jsem hladový
a tudíž rozhozený. Navic dneska chodí na hotline více hlášek než normálně, tak mě to
na náladě nepřidává. Navíc sme se dneska ráno prubudili a zjistili sme, že Terezka
poblila v obýváku všechny svý oblíbený místa a v podstatě, když se to tak vezme,
celej den u Ivky v práci problila. Takže Ivka zařizuje doktora a pravděpodobně Terka
večer půjde na kapačky, kvůli dehydrataci....
31.01.2007 v 16:51:52

špeky a windows server
já v práci nehulim, protože to nejde. ale někdy si připadám jako vyhulenej lojza,
protože věci který se dějou mi občas unikajl. Jak řešim tu exchange, tak kromě ní
jedou na serveru i další věci. story s terminal services jsem tu minulej tejden
odvykládal, ale teďko jsem řešil něco jinýho.
A to jest to, že klient má tiskárnu HP 5600 All-In-One. S tím, že nenaforwarduju na
server skrz terminal services fax a sdílenej scanner , jsem se smířil. Ale jaxi se klient
nemohl smířit s "NE" nad nemožností tisku. Protože nevim kdo za to může, jestli HP
nebo MS, ale prostě a jednoduše to nejde. Nakonec jsem našel řešení, který se
zakládá na tom, že HP5600 series ma jako tiskový střeva použitý střeva z HP DJ3600,
tak lze použít ovladače k této tiskárně. No prostě viz. totu forum...
No a teďka čekám na ženu a říkám si tak, kde že jako asi je.... je 19:35 a já se vysral
na zprávy a radši sedim u kompu :) samozřejmě při drobném zátěžovém testu mého
handmade soundsystému... Už mu taky táhne na pěknou 13tku minimálně... :)

30.01.2007 v 19:43:55

nový výzkum od microsoftu
Důkazy, které si nechala vypracovat firma Microsoft nám říkají, že: V používání
počítačů a ve využívání internetu Češi kulhají za ostatními Evropany. Důkaz o tom
přinesl včera zveřejněný průzkum, který si nechala vypracovat společnost Microsoft.
Studie je výjimečná nejen tím, že srovnává počítačové dovednosti zaměstnanců
podniků v různých zemích Evropy, ale i tím, že je hodnotí sami jejich šéfové.
Čeští manažeři nevystavili svým lidem právě lichotivou vizitku. Tuzemští zaměstnanci
jsou ve všech ohledech pod průměrem Evropské unie a ve většině kategorií se
dokonce umístili na chvostu deseti hodnocených zemí. Ze studie ale také vyplývá, že
domácí podniky nekladou na počítačové znalosti svých pracovníků takový důraz jako
jinde.
No a já si pokládám otázku, zda-li tento výzkum spíše než o zaměstnancích, čistě
náhodou nevypovídá o těch managerech, kteří je hodnotili...
30.01.2007 v 11:31:06

děravý ponožky
nu což, svět je někdy zvláštní. také si říkám, jestli pod krásným a moderním
oblečením frikulínů se neschovává nějaké to tajemství, které jednoduše a stručně říká,
že není zlato všechno co se třpytí.
Co mohou říkat děravý ponožky? No buďto to pán neřeší, nebo nemá ženu a nebo jeho
žena odmítá látat ponožky, protože to dělá služebná, ale ta zrovna měla dovolenou.
No a pak se taky vynořují některé ty věci na povrch, jako že třeba armáda je na tom
fakt blbě, lidi sou mizerně placený a nezbejvá jim nic jinýho než slavné gripeny
využívat k převážení narkotik. No nějaxe ty éroplány zaplatit musej. :)
30.01.2007 v 10:48:22

dneska tu bude nějakej titulek
takže jsem před chvílí dorazil home, uvařil si polífčičku, kterou dělala drahá polovička
vo vejkendu a teďka teda jako sedim u kompjůtru a píšu nějaký ty vyhulený postřehy
ze světa.
Například sem se dozvěděl teďka ve zprávách na TVNova, že vítr a sníh v krušných

