
pauza

dám	si	asi	pár	dnů	pauzu	v	dráždění	literáního	střeva.	pokud	máte	zájem	o	nudící	se	zmrdy,
čůráky,	bojovníky	za	svobodu,	spravedlivej	svět,	nepodmíněný	základní	příjem	či	jiný	kundí
problémy,	odkazuji	vás	na	mrdkabook	někam	mezi	skupinu	přátel	mylittlepony	a	důchodkyň	z
ratměřic,	kterým	vodafone	zavedl	nedávno	internet.
Protože	už	všechno	víte,	tak	mi	nepokládejte	žádný	kundí	otázky,	protože	dostanete	kundí
odpověď	a	možná	i	pěstí	bez	ohledu	na	kundí	pohlaví.	

28.03.2014	v	10:06:56

piko

včera	dávali	v	tývce	Piko.	Musim	uznat,	že	sem	očekával	pěknou	sračku,	ale	nakonec	z	toho	byl
fakt	pěknej	dokument	o	výletu	do	historie	pervitinu	v	čechách.	

27.03.2014	v	15:19:39

mrdkabook

vzhledem	k	tomu,	že	minimálně	500	virtálních	přátel	ivky	na	facebooku	již	delší	dobu	ví,	že	sme
se	prej	rozešli	což	já	se	dozvěděl	až	včera,	když	mi	volal	jeden	známej,	co	se	to	prej	děje,	že	na
facebooku	už	dva	dny	sleduje	náš	rozchod,	tak	bych	ocenil,	když	už	to	teda	víte	dýl	než	já,
abyste	mi	nevolali,	nelákali	mě	na	pivo	a	přátelský	buzeranstký	pokec	a	šli	ste	do	prdele	ode
mne	co	nejdál.
díky	ti	posranej	marku	zuckerbergu,	že	tahle	řešíš	problémy	za	lidi,	nebejt	tebe,	museli	bysme
si	popovídat	z	očí	do	očí	jako	lidi	za	starejch	časů,	takže	vlastně	u	toho	ani	nemusí	jeden	z
partnetů	bejt.	Přidaná	hodnota	mrdkabooku,	aniž	bych	tam	měl	účet	a	mohl	se	vyjádřit	ve
sprosté	a	hrubé	debatě.
a	ty	seš	karlo	taky	mrdka,	která	by	se	měla	nechat	zavřít	do	bohnic,	není	úplně	v	pořádku,	když
někdo	o	sobě	tvrdí	že	je	převtělení	sibylly	a	vidí	budoucnost	a	ještě	ty	kundo	škodíš	lidem
nějakým	výkladem	konstelací.	Mrdky	zkurvený,	za	to	všechno	co	sem	musel	vydržet	a
zvládnout	takovej	retardovanej	kundí	konec.

to	mi	prostě	hlava	nebere,	každopádně	se	vysvětlilo,	proč	sou	ke	mě	všichni	tak	milý	najednou,
proč	mi	v	úterý	dokonce	přinesli	jídlo,	abych	si	zpravil	náladu	(já	blbec	myslel,	že	to	bylo	kvůli
tomu,	že	ho	mají	hodně	a	už	ho	nechtěl	nikdo	žrát,	nebo	že	jde	o	peníze),	vysvětlilo	to,	proč	mi
včera	volalo	pár	lidí,	ať	si	skáknu	na	pivko	a	pokecat	si,	přestože	vědí	že	mám	pohotovost	a
sem	zalezlej	doma.	No,	myslím,	že	je	lepší	nechat	se	nudící	socky	sockovat	na	facebookách	a
organizovat	je	online	boj	za	lepší	a	spravedlivější	svět,	kde	se	budou	mít	všichni	dobře.
Potvrdilo	se	mi	jen	to,	že	zmrda	poznáš	podle	toho	jestli	má	účet	na	mrdkabooku.	

27.03.2014	v	11:17:53

finančák

no	byl	sem	ivce	ráno	odnýst	daňový	přiznání	na	finančák.	Stihla	mi	ho	poslat	jakžtakž	včas,
protože	sem	se	nehodlal	zařadit	mezi	ostatní	debilní	český	ovce,	který	jsou	zvyklý	odkládat	a
nechávat	všechno	na	poslední	chvíli.	Takže	přijdu	na	podnik,	fronta	skoro	ke	dveřím	a	já	stojím
ve	společnosti	důchodců,	matek	s	nudou	uřvanejma	parchantama,	frajerů	se	špičatejma
polobotkama	a	jiných	zoufalců	nesouvši	svý	přiznání	úřadu.	Já	když	sem	odnášel	to	svoje,	to
bylo	před	měsícem,	byl	jsem	ušetřen	řvoucích	zmrdů,	front	a	navíc,	byly	za	přepážkou	dvě
ženský	místo	dnešní	jedný.	Což	mi	nějak	mozek	trošku	nepřebral,	ale	faktem	je,	že	před
měsícem	si	ženský	pěkně	moje	přiznání	zkontrolovaly,	dneska	ta	jediná	skoro	důchodkyně
sázela	razítka	na	opisy	jak	robot.	Taky	asi	musí	bejt	zábava,	celej	den	sázet	jedno	razítko	za
druhým.
Jo	a	musim	si	postěvat,	mě	jako	děti	nevaděj,	pět	deset	minut	sem	schopnej	je	i	vydejchat,	ale
to	že	ty	posraný	moderní	matky	vezmou	svý	malý	zmrdy	do	fronty	na	finančák,	to	mi	hlava
nebere.	Navíc,	když	většina	těch	matek	má	hovno	co	na	práci,	spoustu	volnýho	času,	tak	se
mohly	ke	svejm	perverzím	přiznat	už	dávno.	Když	to	dokážu	já,	žejo.

Putin	oživil	fyzkulturu.	Cvičením	mas	k	obraně	vlasti.	OMG,	čeho	sem	se	to	dožil.	Putin
obnovuje	fyzkulturu	a	Soudruh	Myloš	by	rád,	aby	se	k	volbám	chodilo	povinně.	Svět	se	posral	a
jako	takovej	si	nezaslouží	nic	jinýho	než	řádnou	kupici,	sraček	a	hoven	v	množství	převelikém.

Pornoskandál	v	Česku.	No	já	debil	zase	skočil	na	špek	blesku.	Čekal	sem	opět	nějakou
pikantnost	z	okolí	rodiny	soudruha	Miloše	presidenta,	protože	věřím,	že	starou	kurvu	novým
kouskům	nenaučíš,	fakt	sem	se	těšíl,	že	třeba	Miloš	zrežíroval	nějaký	český	sedlácký	porno	se
starou	a	mladou	a	vono	hovno.	Nějaký	debilní	český	kundy	roztáhly	hnáty	s	vidinou	lehce
vydělanejch	peněz	se	slibem,	že	v	čechách	se	to	nikdo	nedozví.	A	teďka	sou	takzvaně	v	šoku	a
za	nic	nemůžou	a	ony	to	nejsou.	Aspoň	nějaká	podobnost	s	naší	hradní	pornostar...

V	Německu	našli	půl	roku	starou	mrtvolu	sedící	u	zapnuté	televize.	Dobrý	je	vědět,	že	nejen	u

http://www.csfd.cz/film/278020-piko/
http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/rusko-a-okoli/putin-ozivil-fyzkulturu-cvicenim-mas-k-obrane-vlasti_302192.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/242067/pornoskandal-v-cesku-zpoved-anety-20-k-pornu-me-prinutili.html
http://www.novinky.cz/koktejl/331525-v-nemecku-nasli-pul-roku-starou-mrtvolu-sedici-u-zapnute-televize.html


nás	je	bordel.

