
a	přitom	je	úplně	normální

31.08.2006	v	11:22:56

chtějí	mu	zničit	pověst!!

chudák	Jandák	je	tyranizován	zlými	novináři	z	vyšších	sfér.	Mezi	náma	řečeno,	nechtěl
bych	bejt	tím,	kdo	bude	ministerstvo	přebírat	po	oblíbeným	ministrovi,	protože	ten
člověk	na	mě	působí	dost	postiženým	dojmem.	Dlé	mého	názoru	by	z	něj	byl	akorát
výbornej	alkoholik	a	obyvatel	městských	kontejnerů....	

31.08.2006	v	09:37:55

blogy	jsou	mrtvé

a	mě	se	vůbec	nelíbí	výraz	blog.	bloguje	kdejakej	debil,	kterej	propadl	mánii	blogů.
blogů	jsou	po	netu	možná	i	milióny.	toto	není	žádnej	posranej	blog,	ale	nýbrž	regulerní
deník	mimozemšťanův,	který	jest	vysazen	na	této	planetě,	aby	ji	pořádně	prozkoumal,
na	základě	čehož	bude	sepsána	studie	pro	Intergalaktickou	radu,	jejímž	stěžejní
myšlenkou	bude	"Zničit	či	nezničit".	Prostě	studie	o	proveditelnosti	likvidace	této
planety.	

30.08.2006	v	17:40:38

na	čom	záleží?

na	velikosti	a	nebo	na	množství???	

30.08.2006	v	14:13:11

tak	už	to	hajzla

konečně	zavřete	tam	kam	patří!!!	Do	blázince!!!	

29.08.2006	v	16:29:32

chlupatý	mejdlo

pro	ovládání	počítače.	

29.08.2006	v	08:50:27

http://zpravy.idnes.cz/chteji-znicit-moji-povest-tvrdi-jandak-dya-/domaci.asp?c=A060830_210342_domaci_dp
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drobná	oprava	ankety

pro	případné	ženy	čtoucí	tento	produkt	šílenství,	v	rámci	zachování	rovnosti	a
spravedlnosti,	přidal	jsem	do	otázky	v	anketce	(a),	protože	každý	může	mít	prostě	dva
ptáky,	bez	rozdílu	pohlaví.	I	když	můj	osobní	názor	je,	že	jeden	bohatě	stačí	a	i	tak	je
s	ním	moře	práce.	

28.08.2006	v	21:58:55

co	je	na	tom,

že	máme	rádi	atom.	

28.08.2006	v	16:43:50

Jak	se	informatik	třese	zimou?

h-t-t-p-w-w-w

28.08.2006	v	10:07:18

počítače	sou	maso

a	né,	že	nééééé.

(thnx	to	pupu)	

27.08.2006	v	11:54:17

prst	bóží

Smuteční	obřad	v	nizozemském	městě	Vorden	se	v	pátek	proměnil	v	tragédii.	Během
pohřebního	ceremoniálu	zabil	blesk	dva	členy	křesťanského	hudebního	uskupení
Sursum	Corda.	Ti	přišli	zahrát	a	zazpívat	na	pohřeb	jednoho	svého	bývalého	kolegy.
Blesk	udeřil	do	stromu,	pod	kterým	se	hudebníci	před	náhlou	bouří	skryli.	Tři	lidé
odnesli	úder	blesku	zraněním,	čtrnáctiletá	dívka	a	59letý	muž	ale	zásah	nepřežili.

link	

26.08.2006	v	11:05:29

sobota

dneska.	

26.08.2006	v	10:29:39

pytel	sraček

no,	to	byl	taky	dneska	jeden	z	výrazů,	kterej	padl	na	jednání....	popravdě	řečeno,	je	to
těžce	vysoká	hra	patriotů...	no	jenže	co	v	týhle	zemi	není	pytel	sraček...	že?	A	z
lidovců	se	mi	chce	zvracet	dvojnásob...	

