z koho :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=pavlnik.gif

18 13.10.2013 (20.22) - Jako první máte možnost vidět Láďu povídajícího si s imaginárním přítelem Davidem !! :-D - http://www.imagehosting.cz/?v=ladictek.gif

19 14.10.2013 (1.34) - Vladové sváděcí akci a s Růžou jim fakt suprově klaplo i s těma kecama u toho :-)) - http://www.imagehosting.cz/?v=iloveyyxy.gif

20 14.10.2013 (16.33) - Rituální tanec - http://www.imagehosting.cz/?v=ritual.gif

21 14.10.2013 (17.47) - Plížením,plazením vpřed a…Láďa je bez kyje :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=lupichonza.gif

22 14.10.2013 (17.58) - Vladova škola šití :) - http://www.imagehosting.cz/?v=school.gif

23 14.10.2013 (19.04) - Eva si brousí nůž (nebo jazyk.. ) :-) Gif trvá 3,2 minuty a ten závěr je fakt SupeR !!!! - http://www.imagehosting.cz/?v=evaanuz.gif

24 14.10.2013 (19.23) - Zde je ukázka jak se radují pravěcí lidé neboli Vlado :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=vladoakyjj.gif

25 14.10.2013 (19.43) - Soupeření Honzy a Vlada o to kdo bude první u kyje (ten bude jeho) - http://www.imagehosting.cz/?v=chytak.gif

26 14.10.2013 (23.31) - VyVolení mají úkolem dělat vábivé tance.Pavlínin tanec znázorňuje i velké nadšení z tohoto 

úkolu :-)
- http://www.imagehosting.cz/?v=pavlafuc.gif

27 15.10.2013 (20.19) - Lůca předvádí ufo Evu.Na její planetě žijí s koňmi a u nás je vidí v představách všude… - http://www.imagehosting.cz/?v=evaakun.gif

28 15.10.2013 (20.19) - Vlado předvádí ufo Evu… - http://www.imagehosting.cz/?v=vladufo.gif
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29 15.10.2013 (20.19) - Pavlína předvádí ufo Vlada… - http://www.imagehosting.cz/?v=vlaevhyb.gif

30 15.10.2013 (20.19) - Eva předvádí ufo Láďu… - http://www.imagehosting.cz/?v=ladinek.gif

31 15.10.2013 (20.19) - Růža přistihne svýho muže Honzu při nevěře s Nikol… - http://www.imagehosting.cz/?v=pristizeni.gif

32 15.10.2013 (23.28) - Goliáš Jafar půjčuje svou bundu Regině,která se v ní poněkud ztrácí :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=bunda.gif

33 15.10.2013 (23.30) - Tak k tomuhle vážně nevím co napsat…Jafar a jeho dvě na jedné… - http://www.imagehosting.cz/?v=ponozky.gif

34 16.10.2013 (0.12) - - http://www.imagehosting.cz/?v=vladovazne.gif

35 16.10.2013 (1.40) - Jafar s Pavlou předvádí sexuální úchylku :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=pavlajafar.gif

36 16.10.2013 (1.41) - Romana s Jafarem předvádí sexuální úchylku,snad ulechtání k smrti? :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=rzajafar.gif

37 16.10.2013 (1.43) - Eva si „osedlala“ Goliáše :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=evajafar.gif

38 16.10.2013 (1.54) - Vlado svádí pavlu :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=pavlavlado.gif

39 16.10.2013 (2.03) - Láďa po sexu na stromě má další úchylku a na ni si musí Lůca rozpálit tyč do běla v 

imaginárním krbu a pak…tssss
- http://www.imagehosting.cz/?v=ladolaunu.gif

40 16.10.2013 (19.02) - A,že to ta Lucinka tak pěkně i vylízá aby ani smítko nezůstalo :-) p.s.Gif pro masochisty :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=luca.gif

41 16.10.2013 (20.33) - Dnes se tam nic moc neděje Kyklop pořád jen sedí na gauči…ehm… :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=kyklop.jpg

42 17.10.2013 (0.47) - Vlado a Pája se štengrují…(myslím,že Vlado schytal tak 3 facany-ze srandy) :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=facandaev.gif

43 17.10.2013 (0.47) - Tři nejslabší dostali padáka-do bazénu za pomoci hodného kyklopa :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=vodicka.gif

44 17.10.2013 (0.47) - Jen taková recese na kyklopa :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=willyjafar.gif

45 17.10.2013 (1.23) - Tady se měli dostat přes kyklopa jafara na teraso (poslední tři byli kyklopem hozeni do 

bazénu)
- http://www.imagehosting.cz/?v=silnej.gif

46 17.10.2013 (1.25) - Vytlačení kyklopa ze dveří,vyvolení měli na to minutu a zvládli to :) - http://www.imagehosting.cz/?v=prulomctc.gif

47 17.10.2013 (12.07) - Druhá část rozcvičky byl zvířecí tanec (Romana si to užívala) zřejmě pod taktovkou Juliuse 

Fučíka (Entry Of The Gladiators?)
- http://www.imagehosting.cz/?v=humbert.gif

48 17.10.2013 (16.51) - A na trampolíně v pohybu: - http://www.imagehosting.cz/?v=trampolina.gif

49 17.10.2013 (23.52) - Růža se baví u bazénu aneb růžosprch :) - http://www.imagehosting.cz/?v=ruzodest.gif

50 17.10.2013 (23.58) - Vladovo dnešní druhé vystoupení : - http://www.imagehosting.cz/?v=vladohaff.gif

51 18.10.2013 (0.30) - Mám takový pocit,že Láďa se snad zkouší utopit aby si ho někdo všiml… - http://www.imagehosting.cz/?v=ladoforeve.gif

52 18.10.2013 (0.59) - Růžena se normálně snažila uklidnit opilého Honzu,no nakonec se jí podařilo najít řeč,které 

Honza porozuměl :-))
- http://www.imagehosting.cz/?v=hloupyhonz.gif

53 18.10.2013 (2.14) - 1289 že by? - http://www.imagehosting.cz/?v=zeby.gif

54 18.10.2013 (2.44) - Tady ještě gif s Růženou alá provazochodkyně nebo co to je.. :) - http://www.imagehosting.cz/?v=lano.gif

55 18.10.2013 (14.42) - Vlado-blbnutí s holkama na trampolíně: - http://www.imagehosting.cz/?v=vladoskoky.gif

56 18.10.2013 (14.42) - Vlado země vzduch: - http://www.imagehosting.cz/?v=zemevzduch.gif

57 18.10.2013 (14.42) - Vlado tření s Pájou: - http://www.imagehosting.cz/?v=scenavlado.gif
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58 18.10.2013 (14.42) - Vlado tření s Pájou: - http://www.imagehosting.cz/?v=vladotren.gif

59 18.10.2013 (14.42) - Pozorovatel kyklop: - http://www.imagehosting.cz/?v=wtfyxy.gif

60 18.10.2013 (14.42) - Tření aneb Lůca v sedmém nebi: - http://www.imagehosting.cz/?v=lucav7nebi.gif

61 18.10.2013 (14.42) - a i s Láďou: - http://www.imagehosting.cz/?v=treni1.gif

62 18.10.2013 (14.42) - Tření-Kyklop si leští stůl: - http://www.imagehosting.cz/?v=treni.gif

63 18.10.2013 (14.42) - a tady i s Honzou leští Evu: - http://www.imagehosting.cz/?v=treni5.gif

64 18.10.2013 (14.42) - A ještě pár gifů : - http://www.imagehosting.cz/?v=treni3.gif

65 18.10.2013 (14.42) - A ještě pár gifů : - http://www.imagehosting.cz/?v=treni4.gif

66 18.10.2013 (14.42) - A ještě pár gifů : - http://www.imagehosting.cz/?v=treni6.gif

67 18.10.2013 (15.28) - Jak na sebe Vlado a Lůca nahlíželi :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=valdoluca.gif

68 18.10.2013 (23.12) - Vítěz Honza alias čistič bot : - http://www.imagehosting.cz/?v=cisticbot.gif

69 18.10.2013 (23.54) - Vlado si krátil čas čekáním na vítěze(nevěděl o koho jde) - http://www.imagehosting.cz/?v=vladotanec.gif

70 19.10.2013 (0.53) - Skřítek Růža a její vystoupení,jo a taky s kyklopem zbourali divadlo :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=ruzakl.gif

71 19.10.2013 (0.58) - Skřítek Pája a její vystoupení: - http://www.imagehosting.cz/?v=pajavlad.gif

72 19.10.2013 (1.01) - Skřítek Eva a její vystoupení - http://www.imagehosting.cz/?v=evka.gif

73 19.10.2013 (1.11) - Skřítek Nikol a její vystoupení: - http://www.imagehosting.cz/?v=nikolas.gif

74 19.10.2013 (1.32) - Tady je návrat Honzy-kdo to neviděl… - http://www.imagehosting.cz/?v=honzasabi.gif

75 19.10.2013 (2.01) - Rozloučení Ládi s vyvolenými - http://www.imagehosting.cz/?v=rozlouceni.gif