Jo	a	pár	poznámek	k	tomu,	jak	soudruzi	z	TOP09	vedou	prahu	a	jak	uvažujou....
Praha	se	kvůli	protestům	vzdá	aplikačních	místností	pro	narkomany.

Lidé	si	stěžují	na	marihuanový	pochod.	Starostka	chce	huliče	vyhnat	z	Parukářky.	Řekl	bych,	že
starostka	je	píča	a	celá	slavná	radnice	je	kupice	sraček.	Úředník,	toť	největší	škůdce	svobody	a
demokracie	po	pádu	bolševika.	

26.03.2014	v	12:24:05

vanessa	smutný	pán

slušná	práce....

The	Adobe	Flash	Player	or	QuickTime	is	required	for	video	playback.	
Get	the	latest	Flash	Player	

Get	the	latest	version	of	QuickTime

25.03.2014	v	14:39:26

o	životě	se	smrtí	po	smrti

filosofická	otázka	dneška	je,	zda-li	se	dá	žít	se	smrtí	po	smrti.	Kurva,	už	dlouho	sem	se
nezabejval	smrtí,	když	tu	máme	tolik	hoven	a	sraček.	No	mrdat	na	to.

Facebookové	stránky	v	původní	podobě	končí,	viditelnost	příspěvků	klesla	na	2	%.	Obávám	se,
že	si	fakebook	zadělává	na	problém,	protože	si	nejsem	jistej	tím,	zda-li	náhodou	národy	od
německa	východně	nejsou	nějak	navyklé,	že	co	je	zdarma	to	je	dobrý	a	tudíž	jestli	vůbec	na
fakebooku	vůbec	zůstanou.	Nedokážu	si	představit	běžného	frantu	čecha,	slováka,	ukrajince,
rusáka,	číňana	či	inda	jak	na	internetu	platí	za	to,	že	může	mlít	hovna.	No,	nebo	to	manageri
fakebooku	pojali	tak,	že	drobným	poplatkem	se	odfiltrujou	socky,	který	si	myslí,	že	když	je
párty	free,	tak	mají	tudíž	zdarma	nárok	na	alkohol,	cigarety	a	drogy...	takzvaný
"čaumášeněco?"

Zeman:	Buď	povinně	k	volbám,	nebo	zaplatíte	pokutu.	Jo,	je	vidět,	že	Mirek	Šlouf	odvedl	svoji
práci	velmi	dobře.	Sem	zvědavej,	kdy	se	povinně	začne	říkat	presidentovi	"Soudruhu".	

Jo	a	dostal	sem	včera	emailem	pozvánku	na	sraz	po	dvaceti	letech	od	maturity,	tak	sem	zatím
předběžně	potvrdil	účast	a	navíc	si	myslim,	že	to	bude	ještě	veselý,	protože	už	přišel	první
email	ve	smyslu	"Mám	nějaký	problémy	s	XY	-	půjčila	sem	Y	150tis	a	nechtěj	to	řešit.	Jsem
rozvedená,	všichni	sou	nemocný,	tak	snad	chápete."	Přičemž	XY	je	organisátorka	srazu.	
Pořád	si	myslim,	že	útěk	z	posranýho	maloměsta	bylo	to	nejlepší	co	sem	mohl	udělat	a	navíc
opět	důkaz,	že	prachy	nedělaj	přátele,	když	se	řádně	neplatí	tak	jak	má.	Kolikrát	si	říkám,	že
kdybych	neměl	tu	zkurvenou	povahu	mít	účty	v	pořádku,	že	bych	mohl	být	někde	jinde	a	mít	se
líp	a	neřešit	sračky.	Jo,	Čechoiránec	to	vyřešil,	okradl	stát	a	teďka	má	balík	na	to,	aby	se	soudil
o	svoji	nevinnost.	Když	to	vydrží	pár	let	nebo	už	má	love	dobře	ulitý,	za	pár	je	venku	a	nazdar
debilové	z	čech,	vyjebal	sem	sváma,	protože	ste	s	sebou	vyjebat	nechali.	

25.03.2014	v	13:32:26

život	se	smrtí

Život	se	smrtí.	Koncentrovaná	depka,	která	i	nevěřícího	psa	donutí	se	zamyslet.	

24.03.2014	v	21:49:15

prochcaný	pondělí

http://get.adobe.com/flashplayer/
http://www.apple.com/quicktime/download/
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/praha-se-kvuli-protestum-vzda-aplikacnich-mistnosti-pro-narkomany/1059498
http://www.metro.cz/lide-si-stezuji-na-marihuanovy-pochod-starostka-chce-hulice-vyhnat-z-parukarky-gcb-/co-se-deje.aspx?c=A140325_152437_co-se-deje_jbs
http://www.lupa.cz/clanky/facebookove-stranky-v-puvodni-podobe-konci-viditelnost-prispevku-klesla-na-2/
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/zeman-bud-povinne-k-volbam-nebo-zaplatite-pokutu_301780.html
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/krimi/cechoiranec-kratil-miliardy-na-danich-skrz-66-firem-s-bilymi-koni_302139.html
http://www.csfd.cz/film/367316-zivot-se-smrti/


je	prochcaný	pondělí.	chčije	už	od	včerejška	a	vypadá	to,	že	chcát	bude	ještě	celej	tejden.	no
aspoň	si	zemědělci	nemůžou	stěžovat,	že	je	sucho	a	provozovatelé	vleků,	že	nesněží.
jinak	letos	me	čeká	několik	změn.	Na	dlouhou	dobu	naposledy	se	dostanu	k	většímu	objemu
peněz,	no	většímu,	pro	někoho	možná	nepředstavitelných	pět	nul,	pro	mě	drobný,	protože
většinu	mým	problémů	nevyřeší,	ale	budu	muset	řádně	zvážit	co	s	těma	penězma	udělám.	Loni
se	promrdalo	180klacků	za	což	mohlo	bejt	zánovní	báwo,	meďour	a	nebo	aspoň	audina	či	zcela
skoro	nový	ford	nebo	škodovka,	letos	by	to	vyšlo	na	nějakou	menší	hypotéčičku	na	nějakej
domeček,	jenže	bude	z	toho	hovno	a	mám	takovej	pocit,	že	vyrovnám	nějaký	závazky	a	na
dalších	pět	let	(než	splatím	další	závazek	a	další	kus	hypotéky)	zůstanu	zašitej	v	praze	a	budu
tady	hnít	mezi	prací,	hospodou	a	domovem,	přičemž	budu	škudlit	všechno	co	půjde	uškudlit.
bohužel	můj	problém	je,	že	nejsem	ten	typ	retardů	co	se	pohybuje	v	undergroundu,	kteří	žijou
tím	způsobem,	že	se	pokaždý	diví,	když	jim	nechci	zaplatit	pivo	jen	z	toho	posranýho	důvodu,
že	už	mi	jich	pěknejch	pár	kousků	dluží	a	jaksi	nevrací	nebo	pivo	mi	naoplátku	neplatí.	Posraný
máničky,	posraný	punkáči,	posraný	socky.	Už	mě	ani	nebaví	poslouchat	jednoho	kokota,	kterej
pokaždý	když	mě	vidí,	že	prej	mi	to	pětikilo	vrátí	příště.	Underground,	to	sou	povětšinou
všechno	mrdky,	který	tahaj	drobný	peníze	ze	svýho	okolí	a	snaží	se	je	nevracet,	protože
uvažujou	stejně	idiotsky	jako	běžný	pepa	čech,	který	nesbírá	hovna	po	svá	čivavě,	protože	přeci
to	je	malý	hovno	a	to	nikdo	nevidí,	akorát	že	voni	sou	víc	a	pepa	čech	je	zoufalec	co	jen	čumí
na	tv	nova.
Takovejch	retardů	je,	kteří	čekají	na	peníze	po	příbuznejch,	aby	mohli	prodat	byty,	koupit	si
hodinky	a	počítače,	pohostit	šmucky	a	pak	mít	zase	hovno.
Upřímně,	alternativa	je	zajimavá,	když	je	člověk	mladej,	ale	později	už	unavuje,	fakt	unavuje.

