páteční večer
a protože Ivka jela s kapelou na koncert a já mám do půlnoci time, a protože je venku
hnusně a já tu mám nějaký listí, taxem si pustil nový Ministry, ubalil špek a jal se dělat
mlíko. beng beng!
28.04.2006 v 20:19:10

Viva la Mexico!
TEQUILA!!! (thnx to Bukowski :0))
27.04.2006 v 13:09:12

zázračná dieta
dády patrasové. maximálně mě pobavila hláška:
* To je skvělé! Ale co alkohol? Ten se nesmí, viďte?
Bílé víno se smí! Nebojte! Dokonce můj kamarád, mim Michal Hachta, dost shodil
následovně: Dvě deci bílého vína ráno, dvojku v poledne a dva litry večer. Když nejíte,
váha jde dolů ještě rychleji.
Jestli von ten mim nebude čistě náhodou alkoholik :)
26.04.2006 v 16:55:34

ti komunisti
sou fak takový chudáčci. Všici jim ubližujou, nikdo je nemá rád a nikdo nechápe jejich
skvělou a úžasnou představu světa budoucího, kdy všichni si budou rovni, všichni
budou mít hovno a komunisti se budou mít nejlíp.... fak of ksč!!!!
ps: no holt každej jednou chytne nějakou tu přes držku. Když si dají na vesnici do
držky dva traktoristi kvůli přesvědčení, že Zetor je lepší než GM, tak to nikoho
nevzruší....
26.04.2006 v 16:04:38

zbíječ zbíjí
nám z druhý strany kanclů nějakou elektriku, takže celý den posloucháme zbíjení
cikánskýho zbíječe zbíječkou do pojebaný zdi.....
26.04.2006 v 15:51:10

nbu.sk
haxored :0)
26.04.2006 v 13:26:27

čerejší posezení
musim zhodnotit jako velice příjemné.
26.04.2006 v 10:30:06

rychlostní rekord
neska server vykonal rychlostní rekord. 700MB za 2 minuty.
26.04.2006 v 10:06:29

ms virtual server vs usb
taxem tenhle zapeklitej trabl vyřešil velice vyfikundaně.... Nainstaloval sem vmware

player a natáh do něj fajly vygenerovaný ms virtual serverem a užil si USBčka
emulovanýho vmware playerem.... :)
25.04.2006 v 16:40:38

Kudy chodil, tudy krad, ...
sociální demokrat...
25.04.2006 v 14:25:11

hustá story neska
no normálně neska ráno v sedum zvonek na baráku, tak Ivka zvedla barákovej telefon
a nějakej hlas chtěl nějakýho Pepu XXX. Tak Ivka řekla, že tady nikdo takovej nebydlí.
A šla si znova lehnout. Asi za dvě minuty znova barákovej telefon, taxem to šel
zvednout a už tam nikdo nebyl. A u dveří sem z okna nikoho neviděl. Než sem zavřel
okno, tak klepání na dveře a Ivka prej ať neotvírám. Protože sem byl probuzenej a
nasranej, taxem otevřel a tam stál nějakej divnej cyp a že de za mnou. Ja sem mu
řek, že XXX nejsem, že tady bydlim na podnájmu a že ten koho pravděpodobně shání
je bejvalej podnájemník. čurák se se mnou hádal,že je vod soudu a de kvůli sepsání
majetku či co, jako že na typa XXX je exekuce či co. Tak sem na něj řval, že ho do
bytu nepustím, že ho neznám a že mu nevěřím. Sice na mě vytáh nějakou legitku, ale
to si může neska vyrobit každej. Na konec sem mu ukázal pas, že nejsem XXX a von
jako že teda napíše uřední záznam a začal si cosi psát na kus nějakýho cancu a já mu
na to řek, že už sem sepisoval dosti uředních záznamů na to, abych věděl, že tenhle
canc není úřední zápis a von pak odešel. Ale nejsu si jist co se bude dít dál, protože
bych fak nerad, aby mi do pronajatýho bytu vtrhla exekuce a zabavila mý věci...... Fak
hustá story neska po ránu....
25.04.2006 v 10:50:22

