DENÍČKOVY NAROZENINY
no už je to tak, 14.února 2001 se narodil můj skvělý deníček. VOPOŽDĚNĚ: HEPY
BIRZDEJ TŮ JŮ
28.02.2006 v 19:26:17

poslední únor
hmm.. tak je tu konec měsíce a já mám takové divné podezření, že deníček někdy
teďka oslavil a nebo oslaví v tichosti své narozeniny. Takže R.I.P. :)
Jináče nic. Já byl neska driverovat v káře, a tak nějak mám stále problém s levou a
pravou, plus s nějakejma pedálama co sou dole u podlahy. Kdo si to má pomatovat,
kurwa pořád...
28.02.2006 v 19:13:05

rada pro muže
aneb jaxi uvařit i z ničeho.
27.02.2006 v 16:29:22

jaxi správně šlehat
aneb malý průvodce pro feťáky :)
27.02.2006 v 15:23:43

co umí ukulele
no hodně... :)
26.02.2006 v 22:03:36

hop hop hop
kdo nerabuje, není čech!! hop hop hop!
26.02.2006 v 21:52:41

a to kuře nekrákoře
u nás doma na dvoře, protože nožky má nahoře. Má ptačí chřipku.
26.02.2006 v 21:09:07

ty krávo
kdybyste si toho náhodou nefšimli tak neska je neděle večír. v podstatě nic výrazného
v dnešních dnech nenastalo, kromě toho, že Iwka je nemocná a na mě to možná leze.
A tak, no. Sem v poslední době stručnej a trapnej, že jo? No je to prostě dáno tím, že
poněkud nestíhám a tak nějak se mi neděje v poslední době nic vyloženě směšnýho.
26.02.2006 v 20:46:35

hokej
no ty krávo, já sem až teďka zjistil, že nás Švédi roznesli 3:7. Proto voni byli opilci
večer ve městě takový hnusně přivožralý a nasraný. No prostě prdel hokejová. :)
25.02.2006 v 09:27:34

taxem udělal všechno co sem chtěl udělat
umyl sem to nádobí, vyluxoval, vyvenčil terku, umyl se, uvařil a nejčko konééčně

relaks. myslim, že se mi ty španělský ptáčci povedli, to jako abych se pochválil. no a
jinaxem neska nic jinýho nestíhal, páčto čera to bylo nějaký náročnější... :S
24.02.2006 v 20:04:37

neska se vrací Iwka
a tudížto mi končí dny slaměného vdovectví. což mi říká, že asi musim umejt to
nádobí, které jsem se rozhodl v pondělí nemejt.
24.02.2006 v 13:08:57

haluz
dobrá haluz :)
23.02.2006 v 14:46:32

"Mami já bych chtěla pejska."
"Tak si ukroj v ledničce, ještě tam kousek bude."
23.02.2006 v 09:32:41

každá bota
si to svý hovno najde.
22.02.2006 v 00:09:01

podivná zařízení
spíš pro zajmavost:
http://gadgets.fosfor.se/the-top-10-weirdest-usb-drives-ever/
http://gadgets.fosfor.se/the-top-10-weirdest-usb-devices-ever/
http://www.techeblog.com/index.php/tech-gadget/top-10-strangest-mp3-players
21.02.2006 v 13:37:00

ale toto...
pro změnu z jiného soudku... bulvárek..
20.02.2006 v 21:55:58

uff
Tak tu máme zase nějaký vědce. Kdyby se už konečně rozhodli pro jedno a nebo
druhý.
20.02.2006 v 21:49:20

jsem slaměný vdovec.
žena ujela pracovně do rakouska na celej skoro týden a já sem nejčko free. Například
dneska sem se rozhodl nemýt nádobí.

Pak sem se také rozhodl, že budu čumět na nějakou pořádnou kokotinu. No jenže sou
v tývce takový zhovadilosti, že by se na ně žádnej ufon prostě nedíval. No lidi, prostě
někdy nechápu na co všechno se dokáže vaše rasa dívat. telenovely. hardcore. Takže
sedim u počítače a píšu. Ale vono je docela těch kokotin mezi náma dost. Myslim, že
jste asi sledovali hokej. Ano i já jsem včera kolem jedenácté hodiny večerní, když jsme
šli s Ivkou z návštěvy známejch, propadl hokejové horečce a začal řešit, proč je všude
zavříno a nikdo nejásá. No takže sme dodedukovali, že to bude pravděpodobně tím, že
to naši projeli a fanoušci se nenápadně vytratili domů. No a pak sme se dozvěděli, že

