hory
jedu do prdele kamsi k české lípje. přijedu až druhýho, takže pokud si tam nehekneme
ňáký wifi, tak budu bez netu. každopádně vám přeju co nejvíc zeblitej silwestr.
29.12.2006 v 12:07:22

kalamita
z vršovický sou slyšet houkající auta. asi to znamená, že v praze zavládla kalamita a
řidiči jsou zaskočeni nečekanou hutnou sněhovou nadílkou, která místy vytvořila i 4cm
hluboké závěje.
28.12.2006 v 19:26:44

dovolená
za pár minut mi začne letošní silwestrovská dovolená. tzn., že zejtra nejdu do faking
práce, budu se flákat a nic nedělat. takže si polibte a užijte si silwestra.
PS: no a zrovna sem byl na cigáru a zjistil sem, že padá z nebe takovej ten bílej
sajrajt....
28.12.2006 v 16:54:33

co bych si přál qánocům a do dalších let
no hlavně to, abych se měl dobře a aby chcípnul paroubek a jeho oranžová banda
šibalů...
27.12.2006 v 13:49:22

no chtěl sem vám napsat krásný věci
jenže se to nějak neuložilo, páčto mi nucleus vyexpiroval na timeoutu, takže to
nakonec řeknu jako obyčejně. ať vám ježíšek nasere...
23.12.2006 v 13:12:17

čichači
no nevim, ale já za sebe můžu říct, že hulení dokážu vyčuchat už teďka a nemusim
čekat na budoucnost....
21.12.2006 v 11:50:22

předvánoční mrdka
no zrovna sem před chvílí viděl jak nějaká mrdka v autě si to po vršovický řítila tak
kilem a málem sejmula přecházející páreček, kterýmu v druhým proudu dávaly auta
přednost. mrdky takovýhle bych věšel do průvanu za koule.
no navíc sem mi nějak jako včera firemní kalba protáhla k brzkému ránu, což se doma
nesetkalo s radostnou odezvou.... ale kdybych aspoň přišel nějak extrémně nalitej...
:S
20.12.2006 v 18:00:47

veselej špek
neska měl server asi 3 hodinky výpadek. chyba se stala na naší straně, neb nebyla
zaplacena faktura za umístění. ha ha ha
PS: a normalne ty mrdky udělaly to, ne že by vytáhly kabel, ale místo toho normálně
natvrdo vypnuly server, takže sem přišel o uptime 290dnů. MRDKY!!!!!!!!!!!!!!!
19.12.2006 v 16:57:00

zkurvený kryplové invalidní
jojo, já bych ty kryply nahnal do pracovních lágrů a všechnu tu invaliditu z nich
vykopal prací. Makat se tomu nechce, chlastat to může a ještě mlátěj benga...
18.12.2006 v 15:52:48

nemocný pondělí
no, sem neska v práci sám, takže si hraju se svym noťasem. Kolegove padli na nemoc.
Jináče sem docela rád, že se zase objevila naše účetní, páčto byla 14dní nezvěstná. A
nezvěstná učetní to věstí problém. Třeba nezvěstný peníze... ha ha ha
Já nemám rád Richarda Krajča a jeho pošahanýho Krištofa. Asi nejsem sám.... :) A
pak taky nemám rád myslivce, protože sou to nebezpeční ozbrojení ožralové.... Pokud
se střílejí mezi sebou, tak mi to až tak nevadí, ale víte jak... Ty zbraně si nevybírají jen
myslivce....
18.12.2006 v 13:41:00

dozvuky léta - fotky z czechteku 2006
nějaký fotky z letošního czechteku.
17.12.2006 v 16:18:16

instalace
no čera sem ztrávil celý odpoledne instalací operačních systému na jeden server a na
můj nový notebook.
Myslim, že se musim uznat velice šikovným, páčto jsem dokázal instalovat a
konfigurovat paralelně dva zcela filozoficky odlišné systémy a zvlád sem to. Ha ha ha.
Asi sem ge-ge-genius.
17.12.2006 v 13:02:34

notebook
takže mi dorazil čera notebook HP500 v konfiguraci PentiumM 740 1.7GHz, 512MB
RAM, 60GB disk. Taková příjemná malá levná HP mašinka. No nyní je ve fázi instalace
mé oblíbené distribuce Gentoo.
15.12.2006 v 13:57:46

