můj narozeninový dort
ouplně sem se zapomněl pochlubit, jaký že sem to vlastně dostal pěkný dort k mým
krásným 23 narozkám.

29.02.2008 v 23:15:55

dvě věci k nasrání
1) Vedení KSČM se přihlásilo k revolučnímu základu února 1948 "KSČM se hlásí k
revolučnímu základu Února 1948 a vysoce oceňuje práci a obětavost generací
budovatelů první formy socialismu, které se na prosazení této cesty a následném
rozvíjení jejích pozitivních stránek podílely," uvedlo současné stranické vedení.
Ano, za tohle bych každýho komanče pověsil za koule do průvanu v jachymovskym
dole na uran.

2) Soud zakázal Italům drbání v rozkroku na veřejnosti
No tohle by mě fakt - bejt normální maskulinním italským machem - totálně
nasralo.....
29.02.2008 v 15:37:25

trocha pýchy
jsem na sebe v dnešních dnech aspoň trošku pyšný. A to jen díky tomu, že sem
donutil toho podělanýho postfixe posílat automatický odpovědi v případě nepřítomnosti
dotyčného. Přesně to co znají uživatelé exchange.
No v podstatě to nebylo ani tak těžký, protože maildrop je kamarád každého správce
pošty. :)
dc@server:~$ cat /etc/maildroprc
#logfile "/var/log/maildrop/maildrop.log"
`test -f ${HOME}/vacation.msg && exit 1 || exit 0`
if ($RETURNCODE==1)
{
{
if (!/^List-Unsubscribe:.*/:h )
{
if (!/^X-Spam-Flag: YES/:h )
{
RESPOND="${HOME}/vacation.msg"
# RESPONDDB="${HOME}/autorespond.db"

cc "| mailbot -t $RESPOND -A 'From: $LOGNAME' -s 'Auto Response: from $LOGNAME'
/usr/sbin/sendmail -t -f ''"
}
}
}
}
to "${HOME}"
29.02.2008 v 14:48:50

vočko neska bude

27.02.2008 v 13:35:07

ty krááávo
podlejhám v boji s klausem. WTF?
25.02.2008 v 17:45:35

dnešní krásný den
jsme s drahou polovičkou využili k drobnému nedělnímu vejletu, který sme započali v
rymáni v hospodě obědem, po kterém následovala procházka typických pražských
výletníků se se středně velkým psem. lidi chodili, slunce svítilo, sem tam pípali nějaký
ptáci a hmyzu bylo pomálu. ještě jich moc nerozmrzlo. během této procházky padlo
nejdůležitější rozhodnutí dne, a to při zpáteční cestě zakoupit dálniční známku pro
johnnyho, protože jsme si cestou během krátké hlasité debaty ujasnili, že známka s
rokem 2007 již nejspíš neplatí.
24.02.2008 v 21:13:44

ufffff
takže včera sme konečně zakončili náš šílenej work tím, že jsme po dvou dnech
zpracování dat z měření 25ti budov, tyto data odnesli k dalšímu styčnému
důstojníkovi, který je bude zprocesovávat nějakým byrokraticky-papírovým způsobem.
Ale řeknu vám lidi, že takovou hoňku sem už dlouho neměl.
I když to mi samozřejmě nezabránilo se z úterý na středu v Brně vykašit po 13cce
Svijany, bláznivým kvasničáku, který měl takový drobný vedlejší efekt, že jsem se ve
středu u zákazníka poblil na hajzlu.... No, bylo toho na mě moc, tak sem se prostě
vyčistil.... :)
Ale jinak sem rád, že už je to za mnou a dneska sem měl možnost se konečně dosyta
vyspat a dohnat ten brutální spánkovej deficit.

23.02.2008 v 12:29:53

vyhulený ufo for president
ano, jsem nejlepší kandidát na prezidenta, protože nejčko sedim ve volvu a připadám
si pěkně politicky. Můžu dělat, že dělám i na dálnici D1, protože UMTS valí docela
slušně. Pravda je, že Klaus i Švejnar sou krutí oponenti, ale osobně si myslim, že
mnohým lidem by se moje diktatura líbila.
Neska mě čeká spaní v Brně, tak počítám se nějakou menší přátelskou kalbou... :)
Jinak máme za sebou měření 15ti velkých budov ohledně šíření wifi signálu, takže sem
docela rád, že projekt je sice v časovým presu, ale stress mě docela baví a úkoly
stíháme na jedničku.
19.02.2008 v 08:30:04

brno auto
lol... mobilita dobrý.... sedim v autě.... :)
18.02.2008 v 11:54:46

aliens vs. predator 2
a musim říct, že po rambovi 4ce druhá pěkná vyvražďovačka, kterou sem v poslední
době viděl. civilisti třeste se, body count roste....
jinak samozřejmě z mýho pohledu mimozemšťana to byla pěkná sranda, protože ono
to tak úplně přesně nefunguje, na lov sou vyhraženy rezervace, to jest pozemský
model, ale v trošku většim... aneb přesně jak to zpíval pavel vítek "mám rád vůni tvý
spálený kůže..."
16.02.2008 v 17:40:42