to ti naši vyhráli, ale že v podstatě nebylo nad čím jásat. No faktem je, že když je
rozsekali Švajcári, tak ještě aby je tak rozsekali Talijáni. To by fakt bylo hustý.
Ale vona i ta vaše olympijáda je plná jinejch humornejch zážitků. No celej vesmír ležel
smíchy na kolenou, když si představoval ty namakaný a natěšený borce na zlato, jak
je rozsekalo něco tak absurdního jako ouřednická chyba.
2:0 pro pendolíno. Že neslyším ty výkřiky "Hop, hop, hop! Kdo neskáče pod pendolíno
není čech! Hop, hop, hop!"
20.02.2006 v 21:15:18

oslava malá
vzhledem k tomu, že má ivka zejtra narozeniny, tak do deme neska oslavit malou
večeří do mechikánský restaurace.
17.02.2006 v 19:53:59

ájem drajvr!!!
neska sem už podruhé seděl za takovým tím kulatým, čím se kroutí doprava a dole a
co má dole takový ty tři pedály co se furt pletou s jakousi přiblblou pákou po pravé
straně.. no říká se tomu tušim kontrolní panel pohyblivého vozidla, kteréžto se tím řídí.
No je to síla, blbý je, že musim dávat pozor na chodce, kteří se zcela zákeřně vrhají do
trajektorie mých drah a to ještě dokonce se motaj na takovejch těch bílejch pruhách a
místo, aby hejbli kostrou tak dou schválně pomalu. Bože, kdyby to tak byl
Carmageddon, to by ti šmejdi čuměli. To by bylo combo-boxů.....
PS: ještě sem nepřišel na to, kde má systém tlačítko reboot a kde se nastavujou
konfigurace. Na registry to tam nevypadá a /etc sem nenašel...
16.02.2006 v 18:24:21

do prdele
si fak strkejte věci opatrně.... :)
16.02.2006 v 13:20:25

přívítejte prosím pěkně
přicházející ptačí chřipku. už nám klepe na vrátka :)
16.02.2006 v 09:09:06

dneska budu stručnej
teda ani těm učitelkám se už nedá věřit... To je vidět, kam dokáže člověka zahnat
chudoba a bída učitelského řemesla...
15.02.2006 v 20:39:45

dobrá výmluva :))
Před soudem podle ČTK poukazoval na to, že jeho stav se stále zhoršuje a musí brát
léky proti ufu. "Jsem oběť ufa. Bylo to i v novinách, že Paroubek říkal, že on a ČSSD
budou vládnout s marťany," uvedl obžalovaný. Více zde.
15.02.2006 v 13:07:40

upravil sem
půlhodinovej časovej posun na serveru.
14.02.2006 v 10:55:34

další porce čaje

tentokrát opět litr, ale jen dvojnásobná dávka. je to faking gud. jsem už v podstatě 38
hodin na nohou s tříhodinovým mezispánkem.
13.02.2006 v 21:05:05

asi sem se vyspýdoval
litrovou konvičkou černýho čaje v trojnásobný dáfce. fíííííha... aspoň neusnu....
13.02.2006 v 07:53:02

myslivci sou šude stejní
a žádného mrtvého není škoda. Je to jen škodná.
13.02.2006 v 05:07:30

nemůžu spát
kurwa. v podstatě je to jedno, protože za hodinu a půl stejně budu vstávat.
13.02.2006 v 04:55:14

máme to doma
13:31 - Ptačí chřipka dorazila do EU. Itálie ohlásila úhyn 17 labutí. Většinu z nich zabil
virus H5N1, řekl italský ministr. Tři labutě zabil virus v Řecku.
takže bouchněte šámpáňo, vyražte do ulic a křičte "kdo nemá ptačí chřipku, ten má
pech, protože není pravej čech!"
11.02.2006 v 13:33:24

work
čera sme s kámošem montovali do racku tyhle hápé sráče. Štyři europalety toho byli a
fak mě neska bolí celej člověk....
11.02.2006 v 13:15:35

koukal sem nejčko na statistiky
navštěvnosti a musim vam lidi říct: díky za projevenou přízen a jistou pravidelnost
vašich návštěv, a jsem rád, že ve statistikách vídávám samý známý ípéčka. Thnx :)
08.02.2006 v 21:36:41

