pyčo, mazec
čera to bylo pekelný, ale všechno sem zvládnul a dokonce sem se před nějakou malou chvilkou vysral. nešní den, chca nechca, pokračuje další společenskou událostí, tou jest
50tý narozky mýho bejvalýho zaměstnavatele, takže si myslim, že to bude taky šrumec jak hovado.

31.05.2007 v 11:42:23

let's go!
PARTY TIME! Neska začínám u voka warm up party.
30.05.2007 v 14:43:31

módní tepláky
do každé rodiny. (thnx to Rasťo)

30.05.2007 v 12:03:57

C20H25N3O
Pan vynálezce je již 101letý kmet. hustý.
30.05.2007 v 10:37:41

slovo do češtinský pranice
no teda moje čeština není úplně po frikulínsku, ale trpim takovym pocitem, že se říká spisovně tuberkolóza a ne tubera jak tvrdí idnes.

29.05.2007 v 21:20:26

žádná atomová válka nebude
číňani nás vyhuběj pomocí zubních past. hownoght.
29.05.2007 v 17:44:46

6.5miliard lidí

ale mezi námi nemůžeme se zlobit na soudruhy ze západu a z východu, protože na týhle planetě žije fak mrtě lidí a v podstatě nejsou dokonalí. Ano, i soudruzi z Pákistánu
můžou dělat chyby... Excelenci Topolánka vítali v Pákistánu vlajkou z okruhů.
Zato však soudruzi z Číny mají dobrej recept na korupci na snižovaní stavů úředníků. Avšak je otázkou, co by toto radikální řešení udělalo v našich podmínkách...
Pravděpodobně by to sice vyřešilo permanetní problem s přezaměstnaností v české státní sféře, ale otázkou je kolik lidí v týhle zemi asi zůstalo....
29.05.2007 v 14:08:44

neznámá historie - aneb jak to bylo doopravdy

Já myslel, že vo tom nikdo neví, ale faktem je, že jsem Adolfovi neříkal nic vo vyvraždění neviňátek, ale nýbrž to, že kosmickej výzkum má budoucnost. Jenže von si pořád
trval na tom, že potřebuje hérák. (thnx to pupu)
29.05.2007 v 12:34:06

západní a východní bratr
no pro dnešek vynechám komentáře ke kauze Anička, protože tahle kauza je pěkná kokotina a radši se jako obyvatel jedné středoevropské zemičky vyjádřím k několika
významným politickým kauzám.
add1) Kvůli americkýmu vopičákovi, kterej sem chce nasrat nějaký ty radary, který určitě neškoděj a který nás ochrání před arabskými antikristy, bude zasraná Praha.
Vzhledem k tomu, že chtěj uzavřít Evropskou, Chotkovy sady, Jelení a Pohořelec i pro tramvaje, tak lituju všechny ty normální lidi, kteří se nedostanou tam kam by se mohli
dostat v klidu. A protože ti co vědí jaký množství aut projede ráno a večer Chotkovejma sadama... ti se poserou.
Já nevim, ale mám takovej pocit, že se vo toho svýho prezidenta amici strašně bojej. Já kdybych byl americkým generálem, tak bych nechal prezidenta zabít, protože pak
bych měl důvod onu inkriminovanou zemi napadnout a osvobodit. A hlavně nezapomínejme, že i Česká republika má ve své východní kolonii zvanou Moravou také nějaká ta
ropná pole.
add 2) Emerický radary na našem území sou podle mě největší kokotina 21.století. Osobně bych si strašně moc upřímně přál, aby ty slavný radary nacpal Bushovi někdo do
prdele i s anténním systémem. Aneb soudruzi z východu vyhrožují soudruhům ze západu. No a když si tak představím, že v raketových silech na území polské republiky bude
10 stoprocentně spolehlivých obranných střel, tak by mě zajmalo jak vyřešej emeričani probém, že vzduchem poletí 15 raket. No asi v tom bude nějaká tajná armádní
technologie ze serijálu Akta-X.
add 3) Vzhledem k tomu, že jsem bohužel nosič omezenýho selskýho rozumu, tak nemůžu komentovat nejnovější americký výzkum na téma karijéra: Kariéra není o tom, co
umíte, ale koho znáte. Bože, za to bych dal autorovi Nobelovku, protože já bych něco takovýho nikdy nevymyslel.
add 4) Stejně budou všichni v pyči, protože soudruzi Arabové se konečně shodli na tom, že nejlepší je stejně atom. No a až jednou dojde ropa, tak to bude pěkná atomová
šupa. ha ha ha
29.05.2007 v 12:27:49