76 20.10.2013 (12.16) - Ranní rozcvička,cviky předcvičitelku jim pouštějí na plazmě Honza je fakt rozený 

cvičitel…(ironie)
- http://www.imagehosting.cz/?v=rozcvickaa.gif

77 20.10.2013 (12.16) - Ranní rozcvička,cviky předcvičitelku jim pouštějí na plazmě Honza je fakt rozený 

cvičitel…(ironie)
- http://www.imagehosting.cz/?v=rozcvicka.gif

78 20.10.2013 (21.05) - Kyklop zavřený v trezoru: - http://www.imagehosting.cz/?v=akcetrezor.gif

79 20.10.2013 (21.05) - Nechoď sem ani nic neříkej!(kyklop v nasr..í na Vlada)vrrr: - http://www.imagehosting.cz/?v=nasranejob.gif

80 20.10.2013 (21.05) - Lůcino motto:po zdravém jídle zdravý spánek… - http://www.imagehosting.cz/?v=ticho.gif

81 20.10.2013 (21.05) - Tady s tím spánkem kyklop bojuje víc :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=bojovnik.gif

82 20.10.2013 (21.05) - Jak já se tomu štábu pomstím… - http://www.imagehosting.cz/?v=bodvaru.gif

83 20.10.2013 (22.45) - Tady máte akci BAF na Nikolu od Honzy a Vlada :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=2xbaf.gif

84 20.10.2013 (22.51) - Druhá akce BAF teď jen od Honzy na Lůcu: - http://www.imagehosting.cz/?v=bafnalcu.gif

85 21.10.2013 (19.44) - Čing-čong (u VV pojmenovaná tinťong) - http://www.imagehosting.cz/?v=titonggame.gif

86 21.10.2013 (20.15) - kolem oběda hráli na hoňku zvanou mrazík(na koho šáhne ten zůstane stát a osvobodit ho 

může někdo jiný tím,že mu proleze mezi nohama :-)
- http://www.imagehosting.cz/?v=honka.gif

87 21.10.2013 (23.24) - Lůca dělá pantonimu(2scénky) - http://www.imagehosting.cz/?v=pantonima.gif
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88 22.10.2013 (0.13) - Kyklop dělá pantonimu: - http://www.imagehosting.cz/?v=prciprci.gif

89 22.10.2013 (0.15) - Růža dělá pantonimu: - http://www.imagehosting.cz/?v=panprspgp.gif

90 22.10.2013 (0.27) - Lůca,pantonima: - http://www.imagehosting.cz/?v=lucapant.gif

91 22.10.2013 (20.00) - Lůca si procvičuje pusinku,asi má na přímák připraveny meteority :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=procvicuju.gif

92 22.10.2013 (23.25) - Příchod Mirky do vily-šokovaná Pája: - http://www.imagehosting.cz/?v=tydve.gif

93 23.10.2013 (0.27) - Vladko dělá na Pavlínino přání, úchylného strýčka :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=strejdavla.gif

94 23.10.2013 (0.39) - Honza pije zdravý nápoj(úkol) z brambor,řepy,atd. (kyblík má připraven) - http://www.imagehosting.cz/?v=honzapije.gif

95 23.10.2013 (1.14) - Vlado při večerní hoňce (hráli mrazíka) málem se propadnul do bazénu :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=vladomowo.gif

96 23.10.2013 (1.21) - Nikol při večerní hoňce (hráli mrazíka) ,Regina běhala jako mladice a mýlem jí z toho kleplo :-

) Byli tak urputní,že zbourali i květináč :-)
- http://www.imagehosting.cz/?v=mrazinikol.gif

97 23.10.2013 (2.03) - Vladovo strašení :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=vladonestr.gif

98 23.10.2013 (2.06) - Vlada strašení baví :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=vladostras.gif

99 23.10.2013 (2.42) - Honza si taky zastrašil - http://www.imagehosting.cz/?v=honzatakys.gif

100 23.10.2013 (16.03) - Růža se také rozběhla se šátkem na očích,doběhla a ze samé radosti si uprdla až ji to svalilo 

na zem,sledujte jak se přihlížející rozprchnou :-))
- http://www.imagehosting.cz/?v=ruzoprd.gif

101 23.10.2013 (16.16) - VyVolení dělají v rytmu hudby vlny.Až na Vlada,ten si donesl něco na zub a má to teď jak v 

kině :-)
- http://www.imagehosting.cz/?v=vlny.gif

102 23.10.2013 (16.41) - Vladkovo Cukrkávalimonádačajrumbum a následně zkrácené na rum a bum a cuk a 

cukrkačrumbum a čum bum…atd…:-)
- http://www.imagehosting.cz/?v=cukrkvcrbu.gif

103 23.10.2013 (17.09) - Cukrkávalimonáda….s Nikolou a Vladoškleby :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=vladoskleb.gif

104 23.10.2013 (18.02) - Eva blbla a dělala s kufrem kolotoč :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=evablbneko.gif

105 23.10.2013 (23.10) - Kyklop běh se zavázanýma očima-pár pokusů: - http://www.imagehosting.cz/?v=kyklopbezo.gif

106 23.10.2013 (23.10) - Pája a pak Nikol-běh se zavázanýma očima: - http://www.imagehosting.cz/?v=pajanikol.gif

107 23.10.2013 (23.10) - Růža 1pokus,Vlado 2pokusy-běh „naslepo“: - http://www.imagehosting.cz/?v=ruza1vlado.gif

108 23.10.2013 (23.10) - Opět Růža a Vlado-další sebevražedné pobíhání :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=ruzavlado.gif

109 23.10.2013 (23.10) - Vlado popusinkoval kameru a zjistoval jestli to je za kamerou ten či ta :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=pucovanika.gif

110 23.10.2013 (23.10) - A tohle je pohled na rozesmátého Vlada skrze jím vyčistěnou kameru :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=vladosmich.gif

111 24.10.2013 (14.41) - Vlado snažil rozesmát Páju po čtyřech a na stole svým milým strejčkovským úchylným 

pohledem :-)
- http://www.imagehosting.cz/?v=vladostrej.gif

112 24.10.2013 (15.30) - o Lůce a Růže,tak něco z včerejška z koupelny - http://www.imagehosting.cz/?v=vcera.gif

113 24.10.2013 (19.30) - Pája a Honza blbnuli na terase se smotanýma ručníkama: - http://www.imagehosting.cz/?v=blbnou.gif

114 24.10.2013 (19.57) - Pája se s ručníkem vrhla i na Drobka : - http://www.imagehosting.cz/?v=blbnutipaj.gif

115 26.10.2013 (1.23) - Návrat Jafara do vily: - http://www.imagehosting.cz/?v=navrat.gif

116 26.10.2013 (1.23) - Nasraný Romeo 3xgif: - http://www.imagehosting.cz/?v=romeo1.gif

http://www.imagehosting.cz/?v=prciprci.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=panprspgp.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=lucapant.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=procvicuju.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=tydve.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=strejdavla.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=honzapije.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladomowo.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=mrazinikol.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladonestr.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladostras.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=honzatakys.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=ruzoprd.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vlny.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=cukrkvcrbu.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladoskleb.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=evablbneko.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=kyklopbezo.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=pajanikol.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=ruza1vlado.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=ruzavlado.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=pucovanika.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladosmich.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladostrej.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vcera.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=blbnou.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=blbnutipaj.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=navrat.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=romeo1.gif
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117 26.10.2013 (1.23) - Nasraný Romeo 3xgif: - http://www.imagehosting.cz/?v=romeo2.gif

118 26.10.2013 (1.23) - Nasraný Romeo 3xgif: - http://www.imagehosting.cz/?v=romeo3.gif

119 26.10.2013 (1.23) - Šokovaná a plačící Lůca: - http://www.imagehosting.cz/?v=veverkabul.gif

120 26.10.2013 (1.23) - Regina,příchod do vily: - http://www.imagehosting.cz/?v=reginagou.gif

121 26.10.2013 (1.37) - No tak Lůca už má po stresu jak vidno-tanec s Evou v koupelně: - http://www.imagehosting.cz/?v=ejuchuuu.gif

122 26.10.2013 (2.02) - Láska je láska :-) Vlado s Pájou v postýlce: - http://www.imagehosting.cz/?v=laskajelas.gif

123 26.10.2013 (14.56) - Dcera a vnučka Zdeny(Reginy) ve zpovědnici při zapojování portu: - http://www.imagehosting.cz/?v=dceraregi.gif

124 26.10.2013 (15.44) - Pokus(akce) - http://www.imagehosting.cz/?v=akce.gif

125 26.10.2013 (15.44) - Omyl(reakce) - http://www.imagehosting.cz/?v=reakce.gif

126 26.10.2013 (17.42) - VyVolení hrají mikádo - http://www.imagehosting.cz/?v=mikadohjh.gif

127 27.10.2013 (0.29) - Agata přišla do vily i s fanynkou… - http://www.imagehosting.cz/?v=agatavila.gif

128 27.10.2013 (0.29) - …málem snědli i Agátu :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=snimeji.gif

129 27.10.2013 (0.29) - Teda Jafare…čo to tam tomu Vladovi robíš? :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=tedajafare.gif

