
taxem	dodělal	sekci	multimédija

ke	svý	spokojenosti,	neb	už	se	to	přiblížilo	lehce	mé	představě.	eště	pár	detailů	a
můžu	si	konečně	říci,	že	po	nějaký	delší	době	mám	zase	něco,	kam	můžu	dávat	svý
různý	paumělecký	výtvory.	Jinak	je	to	všechno	ok.	Hmm..	mám	takovej	pocit,	že	pan
kolega	Roman	najde	v	tý	sekci	pár	svejch	textů,	ale	to	jen	tak	mimochodem.....	

29.04.2005	v	20:42:16

malou	perličkou	dne

byla	mladá	značková	punkerka	na	parukářce,	která	vode	mě	somrovala	cíga	s	tím,	že
se	strašně	omlouvá,	že	jinak	není	socka.	

28.04.2005	v	22:19:20

Sekce	multimédija

workuju	na	sekci	multimédija.	toť	fše.	

27.04.2005	v	21:07:40

probíhají	nějaké	drobné	úpravy

jestli	ste	si	toho	náhodou	nefšimli.	

26.04.2005	v	20:06:48

201	dnů	uptime

neska	slavim	201	den	bez	rebootu	počítače	v	práci.	

26.04.2005	v	13:41:51

dneska	mi	dejte	šici	svátek.

a	je	to.	

25.04.2005	v	10:20:22

metelscu	blescu

hesce	su	semcu	hemcu.	mesce	ke	somce	paraleksu	eksu,	desu	sem	hescu	mesku.	

23.04.2005	v	18:39:51

napište	papežovi,

že	je	to	stará	teplá	kurwa	a	že	ho	nemáte	taky	rádi.	

22.04.2005	v	14:29:48

navíc	si	tak	někdy

říkám	jestli	se	nestanu	katarským	princem	s	pořádným	břišním	katarem	a	tučným
kontem.	

22.04.2005	v	12:57:24

ze	života	administratora	sítě

vážení	kolegové,	odborníci,	přítelé,	nadšenci	a	mimozemšťani.	Myslím,	že	bych	vám
měl	na	názorné	ukázce	vyjevit,	jaké	že	to	fígle	používají	odborníci	na	počítačové	sítě,
kompy	vůbec.	V	následující	ukázce	rozhovoru	po	icq,	kdy	jsem	s	jednou	správkyní	sítě
řešil	fakt	problém,	uvidíte	jaké	velké	fligny	a	postupy	používají	admini	k	tomu,	aby
odhalili	problém.	

http://zpravy.idnes.cz/praha.asp?r=praha&c=A050422_145849_praha_ton
http://www.novinky.cz/05/46/74.html
http://www.novinky.cz/05/46/52.html


vysvetlivky:	R	-	jako	received	(prijato);	S	-	jako	send	(odeslano)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

[	R	|	Ziginka	]
:cau	:-(

[	S	|	SAM	]
:cago	:0)	co	tak	smutne,	je	preci	patek	:0))

[	R	|	Ziginka	]
:sem	ti	posilala	maila

[	R	|	Ziginka	]
:sem	v	prdeli

[	R	|	Ziginka	]
:uz	mam	linuxu	plny	zuby

[	R	|	Ziginka	]
:napada	te	neco?

[	S	|	SAM	]
:ufff,	kamsi	to	posilala?	:0)	doufam,	ze	ne	na	marek.x(at)x(dot)cz,	protoze	k	tomuhle
uctu	sem	ztratil	svoje	uzivatelsky	meno	a	nemuzu	si	ho	vybrat,	protoze	si	nan	nemuzu
vzpomenout..

[	S	|	SAM	]
:muzes	mi	to	forwardnout	jeste	jednou	na	marek.y(at)y(dot)cz	?

[	R	|	Ziginka	]
:pomuzes?	zavolala	bych	ti	kdyz	posles	cislo	-	jde	o	to,	za	kdyz	po	restartu	serveru	se
chci	pripojit	do	domeny,	tak	mi	napise	ze	neni	dostupny	radic	domeny	...	lidi	co	byly
prihlaseny	pred	restartem	toho	serveru	tak	jim	to	facha	vsechno	v	pohode	...	akorat
"novy"	pocitace	se	nemuzou	prihlasit	.	Samba	funguje	v	pohode	protoze	sem	se
nalogovala	na	jinej	comp	a	ten	dostal	spravnou	ip	adresu	a	pohoda	..	ale	na	svojem
compu	se	ted	nemuzu	prihlasit,	protoze	nedostanu	zadnou	ip	adresu	...	dhcp	sem
restartovala	ale	nic	...	nevim	kde	hledat	...	a	mam	pocit	ze	je	to	fakt	nejaka	blbost

[	S	|	SAM	]
:clovece	holka,	neco	podobnyho	se	mi	pred	nedavnem	stalo,	ze	sem	tady	v	praci
konfiguroval	novej	fw	a	linux	si	mi	IPcko	z	dhcepka	chytnul	v	pohode,	ale	windouwsi
stanice	ne.	ten	server	,	kde	bezi	dhcp	daemon:
:1)	kolik	ma	sitovek?
:2)	bezi	ti	na	nem	nejakej	firewall?

