
Frantisek Fuka <fuka@fuxoft.cz>

Výměna odkazů  Skutečný provoz zdarma
29 messages

Veronika Polak <veronika.polak@czechseo.com> Fri, Jun 20, 2014 at 11:17 PM
To: soutez.fffilm@fuxoft.cz

Ahoj,

Jmenuji se Veronika,

a dovoluji si ti tímto nabídnout bezplatnou nabídku odkazů,
týkající se tvých stránek fffilm.name, příp. i tvých stránek jiných.

Možná by tě překvapilo, kolika kvalitními projekty výměny odkazů se v současné době zabývám,
věřím proto, že i v případě naší spolupráce by se jednalo, tak jako v ostatních případech,
o oboustranně přínosnou a efektivní záležitost.

Pokud tě tato možnost zaujala a zajímalo by tě se o ní dozvědět více, dej mi prosím vědět,
dohodneme si podrobnosti a já ti o celé věci řeknu více.

Těším se na odpověď!

Veronika Polak
http://www.czechseo.com/ 
http://www.linkedin.com/pub/veronikapolak/84/679/38a

František Fuka <fuka@fuxoft.cz> Fri, Jun 20, 2014 at 11:25 PM
To: Veronika Polak <veronika.polak@czechseo.com>

Nazdar Veroniko,

jmenuji se František!

Pověz mi víc o své nabídce!!

20140620 23:17 GMT+02:00 Veronika Polak <veronika.polak@czechseo.com>:
[Quoted text hidden]

http://www.linkedin.com/pub/veronika-polak/84/679/38a
http://fffilm.name/
http://www.czechseo.com/
http://www.linkedin.com/pub/veronika-polak/84/679/38a
mailto:veronika.polak@czechseo.com


 
 Frantisek Fuka
(yes, that IS my real name)

 My Google+ profile
 Personal Homepage

veronika.polak@czechseo.com <veronika.polak@czechseo.com> Tue, Jun 24, 2014 at 7:56 AM
To: "\"František Fuka\"" <fuka@fuxoft.cz>

Ahoj,

Předně chci poděkovat za rychlou odpověď, zadruhé pak říci více v návaznosti na můj předchozí email :)

Jen pro připomenutí, první zpráva se týkala http://www.fffilm.name/; na základě prověřování zpětných odkazů Tvé stránky lze říci, že Tvé zpětné
odkazy bohužel postrádají jakoukoliv pestrost a rozmanitost. Množství zpětných odkazů je samozřejmé také důležitým odkazem, avšak právě ona
pestrost z pohledu vyhledávačů jako Google především.

Dovol mi, prosím, se jen v krátkosti zmínit o důležitosti zpětných odkazů. V podstatě lze každý zpětný odkaz vnímat jako jakýsi “projev důvěry”, který
vyhledávacím robotům sděluje, jak moc je daná stránka důležitá. Proto, čím více je na dané internetové stránce zpětných odkazů umístěno, tím vyšší
je i šance, že stránka bude pro vyhledávče tzv. důvěryhodnější, s čímž pak souvisí i případné výhody, tj. lepší hodnocení, vyšší provoz apod.

Mým pracovním zaměřením je SEO a osobně mám na starost správu relativně značného množství webových stránek v různých jazycích, s různými
tématy, různých kvalit a různých hodnocení. Chci Ti tak nabídnout umístění odkazu nebo článku na jednu z mých stránek, která dokáže, že naše
vzájemná spolupráce opravdu může fungovat a být tak výhodná pro nás pro oba :) Jen pro úplnost dodávám, že tato nabídka je naprosto nezplatná!

Jednou z mých nejlepších stránek, kterou stojí za to pro představu vidět je:

http://www.mobilnihry.com

http://www.chisanhotels.com/
http://www.traderbubs.com/

Postup, který navrhuji, spočívá v tom, že na mé stránky bude umístěna nová stránka, obsahující Tvůj článek s originálním obsahem, který se bude
zmiňovat o Tvých stránkách a bude v něm zakomponován odkaz nebo více odkazů na Tvojí stránku.

Na oplátku budu po Tobě pouze chtít to samé, tj. aby se nový originální článek, zmiňující se o mých stránkách, objevil na stránkách Tvých. Chci Tě
proto požádat o vytvoření stránky, která se bude věnovat tématu: Online kasinové hry’s. Poprosím Tě také, aby I tato stránka obsahovala odkaz nebo
více odkazů na moje stránky s recenzemi kasin.

