
 

A poté, co se narodilo BEFELOVI dítě se odmlčel, ale zase poté co a trochu povyrostlo, se nám vrátil 

pan BEFELE=IQTYQ  na Mageo ukájet se nadáváním … čtěte zespoda nahoru  
 

 
NEXT [11.5.08 - 20:54] 

ja verim SRNKovi ;o) 

 

 
IQTYQ [11.5.08 - 20:50] 

SRNKA [11.5.08 - 20:43] Považovat obrázky z tvýho webu za zfalšované je - jak jsem již byl psal - 

statisticky naprosto spolehlivé - holt lhát se nevyplácí a sčítání/dělení nepředěláš. Rozumíš té větě 

vůbec? Myslím, že ne :-)  

 

Okénko pravdy vypadá např. takto: 

 
 

 
IQTYQ [11.5.08 - 20:00] 

SRNKA [11.5.08 - 19:56] Považovat můžeš co chceš, prohlašovat lži nikoliv. Je pozoruhodný, jak se ve 

svý honbě za (svou) pravdou chováš jako ten poslední zmrd.  

Chabý pokus. Nějak jsi zabudol ukázat zdroj původního pic. Nechme starnou, že jsi lhal, že je na tom 

původním odkazu někde o dvacet postů níže - není tam :-) 

 

 
IQTYQ [11.5.08 - 19:15] 

SRNKA [11.5.08 - 19:06] TLUCHUBA: ..ne v obrázku z tvýho webu .. To je zmenšenej obrázek z cizího 

webu, link si dostal. Takže pokus to vydávat za muj podvod je zase jen jeden z tvejch dalších podvodů.  

Zdroj orig obrázku není v tvým postu uveden a na stránce, na kterou jsi dal link se nevyskytuje, takže 

meleš prázdnou slámu trubko. Navíc obrázky z tvýho webu lze statisticky spolehlivě považovat za 

zfalšovaný :-)  BEFEL si urážení neodpustí i kdyby mu za zády stál státní žalobce… 

 

 
HOTEN [11.5.08 - 19:03] 

WRAITH [11.5.08 - 18:52] ano.  

 

 
IQTYQ [11.5.08 - 18:53] 

HOTEN [11.5.08 - 18:40] Odpověděl, ale způsobem, který jsi neuchopil. Což bylo důvodem volby 

způsobu :-)  

 



SRNKA [11.5.08 - 18:49] ..autor prohlašuje ta data za stará a neplatná.. Ne, to je akorát tvoje (jako 

obvykle demagogická a prolhaná) interpretace, resp. výplod tvýho pokřivenýho vnímání reality (pokud 

tomu cosi napsal doopravdy věříš). Kdyby si to autor myslel, dávno by je z webu stáhnul. Autor pouze 

říká, že byly publikovaný před rokem a půl a že nemá cenu je pořád dokola Slashdotovat a Diggovat 

jako novinku.  

Nikoli, to je naopak tvoje dezinterpretace. Fakta najdeš v aktuálních nezávislých benchech (kupodivu 

vyvracejí tvoje tvrzení). Ne v obrázku z tvýho webu trubko podvodnická :-) 

 

 
WRAITH [11.5.08 - 18:52] 

hoten: jsi tu off topic 

??? 

 
SRNKA [11.5.08 - 18:49] 

..autor prohlašuje ta data za stará a neplatná.. Ne, to je akorát tvoje (jako obvykle demagogická a 

prolhaná) interpretace, resp. výplod tvýho pokřivenýho vnímání reality (pokud tomu cosi napsal 

doopravdy věříš). Kdyby si to autor myslel, dávno by je z webu stáhnul. Autor pouze říká, že byly 

publikovaný před rokem a půl a že nemá cenu je pořád dokola Slashdotovat a Diggovat jako novinku. 

 
HOTEN [11.5.08 - 18:40] 

IQTYQ [11.5.08 - 18:36] Neodpověděl jsi mi na otázku co je smyslem tvého tapetování. Pokud to tedy 

sám víš. 