Lidé,	kteří	obtěžovali	školáky	neexistují.	Děti	si	vymýšlely.	Nojo,	já	to	říkal,	že	těm	zmrdům	se
nedá	věřit.	To	jen	debilní	českej	člověk	věří	na	práškování	zmijema	a	na	černý	sanitky.	

24.03.2014	v	11:22:11

neděle

protože	sem	se	včera	flákal,	tak	sem	si	dneska	dal	tříhodinovku	prací	na	serveru,	možná	dýl,
protože	je	venku	hnusně,	mezitím	sem	upek	sekanou,	vysral	se	na	nějaký	uklízení	vzhledem	k
dešti	a	teďka	přemejšlim,	že	se	pudu	dívat	na	tývku	a	dám	si	k	tomu	kus	sekaný.	žádná
intelektuálská	činnost.	fakt	ne,	ale	mrdat	to,	protože	příští	tejden	pohotovost.	

23.03.2014	v	20:26:32

to	by	mě	zajimalo

komu	se	prvnímu	podaří	přidat	komentář.
já	jenom	opožděně	popřeju	všem	pepům,	který	slavili	ve	středu,	protože	středa	byla	vtipná.
přijdu	k	vočku,	v	hospodě	narváno,	já	si	říkám	co	je,	dyk	je	středa	a	vono	to	umění	nás	čekalo.
Prostě	zenové	vtipy	Mistra	Radomila	(imho	sem	netušil,	že	je	pardubičák),	trocha	cynické
poezive	v	podání	Radka	Lehkoživa	a	jistého	pana	Herolda	(imho	i	mé	basnické	střevo	bylo
celkem	pobaveno)	a	hlavně	veselé	písničky	Pepy	Nose.	Ten	byl	hodně	dobrej	a	pro	mě	důkaz,
že	je	ještě	tento	pán	živ	a	mezi	námi,	protože	v	90's	se	proslavil	písní	o	kulatý	zemi	a	já	až
teďka	po	dvaceti	letech	pochopil	jeho	krásné	optimisticky	jízlivé	texty.	No,	za	těch	dvacet	let
sem	trošku	dospěl	a	získal	některé	zkušenosti	o	kterých	pan	Nos	zpíval.	Zvláště	ty	srážky	s
úředníky,	prej	mu	zakázali	srát	do	vlastního	hajzlu.

http://zlin.idnes.cz/obtezovani-skolaku-ve-zline-bylo-vymyselne-fzj-/zlin-zpravy.aspx?c=A140322_2048272_zlin-zpravy_ppr
http://uvoka.cz/cedule2.jpg
http://www.csfd.cz/tvurce/28827-radomil-uhlir/weby/
http://www.kosmas.cz/autor/27281/radek-lehkoziv/
http://www.pepanos.cz/


22.03.2014	v	14:15:49

humor

George	Michael	přestal	s	drogami.	Nevěřim	:)

Ekologové	mají	továrnu	na	zmije	a	vysazují	je	z	letadel,	bojí	se	na	Moravě.	olol	

21.03.2014	v	16:50:01

ipv6	II

jo,	ipv6.	komu	to	jede,	ten	si	může	vyzkoušet	http://ipv6.vyhuleny.net,	ale	přes	ipv6	naběhne
jenom	úvodní	stránka,	pak	se	prolinkuje	zpět	do	ipv4	prostoru.	no	musim	poladit	nucleuscms
trošku.	mě	teda	upc	tlačí	ipv6	přes	nějakej	rapid	deployment	6to4,	takže	sem	si	na	openwrt	co
mi	dělá	gateway	nainstaloval	radvd,	takže	kdy	se	přihlásím	doma	k	wifi	tak	si	líznu	privátní	ipv4
adresu	a	veřejnej	ipv6	blok	:)	jinak	dns	jede	přes	AAAA	record.

ufo@ufo	~	$	ping6	-n	ipv6.vyhuleny.net
PING	ipv6.vyhuleny.net(2a01:5f0:c001:119:216:3eff:fe01:3f5)	56	data	bytes
64	bytes	from	2a01:5f0:c001:119:216:3eff:fe01:3f5:	icmp_seq=1	ttl=60	time=20.4	ms
64	bytes	from	2a01:5f0:c001:119:216:3eff:fe01:3f5:	icmp_seq=2	ttl=60	time=10.2	ms
64	bytes	from	2a01:5f0:c001:119:216:3eff:fe01:3f5:	icmp_seq=3	ttl=60	time=9.90	ms
64	bytes	from	2a01:5f0:c001:119:216:3eff:fe01:3f5:	icmp_seq=4	ttl=60	time=22.6	ms	

21.03.2014	v	16:13:56

ipv6

haha	:)

Mar	21	15:53:25	virtual	postfix/smtp[10998]:	A2F5E10119A:	to=XXXX@gmail.com,
relay=gmail-smtp-in.l.google.com[2a00:1450:4013:c00::1b]:25,	delay=0.82,
delays=0.09/0.01/0.24/0.48,	dsn=2.0.0,	status=sent	(250	2.0.0	OK	1395413607
45si8268794eeh.183	-	gsmtp)	

21.03.2014	v	15:57:01

jo	další	den

http://www.novinky.cz/kultura/330935-george-michael-prestal-s-drogami.html
http://www.lidovky.cz/ekologove-mnozi-zmije-a-davaji-jim-padacky-fiq-/zpravy-domov.aspx?c=A140318_131829_ln_nazory_pvr
http://ipv6.vyhuleny.net/


takže	pošta	je	zdá	se	konečně	dořešená,	teďka	ještě	zbejvá	přidávání	komentářů.	prej	se	to
nějak	nepovedlo	sem	dostal	echo	dneska.

aneb	místo	pro	testování	komentářů,	kdyby	to	nešlo,	pošlete	mejla,	ten	snad	už	dojde	....	

21.03.2014	v	13:00:58

jo,	mrdat.

fakt	sraní,	fakt	megasraní.	nějak	mi	přestal	fungovat	komentářovej	rss	export,	takže	sem	ho
poslal	do	prdele	s	tím,	že	je	mi	líto,	jestli	to	někdo	používal,	tak	má	peška,	stejně	jako	já.	více
za	chvíli,	asi	budu	muset	jít	venčit...
sraní	s	modsecurity.	kdyžtak	hlásit	trable.
test,	hovno,	průjem,	sračka,	kokot,	žid,	žížala.

no	to	bych	blil,	fakt	bych	vám	nepřál,	před	chvílí	sem	zjistil,	že	volny.cz	odmítá	přijmout	poštu	z
těhlech	serverů	s	debilní	hláškou:
2184C65051C:	to=a000i@volny.cz,	relay=cax.virusfree.cz[89.185.230.2],	delay=0,
status=deferred	(host	cax.virusfree.cz[89.185.230.2]	refused	to	talk	to	me:	421	Service
temporarily	not	available.)
takže	debatovačka	s	podpirou	virusfree.cz	neb	tihle	bojovníci	proti	spamu.	já	je	párkrát	zažil	na
konferencich	a	musim	říct,	že	bejt	obchoďák,	tak	sem	vyděšenej	z	jejich	přednášky	o	zlym
spamu,	jehož	objem	v	poslední	době	paradoxně	klesá.	Důsledek	je,	že	volny.cz	nasadil	jejich
služby	a	nějak	pozapomněli	na	malé	české	pražské	housingy	typu	coolhousing.cz,	kde
hostujeme	tyhle	stroje	a	blokují	nás.	takže	zatim	mejlová	debatovačka	s	nějakým	týpkem.

jinak	ladění	modsecurity,	blokuje	každej	prd,	takže	ani	nezedituju	zápisek	:)	

20.03.2014	v	22:55:04

už	teče	všema	kanálama

jestli	je	vidět	tohle	hnědý	hovno,	tak	všechno	proběhlo,	tak	jak	mělo.	ale	to	byste	se	se	posrali
ze	zkurvenýho	phpka	a	nucleuscms.	já	věděl,	proč	sem	začal	jím,	protože	když	uchodím
nucleuscms	a	deníček,	pak	musí	fungovat	už	všechno.	ale	stejně	sem	musel	downgradova	z	5.4
na	5.3,	jelikož	ten	zkurvenej	nucleuscms	si	s	5.4	nerozumí,	jak	sem	zjistil	po	fakt	hafo
hodinách.	ale	i	na	tý	5.3	sem	musel	některý,	zvláště	fotogalerie,	knihovny	malinko	přiohnout.
zbytek	někdy	příště...	někdy	příště...	přisaje	se	na	koule	klíště.	