Doufám, že Tě moje SEO nabídka oslovila, takže, co si o ní myslíš?

https://plus.google.com/106378848135270560799/
http://www.fuxoft.cz/
http://www.fffilm.name/
http://www.mobilni-hry.com/
http://www.chisanhotels.com/
http://www.traderbubs.com/


Pokud máš zájem, mohu vytvořit článek a zaslat Ti jej obratem ke zveřejnění na Tvých stránkách. Pak si budeš moci vybrat, o jaké odkazy budeš mít
naopak zájem Ty; na nové stránce jakožto součásti článku nebo například mohu umístit Tvoje odkazy do vnitřních stránek jako
http://www.traderbubs.com/

ttp://www.chisanhotels.com/

http://www.mobilnihry.com

, které již dobré hodnocení mají :)
Veronika

On Fri, 20 Jun 2014 21:25:25 +0000, fuka@fuxoft.cz wrote:
> Nazdar Veroniko,
>
> jmenuji se František!
>
> Pověz mi víc o své nabídce!!
>
>
> 20140620 23:17 GMT+02:00 Veronika Polak <veronika.polak@czechseo.com>:
>
> > Ahoj,
> >
> >  Jmenuji se Veronika
> > <http://www.linkedin.com/pub/veronikapolak/84/679/38a>,
[Quoted text hidden]
> 
> * Frantisek Fuka*
> (yes, that IS my real name)
>
>  My Google+ profile <https://plus.google.com/106378848135270560799/>
>  Personal Homepage <http://www.fuxoft.cz>
>

František Fuka <fuka@fuxoft.cz> Tue, Jun 24, 2014 at 8:49 AM
To: Veronika Polak <veronika.polak@czechseo.com>

Ahoj, Veroniko!

20140624 7:56 GMT+02:00 <veronika.polak@czechseo.com>:
Mým pracovním zaměřením je SEO a osobně mám na starost správu relativně značného množství webových stránek v různých jazycích, s různými
tématy, různých kvalit a různých hodnocení. Chci Ti tak nabídnout umístění odkazu nebo článku na jednu z mých stránek, která dokáže, že naše

http://www.traderbubs.com/
http://www.chisanhotels.com/
http://www.mobilni-hry.com/
mailto:fuka@fuxoft.cz
mailto:veronika.polak@czechseo.com
http://www.linkedin.com/pub/veronika-polak/84/679/38a
https://plus.google.com/106378848135270560799/
http://www.fuxoft.cz/
tel:2014-06-24%207
mailto:veronika.polak@czechseo.com


vzájemná spolupráce opravdu může fungovat a být tak výhodná pro nás pro oba :) Jen pro úplnost dodávám, že tato nabídka je naprosto nezplatná!

To zní velmi zajímavě. Nezplatných nabídek není v tomto brutálním světě nikdy dost.
 
Jednou z mých nejlepších stránek, kterou stojí za to pro představu vidět je:

http://www.mobilnihry.com

http://www.chisanhotels.com/
http://www.traderbubs.com/

Vskutku, to jsou pravděpodobně nejlepší stránky, jaké jsem kdy pro představu viděl! Chápu, že Google i mí návštěvníci se již těší, až se s nimi
prolinkuji!
 
Doufám, že Tě moje SEO nabídka oslovila, takže, co si o ní myslíš?

O této nabídce si myslím, že jsi sice kráva, ale na té fotce na LinkedIn máš slušná prsa.

 
 Frantisek Fuka
(yes, that IS my real name)

 My Google+ profile
 Personal Homepage

veronika.polak@czechseo.com <veronika.polak@czechseo.com> Tue, Jun 24, 2014 at 9:20 AM
To: "\"František Fuka\"" <fuka@fuxoft.cz>

ahoj
Chcete udělat odkaz Exchnage mých stránkách :)
Odpovědět, prosím, zda chcete pokračovat '
Hezký den :)
Veronika Polak
On Tue, 24 Jun 2014 06:49:48 +0000, fuka@fuxoft.cz wrote:
> Ahoj, Veroniko!
>
> 20140624 7:56 GMT+02:00 <veronika.polak@czechseo.com>:
>
> > Mým pracovním zaměřením je SEO a osobně mám na starost správu relativně
> > značného množství webových stránek v různých jazycích, s různými tématy,
> > různých kvalit a různých hodnocení. Chci Ti tak nabídnout umístění odkazu
> > nebo článku na jednu z mých stránek, která dokáže, že naše vzájemná

http://www.mobilni-hry.com/
http://www.chisanhotels.com/
http://www.traderbubs.com/
https://plus.google.com/106378848135270560799/
http://www.fuxoft.cz/
mailto:fuka@fuxoft.cz
tel:2014-06-24%207
mailto:veronika.polak@czechseo.com