žižkofská smršť II: Vánoce is faking hell
tož čera proběhla další ze žižkofskejch smrští u vystřelenýho voka. A protože se blížej
vánoce, taxme to pojali pěkně zgruntu. No motal sem se jako blázen a po ukončení
akce u voka sem se ještě domotal do Rock Cafe, kde jsem zcela, úplně absolutně
překvapil Ivku, kterážto nečekala, že se zjeví někdo jako já. Ha ha ha
No byl to dobrej mejdam čera, jako že prostě jo. :)
No a neska sem musel v tej lehké ranní kocovině jít do práce a generovat nějakou tu
faking práci. Jediné co mě potěšilo, že dneska možná přijde můj nový notebook.
14.12.2006 v 16:44:00

christmas los kalbos
a protože se blíží vánoce, tak musim začít uspokojovat veškeré společenské události,
které většinou spočívají v tom, že se de někam do hospy a nebo restauračky, kde se
všichni zbořej. Čera sem začal. Neska pokračuju a příští týden znova úterý a středa...
Masssakrrrrrr
No navíc jaxem neska přišel ráno takovej domrdanej, taxem tu byl samozřejmě zcela
osamocen a samozřejmě, protože je navíc 13tého, se nám vysral systém, takže od
půlnoci nezpracovával přijaté žádosti, který visely ve frontě a já za boha nemoch přijít
na to, proč se tak děje. No naštěstí v 11h přišel kolega databázista, kterej se na to
podival a s konstatováním, že jako zasranej třináctej, prohodil formát data. Pak to
začlo chodit. Síla no.

13.12.2006 v 14:17:14

108152
no podařil sem nám takovej malej špek tady na tom serveru. díky jistému "bugu" ve
Veverce, došlo v sobotu a pondělí k odeslání 108152 emajlu během 2 hodin v každém
dnu (68017+40135). No v podstatě to bylo 108152 úplně skvělých, zbytečných
spamů. No, aspoň sem si ověřil, že postfix je schopen zvládat i takovéto nápory :)
12.12.2006 v 17:21:27

kokotina
no tak to bude asi pěkná kokotina tento interaktivní horror. už jen vzhledem k
hvězdnému obsazení. jedinej interaktivní horror v současnosti je naše vláda, protože
takovej děs a běs si snad ani lidi nemohli zvolit za čistého vědomí.
12.12.2006 v 16:32:24

a pak že prej 13tka je nešťastný číslo
není pravda, protože 10.12 oslavil krásné 13té narozeniny Doom. Přeji šťastné, veselé
a hodně krvavé peklíčko!
Jináče sme se byli neska podivat na nové prostory, páčto se asi budeme stěhovat s
firmou někdy na konci ledna. takže tak. no teďka mě čeká řešení problému s
veverkou, aby podporovala ruskojazyčné emajly.
12.12.2006 v 13:01:09

pásková mechanika
no, takže dneska nastala druhá fáze. minulej tejden sem našel tedy ten slavnej kabel
a dneska sem se snažil jako na ty pásky nahrát nějaký data a dostat z pásek data. No
prdel ve finále byla, že nejen že sem z pásek nedostal ani bit, ale i to, že mechanika
nedokázala jednu jedinou pásku naformátit. Takže this is the end....
no nepočítaje v to takový špeky, že MS SQL server není schopen zálohovat na remote
pásky.... tedy bez použití sw třetích stran...
11.12.2006 v 15:36:05

vyjetý voči důchodců
no možná, že naše stará generace fetuje víc než si myslíme....
09.12.2006 v 11:45:19

paroubek se konečně spojil s mimozemštany
takže se konečně Paroubek dočkal a spojil se s mimozemšťany. No já k tomu jako
regulerní ufon můžu jen dodat to, že i v galaktickém měřítku vrána k vráně sedá.
Vybral si špatně a jediný co to dokazuje je, že jednobuněčný organismy se dycky
najdou a nezávisí to na tom, ze který planety sou.

Více zde ...
08.12.2006 v 15:00:02

hard work
shit, neska sem si dal pjeknou fachu. Protože sem hledal SCSI kabel k paskový
mechanicem, musel sem vystěhovat celou serverovnu a projít veškerej bordel, kterej
sem z ní vytáh. Samozřejmě, že sem kabel našel až úplně vzadu v poslední krabici,
takže sem to vystěhování spojil s generálním úklidem v serverovně.
Výhodou je, že sem dneska ve faše absolutně sám, páčto zbytek jel na nějaký mega
důležitý jednání, takže sem na to měl fak klid. Jojo, serverovna má krásnej rozměr
2x4 metry, taxem si v rámci uklidňování představoval, jak moc krásně by se v tom
prostoru pěstovalo hulení. Má všechno, klimošku, vodvětrávání a UPSku :)
08.12.2006 v 14:12:37

uptime 1 rok
dnes slaví jeden z mých serverů krásný 1 rok uptime. :)
07.12.2006 v 19:19:26

jak uložit dítě
říka žena programátorovi IT WIN: "hele, běž uložit kluka"....on: ..jojo...hele magdo...a
mám ho jen "uložit", nebo radši "uložit jako..." ???