19.03.2014	v	00:05:25

poslední	záznam	na	bloody.name	serveru

poslední	záznam	ze	serveru	jehož	jméno	je	bloody.name	a	jest	to	nějaké	hpml310.	Příští	sračky
k	vám	proudem	přitečou	z	nového	virtualizovaného	sráče.	

17.03.2014	v	21:31:39

pondělí

dneska	ráno	poradička	na	téma	klient	na	kačerově,	zítra	tam	du	se	šéfem	na	schůzku.	no,	tak
nějak	vedení	moje	správy	očekávalo,	takže	spíš	byla	debata	na	téma	"kurvy	to	sou".

Zeman	protestuje.	Vláda	pouští	k	vodě	kanál	Dunaj-Odra-Labe.	Kurva,	co	nám	teda	po	Milošovi
zůstane	za	pomníček?	

17.03.2014	v	14:25:49

před	půlnocí

jo,	dneska	sem	dodělal	poštu,	nainstaloval	firebirdsql	(alias	interbase),	rozházel	služby	po
jednotlivejch	interfejsích	a	jako	malou	lahůdku	sem	si	dovolil	udělat	nový	server	ipv6	ready,
ánžto	máme	celej	subnet.	prdel,	rozdávají	se	ipv6	subnety	jako	před	patnácti	lety	ipv4	subnety,
když	ještě	nebyly	drahý	zboží.	ano,	tento	ubermegacool	deníček	bude	dostupný	i	ze	šestkový
sítě.	pošta	vlastně	taky.
firebirdsql	si	doladí	ten,	kdo	za	něj	může.	já	na	něj	mrdám.
jinak	tahle	konfigurace	serveru	je	takový	malý	cvičení,	že	ještě	nejsem	úplně	blbej	a	nějakej
vyhulenej.	zvláště	ipv6	byl	pro	mne	poprvý.

První	skočila	z	mostu	sebevrahů	žena	krejčího.	Skoky	eviduje	důchodce.	Krásnej	koníček	na
důchod	a	celkem	se	nedivim,	že	se	s	nim	nechce	veřejně	na	malym	městě	pochlubit,	protože	by
to	spousta	lidí	asi	nepochopila.	ale	já	bych	v	tom	viděl	potenciál	na	pěknej	startup,	který	by	se
dal	do	dvou	let	prodat	americkým	investorům.	propojit	takovýhle	důchodce	z	čech	(a	vůbec

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/zeman-protestuje-vlada-pousti-k-vode-kanal-dunaj-odra-labe_301354.html
http://firebirdsql.org/
http://jihlava.idnes.cz/duchodce-eviduje-skoky-sebvrahu-z-trebicskeho-mostu-f9x-/jihlava-zpravy.aspx?c=A140312_2044285_jihlava-zpravy_mkk


nejen	z	čech,	ale	z	celýho	světa)	nějakou	mobilni	appkou	a	zaštítit	to	stránkou	na	fejsu,	tak
máme	krásnou	mapu	míst	pro	sebevrahy	i	s	online	skóry.	to	je	tak	blbý,	že	by	to	mohlo	mít
úspěch.

jo	a	přišla	mi	zase	vejplata,	už	mám	3.61283806	BTC	:)	

16.03.2014	v	23:55:29

fuck

jo,	dneska	na	oběd	za	maminou,	pak	mrdačka	s	smtp/smtps/msa.	ale	rekl	bych,	že	mi	to	chodí.

Zdrogovala	nás	marihuana	v	pizze,	tvrdí	rodina.	A	český	učitelky	žerou	na	Jadranu	žraloci.	

16.03.2014	v	01:24:50

no	jebat

no	jebat	státní	správu.	sem	byl	na	kačerově	na	schůzce,	kterou	si	se	mnou	domluvili	na	pátek
odpoledne,	vopravdu	už	jen	lahoda	byla	jet	ve	špičce	metrem	do	takový	prdele	jako	je	kačerov,
aby	mi	přizdisráčským	způsobem	řekli,	že	jako	končíme.	no,	mě	už	je	to	jasný	poslední	dva
roky,	že	končíme,	ale	tentokrát	teda	zvolili	fakt	způsob.	jo,	všechny	firmy	už	mají	podepsaný
smlouvy	na	ten	půl	rok,	než	se	začnou	zase	měnit	lidi	na	židlích,	protože	novej	ministr	vole	píčo
dopravy,	jen	na	nás	srali,	veškerý	snahy	o	schůzky	byly	ignorovány,	dokonce	jeden	termín	už	se
domluvil,	obchodní	dojela	na	místo	a	dotyčný	ji	nechal	třičtvrtě	hodiny	čekat	aniž	by	ji	řekl,	že
jel	pryč,	abych	tam	teda	dojel	a	zjistil,	že	vedoucí	odboru	řekl	svýmu	podřízenýmu	ať	mi	řekne
co	vymysleli,	abych	to	řek	na	obchodnim.	Včetně	pohádky	jak	to	ještě	není	teda	jistý	že
skončíme,	ale	že	potřebujou	vědět	jak	to	celý	vypnout.	Takže	sem	mu	řek,	že	vypnout	to	celý
není	problém,	ale	problém	je	způsob	jakým	s	náma	jednaj,	protože	já	zajišťuju	provoz	a
neřeším	obchod	a	normální	je	domluvit	se	nejdřív	s	obchodním	na	podmínkách	a	pak	teprv	se
mnou,	protože	byznys	se	tak	dělá.	Pak	sem	něco	řekl	vo	přizdisráčích	a	v	tu	chvíli	se	obejvil
jakoby	náhodou	vedoucí	odboru,	chvíli	poslouchal,	pak	šel	do	prdele	a	přišel	jakoby	zas
náhodou	až	když	sem	něco	vo	tom	čůrákovi	tam	za	tou	stěnou,	protože	z	naší	strany	byl	zájem
se	sejít	minimálně	probrat	provozní	věci	a	dokonce	ta	schůzka	už	byla	a	vona	chudák	holka
zbytečně	čekala.	A	ještě	takhle	přišel	asi	dvakrát,	ale	to	už	sem	měl	takovej	paranoidní	pocit,	že
na	stole	leží	svítící	telefon,	tak	než	přišel	naposledy,	zkusil	sem	ještě	nějaký	kreténský	jednání.
Přesně	ten	důvod,	proč	nechci	dělat	it	byznys,	protože	to	je	mrdání	s	čůrákama	s	funkcí	i	bez
funkce,	nacož	fakt	nemám	nervy,	jelikož	sem	jednoduchej	člověk	a	mám	rád	přímej	byznys
typu	"chceš	pivo?	jestli	máš	peníze	tak	ti	jich	natočím	třeba	dva	metry".	