> > spolupráce opravdu může fungovat a být tak výhodná pro nás pro oba :) Jen
> > pro úplnost dodávám, že tato nabídka je naprosto nezplatná!
> >
> >
> To zní velmi zajímavě. Nezplatných nabídek není v tomto brutálním světě
> nikdy dost.
>
>
> > Jednou z mých nejlepších stránek, kterou stojí za to pro představu vidět
> > je:
> >
> > http://www.mobilnihry.com
> >
> > http://www.chisanhotels.com/
> > http://www.traderbubs.com/
> >
> >
> Vskutku, to jsou pravděpodobně nejlepší stránky, jaké jsem kdy pro
> představu viděl! Chápu, že Google i mí návštěvníci se již těší, až se s
> nimi prolinkuji!
>
>
> > Doufám, že Tě moje SEO nabídka oslovila, takže, co si o ní myslíš?
> >
>
> O této nabídce si myslím, že jsi sice kráva, ale na té fotce na LinkedIn
> máš slušná prsa.
>
[Quoted text hidden]

František Fuka <fuka@fuxoft.cz> Tue, Jun 24, 2014 at 9:27 AM
To: Veronika Polak <veronika.polak@czechseo.com>

Ahoj Veroniko!

Nejdřív prosím vysvětlit co je to "Exchnage". Pokud je to něco jako Fisting, měl bych vážný zájem udělat to na tvých stránkách.

Díky!

20140624 9:20 GMT+02:00 <veronika.polak@czechseo.com>:
[Quoted text hidden]

http://www.mobilni-hry.com/
http://www.chisanhotels.com/
http://www.traderbubs.com/
tel:2014-06-24%209
mailto:veronika.polak@czechseo.com


 
 Frantisek Fuka
(yes, that IS my real name)

 My Google+ profile
 Personal Homepage

veronika.polak@czechseo.com <veronika.polak@czechseo.com> Tue, Jun 24, 2014 at 10:51 AM
To: "\"František Fuka\"" <fuka@fuxoft.cz>

Ahoj,

Díky za rychlou odpověď, chci jen ještě dodat pár upřesnění k předchozímu emailu :)

Psala jsem ti původně ohledně tvých stránek, konkrétně ohledně zpětných odkazů, trošku jsem se na ně podívala a musím říct, že podle mě jim
bohužel chybí nějaká rozmanitost, pestrost. Na počtu samozřejmě záleží taky, ale z pohledu vyhledávání Googlem jde především o tu jejich pestrost.

Pro informaci si dovolím uvést jen něco málo k významu zpětných odkazů. Ve stručnosti řečeno, každý odkaz směřující na určitou stránku je v
podstatě jakýmsi „projevem důvěry“, jinými slovy internetovým vyhledávačům říká, jak moc je daná stránka důležitá. Platí přitom, že čím na stránce
zpětných odkazů je, tím spíše se v očích vyhledávače stane „důvěryhodnou“, s čímž souvisí další výhody jako PageRank, provoz stránek, hodnocení
a podobně.

Já osobně se pohybuji v oblasti SEO již delší čas, momentálně spravuju relativně větší počet stránek v různých jazycích, s různými kvalitami a
PageRankem. Tobě chci nabídnout umístění odkazu nebo článku na některé z mých stránek, jen abych ti pro začátek ukázala, že naše spolupráce
fakt může fungovat a přitom může být přínosná i pro nás pro oba:)

To všechno je samozřejmě zcela zdarma.

Tady posílám pro ukázku odkazy na stránky, kam by bylo možné umístit tvůj odkaz:
http://www.mobilnihry.com

http://www.chisanhotels.com/
 http://www.traderbubs.com/

Tohle by mělo pomoct, chcešli, aby se stránka lépe umísťovala ve Google výsledcích vyhledávání a měla i lepší PageRank. Odkaz může být klidně
ve formě banneru, textového odkazu, článku apod.

Na oplátku tě pak poprosím o to samé, jestli bys mohl umístit můj banner na některou z vnitřních stránek:
http://www.fuxoft.cz/

Doufám, že tě moje SEO nabídka zaujme a těším se na případnou odpověď. Mějme z naší spolupráce prospěch oba dva!
Jestli máš zájem, mohu banned k umístění na tvých stránkách zaslat klidně obratem.

https://plus.google.com/106378848135270560799/
http://www.fuxoft.cz/
http://www.mobilni-hry.com/
http://www.chisanhotels.com/
http://www.traderbubs.com/
http://www.fuxoft.cz/


Díky a hezký den :)

Veronika
On Tue, 24 Jun 2014 07:27:50 +0000, fuka@fuxoft.cz wrote:
> Ahoj Veroniko!
>
> Nejdřív prosím vysvětlit co je to "Exchnage". Pokud je to něco jako
> Fisting, měl bych vážný zájem udělat to na tvých stránkách.
>
> Díky!
>
>
> 20140624 9:20 GMT+02:00 <veronika.polak@czechseo.com>:
>
[Quoted text hidden]

František Fuka <fuka@fuxoft.cz> Tue, Jun 24, 2014 at 11:00 AM
To: Veronika Polak <veronika.polak@czechseo.com>

20140624 10:51 GMT+02:00 <veronika.polak@czechseo.com>:
Ahoj,

Díky za rychlou odpověď, chci jen ještě dodat pár upřesnění k předchozímu emailu :)

Psala jsem ti původně ohledně tvých stránek, konkrétně ohledně zpětných odkazů, trošku jsem se na ně podívala a musím říct, že podle mě jim
bohužel chybí nějaká rozmanitost, pestrost. Na počtu samozřejmě záleží taky, ale z pohledu vyhledávání Googlem jde především o tu jejich
pestrost.