130 27.10.2013 (1.04) - Konec přehlídky,nejlepší neboli nejodhalenější vyhrává :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=end1.gif

131 27.10.2013 (1.04) - Konec přehlídky,nejlepší neboli nejodhalenější vyhrává :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=end2.gif

132 27.10.2013 (1.04) - Konec přehlídky,nejlepší neboli nejodhalenější vyhrává :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=end3.gif

133 27.10.2013 (1.04) - Konec přehlídky,nejlepší neboli nejodhalenější vyhrává :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=end4.gif

134 27.10.2013 (12.05) - Regina ve sprše,nejdřív voda trošku horká a pak trošku koketuje s kamerou: - http://www.imagehosting.cz/?v=gina.gif

135 27.10.2013 (12.05) - Jafarova rozcvička alá kočička 2x gif: - http://www.imagehosting.cz/?v=rozcvickaj.gif

136 27.10.2013 (12.05) - Jafarova rozcvička alá kočička 2x gif: - http://www.imagehosting.cz/?v=rozcvighg.gif

137 27.10.2013 (12.05) - Lucince zase přes noc hrozně vyrostly vlasy,takže holiče prosím sem: - http://www.imagehosting.cz/?v=jesteofink.gif

138 27.10.2013 (13.39) - Jafar je domácí mazlíček,ostatní se s ním mohou pomazlit a vyjádřit své emoce: - http://www.imagehosting.cz/?v=evomazleni.gif

139 27.10.2013 (13.39) - Evička se mazlí: - http://www.imagehosting.cz/?v=evomazxpx.gif

140 27.10.2013 (13.39) - Honzíček taky chviličku: - http://www.imagehosting.cz/?v=honzamazle.gif

141 27.10.2013 (13.39) - Lucinka se mazlí a Jafarem jako se psem: - http://www.imagehosting.cz/?v=lucomazlen.gif

142 27.10.2013 (13.39) - Růža mazlík: - http://www.imagehosting.cz/?v=ruzomazlen.gif

143 27.10.2013 (13.39) - Pája je u mazlení na hlavu neboli nohama hore: - http://www.imagehosting.cz/?v=pajomazlen.gif

144 27.10.2013 (13.39) - Pája je u mazlení na hlavu neboli nohama hore: - http://www.imagehosting.cz/?v=pajomalkl.gif

145 27.10.2013 (13.39) - Společné mazlení,všichni na gauči,ten vespod je Jafar :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=spolecmazl.gif

146 27.10.2013 (13.39) - A to nejlepší nakonec-Vlado se mazlí :-))) - http://www.imagehosting.cz/?v=vladomazle.gif

147 27.10.2013 (14.39) - VyVolení provádí výrazový tanec na terase, bez hudby: Vlado: - http://www.imagehosting.cz/?v=vladoiti.gif

http://www.imagehosting.cz/?v=romeo2.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=romeo3.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=veverkabul.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=reginagou.gif
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http://www.imagehosting.cz/?v=reakce.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=mikadohjh.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=agatavila.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=snimeji.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=tedajafare.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=end1.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=end2.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=end3.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=end4.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=gina.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=rozcvickaj.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=rozcvighg.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=jesteofink.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=evomazleni.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=evomazxpx.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=honzamazle.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=lucomazlen.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=ruzomazlen.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=pajomazlen.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=pajomalkl.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=spolecmazl.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladomazle.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladoiti.gif
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148 27.10.2013 (14.39) - Zdena(regi) pak Lůca: - http://www.imagehosting.cz/?v=zdenaluca.gif

149 27.10.2013 (14.39) - Honza pak Eva: - http://www.imagehosting.cz/?v=honzaelul.gif

150 27.10.2013 (14.39) - Růža pak Pája: - http://www.imagehosting.cz/?v=ruzapaja.gif

151 27.10.2013 (14.39) - Regina a pak Jafar: - http://www.imagehosting.cz/?v=reginajafa.gif

152 27.10.2013 (15.24) - Honza,který nevyjadřuje emoce a energii v souboji s Pájou-ve skráceném gifu vyjádření 

pohrdání a zlosti:
- http://www.imagehosting.cz/?v=honzapaja.gif

153 28.10.2013 (12.48) - Kdo neviděl-ráno vedla rozcvičku poprvé Regina v rytmu hudby,díval jsem se jak v pohodě 

zvládla kliky,kdežto drobek ani jeden :)
- http://www.imagehosting.cz/?v=ginaede.gif

154 28.10.2013 (12.51) - Po ránu trošku nasratý drobek,ztráta imunity pak úkolem vaření…Pěkně ho VV vyzdobili :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=jafarovic.gif

155 28.10.2013 (13.31) - Tak jsem si říkal co se děje,že má Honza koště v ruce a)že jako bude něco dělat…? b)nebo 

jakože dělá… aby lidi viděli,že drží ten nástroj pracovní… tak co myslíte:-)
- http://www.imagehosting.cz/?v=honzoprace.gif

156 28.10.2013 (13.46) - Silák Jafar už nemůže-při obalování květáku :-)) - http://www.imagehosting.cz/?v=jafaruznem.gif

157 28.10.2013 (19.31) - VyVolení ukazují jak namalovali Reginu: - http://www.imagehosting.cz/?v=obrazregin.gif

158 28.10.2013 (19.32) - VyVolení ukazují jak namalovali Reginu: - http://www.imagehosting.cz/?v=obrazrzdz.gif

159 28.10.2013 (21.42) - Bohužel jsem stihl jen kousek,ale ten výraz stojí za to :-)) - http://www.imagehosting.cz/?v=nocom.gif

160 30.10.2013 (2.32) - Pár gifů z dnešního Vladova tanečního dne: Trochu cviků a tance ráno…: - http://www.imagehosting.cz/?v=vladorano1.gif

161 30.10.2013 (2.32) - Pár gifů z dnešního Vladova tanečního dne: Trochu cviků a tance ráno…: - http://www.imagehosting.cz/?v=vladorano2.gif

162 30.10.2013 (2.32) - Pár gifů z dnešního Vladova tanečního dne: Trochu cviků a tance ráno…: - http://www.imagehosting.cz/?v=vladorano3.gif

163 30.10.2013 (2.32) - Pár gifů z dnešního Vladova tanečního dne: Trochu cviků a tance ráno…: - http://www.imagehosting.cz/?v=vladorano4.gif

164 30.10.2013 (2.32) - …a tanečky i s Reginou večer: - http://www.imagehosting.cz/?v=vladotanci.gif

165 30.10.2013 (2.32) - …a tanečky i s Reginou večer: - http://www.imagehosting.cz/?v=vladotolo.gif

166 30.10.2013 (2.32) - …a tanečky i s Reginou večer: - http://www.imagehosting.cz/?v=vladotxvx.gif

167 30.10.2013 (2.32) - …a tanečky i s Reginou večer: - http://www.imagehosting.cz/?v=vladotici.gif

168 30.10.2013 (2.32) - …a tanečky i s Reginou večer: - http://www.imagehosting.cz/?v=vladotjzj.gif

169 30.10.2013 (2.32) - …a tanečky i s Reginou večer: - http://www.imagehosting.cz/?v=vladotkpk.gif

170 30.10.2013 (2.32) - …a tanečky i s Reginou večer: - http://www.imagehosting.cz/?v=vladotjyj.gif

171 30.10.2013 (2.32) - …a tanečky i s Reginou večer: - http://www.imagehosting.cz/?v=regina1.gif

172 30.10.2013 (2.32) - …a tanečky i s Reginou večer: - http://www.imagehosting.cz/?v=regina2.gif

173 30.10.2013 (2.32) - …a tanečky i s Reginou večer: - http://www.imagehosting.cz/?v=regina3.gif

174 30.10.2013 (2.32) - …a tanečky i s Reginou večer: - http://www.imagehosting.cz/?v=vladopotom.gif

175 30.10.2013 (2.32) - …a tanečky i s Reginou večer: - http://www.imagehosting.cz/?v=vladopdcd.gif

176 30.10.2013 (2.32) - …a tanečky i s Reginou večer: - http://www.imagehosting.cz/?v=vladopoko.gif

http://www.imagehosting.cz/?v=zdenaluca.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=honzaelul.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=ruzapaja.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=reginajafa.gif
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http://www.imagehosting.cz/?v=ginaede.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=jafarovic.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=honzoprace.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=jafaruznem.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=obrazregin.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=obrazrzdz.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=nocom.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladorano1.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladorano2.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladorano3.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladorano4.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladotanci.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladotolo.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladotxvx.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladotici.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladotjzj.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladotkpk.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladotjyj.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=regina1.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=regina2.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=regina3.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladopotom.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladopdcd.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladopoko.gif


LORENZOVO VYVOLENÉ GIFOVÉ OKÉNKO 7/16

poř.č. datum a čas komentář autora odkaz na hýbací obrázek

177 30.10.2013 (2.32) - …a tanečky i s Reginou večer: - http://www.imagehosting.cz/?v=vladopvrv.gif