 

 
IQTYQ [11.5.08 - 18:36] 

HOTEN [11.5.08 - 18:27] Jen potvrzuješ, co jsem ti napsal v 18:21 :-)  

 

SRNKA [11.5.08 - 18:28] IQTYQ: Co je na benchmarku Firefoxu 2.0 starýho a neplatnýho? Je to snad 

zfalšovanej benchmark z mýho webu? Je Firefox 2.0 starej a neplatnej? Ty seš zjevně velkej magor i na 

Magoro. Nechtěl by sis najít jinej chat?  

Čti vlastní link - autor prohlašuje ta data za stará a neplatná. Aktuální benche FF2 vs IE 7 viz 12:35 - 

tedy lžeš, že je FF2 pomalejší než IE. Jako vždy. Ad zfalčovanej - ano, když z tvýho webu jsou opačné 

výsledky než u nezávislých benchů. Ad jinej chat - tsss tsss tssss tssss 8-D Zkus přestat lhát a podvádět - 

pak dostaneš možná šanci. Možná :-)  

 

NEXT [11.5.08 - 18:30] Umři. Všichni jsou mrtví Dejve :-P 

 

 
NEXT [11.5.08 - 18:31] 

SRNKA [11.5.08 - 18:28] doporucuji Ti si toho dementa nevsimat, akorat s nim ztracis cas. Nakonec to 

postupně SRNKA udělal, a tak se BEFEL zaměřil jen na Navrátila, ten to neuměl snášet… 

 

 
NEXT [11.5.08 - 18:29] 

IQTYQ: nez sem navstivil tento audit tak sem myslel ze to je z Tve strany vse legrace, ted ale koukam 

ze Ty jsi skutecny a opravdovy debil.  K HOTENOVI se přidal i NEXT p r o t i  BEFELovi. 

 

 
HOTEN [11.5.08 - 18:27] 

No a co má teda tvoje zasírání auditů kde něco napíše Navrátil nebo ID AGENT(+ další aliasy) za 

smysl? Nebo to považuješ za svůj styl prosazování pravdy? 

 

 



IQTYQ [11.5.08 - 18:21] 
M$NAZI DEBIL varieta ÚPORNÁ [11.5.08 - 18:14] TLUCHUBA: Všechny asi ne, když z nich cituješ 

sám, ne? ("..Please stop posting this article..") Jseš jenom lhář. A nesmírně trapnej smrd...:o)  

Takže link 12:18 jsem sem dal já? %-)))))) Bože, jak hluboko ještě dokážeš klesnout debílku? Jakoby ti 

nestačilo, že odkazuješ buď jen na svůj zfalšovanej web nebo na starý a neplatný údaje. Fakt jseš idiot 

nevídanej :-)  

 

HOTEN [11.5.08 - 17:28] Nic jsi mi neprozradil - od M$ nácka Tlučhuby neočekávám nic. A 

nezobecňuj to na "ostatní", netvař se, že v tomhle nejsem velmi, ale opravdu velmi specifický. A už 

vůbec nejde o oponování (ani tím ti žádný tvůj mylný názor neberu), ale nemyslím si, že bych byl 

schopen zrovna tohle vysvětlit zrovna tobě a ani si nemyslím, že víš proč si to nemyslím :-) 

 

 
HOTEN [11.5.08 - 17:28] 

Prosím IQTYQ mrkni se na svoje posty napříč Mageem a zamysli se nad svým stylem komunikace s 

ostatními. Pokud očekáváš od svých oponentů mávání bílým praporem nad hlavou a uznání že se mýlili 

- můžu ti prozradit trpkou pravdu - nedočkáš se toho.  Odvážný HOTEN řekl za všechny co si oni myslí 

o tom hajzl-sráči co urážení má jako drogu na své ego…; do budoucna ovšem ti slušná už mlčeli a 

mlčeli, grázl si řádil dál dodnes 

 

 
IQTYQ [11.5.08 - 14:16] 

M$NAZI DEBIL varieta ÚPORNÁ [11.5.08 - 14:13] Takže link 12:18 jsem sem dal já? %-)))))) Bože, 

jak hluboko ještě dokážeš klesnout debílku? Jakoby ti nestačilo, že odkazuješ buď jen na svůj 

zfalšovanej web nebo na starý a neplatný údaje. Fakt jseš idiot nevídanej :-) 