Nevím, připadá mi, že mé stránky jsou celkem dost rozmanité. Nechybí na nich ani gay psi, nevkusný humor a osmibitová hudba. V předchozím mailu
jsme mluvili o fistingu. Uznávám, že ten na mých stránkách chybí. Myslíš, že bych ho tam měl přidat?
 
Tady posílám pro ukázku odkazy na stránky, kam by bylo možné umístit tvůj odkaz:
http://www.mobilnihry.com

http://www.chisanhotels.com/
 http://www.traderbubs.com/

Tohle by mělo pomoct, chcešli, aby se stránka lépe umísťovala ve Google výsledcích vyhledávání a měla i lepší PageRank. Odkaz může být
klidně ve formě banneru, textového odkazu, článku apod.

Když mluvíme o Pageranku, tak tyto tebou nabízené stránky mají horší pagerank (2,1,0), než obě moje stránky fffilm.name (4) a fuxoft.cz (4). Myslíš,
že kdybych na ně začal okazovat, mohl by se jejich pagerank sečíst s tvým a oba bychom si polepšili? V tom případě bych ale neodkazoval na
traderbubs.com, protože 4 plus 0 je pořád jen 4...
 

mailto:fuka@fuxoft.cz
tel:2014-06-24%209
mailto:veronika.polak@czechseo.com
mailto:veronika.polak@czechseo.com
http://www.mobilni-hry.com/
http://www.chisanhotels.com/
http://www.traderbubs.com/
http://fffilm.name/
http://fuxoft.cz/
http://traderbubs.com/


Na oplátku tě pak poprosím o to samé, jestli bys mohl umístit můj banner na některou z vnitřních stránek:
http://www.fuxoft.cz/

Doufám, že tě moje SEO nabídka zaujme a těším se na případnou odpověď. Mějme z naší spolupráce prospěch oba dva!
Jestli máš zájem, mohu banned k umístění na tvých stránkách zaslat klidně obratem.

Ano, pošli mi prosím obratem banned. Jednou jsem byl banned když jsem hrál WoWko a byly to dobré časy...
ame)

 My Google+ profile
 Personal Homepage

veronika.polak@czechseo.com <veronika.polak@czechseo.com> Tue, Jun 24, 2014 at 11:11 AM
To: "\"František Fuka\"" <fuka@fuxoft.cz>

ahoj
Ok pošlu vám můj banner. Můžete také poslat mi váš banner a dát mi SiteName, do které chcete umístit váš banner. Weby Dal jsem vám v posledním
mailu. Já jsem v současné době pracuje na kasino hry stránkách projektu. takže můj banner se bude týkat kasina :)
veronika

On Tue, 24 Jun 2014 09:00:18 +0000, fuka@fuxoft.cz wrote:
> 20140624 10:51 GMT+02:00 <veronika.polak@czechseo.com>:
>
> > Ahoj,
> >
> > Díky za rychlou odpověď, chci jen ještě dodat pár upřesnění k předchozímu
> > emailu :)
> >
> > Psala jsem ti původně ohledně tvých stránek, konkrétně ohledně zpětných
> > odkazů, trošku jsem se na ně podívala a musím říct, že podle mě jim bohužel
> > chybí nějaká rozmanitost, pestrost. Na počtu samozřejmě záleží taky, ale z
> > pohledu vyhledávání Googlem jde především o tu jejich pestrost.
> >
>
> Nevím, připadá mi, že mé stránky jsou celkem dost rozmanité. Nechybí na
> nich ani gay psi, nevkusný humor a osmibitová hudba. V předchozím mailu
> jsme mluvili o fistingu. Uznávám, že ten na mých stránkách chybí. Myslíš,
> že bych ho tam měl přidat?
>
>
> > Tady posílám pro ukázku odkazy na stránky, kam by bylo možné umístit tvůj

http://www.fuxoft.cz/
https://plus.google.com/106378848135270560799/
http://www.fuxoft.cz/
mailto:fuka@fuxoft.cz
mailto:veronika.polak@czechseo.com