178 30.10.2013 (2.32) - …a tanečky i s Reginou večer: - http://www.imagehosting.cz/?v=vladopxux.gif

179 30.10.2013 (2.32) - …a tanečky i s Reginou večer: - http://www.imagehosting.cz/?v=vladopici.gif

180 30.10.2013 (2.32) - …a tanečky i s Reginou večer: - http://www.imagehosting.cz/?v=vladoprtr.gif

181 30.10.2013 (2.32) - …a tanečky i s Reginou večer: - http://www.imagehosting.cz/?v=vladopaoa.gif

182 30.10.2013 (2.32) - …a tanečky i s Reginou večer: - http://www.imagehosting.cz/?v=vladopdod.gif

183 30.10.2013 (2.32) - …a tanečky i s Reginou večer: - http://www.imagehosting.cz/?v=vladopcqc.gif

184 30.10.2013 (2.32) - …a tanečky i s Reginou večer: - http://www.imagehosting.cz/?v=vladophdh.gif

185 30.10.2013 (2.32) - …a tanečky i s Reginou večer: - http://www.imagehosting.cz/?v=vladoporo.gif

186 31.10.2013 (0.00) - udělal jsem z Tvého videa jen kráťounkej gifík jak křeslo padlo za vlast,snad Ti to neva.. - http://www.imagehosting.cz/?v=vladobum.gif

187 31.10.2013 (1.01) - Myslím,že Lůcy večer si užívá nejvíce Regina. - http://www.imagehosting.cz/?v=regishow.gif

188 1.11.2013 (14.55) - Moučná bitka 1.díl - http://www.imagehosting.cz/?v=moucnicerv.gif

189 1.11.2013 (14.55) - Moučná bitka 2.díl - http://www.imagehosting.cz/?v=moucnijcj.gif

190 2.11.2013 (1.06) - Lůca a její domorodý tanec… - http://www.imagehosting.cz/?v=hroznee.gif

191 2.11.2013 (15.07) - Paní bachařko,mě bolí kotníček… - http://www.imagehosting.cz/?v=kotnicek.gif

192 2.11.2013 (15.08) - ..můžu na záchod paní buzerátorko? :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=kotnicek2.gif

193 2.11.2013 (15.26) - Hlavně nenápadně…Regina odposlouchává rozhovor vězňů.. - http://www.imagehosting.cz/?v=odposloxo.gif

194 2.11.2013 (16.00) - Honzova krádež chleba a hrátky Reginy s obuškem (tonfou)na Vladovi: - http://www.imagehosting.cz/?v=chleba.gif

195 2.11.2013 (16.01) - Kuchání chleba a v něm nalezení…:-) - http://www.imagehosting.cz/?v=chlebachla.gif

196 2.11.2013 (16.18) - Akce Vlado,Honza versus Regina s chlebem,prásknutí dveřma až spadnul obraz a uklizení 

drobků…
- http://www.imagehosting.cz/?v=akcefof.gif

197 2.11.2013 (16.25) - Jak Regina prohledávala Vlada tak mu nechtěně stáhla i trenky-bohužel jsem nestihl 

zachytit,jen to jak prožívala ten trapas poté co mu to udělala…
- http://www.imagehosting.cz/?v=trapas.gif

198 3.11.2013 (12.42) - Uprchlík Lůca a dopadení po nějaké době Vladem :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=uprchlk.gif

199 3.11.2013 (14.34) - Přepadení dozorce Vlada a pokus o sebrání klíče,přivolána posila dozorce Romana a zároveň 

útěk Páji,která z obýváku blokovala s Elmexem dveře:
- http://www.imagehosting.cz/?v=prepadvlad.gif

200 3.11.2013 (14.34) - 2.díl - http://www.imagehosting.cz/?v=prepadqoq.gif

201 3.11.2013 (14.35) - 3.díl - http://www.imagehosting.cz/?v=prepadihi.gif

202 4.11.2013 (0.16) - Mě se líbilo jak Vlado chtěl vyležet horečku než pustili hudbu jak odolával,ale tělo ne :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=vladoodola.gif

203 4.11.2013 (0.20) - Vlado a hudba-rozzářil se mi i monitor :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=vladoahudb.gif

204 4.11.2013 (0.33) - Tak Vlado zařadil a jde se na to :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=kvalt.gif

205 4.11.2013 (0.58) - Vlado paříl i na „sex je náš“ od Lucie :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=exjenas.gif
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http://www.imagehosting.cz/?v=odposloxo.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=chleba.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=chlebachla.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=akcefof.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=trapas.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=uprchlk.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=prepadvlad.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=prepadqoq.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=prepadihi.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladoodola.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladoahudb.gif
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206 4.11.2013 (0.59) - Vlado a jakási ta karnevalová music :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=karnevalos.gif

207 4.11.2013 (2.17) - Ukázka jak dokáže být Vlado při tanci ohebný, je to jedna skladba/jeden taneček na 7 gifech. - http://www.imagehosting.cz/?v=gumovyvlad.gif

208 4.11.2013 (2.17) - Ukázka jak dokáže být Vlado při tanci ohebný, je to jedna skladba/jeden taneček na 7 gifech. - http://www.imagehosting.cz/?v=gumovyeqe.gif

209 4.11.2013 (2.17) - Ukázka jak dokáže být Vlado při tanci ohebný, je to jedna skladba/jeden taneček na 7 gifech. - http://www.imagehosting.cz/?v=gumovyzpz.gif

210 4.11.2013 (2.17) - Ukázka jak dokáže být Vlado při tanci ohebný, je to jedna skladba/jeden taneček na 7 gifech. - http://www.imagehosting.cz/?v=gumovycdc.gif

211 4.11.2013 (2.17) - Ukázka jak dokáže být Vlado při tanci ohebný, je to jedna skladba/jeden taneček na 7 gifech. - http://www.imagehosting.cz/?v=gumovytjt.gif

212 4.11.2013 (2.17) - Ukázka jak dokáže být Vlado při tanci ohebný, je to jedna skladba/jeden taneček na 7 gifech. - http://www.imagehosting.cz/?v=gumovyrpr.gif

213 4.11.2013 (2.17) - Ukázka jak dokáže být Vlado při tanci ohebný, je to jedna skladba/jeden taneček na 7 gifech. - http://www.imagehosting.cz/?v=gumovynxn.gif

214 4.11.2013 (2.17) - A zde šmírování na plazmě, Reginy pak jejich přihlížejících a posléze i Reginy sebe samé :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=smirovacka.gif

215 4.11.2013 (2.17) - A zde šmírování na plazmě, Reginy pak jejich přihlížejících a posléze i Reginy sebe samé :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=smirovlul.gif

216 4.11.2013 (2.17) - A zde šmírování na plazmě, Reginy pak jejich přihlížejících a posléze i Reginy sebe samé :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=smirovnzn.gif

217 4.11.2013 (2.17) - A zde šmírování na plazmě, Reginy pak jejich přihlížejících a posléze i Reginy sebe samé :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=smirovzcz.gif

218 4.11.2013 (2.17) - A zde šmírování na plazmě, Reginy pak jejich přihlížejících a posléze i Reginy sebe samé :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=smirovncn.gif

219 6.11.2013 (15.16) - Něco pro zasmátí,z tanečků minulých… - http://www.imagehosting.cz/?v=tanecky.gif

220 8.11.2013 (23.37) - Líbačka Honza + Eva Vlado kontrolor :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=libacka.gif

221 9.11.2013 (0.07) - 1080 Tvé přání je mi rozkazem :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=projenny.gif

222 10.11.2013 (17.23) - Cvičení Vladkolva - http://www.imagehosting.cz/?v=vladoluiu.gif

223 10.11.2013 (17.24) - Krmení Vladko-lva - http://www.imagehosting.cz/?v=vladkokrm.gif

224 10.11.2013 (17.24) - Spokojený Vladko-lev - http://www.imagehosting.cz/?v=spoklevvla.gif

225 10.11.2013 (18.54) - Růža a Honza první pokus o Dirty Dancing i zvedačku bez hudby - http://www.imagehosting.cz/?v=prvpokus.gif

226 10.11.2013 (19.26) - Úkol se plnil i po gongu-Pája měla políbit Vlada - http://www.imagehosting.cz/?v=muckanipav.gif

227 10.11.2013 (19.35) - Soutěž u bazénu s pomeranči a tuleň Růža :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=zavodbazen.gif

228 10.11.2013 (19.52) - VyVolení blbnou v bazénu a vyhazují pomeranče do vzduchu a noří se rychle pod vodu aby 

je netrefily :-)
- http://www.imagehosting.cz/?v=blbnouxix.gif

229 10.11.2013 (20.01) - Vlado při soutěži s pomeranči jako záškodník-nejdříve zdržoval Páju a pak jim pom. naházel 

zpět do bazénu :-)
- http://www.imagehosting.cz/?v=blbnou2.gif

http://www.imagehosting.cz/?v=karnevalos.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=gumovyvlad.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=gumovyeqe.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=gumovyzpz.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=gumovycdc.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=gumovytjt.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=gumovyrpr.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=gumovynxn.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=smirovacka.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=smirovlul.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=smirovnzn.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=smirovzcz.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=smirovncn.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=tanecky.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=libacka.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=projenny.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladoluiu.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladkokrm.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=spoklevvla.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=prvpokus.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=muckanipav.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=zavodbazen.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=blbnouxix.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=blbnou2.gif
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230 10.11.2013 (23.56) - Buzerující Vlado :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=buzeraglg.gif

