kterak filda porazila teréňák
jo stará dobrá filda ta dokáže porazit i těžkýho koně. jo prdel maksimální :)
31.05.2006 v 16:41:02

kalba neska mě čeká
exšéf slaví neska narozky, takže sem jako pozvanej, takže bude jaksi taková menší
vožíračka. jinaxme neska dodělali dokumentaci, takže uvidíme co z toho bude. fak of
volby. hownoght.
31.05.2006 v 15:09:29

den sousedů
drhnu sporák, páčto je iwka na masáži, a tak mám puštenou týfku a poslouchám
zprávy. zrovna říkali, že neska je den sousedů, no taxe vidím jak du zaklepat na
souseda vaňátka... cha cha
30.05.2006 v 19:48:23

politický gangsterismus a mimozemšťani
hmmm... mám náznaky, že se Paroubek a ČSSD skutečně spojili s mimozemšťany. Dle
informací z intergalaktické rady by to měli bejt členové válečné sekty Smeseklisemtam
a jejich prvním atakem byl nějakej kokot vod pardubic. No já to tam znám v těch
místech a můžu zodpovědně říct, že sem tam ňákej kokot je. Ale jako ty volby už
komentovat nechci. Vim co nechci.
Jinaxem neska pozoroval vybírače popelnic a kontejnerů a musim zodpovědně říct, že
během dne jich vokolo mojí práce pár projde. A nejsou to jen očividní bezdomovci, ale
i - na první pohled slušní vietcong-style - důchodci. No taktéže jich je několik druhu. Ti
stydlivější a nezkušení a ti bezskrupolózní životem vošlehaný důchodci. Ti první se
tváří nápadně nenápadně a popelnice prohlížejí jen letmým odklopením víka. Ti druzí
mají praxi, většinou si nosí dlouhou tyč s ostrým bodcem a do hlubin kontajneru či
popelnice vnoří celé tělo.
Takže tohle jsou takové mé postřehy z celého dne, protože jinaxme normální slušní
ajťáci zavření ve své zatemnělé kobce, kde trávíme čas žhavením mozgů jen v
blikavém světle monitorů.

ps: stejně je paroubek píča a kdo volí komunisty a čéesesdé by měl zhynout smrtí
pekelnou... hownogh
pps: jo a rozesmál mě jistej komediant Kočka, kterej se v na tiskový konferenci
rozbrečel, že nikoho nenechal zabít... byl fakt přesvědčivej :)
30.05.2006 v 19:21:31

faking počasí
venku je fak faking počasí. ještě klika, že píšu jak mourovatej vo certifikačních
autoritách a certifikátech. Jsem z toho ouplně vocertifikovanej....
30.05.2006 v 14:14:27

ftip
Zena na smrtelne posteli, manzel kleci u luzka a drzi ji za ruku a tise place.
Zeniny blede rty se pohnou:
"Drahy, musim..."
"Draha, nic nerikej."
"Drahy, musim ti neco rict. Musim se priznat."
"Draha, nic nerikej. Neni se k cemu priznavat. Vsechno je v poradku."
"Ne, neni. Musim zemrit s klidem v dusi. Musim se priznat, drahy, byla jsem
ti neverna."
Manzel ji pohladil.
"Draha, netrap se tim. Vim o tom vsecho. Proc myslis, ze bych te jinak

otravil?"
28.05.2006 v 15:34:17

New Order
jo, stáhnul sem kompletní diskografii (zatim to vypadá komplet, včetně remixů a
jinejch srandiček - cca 1.5GB)týhle bandičky. Ja nevim, ale prostě Blue Monday je
prostě track, kterej mě pokaždý dostane. Absolutní 23let stará hitovka, která prostě ve
mě vzbudí vždycky takový ty asociace jako 80s, disko, moře koksu......
28.05.2006 v 14:58:28