 

 
IQTYQ [11.5.08 - 13:49] 

M$NAZI TROUBA [11.5.08 - 13:47] Cf 12:18 %-D Máš nějaké potíže s chápáním významu psaného 

textu? Ale děkuji moc, že ze sebe tak ochotně děláš debila - spolupracuješ na svým totálním znemožnění 

opravdu vzorně :-)))) 

 

 
IQTYQ [11.5.08 - 13:28] 

M$NAZI [11.5.08 - 13:25] Už si neumíš najít ani argument, kterou by mohl zbaštit aspoň někdo 

slabomyslnej? Milý nácku, jde to s tebou pěkně z kopce. Doporučuju psychiatra než dopadneš jako 

Mekk :-) 

 
IQTYQ [11.5.08 - 12:35] 

M$NAZI [11.5.08 - 12:30] Všechny benche, kde IE vede jsou vždycky jen z tvýho webu. Všechny 

benche, kde IE prohrává, jsou z nezávislých zdrojů. Jseš jenom lhář. A nesmírně trapnej zmrd. 

V bleděmodrým toto říká až dodnes  



 
Přitom každej, kdo se skutečně IT zabývá, stejně ví, že lžeš a že je IE pomalejší, tak koho chceš 

oblbnout? Děti z mateřský školky??? 

 

 
SRNKA [11.5.08 - 12:30] 

TLUCHUBA: No a? Pořád máme MSIE 7.0 a Firefox 2.0...;-) Bože, ty jsi ale zmrd a idiot k tomu :-) 

 

 
IQTYQ [11.5.08 - 12:22] 

SRNKA [11.5.08 - 12:18] "Všem testerům"? Mužeš to nějak dokázat?  

Z tvýho vlastního linku hned prví věty:  

Please stop posting this article on sites like Slashdot, Digg, newspapers, etc. It is old news. This article 

is around 2 years old now (although it has been kept up to date), and has been retired - posting it simply 

shows how long it took you to find it.  

Bože, ty jsi ale zmrd a idiot k tomu :-)   bez „komplimentů“ by nemohl BEFEL existovat, urážení je 

prostě jeho způsob existence 

 

 
SRNKA [11.5.08 - 12:18] 

TLUCHUBA: "Všem testerům"? Mužeš to nějak dokázat? 

 

 

 

 
IQTYQ [11.5.08 - 12:03] 

SRNKA [11.5.08 - 12:00] To je "zvláštní", že vždycky jenom tobě běhaj benche jinak než testerům 

celýho světa. 3D viz src 

 

 

http://www.howtocreate.co.uk/browserSpeed.html
http://www.howtocreate.co.uk/browserSpeed.html
http://www.codinghorror.com/blog/archives/001023.html


IQTYQ [11.5.08 - 11:46] 
PLACHOW [11.5.08 - 11:42] 

 
 

 
PLACHOW [11.5.08 - 11:42] 

Co občas koukám do benchmarků různých komponent, je FF2 oproti IE objektivně pomalejší, ale FF3 

vypadá hodně nadějně, dle vývojářů fakt blesk. 

 

 
WRAITH [11.5.08 - 11:13] 

tluchuba: kdyby ti uniklo jenom to :-)). Animace ve firefoxu chodi a i kdyby nechodila, nevidim duvod 

k rozchazeni nejakeho bulshitu, ktery funguje jen v ie :-). 

 

 
IQTYQ [11.5.08 - 10:59] 

M$NAZI [11.5.08 - 10:30] Ale no tak vo tom žádná, že lžeš a podvádíš vždy a ve všem. Hlavně si 

nemysli, že si to někdo nemyslí :-) 

 

 
SRNKA [11.5.08 - 10:30] 

WRAITH: To jako fakt? To tvoje zvoptimalizovaný bludiště mi nějak uniklo... A co ta animace? Už se 

ti povedlo ji na Firefoxu rozchodit? 