24.08.2006	v	16:08:51

čtvrtek

mám	za	sebou	další	jednání.	je	to	prostě	surový	jednat	se	státním	vorgánem,	protože
to	je	fak	hnussssss.	jedna	noha	neví	co	dělá	druhá	a	hlava	netuší,	která	bije,	protože
fak.	takže	v	podstatě	už	14dní	jednáme	a	nebo	čekáme	až	z	těch	kokotů	něco
vypadne,	ale	reálný	informace	nutný	pro	život	stále	nikde.	chjo,	sem	takovej	ňákej
unavenej	z	toho	všeho.
takže	jediný	pozitivum	dneška	je,	že	trávová	zelená	je	in.	

24.08.2006	v	14:05:35

http://technet.idnes.cz/jaderne-zbrane-testovano-na-lidech-zviratech-i-zemi-fxv-/tec_checktech.asp?c=A060825_144553_tec_checktech_NYV
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několik	smutných	komentářů

dneska	mě	nic	chytrýho	nenapadlo,	takže	snad	jen	pár	smutných	komentářů	qěci.
a)	Jste-li	zaměstnavatel,	je	možné	zaměstnancům	lámat	ruce.
b)	Komerční	banku	vytunelovali	zlí	lidé.	To	je	mi	fak	líto,	ale	tak	nějak	žiju	s	pocitem,
že	problém	bude	spíše	mezi	židlí	a	klávesnicí.	Mám	nějakou	soukromou	tuchu,	že	to
bude	problém	jako	s	těma	debilama	co	serfovali	po	porno	sajtách	a	díky	bezpečnému
prohlížeči,	vlastní	nadrženosti	a	blbosti	si	do	kompu	nainstalovali	nějakej	ten	zábavnej
dialer	co	se	dozajista	navíc	tvářil	jako	hra	s	nahatejma	slečinkama.	A	teďka	chtěj,	aby
nemuseli	platit	ČT	tisícové	poplatky	za	dialup	na	drahý	linky.	No	a	v	případě
komerčky???	Tak	jak	znám	jejich	bankovnictví,	ani	bych	se	nedivil,	kdyby	to	byli
inteligenti	co	si	napsali	heslo	do	souboru	a	celej	disk	(potažmo	adresár)	s	internet
bankingem	nasdíleli	do	nějaký	tý	P2P	sítě.	Taky	už	sem	během	svého	letitéto
zálohování	internetu	narazil	na	pár	userů	co	měli	nasdílený	svoje	bankovní	aplikace
včetně	certifikátů...	Možná	by	to	stálo	za	bližší	průzkum	a	dalo	by	se	tak	dobře
vydělat....	:)
c)	Nechci	žádnej	delší	pracovní	týden!!!	FAK	OF!!!!	Mě	se	nikdo	neptal!!!
d)	letos	se	prostě	urodilo.	co	je	na	tom	divnýho.	

23.08.2006	v	14:56:46

mitnick	není	hacker!

kdy	to	lidi	konečně	pochopěj...	:S	aneb	co	je	to	za	hackera,	když	se	nechá	chytit,	že?
:)

faking	technet

zone-h.org

22.08.2006	v	15:27:22

jedlá	soda

tak	toto	mě	fak	asi	nevzruší:	Chlípník	se	pokusil	znásilnit	toaletářku	

22.08.2006	v	15:14:38

Rozhovor	Američana	s	Čechem:

A:	In	the	USA	we	have:	George	Bush,	Stevie	Wonder,	Bob	Hope,	Johny	Cash....
Č:	In	the	Czech	Republic	we	have	Paroubek	-	no	wonder,	no	hope,	no	cash.

(thnx	to	jachymko)	

22.08.2006	v	15:09:47

anketky

rozjel	jsem	anketky,	jak	ste	si	již	mohli	možná	všimnout...	Tož	ta	první	byla
inspirována	nebohým	Indem	co	byl	majitelem	dvou	ptáků.	

22.08.2006	v	13:45:33

úchylnost

jako	správný	guru,	který	říka	svým	ovečkám	co	je	a	co	není	úchylné,	říkám:	Toto	je
zvrhlá	úchylka,	kam	se	na	ní	hrabe	hrabě	Nosferatu....	Fuj	ho,	baby	bych	se	lek,
potkat	ji	někde	v	noci...	Ale	což,	amerika	je	země	otevřených	možností	...	