jednu z nominací na cenu anděla
za událost roku 2005 má i czechtek. :-) Takže kdopak si ji půjde převzít, kdyby
náhodou vyhrál....????
No jináče sem dneska třídil informace získané během auditu unixových serverů u
zákazníka, no v podstatě to byly akorát data vyzískaný nmapem a nessusem, takže
sem v podstatě akorát vojel systém zvenčí, abych se podíval co na serverech běží za
služby. A v podstatě jsem se divil, protože profíci z HP je asi mají nainstalovaný dobře,
ale nějaxem nepochopil v 21. století puštění služeb jako daytime, echo a telnet... No a
tak dál... Ale asi nejsem profik z HP :)
08.02.2006 v 21:16:35

drobná úprava přísloví
už se nebude říkat "rostou jak houby po dešti", ale nýbrž "padaj jak střechy po
sněhu". No vůbec se letos s těma propadlejma střechama nějak roztrh pytel, že? :)
08.02.2006 v 20:39:23

k čemu se dají použít veřejné hajzlíky
třeba k vaření pika... Tohle fakt může napadnout jen smažky....
08.02.2006 v 10:23:22

takže ty dvě veselejší historky nešního dne.
měl sem jít neska do autoškoly na kondiční jízdy, páčto papíry mám, ale fak dlouho
sem neřídil, a dneska mě čekala hodina na trenažéru. Když sem tam šel, taxem si jen
tak z prdele říkal, že by byla sranda, kdyby trenažér běžel na windozích a ty spadly do
modrý smrti. No, ale přišlo mi to k smíchu, taxem to pustil z hlavy a přišel do aškoly.
No tam sem chvíli seděl a pozoroval vobrázky. Chvíli se nic nedělo, pak mi borka řekla,
že pan xy přijde za chvíli a že zatím zapne trenažér. Chvíli se nic nedělo pak borka
vyběhla a říkala, nějak se to nechce zapnout. Pak dorazil xy byl potěšen informací, že
to nějak nechce naběhnout.
No pak se něco rozjelo, borec mi řekl, ať se posadim, že už je to ok, taxem si sed. No
byla to sedačka z nějaký škodovky, palubní deska taky ze škodovky, jinak plechová
konstrukce, nad hlabou projektor, dva repráky za hlavou, po levé a pravé ruce
monitory, a klávesnice ze který se ovládal program. No a pak borec vodlik nějaký
meníčko, vobjevila se hláška "nahrávám scénu" a nic. Mezitím sem si všimnul, že na
druhým monitoru svítí hláška od startu biosu "Keyboard error or keyboard not found",
plus nějaký hlášky jako Intel 900MHz, 128MbRAM, a tak. Jo a ještě tam svítilo něco ve
smyslu "CMOS checksum error. Loading defaults. Press F1 to continue or DEL to enter
menu" nebo tak nějak.

Takže po chvíli došlo na vypnutí a já uviděl hlášku "Windows 2000. Systém se vypíná."
Taxem se začal usmívat a říkám "Nějakej problém?" No a týpek jako že jo, tak sem mu
na to řek, že to chápu, že to znám. A von se mě zeptal jestli tomu rozumim a já řek,
že trošku jo, a že to vypadá pravděpodobně na nějakej problém s počítačem, soudě
podle té hlášky na monitoru. No a tak začala telefonovačka někam a zase někam, aby
se zjistilo, že jsou všichni na horách a nebo, že v Olomouci, kde to vyrobili už nikdo v
půl štvrtý nikdo není. Taky sem dozvěděl, že to celý stálo půl mega. A tak no. Nakonec
se borec dovolal nějaké Marušce, která ho předala tatínkovi a tak chvíli laborovali s
nastavení LPT portu, což sem fakt nepobral - prostě sem měl pocit, že borec se chtěl
dělat akorát chytrej. No a pak sem to vzdal a domluvili sme, že si zejtra zavoláme a
domluvíme se podle toho až jim to bude fungovat. A šel sem domu.
Tam sem udělal kolečko s Terkou, a když sem přišel, taxem chtěl ještě vyběhnout s
vodpadkovým košem, taxem ho popadl, votevřel dveře a na Vocáskovi zrovna zvonil
borec, kterýho bych s klidem voznačil za polobezdomovce. No taxem si říkal, ty jo,
ňáká černá ovce rodiny, přišla za příbuznejma a zrovna když zvonil, tak mě viděl a
přestal. Já držel ten koš, a von říká "No mysme popeláři a deme vám popřát šťastnej a
veselej novej rok, ale vomlouváme se že až teďka, páčto sme to dřív nestíhali." No
koukal sem na něj, sem si říkal "Ty vole, si nalitej nebo co?" Jenže než sem stihnul
cokoliv pronýst, tak otevřela sousedka a už v tom jela.. "My sme popeláři...."
A když sem šel po schodech dolů, taxem potkal borce v oranžový kombinéze a říká
"Ááá zrovna nám něco nesete..." Taxem se zasmál a šel to vyhodit. A tam zrovna
vyběh ze křižovatky třetí borec v ornažový vestě a říká "Áááá pán ...". No nevim, jestli
si dělali prdel jestli byli nalitý fakt nevim, ale haluz to byla.
07.02.2006 v 20:04:17