14.03.2014	v	17:32:02

server

no,	zase	šichta	do	půl	třetí	ráno.	ale	už	mi	chodí	virtuální	user	management	pošty	a	obecně
příjem	a	antiviriová	a	antispamová	kontrola.	mrdat	to	sraní	šílený.	těšim	se	až	bude	hotovo.

Russel	Crowe	na	indexu.	Muslimové	zakázali	film	Noe.	Příšernej	středověk	v	těhlech
arabáčskejch	zemích.	Jako	jo,	je	to	jejich	víra,	ale	já	bych	se	na	ni	vysral,	protože	co	je	to	za
debilní	víru,	že	zakazuje	zobrazovat	postavy	lidí,	u	kterých	není	jistý,	že	kdy	existovali	a	navíc
sou	pár	tisíc	let	mrtvý.	Jo,	líbilo	by	se	to	ovcomrdům,	kdyby	mohli	diktovat	i	u	nás	ve	střední
evropě	ty	svý	pojebaný	zvyklosti.

JIŘÍ	X.	DOLEŽAL:	Proč	policie	nechytá	dealery	před	školami?	No,	já	obvykle	tohodle	bulvárního
gurua	přes	hulení	moc	nelinkuju,	protože	kvalita	jeho	článků	mnohdy	klesá	pod	úroveň	mých
zápisků	do	blogísku,	ale	tentokrát	se	mu	podařila	fakt	perla.	Nejenže	se	opět	přizná	k	tomu,	že
bere	nelegální	jedy	a	omamné	látky,	navíc	k	opět	tomu	dodá,	že	je	udavač,	úplně	to	zabije
dýlerem	marihuany	před	základní	školou,	který	ze	svýho	báva	prodává	fety	dětem.
Předpokládám,	že	to	snad	nemohl	myslet	ani	jako	vtip	pro	zvednutí	návštěvnosti.	

14.03.2014	v	11:03:04

chytilka	RIP

jo,	všechny	nás	to	čeká.	Zemřela	Věra	Chytilová	

13.03.2014	v	09:49:54

ouředník

víte,	nemyslím	si	o	sobě,	že	sem	nejchytřejší	na	světě,	nebo	si	to	myslím,	ale	jen	občas,	když
narazím	na	idiota.	no,	ale	co	se	dá	dělat,	svět	není	ideální	místo.	takže	prozatím	pár	poznámek:
1)	jo,	kdybyste	slyšeli	jednoho	nejmenovanýho	kolegu,	pochopili	byste	co	to	znamená,	když	se

http://www.tyden.cz/rubriky/relax/zabava/zdrogovala-nas-marihuana-v-pizze-tvrdi-rodina_301126.html
http://www.novinky.cz/kultura/330334-russel-crowe-na-indexu-muslimove-zakazali-film-noe.html
http://www.reflex.cz/clanek/komentare/55189/jiri-x-dolezal-proc-policie-nechyta-dealery-pred-skolami.html
http://www.novinky.cz/kultura/330177-zemrela-vera-chytilova.html


řekne	o	někom	"ten	si	čvachtá".	Jiný	nejmenovaný	kolega	se	kdysi	při	čvachtání	kolegy	v	jídle
zeptal	"vono	prší	venku?".	No,	zažít	a	umřít.

2)	K	obědu	si	přisedla	nějaká	rodinka,	pán	pochopil,	že	z	toho	nemám	příliš	radost,	řek	mi	do
ksichtu,	že	se	omlouvá,	ale	že	nejní	místo	a	že	chápe,	že	mi	to	asi	trošku	vadí,	tak	sem	mu	řek,
že	má	pravdu,	ale	co	s	ním	nadělám,	takže	se	posadili	a	atmosféru	sme	uvolnili	pokecem	o	pívu
a	o	minulosti	hospody,	protože	rodinka	byla	nějaká	stará	žižkovská	a	debatu	sme	zakončili	s
tím,	že	chlapík	chodí	na	plzeň	k	pumpě	a	já	k	vystřelenýmu	a	že	tam	chodíme	nejen	kvůli	plzni,
ale	i	kvůli	tomu,	že	už	sme	v	podnicích	štamgasti	a	nemáme	důvod	chodit	jinam.	Jo,	dobrý
setkání	nakonec.

3)	No,	abych	skončil	tam	kde	sem	začal.	O	tom	kdo	je	chytrej	a	kdo	ne.	Ano,	dneska	sem	se
zase	vytočil,	protože	srážka	s	idiotem.	Možná	si	některý	laskavý	čtenář	vzpomene,	že	sem
někdy	před	vánoci	hořekoval	nad	tím,	že	po	čtyřiceti	letech	si	město	vzpomnělo,	že	naše
popelnice	jsou	na	nelegálním	záboru	a	vyslalo	k	nám	úředníka,	který	měl	zjistit	skutečný	stav
věcí.	My	sme	mu	na	tý	schůzce	řekli,	že	máme	zájem	s	městem	jednat,	že	neumístíme	nádobu
na	bordel	do	domu	a	že	se	mi	nebude	vůbec	líbit,	když	jeho	odpověď	bude,	ať	si	to	zařídíme	jak
chceme,	ale	popelnice	z	ulice	zmizne.	Jojo,	klasika,	ouřada	byl	vstřícnej,	v	pohodě	a	vůbec
megaubercool.
Jo	zkunděná	píčo	vymrdaná,	včera	večer	mi	přišel	mejl,	že	máme	zkusit	pizzerii,	jestli	by	nám
nedala	souhlas	s	umístěním	nádob	na	směsný	odpad	a	že	když	nám	ji	nedá,	tak	že	si	máme	dát
popelnice	do	baráku.
Takže	sem	vypěnil	a	napsat	tomu	čůrákovi,	že	se	posral,	že	si	snad	dělá	ze	mě	prdel	a	málem
sem	napsal,	že	si	myslim,	že	je	debil,	protože	skončil	jako	ouřada	co	prudí	lidi	kvůli	odpadům.
To	mě	fakt	sere	a	mrdá,	kdejakej	odpad,	šméčko	a	idiot	skončí	jaok	státní	úředník	a	pak	se
máme	co	divit,	že	ta	naše	zemička	vypadá	jako	kdyby	ji	řídila	tuplovaná	banda	debilů.	
Jo	a	ještě	nezapomněl	napsat,	že	určitě	je	v	našem	zájmu,	aby	nádoba	na	odpad	zmizela,
protože	pak	ji	nebudou	zneužívat	cizí	lidi	k	ukládání	svýho	cizího	odpadu.	Načež	sem	mu	sdělil,
že	je	mi	milejší,	když	cizí	lidi	ukládají	odpad	k	nám	do	kontejneru,	než	aby	ho	nechávali	volně
ležený	na	hromadách	nebo	u	domů,	protože	to	pak	roznesou	houmlesáci	a	krysy,	tedy	potkani.
Tudíž	naše	popelnice	navíc	supluje	i	naprostý	nedostatek	odpadkových	košů	v	naší	lokalitě	a	že
mě	sere	i	absence	stojanů	na	papírový	pytliky	na	psí	hovna.

4)	Zmizelý	boeing	mohl	urazit	ještě	stovky	kilometrů.	Pátrači	netuší,	kde	hledat.	To	je	jasný,
sou	na	takovym	ostrově,	kde	musej	každejch	30minut	mačkat	tlačítko	a	mezitím	se	stíhaj
přesouvat	mezi	minulostí,	budoucností	a	přítomností.