> > odkaz:
> > http://www.mobilnihry.com
> >
> > http://www.chisanhotels.com/
> >  http://www.traderbubs.com/
> >
> > Tohle by mělo pomoct, chcešli, aby se stránka lépe umísťovala ve Google
> > výsledcích vyhledávání a měla i lepší PageRank. Odkaz může být klidně ve
> > formě banneru, textového odkazu, článku apod.
> >
>
> Když mluvíme o Pageranku, tak tyto tebou nabízené stránky mají horší
> pagerank (2,1,0), než obě moje stránky fffilm.name (4) a fuxoft.cz (4).
> Myslíš, že kdybych na ně začal okazovat, mohl by se jejich pagerank sečíst
> s tvým a oba bychom si polepšili? V tom případě bych ale neodkazoval na
> traderbubs.com, protože 4 plus 0 je pořád jen 4...
>
>
> >
> > Na oplátku tě pak poprosím o to samé, jestli bys mohl umístit můj banner
> > na některou z vnitřních stránek:
> > http://www.fuxoft.cz/
> >
> > Doufám, že tě moje SEO nabídka zaujme a těším se na případnou odpověď.
> > Mějme z naší spolupráce prospěch oba dva!
> > Jestli máš zájem, mohu banned k umístění na tvých stránkách zaslat klidně
> > obratem.
> >
>
> Ano, pošli mi prosím obratem banned. Jednou jsem byl banned když jsem hrál
> WoWko a byly to dobré časy...
> ame)
>
[Quoted text hidden]

František Fuka <fuka@fuxoft.cz> Tue, Jun 24, 2014 at 11:19 AM
To: Veronika Polak <veronika.polak@czechseo.com>

Ahoj Veronika!

Posílám ti můj banner a Sitename, do které chci ho umístit, je: www.stormfront.org

Ale byl bych rád, kdyby ses vyjádřila k tomu fistingu, začíná mi pomalu docházet trpělivost.

http://www.mobilni-hry.com/
http://www.chisanhotels.com/
http://www.traderbubs.com/
http://fffilm.name/
http://fuxoft.cz/
http://traderbubs.com/
http://www.fuxoft.cz/
http://www.stormfront.org/


veronika.polak@czechseo.com <veronika.polak@czechseo.com> Tue, Jun 24, 2014 at 11:28 AM
To: "\"František Fuka\"" <fuka@fuxoft.cz>

ahoj
Tato stránka není moje http://www.stormfront.org.
Poslal jsem vám tyto stránky
http://www.mobilnihry.com/
http://www.chisanhotels.com/
http://www.myfinanceprofessor.com/
vyberte místo shora míst pro umístění vašeho banneru

On Tue, 24 Jun 2014 09:19:13 +0000, fuka@fuxoft.cz wrote:
> Ahoj Veronika!
>
> Posílám ti můj banner a Sitename, do které chci ho umístit, je:
> *www.stormfront.org
> <http://www.stormfront.org>*
[Quoted text hidden]

František Fuka <fuka@fuxoft.cz> Tue, Jun 24, 2014 at 11:32 AM
To: Veronika Polak <veronika.polak@czechseo.com>

Aha, promiň, Veroniko!

V tom případě bych si vybral stránku www.mobilnihry.com, protože se mi na ní moc líbila hra "Plivanec nasraného důchodce".

A co jinak, máš se dobře?

20140624 11:28 GMT+02:00 <veronika.polak@czechseo.com>:
[Quoted text hidden]

 
 Frantisek Fuka

http://www.stormfront.org/
http://www.mobilni-hry.com/
http://www.chisanhotels.com/
http://www.myfinanceprofessor.com/
mailto:fuka@fuxoft.cz
http://www.stormfront.org/
http://www.stormfront.org/
http://www.mobilni-hry.com/
mailto:veronika.polak@czechseo.com


(yes, that IS my real name)

 My Google+ profile
 Personal Homepage

veronika.polak@czechseo.com <veronika.polak@czechseo.com> Tue, Jun 24, 2014 at 11:37 AM
To: "\"František Fuka\"" <fuka@fuxoft.cz>

Ok pošlu vám detail banner co nejdříve :)

On Tue, 24 Jun 2014 09:32:17 +0000, fuka@fuxoft.cz wrote:
> Aha, promiň, Veroniko!
>
> V tom případě bych si vybral stránku www.mobilnihry.com, protože se mi na
> ní moc líbila hra "Plivanec nasraného důchodce".
>
> A co jinak, máš se dobře?
>
>
> 20140624 11:28 GMT+02:00 <veronika.polak@czechseo.com>:
>
[Quoted text hidden]
> 
> * Frantisek Fuka*
> (yes, that IS my real name)
>
[Quoted text hidden]

veronika.polak@czechseo.com <veronika.polak@czechseo.com> Wed, Jun 25, 2014 at 9:49 AM
To: "\"František Fuka\"" <fuka@fuxoft.cz>

Ahoj,
Mám tu slíbený připravený banner :)
A tady jsou údaje o banneru:
URL: http://cs.playmillion.com/