což by mě zajmalo
kdo měl s kým jakej plán.... jestli učitelky s mladým masem a nebo žáci s
učitelkama...
26.05.2006 v 16:08:07

trocha básnického umění
BÁSEŇ ŽENY
==========
Chci muže,
který je krásný, chytrý a silný,
milující dlouhé naslouchání,
muže, který myslí dřív než mluví,
muže, který zavolá a nečeká týdny.
Jeho zaměstnání je prostě skvělé,
jeho konto pro mě vždy vroucně otevřené.
Galantní u stolu, etikety znalý,
záda mi mne a to bez váhání.
Ó, muže který mysl mou miluje
a ví co odpovědět na 'můj zadek, jak velký je?'
Muže takového nekonečně chci milovat
a jako svého nejlepšího přítele znát.

BÁSEŇ MUŽE
==========
Chci hlucho-němou nymfomanku
s velkejma kozama, co vlastní pivnici a rybářskou loď.
Vím, že se to nerýmuje a je mi to u prdele.
(thnx to pupu)
26.05.2006 v 16:01:57

Lost S02E23
is out. :)
25.05.2006 v 18:10:48

klíšťata
nemám rád klíšťata, fak mi tyhle mrchy fyzicky vaděj a vyvolávají ve mě jistej pocit
dávení. No a včera z Terezky pár takovejch nacucanejch potvor vypadlo.
Což mě přivedlo na nápad natočit horor "Klíště I", kde by byl hrdina pronásledován
klíšťaty jak v realitě tak ve snu. V těch snech by ho pronásledovalo gigantický
nacucaný klíště, který by ho polapilo a uvařilo mu hrachovou polívku, kde místo
hrachu by byla malá nacucaná klíšťata. A hrdina by je bral na lžičku a rozkousával by
je a polykal..... dobrou chuť
25.05.2006 v 18:07:46

co má Dáda po sukní
fakt nevim, ale asi nejspíš nějakou plastiku.
25.05.2006 v 09:09:46

statistiky trafiku od postavení serveru

month

rx

|

tx

|

total

------------------------+---------------+---------------

Nov '05

3654 MB

|

266.77 MB

|

3921 MB

Dec '05

44.90 MB

|

2.56 MB

|

47.46 MB

Jan '06

36.73 MB

|

1.32 MB

|

38.05 MB

Feb '06

36.53 MB

|

0.96 MB

|

37.50 MB

Mar '06

8458 MB

|

12143 MB

|

20602 MB

Apr '06

48212 MB

|

61159 MB

|

109372 MB

May '06

62450 MB

|

120744 MB

|

183194 MB

------------------------+---------------+---------------

estimated

81513 MB

|

157602 MB

|

239115 MB

pozn: rx=přijatý data; tx=odeslaný data (tj. co stahujete a tak :))
24.05.2006 v 18:19:00

rozdejte pár výchovnejch facek
politikům: http://www.hovado.eu/
no jináče sem neska makal a takže v podstatě zápasil s mrchosoft CA. já fakt nechápu
jednu věc, proč některý věci vod ms musej bejt zbytečně složitý..... jednou je to
prostě ca tak je to ca. Ne já jako nechci hanit ca od ms, to jako ne, ale prostě nechápu
proč prostě není jedna verze ca, ale proč prostě musej bejt enterprise, stand-alone....
jedna umí vydávat logon certifikáty a ta druhá s tím má fak jako fak problém... osobně
můžu porovnávat s OpenSSL a musim říci, stará dobrá konzole......
24.05.2006 v 18:07:43

zabij komunistu, posílíš mír
no tak to si normálně tenhle komunistickej čůrák fak dělá zasranou prdel. sem si
myslel, že vo něm už nikdy neuslyším a hle po 16ti letech od revuluce tenhle faking
komunista zase vylejzá z nory. Prostě ne komunisty a socany!!!!
23.05.2006 v 18:10:50

ty vado
neska se nějak roztrhl pytel s náfštěvníkama... no jen tak dál lidi....
23.05.2006 v 18:01:27

takže
co jsem chtěl udělat to jsem udělal. kdyby něco nefungovalo, tak mi nechte mesydž
dole. Ufff..... Navíc neska přijede Iwka z Brna, takže mi zase začíná jiný život......