Konec	kanálu	Dunaj-Odra-Labe?	Ministr	Prachař	zastaví	soutěž.	Jo,	Miloš	bude	nasranej,	nejdřív
nějaký	smradlaví	dědci	z	akademie	se	pokoušeli	hanit	Milošovu	vizi,	teďka	nějakej	posranej
ministr,	který	ani	není	řádným	členem	přátel	organizovaného	zločinu,	si	dovolí	zastavit	soutěž,
díky	který	má	Miloš	ještě	aspoň	trošku	vlhký	sny.

Ukrajina	vojensky	nezasáhne.	Krym	"znárodní"	ukrajinskou	flotilu.	Jo,	rusové,	znárodňování	a
bratrské	pomoci,	to	jim	šlo	vždycky	nejlíp.

Zničení	a	zmizení	obrazů	z	Valtic	šetří	policie.	Mezi	tvůrci	byl	i	Franz.	Hodně	pobavilo,	ale	viděl
bych	to	celý	v	tom,	že	uklizečka	nepoznala	moderní	umění	a	normálně	vyřezala	obrazky	z
rámu,	protože	potřebovala	hadry	na	podlahu.	Myslim,	že	nic	složitějšího	bych	v	tom	nehledal,
protože	co	jinýho	si	mám	představit	pod	spojením	"Vladimír	Franz-umění-obraz-madona	nesená
mravenci",	že	jo....	

12.03.2014	v	14:15:47

nový	server

no,	v	podstatě	trávím	v	práci	čas	prací	na	dohledovači	a	inventurizaci	serverovny,	včetně
označení	veškerý	techniky.	no	a	zbylej	volnej	čas	věnuji	konfiguraci	novýho	serveru.	jo,	je	to
oprcávka	po	těch	letech,	kolikátej	"deníčkovej"	stroj	(nepočítaje	první	obskurní	freehostingy
typu	d2.cz)	to	je?	spek	(hledej	text	"root@spek"	-	ne,	fakt	nemam	pomatovaka,	jen	sem	věděl,
že	to	někde	mám,	tak	sem	grepoval	špeky	;0)),	pak	v	roce	2004,	před	deseti	lety,	šel	do
coolhousu	desktop	compaq,	kterej	mám	doma	a	níže	jsou	fotky,	na	kterym	mamina	má	dos	a
ježka	a	k	tomu	jehličkovou	tiskárnu,	v	roce	2006	přišlo	první	hpčko	ml110,	v	roce	2009	druhý
hápečko	ml310	no	a	teďka	po	deseti	letech	přecházíme	na	virtuál.	no,	vzhledem	k	tomu,	že	již
mám	doma	velmi	rychlý	internet,	netřeba	zneužívat	serverhousový	konektivity	ku	rychlému
stahování	velkých	objemů	dat,	to	nevadí,	protože	na	webiku	a	poštu	úplně	v	pohodě.
no	a	včera	sem	uchodil	apache2.	bylo	s	nim	sraní,	chroot	už	je	fakt	problematickej,	takže
modsecurity	bez	chrootu,	ale	s	pravidly,	takže	je	fakt	prdel	ladit	každej	prd	co	nainstaluju,	chodí
http	i	https,	mysql,	phpmyadmin,	vsftpd	s	virtuálními	uživateli	v	mysql	a	webovou	administrací
a	ještě	mě	čeká	spousta	legrace	s	poštou	a	překlopení	dat.	ufff	skládačka,	kterou	je	potřeba	čas
od	času	projít	a	nastudovat	změny,	který	proběhly	za	ty	roky	ve	vývoji	nejen	linuxu,	debianu	a
jednotlivejch	služeb.	a	nezbejvá	moc	času,	tři	tejdny.
jo	a	málem	bych	zapomněl	na	jednu	obskurní	aplikaci	mající	dobrejch	dvanáct	let	data	ve
firebirdsql	k	níž	je	s	nějaký	brutální	céčkový	klient	od	kterýho	nejsou	zdrojáky,	takže	se	bude
muset	změnit	ipadresa	někde	přímo	v	resources	binárky.	aplikace	šitá	na	míru	dnes	už	v
podstatě	paní	důchodkyni...	olol...	(imho	ta	aplikace	pomatuje	níže	předvedený	stroj)

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/330087-zmizely-boeing-mohl-urazit-jeste-stovky-kilometru-patraci-netusi-kde-hledat.html
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/konec-kanalu-dunaj-odra-labe-ministr-prachar-zastavi-soutez-1068779
http://zpravy.ihned.cz/svet-evropa/c1-61835780-ukrajina-krym-krize-rusko-referendum
http://www.lidovky.cz/policie-zjistuje-kdo-poskodil-desitky-obrazu-ve-valticich-pak-/zpravy-domov.aspx?c=A140311_074607_ln_domov_ele
http://vyhuleny.net/oldies.php?text=texty/rok2003/unor/unor2003.php
http://modsecurity.org/
http://sourceforge.net/projects/adminvsftpd/
http://www.firebirdsql.org/


malý	bonus	na	další	stránce,	původní	harddisk...	



11.03.2014	v	22:37:16

server

nový	server.	jo,	nový	server	virtuální	zrovna	začínám	instalovat.	posledních	pár	dnů	furt	jen
něco	instaluju	a	konfiguruju,	ale	holt,	musí	to	bejt.
Jinak	pro	váš	klid,	volby	v	KLDR	dopadly	dobře,	krásná	účast,	Kim	musí	bejt	spokojenej.	Kim
Čong-un	dostal	ve	volbách	sto	procent	hlasů.	

10.03.2014	v	12:42:03

volby	v	kldr

jo,	kdybyste	to	nezaregistrovali,	tak	v	kldr	probíhaj	zrovna	volby.
dneska	veget,	teče	mi	trochu	z	nosu	jak	se	furt	střídaj	ty	denní	a	noční	teploty.	

09.03.2014	v	21:10:33

relax

včera	večer	klasika,	pár	pivek,	hospoda,	spánek	a	dneska	relax	s	kvalitní	filmovou	tvorbou,
pečení	bůčku,	venčení	a	vůbec,	odpočinek	si	zaslouží	každej.
chilli	jede,	na	to	že	je	začátek	března...	:)

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/329882-kim-cong-un-dostal-ve-volbach-sto-procent-hlasu.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/329823-v-kldr-zacaly-volby.html


09.03.2014	v	00:24:06

jo	rambo

včera	sem	si	pobrečel	s	johnem	rambem	na	závěr	filmu,	kdy	padnul	do	náruče	svému
plukovníkovi	z	vietnamu	a	s	brekem	se	zhroutil	s	tím,	že	je	sám,	že	sou	všichni	mrtví	a	že	nejlíp
bylo	v	džungli,	protože	tam	vládla	spravedlnost	a	přítel	kryl	příteli	záda.	Prostě	fakt	dojemná
scéna,	která	se	v	následujících	dílech	již	neopakovala	a	dodneška	nechápu,	proč	za	ni	nedostal
oskara.
taky	sem	byl	dopoledne	nechat	podepsat	protokoly,	klasika	zase,	spoždění	plateb,	pak	cesta	do
prác,	nákup	tří	kefírů	a	pěti	hlaviček	česneku	a	hurá	do	práce.

Nemocnice	dostanou	v	červenci	první	miliardu	za	zrušené	poplatky.	Klasika,	už	v	tom	zase
jedem.	Socani	musí	plnit	svý	předvolební	sliby,	tak	na	nemocný	budou	zase	doplácet	i	zdraví	a
když	ani	to	nebude	stačit,	budeme	brát	ze	státního	rozpočtu.	Čekal	někdo	něco	jinýho?	Jo,	jak
bych	tak	řekl,	asi	ráj	na	zemi	pod	vedením	milovaného	vůdce	Miloše.	