hmmm... takže sem pomeditoval
a jal se chystati psáti do deníčku vo tom co sem dneska zažil, páčto se mi staly dvě
takový veselejší historky, jenže mi teďka volal šéf a že jako se musim podivat na
smlouvu co nám poslali. Prej je to nějaký divný... Takže se du na to chvilku dívat.
Historky později no...
07.02.2006 v 18:27:08

takže asi ve stručnosti
ste si nějak fšimli, že sem ponejvíce v poslední době nestíhal psát, ale bohužel to je už
daná realita současnosti. Holt jsou jiné úkoly a povinnost a k tomu, abych napsal něco
chytrýho se člověk musí dostat. Zejtra mě v podstatě čeká asi největší úkol a to jest
říci šéfovi, po jeho návratu ze zahraničí, že už se mnou nemá počítat. Si bude trošku
nešťastnej....

No jináče se teďka zcela nečekaně posral Iwce počítač, po jehož restartu jaxi
nenaběhla síťová konektivita. Přestože se všechno v těch úžasných windows98
všechno tvářil ok, jediné co pomohlo byl opět restart. Chjo. A vůbec nechápu proč. No
prostě Windows. Když já se je, ale snažím pochopit... Čestný pijonýrský. Future.

No a jináče v podstatě nic. Ha ha ha.
Dáme si trošku lekce mimozemských řečí. Právě nejdůležitějším výrazem vesmíru je
právě "Ha ha ha". Pomocí tohoto v podstatě vyřešíte cokoliv. A vědomí tohoto spojení
je dáno každému do vínku. Živému či mrtvému. To je fuk. Například tato planeta, vámi
nazývaná Zemí, ještě nedospěla do uvědomění si sebe sama. Ona to pochopí, ale až za
pár miliard vašich let. A až to pochopí, tak obyvatelé, kteří na ní budou tou dobou žít,
se holt jednoho rána probuděj do nového dne a uslyší velké planetární "HA HA HA". Je
to užasná podívaná, když si planeta uvědomí sama sebe. Škoda, že už toho zaručeně
nebudu, ale existují několik miliónů let staré nahrávky takového hlasu, které jsou
dostupné v normálních knihovnách.
A až to všichni uslyší, tak okamžitě pochopí, že planeta si nedělá prdel, a že cokoliv co
jí bude vadit, prostě neprojde. No takže už asi chápete, jakou moc má, z vašeho
pohledu obyčejnej, výraz "Ha ha ha". Takže až se před vás jednou postaví nějakej
kokot, kterej vás bude třeba chtít zabít, tak mu řekněte přímo do očí "Ha ha ha".
05.02.2006 v 22:14:50

neuvěřitelná zpráva
no kdybych se měl já pochlubit svým zvracením z 11tého patra panelového domu, tak
by mě museli napsat do Guinesovi knihy rekordů celého vesmíru.
05.02.2006 v 14:24:04

ftip o pendolinu
Zastaví pendolino uprostřed pole. Chvíli se nic neděje a pak se z reproduktoru ozve
naléhavý hlas: "Není mezi cestujícími přítomen programátor?"
02.02.2006 v 15:08:09

tak tomu říkám kosa
jako sviňa.
02.02.2006 v 15:02:39

mobilní zařízení
tak tomuhle já říkám mobilní pjestírna. :-)
02.02.2006 v 08:24:41