prohlášení důchodkyně Věry Pohlové k aféře Anička

vykradeno vocáď
28.05.2007 v 17:20:01

dokument vo ňákejch drogách
dokument: http://www.daath.hu/psychonauts/
titulky: http://titulky.com/Pszichonautak-66040.htm

28.05.2007 v 16:44:22

začíná náročnej tejden
tento tejden bude ňákej náročnej. to je už mi jasný jak noha. no a co jináče? šéf má dovolenou, tak tu vládne taková ta pracovní nuda. Chtěl sem udělat ňákej komix, ale
popravdě řečeno, neměl jsem nápad se kterým bych byl úplně spokojenej. Takže sem se na to vysral. Až mě něco napadne, tak to udělám.
jinak je mi vedro a to není dobře, ale nic s tim nenadělám. Popravdě řečeno, zvýšené množství tepla snižuje pracovní výkon mýho brainu. chtělo by to nějaký vodní chlazení
na hlavu.

28.05.2007 v 15:37:44

tip na lahůdkovej film
pokud chcete vidět sfetovaný mongoloidní děti, tak doporučuju tuhle surrealistickou surovost: Santa Sangre
No a El Topo sem eště neviděl, ale předpokládám, že to bude stejná lahůdka. :)
27.05.2007 v 16:36:59

skvoš
neska sem se nechal Ivkou přemluvit ke skvoši. nikdy sem to nehrál a mám takový divný podezření, že ráno bude krutý.
26.05.2007 v 23:31:12

pomalé a jisté rozřešení hádanky
no, tak se nám to začíná rozplýtat. V podstatě už víme, že první půlka pravdy je taková, že Anička je Barborka, ale pořád ještě nevíme, jestli taky není mrtvolka....
25.05.2007 v 09:33:24

Ručníkovej den
Zejtra je ručníkovej den. ;0)
dodatek 25.5.2007: Máte ručník? Já jo a popravdě řečeno nepotkal sem v emhádé nikoho dalšího s ručníkem :)
24.05.2007 v 22:08:30

U.F.O. - Tak už vim, kde je Anička

24.05.2007 v 15:22:42

čera fak hustý
no čera to bylo EXTREMNÍ! Ha ha ha ha
24.05.2007 v 14:09:05

no neska
to tím ftipem moc nesrší... ale aspoň dobře... neska je voko. :)
23.05.2007 v 17:05:36

ftip dneška III.
néé už dost. už sem mrtvej smíchy a strašně mě bolí bránice. ... Anna nikdy neexistovala, je to Barbora
No jestli voni Aničku - nebo kdo to je - náhodou nakonec neunesli číňani a nechtějí ji vypustit na Měsíc.
22.05.2007 v 16:25:10

ftip dneška II.
no to je neska fakt hustý. někdo se přežral fak megaftipnou kaší... protože tohle už je fakt velká PRDEL... dnes už druhej ftip dneška...
Klaus dostal dopis podepsaný Aničkou. Má ho policie
Já si skutečně myslim, že se Paroubek a Rath s těma mimozemšťanama neměli spojovat....
22.05.2007 v 15:07:06

ftip dneška
tak tohle mě fakt pobavilo: V bytě ležela mrtvola stará možná až dvanáct let
Mužovy smrti si nevšimlo ani okolí. Z bytu nevycházel žádný zápach, možná i díky nedaleké školní jídelně.
Tak vám tak nějak nevim, ale asi chudáci děti.... Možný je, že taky některé části onoho muže skončily ve vývarku s nudličkami a masovými knedlíčky...
22.05.2007 v 13:56:10

vedro
pyčo, to je neska vedro...