07.03.2014	v	12:04:20

rambo

jo,	dávaj	v	tývce	Rambo	a	jeho	první	krev.	Filmová	lahůdka,	na	kterou	se	dá	dívat	i	po	těch
letech	od	vzniku,	která	byla	do	maximálních	kvalit	dotažená	v	dalších	třech	následováních.
Myslím,	že	zvláště	v	těchto	dnech	opět	nabývá	na	aktuálnosti	ruská	síla	a	předpokládám,	že
Rambo	5	by	mohl	osvobodit	nebohé	ukrajinské	obyvatele	krymu	od	zlých	sovietských	tedy
ruských	okupantů.	Téma	pro	hollywood	jak	vyšitý...	

06.03.2014	v	21:34:02

čtvrtek	nejebat

http://zpravy.idnes.cz/nemocnice-dostanou-penize-za-zrusene-poplatky-fl4-/domaci.aspx?c=A140307_102957_domaci_jj
http://www.csfd.cz/film/16097-rambo-prvni-krev/


dneska	je	čtvrtek,	přišel	sem	včera	domů	tak	akorát,	abych	se	na	dnešek	dobře	vyspal	a
odpočal.
dopoledne	nějaký	drobný	lazení	dohledovýho	systému,	jinak	odpočinek	po	včerejším	pivu.	bylo
to	docentní,	žádnej	ranní	bolehlav.

rusové	stále	okupují	krym,	nu	uměli	to	vždycky	dobře	dohodnout	se	s	různými	hitlery	na
vzájemných	spolupracích,	či	s	jakou	radostí	rusové	ničili	kontrarevoluce	a	nebo	jen	dočasně
přijížděli	na	návštěvu.	Málem	sme	to	zapomněli	od	dob	vyhnání	ruských	vojáků	kocábovou
údernou	paravojenskou	jednotkou	a	možná	je	načase	povola	michaela	kocába	znova	do	zbraně,
aby	pomohl	ukrajinským	bojovníkům	za	svobodu	s	ruskými	okupanty.	No,	a	jako	pochodovou
kapelu	by	mohl	vzít	sebou	i	ten	svůj	pražskej	výtěr,	aby	za	hlaholu	"pražákům,	těm	je	tu	hej"
táhnul	na	Kyjev.

jinak	mrdat,	musel	sem	dneska	na	chvíli	vypnout	můj	bitcoin	důl,	protože	někdo	moc	chtěl	tu
upsku	na	který	sem	měl	krabičky	naskládaný,	no	a	vypnul	sem	ho	zrovna	v	době,	kdy	se
lousknul	blok	a	já	přišel	o	pár	desítek	tisíc	satoshi.

jo	a	jinak	si	poznamenám,	že	asi	fetování	drog	opravdu	nedělá	většině	lidí	dobře.	Mám	z
poslední	doby	takovej	podivnej	pocit,	že	drogy	hodně	lidí	vypatlávají,	místo	aby	jim	nějak
pomohly	(aspoň	do	hrobu)	nutí	lidi	věřit	fakt	podivným	teoriím	jako	je	pamět	vody,	nebo	že
fetování	drog	přes	anál	znamená,	že	ty	drogy	se	vnímají	přes	druhou	čakru	a	tudíž	maximální
uvolnění.	Se	musim	někdy	nějakýho	buzeranta	zeptat,	jak	to	vlastně	mají	s	anály,	čakrami
nejen	druhými	a	uvolněním...	Ale	vono	úplně	stačí,	když	máte	tu	možnost	občas	potkat	chlapa
přeoperovanýho	na	ženskou.

miloš	opět	perlí:	Zeman:	Politika	ochrany	lidských	práv	nesmí	kazit	firmám	export.	Čekal	bych
taková	slova	od	hnusného	kapitalisty	Klause,	ale	od	prvního	presidenta	jehož	si	zvolil	lid...	nu
což,	presidenta	máme	takového	jaký	máme	lid.	

06.03.2014	v	12:29:19

středa

jo	dneska	do	rána	seminář	kousek	za	barákem	ve	firmě,	takže	sem	po	skončení	šel	domů	a
normální	homeoffice.
vyřešil	sem	pár	pracovní	drobností,	objednal	týpka	ať	se	přijde	podívat	na	sklepy	a	udělá	mi
cenovou	nabídku	na	rekonstrukci,	pak	sem	domluvil	revizi	spalinových	cest	pro	nás	šest	lidí	z
domu	no	a	nakonec	sem	opravil	vypínač,	kterej	už	tejden	nesvítí,	protože	mi	dneska	kolem
poledne	pan	uklízeč	řekl,	že	by	se	na	něj	podíval,	já	mu	na	to	řekl,	že	nemám	problém,	že	sem
se	na	to	taky	chystal	někdy	za	světla	a	že	teda	si	skáknu	pro	šroubováky	a	podíváme	se,	co	mu
chybí.	No,	nic	mu	nechybělo,	akorát	vyjel	drát	z	vypínače,	protože	povolil	šroubek,	takže	sem
ho	nacvakl	zpátky	a	zase	začal	vypínač	vykonávat	svoji	funkci	vypínače.
no	a	konečně	se	mi	ohřál	zbytek	rizota	ze	soboty,	tak	ho	du	dojíst,	ať	ho	mám	z	krku.	v	krku.

jo	a	mimochodem,	kdybyste	to	nevěděli,	tak	na	západě	probíhá	hnusná	pomlouvačná	kampaň,
která	má	za	cíl	dehonestovat	autoritu	našeho	prvního,	tedy	ne	prvního	to	by	se	kléma	urazil,	ale
prvního	porevolučního	presidenta	z	vůle	lidu.

Down	with	budboxes	and	bubble	bums!

The	Adobe	Flash	Player	or	QuickTime	is	required	for	video
playback.	

Get	the	latest	Flash	Player	
Get	the	latest	version	of	QuickTime

05.03.2014	v	13:12:42

vmware	esxi

tak	sem	dorazil	monitoring	vmware	esxi	5.1	sráče.	uf,	ještě	mi	zbejvá	dodělat	pár	firemních
obskurit	typu	windows	xp	jako	dva	servery	z	historickejch	důvodů	a	budu	spokojenej.	jo,	vtipný
zjištění	je,	že	linuxu,	ciscu,	vmware	(check_vmware_esx),	tiskárnám,	raspberry	a	qnapu	stačí

http://get.adobe.com/flashplayer/
http://www.apple.com/quicktime/download/
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/zeman-politika-ochrany-lidskych-prav-nesmi-kazit-firmam-export_300313.html
http://berlaymonster.blogspot.be/2014/02/down-with-budboxes-and-bubble-bums.html
https://github.com/BaldMansMojo/check_vmware_esx


účet	s	minimálními	právy	nebo	žádný	účet,	kdežto	na	monitoring	widlí,	pokud	nechcete	jet	přes
deprecated	snmp	od	w2012,	nevadí	ani	tak	wmi,	to	je	celkem	super,	sql	databáze	do	který	se
posílaj	selecty,	ale	spíš	to,	že	účet	pod	kterým	se	přistupuje	k	wmi	musí	mít	aspoň	minimálně
práva	lokálního	administrátora.	ne	že	by	nešly	windows	přiohnout,	ale	na	to	sem	se	vysral,
riskovat,	že	ty	kurvy	lehnou..	to	fakt	ne.
venku	chčije	a	je	mráz.	za	něj	může	miloš	a	jeho	vztahy	s	ruskem,	ať	je	ten	bordel	s	počasim
aspoň	na	koho	hodit.	