[	R	|	Ziginka	]
:ma	firewall	a	sitovky	2	jedna	pro	ven	a	jedna	pro	vnitrek

[	S	|	SAM	]
:jasne,	stejna	konfigurace	jako	u	mne.	kdyz	nastavis	svymu	kompu	IPcko	na	pevno,
chytne	se	do	domeny?

[	R	|	Ziginka	]
:ne

[	S	|	SAM	]
:vubec?

[	R	|	Ziginka	]
:no	ten	comp	13	kdyz	mu	nastavim	rucne	ip	tak	napise	ze	nemuze	najit	radic	domeny

[	S	|	SAM	]
:hmmm...	muzu	ti	dat	dve	rady,	ktery	me	tedka	napadaj:
:1)	zkusit	ten	pocitac	znova	prihlasit	do	domeny
:2)	ohledne	dhcpd.	na	co	sem	prisel.	w8	plz...

[	R	|	Ziginka	]
:do	domeny	znovu	pridat	nejde

[	R	|	Ziginka	]
:to	uz	sem	zkousela

mailto:marek.x@x.cz
mailto:marek.y@y.cz


[	S	|	SAM	]
:hovno.	jak	nejde?

[	R	|	Ziginka	]
:no	zkousela	sem	ho	normalne	pridat	znovu	do	domeny	a	vyhodi	chybu	ze	radic
domeny	neni	definovan

[	S	|	SAM	]
:co	se	tyce	toho	dhcp,	ja	nevim	jak	mas	filtrovanej	provoz,	ale	predpokladam,	ze	ti
dhpcd	nasloucha	jen	na	vnitrni	sitovce.	no	a	ja	sem	nejak	prisel	na	to,	ze	kdyz	se
windows	chytaj	do	site	pomoci	dhpc,	tak	vysilaji	broadcast	255.255.255.255.	Me	se	na
fw	stalo,	ze	mam	normalne	sit	10.0.0.0/255.0.0.0	s	broadcastem	10.255.255.255	a
tudiz	se	mi	vsechny	broadcasty	jiny	filtrovaly	(tj.	i	ten	windowsi	255.255.255.255)

[	S	|	SAM	]
:.	Musel	jsem	tedy	na	vnitrni	sitovce	povolit	kvuli	dhcp	broadcast	na	porty	67,68:
:iptables	-A	INPUT	-i	VNITRNI_IFACE	-p	udp	--dport	67:68	--sport	67:68	-j	ACCEPT

[	S	|	SAM	]
:a	vod	ty	doby	mi	to	funguje.

[	S	|	SAM	]
:no	a	co	se	tyce	toho	prihlaseni	do	domeny,	mozna	bych	zkusil	na	tom	kompjutru
odebrat	windoouwsun	vsechny	sitovy	rozhrani	a	znova	je	nainstalovat.	a	znova	ho
prihlasit	do	domeny.	muze	bejt	nejakej	bug	i	v	tech	windows.

[	S	|	SAM	]
:treba	ti	nejak	spadly	nebo	se	tam	neco	vysralo.	mozna	i	primo	na	domenovym
kontroleru	zkusit	odebrat	ucet	tvyho	kompu	a	mozna	ho	treba	zkusit	i	primo	na
kontroleru	znova	prihlasit.	to	bych	asi	zkusil.....

[	R	|	Ziginka	]
:ok	tak	ja	to	jeste	zkusim

[	R	|	Ziginka	]
:tima	portama	na	ty	sitovce	to	asi	neni	,	kdyz	se	vsichni	ostatni	dokazou	prihlasit	a
fungovat	...	krome	tech	3	compu	co	se	po	restartu	nechytly

[	S	|	SAM	]
:tak	to	bych	v	tom	pripade	videl	spis	na	ty	kompy.....	musis	to	nejak	vyselektovat.

[	R	|	Ziginka	]
:v	arp	nejsou	..	a	kdyz	sem	ho	tam	chtela	dat	rucne	tak	nic

[	S	|	SAM	]
:a	hele,	kdyz	tem	kompum	nastavis	IPcka	napevno,	pingnes	si	na	jinej	stroj?	vidi	ty
stroje	sit?

[	R	|	Ziginka	]
:kdyz	ji	nastavim	napevno	tak	nefacha

[	S	|	SAM	]
:takze	si	nikam	nepingnes.	a	nemuze	bejt	problem	nekde	mezi	sitovkou	a
hubem(switchem)	?

[	S	|	SAM	]
:treba	by	stavilo	zrestartovat	switch(hub).	Me	se	tady	obcas	stava	v	praci,	ze	mi
vypadne	slizko	a	musim	ho	zrestartovat,	ale	o	nem	vim,	ze	ma	tri	porty	vadny....