21.05.2007 v 17:54:35

Freddy Krueger
Rulez! Aneb co to s těmi dětmi dnes je...?
20.05.2007 v 02:35:53

Really Happy Meal!
Pro Brandona dost špatný den. Nejen, že přišel o marihuanu a zaměstnání, ale také čelí obvinění z držení drog a možná bude muset na odvykací kúru pro závislé. Vzhledem k
tomu, že se vše odehrálo v USA, rodiče zvažují, zda podají na McDonalds žalobu.
Pyčo, tak tohle se mi na zemi neomezených možností děsně líbí.... Nejenže bych si přišel v mekáči k hulení, navíc bych si i vydělal... :)
19.05.2007 v 12:06:57

Windows opět překvapily
No ještě jedna taková malá poznámka z reality ohledně tej Openswan IPSec VPNky co sem řešil. Všechno vypadá ok, takže teďka jen hlídám logy jestli něco není špatně. A
něco sem tam objevil....
Oním inkriminovaným objevem byla tato veselá hláška:
NEW nema SYN: IN=eth0 OUT=eth1 SRC=192.168.200.200 DST=192.168.100.155 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=23915 DF PROTO=TCP SPT=3389
DPT=2605 WINDOW=16213 RES=0x00 ACK PSH URGP=0
abyste přesně pochopili v čem se skrývá to překvapení, tak musíme trošku rozvést teorii. Zdrojová adresa 192.168.200.200 jsou Windows 2000 Server. Cílová adresa
192.168.100.155 je jedna z mých pracovních stanicí, v tuto chvíli osazená také Windows 2000 Serverem.
Dalším kouskem teorie je nutnost vědět, jak zhruba funguje navazování TCP spojení (tzv. TCP three-way handshake). Stručně a jednoduše je to vo tom, že
krok 1) Klient pošle žádost o spojení zasláním cíli SYN (synchronize) zprávy
krok 2) Cíl zareaguje zasláním klientovi odpovědi SYN-ACK zprávou
krok 3) Klient odpoví cíli ACK zprávou a naváže se spojení.
No a pod vyrazem NEW si představte nově navazované spojení. Zjednodušeně řečeno.
Takto je to nadefinováno a navrženo. A tak si i já hlídám stavy na firewallu, aby vše bylo košer. Jenže pak se objeví tato rozverná výše zmíněná hláška a vše je jinak. Takže v
podstatě první co mě napadlo, byly hodně, ale hodně staré informace o tom, že v MS má ve Windows blbě naimplementovanej TCP/IP stack. A to mi navíc v podstatě potvrdil i
povídání k iptables (B.2. State NEW packets but no SYN bit set).
18.05.2007 v 17:29:32

Anička - aneb čeho si novináři nevšimli
no tak já vám nevim, ale z hlubin digitální sítě se ke mě dostalo zcela nová utajovaná fotka, která by možná mohla vysvětlit, kdo se skrývá pod pseudonymem Anička, jaký je
její původ a proč se vlastně o některých věcech nemluví, tak jak by se mělo mluvit. Ano naskýtají se otázky, proč někteří novináři tuto fotku nepublikovali, kdo vlastně zplodil
neznámou a hlavně!! Proč se ten muž na fotce tak divoce směje? Ví snad víc než ostatní? Dělá si z nás prdel? Nebo jako vo co tady vlastně kurva de????