23.05.2006 v 17:09:36

novej mezixixt
Jo, trošku si hraju s novým mezixixtem deníčku, jak sami vidíte. No, dostal sem
záchvat, tak toho musim využít.
23.05.2006 v 12:48:57

To co by vám nemělo chybět v hovničce
jojo, literární vzdělání je důležitý, abysme jako lidi nepsali jako nějakej ten
nevzdělanej póvl, co neumí vyjádřit myšlenku jinak než "di do čuráka, ty děvko, vole,
jedna politická svině, vole nebo ti kule upadnou."

22.05.2006 v 11:52:55

Lost S02E22
opět na obvyklém místě. :)
19.05.2006 v 17:47:42

ftip vo paroubkovi
Přijde Paroubek do kostela, poklekne k ukřižovanému Ježíši a začne:
"Ó děkuji Ti, že jsem vstoupil do ČSSD."
"Máš štěstí."
"Ó děkuji Ti Pane, že jsem se stal předsedou vlády."
"Máš štěstí."
Paroubek se podiví, ale pokračuje: "Ó děkuji Ti, že jsem mohl pomoci naší zemi a
pracujícímu lidu."
"Máš štěstí," zní znovu odpověď Ježíše.
Paroubkovi to již nedá a tak se zeptá: "Proč mi stále říkáš, že mám štěstí?"
"Protože kdybych neměl přibité nohy, tak Tě kopnu do držky."
19.05.2006 v 15:54:03

film
během skenování tv programu jsem narazil na toto dílko běžící na film+ kanálu. Taxem
to teďka pustil a první co jsem slyšel bylo "tak sme tam šoupli atomovku, protože jinak
to nešlo".
18.05.2006 v 20:54:21

dnešní den
byl ve znamení apgrejdu střev deníčku. Vy to možná vůbec ani nepostřehnete - tedy
kromě okamžiku, kdy zjistíte, že mi něco nefunguje a já to ještě nevim. kromě
vlastního enginu jsem také upgrejdnul galerii, takže ještě není dopřeložená z english
do tscheschisch, ale to dodělám při nejbližší příležitosti. Neska se mi do toho už nexce.
Jojo, prostě sem apgrejdoval z hodně nízký verze na novou. Bylo to nutný no jako.

Navíc sem tam chtěl doinstalovat češtinu do administračního rozhraní, což vám sice
může bejt jedno, jenže sem nějak jako zjistil, že je v utf-8 a jaxi rozhodila kódování i
ve zbytku systému. Jo holt, když je to celý napsaný v iso8859-2 tak s tím fak jako fak
nic nenadělám. Holt kódóvání je přesně to, co 95procent běžných uživatelů ve svých
widlích neřeší, protože prostě na takovej problém - jako je kódování češtin nenarazej. Ale protože sem holt ten zbytek, tak musim takovýhle problémy řešit a
tudíž se něco naučim. a vo tom to je, xixti.