horách dokonce vyvracely dopravní značky a dokonce nám divákům ukázali jak vypadá
bílá tma. No asi se snažili naznačit, že když padá hodně sněhu tak je to bílá tma.
no a protože jsem se zakecal s ivkou, která přišla asi deset minut po tom co jsem
napsal výše řečený text, a kecali jsme až do teďka, kdy je 21:47, takže jsem nemohl
rozvinout svý duševní pochody a navíc v podstatě teďku jedu na třech tascích a to jest
iwka, zoufalý manželky a zoufalá exchange.
takže co jsem to vlastně dneska chtěl říct... bože, hasiči, snad se nezblázníte jako
hasiči v jůesej a nezačnou nám tady jezdit zásahový káry se samejma brusama
wilisama...
29.01.2007 v 21:55:59

takhle se nakupujou
náhradní díly na tom skvělém západě....
29.01.2007 v 10:53:15

bombastickej tv program
tak tohle musela bejt pěkně výbušná reportáž vo tom, jaxou dnešní důchodci v
prdeli....
27.01.2007 v 13:46:00

trocha humoru
V porodnici se narodí malý chlapeček. Hned po tom, co otevře oči, začne ze sebe
sypat všechnu možnou matematiku. Doktoři se škrábou po hlavě a tvrdí, že něco
není v pořádku. Nakonec se rozhodnou chlapečka operovat a vybrat mu kus mozku,
aby se jeho inteligence dostala na úroveň ostatních, normálních lidí.
Když po operaci chlapeček otvevře oči, začne každého okolo sebe obšťastňovat
poučkami z fyziky. Doktoři se nemohou vynadivit. Po dlouhé poradě se rozhodnou
chlapečka znova operovat a odstranit mu další kus mozku.
Situacie se však znovu opakuje. Tentokrát chlapeček chrlí kdejaké chemické
vzorce. Doktoři mají dlouhou, velmi dlouhou poradu. Nakonec sa rozhodnou
chlapečkovi vyoperovat poslední kousíček mozku, který mu v hlavě ještě zůstal.
Po operaci doktoři stojí okolo postele, na které leží chlapeček, a s napětím
čekají, co se bude dít. Chlapeček otevře oči a každého si přeměří chladným
pohledem. Nakonec vykřikne:
"Dobrý den, legitimujte se mi prosím"

Viete, čo si myslí manželský pár na ich 16. výročie sobáša v posteli?
Ona:
- Stavím sa, že ma ani dnes vôbec nepomiluje!
On:
- Keby som ju vtedy bol zavraždil, dnes by ma určite pustili z basy.

víš že sparta bude mít novou posilu ?
ne, koho ?
sbormistra bohumila kulínského. a víš proč ?
ne..
protože umí nejlíp proniknout do šestnáctky..

Adam odjel na služební cestu; po týdnu už chodí Eva po ráji celá nadržená a přemítá,
kdo by ji tak mohl uspokojit. Vtom uvidí mamuta a rozběhne se k němu. Mamut se
vyděsí, začne utíkat a zřítí se do propasti. Pak běží kolem pavián. Eva po něm
chňapne, ale pavián skočí na strom, a Evě zůstane v hrsti jen chumáč chlupů z paviání
prdele.
Zase nic...
Jde dál kolem řeky a konečně dostane ten správný nápad: skočí do vody, čapne
pstruha a udělá si to s ním.
A co z toho plyne?

Jak skončili mamuti - víme.
Proč mají paviáni holou prdel - víme.
Ale už nikdy se nedozvíme, jak ta píča původně voněla!
25.01.2007 v 22:02:13

takže na starý
kolena se budu starat o druhou exchange... :S
25.01.2007 v 21:43:28

ouředníci berou úplatky
no naši novináři zase objevili ameriku. Něco mi to připomíná, zvláště předvánoční čas,
kdy všichni státní ouředníci chtějí prožít krásného a bohatého ježíška... Je mi z těch
státních mrdek na blití...
25.01.2007 v 16:23:47