a dneska opět
a zítra taky, v pondělí taky, úterý taky a ve středu taky. no je to úlet, protože valíme
podle plánu a na věci na který by mělo bejt víc času, je prostě málo času. pravda je,
že jak já tak i ivka sme ouplně totálně pracovně vytíženi. já brno, ivka rakousko.
v podstatě jsem chtěl napsat, že sem včera koukal chvíli na novácký vlastní voči a
opět tam byl jako krásný varování příběh nějakýho týpka, co si pučil peníze v
nebankovním sektoru - tojest u lichváře - a v podstatě de v současný době barák jeho
ženy do dražby. fakt nechápu, jak můžou bejt lidi nepoučitelný, že si takhle můžou
pučit.
chápu proč si pořád připadám jako mimozemšťan na vlastní planetě. Předpokládám, že
všichni lidi sou inteligentní jako já, ale není tomu tak. Jo, musim se vychválit jakej
sem skvělej. Ale problém je, že lidi sou všelijaký.
čas prostě plyne pomalu, ale jistě krutě stále vpřed. čas je relativní, ale jen
pozemšťani se kvůli němu stresujou. tik tak tik tak tik tak.... hej ať vám něco
neuteče....
14.02.2008 v 22:58:22

služebně v brně
zaplaťpanbug za to UMTS... :))))
13.02.2008 v 14:20:47

zase sme osaměli
s terezkou, páčto samička opět odjela do rakous. chjo. co na to říct, však to znáte
sami.
no k tomu poznamenám jedno, že sem teďka chytnul v tývce Špačka, toho co se staral
na hradě o etiketu, a říkal, že ve slušné společnosti by měl jedinec ovládnout svoje
chutě stát se středem pozornosti. ano, přesně to co mají mazlíčci rádi.... :)

10.02.2008 v 18:16:42

zasloužený brčko
teda nebudete mi kunduni věřit, co že se mi to stalo. včera natěšený na zasloužený
klid, jsem se posadil k počítači a příhlášivše se k jednomu ze svých serverů sem zjistil,
že má nezvanýho návštěvníka. Exploitace byla úspěšná, kernel vyhodil OOPS a už
nenaběh. Dojebána byla systémová partyšna. Takže sem byl celou noc vzhůru,
přeinstalovával, vykopírovával zálohy a dneska sem ještě šel do práce, kde sem
samozřejmě dolaďoval svojí noční práci. Po dvou semtexech a jednom shocku, nabrala
moje počítačová mysl takový vobrátky, že sem si normálně přišel ouplně jako vyjetej.
Hackere přeju ti takovou zácpu, aby tvoje prdel poznala středověk!!!
No a pokud někoho zajmá jak k tomu došlo, tak přes chybně napsanej webovej editor,
s povoleným zápisem na disk s výslednou možností pustit pod userem apache
redirektor a nebo onen zasranej exploit. A to stačilo. Fuck off
ps: poslední dohledaná adresa před útokem byla 84-235-108-54.saudi.net.sa
(84.235.108.54), takže normální arabáčský teroristi....
08.02.2008 v 18:30:22

voko nemálo
skutečně. ale co me nejvíc dneska dostalo byly 2GB za 4stovky.....
06.02.2008 v 23:36:42

haxor
čera sem na jednom ze svých serverů honil hodně dlouho haxora... naštěstí nedostal
roota.... ale i tak se mu podařilo pustit psybnc pod userem apache....
05.02.2008 v 14:11:27

rambo 4
no, tak sem si teďka dal workprint Rambo 4: Do pekla a zpět a musim říct, že je to
taková třešnička na uzavření série o nešťastníkovi Johnu Rambovi. Ano,
nekompromisní body count s minimálními kecy hnedka od začátku. Zvláště scény
masových vyvražďovaček nebohých barmských vesničanů a scény zábavných her s
minami a civilisty jsou naprosto nedostižný.....
03.02.2008 v 22:56:25

tak jsem zase opuštěnej sameček
ivka opět odjela před třema hoďkama do rakouska, takže sme s terezkou opět
osamocení. padla na nás taková melancholie.

03.02.2008 v 18:57:19

víno vodka
náfštěva včera hodně. kao.
03.02.2008 v 13:40:18

drobné dnešní vzrušení
byl malý požár sklepa u sousedů. v obrazech (foceno mobilem):

02.02.2008 v 16:42:59

papaláši nasrali
no tak nám pěkně nasrali, občerstvení nebylo žádný. akorát vodu sme dostali. dnešní
komunální politik už taky není co bejval.... no a protože taky pustili v jaru krejčíře, tak
mě nic vůbec nepřekvapí. už ne. to že sou lidovci mamrdi a rath sráč, taky není žádnej
velkoobjev, takže normálka standart....
01.02.2008 v 16:35:21