[	S	|	SAM	]
:ja	nevim,	trosku	zaexperimentovat	s	nastavenim	sitovky	(dat	ji	preventivne	na
10mbit,	half	duplex)	nebo	tak	nejak.

[	S	|	SAM	]
:protoze	kdyz	ti	ani	nechodi	tcpko,	coz	tim,	ze	si	jestli	tomu	dobre	rozumim	nepingnes,
je	jasny.

[	S	|	SAM	]
:nebo	muzou	bejt	odkoureny	sitovky,	taky	mozny	:0)

[	R	|	Ziginka	]



:no	svitch	sem	restartovala	..	nic

[	R	|	Ziginka	]
:kdyby	byly	odkoureny	sitovky	tak	co	ti	ostatni	?

[	S	|	SAM	]
:ti	je	nemaj	odkoureny	:0)	a	sviti	ti	na	switchi	konektivita	u	portu	do	kteryho	mas
pripojeny	ty	kompy,	ktery	se	nevidej?	ja	bych	jeste	zkusil	nastavit	na	tom	kompu	u
kteryho	to	nejde	vlastnisti	sitovky	na	10mbit	half	duplex	(ten	musi	proste	chodit	a
kdyz	ne,	tak	je	fakt	asi	sitovka	v	haji)	a	mozna,	ze	bych	ji	zkusil	odebrat	a	znova
pridat

[	S	|	SAM	]
:.	protoze	kdyz	nechodi	tcpko	i	s	napevno	nastavenou	adresou,	nebude	ani	tak
problem	jako	v	linuxu	nebo	sambe,	ale	spis	v	tech	windowsech	nebo	nekde	v
hardweru.

[	S	|	SAM	]
:proste	kdyz	si	nepignes	tak	si	nepignes.

[	R	|	Ziginka	]
::-D

[	S	|	SAM	]
:a	nebo	bych	zkusil	v	tom	kompu	jeste	vymenit	sitovku	za	nejakou	vo	ktery	vis,	ze
stopro	chodi.	tim	by	se	dalo	taky	neco	ujasnit	:0)	budto	se	chytne	a	nebo	ne...

[	R	|	Ziginka	]
:vypada	to	na	switch

[	R	|	Ziginka	]
:tech	par	portu	bude	odstrelenych

[	S	|	SAM	]
:zkus	jen	tak	pro	zajmavost	prehodit	porty	abys	videla,	jestli	se	ti	ten	nefunkcni	komp
chytne.	odpoj	na	chvili	nejakyho	kolegu	:0)))

[	R	|	Ziginka	]
:jo	ted	sem	to	zkousela	a	vypada	to	na	blbej	kabel	ze	sitovky	do	switche

[	R	|	Ziginka	]
:se	z	toho	fakt	poseru	:-(

[	S	|	SAM	]
::0))))	tak	v	tom	pripade,	by	za	to	mohla	uklizecka

[	R	|	Ziginka	]
::-D

[	R	|	Ziginka	]
:takovej	navrh	uz	tu	jednou	byl

[	S	|	SAM	]
::0))))))

[	S	|	SAM	]
:treba	prejela	kabely	nejakou	zidli	nebo	tak	nejak,	uklizecky	sou	nebezpecny	:0)

[	R	|	Ziginka	]
::-D

[	R	|	Ziginka	]
:dik	za	dopoledne	:-)	mas	u	me	ruma

[	S	|	SAM	]
::0)))))))	budu	si	to	pomatovat	:0)

[	R	|	Ziginka	]
:stejne	kdyz	se	me	nekdo	zepta	v	cem	byl	problem	tak	nevim

[	R	|	Ziginka	]
:ja	taky	..	ses	jedinej	linux	guru	co	znam	:-)



[	S	|	SAM	]
:jasne.	nemusi	kazdej	znat	to	velky	know-how	administratoru	site	....	za	vsim	hledej
uklizecku	:0)))))

[	R	|	Ziginka	]
::-D

22.04.2005	v	12:00:16

chmm...

no	comment.	