18.05.2007 v 15:57:41

kdo je Anička?
tož včerejší posezení u vystřelenýho voka přineslo svý ovoce a toho velikej důsledek je, že se mi podařilo zkonfigurovat VPNku mezi námi a novým serverhousem. Jojo, udělal
sem dobře, že sem si konfigurace připravil již v našem prostředí, protože dnes jsem mohl říci: Heuréka!!! Juniper Netscreen-25 si již teďka velice dobře rozumí s Openswan.
Tj. pingnu už si obousměrně. Aneb důsledkem je tato tabulka nejdůležitějších nástroju administrátora:
1) ping
2) tcpdump
3) traceroute
No, a jistě také zcela nechtěně sledujete příběh záhadné Aničky a nyní se pokusíme zodpovědět na otázku v titulku příspěvku. Kdo je tedy Anička? Víme, že již naše bystrá
policie řešila otázku, že Anička není Anička, již sme se také dozvěděli, že Anička je možná moje dcérenka a ve finále sme se dozvěděli, že Anička je možná matematickej
génius, možná dokonce přímá reinkarnace Alberta Einsteina. Takže kdo je vlastně Anička? Otázka zní, jestli se tedy vůbec narodila a jestli vůbec kdy existovala. Možná je milá
Anička neposkvrněné početí mezi Měsícem a Sluncem a možná vůbec není z týhle planety. Jojo, poslední je správně, protože já jako zodpovědný mimozemšťan vám chci říci,
že Anička je zvláštní forma organismu, který žíje ze světelnýho vlnění. Ano, Anička je světlo, které se umí přiohnout do jakékoliv podoby, která se ji zamane. No a po
provedeném výzkumu na Zemi se prostě Anička ztenčila a protáhla se oknem a odletěla zpět na svoji základnu.
17.05.2007 v 17:19:14

něco k aktuální realitě
jo, a ještě chci poznamenat jednu věc. Jistě ste zaregistrovali nejmovější mediální show, která probíhá okolo jednoho nešťastnýho kluka, kterýho matka zavírala do komory. Ať
to bylo jak to bylo, ale dělaj vokolo podle mě fakt velkej humbuk, a tak nějak doufám, že tu divnou story vyřešej. Můj jedinej názor na celou věc je akorát ten, že kdo dokáže
zavřít dítě do komory, zaslouží pověsit do průvanu... asi tak nějak...
14.05.2007 v 21:12:31

kterak votočit widle v několika krocích
toto how-to nám v několika krocích popíše jak rychle a bezbolestně 2x restartovat widle (jedná se o Windows 2000 server)
1) Kolegovi zabijeme myš
2) Kolega si zoufá nad rozbitou USB myší
3) Snažíme se mu pomoci a hledáme ve skladu náhradní USB myš
4) Kolega zjistí, že ve skladu sou jen PS2 krysy

5) Zakřičíme "to je hustý" a podíváme se, jak sou na tom ostatní kolegové
6) Zjistíme, že všichni ostatní mají také PS2 myši
7) Podíváme se tedy na vlastní počítač a tam objevíme USB myš
8) Řekneme "tak já ti teda helpnu, ale dej mi aspoň PS2 myš s kolečkem"
9) Vyndáme z vlastního počítače USB myš a vložíme PS2 myš
10) Windows vytuhnou, protože sou zmatený. Ani tlačítko "NumLock" nereaguje
11) Zmáčkneme reset na počítači a necháme Widle zrestartovat. Stejně už běžely zbytečně dlouho
12) Počkáme na přihlašovací dialog. Kurzor myši není stále vidět, ale klávesnice funguje. Aspoň něco OK
13) Přihlásíme se
14) Počkáme na nastartování služeb
15) Po několika dlouhých sekundách se konečně dočkáme zdetekování nového PS2 zařízení operačním systémem

16) Provedeme druhý restart.
17) Dočkáme se přihlašovacího dialogu a voila!!! Myš funguje.
14.05.2007 v 17:29:28

včerejší protihladové odpoledne
mě pjekně nasralo, protože tam čepovali nealkoholický krušovice!!!! Asi aby se jim tam ti hladoví bezdomovci nevožrali. No jinak mezi námi řečeno... Můj dojem ze střeleckýho
ostrova je takovej, že je to prostě větší zelená plocha, blízko vody, s možností spaní. Jak byl řekl realitní makléř: "Prestižní lokalita s blízkou dostupností centra", takže tam
bylo v některých místech pjekně nachcáno a nasráno (což někteří psi kvitovali s velkou radostí) a dokonce tam nějaký ti bezdomovci měli matrace se zahradním grilem...
veget, no...
14.05.2007 v 13:59:09