231 10.11.2013 (23.57) - Buzerující Vlado podruhé :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=buzerplace.gif

232 11.11.2013 (0.16) - Zde je jak si Růža způsobila bouli na čele s Vladem- - http://www.imagehosting.cz/?v=srazka.gif

233 11.11.2013 (0.34) - Buzerující Lůca-osedlání Vlada poté i Honzy a snad jsem tam zahlédl i harašení Růženy s 

Honzou na závěr :-)
- http://www.imagehosting.cz/?v=buzluca.gif

234 11.11.2013 (0.47) - Růženino „Poslušně hlásím“ :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=poslusnehl.gif

235 11.11.2013 (0.47) - Růža buzerující Vlada - http://www.imagehosting.cz/?v=ruzobuzer.gif

236 12.11.2013 (17.18) - Evě dělá show - http://www.imagehosting.cz/?v=evehrablo.gif

237 12.11.2013 (17.40) - Elmexovi odešla poslední mozková buňka…áá to je bolest… - http://www.imagehosting.cz/?v=theendrkr.gif

238 12.11.2013 (17.49) - Šílená Eva - http://www.imagehosting.cz/?v=sileneghg.gif

239 12.11.2013 (17.58) - Pssst Lůca se právě snaží zhubnout svých přibraných 11 kilo - http://www.imagehosting.cz/?v=psst.gif

240 12.11.2013 (18.12) - Ona má styl – StarDance ve vile :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=evamastyle.gif

241 12.11.2013 (18.58) - Á zase ta Lucie :-) Prý se říká,jak k jídlu,tak k dílu..no nevím teda… - http://www.imagehosting.cz/?v=hamtyhamty.gif

242 14.11.2013 (0.17) - Jen takovej forek no.. Honzův fanatismus jej změnil… Buldočácíííí - http://www.imagehosting.cz/?v=buldocacii.gif

243 14.11.2013 (12.13) - Nový den přivítala Pája tancem na závěr i s peřinou. To škubání vpravo na posteli je Eva :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=pajarano.gif

244 14.11.2013 (12.29) - Luca tančí u skříně - http://www.imagehosting.cz/?v=lucpuc.gif

245 14.11.2013 (12.31) - Ještě jednou ten Pájin tanec zblízka i v peřině - http://www.imagehosting.cz/?v=paja.gif

246 14.11.2013 (12.36) - A Růža si taky ráno zatrsala na teraso,akorát nevím jak ten tanec nazvat. Ta pravá zadní s 

otočkou je prostě super :-)
- http://www.imagehosting.cz/?v=ruzotanece.gif

247 14.11.2013 (12.59) - Veverka papá oříšky,Vlado se baví a pod plachetkou osoba (El) jen valí bulve.. - http://www.imagehosting.cz/?v=jakohadka.gif

248 14.11.2013 (14.05) - Růža tancuje na Holku ze Záběhlic :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=holkazezab.gif

249 14.11.2013 (14.15) - Několikrát napomenuti ze štábu,že se nesmí pomáhat Honzovi při vaření a stejně je to 

některým šumák…
- http://www.imagehosting.cz/?v=honvari.gif

250 14.11.2013 (15.11) - Luca Puca pucovala… - http://www.imagehosting.cz/?v=lucpucomo.gif

251 14.11.2013 (15.32) - Pařba ve vile ještě ráno: - http://www.imagehosting.cz/?v=luca1.gif

252 14.11.2013 (15.32) - Ta Lůca už to s tím tancem před zrdcadlem přehání…: - http://www.imagehosting.cz/?v=luca2.gif

253 14.11.2013 (15.32) - Ta Lůca už to s tím tancem před zrdcadlem přehání…: - http://www.imagehosting.cz/?v=luca3.gif

254 14.11.2013 (15.32) - Ta Lůca už to s tím tancem před zrdcadlem přehání…: - http://www.imagehosting.cz/?v=luca4.gif

255 14.11.2013 (15.32) - Lůca před chvílí:jsem se ještě nestihla ani namalovat… - http://www.imagehosting.cz/?v=spiaspi.jpg

256 14.11.2013 (15.45) - Přetahovaná lanem,kdo neviděl tak zde Honza a Eva+Lůca - http://www.imagehosting.cz/?v=pretahovan.gif

257 14.11.2013 (15.46) - Přetahovaná lanem,kdo neviděl tak zde Honza a Vlado - http://www.imagehosting.cz/?v=pretahksk.gif

258 14.11.2013 (16.09) - Ženy zpívají Vladovi: - http://www.imagehosting.cz/?v=pisenprovl.gif
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http://www.imagehosting.cz/?v=theendrkr.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=sileneghg.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=psst.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=evamastyle.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=hamtyhamty.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=buldocacii.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=pajarano.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=lucpuc.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=paja.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=ruzotanece.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=jakohadka.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=holkazezab.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=honvari.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=lucpucomo.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=luca1.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=luca2.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=luca3.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=luca4.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=spiaspi.jpg
http://www.imagehosting.cz/?v=pretahovan.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=pretahksk.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=pisenprovl.gif
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259 14.11.2013 (16.21) - Elmexovi blbnou,měl by tam přijít Martucci aby jim to znovu pověděl o tom domácím nasílí :-

)
- http://www.imagehosting.cz/?v=elmexosvaz.gif

260 14.11.2013 (16.44) - Vladovi jeho pohled a chtivé hrátky s Pájou :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=stengrovac.gif

261 14.11.2013 (16.57) - Jsme mladí a hraví : - http://www.imagehosting.cz/?v=jsmehravi.gif

262 15.11.2013 (2.42) - Příchod smrdutýho,slizského Thomase do vily Radost dalmatina Elmexe - http://www.imagehosting.cz/?v=prichodtho.gif

263 15.11.2013 (2.45) - Vlado zpívá smrdutýmu,slizkému Thomasovi píseň „Běž domů Ivanee“ - http://www.imagehosting.cz/?v=thomasiiva.gif

264 15.11.2013 (2.48) - Vymaštěný Thomas donutil vymaštěného Elmexe k sundání plavek,asi na něj dostal chuť na 

kolouška,když prý zkouknul celý ten né jeho gay film…
- http://www.imagehosting.cz/?v=honzashow.gif

265 15.11.2013 (17.33) - Luca barvení hlavy - http://www.imagehosting.cz/?v=lucomydqd.gif

266 15.11.2013 (18.37) - Vlado na valše pere špínu, kterou na ně Thomas naházel. - http://www.imagehosting.cz/?v=vladopere.gif

267 15.11.2013 (18.42) - Vlado a Pája spolu u valchy, - http://www.imagehosting.cz/?v=vlapaperou.gif

268 15.11.2013 (19.26) - Ano Honza je už pěkně na nervy a srdce mu silně buší :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=busimisrdc.gif

269 16.11.2013 (14.02) - Vladova radost a pohledy při tanci na Páju - http://www.imagehosting.cz/?v=vladovarad.gif

270 16.11.2013 (14.02) - Vlado a Růža a jejich erotický pštrosí tanec - http://www.imagehosting.cz/?v=vlarutanec.gif

271 16.11.2013 (14.02) - Klasická vilová férovka aneb jeden proti všem a všechny na jednoho :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=vladopresi.gif

272 16.11.2013 (14.02) - Noční hrátky Vlado,Pája a Plyšák - http://www.imagehosting.cz/?v=vladohratk.gif

273 16.11.2013 (14.02) - Vlado se snaží skrýt tanečnicím cudná místa polštáři - http://www.imagehosting.cz/?v=vladacudmi.gif

274 16.11.2013 (14.02) - Znásilnění Vlada Růženou - http://www.imagehosting.cz/?v=ruzosex.gif

275 16.11.2013 (14.02) - Pája tanec a snad i sebekritika před zrdcadlem - http://www.imagehosting.cz/?v=lucapajpre.gif

276 16.11.2013 (14.02) - Růža protančila kozačky s Vladem - http://www.imagehosting.cz/?v=jako2holub.gif

277 16.11.2013 (14.02) - Růženy svádivý tanec - http://www.imagehosting.cz/?v=ruzajede.gif

278 16.11.2013 (14.02) - Pája a Lůca,tanec u tyče zvané Vlado - http://www.imagehosting.cz/?v=tycvlado.gif

279 16.11.2013 (14.02) - Růženin „tanec s vlasy“ Vlado:Romano!Jak spadneš a vyrveš mi ty vlasy tak :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=tanecsczc.gif

280 16.11.2013 (14.02) - Vlado hodnotící - http://www.imagehosting.cz/?v=prednosti.gif

281 16.11.2013 (14.02) - Růža tančí mosty - http://www.imagehosting.cz/?v=tanecrljl.gif

282 16.11.2013 (14.02) - Růženin hypnotizující tanec a polštářky - http://www.imagehosting.cz/?v=lovejej.gif