07.12.2006 v 15:36:31

žižkofská smršť
včera proběhla u vystřelenýho voka. byl to fak náhul a myslim, že po těch štyřech
hodinách sem šel domů fak děsně nametenej. ha ha ha
07.12.2006 v 11:25:48

Jaký je rozdíl v ODVAZE, COOLNESS a HOODNĚ COOL?
ODVAHA:
Ráno ve tři přijdeš domů ožralý.Tvoje žena stojí u dveří s koštětem a ty se jí zeptáš:
"Zametáš, nebo ještě někam letíš?"
COOLNESS:
Ráno ve tři přijdeš domů ožralý. Smrdíš dámským pafrémem a na košili máš rtěnku.
Plácneš manželku po zadku a řekneš: "Tak a teď jsi na řadě ty!"

HOODNĚ COOL:
Ráno ve tři přijdeš domů ožralý. Manželka leží v posteli a nespí. Vezmeš si židli a
sedneš si k ní. Na její otázku: "Co to má znamenat?" odpovíš: "Chci sedět v první
řadě, až ten cirkus začne."
(thnx to vetroo)
07.12.2006 v 09:37:24

MS Paint Porn
http://www.mspaintporn.net/
(thnx to stipack)
06.12.2006 v 16:54:47

sig hajl, santa klaus
fašistickej santa klaus.
06.12.2006 v 09:28:39

mikuláš, čert a anděl
dneska skutečně oxidují na povrchu zemském. Před chvíli sem byl s Terkou venku navíc začala hárat na plnej uvazek, a potkal sem čerta, anděla a mikuláše za volantem
mazdy. Kurva, asi to je docela dobrej byznys.
05.12.2006 v 17:18:23

kauza, která hýbe republikou
no dozajista ti bystřejší z vás zaregistrovali kauzu jistýho Zelenky, kterýmu začal náš
tisk přezdívat nemocniční vrah. V podstatě k tomu asi nemám co říct, snad jen to, že
se tak děje i jinde ve světě a že je nakonec docela dobře, že byl chycen po sedmi
mrtvejch. V podstatě vzato, se to může stát každýmu z nás - teda ne, že bysme jako
hromadně začli vraždit v nemocnicích - ale to, že nás někdo během lékařské péče
oddělá. Jediný co bych dal dotyčnému k dobru je to, že se nesnažil zatim vymluvit na
to, že chtěl pacientům zkrátit utrpení. Zůstává však pravdou, že vražda na
bezbranném je dle mého názoru ubohostí nejvyššího kalibru. Stejná ubohost jako
srazit člověka a odvýst ho do lesa.
05.12.2006 v 17:15:18

drobné připomenutí
mám takovej pocit v kostech, že dneska chodí posranej mikuláš.
05.12.2006 v 13:23:39

v emhádé bylo neska
zasraně mnoho lidí. když sem jel v pět home, taxem po dlouhý době musel ve 193
stát. a samozřejmě, každej debilní důchodce zased místo blíže k uličce, takže místa u
vokýnek byla volná a lidi se tlačili u vstupu a v uličce. fak sem byl zpruzenej, ale
naštestí to spravilo to, že na pražskýho povstání jedna alienka vystoupila a já zased
pěkné místo o vokýnka a na místo vedle sebe jsem posadil baťoh s noťasem a tvářil
sem se děsně šťastně. to alieny naštěstí odradilo.
04.12.2006 v 20:22:50

hlavy študované
konečně přišly na to, že jednou bude na světě vládnout Čína, což zastávám již docela
dlouho vzhledem k oblíbenosti asijských tržnic a bister.

04.12.2006 v 14:48:36

z vesela
protože je pondělí a pondělí je takový vykalený, tak začneme trochu z vesela.
Protože jak jinak, wejkend byl lehce neplánovaně prokalenej a neska za to nesu
následky.
04.12.2006 v 11:17:51

jedna oslava
narozenin za mnou, druhá předemnou. náročnej vejkend.
02.12.2006 v 20:35:09

pokuta u dopravních podniků
no ivka dostala minulej tejden specijální příplatek za jízdu zdarma, taxem ho byl neska
zaplatit. Ti šmejdi Na bojišti, nejenže chtěli zaplatit 500kč příplatek, ale taky chtěli
zaplatit 14kč jako za tu jízdu zdarma. Taxem tam paní řek, že to je od nich pěkně
hnusný, ale radši sem si pro sebe nechal zbytek myšlenky, kterážto se motala okolo
toho, že i tak se nám to ježdění zadáčo vyplácí.
01.12.2006 v 13:17:24