Jináče jako makám, možná se rozběhne projekt, páčto nám neska odsouhlasili
prodloužení termínu, kerej není v prdeli naštěstí qůli nám, takže budu mít madafa
konečně co napráci. Protože jakmile se dostanu do takovýho stavu, kdy začnu řešit
vnitřnosti svýho zbožňovanýho deníčku, tak to znamená, že buďto mam fak hodně
práce a nebo že fak mám hovno co na práci.
Kromě toho, že neska sem dělal to co sem dělal a vo čem furt pissu, tak taky jako
každý čtvrtek vyjel nový díl mého voblíbeného serijálu Lost a to díl S02E22. No
akoráte, že asi bude končit a tak opět brzo dám na radu přítele BAFa a vrhnu se na
další serijál ménem Prison Break. Taky to asi bude taky fak hustý.
A v tuhle chvíli sem si, přiznám se ke hroznému skutku, ubalil brk a prostě a
jednoduše se nehorázně zhulil. Drahá Iwka masíruje a očekávám její návrat kolem
deváté. Takže se vám jako po dlouhý době svěřuju se svými ubohými myšlenkami a v
podstatě sem vám jenom chtěl krátce ve stručnosti sdělit, že poslouchám svý
voblíbený rejdyjou philosomatika.com, protože se chystám v sobotu po dlouhé době na
party. A tak se jako duševně připravuju. Pěkně na bedýnky pořádný a subwoofer už
nebyl dlouho provětrávanej, usazuje se mu na repráku ňákej prach, tak ho potřebuju
sklepnout. Totiž sem si vodnes včera do práce svý sluchátka, protože jaxem potřeboval
sepisovat, taxem nechtěl bejt rušenej, což mi fak kossy zaručuj. :)
Jo, abych se teda dostal k tý párty. Razim na Transmission 2. Dostal sem totiž dva
DeLuxe lístky. (za to teda extra specijal thnx to Rasťo) Jo, v podstatě můžete
navrhnout, že se jedná o faking komerční megapárty, ale víte co. V rámci toho lístku je
totiž děsně skvělá věc ta, že si tu gigantickou párty - prej tak deset tisíc lidí
odhadujou- můžete užít v chráněným prostoru, kde bude zaručeně míň lidí, což bude
mít za výhodu třeba lepší hajzly, vybraný pití zadáčo, možná místo pika na hajzlech
pojede koks. Ha ha ha. Ne, prostě faktem je, že prostě budu mít možnost kam utýct
před davem. Jako běžnej návštěník takovýhle monstrakce nemáte kam utýct. Všude
sou lidi.
takže toť takový dnešní vobyčejný den. v rejdijou dobře hraju a já du brouzdat po
netu. baj.
PS: jo ještě sem chtěl poznamenat,že sem si do administračního rozhraní nucleusu
doinstaloval fičuru "preview", která mi prostě v novym vokně zobrazí preview textu,
takže si to po sobě můžu přečíst a podívat se na formátování ještě před odesláním.
18.05.2006 v 19:52:10

mirror googla
je zde. :)
18.05.2006 v 17:03:10

upgrade nucleusu
sem se před chvílí rozhodnul apgrejdnout nucleus, na kterým mi běží deníček. takže
snad to proběhlo bez problémů.
18.05.2006 v 11:44:28

policejní super tým
tak jako fakt nevim jak by měl vypadat takovej policejní antikonfliktní tým....... :S
18.05.2006 v 09:20:51

pracoval sem neska
k čemuž se musím přiznat, páčto sem psal nějaké ty instalační postupy pro usery.

Pěkně s vobrázkama a steb-by-step, aby to pochopil kdejakej userskej lamer. No
prostě a jednoduše musím přiznat, že Word je pro mě stále jedna velká neznámá neb
se prostě chová tak jak si já nepředstavuju. No možný je, že sem třeba nepochopil
kouzlo tohoto genijálního textového procesoru a tudíž nejsem hoden velikosti tohoto
produktu. Ale kdož ví.
Jináče pokud ste si toho nefšimli, tak počasí je na faking draka, což může bejt
způsobený frontou, která přechází přes naše území. Faktem fak je, že chvíli chčije a
chvíli nechčije, tlak je v prdeli a lidi bolí hlava a jiné orgány sloužící k detekci počasí. V
mém případě to tentokrát není koleno, ale nýbrž žaludek, páčto sem se neska ráno v
šest hodin probudil s akutním bubláním v dutině břišní, což mělo za následek, že sem
se musel jít akutně vysrat. No bylo to dobrý vysrání, ale ke zlepšení vedlo jenom
chvíli. Pak se zase organismus projevil. Nu což, to je krutá realita.
17.05.2006 v 15:37:48

neposlušné ňadro
který muž by si nepřál mít takovéto neposlušné ňadro. To by si pak vystačil sám se
sebou a nepotřeboval by onu zbytečnou modelku.
16.05.2006 v 13:40:53