04.03.2014	v	00:32:55

rusáci

jo,	karel	kryl	by	měl	radost	jak	dvacet	let	po	jeho	smrti	rusáci	ukazují,	že	se	již	oklepali	z	pádu
železný	opony.
taky	doufám,	že	se	milošovi	stáhnul	žaludek,	protože	jeho	sovětští,	pardon	tedy	ruští,	přátelé
tak	nějak	ukazují	jak	si	váží	svého	přátelství	s	takovými	evropskými	kapacitami	jako	je
například	český,	slovenský	nebo	maďarský	president.	No,	nevim	na	co	Miloš	myslel,	když	se
paktoval	se	svými	ruskými	sponzory	a	přáteli	organizovaného	zločinu.	Jemu	se	musí	hroutit
svět,	nejdřív	nevyšla	prognóza	s	přáteli,	pak	nevyšla	nějaká	prognóza	se	socanskými	zrádci,
vládu	nakonec	musel	jmenovat,	jeho	dosazená	příliš	oblíbená	nebyla,	profesory	furt	ještě	musí
jmenovat	a	kanál	je	taky	nejspíš	v	prdeli.	A	teďka	do	toho	zase	další	ruská	okupace.	Jo,	Miloš
musí	mít	hlavu	plnou	starostí...

Rusko	kontroluje	většinu	Krymu,	ukrajinští	vojáci	mají	složit	zbraně.	Já	teda	nevim,	ale	vstup
cízích	vojsk	na	území	suverenního	státu	je	normální	okupace,	žádná	přátelská	výpomoc	proti
kontrarevoluci	nebo	jen	pomoc	občanům	v	tísni.

Drama	z	Václaváku.	"Co	máš	rád?	Kokain?	Kolik	toho	chceš?"	No	to	je	teda	novinařina,	nejdřív
vyprovokujou	nebohýho	turistu	z	afriky	k	obchodu	s	drogami,	nakoupí	a	pak	ho	jdou	udat	a
ještě	si	to	celý	natočí.	Fakt	bomba	novinařina.

My	nejsme	Česko.	Skalní	Moravané	žádají	nový	název	státu	i	zemské	sněmy.	Fakt	prdel,	ale
kdyby	bylo	na	mě,	nechal	bych	připojit	moravu	ke	slovensku,	protože	bude	potřeba	nárazníkový
pás,	až	se	rusáci	rozhodnout,	že	z	ukrajiny	potáhnou	dál	do	evropy.	Ale	jinak	je	fakt,	že	nebejt
těhlech	šášulů,	kteří	jsou	v	prdeli	z	nás	pražáků,	tak	vůbec	nevim,	že	nějaká	morava	existuje.
Stejně	je	to	tam	jeden	vietnamec	vedle	druhýho.

update	18:09	-	Rumors	of	20GB	of	data	stolen	from	MtGox.	A	já	čekal	původně	obyčejnou
zlodějinu	bílojaponskejch	límečků...	

03.03.2014	v	11:16:04

neděle

je	neděle,	poslední	den	mé	pohotovosti,	protože	sem	šel	spát	asi	ve	tři	ráno,	jelikož	zrovna	moc
se	snažim	zkonfigurovat	dohled	pro	windows	systém	a	někdy	kolem	druhý	ráno	mi	začal
konečně	chodit	wmic	klient	pro	linux.	Respektive,	včera	sem	zapnul	na	jednom	z	našich
w2012srv	snmp	a	první	co	mi	zahlásilo	před	spuštění	bylo,	že	snmp	je	ve	windowsích
deprecated.	eh.	takže	wmi.	Jo,	prostě	sem	si	znova	potvrdil,	jak	moc	silnej	nástroj	ten
podělanej	linux	je.

takže	pár	nedělních	humorných	poznámek:
1)	Venku	je	jarní	počásko,	ptáci	zpívaj,	slunce	svítí,	kytky	ještě	nesmrděj	a	těch	důchodců	co
sluníčko	vytáhlo	po	obědě	vyvenčit	čokly.	Já	sem	si	akorát	znova	potvrdil,	že	nejsem	zrozený	k
tomu	chodit	spát	ve	22h	a	vstávat	každý	den	v	6:30	nebo	7:00.	Jo,	je	prostě	vidět,	že	když	jdu
udělat	v	poledne	ranní	venčení,	ne	všichni	lidi	mají	ráno.	Nemohl	bych	vstávat	s	davem,	to	bych
nedával.

2)	Mladá	pizzerníkovic,	kterou	občas	potkávám	jak	venčí	tu	svoji	čivavu	a	kočárek,	měla
posledních	črtnáct	dnů	zafačovanej	ksicht,	když	sem	ji	viděl	poprvý,	říkal	sem	si,	že	ji	asi	starej
kápo	zmlátil,	že	blbě	šlape	a	odmítá	klienty,	když	sem	ji	viděl	podruhý,	říkal	sem	že	třeba
spadla	doma	nalitá	ze	schodů	nebo	že	uklouzla	zcela	trapně	za	střízliva.	No	a	když	sem	ji	viděl
potřetí,	došlo	mi,	že	ji	zaplatili	plastiku	ksichtu	a	nejspíš	ji	předělali	nos	podle	nějaký	hérečky	a
nebo	nejnovější	módy,	která	jede	mezi	luxusními	děvkami.	No	a	dneska	sem	ji	viděl	jít	po	druhý
straně	ulice,	bez	fáče	na	ksichtě,	ale	co	ji	vyrobili	za	nos	vzhůru	sem	neviděl,	nejspíš	nějakej
plastic	fantastic.

3)	Něco	z	internetů:
Egyptská	policie	odhalila	v	Káhiře	český	nevěstinec.	Tunely,	kanály	a	bordely.	To	by	nám	šlo.

Podívej,	jsou	bezpečné,	přikládal	si	Američan	zbraně	k	hlavě.	Poslední	vystřelila.	Tedy	kromě
poznánky	o	kandidátu	na	darwinovu	cenu	si	dovolím	poznamenat,	že	nejspíš	pěkně	dobře
přítelkyni	zajistil,	protože	ta	dozajista	dá	k	americkýmu	soudu	žalobu,	že	výrobce	zbraní
nenapsal	do	manuálu,	že	si	má	každý	nechat	projít	hlavou,	zda-li	je	vhodné	si	přikládat	zbraň	k
hlavě.	To	by	mohla	vyhrát.

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/329178-rusko-kontroluje-vetsinu-krymu-ukrajinsti-vojaci-maji-slozit-zbrane.html
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/drama-z-vaclavaku-co-mas-rad-kokain-kolik-toho-chces_299872.html
http://zpravy.idnes.cz/moravane-chteji-zrusit-nazev-cesko-du7-/domaci.aspx?c=A140220_235515_domaci_jj
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http://www.edcint.co.nz/checkwmiplus/?q=node/32
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa394582%28v=vs.85%29.aspx
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Václavák	bez	pervitinu?	Je	otázka	času,	kdy	se	tam	vrátí,	míní	odborník.	Václavák	bez	perníku
to	je	jako	pivo	bez	alkoholu.	Sem	zvědavej	jak	dlouho	ještě	bude	trvat,	než	nějaký	chytrý	hlavě
dojde,	že	policejní	represí	nic	nezmůžou	a	že	by	bylo	dobrý	ty	policajty	zaměstnat	nějak	jinak,
než	že	budou	plejtvat	časem	na	několikatýdení	sledování	sedumnáctiletý	smažky	a	jejího
pasáka.	Fakt	výkon	policejní,	vopravdu	velkej.

Ajťák	souložil	s	krávou,	jeho	kamarád	to	natáčel:	Zvíře	uteklo	a	přejela	ho	tři	auta!A	furt	to	na
těch	internetech	píšou:	Nešukejte	krávy,	fakt	nešukejte	krávy.	Furt	pořád	se	to	omýlá
dokolečka,	kupte	si	pozemek,	postavte	si	tam	boudu,	pořiďte	si	ovci,	šukejte	ji	jak	chcete,	ale
hlavně	at	vás	nikdo	nevidí,	debilové.	Co	si	pak	lidi	o	ajtících	pomyslej.	
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