283 16.11.2013 (14.02) - Růža a polštářky - http://www.imagehosting.cz/?v=ruapolhrh.gif

284 16.11.2013 (14.02) - Vlado jim naplácal - http://www.imagehosting.cz/?v=placana.gif

285 16.11.2013 (14.02) - Svlíkaná - http://www.imagehosting.cz/?v=stripshow.gif

286 16.11.2013 (14.02) - Vlado,braň se! - http://www.imagehosting.cz/?v=vladobrans.gif

287 16.11.2013 (14.02) - Vlado,braň se! - http://www.imagehosting.cz/?v=vladobviv.gif

288 16.11.2013 (14.02) - Vlado,braň se! - http://www.imagehosting.cz/?v=vladobpfp.gif

289 16.11.2013 (14.02) - Tanečky:-) - http://www.imagehosting.cz/?v=tance1.gif

http://www.imagehosting.cz/?v=elmexosvaz.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=stengrovac.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=jsmehravi.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=prichodtho.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=thomasiiva.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=honzashow.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=lucomydqd.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladopere.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vlapaperou.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=busimisrdc.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladovarad.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vlarutanec.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladopresi.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladohratk.gif
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290 16.11.2013 (14.02) - Tanečky:-) - http://www.imagehosting.cz/?v=tance2.gif

291 16.11.2013 (14.02) - Tanečky:-) - http://www.imagehosting.cz/?v=tance3.gif

292 16.11.2013 (14.02) - Tanečky:-) - http://www.imagehosting.cz/?v=tance4.gif

293 16.11.2013 (14.02) - Tance a gumový muž - http://www.imagehosting.cz/?v=tance1spol.gif

294 16.11.2013 (14.02) - Tance a gumový muž - http://www.imagehosting.cz/?v=tance2spol.gif

295 16.11.2013 (14.02) - Tance před zrdcadly,plácněte si :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=tancezezad.gif

296 16.11.2013 (14.02) - Tance před zrdcadly,plácněte si :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=tancezcmc.gif

297 16.11.2013 (14.02) - Vladovy nové trencle od fanynek:-) - http://www.imagehosting.cz/?v=trencle1.gif

298 16.11.2013 (14.02) - mají úspěch - http://www.imagehosting.cz/?v=trencla2.gif

299 16.11.2013 (14.02) - Růža je jasná :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=trencle3.gif

300 17.11.2013 (11.32) - Vlado, žehlící… - http://www.imagehosting.cz/?v=vladozehli.gif

301 17.11.2013 (14.36) - VV sledují pozy z klipu Madony,které se mají naučit. - http://www.imagehosting.cz/?v=pozynaplaz.gif

302 17.11.2013 (14.39) - První pózy :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=prvnipozy.gif

303 17.11.2013 (15.43) - Vladovi pózy podruhé - http://www.imagehosting.cz/?v=vladopxjx.gif

304 17.11.2013 (20.57) - Maková Růženka a Motýl Vlado 1 - http://www.imagehosting.cz/?v=makovkaaem.gif

305 17.11.2013 (21.08) - Maková Růženka a Motýl Vlado 2 - http://www.imagehosting.cz/?v=makovklml.gif

306 17.11.2013 (21.12) - Maková Růženka a Motýl Vlado 3 - http://www.imagehosting.cz/?v=makovkwkw.gif

307 17.11.2013 (21.16) - Maková Růženka a Motýl Vlado 4 - http://www.imagehosting.cz/?v=makovkpgp.gif

308 17.11.2013 (21.24) - Večerníček na teraso 1 - http://www.imagehosting.cz/?v=emanamakte.gif

309 17.11.2013 (21.42) - Večerníček na teraso 2 - http://www.imagehosting.cz/?v=emanammem.gif

310 17.11.2013 (21.43) - Večerníček na teraso 3 Pája jako vrána a Lůca jako makovice - http://www.imagehosting.cz/?v=emanamhth.gif

311 17.11.2013 (21.44) - Večerníček na teraso 4 - http://www.imagehosting.cz/?v=emanammsm.gif

312 17.11.2013 (21.49) - Večerníček na teraso 5 - http://www.imagehosting.cz/?v=emanamuru.gif

313 17.11.2013 (23.17) - Kouzelné zrdcadlo Vlado si při Růžotrápení i krom toho otráveného ksichtění i naštvaně 

pískalo :-)
- http://www.imagehosting.cz/?v=kouzelnezr.gif

314 17.11.2013 (23.24) - Lůce voda ve vířivce smrdí,ale co už…A ta čepice je fakt hrozně cool… - http://www.imagehosting.cz/?v=lucavcepce.gif

315 18.11.2013 (0.25) - Vlado a Pája blbnou ve sprše 1 - http://www.imagehosting.cz/?v=vlapavespr.gif

316 18.11.2013 (0.27) - Vlado a Pája blbnou ve sprše 2 - http://www.imagehosting.cz/?v=vlapavrhr.gif

317 18.11.2013 (0.31) - Mezitím co je Vlado ve sprše tak Lůca přemisťuje ukradené zásoby do baru - http://www.imagehosting.cz/?v=vzpourizi.gif

318 18.11.2013 (0.41) - Vlado je hravý :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=plysacek.gif

319 19.11.2013 (0.03) - 791 Ano,Vlado ji tím natíral :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=masageimi.gif

320 19.11.2013 (0.22) - Tak a poslední hlazení a konec - http://www.imagehosting.cz/?v=mazlimazli.gif

http://www.imagehosting.cz/?v=tance2.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=tance3.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=tance4.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=tance1spol.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=tance2spol.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=tancezezad.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=tancezcmc.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=trencle1.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=trencla2.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=trencle3.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladozehli.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=pozynaplaz.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=prvnipozy.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vladopxjx.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=makovkaaem.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=makovklml.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=makovkwkw.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=makovkpgp.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=emanamakte.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=emanammem.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=emanamhth.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=emanammsm.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=emanamuru.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=kouzelnezr.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=lucavcepce.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vlapavespr.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vlapavrhr.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=vzpourizi.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=plysacek.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=masageimi.gif
http://www.imagehosting.cz/?v=mazlimazli.gif


LORENZOVO VYVOLENÉ GIFOVÉ OKÉNKO 12/16

poř.č. datum a čas komentář autora odkaz na hýbací obrázek

321 21.11.2013 (0.09) - Vlado tančící - http://www.imagehosting.cz/?v=vladotycy.gif

322 21.11.2013 (0.09) - Vlado tančící - http://www.imagehosting.cz/?v=vladoteqe.gif

323 21.11.2013 (0.09) - Vlado tančící - http://www.imagehosting.cz/?v=vladotltl.gif

324 21.11.2013 (0.21) - Pro krásu se musí trpět,aneb proč měla Pája dnes červenó hobo :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=chlupyfuc.gif

325 21.11.2013 (0.25) - Takovej malej test odolnosti… zíváte také? - http://www.imagehosting.cz/?v=zivnisyzy.gif

326 21.11.2013 (1.07) - Vlado s Reginou byli spolu rychle hotoví :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=vladoregin.gif

327 21.11.2013 (16.25) - Zde představení Růžorobota (konec pro přečtení návodu mírně zpomalen) :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=jarobot.gif

328 21.11.2013 (16.34) - Vlado spustil jukebox co má Růžorobot tam dole a tančí na píseň „holka modrooká“ a 

Regina se neudržela na nohou a smíchy spadla na zem..
- http://www.imagehosting.cz/?v=tanecapad.gif

329 21.11.2013 (16.41) - Růžorobot zvaný Kuči Kuči dostal povel od „Valdy“ ob jí mat Pá ju - http://www.imagehosting.cz/?v=objimacka.gif

330 21.11.2013 (16.47) - Kuči Kuči pa dá hla va. Kuči Kuči čte ú kol. - http://www.imagehosting.cz/?v=kucikuci.gif

331 21.11.2013 (17.08) - Valda Mapero a Kuči Kuči se ma zlí - http://www.imagehosting.cz/?v=mazlivci.gif

332 21.11.2013 (17.30) - Robopusa s člověkem Pá jou - http://www.imagehosting.cz/?v=robopusa.gif

333 21.11.2013 (17.49) - Robotance v obýváku - http://www.imagehosting.cz/?v=robotanec1.gif

334 21.11.2013 (17.49) - Robotance v obýváku - http://www.imagehosting.cz/?v=robotanec2.gif

335 21.11.2013 (17.49) - Robotance v obýváku - http://www.imagehosting.cz/?v=robotanec3.gif

336 21.11.2013 (17.49) - Robotance v obýváku - http://www.imagehosting.cz/?v=robotanec4.gif

337 21.11.2013 (17.49) - Robotance v obýváku - http://www.imagehosting.cz/?v=robotanec5.gif

338 21.11.2013 (17.49) - Robotance v obýváku - http://www.imagehosting.cz/?v=robotanec6.gif

339 21.11.2013 (17.49) - Robotanec na terase - http://www.imagehosting.cz/?v=robotanecn.gif