 
WRAITH [11.5.08 - 08:41] 

mastodont: spis to programovala lama a nebylo to dobre optimalizovane. To mi pripomina, jak tu 

tluchuba pred lety vsude cpal stavbu bludiste v javascriptu a dokazoval na nem, jak strasne je pomaly 

firefox (nekolikanasobne). Jenze kdyz jsem ten kod trochu optimalizoval, tak to nejen bezelo vsude 

vyznamne rychleji, ale navic ve firefoxu plus minus stejne jako v ie nebo i o trochu lepe. Tluchubovy 

benchmarky stoji za hovno, nemaji zadnou vypovidaci hodnotu :-). 

 

 

Níže byla hezká debata a…a právě přišli na scénu egoisti : WRAIT, SRNKA (tlučhuba), 

IQTYQ=BEFELhajzl, a už ta vzájemná napadání a urážení začnou !  

 

Jak jinak když přichází na scénu hajzl… 

 
MASTODONT [11.5.08 - 07:37] 

I updated Silverlight CLR demo code using a tip from Peter Blois from Microsoft. Now it runs 2x 

faster A hele, že by opět situace "normální výkon stojí za prd, ale v MS znají nedokumentované 

API"? 

 

 

http://vbnet.aspweb.cz/msie/maze/maze.htm
http://vbnet.aspweb.cz/msie/maze/demo.htm
http://www.mageo.cz/.user.mailbox/MASTODONT?u=&c=1250
http://www.mageo.cz/.user.mailbox/MASTODONT?u=&c=1250


SRNKA [10.5.08 - 20:46] 

Komparativní benchmark různých prezentačních platforem - SilverLight zřetelně válcuje Adobe 

Flash  

 

79 seconds @ 371 kbps - Full upload - no client-side processing 

32 seconds @ 907 kbps - Flash process + upload 

7.7 seconds @ 3827 kbps - Silverlight process + upload 

 

 

 

http://bubblemark.com/


MATAHL [6.5.08 - 10:39] 
HOTEN [6.5.08 - 10:10] - :-))))))))) 

MEGAMAN [6.5.08 - 10:25] - to me taky... ale kdyz vidis jaka je to totalni kravina tak to akorat 

nasere... 

 

 
MEGAMAN [6.5.08 - 10:25] 

2 MATAHL [6.5.08 - 10:07]: Hodina nic neni. Mne uz vzal IE mnohonasobne vic. 

 

 
MEREWIEN [6.5.08 - 10:15] 

MASTODONT [6.5.08 - 09:31]: Jistě, proč bys nemoh'. Dělám to tak skoro denně. 

 

 
HOTEN [6.5.08 - 10:10] 

MATAHL [6.5.08 - 10:07] Ber to z té lepší stránky aspoň jsi si na hodinu od toho onanování odpočal ;-

DD 

 

 
MATAHL [6.5.08 - 10:07] 

MEGAMAN [6.5.08 - 09:56] - vyborna... vzalo mi to necelou hodinu zivota, kterou jsem mohl pouzit 

rozhodne na neco zabavnejsiho... 

 

 
MEGAMAN [6.5.08 - 09:56] 

2 MATAHL: Aspon je to vetsi zabava :-) 

 

 
MATAHL [6.5.08 - 09:43] 

HOTEN [6.5.08 - 09:34] - a to je ono... nenastavit bunkam rozmer, ale to prvniho a tretiho sloupecku 

dat DIV s nastavenou sirkou... pak se to chova korektne... 

bez microsoftu by byly zivot a prace moc jednoduche... 

 

400        vyber
      

 
MASTODONT [6.5.08 - 09:35] 

MATAHL [6.5.08 - 08:44] Přinuť klienty, ať nepoužívají šmejdskej prohlížeč. 

 

 
HOTEN [6.5.08 - 09:34] 

MATAHL [6.5.08 - 09:30] dát do další tabulky nebo do divu 

 

 
HOTEN [6.5.08 - 09:33] 

MOSS [6.5.08 - 09:23] No pokud to není nutný tak samozřejmě ne - ale řešení s divy má další možnosti 

co tabulky nemají.  

 

 
MASTODONT [6.5.08 - 09:31] 

PLACHOW [25.4.08 - 21:32] A můžeš si to Visual Studio včetně db serveru dát na flešku a 

programovat jinde? Ne? Ale to je škoda, taková základní věc ... 