21.08.2006	v	13:29:14

co	je	lepší?

najít	mrtvolu	při	houbaření	a	nebo	mít	dva	čůráky?????	

http://www.novinky.cz/krimi/muz-zlomil-ruku-brigadnici--nesouhlasila-s-vyplatou_93818_s20um.html
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http://zpravy.idnes.cz/houbari-krome-hribku-nasli-v-lesich-i-mrtvoly-faa-/krimi.asp?c=A060821_160158_krimi_cen
http://technet.idnes.cz/stranka-nejznamejsiho-hackera-byla-hacknuta-fmz-/bezpecnost.asp?c=A060822_105717_bezpecnost_NYV
http://www.zone-h.org/content/view/14073/31
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http://www.novinky.cz/krimi/houbar-nasel-v-lese-zakopanou-mrtvolu_93625_5gpfo.html
http://www.novinky.cz/koktejl/muz-se-dvema-penisy-se-chce-jednoho-zbavit_93605_is961.html


21.08.2006	v	11:38:29

Iwku	zejtra	pustěji

takže	už	to	snad	bude	ok.	Ufff...	byla	to	psycha	akce,	kterou	sem	využil	k	tomu,	že
jsem	udělal	doma	menší	perestrojku.	ha	ha	ha	

21.08.2006	v	11:27:43

může	mi	někdo	vysvětlit

pozici	ČTÚ???	Je	to	snad	státní	organizace	a	tak	nechápu,	proč	by	se	měla	z	mejch
daní	platit	cizí	blbost.....	

18.08.2006	v	14:42:23

policajtů	se	nebojim,

neb	oni	se	bojí	mě.	:))	

18.08.2006	v	12:56:20

zelenou	může	pít

jenom	excelentní	debil....	:)	

17.08.2006	v	16:29:33

FAKING	SLEPÁK	II.

nejčko	mi	přišla	smska	od	Ivčí,	že	to	bolí	jako	čert,	ale	že	snad	ok.	Uff	FAKING
SLEPÁKY!!!	

16.08.2006	v	22:02:53

FAKING	SLEPÁK

taxem	se	právě	vrátil	z	nemocnice.	Ivku	včera	bolelo	břicho	a	tak	byla	neska	u
doktorky	a	dopadlo	to	tak,	po	všech	těch	testech,	že	ji	zdetekovali	vadnej	slepák.
Takže	předpokládám,	že	ještě	dneska	půjde	pod	kudlu...	
FAKING	SLEPÁK!!!	FAKING	SLEPÁK!!!	FAKING	SLEPÁK!!!	FAKING	SLEPÁK!!!
FAKING	SLEPÁK!!!	FAKING	SLEPÁK!!!	FAKING	SLEPÁK!!!	FAKING	SLEPÁK!!!
FAKING	SLEPÁK!!!	FAKING	SLEPÁK!!!	FAKING	SLEPÁK!!!	FAKING	SLEPÁK!!!
FAKING	SLEPÁK!!!	FAKING	SLEPÁK!!!	FAKING	SLEPÁK!!!	

16.08.2006	v	18:37:14

story	jak	z	Lynche

Unesená	stopařka	mezi	gynekologicko-sadomasochistickými	úchyláky	...	Scénář	na
horror	jak	vyšitej	...
PS:	čera	sem	trošku	bumbal	pívo	a	kouřil	špeky,	takže	podle	toho	vypadám...	

16.08.2006	v	09:36:19

Prožitek	Akutní	Intoxikace	Kanabis

PAIK:	http://patizon.wz.cz/psycho/PAIK.htm
(thnx	to	pupu)	

15.08.2006	v	10:47:08

úplně	teda	přesně	nevim

ale	nějak	teda	pak	nechápu	jak	to	bude	s	tim	mym	slavnym	smyslem	pro	ftip,	když
sem	prej	děsnej	suchar	a	nemam	smysl	pro	humor.	:)	

http://www.zive.cz/h/Bleskovky/AR.asp?ARI=130795
http://zpravy.idnes.cz/policie-se-boji-hackeru-proto-radsi-nema-internet-f70-/domaci.asp?c=A060817_131054_domaci_ton
http://super.cz/klepy/9244-savka-se-pomocil-a-pozvracel.html
http://zpravy.idnes.cz/stoparka-prchla-veznitelum-jeden-se-pred-policii-zastrelil-p4w-/krimi.asp?c=A060815_211525_krimi_ad
http://patizon.wz.cz/psycho/PAIK.htm
http://www.novinky.cz/zena/zdravi/zeny-maji-jen-polovinu-muzskeho-smyslu-pro-humor_93043_4vu38.html


14.08.2006	v	20:56:52

mrtvej	skaut,	dobrej	skaut.

skauti	jsou	škůdci	přírody.	Kromě	toho,	že	nemají	rádi	party	v	přírodě,	rozdělávají	v
lesích	ohně	a	dělají	nepořádek.	Vy,	jako	vládci	lesa,	tomu	musíte	zabránit...	