340 22.11.2013 (0.23) - Lucinka prcinka opět jak je zvyklá tančí na stolečku na terase. - http://www.imagehosting.cz/?v=prasenasto.gif

341 22.11.2013 (0.36) - Makarena - http://www.imagehosting.cz/?v=makarena1.gif

342 22.11.2013 (0.37) - Makarena z jiného pohledu - http://www.imagehosting.cz/?v=makarena2.gif

343 22.11.2013 (0.47) - Vlado brzdi :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=vladoturbo.gif

344 22.11.2013 (0.48) - Vladův taneček zpomalen :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=vladotjwj.gif

345 23.11.2013 (0.34) - z Valdova návratu do vily :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=vladozmjm.gif

346 23.11.2013 (0.36) - Regina si musela jít hned zapálit a brblala si:sobečci,sobci…myslela diváky nejspíš,nestihl 

jsem
- http://www.imagehosting.cz/?v=nasranpyp.gif

347 23.11.2013 (0.37) - Zamáváme Lucince,která vlastně neprohrála,má přece šumáky a všichni ji venku milují.. - http://www.imagehosting.cz/?v=rozllowcw.gif

348 23.11.2013 (0.46) - Vlado dostal od nějakého fanouška-španěla,španělskou vlajku - http://www.imagehosting.cz/?v=spvlajka.gif

349 23.11.2013 (1.01) - VyVoleným ( i Regině) ukazují na plazmě Vlada jak nervačil… - http://www.imagehosting.cz/?v=njnvuv.gif

350 23.11.2013 (1.08) - Štábem zdeptaný Vlado … - http://www.imagehosting.cz/?v=potv.gif
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351 23.11.2013 (16.03) - No sláva!Regina odešla - http://www.imagehosting.cz/?v=reginaven.gif

352 23.11.2013 (16.11) - Vlado dnes… - http://www.imagehosting.cz/?v=vladosfef.gif

353 23.11.2013 (16.39) - Už jsem myslel,že to Růžena nestihne :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=taktak.gif

354 23.11.2013 (16.56) - Pája našla meloun schovaný ve svých teplácích v šuplíku a docela se rozčilovala a konečně 

Vladův dnes první úsměv
- http://www.imagehosting.cz/?v=melounvtep.gif

355 23.11.2013 (23.09) - Láďa příchod do vily - http://www.imagehosting.cz/?v=ladadovily.gif

356 23.11.2013 (23.10) - Martin příchod do vily - http://www.imagehosting.cz/?v=martindovi.gif

357 23.11.2013 (23.13) - Mirek příchod do vily - http://www.imagehosting.cz/?v=mirekdovil.gif

358 23.11.2013 (23.15) - Eva příchod do vily (nestihl jsem úplně začátek) - http://www.imagehosting.cz/?v=evadovily.gif

359 23.11.2013 (23.19) - Honza s Nikol v náruči, příchod do vily - http://www.imagehosting.cz/?v=honzasniko.gif

360 23.11.2013 (23.21) - Jafar příchod do vily - http://www.imagehosting.cz/?v=jafardovil.gif

361 23.11.2013 (23.30) - Zdenička S. s Lůcou příchod do vily - http://www.imagehosting.cz/?v=zdenickasl.gif

362 23.11.2013 (23.34) - Thomas,královná bielych tenisiek přichod do vily - http://www.imagehosting.cz/?v=thomasdovi.gif

363 23.11.2013 (23.41) - Mirka příchod do vily - http://www.imagehosting.cz/?v=mirkadovil.gif

364 23.11.2013 (23.46) - Přivítání Vlado – Mirka - http://www.imagehosting.cz/?v=mirkaavlad.gif

365 23.11.2013 (23.55) - Trapný nápad trapného Buldoka pčřelepit Vladovu fotku svým trapným výtvorem… - http://www.imagehosting.cz/?v=trapnybuld.gif

366 24.11.2013 (0.06) - Nikoly orální hrátky :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=nikoltropi.gif

367 24.11.2013 (0.13) - DJ Zvěřina se vítá s Vladem a dává mu dárečky – nějaké sladkosti,bonboniery(Vlado se 

rozdělil a nabídl je ostatním)
- http://www.imagehosting.cz/?v=babetak.gif

368 24.11.2013 (0.29) - Buldok nafasoval od Evy balonky a už ho má konečně velkého,jak konstatovala Růža a hned 

ho šla blejsknout :-))
- http://www.imagehosting.cz/?v=tsvelt.gif

369 24.11.2013 (0.51) - Thomas a Martin sledují a pomlouvají Evu jak tančí,Buldokův kyselý ksicht,když projde Vlado 

kolem…
- http://www.imagehosting.cz/?v=dvebukvice.gif

370 24.11.2013 (4.15) - Vytuhlá Zdenička s Jafarem - http://www.imagehosting.cz/?v=vytuhlazd.gif

371 24.11.2013 (4.19) - Vladův tanec po čtvrté hodině ranní :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=vlado4rano.gif

372 24.11.2013 (4.24) - A ještě jednou Vladovo juchání :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=juchajdavl.gif

373 24.11.2013 (4.31) - Dj Péťa Z. pouští páru Vlado si hraje s bublifukem :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=party.gif

374 24.11.2013 (4.37) - Mirka s pivečkem,Dj Péťa a Jafar v záběru :) - http://www.imagehosting.cz/?v=partyhic.gif

375 24.11.2013 (4.42) - No co na to říct…VB a MB… - http://www.imagehosting.cz/?v=kukjakpuk.gif

376 24.11.2013 (4.49) - Růžena byla budit Martina,který se už uložil i s VB ke spánku a háže na Buldoka myslím 

kalhotky(nebo podprsenku,nevím) aby se mu dobře spalo tak jak byl zvyklý (se Zd. 

podprdou):-)

- http://www.imagehosting.cz/?v=ruzeakce.gif

377 24.11.2013 (4.53) - Růža zpívá s mikrofonem :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=ruzozpev.gif

378 24.11.2013 (5.05) - Ještě trochu toho tance a páry, že Petře :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=tancujem.gif
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379 24.11.2013 (5.17) - Vlado číhal a chtěl strašit, no opilý Mira mu to trošku kazil :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=nestraseni.gif

380 24.11.2013 (5.19) - Jafar na chvilku opustil Zdeničku a šel zpívat „Lásko má já stůňu“ a Ládíček už byl u Zdeničky 

a že jim to spolu slušelo :-)
- http://www.imagehosting.cz/?v=zpevakjafa.gif

381 24.11.2013 (17.12) - Zkouška Vlada ve VIP s motivátorem Evou - http://www.imagehosting.cz/?v=zkouskzmz.gif

382 24.11.2013 (17.17) - Vlado s motivátorem Evou na terase - http://www.imagehosting.cz/?v=vlevnaostr.gif

383 24.11.2013 (17.28) - Pája s motivátorem Honzou na terase - http://www.imagehosting.cz/?v=pajaahonza.gif

384 24.11.2013 (17.49) - Růža s motivátorem Martinem na terase - http://www.imagehosting.cz/?v=ruzaamarti.gif

385 24.11.2013 (17.58) - Ještě jsem tu nedal Růžu s Láďou na párty - http://www.imagehosting.cz/?v=ruzaalada.gif

386 24.11.2013 (18.03) - 127 sara98 no,nevyšla, ale prej to byl jen úkol ehm :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=kradee.gif

387 24.11.2013 (18.05) - Lůca byla dnes myslím v novém :) - http://www.imagehosting.cz/?v=lucavnovem.gif

388 24.11.2013 (19.25) - Pája prej za chvilku jsem zpátky a Vlado to hned začal pěkně to kartáčkování šidit :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=buzeratork.gif

389 24.11.2013 (19.44) - Vlado „buzeruje“ Páju :) Na chvilku odejde a Pája to šidí, Vlado ji jak přišel něco rozsypal 

naschvál na zem na oplátku a Pája po něm téměř skočila :-))
- http://www.imagehosting.cz/?v=buzeratorr.gif

390 24.11.2013 (20.02) - Hodnééj…makééj Vladečků… :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=hodneej.gif

391 24.11.2013 (23.17) - Tady ještě včerejší hoňka s melounem v bazénu než začla ta MGpárty - http://www.imagehosting.cz/?v=bazenefe.gif

392 24.11.2013 (23.35) - Noční mazlení - http://www.imagehosting.cz/?v=holubicky.gif

393 24.11.2013 (23.35) - Pusinky na dobrou noc a spíme :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=holubicky2.gif

394 25.11.2013 (16.58) - Tohle vypadá docela prčovně,jako kdyby Růža… :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=masazz.gif

395 26.11.2013 (0.29) - Ale můžu sem dát Růžu jak jí to slušelo ve Vladových gatích :) - http://www.imagehosting.cz/?v=ruzenka.gif

396 26.11.2013 (0.30) - Nebo vojáci salutovali do kamery a Vlado je představoval u toho - http://www.imagehosting.cz/?v=vojaci.gif

397 26.11.2013 (0.31) - Nebo jak Pája šla do koupelny a doprčííííc si pustila studenou a pak doprčíííc si všimla,že má 

na sobě ještě (myslím Vladovy trencle) :-)
- http://www.imagehosting.cz/?v=jeziiismar.gif