žižkofská smršť: hell on voko
no takže včera opět proběhla nějaká ta žižkofská smršť u vystřelenýho voka a musim
opět akci zařadit do škatulky "extrémě vydařené". Sice sem se trochu motal, a dneska
ráno vstávání bylo těžší, ale víte jak. Sranda muší bejt :)
25.01.2007 v 13:45:38

notebook je prohlášen za pracovně stabilní
takže včera sem měl big success. Po hodně dlouhým zápolení sem konečně uchodil
synaptics touchpad. V podstatě byl ve finále nutný drobný kernelový háček ve
zdrojáku i8042... Ale nejčko sem fak big spokojen. Dále byla včera u Oldy otestována
wifina, kterážto se prokázala jako "wifi hacking ready" :)
No prostě k tomu touchpadu. Windowsák by se asi zasmál, že jako ti linuxáři musej
některý věci tak složitě instalovat a řešit, a linuxář se zasměje "jo, sem se zase něco
dozvěděl o psaux". Prostě a jednoduše, je to lahůdka mít zdrojáky k dispozici :)
Takže noťas is ready! ha ha ha :)
24.01.2007 v 16:56:05

kalamita
tak nám napadlo docela hodně sněhu a v praze řádí kalamita. Cestu, kterou jezdim
193kou normálně 10minut sem dneska jel skoro půl hodiny. :S
Jináče, proč nemám rád sráče....
24.01.2007 v 10:18:20

připojen z hacknutý wifi
no hacknutý... wifina naprosto bez jakýkoliv ochrany.... Moje IP: 88.103.58.184 :)
23.01.2007 v 20:08:57

snéch
začal nám padat sních, to bude smích, až prahu zkolí kalamita...
23.01.2007 v 17:17:45

reality
ehmm... 22% of Windows Installs Non-Genuine
22.01.2007 v 22:04:46

Solitaire je oblíbená hra ouředníků
popravdě neznám ouředníka, který by nevěděl jaxe Solitaire pouští... mám v paměti
mnoho ouřednických jedinců, kteří byli byli tak zaměstnaní prací, že nedokázali při mé
návštěvě tuto náročnou hru schovat na pozadí...
22.01.2007 v 21:26:39

koblížky
kurwaaa, zrovna teďka sem si vzpomněl, že když sem jel dopoledne na jednání, taxem
se stavil ve václavský pasáži na karláku v pekárně pro koblížky s marmeládou......
22.01.2007 v 16:30:58

OSA = mrdka
no, chtěl bych jenom opětovně posiliti svůj osobní názor, že přestože jsme vám chtěli
přinýst muziku zdarma, tak jsme řekli ne a radši vám dáme pořádnou mrdku....
22.01.2007 v 13:21:24

tipy na film
Apocalypto
A scanner darkly
Hogfather
El Laberinto del Fauno
k dostání ve vašich oblíbených internetových videopůjčovnách.
21.01.2007 v 14:00:41

hrátky s linuksem
jo, trošku sem si hrál s AIGLX, Beryl a Aquamarine, jestli mi to jako na notebooku
bude chodit. Jo a chodí to docela svižně :)
Tady je takový krátký videjko.
(Linux + AIGLX + Beryl + Aquamarine, 27MB avi,XviD, 4:30min, 1280x800 - jo a
kdybyste měli pocit, že je to trhaný, tak vězte, že recordmydesktop to ukládal primo v
oggu a ještě sem mu nastavil aby zahazoval frejmy)
19.01.2007 v 16:55:51