další episoda Lost
bude za 9 dnů.
25.04.2006 v 10:32:31

faking windows
přesně to co sem neska potřeboval, tak nefunguje. Aneb jak pravil Microsoft:
Q.Do Virtual Server 2005 R2 virtual machines support USB?
A. Virtual Server currently does not support USB hardware such as smart card readers
and scanners. However, standard USB input hardware, such as keyboard and pointing
devices, are supported.
A to jsem chtěl býti košer a nekrást VMware....
24.04.2006 v 21:26:28

pondělní hell
no tož sem teďka jel busem číslo 139 z nuslí na punkrác a byl jsem celej v perdeli z
toho, že věkový průměr busu byl cirka 69.89 roků. Ufff... jináče, zítra mám svátek,
který tedy nijak nechci výrazně slavit, ale kdyby měl někdo chuť přijít na beera na
vyhlídku na vyšehradě, tak je vítán.... Možná bude i hezky :)
24.04.2006 v 10:06:42

Tak máme tu pátek
všech šmejdů svátek. Pátek, sobota a neděle toť volno veselé. No jináče se pomalu
pracovně aklimatizuji, takže už zase se dostávám do jistého životního rytmu. Takže
tak. Jo a já doufám, že se má drahá polovička vyjádří o tom jaké má sny.... Jinaxe
svěřím sám... :)
21.04.2006 v 10:28:41

ftp is back
and up! ;0) jinak deme s Iwkou zase čumět na Lost, takže vážení toho opět moc
nenakecám.
19.04.2006 v 20:51:53

direct connect
takže boys a lejdies. Neska sem uchodil na tomto serveru Direct Connect, tudíž už
zase sosám přes internet. Dal sem cvičně tahat 18tý a 19tý díl druhé série Lost. Takže
až usoudím, že se mi to stáhlo tak počítejte s tím, že ftp server bude zase spuštěn....
No a protože sme se v podstatě vo půlnoci vrátili z Jeseníku, kde sme třeba zažili
koncert Divokýho Billa a tak. No. Dem zase s Ivkou čumět na Lost, páčto je to fak
napínavý.
18.04.2006 v 19:41:56

úterní veselá hláška
vod windows: "BackupMedium::ReportIoError: write failure on backup device
'd:\BACKUP\daily.bak'. Operating system error 112(error not found)."
18.04.2006 v 09:55:16

první týden v práci mám za sebou
tož sem teda docela jako rád, protože první tejden je dycky nejhorší tejden. myslim,
že už jsem docela zabydlen, páčto neska sem dostal první úkol, přebrání směny. Což
spočívalo v tom, že jsem podle formuláře ověřil jak fungujou jednotlivé služby, vyplnil
ho a podepsal....
Jináče sem rád, že jedeme na prodlouženej vejkend pryč z práglu... Do Jeseníků, malé
lázně Lipová.... Tož budeme kalit neska a zítra :) Jinak si stále ulítáváme na Lostu,
čera sme rozjeli druhou sérii, neb konec té první mě až tak úplně neuspokojil a
některé otázky zůstali otevřené. Fak jako že jo, tenhle seriál mě fakt chytnul. Ivka
říká, že poslední mystickej seriál kterej viděla a kterej se líbil bylo TwinPeaks, i když
samozřejmě Lost a TwinPeaks nelze srovnávat, páčto je to nesrovnatelné.
No jinak až budete někdy řešit nějaký problém, který má vícero možností, vždy
použijte tu nejjednoduší... Aneb jak na to přišli už v hlubinách věků....
14.04.2006 v 15:16:04

faking wedr
máme třetinu dubna a pořád je nějaký takový polojarní počasí. spíš hnusný než jarní.
já sem jinak v rachotě nové a snažím se jako něco dělat. i když.. nová práce, nové
zvyky, nové úkoly a noví lidé. to je holt realita. jinaxi si teďka zoufake ulítáváme s
Iwkou na serijálu Lost, kterej mi přivez Baf při páteční návštěvě. Skutečně je to
návykovej seriál a po shlédnutí prvního dílu sem prostě chtěl vidět další. Takže sem
nejčko někde u dílu 22.
12.04.2006 v 09:42:44