 

http://www.mageo.cz/.user.mailbox/MEREWIEN?u=&c=1250
http://www.mageo.cz/.user.mailbox/MEREWIEN?u=&c=1250
http://www.mageo.cz/.user.mailbox/MASTODONT?u=&c=1250
http://www.mageo.cz/.user.mailbox/MASTODONT?u=&c=1250
http://www.mageo.cz/.user.mailbox/MASTODONT?u=&c=1250
http://www.mageo.cz/.user.mailbox/MASTODONT?u=&c=1250


 
MATAHL [6.5.08 - 09:30] 

vsehny tyhle reseni jsou jasne... me slo spise o tom jestli jste nekdo neresil nekdo neco podobneho - 

nemate nejaky trik jak mam donutit IE aby opravdu dodrzel rozmery co mu zadam? 

 

 
MOSS [6.5.08 - 09:23] 

HOTEN: Nedělat tabulku tabulkou? ;-) 

 

 
HOTEN [6.5.08 - 09:15] 

MATAHL [6.5.08 - 08:44] nedělat to tabulkou? ;-) 

 

 
MATAHL [6.5.08 - 09:11] 

MEGAMAN [6.5.08 - 08:50] - druhy tip nezabira a tomu prvnimu jsem se chtel vyhnout :-( 

 

 
MEGAMAN [6.5.08 - 08:50] 

Udelat to cely jako jednu tabulku. Nebo zkus tomu prostrednimu sloupci dat sirku 100%. 

 

 
MATAHL [6.5.08 - 08:44] 

stupidni dotaz: ukazka zde - jak mam prinutit IE aby mi udelal vsechny sloupce vzdy stejne siroke? 

(problem je v posledni tabulce) 

 
MIC [4.5.08 - 19:59] 

Ja uz bych taky delat nechtel, jenom pokud fakt budu chtit jen tak sobe pro radost :-) 

 

 
YAAGO [4.5.08 - 12:46] 

Jasne. Je to hnus. Ja uz bych v tom taky delat nechtel. :) Jenom pokud fakt budu chtit jen tak sobe pro 

radost... Ale to opravdu jen vyjimecne. :) 

 

 
MEGAMAN [28.4.08 - 08:12] 

2 PLACHOW [25.4.08 - 21:32]: Mam nainstalovane a obcas v tom neco zkompiluju. Ale delat bych v 

tom nechtel. Je to hnus. Zlatej borland. 

 

 
YAAGO [27.4.08 - 17:42] 

Ja ze sve nove sefovske pozice se hodlam JENOM povalovat... :) 

 

 
SUCHAR [26.4.08 - 23:40] 

YAAGO [26.4.08 - 23:36] No konecne, budem se moct povalovat :) 

 

 
YAAGO [26.4.08 - 23:36] 

Ja uz se od vcerejska nastesti nebudu zivit ani IT. Aspon se budu moct zase vic venovat kavarenskemu a 

barovemu zivotu. Po letech prijemna zmena. :) 

 

 

http://data.the.cz/kings/index.html
http://www.mageo.cz/.user.mailbox/MIC?u=&c=1250
http://www.mageo.cz/.user.mailbox/MIC?u=&c=1250


SUCHAR [25.4.08 - 21:48] 
ale no tak, chovej se jako dospely clovek, co se tim zivi 

 

 
PLACHOW [25.4.08 - 21:47] 

Začals evidentně ty s těma uhrovatýma puberťákama :-) 

 

 
SUCHAR [25.4.08 - 21:41] 

jo, vy dva.  

 

 
PLACHOW [25.4.08 - 21:40] 

Dělá tu někdo flame, Suchare?  