21.04.2005	v	21:17:26

takže	neska	jenom	stručně

jojo,	zase	makam,	mám	tu	svoji	velikou	hračičku	jménem	počítač	a	stále	si	s	tím
hraju,	čím	víc	do	toho	dodělávám	věcí	tím	je	to	složitější	a	nepřehlednější.	a	tím
pádem	musim	zvládat	velikej	chaos.	nejčko	sem	si	udělal	špeka,	protože	mě	čeká	mytí
nádobí,	který	fak	nemám	rád,	ale	musí	se	to	udělat.	jo	to	je	holt	jeden	z	těch	špeků,
který	musí	člověk	nejspíš	v	domácnosti	dělat	a	i	když	se	mu	to	fak	s	chutí	nelíbí,	tak	je
prostě	udělá.	jinak	by	bylo	zbytečný	"bu	bu	bu"	a	tomu	se	normálně	uvažující	člověk
musí	vyhnout.	zvláště,	když	sem	tu	měl	k	obědu	kousek	velikej	pečenýho	kuřete.	kuře
je	moc	fajn,	to	každej	ví,	a	takový	ty	dnešní,	chemicky	vyhonění	a	rostoucí	pod
umělým	osvětlením	ve	velikejch	halách	v	malejch	kotcích,	s	neustále	se	posunujícím
jedním	pásem	se	syntetickým	hormonálním	žrádlem,	a	druhým	pásem,	kterej	odváží
chemický	kuřecí	kuřince,	který	se	vysypávaj	v	hale	postavený	vedle,	kde	zase	rostou
opět	pod	umělým	světlem	rajčata,	papriky	a	jiná	zelenina	dodávaná	do	hypermarketů,
a	který	sou	hnojený	těma	syntetickejma	kuřincema.	no	prostě	svět	je	v	poslední	době
takovej	plnej	syntetiky,	která	urychluje	běh	všeho,	protože	doba	je	čím	dál	tím	víc
rychlejší,	hezčí	jasnější,	no	kurwa	fakt	nechápu,	že	se	lidi	nechávaj	tahat	do
televizních	a	jinejch	mediálních	podvodů,	který	vás	zaručeně	neudělaj	hezčíma.	
no	prostě	jednoduše	řečeno,	dneska	sem	přišel	na	to,	že	všichni	sou	svým	způsobem
nespokojený,	v	prdeli	z	toho,	že	jejich	život	by	mohl	bejt	jinej	(i	když	existují	i	božské
vyjímky,	že	romane?	;-)),	a	že	každej	to	dává	nějak	jinak	najevo.	holt	sem	přišel	na
to,	že	i	intelektuálové	sou	úplně	v	prdeli,	ale	nechtěj	to	přiznat,	tak	píšou	úplně
zbytečný	vědecký	dlouhý	články	na	blisty.cz	a	sou	v	prdeli	z	toho,	že	nic	nezmůžou.
mě	osobně	je	novej	papež	úplně	uprdele,	protože	ho	neznám,	ale	vim	jen	jedno.
nevěřit	mu.	protože	novej	dosazená	AI,	je	úplně	něco	jiného,	než	avizovaná	Gen1.	No
prostě	i	ve	vesmíru	řádí	uřednickej	šiml.	

21.04.2005	v	18:25:44

hc,	neska	sem

workowal,	takže	jsem	se	wěnowal	swému	konfigurujicímu	se	serweru.	ne	seweru,	ale
serweru	a	je	toho	na	mě	nějak	neska	už	moc.	

20.04.2005	v	22:21:13

Windows	1983	pre-Version	1.0

aneb	jak	to	vypadalo	ve	středověku.	

19.04.2005	v	10:40:11

no	musim	se	pochválit,

abych	pořádně	zasmrděl,	ale	podařilo	se	mi	celkem	bez	problému	nainstalovat	linux	na
platformu	AMD64,	takže	to	už	je	třetí	v	pořadí	platforma,	kterou	mám	relativně
zmáklou	-	x86,MIPS	a	nyní	AMD64.	

18.04.2005	v	17:43:12

romanovi,	aby	mu

ukápla	slzička	z	očí.	;-)	

http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?r=domaci&c=A050421_193845_domaci_lja&t=A050421_193845_domaci_lja&r2=domaci
http://toastytech.com/guis/win1983.html
http://www.novinky.cz/05/43/66.html


18.04.2005	v	17:28:33

z	moci	dané	nemocí

čestně	prohlašuji,	že	jsem	skutečně	mimozemšťan	a	pokud	nad	tím	ještě	někdo
pochybuje,	tak	má	holt	smůlu.	Neska	sem	totiž	dostal	zprávu	z	centrály,	že	výměna
vlády	v	této	pofiderní	zemičce	nebude	tak	snadná,	neb	průzkumný	tým	zjistil,	že	v
hlavě	stanislava	grosse	nesídlí	již	dávno	mozek	stanislava	grosse,	ale	nýbrž	vesmírný
parazit,	který	je	znám	pod	identifikační	značkou	Par-Zit-65x.	Tento	objev	si	zaslouží
pozornost	vědců	z	mé	domácí	planety,	protože	již	pár	století	vašeho	pozemnského
času	považovali	tohoto	tvora	za	vyhynulého.	Par-Zit-65x	je	sice	na	nižším	vývojovém
řebříčku	než	je	mé	ego,	ale	vědce	fascinuje	jeho	schopnost	nahradit	kompletně
mozkovou	činnost	napadeného	tvora.	Lidově	řečeno,	parazit	vyžere	mozek	svý	oběti	a
začne	fungovat	místo	něj.	No	a	ve	výjmečných	případech	se	stane,	že	si	toho	oběť	a
její	okolí	vůbec	nevšimne	a	nechá	jej	vklidu	rozmnožovat,	což	pak	mívá	za	následek
lidově	řečenou	"epidemii	blbosti,	která	se	šíří	rychlostí	světla."
Takže	drazí	budoucí	otroci,	jedinou	obranou	je	zůstat	stranou	od	každého,	o	kom	si
myslíte	,že	je	debil.	Toť	jednoduché.	