14.08.2006	v	11:02:55

amici	sou	stejně	ujetý

a	prostě	jim	skutečně	nerozumim.	stará	dobrá	evropa....	

13.08.2006	v	10:39:55

asi	prestanu	pít

semtex,	poslouchat	mp3ky	a	fotit,	abych	náhodou	nevybuchnul.	:)
(Spiklenci	prý	zamýšleli	smíchat	britský	sportovní	nápoj	s	gelovitou	látkou,	a	vytvořit
tak	silnou	výbušninu,	kterou	by	odpálili	s	pomocí	přehrávače	MP3,	mobilního	telefonu
nebo	fotoaparátu.)	

11.08.2006	v	09:47:09

troška	humoru

něco	málo	policejního	humoru

http://www.gepard.cz/test/mp1.jpg
http://www.gepard.cz/test/mp2.jpg

(thnx	to	pupu)	

10.08.2006	v	16:15:50

kdo	si	nehoní,	není	čech!

takže,	kdepak	jsou	ty	davy	skvělých	čechů	co	vítají	své	hrdiny??	Copak	si	v	týhle
republice	nikdo	nehoní	a	nikdo	není	schopen	ocenit	skvělý	výkon	našeho	borce?	Je	více
než	pravděpodobné,	že	šest	a	půl	hodiny	tvrdého	honění	dá	zabrat	víc	než	hockeyový
match	nějakých	pofidérních	sportovců.	Tož,	poblahopřejme	ke	krásnému	druhému
místu	a	téže	přejme	mnoho	krásného	honění	i	do	budoucnosti.	Kdo	si	nehoní,	není
Čech!	Hop,	hop,	hop!	

09.08.2006	v	14:47:02

gameska

mám	teďka	takový	období,	kdy	pařim	gamesku.	a	jedná	se	přesně	vzato	o	Fish	Fillets.
Chytlo	mě	to	jaxviňa.	

09.08.2006	v	14:37:11

lopata,	hrách	a	tykva

pičo,	to	sou	fak	ména	jak	kdyby	někdo	pomenovával	kokoty.	ja	sem	neska	zpruzenej	a
nasranej,	jako	bych	šlápnul	do	vytuněnýho	hovna.	

08.08.2006	v	18:42:01

CZECHTEK2K7

aneb	těšíme	se	na	příští	rok.	:)
a	nebo	možná	ne.	:(
Kdo	ví.	:|	

07.08.2006	v	11:13:05

http://www.stagknight.com/STAGGY%20GAME.swf
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faking	hnus

faking	hnus	podzimní.	

07.08.2006	v	07:54:35

mimozemšťani	svolávají	své	děti

a	bude	toho	víc.	začalo	to	takto,	a	pak	takto	a	pak	....	

06.08.2006	v	15:46:52

ražniči

naložil	sem	maso	na	ufonský	ražniči.	když	se	to	povede	a	budete	hodný,	tak	vám
nasdílím	recept.	