pochod proti hladu
ano, dneska sme se lehce chytli s Ivkou, protože se chceme jít na střelák podívat se na kulturní odpoledne. někdy kolem jedenácté sem zjistil, že kulturní akce začíná
pochodem proti hladu, ale což už sem měl bohužel připravenou děsnou hromadu bramborovejch knedlíků plněnejch uzenym, takže již nebyla šance bojovat chůzí proti
celosvětovému hladu. Ano, ja vim, že sem lehce cynickej, ale nebyl to podle mě rozumnej nápad udělat hladovej pochod zrovna na nedělní dopoledne, kdy většina lidí
připravuje vydatnej nedělní oběd. Takže jediný co v tuto chvíli už můžeme udělat, jít dobře vytrávit za všechny ty hladový lidi....
13.05.2007 v 14:44:15

takže čera další pívo...
tentokrát pro změnu s mistrem pupu a spol ... :) sem tenhle tejden ňákej hodně zpivovanej :)
11.05.2007 v 13:36:13

ženy - učitelky
jo, já už hodně let zastávám názor, že ženy by neměly dělat učitelky. Je to sice jen můj mužsko-šovinistickej názor, za kterej by mě pravděpodobně členky feministickogenderových organizací za rovné příležitosti velice rychle ukamenovaly, ale já zase až tak šovinistickej nejsem, protože si myslim, že například ženy mohou být vysoce
schopné jeřábnice, protože mají lepší motorické schopnosti při přenosu velkých nákladů a navíc jsou schopné dělat třeba tři věci najednou. Ale učitelky... nikdy...
10.05.2007 v 15:22:18

voko
tož sme se včera u voka trošku lehce přinachcali... no proste pravidelné posezení s přáteli. Faktem však je, že cestou zpátky sem zažil takovej výkop reality, v podobě člověka
ležícího na schodech na IP Pavlova s rozseklou hlavou a mrtě krve vokolo... No naštěstí byl týpek živej, respektive měl otevřený oči a hejbal jima a sanitka už byla na místě...
no prostě dal sem si takovou nečekanou střízlivějící kůru....
10.05.2007 v 14:00:13

Studna aneb kdo chce zabít svini?
Originální slabý, plytký a bezduchý komiks z mé produkce....

09.05.2007 v 17:06:43

domrdanej kalendář
tož se nějak nemůžu smířit s tím, že je neska středa. to včerejší volno mi zamíchalo kalendářem a já tak nějak trpim pocitem, že neska je pátek a nebo pondělí. mozek mi
nějak nebere datumy a dny. ahahah... jináče neska po dlouhé absenci je opět vystřelený voko, takže se docela těšim na tento krásný zvyk :) i kdyz tento tejden byl a ještě
bude náročnej, protože ten pondělní cross mi dal taky zabrat. Jo společenské povinnosti sou někdy ták náročný. No a v podstatě zejtra mě čeká ještě jedna společenská
povinnost, takže v pátek budu hodnej. uff.

09.05.2007 v 13:22:14

cross
taxme byli ze včerejška na nešek v crossu. kalbička jaxviňa .... ufff :)
probudil sem se asi před třema hodinama a blahořečil sem si za to, že sem dnešní oběd udělal už včera večer před odchodem do crossu. takže plněné paprikové lusky se
pěkně v rajský uležely a dnešní obídek byl lahůdka :) no jinak ještě musim zdělit informaci, že sem opět konsternován, jaxe cross od mé poslední návštěvy opět změnil. zase
se trošku zvětšil :)
08.05.2007 v 17:21:44

popopopo pondělí k posrání
pondělí k posrání je, protože ti naši zákonodárci neudělali dnešní pondělí státním volnem. No prostě na ty politický mrdky musí někdo vydělávat, aby mohli rozkrádat tvrdě
vydřený peníze normálními občany. Nechci bejt hnusnej, ale o mnoho radši bych byl, kdyby někdo, místo psa, vzal za nohy Rátha a pořádně mu proklep mozek vo beton.
Protože si myslim, Ráth je stejná upištěná mrdka jakou má naše sousedka. Malej hajzlík zkryplenej, uštěkanej a ukřičenej, co si myslí, že mu všechno projde.
07.05.2007 v 13:45:50