18.04.2005	v	17:26:04

neska	sem	se	probudil	nasranej

neska	sem	se	probudil	volako	aký	nasratý.	Jestli	je	to	počasím	a	nebo	pondělkem
nevim,	fucktem	fak	je,	že	jediný	co	je	pozitivní,	že	mě	čeká	neskem	instalace	amd64.
taxem	zvědavej.	jinak	vejkend	ok,	kalba	ok,	akce	ok,	všetko	ok,	ale	práce,	ta	práce,
do	ní	mě	nějak	nebaví	zase	chodit.	

18.04.2005	v	11:27:35

jednoduše	řečeno

neska	večer	bude	kalbaáááááá.....!!!!!!	což	mi	určitě	vynahradí	moji	dnešní
nespokojenost	s	krásným	dnem,	který	sem	musel	přetrpět	v	práci.	

15.04.2005	v	16:33:37

no	já	šílený	muž

nemám	v	kapse	nůž.	neska	sem	dvě	hodiny	sháněl	dva	lístky	na	let	it	roll,	ale
normálně	sehnal	jsem	jen	jeden	poslední	v	jednom	šopu	a	paxem	už	hodinu	lítal	po
tiketpro	a	tiketstream,	bontonland	a	úplně	jiný	šílený	budovy	v	centru	prahy.	václavák
hustej.	no	bez	keců,	lístky	už	nebyly.	to	by	mě	zajmalo	co	je	to	za	axi.	fak	že	jo.	ale
jinak	dobrý.	bezdomovci,	punkáči,	fetky,	alieni,	manažeři,	buznysmeni	a	jiná	podobná
havět	je	v	ulicích.
Jinaxem	taky	šel	kolem	hlavního	nádraží	a	zrovna	tam	ňáká	štětka	(bez	urážky,	ale	ta
ženština	tak	vypadala)	něco	šíleně	vyřvávala	a	mlátila	nějakýho	cikána,	asi	nejspíš
pasáka	před	bandou	fakt	divnejch	týpků.	hlavní	nádraží	je	síla.	

14.04.2005	v	19:31:58

bitka	hardcore

here.	

13.04.2005	v	18:19:17

no	kurwa

jistě	ste	si	někteří	všimli	v	jedný	poznámce	pod	nějakým	mým	slintem	tohodle	odkazu.
(thnx	to	jaxymko)	A	je	to	pravda	pravdoucí,	buďte	fak	rádi,	že	si	můžete	tady	na	mym
serveru,	na	mejch	stránkách	napsat	cokoliv,	ať	ta	pravda	bolí	a	nebo	nebolí,	ale	gross
je	fakt	kokot	a	někdo	by	ho	měl	pověsit	za	koule	do	průvanu,	aby	se	trošku	probral	z
toho	bezvědomí	ve	kterým	teďka	je.	Už	aby	byl	vyměněnej....	

13.04.2005	v	17:59:06

http://www.novinky.cz/05/40/55.html
http://www.lupa.cz/clanek.php3?show=4039


vážení	soudruzi,	vážené	soudržky

doba	je	zlá	a	je	se	rozhodl	udělat	v	mnoha	věcech	pořádek.	Proto	sem	začal	u	svého
osobního	počítače,	který	si	již	dlouhou	dobu	stežoval,	že	z	jeho	280GB	diskovýho
prostoru	je	k	mému	užití,	resp.	k	mým	záholám	filmů	a	muziky,	k	dispozici	cirka	asi
4GB.	Což	je	kurwa	málo.	A	taxem	se	teďka	nasral	a	smazal	všechny	data,	který	sou	mi
na	hovno	a	nebo	dokonce	nevim	co	v	některých	adresářích	je.	Jo	to	je	holt	realita
jaxviňa.	Ta	vůbec	bejvá	někdy	krutá	jako	sviňa	antarktická.	