první záznam z nové fachy
počítač s krásnými windows mě již jaxi chodí, takže mě možná čeká krásná sqělá a
pohodová budoucnost....
10.04.2006 v 16:14:24

neska du poprvé
do nové práce. takže tak.
10.04.2006 v 07:40:27

dohrál sem q4

a tak jako čekáme. ivka si řeší svý věci na kompu, terka leží, venku svítí něco, co bych
nazval první začínající jarní slunce a v podstatě čekám taky. neska večer přijede baf z
xrudimi, takže je domluvená menší kalbička v crossu. teda von vo tom asi zatim neví,
ale co by chtěl čekat..... takže tak.
jinaxi užívám dovolený, neb v pondělí to vypukne....
07.04.2006 v 15:21:50

ty krávo, toto letí
milé děti. jo, lidi mám spoustu mimozemský práce. Přestože mám dovolenou, tak
musim řešit. Jako například v pondělí sem se vydal do přelouče jako, že si nechám
vyměnit občanku a řidičák. Sem si myslel, že v 21. století tyto operace budou trvat pár
hodin a že spátky pojedu s novejma dokladama. No počítal sem s tím, že si to
zaplatím, ale budu to mít hnedka. Jenže, člověk míní a život mění. Na oddělení
občanek mi paní dala formulář, já vysolil 150kč za 4fotky a ouřednice se pak zasmála,
že kde prej jako žiju... Občanku na počkání. Ha ha ha... Vysolil sem další kilo s tím, že
za měsíc. No tak mám holt potvrzení o dočasné občance.
Paxem se vydal na oddělení řidičáků a tam se mi vysmáli ouplně, že jako nechtěj
žádnou dočasnou občanku, ale nýbrž regulérní občanku. Takže sem byl hotof a jel zpět
do prahy. Kterýžto lístek mě stál dalších 133kaček. no prostě sem vysolil pětikilo za
celej den a v podstatě ničeho jsem nedosáhl.... :s

V outerý sem si udělal vejlet do rakouska, ze kterýho sem se vrátil ve středu ráno,
vyspal se pár hodin a šel řešit další věci. prostě mám dovolenou, sem týden
nezaměstnanej a makám skoro jako šroub. Holt paradoxy. A večer sem se zhulil a pařil
quake4, protože záchrana světa se mi nějak zastavila a bylo nutný pokročit.....
Neska ráno sem si šel dát jednu kondiční jízdu a teďka zase makám. Holt ty
nezaměstnaný, ty to maj těžký. No navíc se musim pochlubit, že v podstatě od příštího
týdne budu mít dvě práce. Jeden hlavní pracovní poměr a jeden vedlejšák... Sic :S
Bohužel realita je taková, že když něco chci, tak si na to holt asi musim vydělat sám.
Paroubek a jeho socani mi nic zadarmo nedaj, páčto sem vobyčenej chudej asociální
ufon.....
06.04.2006 v 12:39:12

krást se nemá
já to říkám furt. ještě, že na to máme unii.
02.04.2006 v 16:07:54

potkani
jo, takže sem měl nejčko v posledních dnech období, které bych mohl popsati
příslovím "sklízel jsem to co jsem zasil", což mi zabralo několik vyloženě příjemných
dní. No takže proto ta drobná pauza. Navíc sem byl ve čtvrtek a v pátek na concertě s
kapelou...
no jináče se objevují potkani ve větším množství, myslim, že měli celou zimu na to,
aby se stihli pořádně přemnožit. kor v tomto bordelu.
jinaxte si asi všimli, že tou naší malou zemičkou hejbá pár přeteklejch řek, a všichni
slibují, že větru dešti poručíme a že to máme pevně pod kontrolou. tak bacha na
velkou vodu a velkýho pablba.
02.04.2006 v 13:00:43