05.08.2006	v	13:51:04

paradoxy	reality

největší	paradox,	kterej	v	poslední	době	zažívám,	je	v	podstatě	ten,	že	jsem	nastoupil
v	dubnu	do	firmy,	která	vypadala	jako	fungující,	jenže	tak	nějak	časem	vyplynuly	na
povrch	věci,	jako	že	majoritní	akciový	podíl	koupila	nějaká	firma	umístěná	kdesi	na
Kypru	a	dala	ultimátum,	že	pokud	nebudeme	mít	velkej	dlouhodobej	kšeft,	tak	nás
prostě	zrušej.	No	a	já	dostal	k	podepsání	smlouvu,	ne	na	dobu	neurčitou,	ale	nýbrž	na
dobu	určitou	a	navíc	do	30.9.2006.	Úplně	paradoxně	sme	navíc	začali	makat	na
projektu,	kterej	sem	dotlačil	já	osobně,	jenže	bude	výdělečnej	až	v	okamžiku,	kdy
bude	podepsána	smlouva.	A	ta	nebude	dřív	než	v	listopadu	nebo	prosinci,	ale	to	už
bude	po	firmě.	Šéf	je	docela	férovej,	snaží	se	zaměstnancům	sehnat	místa	v	jinejch
firmách,	kde	má	kontakty	a	mám	takový	podezření,	že	možná	bude	chtít	pokračovat
dál,	ale	s	tím,	že	by	založil	normální	sro-čko.	
Takže	současná	situace	je	taková,	že	mám	projekt,	kterej	by	v	případě	realizace
dokázal	nám	všem	dosáhnout	takových	zkušeností,	které	tady	v	republice	nikdo	nemá,
jenže	nemám	prostředky	ho	zrealizovat	sám.	No	prostě	je	tam	hodně	nejasností
ohledně	dalšího	směřování	a	navíc	mám	i	nabídky	k	práci,	jenže	je	tam	to	jenže.....
veliký	jenže...	Takže	mám	teďka	takový,	ne	moc	veselý	období,	který	navíc	mám
vložený	ve	škatulce	"vyčkávací	období".	Prostě	mám	tak	měsíc	a	půl,	abych	si	ujasnil
své	další	směřování.	Prostě	bude	muset	bejt	někdo,	pod	jehož	hlavičkou	se	to	celý
zvorganizuje.	Což	možná	mám.	Ale	bude	to	o	velice	rychlejch	rozhodnutích	a	dost
zodpovědnejch.
Jo,	a	tak	dál,	řečeno	stručně,	v	podstatě	situace	je	jasná.	Termín	mám	30.9.2006,	ale
je	značně	nejasná	po	tomto	datu.	Je	moc	informací,	i	mnoho	dalších	o	kterých	ani
nemůžu	napsat,	mnoho	výzev,	mnoho	problémů,	nejistot	a	tak	no.	Čekání	je	fakt
svinstvo.	V	podstatě	řešim	otázku	jistoty	a	nejistoty,	ale	ta	nejistota	je	prostě	výzva,
ale	riziko	jak	swiňa...	

04.08.2006	v	18:49:43

faking	seznam.cz

mi	neska	volali	lidi,	že	na	server	nechoděj	mejly	ze	seznam.cz.	no	jo,	dle	logu	se	ani
nedivim:

Aug	3	08:44:07	vyhuleny.net	postfix/smtpd[19133]:	connect	from
mxh.seznam.cz[194.228.32.26]
Aug	3	08:44:07	vyhuleny.net	postfix/smtpd[19133]:	NOQUEUE:	reject:	RCPT	from
mxh.seznam.cz[194.228.32.26]:	554	Service	unavailable;	Client	host	[194.228.32.26]
blocked	using	bl.spamcop.net;	Blocked	-	see	http://www.spamcop.net/bl.shtml?
194.228.32.26;	from="FAKING_USER@seznam.cz"	to="YYYYYY@YYYYYY.cz"
proto=SMTP	helo="mxh.seznam.cz"
Aug	3	08:44:07	vyhuleny.net	postfix/smtpd[19133]:	disconnect	from
mxh.seznam.cz[194.228.32.26]

04.08.2006	v	14:00:21

batolata,	batolata,

http://nacerno.blesk.cz/Clanek57550.htm
http://www.novinky.cz/krimi/ctyrlety-chlapec-prezil-bez-ujmy-pad-z-okna_92340_86hpc.html
http://www.spamcop.net/bl.shtml?194.228.32.26;


hejbejte	se.	:)
Jinak	sem	děsně	rád,	že	možná	konečně	někdo	za	českou	republiku	vyhoní	něco
užitečnýho,	když	na	to	ti	naši	poslanci	nemaj.	Tož	držme	mu,	přátelé,	všechny..	však
vy	víte	co	:)

04.08.2006	v	13:54:26

nešní	veselý	pátek

takže	začněmež	asi	takto.	veselí	skauti	už	dneska	nic	nevydrží,	natož	aby	byli	tak
odvážní	a	lovili	bobříky	plavání	a	potápění	na	sletu	všech	pedofilů	světa.	