Alt Tag: http://cs.playmillion.com/
Jestli mohu, tak si dovoluju navrhnout umístění mého banneru někde na vrcholu postranní lišty.
Po provedení mi dej prosím standardně vědět a pošli mi své údaje.
Mockrát děkuji,
veronika

On Tue, 24 Jun 2014 09:32:17 +0000, fuka@fuxoft.cz wrote:
> Aha, promiň, Veroniko!

https://plus.google.com/106378848135270560799/
http://www.fuxoft.cz/
mailto:fuka@fuxoft.cz
http://www.mobilni-hry.com/
mailto:veronika.polak@czechseo.com
http://cs.playmillion.com/
http://cs.playmillion.com/
mailto:fuka@fuxoft.cz


>
> V tom případě bych si vybral stránku www.mobilnihry.com, protože se mi na
> ní moc líbila hra "Plivanec nasraného důchodce".
>
> A co jinak, máš se dobře?
>
>
> 20140624 11:28 GMT+02:00 <veronika.polak@czechseo.com>:
>
[Quoted text hidden]
> 
> * Frantisek Fuka*
> (yes, that IS my real name)
>
[Quoted text hidden]

PM_BB_LANDING_300x250_CZ.gif
58K

František Fuka <fuka@fuxoft.cz> Wed, Jun 25, 2014 at 2:23 PM
To: Veronika Polak <veronika.polak@czechseo.com>

Ahoj Veroniko,

doufám, že se máš dobře a prdel už tě nebolí.

Rád bych tento banner umístil na své stránky, ale bohužel nikde na www.mobilnihry.com nevidím svůj banner. Můžeš mi to vysvětlit?

20140625 9:49 GMT+02:00 <veronika.polak@czechseo.com>:
[Quoted text hidden]

http://www.mobilni-hry.com/
mailto:veronika.polak@czechseo.com
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=44803f0424&view=att&th=146d1fff465fee13&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw
http://www.mobilni-hry.com/
tel:2014-06-25%209
mailto:veronika.polak@czechseo.com


 
 Frantisek Fuka
(yes, that IS my real name)

 My Google+ profile
 Personal Homepage

veronika.polak@czechseo.com <veronika.polak@czechseo.com> Wed, Jun 25, 2014 at 2:30 PM
To: "\"František Fuka\"" <fuka@fuxoft.cz>

Dám váš banner na www.mobilnihry.com. Ale prosím, dejte mi vědět, pokud jste dali svůj banner na vaše stránky

Veronika

On Wed, 25 Jun 2014 12:23:54 +0000, fuka@fuxoft.cz wrote:
> Ahoj Veroniko,
>
> doufám, že se máš dobře a prdel už tě nebolí.
>
> Rád bych tento banner umístil na své stránky, ale bohužel nikde na
> www.mobilnihry.com nevidím svůj banner. Můžeš mi to vysvětlit?
>
>
> 20140625 9:49 GMT+02:00 <veronika.polak@czechseo.com>:
>
[Quoted text hidden]

František Fuka <fuka@fuxoft.cz> Wed, Jun 25, 2014 at 2:37 PM
To: Veronika Polak <veronika.polak@czechseo.com>

Ahoj, Veroniko.

Především mě trochu mrzí, že už mi netykáš jako na začátku. Připadalo mi to takové kamarádštější, teplejší, lidštější. Možné mě to i trochu
vzrušovalo.

Co se týče mých stránek, rozhodně ti dám vědět, pokud ho někdy dám na své stránky. Ale teď čekám, až se to moje romské dítě objeví na tvých
stránkách, protože začínám mít pocit, že nemáš stoprocentně čisté úmysly...

20140625 14:30 GMT+02:00 <veronika.polak@czechseo.com>:
[Quoted text hidden]

https://plus.google.com/106378848135270560799/
http://www.fuxoft.cz/
http://www.mobilni-hry.com/
mailto:fuka@fuxoft.cz
http://www.mobilni-hry.com/
tel:2014-06-25%209
mailto:veronika.polak@czechseo.com
mailto:veronika.polak@czechseo.com


 
 Frantisek Fuka
(yes, that IS my real name)

 My Google+ profile
 Personal Homepage

veronika.polak@czechseo.com <veronika.polak@czechseo.com> Wed, Jun 25, 2014 at 2:44 PM
To: "\"František Fuka\"" <fuka@fuxoft.cz>

let me know if you are intersted with my deal or not.. I am not understanding your point. I will surely put your banner on my site after my banner will be
placed

On Wed, 25 Jun 2014 12:37:05 +0000, fuka@fuxoft.cz wrote:
> Ahoj, Veroniko.
>
> Především mě trochu mrzí, že už mi netykáš jako na začátku. Připadalo mi to
> takové kamarádštější, teplejší, lidštější. Možné mě to i trochu vzrušovalo.
>
> Co se týče mých stránek, rozhodně ti dám vědět, pokud ho někdy dám na své
> stránky. Ale teď čekám, až se to moje romské dítě objeví na tvých
> stránkách, protože začínám mít pocit, že nemáš stoprocentně čisté úmysly...
>
>
> 20140625 14:30 GMT+02:00 <veronika.polak@czechseo.com>:
>
[Quoted text hidden]