Tři největší katastrofy 20 století
Hirošima 45, Černobyl 86, Widle 98.
15.05.2006 v 14:24:01

jednou dojde i na můj oblíbený romadůr
představte si až jednou pojedete na výroční zasedání hudební akademie, nebo až
jednou přijdete na luxusní raut nejlepších modelek světa a všechny a všichni budou
navonění parfémem No.1 Romadůr.
15.05.2006 v 13:11:44

něco vám prásknu,
ale ani muk. Možná to bude nadměrnou konzumací alkoholu a kokainu....;0)
14.05.2006 v 12:41:48

Lost S02E21 II
Na obvyklém místě. ha ha ha
12.05.2006 v 15:47:07

krásný den mezi hřbitovy
když už jsem minulý týden začal mystériem autobusu číslo 193, tak dnešní den jsem
setkání s oním světem prožil na zastávce Mezi hřbitovy, mezi Želivského a Nákladovým
nádražím Žižkof.

Stojím si to tak na zastávce - možná ji někteří z vás znají - ve směru od Želivárny se
to vždycky, když pustěj semafóry, děsně valí ve dvou pruzích a přejití na zastávku,
která se nachází před Shellkou je možná jen v okamžicích, kdy je na semafórech na
Želivárně červená a nebo je větší mezara mezi auty. No a jak tak vyhlížím tu svoji
vytouženou šestadvacítku, tak vidím, že na semafórech blikla zelená, protože se
rozjely káry a blížila se tramka. Když se přiblížila na rozumný dohled, můj zrak
zanalyzoval, že je to desítka, tudíž mě zapovězená a jen sem udělal úkrok, abych
nestál příliš blízko kolejištěv - tak můj zrak zaregistroval rychlej pohyb a tupej úder.
Prostě borec přeskočil zábranu a běžel k ostrůvku naštorc těma pruhama. Prvnímu
autu se vyhnul, ale dodávka v druhém pruhu do něj narazila plnou rychlostí. Přiznám
se, nešel jsem blíže, už tam bylo moc lidí, ale nejsu si jistý jak moc devastující jsou
zranění, když zpodauta koukaly jenom nohy. Myslim, že asi moc, protože jsem v tu
chvíli ucítil takový vlnění, jako když hodíte šutr do vody. Energie, lidskej život, která

nečekaně a neplánovaně, díky osudu, unikla do volného prostoru. Tak to se stalo dnes
na zastávce emhádé Mezi hřbitovy.
PS: možná vo tom třeba budou psát někde na netu.
11.05.2006 v 22:41:51

Volby 1946
Volby 1946
11.05.2006 v 14:00:32

nové armádní terče
česká armáda si levně pořizuje nové cíle a terče pro vojenské cvičení. Možná, že
loňský benga byly ještě v pohodě a všici na ně budou s radostí vzpomínat.
11.05.2006 v 13:53:38

