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VŠECHNO NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM! A OPRAVDU JE TI 25?
Aurika Tvarůžková, 27. 7. 2020
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Hledat na Xichtbooku

Fandím

AVA LOISE

Leopold Skočdopole

Uživatel Leopold Skočdopole fandí:

Komentář: Ať žijí COVID párty!!!!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=1cY6xuwZjZU
https://www.youtube.com/watch?v=4eaIH-l4s94
https://vod.idnes.cz/a/2007/05/VF200705_184322_flv_middle_vrja.mp4

Uživatel Leopold Skočdopole fandí:

Komentář: Zbožňuju Avu Luise a její výzvy!!!!!!!!!!!
https://www.idnes.cz/revue/spolecnost/koronavirus-koronavirova-vyzva-ava-louise-influencerkatoaleta.A200317_091423_lidicky_sub
https://www.idnes.cz/revue/spolecnost/influencer-toaleta-koronavirova-vyzva-koronavirus-covid19-nemoc-challenge.A200326_111732_lidicky_sub
https://twitter.com/realavalouiise?lang=cs

Hledat na Xichtbooku
Něco o mně

Leopold Skočdopole

Bydliště

Třebíč

Rodná obec

Postoloprty

Datum narození

27. 7. 1995

Stav

ve vztahu

Studium

Vysoká škola zemědělská
Brno

Profese

IT specialista

Práce

Firma v Třebíči

Náboženské vyznání

ať si každý vyznává, koho
chce, ale Bůh je jen jeden

Politická přesvědčení

Zájmy

ať si každý volí, koho chce,
ale s politiky nepařím
knihy, příroda, sport, děti
(zrovna nemusím)

Hledat na Xichtbooku
Moje fotky

Leopold Skočdopole
Jak mě zachytili kamarádi

To je
pohodička............
Sežrat celej citrón,
to hned tak někdo
nedá.....
Po práci legraci.....

...a páteční večírky
..................
To pak ty sobotní
rána mají vypadat!

Hledat na Xichtbooku
Moji přátelé

A to jsou moji milí

Moje milá sestra
Agáta...............
občas dělá
blbosti.
A moje milá
přítelkyně Eva –
občas je ze mě
fakt v šoku!

A s milýma
holkama v baru
(to jsem fotil já)

Leopold Skočdopole

Hledat na Xichtbooku

Co zrovna dělám

Leopold Skočdopole

Komentář 20. 7. 2020: Tak tady bydlím, hned v přízemí, ani po schodech za mnou jít nemusíte,
ale teď zrovna nejsem doma, protože cestuju po Španělsku, Itálii a Chorvatsku, bez zástupů turystů
je tam klid! Bohužel jsem zapoměl zavřít okno, tak snad mě nikdo nevikrade.

Komentář 15. 5. 2020: Je mi smutno, děda umřel na koronavirus, ale má to jedno pozityvum –
byl pěkně zazobanej! Tak z toho snad něco bude!

Komentář 12. 2. 2020: Ztratil jsem platební kartu a došla mi nová z novým PINEM, jen nevím,
jak si ho zapamatovat, na všechno používám 1234, na to přece nikdo nemůže přijít.

Seznam obrázků:
[Pan Leopold]. In: pixabay.com [online]. [citováno 2020-04-30]. Dostupné z:
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/07/31/15/01/man-869215_1280.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/04/27/22/53/man-742766__340.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/09/08/17/35/man-930397__340.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/05/26/00/48/basketball-784097__340.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2014/08/26/20/08/man-428392__340.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/09/04/10/50/binge-2713502__340.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2019/12/19/12/31/pub-4706078_1280.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2020/02/09/06/02/bar-4832014__340.jpg
[Přítelkyně Eva]. In: pixabay.com [online]. [citováno 2020-04-30]. Dostupné z:
https://cdn.pixabay.com/photo/2018/04/27/21/55/surprised-3355958__340.jpg
[Sestra Agáta]. In: pixabay.com [online]. [citováno 2020-04-30]. Dostupné z:
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/08/04/20/16/person-875165__340.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/07/08/19/36/person-836793__340.jpg