398 26.11.2013 (17.03) - Ještě z dnešního brzkého rána jak strašidlo Vlado táhl svou oběť zpět do doupěte 

ložnicového :)
- http://www.imagehosting.cz/?v=strasenivl.gif

399 26.11.2013 (17.31) - Na pískovišti - http://www.imagehosting.cz/?v=skolka.gif

400 26.11.2013 (20.08) - Tu je gifík z brzoranního Vladova strašícího amoku :) - http://www.imagehosting.cz/?v=straseni.gif

401 26.11.2013 (23.39) - Příchod Vladovy mámy do vily - http://www.imagehosting.cz/?v=prichodvlm.gif

402 27.11.2013 (0.20) - Vlado se jde přivítat s mámou, pusa a pohlazení bylo :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=vlmama.gif

403 27.11.2013 (0.23) - Vlado představuje svou mamku Páji a její mamce - http://www.imagehosting.cz/?v=vitanispro.gif

404 27.11.2013 (0.29) - Vlado a mamka ve VIPce a hafan :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=viplozgeg.gif

405 27.11.2013 (0.41) - Vladova máma promluvila u bazénu, bohužel její použité slovo MY bylo pro Vlada 

deprimující a nabral směr zpovědnice :(
- http://www.imagehosting.cz/?v=vlzpovedni.gif

406 27.11.2013 (1.01) - Vlado a Růža ještě včerejšek kdy viděli hlavu za zrdcadlem - http://www.imagehosting.cz/?v=vlaruzrdc.gif
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407 27.11.2013 (1.06) - Včerejší Růžostrach,když svítili na ně skrze průduch ve skříni :) 1 - http://www.imagehosting.cz/?v=ruzostrach.gif

408 27.11.2013 (1.07) - Včerejší Růžostrach,když svítili na ně skrze průduch ve skříni :) 2 - http://www.imagehosting.cz/?v=ruzostjvj.gif

409 27.11.2013 (1.14) - (včerejšek)Objevili svítící mrkev ve skříni, bojim, bojim :) 1 - http://www.imagehosting.cz/?v=svitskrin.gif

410 27.11.2013 (1.15) - (včerejšek)Pája prozkoumává svítící skříň a Vlado dělá strašidlo(nebo letadlo?) :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=svitskrin2.gif

411 27.11.2013 (1.17) - Souboj,nebo tanec strašidel - http://www.imagehosting.cz/?v=souboj.gif

412 27.11.2013 (1.18) - Růženino(je tam dole) baf na Vlada - http://www.imagehosting.cz/?v=ruzobaf.gif

413 27.11.2013 (1.25) - Vlado chtěl nacpat Růženu do skříně,ale byla zavřená, otevřel ji a pustil mezitím Růžu, která 

toho využila a utekla nenápadně po čtyřech.Vlado nemohl tu otevřenou skříň pak najít :-)
- http://www.imagehosting.cz/?v=cpdoskr.gif

414 27.11.2013 (19.01) - Rodiče jsou fuč a… - http://www.imagehosting.cz/?v=rodicefuc.gif

415 27.11.2013 (19.01) - …a doma se rozjela šou :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=showww.gif

416 27.11.2013 (19.01) - Vlado u Karin nemáš šanci, Růžena si tě hlídá! :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=vladosqjq.gif

417 27.11.2013 (19.01) - Růžo,kam to jdeš?…Aháá :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=hehdxd.gif

418 27.11.2013 (19.01) - No pak šel Vlado k Růže na kobereček :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=takjo.gif

419 27.11.2013 (19.01) - Ranní „rtěnkové“ pusinkování :) 1 - http://www.imagehosting.cz/?v=pusinky1.gif

420 27.11.2013 (19.01) - Ranní „rtěnkové“ pusinkování :) 2 - http://www.imagehosting.cz/?v=pusinky2.gif

421 27.11.2013 (19.01) - Ranní „rtěnkové“ pusinkování :) 3 - http://www.imagehosting.cz/?v=pusinky3.gif

422 27.11.2013 (19.01) - Ranní „rtěnkové“ pusinkování :) 4 - http://www.imagehosting.cz/?v=pusinky4.gif

423 27.11.2013 (19.01) - Mládeži nepřístupno!! :-) 1 - http://www.imagehosting.cz/?v=pusinky5.gif

424 27.11.2013 (19.01) - Mládeži nepřístupno!! :-) 2 - http://www.imagehosting.cz/?v=pusinky6.gif

425 27.11.2013 (19.01) - šťastný to Vlado (18+!) :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=pusinky7.gif

426 27.11.2013 (19.01) - je to jen úkol? :) - http://www.imagehosting.cz/?v=pusinky8hm.gif

427 27.11.2013 (19.01) - tak a ještě jednu na oko - http://www.imagehosting.cz/?v=pusinky9ok.gif

428 27.11.2013 (19.01) - tak a ještě jednu na bříško - http://www.imagehosting.cz/?v=pusinky10b.gif

429 27.11.2013 (19.01) - Pája čte báseň - http://www.imagehosting.cz/?v=ctemebasen.gif

430 27.11.2013 (19.01) - chytej mýdlo! To je postřeh :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=chytejmydl.gif

431 28.11.2013 (21.00) - Pár gifů z tv sem dám,jen na zkoušku, před zítřkem, jinak nějaká fota sem budu dávat 

průběžně..
- http://www.imagehosting.cz/?v=tv1zacatek.gif

432 28.11.2013 (21.01) - Cejnar a Ru fanoušci a pak Vl. fanoušci - http://www.imagehosting.cz/?v=cejnar.gif

433 28.11.2013 (21.01) - Ukázky z palcování..a vila živě - http://www.imagehosting.cz/?v=ukazky.gif

434 28.11.2013 (23.34) - Tu ještě ze studia, fandění Rů dcery - http://www.imagehosting.cz/?v=zestudiaro.gif

435 28.11.2013 (23.34) - Odchod Růži z vily - http://www.imagehosting.cz/?v=ruodchod.gif
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436 28.11.2013 (23.34) - Odchod Vlada z vily, teda loučení (bohužel ne celé) - http://www.imagehosting.cz/?v=vllouc.gif

437 28.11.2013 (23.34) - Vlado a Romana vyslech - http://www.imagehosting.cz/?v=vlarovwdw.gif

438 28.11.2013 (23.34) - Ukázání výsledků – Vlado vítěz :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=vitezstvi.gif

439 28.11.2013 (23.34) - Růža po odchodu Vlada ze studia - http://www.imagehosting.cz/?v=nevtz.gif

440 28.11.2013 (23.34) - Růža se loučí s Pájou ze studia(Pája měla ve vile puštěnou hudbu?) - http://www.imagehosting.cz/?v=louenrsvil.gif

441 28.11.2013 (23.34) - Pája-očekávání Vlada - http://www.imagehosting.cz/?v=ocekavaniv.gif

442 28.11.2013 (23.34) - Příjezd Vlada do vily - http://www.imagehosting.cz/?v=prijezddov.gif

443 28.11.2013 (23.34) - Vlado:miluju ten pocit být šťastný - http://www.imagehosting.cz/?v=predvijmj.gif

444 28.11.2013 (23.34) - Přivítání Vlada ve vile - http://www.imagehosting.cz/?v=pivtnvevil.gif

445 28.11.2013 (23.34) - Bouchání šampáňa :) - http://www.imagehosting.cz/?v=bouchanisa.gif

446 28.11.2013 (23.34) - Růžena v přímáku online s „děckem“ ve vile - http://www.imagehosting.cz/?v=rusdec.gif

447 28.11.2013 (23.34) - Růža tančí s dcerou v ložnici, - http://www.imagehosting.cz/?v=ruvlozsd.gif

448 28.11.2013 (23.34) - Ještě poslední Růženino blbnutí ve vile - http://www.imagehosting.cz/?v=rublbne.gif

449 28.11.2013 (23.34) - a odchod - http://www.imagehosting.cz/?v=louceni.gif

450 28.11.2013 (23.34) - U plazmy se promítají medailonky :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=uplazmymed.gif

451 29.11.2013 (0.51) - Vlado a jeho svíčka z n. při tanci..Paja z toho má prču - http://www.imagehosting.cz/?v=svicka.gif

452 29.11.2013 (0.53) - Na tanec je potřeba prostor - http://www.imagehosting.cz/?v=zvetseni.gif

453 29.11.2013 (0.53) - V ložnici se tancuje - http://www.imagehosting.cz/?v=taneclozn.gif

454 29.11.2013 (0.54) - Trocha té nostalgie u písniček… - http://www.imagehosting.cz/?v=nostalgie.gif

455 29.11.2013 (1.14) - Pája vychrstla na Vlada studenou vodu :-) - http://www.imagehosting.cz/?v=schlazeni.gif

456 29.11.2013 (20.09) - Hladkání ve vaně - http://www.imagehosting.cz/?v=hladkadkd.gif

457 29.11.2013 (20.10) - Vlado tančí i při holení :) - http://www.imagehosting.cz/?v=tancipriho.gif
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