Lost S02E21
Taxem se zase dočkal :)
11.05.2006 v 10:59:04

Příběh z BRAVA....
Byl štědrý večer 2005, s partou holek jsme šli večer na "půlnoční" s
tím, že se vrátíme do 2. hodiny. S holkama jsme ale kostel zapekli a radši šli do baru
na skleničku, pochlubit se s dárky. Bylo tam pár kluků, které jsme od dříve neznali, ale
během večera, posíleny alkoholem, jsme se s nimi seznámili. Celý večer nás kluci
hecovali, mluvilo se hlavně o sexu.
Vypili jsme toho hodně. Byla jsem úplně namol. Ani nevím kolik bylo, najednou jsem
se objevila na pánském WC a kouřila jsem jednomu z nich
péro v kabince. Nikdy před tím jsem to nedělala, a navíc se mi z alkoholu začal zvedat
žaludek. Ani nevim, jak se jmenoval. Když na něj přišlo stříkání, tak mi vytáh ho z
pusy a udělal se mi na obličej. V tom přišli jeho dva kamarádi, kterým to přišlo jako
dobrej nápad a uděali mi to samý, byla jsem celá od mrdky. Pak jsem na záchodě
usnula. Probudil mě až tata s mámou k ránu. Někdo jim řekl kde mi viděl a oni pro mě
jeli. Nemohla jsem ani mluvit, jak to svinstvo na mě zaschlo. To, co mám na obličeji
muselo být každýmu jasný, smrdělo to tam jak ve spermabance. Ke všemu jsem ještě
zjistila, že jsem se tak trochu připosrala, takže horší už to opravdu bejt nemohlo. Je to
měsíc a ještě jsem se našim nepodívala do očí, ani oni neví jak se mnou po to všem
mluvit. Bylo to nejhorší, co jsem kdy zažila.
#>
#>
# > Kristýna, 17
10.05.2006 v 12:17:51

kdyby tento
důchodce bydlel v Praze, tak bude prudit ve 193ce a ještě se bude ohánět kartičkou
duševně postiženého krypla.
10.05.2006 v 11:31:31

něco.
tak radši nic..... dneska je to po wejkendu takový nic. byli sme čera na wejletu u wody
a bylo tam moc hezky. dokonce sem si sundal boty a ponožky a zkusil jak se chodí v
přírodě na boso. na žádnej střep sem nešláp, žádnej hřebík sem si do nohy nezarazil a
žádnej had mě nekousnul. Takže z tohoto pohledu se vůbec nic nestalo. Až na to, že
jeden známej zahynul minulej tejden při autonehodě.
09.05.2006 v 15:04:17

už Kabát zpíval

tuším: Má ji motorovou...
07.05.2006 v 15:22:00

20let v rumu
býti naložen a pak rum ochutnati.... :)
06.05.2006 v 14:07:32

z čůráka generálem
to je možný jen u nás...
05.05.2006 v 12:15:43

Lost S02E20 II
je již k sehnání na obvyklém místě a navíc jen chci upozornit na nový film z pera Nicka
Cavea "The proposition". Čera sme naň s Iwkou čuměli a fakt jako že moc dobrý....
05.05.2006 v 10:55:34

bus č.193
Pravidělně jezdim busem č.193 z Nuslí do práce. Každý ráno mě převáží Charon převozník mrtvých. Akorát, že ti důchodci dneska jsou tak vyhoněný komunistickosociálně-pseudo-demokratickou zvůlí, že místo, aby každé ráno dávali Charonovi
stříbrnou minci za to že se mohou svésti, tak vytahují své staré rudé občanky, kterými
prokazují svůj věk či dokonce obtěžují slušné cestující, kteří jedou zadarmo - jako
třeba já, jakýmisi pofidérními průkazkami zdravotně-duševně postiženého občana.
Každé ráno snižuji věkový průměr na 99let a každé ráno trávím čas v hřbitovní lince č.
193. Méně odolní jedinci jsou Charonem vyloženi na zastávce Pankrác, ti kteří již jedou
poslední trasu, vystupují na zastávce "Krčský hřbitov", ti jenž mají jakousi vůli žít jsou
vyloženi na "Poliklinice Budějovická", někteří se svezou až na zastávku "Nemocnice
Krč", pak je čeká "Klárův ústaf" (naštěstí "Mateřský ústav" většina přepravovaných
míjí), pak někteří skoro mrtví reagují na hlášení "zastáfka IKEM" a před poslední
cestou na "Krčský hřbitov" lze ještě navštívit "Mikrobiologický ústav". Takže to jest mé
každodenní cestování se záhrobní linkou číslo 193.
05.05.2006 v 10:51:54