bejt in
jojo, letos kdo chce bejt frikulín, tak musí prožít sex na hajzlu.
07.05.2007 v 10:17:54

den boje za legalizaci

dnešní protestní den za legalizaci marihuany jsme symbolicky zakončili jointem na nádvoří pražského hradu. viva la marijuana!
06.05.2007 v 00:36:29

hustá story :))
Od třinácti let dokázal britský školák tři roky tahat za nos prestižní firmy a připravit je v přepočtu o více než deset miliard korun. Jako dobře zajištěný magnát vystupoval na
internetu, kde provozoval obchod s neexistujícím zbožím a službami. Nakupoval luxusní oblečení, jezdil limuzínou a létal první třídou po Evropě.
Jak sám tvrdí, inspiraci nalezl ve filmu Chyť mě, když to dokážeš, ve kterém hrál hlavní roli Leonardo DiCaprio.
Jako oblíbeného zákazníka ho vítali například v londýnském luxusním obchodním domě Harrods. Tam chodil mladík pro obleky světových návrhářů a luxusní vybavení
domácnosti. Přivážet se nechal limuzínou s řidičem.

04.05.2007 v 21:11:19

pravá česká ynteligentní sranda
aneb jaxe baví češi, když se nudí....

04.05.2007 v 16:43:06

projekt bloody.name
no, takže sem si koupil, jaxem již říkal, jednu další doménu, abych provedl více či méně takový malý pokus. Rozjel sem na doméně bloody.name veřejný board a zdarma
možnost registrování si domén třetího řádu při doméně bloody.name. Tož tomu dávám rok a podle toho pak uvidím, jestli si doménu koupim na další rok a nebo ne. Je to
takovej malej experiment :)
04.05.2007 v 16:10:27

1TB HDD
no, takže vývoj opět poskočil a nyní lze jen s nostalgií vzpomínat na disky o kapacitě 40MB, 90MB, 120MB :) Lze jen s úsměvem vzpomínat na doby, kdy 2GB disk stál
9000kč... 21.století nám přineslo 1TB disky... až si tak jeden říká, co že se na to bude dát všechno zálohovat :)))
no klávesnice za 30000kč taky není k zahození :))
03.05.2007 v 16:03:25

Černobílý haluze
koupil sem si do foťáku klasickej černobílej film. Byl to ňákej Kodak něco a film byl 200ka. Takže sem udělal několik černobílých haluzí na klasickej kinofilm.
(pozn. pro děti: klasickej kinofilm je něco, na co se milá děcka fotilo před tím, než japonci vymysleli digitální foťák)
02.05.2007 v 11:45:06

posranej květen
včera začal posranej květen. takže v podstatě nevim jestli sem z toho radostí bez sebe a nebo jestli sem z toho zpruzenej. toť otázka. taky sem šel čera ničit se svým nožíkem
přírodu. uříznul sem nějaký větve, abysme to měli doma hezčí. nu což s pražskou přírodou. nic, zničit a zasypat psíma hovnama.
jinaxem byl o wejkendu v jižních čechách a musim konstatovat, že sem viděl kus fakt zasraně meganádherný přírody. Faktem však je, že celej vejlet byl pokažen partnerskou
megahádkou, nad kterou jsem ještě nezačal jásat.
Takže mě zvedly náladu dvě věci:
1) Sobotní návštěva koncertu Sociální teror, a jakože sem na punkovým koncertě nebyl ani nepomatuju, tak musim říct, že tak luxusní punkovej kotel sem fakt dlouho neviděl.
Mrtě punkáčů, skákájící lidi, rozšlapaný střepy po zemi, prostě a jednoduše megavydařenej koncert .
2) Bradavka Terezy Kerndlové. Jsem vyloženě rád, že i naše malé nicotné hudební hvězdičky, chytají manýry velkých hvězd, jako třeba Janet Jackson, a kromě své určitě
úžasné duše nám ukazují i kus ze svého fyzična.
02.05.2007 v 11:00:29

nejvyhledávanější slova za měsíc duben
1. vaginoplastika foto: 250x
2. metroseksuál: 104x
3. krychlič: 27x
01.05.2007 v 14:39:06