Kdybyste	náhodou	nevěděli	co	to	je	antarktická	sviňa,	tak	vězte,	že	jako	Bůh	jsem
právě	toto	zvíře	stvořil.	Až	ho	vědci	objevej,	tak	budou	čumět	přesně	jako	antarktický
svině.	Barva	bílá,	splývající	s	barvou	sněhu	(zde	jsem	musel	božsky	uvažovat,	že
existuje	256	druhů	sněhu),	nožičky	krátké	jakob	buldočí,	dva	ocásky	(jeden	v	zadu	a
jeden	na	hlavičce),	tři	oči	(dvě	normálně	a	třetí	vzadu	nad	ocáskem	-	někdy
způsobující,	že	když	má	sviňa	zvednutý	ocásek,	tak	nevidí	co	se	za	ní	děje	a	dle	mých
božských	předpokladů	by	měly	nastávat	situace,	že	sviňa	uvidí	dozadu	jen	v	případě,
že	bude	mít	staženej	vocas,	ale	což	současně	bude	znamenat,	že	je	v	prdeli	a	že	se
bojí.	V	případě,	že	je	zvednutý,	tak	to	znamená,	že	je	v	pohodě,	že	se	ničeho	nebojí,
ale	zase	nevidí	dozadu	takže	se	může	přiblížit	nějakej	čůrák	a	ohrozit	ji	-	jako	to	svini,
ne	její	prdel),	jeden	čichový	orgán,	jedny	ústa	a	jeden	vyměšovací	otvor.	Taktéž
součástí	antarktický	svině	jest	rozmnožovací	orgán,	který	sem	uspůsobil	divokému
prostřední	antarktidy,	takže	velice	jednoduše	a	lidsky	řečeno,	svině	antarktická	je
hermafrodit,	protože	v	takový	prdeli	jako	antarktida	nikdy	nevíte	za	jak	dlouho	a
hlavně	kdy	na	svini	narazíte.	Velikou	vymožeností,	jak	by	řekli	vědci	-	evolučním
procesem	získané,	je	100%	kompatibila	rozmnožovacího	orgánu	svině	antarktické,	s
řitním	otvorem	lidské	rasy.	Díky	této	vyfikundaci	božsky	předpokládám,	že	při
kontaktu	s	lidmi	dojde	k	prudkému	rozmnožení	této	nové	rasy	na	planetě.	A	to	ani	lidi
nevěděl,	že	jinak	inteligence	této	rasy	je	na	bodu	mrazu.

No	jináče	sem	včera	po	dlouhé	době	hovořil	se	svojí	centrálou	na	domovské	planetě,	a
po	náročném	a	dlouhém	rozhovoru	došla	rada	nejmladších	k	závěru,	že	AI	na	Zemi
nazývanou	Michael	Jackson	bude	nutné	přesunout	na	jinou	planetu,	protože	někteří
jedinci	na	této	lehce	ujeté	planetě	špatně	posoudili	situaci,	a	normální	kompletní
vědecké	studie	mladé	generace	domorodců	zahrnující	a	důkladné	kontroly	tělesných
dutin,	a	mylně	ji	zaměnili	za	nějaké	zneužívání.	A	při	tom	je	zajmavé,	že	nikomu	z	nich
nevadí,	ne	zcela	politicky	korektní,	unosy	obyvatel	či	dokonce	výměny	některých
vůdčích	osobností	národů	za	zcela	blbé	roboty	z	první	generace.	Což	mi	říká,	že	jsem
také	ohlásil	pozastavení	funkcí	robota	XR54-Gen1,	lidmi	označovaného	jako	papež	Jan
Pavel	II.,	protože	mu	došli	jaderný	baterky.	A	tak	ostatní	inteligentní	roboti,	povětšinou
převlečený	za	kardinály,	museli	veřejnosti	ohlásit	úmrtí	jejich	milovaného	vůdce,
protože	výměna	baterek	vyžaduje	speciální	prostory,	které	nejsou	na	zemi	k	dispozici
a	robot	musí	být	převež	na	dobu	asi	tří	měsícu	na	nejbližší	technické	stanoviště,	které
je	za	planetou	nazývanou	Pluto.

No	a	nakonec	jsem	se	musel	zmínit	o	situaci	v	oblasti	nazývané	Česká	kotlina,	kde	žiji
z	toho	důvodu,	že	je	tu	klid,	pohoda,	nikdo	si	nikoho	nevšímá,	dá	se	tu	v	klidu	zahulit
a	nejsem	tu	sám.	Mimozemšťanů	sou	tu	mraky,	ale	to	už	sem	se	kdysi	zmiňoval.	Ale	je
tu	problém	v	mistní	vládě,	popravdě	řečeno	nápad	s	antarktickými	sviněmy	mě	napadl
po	jednom	špeku,	dyž	sem	viděl	zprávy,	blbnou,	fakt	blbnou	ty	lidi	a	serou	mě.	No	ve
stručnosti,	ani	se	moc	neradili,	protoze	z	hlediska	vesmíru	nemá,	ňáká	bezvýznamná
vláda	někde	v	prdeli,	žádnej	význam	a	vliv.	Tak	během	několika	dnů	budé	celá
obměněna	starými	dobrými	Gen1-čkami.	Já	myslim,	že	lidi	snad	budou	spokojený.	