pátek, úchylů svátek
takže co říci k pátku. Bolí mě škeble a mám podezření, že za to může noční vichr a
zblázněná Terina. Jo ta naše fenka měla v noci takovej strach, že se snažila dostat do
postele k nám a tudíž výsledek byl, že na "Terino, lehni!" reagovala kňučením,
prudkým dejcháním a vrážení čumáku do mého spícího těla, které tímto bylo
probuzeno, aby se na závěr pokusila vecpat na místo v posteli, kam by se nevšel ani
posranej krypl čivava.
Jinak musim konstatovat, že naši homoseksuální návrháři přišli zase s teple
vykoksovaným nápadem. Ano, už to tak bude, že Mužská móda následující sezóny
bude zženštělá. Jo, to si zase metroseksuálové ustříknout do kalhot, ale mezi námi
řečeno. Není nad normální tepláky, triko, mikinu a seksy trencle....
Možná, že i toto je důvod, proč se vysokoškolačky častěj opíjej, když už ani mužský
nebudou to co bejvali. Aneb chlap má smrdět.... Toť můj šovinistický názor....
Pro radost a smutek (thnx to Stipack): Dobití ráje
19.01.2007 v 16:41:38

apokalypsa přichází
takže, vzhledem k tomu, že se nám jaxi zbláznilo počasí, páčto neska je venku vedro
jak na jaře, musim konstatovat, že se se skutečně blíží apokalypsa. Popravdě řečeno,
já se tak nějak nebojim, protože se můžu dycky vrátit do klidného a tichého vesmíru a
zcela bez emocí se přestěhovat na jednu z milijónů planet v temném chladu prostoru.

V podstatě vzato, i jiné hlavy - tzv. študované - došli ke stejnému závěru jako já. No
nevim estli mě to má těšit a nebo ne.... Ten pocit zneuznané geniality někdy... Však to
znáte ;0)

No víte jak. Popravdě řečeno, chtěl jsem se opět rozčilovat nad vulgárním a sprostým
chováním některých našich důchodců, ale protože doba je zlá, taxem si tak nějak
uvědomil, že prostě ty dnešní důchodci už nejsou to bejvali. Jo, to za mejch mladejch
let, to bylo všechno jinak.
No, paxem se chtěl ještě rozčilovat nad chováním našich státní orgánů a státních
zaměstnanců. Nic proti úředníkům, osobně předpokládám, že sou to lidi jako ty a nebo
ty, ale sere mě to, že je musim platit ze svejch daní a nemaj vůbec žádnou
zodpovědnost za práci, kterou vykonávaj. Některý bych normálně nahnal do dolů a
nasadil jim pořádnou otrockou práci za chleba a sůl. Vodu by dostávali jen za dobrý
chování.
Navíc by mě zajmalo, co by se stalo, kdybychom nejnovější typ biometrického klíče
nasadili třeba u zaměstnaneckých vchodů na pracovištích, kde makaj výše zmínění
ouředníci. Myslim, že by to asi nefungovalo, protože si nejsem jist tím, jestli mozek
ouředníka vykazuje nějakou aktivitu, kromě aktivity "jsem chudý a potřebuji zajistit
rodinu".
A pak tu máme jeden úlet. Vaginoplastika. Chápu, že si dnešní doba vyžaduje
nesmírné nároky na vzhled některých lidí. Bojim se toho, že čím větší město, tím vyšší
koncentrace metroseksuálů, tj. těch co dbají na svůj zevnějšek a pak když přijedou na
venkov, tak vypadaj jako čůráci a domorodci se jim smějou, že přijeli zase ti blbí
pražáci. No prostě lidi už nejsou co bejvali a tenhle článek o plastikách pipin (btw. já
bych svoji samičku hnal, kdyby přišla s nějakou takovou kokotinou) mě vybavil na
mysl jednu reportáž o nějaký frikulínce z Nju Jork syty, která qůli tomu, aby si mohla
nasadit na nožky boty vod nějakýho teplýho módního návrháře podstoupila brutální
zmenšení nohou, včetně odsekání kostí z nártu a kostiček z prstů.
(pozn.: frikulín = free, cool, in)
No a ve finále jen musim poznamenat, že jaxem byl včera doma, taxem večer koukal
na Primě na dokument vo nějakým šíleným kulturistovi s největšíma bicepsama na
světě, co se ládoval steroidama tak dlouho, až mu normálně praskla ruka. Fak se něco
tak nechutnýho dlouho neviděl. Zvláště scény, kdy si injekční jehlou ze svýho svalu
vytáhl dvě sklenice hnisu.... a ještě se natáčel a měl z toho prdel jaxviňa..
18.01.2007 v 15:27:02