František Fuka <fuka@fuxoft.cz> Wed, Jun 25, 2014 at 2:48 PM
To: Veronika Polak <veronika.polak@czechseo.com>

??? Promiň, Veroniko, ale proč najednou píšeš jiným jazykem? Jsi snad rozrušená a zapomněla jsi česky?? Já jsem ti poslal banner první, tak čekám
kdy bude na mobilnihry.com a to nejlépe vedle toho příběhu s důchodcem.

20140625 14:44 GMT+02:00 <veronika.polak@czechseo.com>:
[Quoted text hidden]

 
 Frantisek Fuka
(yes, that IS my real name)

https://plus.google.com/106378848135270560799/
http://www.fuxoft.cz/
mailto:fuka@fuxoft.cz
mailto:veronika.polak@czechseo.com
http://mobilni-hry.com/
mailto:veronika.polak@czechseo.com


 My Google+ profile
 Personal Homepage

veronika.polak@czechseo.com <veronika.polak@czechseo.com> Wed, Jun 25, 2014 at 3:02 PM
To: "\"František Fuka\"" <fuka@fuxoft.cz>

i didnot get your banner that is why i was confused.. If youu are interseted then send the banner again.

On Wed, 25 Jun 2014 12:48:27 +0000, fuka@fuxoft.cz wrote:
> ??? Promiň, Veroniko, ale proč najednou píšeš jiným jazykem? Jsi snad
> rozrušená a zapomněla jsi česky?? Já jsem ti poslal banner první, tak čekám
> kdy bude na mobilnihry.com a to nejlépe vedle toho příběhu s důchodcem.
>
>
> 20140625 14:44 GMT+02:00 <veronika.polak@czechseo.com>:
>
[Quoted text hidden]

František Fuka <fuka@fuxoft.cz> Wed, Jun 25, 2014 at 3:15 PM
To: Veronika Polak <veronika.polak@czechseo.com>

Please dont use english to me. That'is very rude and disrespectfull! I du not understant what U want. Have u got my baner?

20140625 15:02 GMT+02:00 <veronika.polak@czechseo.com>:
[Quoted text hidden]

 
 Frantisek Fuka
(yes, that IS my real name)

 My Google+ profile
 Personal Homepage

veronika.polak@czechseo.com <veronika.polak@czechseo.com> Thu, Jun 26, 2014 at 9:41 AM
To: "\"František Fuka\"" <fuka@fuxoft.cz>

No já jsem nedostal banner .. Chceteli propojit výměnu pak pošlete mi ji ..

On Wed, 25 Jun 2014 13:15:33 +0000, fuka@fuxoft.cz wrote:
> Please dont use english to me. That'is very rude and disrespectfull! I du

https://plus.google.com/106378848135270560799/
http://www.fuxoft.cz/
mailto:fuka@fuxoft.cz
http://mobilni-hry.com/
mailto:veronika.polak@czechseo.com
mailto:veronika.polak@czechseo.com
https://plus.google.com/106378848135270560799/
http://www.fuxoft.cz/
mailto:fuka@fuxoft.cz


> not understant what U want. Have u got my baner?
>
>
> 20140625 15:02 GMT+02:00 <veronika.polak@czechseo.com>:
>
[Quoted text hidden]

František Fuka <fuka@fuxoft.cz> Thu, Jun 26, 2014 at 7:31 PM
To: Veronika Polak <veronika.polak@czechseo.com>

Ahoj Veroniko!

Především je mi líto, že jsi musela změnit pohlaví a doufám, že se ti bude dobře dařit i jako muži.

Dále tě musím upozornit, že banner jsem ti posílal předevčírem, 24. června. Ale nevadí, tady ho máš znovu:

20140626 9:41 GMT+02:00 <veronika.polak@czechseo.com>:
[Quoted text hidden]

 
 Frantisek Fuka
(yes, that IS my real name)

 My Google+ profile
 Personal Homepage

veronika.polak@czechseo.com <veronika.polak@czechseo.com> Fri, Jun 27, 2014 at 7:24 AM
To: "\"František Fuka\"" <fuka@fuxoft.cz>

ahoj
Nw i pochopit problém. Přiložte váš banner v mailu. V současné době se ukazuje mi 0 pixcle.
Veronika

On Thu, 26 Jun 2014 17:31:54 +0000, fuka@fuxoft.cz wrote:

mailto:veronika.polak@czechseo.com
tel:2014-06-26%209
mailto:veronika.polak@czechseo.com
https://plus.google.com/106378848135270560799/
http://www.fuxoft.cz/
mailto:fuka@fuxoft.cz