Takže	to	je	asi	tak	to	podstatný	co	by	vás	mohlo	zajmat.	Nějaxem	teďka	nestíhal	v
poslední	době	no,	sem	takovej	rozlítanej	a	neska	náhodou	měl	přijet	týpek	s	kompem
na	nainstalování,	mimochodem	ňáký	64bitový	AMDéčko	-	taxem	se	docela	těšil,	bude
na	tom	linuks	a	nějaký	služby	klasický,	pop3,	smtp,	http,	sql	a	tak.	No	znáte	to	snad,
nejste	žádný	spíčený	lameři,	že	jo?	No	kurwa,	což	mi	ještě	připomíná,	že	sem	byl	tak
před	hodinou	a	půl	nakupovat	v	Otravinách	xleba	a	housky,	a	že	tam	bylo	mraky
starejch	lidí,	no	fak	sem	nadával,	protože	maj	na	to	kurwa	celej	den	a	voni	musej
vylýst	zrovna	v	okamžiku,	kdy	lidi	choděj	z	práce	a	sou	jich	všude	mraky.	No	stejnej
massacer	byl	dyž	sem	včera	jel	v	šest	z	kačerova	ze	schůzky	se	zákazníkem.	myslim,
že	sme	si	ve	finále	všichni	vzájemně	mysleli,	že	"já	sem	snad	jedinej	normální	a	ten
zbytek	sou	kokoti".

13.04.2005	v	17:54:35

o5	nestíhačka

ve	stíhačce.	Jojo,	nestíhám.	Mám	v	hlavě	nějaký	sraní,	ale	nestíhám	ho	vysrat	na
elektronickej	papír.	Venku	je	hezky	a	mě	čeká	ve	čtyři	sxůzka	s	klientem.	Fuj	ho.	



12.04.2005	v	13:11:14

večerní	vysrání

nudu	vyhání.	

11.04.2005	v	19:58:55

ranní	vysrání,

problémy	vyhání.	

11.04.2005	v	09:31:06

massacer	jako	blazen

jezis	smarja	nenavidim	patky,	protoze	vsici	chteji	mit	vseco	a	uplne	idealne	dneska,
protoze	na	kazdyho	tlaci	nekdo,	kdo	chce	mit	vecer	cistej	stit.	Uffffff.......	Kez	bych	byl
rentier....	Coz	nejsem,	tak	jedu	neska	vecer	aspon	zakalit	mimo	prague.	

08.04.2005	v	13:56:39

štyři	roky	mrtvá	čivava

pomatujete	na	příběh	o	zdegenerované	čivavě,	která	umře	a	panička	se	soudila?	Už	to
skončilo.	Budiž	zbytkům	čivavy	země	lechká.	

07.04.2005	v	19:29:36

na	tom	se	nic	nezmění

sem	si	teďka	uvědomil	používam	nějak	často.	Je	to	hrozný,	když	si	jeden	uvědomí,	že
nějaký	slovní	spojení	či	jen	jedno	slovo	používá	moc	a	že	už	je	vlastně	až	trapný,	ale
faktem	je,	že	se	občas	stává	a	nic	se	na	tom	nezmění.	Maximáně	to	slovní	spojení.	

07.04.2005	v	19:24:29

víte	co	lidi	je	za	bug?

já	bych	kurwa	něco	napsal	i	delšího	a	lepšího,	než	jen	nějaký	spíčený	odkazy	kamsi	na
web	s	rádoby	ftipnejma	poznámkama,	ale	kurwa,	je	to	síla,	nemám	čas.	Resp.
nestíhám,	takovejch	jinejch	věcí,	který	sou	nutnější	se	musí	udělat.	No	navíc	du	zejtra
instalovat	cosi	k	nějakejm	právníkům,	taxem	lehce	nervous,	voni	ti	právníci	sou	divný,
na	tom	nikdo	nic	nezmění.
Navíc	se	mi	nejčko	po	půl	roce	ozval	týpek,	přes	kterýho	mám	net,	a	samozřejmě	si
vzpomněl	na	love,	kerý	sem	mu	nutil.	Tak	došlo	k	drobné	slovní	přestřelce	a	drobné
názorné	ukázce,	kdo	je	tady	admin	(pozn.	bohužel	na	síti,	ten	kdo	je	admin	je	prstě
víc	a	to	se	musí	vzít	jako	reálnej	fakt),	sme	se	myslim	jako	relativně	normální	lidi
docela	v	klidu	dohodli	ke	vzájemné	spokojenosti,	protože	kurva,	kdo	u	měl	byl,	tak	ví,
proč	sem	od	začátku	prachy	nutící	velice	spokojený	zákazník	a	na	tom	se	vůbec	nic
nezmění.	I	kdyby	mý	prachy	za	net	šly	třeba	čínskejm	obchodníkům	s	dětskými	otroky
nebo	kolumbijský	narkomafii.	

07.04.2005	v	19:19:22

dostat	trafiku

je	taky	asi	velká	výhra.	(thnx	to	jaxymko)	

06.04.2005	v	12:36:33

ale	něco	pozitivního	pro	nešek

ze	života	mých	oblíbených	božských	mravenců.	

