Duše je ukryta v detailu (Miloš Čermák)
Kardiologova příslužba
Pravidla české moštárny
Bez bitev nejsou vítězství
Pustina
Když stárnutí děsí
Otrokáři a pijavice
O obrech a žurnalistice
Brazilské prase v českém srdci
Zápach staré posluchárny
S pozdravem, Váš F. Kafka
Myslím si slovo. Hádejte!
Pitomé billboardy
Půvab stavu zvaného o…
Medicínská teorie relativity
Vyvalte oči a nastražte uši, přichází globální myslitel!
Co mileniálové i jejich soudci tuší
Když se vám i mokré spodní prádlo může zdát docela příjemné
Zdánlivá nadávka může být jen přesným označením stavu věcí. Tak proč se jí bát?
Je tu první letní den!
Staroměstská madona
Cestou vzhůru
Pohádka o utírání zadků
Jiří Z. versus „euromládež“
Lovkyně talentů
Když člověk pro oči nevidí
Bravo, doktore Forssmanne!
Trapnost názorové flexibility
Jak se dožít devadesátky
Strážní andělé
Talent u psů a lidí
Být nejlepší je „cool“
O kom se jednou bude psát
Ty plagiátore! aneb Nejhorší česká nadávka
S kým (ne)jít na Everest
Od anatomie k Jágrovi a Ledecké
Dětské hry dospělých
Mění naše životy
Miluji průměrnost a rovnostářství. Doufám, že vy také!
Sluníčkový pragmatik
O smyslu psaní sloupků
Prezidentské diagnózy
Dva břehy jedné řeky
Surfování proti proudu
Kult dětí
Také vás baví dělat tyhle věci?
Wikiláska
Seznam kyselých jablek
Pocta podnikatelům
Svět je jinde
Rusové a Rusáci
Měření, evaluování a tlachání
Jak žít co nejdéle? Je to především na vás!
Lovec z Jižního Města
A kde chcete zemřít vy?
Proč to geniální lidé můžou mít v práci těžší, než byste čekali
Vítězný únor
Běhání je levný lék
Tady se prostě nedá žít!
Syndrom předčasné šedivosti
Stačí neztrácet naději
Umetené cestičky
O jednom dobrém rozhodnutí a dvou štikách v rybníku
Až přijde můj den D
Selhání nepřipadá v úvahu
Vítejte v jedenadvacátém století!
Syndrom fňu, fňu, fňu
Rozdělená země? Ale ne
Pohled do minulosti
A říká mi Vinnetou
Vzhůru do dobrovolného informačního nevědomí!
O snech splněných dřív, než vás napadnou, a zločinu z dobré vůle
Annus mirabilis
Těším se, až jednou přijdou. Kdo? No to uvidíte!
Východoevropští vyčůránci
Nemůžete spát? Já také ne. Ale raději mi v noci nevolejte
Den odporu formalismu
Kdo si počká, ten…
Lépe teprve bude!
Chlap