> Ahoj Veroniko!
>
> Především je mi líto, že jsi musela změnit pohlaví a doufám, že se ti bude
> dobře dařit i jako muži.
>
> Dále tě musím upozornit, že banner jsem ti posílal předevčírem, 24. června.
> Ale nevadí, tady ho máš znovu:
>
>
> 
>
>
> 20140626 9:41 GMT+02:00 <veronika.polak@czechseo.com>:
>
[Quoted text hidden]

František Fuka <fuka@fuxoft.cz> Fri, Jun 27, 2014 at 9:36 AM
To: Veronika Polak <veronika.polak@czechseo.com>

Ahoj Veronko, 

Nw já pořád nepochopit problém, ale přikládám banner znovu, tentokrát jinak a lépe, aby neukazoval pixcle ani nic podobného...

20140627 7:24 GMT+02:00 <veronika.polak@czechseo.com>:
[Quoted text hidden]

 
 Frantisek Fuka
(yes, that IS my real name)

 My Google+ profile
 Personal Homepage

obr_31627.gif
16K

veronika.polak@czechseo.com <veronika.polak@czechseo.com> Fri, Jun 27, 2014 at 9:42 AM
To: "\"František Fuka\"" <fuka@fuxoft.cz>

ahoj

tel:2014-06-26%209
mailto:veronika.polak@czechseo.com
tel:2014-06-27%207
mailto:veronika.polak@czechseo.com
https://plus.google.com/106378848135270560799/
http://www.fuxoft.cz/
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=44803f0424&view=att&th=146dc40bb8c380b5&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_hwx6r37q0&safe=1&zw


Ano teď jsem dostal váš banner :)
Vložím ji co nejdříve. V mezidobí umístit moje :)
thanx

On Fri, 27 Jun 2014 07:36:08 +0000, fuka@fuxoft.cz wrote:
> Ahoj Veronko,
>
> Nw já pořád nepochopit problém, ale přikládám banner znovu, tentokrát jinak
> a lépe, aby neukazoval pixcle ani nic podobného...
>
>
> 20140627 7:24 GMT+02:00 <veronika.polak@czechseo.com>:
>
[Quoted text hidden]

František Fuka <fuka@fuxoft.cz> Fri, Jun 27, 2014 at 9:54 AM
To: Veronika Polak <veronika.polak@czechseo.com>

Díky, Veroniko,

dej vědět až bude můj banner na vašem webu. V mezidobí mi můžeš říct, jak to probíhalo s tou změnou pohlaví. Bolelo to hodně? Jak se teď
jmenuješ?

20140627 9:42 GMT+02:00 <veronika.polak@czechseo.com>:
[Quoted text hidden]

 
 Frantisek Fuka
(yes, that IS my real name)

 My Google+ profile
 Personal Homepage

veronika.polak@czechseo.com <veronika.polak@czechseo.com> Fri, Jun 27, 2014 at 10:38 AM
To: "\"František Fuka\"" <fuka@fuxoft.cz>

řešit WD jinou. Nebudu plae váš banner
gudbye

On Fri, 27 Jun 2014 07:54:47 +0000, fuka@fuxoft.cz wrote:
> Díky, Veroniko,

mailto:fuka@fuxoft.cz
tel:2014-06-27%207
mailto:veronika.polak@czechseo.com
tel:2014-06-27%209
mailto:veronika.polak@czechseo.com
https://plus.google.com/106378848135270560799/
http://www.fuxoft.cz/
mailto:fuka@fuxoft.cz


>
> dej vědět až bude můj banner na vašem webu. V mezidobí mi můžeš říct, jak
> to probíhalo s tou změnou pohlaví. Bolelo to hodně? Jak se teď jmenuješ?
>
>
> 20140627 9:42 GMT+02:00 <veronika.polak@czechseo.com>:
>
[Quoted text hidden]

František Fuka <fuka@fuxoft.cz> Fri, Jun 27, 2014 at 10:44 AM
To: Veronika Polak <veronika.polak@czechseo.com>

Ahoj, Veroniko. Bohužel ti teď přesně nerozumím. Od změny pohlaví se vyjadřuješ stále méně a méně srozumitelně. Pokud byl problém s bannerem,
posílám ti jeden alternativní a doufám, že se nakonec přece jen dohodneme. Komunikace s tebou mi dělá radost.

tel:2014-06-27%209
mailto:veronika.polak@czechseo.com


20140627 10:38 GMT+02:00 <veronika.polak@czechseo.com>:

mailto:veronika.polak@czechseo.com


[Quoted text hidden]

 
 Frantisek Fuka
(yes, that IS my real name)

 My Google+ profile
 Personal Homepage

https://plus.google.com/106378848135270560799/
http://www.fuxoft.cz/