 
SUCHAR [25.4.08 - 21:35] 

delat flame mezi RAD a nejakejma drobnejma utilitama v perlu nema smysl a myslel jsem si, ze to bavi 

jen uhrovaty soply 

 

 
PLACHOW [25.4.08 - 21:32] 

YAAGO: nech PHPčkařům ten sen o "nezávislém programování" :-) Hlavně jim neukazuj Visual Studio 

:-) 

 

 
YAAGO [25.4.08 - 21:16] 

Kurva, tak uz i ja jsem byl nucen vcera si naprogramovat par stranek v tak obskurni technologii jako je 

PHP a MySQL. Je to jak cestovat v case zpatky do dob ASP 3.0 a Acessovy databaze. Ci boha, timhle 

bych se nechtel zivit... :) 

 

 
MEGAMAN [23.4.08 - 08:13] 

Tak to vypada ze to funguje. Jsem tam nastavil 5 minut a hotovo. Za to je dobry, ze kdyz oni budou mit 

vypadek, tak se to stejne zobrazi, kdyz to pujde z lokalu. 

 

 
MEGAMAN [23.4.08 - 07:57] 

Server je nas, umisteny u nas v serverovne. Sice se nam o nej stara firma a do linuxu pristup nemam, ale 

neni problem se s nima domluvit. Ale prijde mi to takove vic komplikovane, nez si to udelat sam v php 

:-) 

 

 
MOSS [23.4.08 - 07:44] 

Tuším u Zoneru jsem se kdysi bez problémů domluvil. Ačkoliv to šlo o job na sql serveru. 

 

 
MEGAMAN [23.4.08 - 07:43] 

2 HOTEN: Graf ne, ale je to informace o pocasi. 

 

 
HOTEN [23.4.08 - 07:43] 

Já bych to řešil stahování při načtení s podmínkou nestahovat pokud čas posledního stažení je menší než 

( nějakej interval) A ten bych nastavil na základě monitorování změn.  

 



 
ROBI [23.4.08 - 07:39] 

HOTEN [23.4.08 - 07:38]> rozumny hosting ano .. ale obecne mas pravdu ..  

 

 
HOTEN [23.4.08 - 07:38] 

ROBI [23.4.08 - 07:32] No jo alene všechny servry mají cron a webhostingy ti nic do cronu přidat 

nedovolí ;-)  

 
ROBI [23.4.08 - 07:37] 

jj , pokud nemas notifikaci o zmene , tak bud stahujes pokazde nebo jen volis delku prodlevy mezi 

synchronizaci ... k jinemu reseni se nedoberes ...  

 

 
HOTEN [23.4.08 - 07:36] 

No já se zeptám asi jako idiot ale co to je za obrázek co se mění? Graf počasí?  

 

 
MOSS [23.4.08 - 07:33] 

A není pak prostě jednodušší naschedulovat to stahování? 

 

 
ROBI [23.4.08 - 07:32] 

Pak nemusis nic programovat , dej si do cronu stahnout na local ten obrazek kazdou hodinu a mas 

vystarano ...  

 

 
MEGAMAN [23.4.08 - 07:14] 

S tim odkazem by se to snad nejak poresilo. Ale ted me napadlo, jestli by to neslo dynamicky treba 

kazdou hodinu. Pri stahnuti toho obrazku si zaroven ulozit do souboru cas a pak obrazek znovu 

nestahovat dokud nebude rozdil aktualniho casu a casu v souboru vetsi nez hodina. To zkusim jak to 

bude fungovat. 

 

 
HOTEN [23.4.08 - 06:39] 

MEGAMAN [22.4.08 - 08:37] No pak ti nezbývá než té firmě napsat nějakej email a zkusit to dořešit 

organizačně. ;-) 

 

 
ALTAIR [22.4.08 - 22:57] 

MEGAMAN [22.4.08 - 08:37] Ano, je to blbý. Ale tak jak jsi to popsal, lepší řešení nevidím. 

 

 
MEGAMAN [22.4.08 - 08:37] 

To mi teda prijde docala blby pri kazdem nacteni hlavni stranky stahovat k sobe nejakej obrazek. Ne ze 

by teda byly denne nejaky tisice pristupu, ale stejne. No jeste uvidim. 

 

 
HOTEN [22.4.08 - 07:54] 

No asi při načtení té stránky do které ho chceš vložit. 

 

 



MEGAMAN [22.4.08 - 07:11] 
2 ALTAIR [21.4.08 - 20:57]: To jako jak? 

 

 

čtěte směrem nahoru…je to slušná debata do str. [11.5.08 - 10:59] až…až najednou vstoupí grázl 

BEFELE= IQTYQ do klubu, a už to začne…  