05.04.2005	v	17:59:31

http://www.novinky.cz/05/36/92.html
http://lidovky.centrum.cz/archivln/archivln.phtml?id=343497&sec=20&d=6&m=4&y=2005&dat=20050406#clanek
http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/FA422F5BA3A27A7AC1256FBF003A0CFD


kdybych	to	byl	býval	věděl,

tak	bych	si	velice	rychle	vzpomněl,	že	já	mám	ten	nárok	a	tudížto	sme	mohli	třeba
profetovat	900000.	Což	by	jistě	jisto	byla	super	věc.	(pozn.	fak	nevim	jestli	si	standa
dělá	prdel,	ale	bojim	se,	že	ne.	Holí	mu	normáně	kalhoty	vyprášit.)	

05.04.2005	v	15:15:29

pošta	hardcore

ha,	fčera	sem	totiž	přišel	do	fachy	a	nějaxem	zjistil,	že	nám	od	soboty	nepřišel	ani	bajt
počty.	taxem	nad	tím	bádal	a	bádal,	až	sem	vybádal,	že	spíčený	ádéesélko,	vo	kterým
sem	si	myslel,	že	má	tři	měsíce	výpovědní	lhůtu,	takže	má	tu	lhůtu	dva	měsíce	(resp.
mělo),	tudížto	nám	v	sobotu	přestala	chodit	počta.	Což	samozřejmě	znamenalo,	že
sem	měl	v	pondělí	qalt	jakosviňa,	abych	překlopil	dns	záznamy,	přeregistroval	glue	a
překonfiguroval	servery.	no	neska	odpoledne	se	to	začíná	celý	zase	hejbat,	takže	si
myslim,	že	to	bude	ok.	ale	stress	jaxviňa.	

05.04.2005	v	14:54:37

veverka	Zhuli	je	dylina

včera	sem	na	stromě	v	rígráku	potkal	veverku	Zhuli,	která	utekla	z	toho	svýho
vyhulenýho	skanzenu	mezi	normální	veverky.	a	jak	ta	lítala	po	stromech,	tak	si
uvědomila,	že	i	vostatní	veverky	hulej	ba	dokonce	kradou	zhuhlencům	špeky	nebo
špačky	ze	země	a	ty	pak	dohulujou.	a	taxi	uvědomila,	že	je	to	výhul	jako	prase.	jenže
já	seru	na	nějaký	veverky,	stejně	kdyby	nebylo	mě,	tak	by	nebylo	ani	veverek	a	jinýho
podobnýho	živočisnýho	svinstva,	takže	kdybych	si	v	tuhle	chvíli	řek	"budiž	veverkám
země	lehká",	tak	budete	čumět	jako	krávy	až	si	všimnete,	že	veverky	najednou	začaly
slejzat	ze	stromů,	a	čím	víc	se	přiližujou	zemi,	taxe	morfujou	v	krtky	a	pomalu	se
zahrabávaj	do	země.	

03.04.2005	v	13:52:50

já	se	nemodlím

za	umírajícího	papeže,	protože	ten	už	je	celkem	v	klidu	a	ví,	že	nic	jiného	než	smrt	jej
nečeká.	já	se	modlím	jen	za	to,	aby	grossovi	nějaká	čugálka	ujela	hlavu.	no	ale	jinak
sem	úplně	normální	nenásilnej	člověk,	kterej	si	hledí	svýho	a	vo	nic	jinýho	se	nestará.	

02.04.2005	v	11:48:58

víte	co	lidi

já	mám	teďka	poněkud	jiné	starosti,	takže	nějak	nestíhám	psát	něco	do	deníčku.	ale
neska	je	první	apríl	a	ještě	navíc	vylezlo	sluníčko,	který	vytáhlo	na	světlo	moje	boží
spoustu	důchodců,	bezdomovů	a	jinejch	živlů,	kteří	prohledávali	odpadkové	koše,
spousta	vyhulenců,	sem	tam	ňáká	fetka,	takže	prostě	úplně	hustej	aprílovej	den.	jsem
rád,	že	je	večer	a	protože	sem	měl	neska	docela	zajmavou	haluz,	kdy	sem	trpěl
pocitem,	že	studená	voda	z	modrýho	kohoutku	je	zkurveně	vařící,	taxe	du	válet.....	a
tak	no	kurwa	jo....	jaro	je	ale	super.	akorát	sme	si	neska	z	ženou	a	jedním	známým
uvědomili,	jaxi	sou	někteří	lidi	venku	zkurveně	podobní.	oblečení,	sestřihy,	kalhoty,
boty.	všichni	chtěj	bejt	in	street	style	a	co	z	toho	maj?	jsou	stejní,	šediví,	smutní	a	s
nějakým	blbým	výrazem	ve	xixtě.	Za	to	já,	dyž	se	to	tak	vezme,	jsem	teďka	těžce	v
pohodě.	

01.04.2005	v	20:56:08

http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?r=domaci&c=A050405_145630_domaci_mad&t=A050405_145630_domaci_mad&r2=domaci
http://zpravy.idnes.cz/krimi.asp?r=krimi&c=A050405_135344_krimi_mad