04.08.2006	v	09:32:51

Bublan	ještě	nevybublal

a	já	jen	doufám,	že	už	brzo	vyšumí	do	ztracena...	:S	

03.08.2006	v	19:08:40

ach	jo	realito

toto	někdy	bolí,	jaxviňa.	chudák	konopí.	vona	i	taková	pálenka,	někdy	dokáže	nadělat
docela	škody.
No	co	jinak?	Jinak	nic,	až	na	to	že	je	teďka	takový	období,	kdy	se	mi	hrnou	nabídky
práce.	:)	kromě	několika	menších	firem,	je	to	dokonce	i	sám	velký	Microsoft.	Což	mě
rozesmálo,	ale	zároveň	i	polichotilo,	jenže	já	mám	v	současné	době	trošku	jiné	plány,
které	se	v	podstatě	rozvinou	v	okamžiku,	kdy	budu	bezpečně	vědět,	jak	dopadne
projekt,	který	nyní	rozjíždíme.	Protože,	kdyby	se	povedl	zrealizovat,	můžu	si	dovolit
tvrdit,	že	mám	všude	otevřený	dveře.	A	navíc	mě	ten	projekt	docela	baví,	protože	je
to	zábavná,	příjemná	práce	a	hlavně,	měla	by	smysl	a	projekt	by	byl	užitečný	pro	lidi.
Takže	tak	nějak	no	:)	

03.08.2006	v	15:14:59

doom

v	praxi.	:)

02.08.2006	v	13:45:15

si	tak	říkám

co	je	horší.	jestli	techno	párty	a	nebo	tuningová	párty.	no	faktem	je,	že	tuzérům,	který
si	na	auta	lepěj	všelijaký	Always	vložky	s	křidýlkama	jen	qůli	tomu,	aby	ty	jejich	vraky
jezdili	rychlejc,	prostě	nevěřim.	Není	mi	tato	zábava	sympatická	a	přijatelná,	a	kdyby
bylo	na	mě,	tak	bych	je	rozháněl	těžkooděncama.	ha	ha	ha	

01.08.2006	v	14:55:46

drobné	změny

v	konfiguracích	některých	služeb	na	tomto	serveru.	Provedl	jsem	neska	pár	drobných
změn	v	nastaveních	apache,mysql	a	vsftpd,	tak	aby	měl	systém	rychlejší	odezvy.	Měl
jsem	v	poslední	době	takovej	zvláštní	pocit,	že	mysql	a	vsftpd	je	poněkud	líné.	Dále
sem	pro	některé	služby	nasadil	shaping,	tak	aby	zůstalo	kus	pásma	linky	volné.	:)	ftp
je	prostě	megažrout	no	:)	

01.08.2006	v	14:26:25

http://zpravy.idnes.cz/ztracene-batole-uslo-bose-tri-kilometry-fdp-/krimi.asp?c=A060804_102038_eunie_cen
http://www.novinky.cz/koktejl/cech-chce-vyhrat-maraton-v-masturbovani_92222_jrr8j.html
http://zpravy.idnes.cz/hasici-evakuovali-tisicovku-skautu-ze-zaplaveneho-udoli-pzk-/domaci.asp?c=A060804_072535_domaci_sfo
http://www.orbis2006.cz/
http://zpravy.idnes.cz/bublan-hajil-body-jeho-vuz-zatim-stal-na-zakazu-flj-/domaci.asp?c=A060803_172132_domaci_cen
http://www.novinky.cz/krimi/dvanactilety-chlapec-vypil-nejspis-liker-z-konopi_92128_61qpr.html
http://www.novinky.cz/krimi/upustil-cigaretu-do-slivovice-a-podpalil-dum_92102_3ff31.html
http://zpravy.idnes.cz/muz-obratil-motorovou-pilu-proti-zene-i-policistovi-pc9-/krimi.asp?c=A060802_130207_krimi_cen
http://zpravy.idnes.cz/ridic-z-tuning-party-se-u-soudu-omlouval-obetem-fr9-/krimi.asp?c=A051128_231128_krimi_ad