./win.sh
no, pokud se nudíte a máte nevytíženou linku, taxe podívejte, jaxem dopadl s QEMU.
Aneb, profesionál spouští windows z komand lajny.
(Linux + QEMU + Windows XP, 24MB avi,odivx, 7min, 1280x800)

17.01.2007 v 22:14:29

MANIFEST
vydal sem manifest domény vyhuleny.net. otevřete svoji mysl, otevřete svůj vesmír. a
tak různě, jaxe píšou ty kecy, když se vydávaj manifesty...
17.01.2007 v 20:58:12

hrátky s windows
no již skoro týden řešim jeden big trabl. zákazník si koupil Windows 2003 SBS a chce
na nem mít exchange, weby a ňáký další sráčoviny. Problém nastal po instalaci, kdy
sme jaxi zjistili, že se RDPéčkem přihlásí k terminal servisům pouze dva lidi současně a
ještě TS běží v administrátorským režimu. Což byla docela čára přes rozpočet, protože
zákoš chce, aby tam mohlo současně vzdáleně přistupovat 5 lidí.
Po pár dnech luštění všelijakejch článků a jiných odporných dokumentů sem prostě a
jednoduše přišel na to, že kombinace, kterou sme si představovali, lze jen a pouze
buďto v SBS2000 a nebo v zakoupení regulérního Win2k3 serveru a exchange. prostě
a jednoduše, microsoft prohlásil, že mít terminal services na doménovým kontroléru je

bezpečností riziko a že tedy povolí jen 2 konexe v administrátorským módu. Což o to,
bezpečnostní riziko by to možná i mohlo bejt, jenže to pak nekorespondovalo s
oficiálním doporučením MS, že pokud chce klient přistupovat do sítě, kde DC drží
Win2k3SBS, tak si musí dokoupit hw a normální win2k3 server s odpovídajícím
množství CAL. Nu, možná to nebude asi žádný bezpečnostní riziko, ale spíše jak
nejlépe a nejrychleji vydělat love.

takže po zjištění tohoto krásného faktu nastoupilo řešení tzv "H4X0R". Po drobném
registry hacku jsem sice TS rozjel v aplikačním módu dokonce s neomezeným
množstvím CAL, ale problém byl, že TS jel pouze v 8bitové barevné hloubce (trapných
256barev) a po odhlášení usera došlo k absolutní modré smrti. Takže toto řešení jsem
zamítl.
Včera sem si tedy vyzvedl Win2000 SBS a jal se ho instalovat. Nepočítaje v to takové
veselé špeky typu, že dodaný instalačky byly prostě překopírovaný CD na jedno DVD a
že ono DVD nebylo bootovatelné a v serveru nebyla floppy mechanika, tak se mi asi po
8hodinách matche "JÁ vs. Windows", podařilo úspěšně ve 2:30h ráno server
nainstalovat. I když se mi chtělo křičet PANEBOŽE!, protože to je hrozná surovost
používat diskety a najít v domácím hw bordelu funkční floppárnu taky nebyla prdel.
No výsledkem je, že server běží, TS běží v aplikačním módu, ale opět maximální
barevná hloubka je 8bitů, což jest 256barev, protože prostě TS umí více bitu až od
Windows2003. Jsem rozhodnut, že jestli všechno poběží tak jak má, tak zákošovi
řeknu, že nasrat, že víc už pro něj nemůžu udělat. tedy kromě toho, kdyby si náhodou
nechtěl zakoupit nejnovější produkty fy MS pěkně v krabici a každý zvlášť.
No nic, to byl jen takový drobný povzdech ze života IT.
17.01.2007 v 17:13:16

vítání opčánků
tož vážení druzi, přivítejte ve vyhulené komunitě nového člena: kiwi.vyhuleny.net
15.01.2007 v 17:18:12

poslední cesta
nu, včera sem vyprovodil otce na poslední cestě a teďka už to bude chtít jen a pouze
čas. a protože de život prostě dál, smutek taky jednou skončí, udělal sem dneska k
obědu španělský ptáčky.
13.01.2007 v 14:07:28

smutný čas
no mám prostě a jednoduše smutek na duši. všem za vyjádřenou soustrast big thnx...
na tomto světě je o jednu dušičku, která mě byla blízká a kterou sem znal, méně...
09.01.2007 v 16:20:27