Lost S02E20
je venku. dal sem ten díl do fronty do directa.
04.05.2006 v 16:26:38

starý ale dobrý (možná, že už sem to sem dával)
"Když o tom tak zpětně přemýšlím, asi byla chyba škrtat tou sirkou. Ale chtěl jsem
jenom zachránit křečka," řekl Eric Tomaszewski šokovaným lékařům na oddělení
těžkých popálenin nemocnice v Salt Lake City. Tomaszewski a jeho homosexuální
partner Andrew Farnum, přezdívaný Kiki, byli do nemocnice přivezeni na pohotovost s
těžkými zraněními poté, co se jim jedna milostná seance těžce vymkla z rukou.
"Strčil jsem mu prázdnou roličku od toaletního papíru do konečníku a zasunul do ní
našeho křečka Knedlíčka," vysvětloval Tomaszewski. "Jako obvykle po chvíli Kiki
vykřikl "Armageddon", čímž mi dával najevo, že dosáhl nirvány. Pokusil jsem se
Knedlíčka vytáhnout, ale on nechtěl vylézt, tak jsem nakoukl do trubičky a rozškrtl
sirku, protože jsem si myslel, že ho světlo přiláká."
Na tiskové konferenci pak mluvčí nemocnice popsal, k čemu následně došlo. "Sirka
zapálila kapsu střevního plynu v Kikiho tračníku. Plameny vystřelily z rourky, zapálily
panu Tomaszewskému vlasy a způsobily mu těžké popáleniny na obličeji. Zažehly také
křečkovi srst a vousky, takže ten se ve strachu pokusil zalézt Kikimu ještě hlouběji do
konečníku. To zažehlo ještě větší plynovou kapsu dále ve střevě, která vystřelila
hlodavce z kartonové trubičky jako dělovou kouli." Pan Tomaszewski utrpěl popáleniny
druhého stupně a zlomeninu nosní přepážky způsobenou nárazem křečka, zatímco pan
Farnum utrpěl popáleniny prvního a druhého stupně v konečníku a dolním střevním

traktu. Křeček Knedlíček bohužel nehodu nepřežil.

03.05.2006 v 16:52:41

utlouk 2002
k mému velkému údivu a přeqapení nemá standartně možnost minimalizování na tray.
Akorát přes nastavení v registrech to de. Fak to nechápu. Je tam milijón všelijakejch
pičičovinek k zapnutí, ale checkbox "Minimize to tray" nikde... jo holt ms....
03.05.2006 v 13:23:39

letní počasí
důchodci vytáhli do boje proti pracujícím lidem a blokoji městskou hromadnou
dopravu. Zabírají sedačky, motají se na zastávkách a zmateně pobíhají z místa na
místo. Možná je to práškama co jim Paroubek s Rathem předepisují.
03.05.2006 v 11:59:56

jo kdo krade
ten jede... :0)
02.05.2006 v 14:19:01

myšlenka
čera sme s Iwkou koukali na film "V for Vendetta" a líbila se mi tam jedna hláška: "Lid
se nesmí bát vlády, ale nýbrž vláda by se měla bát lidu."
Tak by to mělo bejt a vládci by na toto měli pořád myslet.
02.05.2006 v 10:45:10

a pak prej že v IT neexistuje humor
A Standard for the Transmission of IP Datagrams on Avian Carriers
Hyper Text Coffee Pot Control Protocol (HTCPCP/1.0)

02.05.2006 v 10:18:32

čarodějnice
takže čarodějnice jsem čarokrásně proflákal během čarovného víkendu s krásným
teplým sluníčkem, teplým jarním vánkem a během krásnách teplých nocí, které
neohrozil žádný magický déšť. Asi tak.
02.05.2006 v 09:01:33