6:06
když lehce po šesté zvoní telefon, tak to nevěští nic dobrého. dnes ráno volala máma,
že táta zemřel.
tati, čest tvý památce...
05.01.2007 v 11:14:11

volovina dneška
no.... chtěl jsem napsat jaxem zápasil s VMWARE a QEMU. QEMU nakonec vyhrál, ale
řekl jsem ne! Nebudu čtenáře votravovat nějakejma kecama o virtuálních strojích.
Zato však, zkuste si přečist tuto volovinu dneška...
04.01.2007 v 18:15:51

náš popelník

máme u vchodu do firmy velkej popelník. o patro vejš se nastěhovala nějaká firma co
zaměstnává nějaký podezřelý množství ženskejch, co sou věčně u našeho popelníku.
důsledkem toho je, že u popelníku je věčně narváno, protože borky očividně nemaj co
na práci a ještě když sem se neska řítil do fachy, tak se pokoušely o ftip typu "měli
nám ten popelník dát napravo." Já bych je hnal. My sme byli u našeho popelníku dřív a
my sme ho dokázali skoro do půlky naplnit. A pokud ste někdy zkoušeli naplnit
popelnici vajglama aspoň z půlky, tak víte, že to minimálně rok zabere....
03.01.2007 v 15:18:20

silvestrovský joke
no je to sice cynický, ale docela sem se zasmál...
02.01.2007 v 17:59:10

nový rok 2007
takže ufon začal další sluneční cyklus na této zbědované a ubohé planetě, která si
nezaslouží nic jiného, než nějaké pěkné vánoční vyhlazení.
ale o tom asi mluvit zatim nechci, protože co nevíte, to nepovíte, a informace o
plánech na zničení zeměkoule by mohly způsobit paniku.

co dozajista nikoho nikoho nezpanikaří je to, že mě nejspíše čeká rok plný změn. ale k
tomu až pozděj.
no jinak byly letos zajmavý vánoce. nevim jak vy, ale u nás probějly docela v klidu. až
sem docela čuměl. asi tomu tak osud a život chtěl. a silvestr byl taky zajmavej, sešla
se obvyklá bandička a zcela obvykle se vykalila. ale počasí to mě docela překvapila. to
že sem viděl cestou rozkvetlý stromy, bylo docela houbelec, že se mi fakt dlouho
nestalo, abych na silvestra pobíhal v podstatě v tričku po venku. přes den bylo fak
příjemně podzimně. počasí prostě nevypadalo na to, že by měla přijít nějaká zasraná
zima. travička se zelenala, mouchy lítaly a dokonce sem viděl dvě paví očka, který
byly probuzeny společně s mouchama z hibernace, když sme na chatě zatopili. aneb,
pomatujte si, že až jednou v zimě zatopíte ve studeným baráku, tak mouchy které se
objeví, jsou mouchy co teplo rozehřálo a restartlo z hibernace do standartního režimu.
Avšak je nutné si zapomatovat, že moucha probuzená z hibernace je strašně nasraná a
bzučí jako blázen...
No a ta podstatná změna v našem životě je asi ta, že rodina mimozemšťanů se bude v
půlce roku stěhovat do Teplic, páčto tam Ivka dostala od máti defakto byt qánocům.
Faktem je, že život v Práglu je drahej jako kráva, když tu člověk nemá vlastní bydlení.
A je rozdíl platit tržní nájemný za 60m2 ve výši 13litrů oproti vlastním 100m2 s
poplatky necelými 3litry. akorát, že to prostě znamená, změnit způsob života a hlavně
výdělku na živobytí. No byt je to našteští pěknej. Stará lázeňská zástavba, žádný
sídliště....
02.01.2007 v 17:51:02

