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Jen pro vnitřní
vnit
potřebu OIS!

O I S†O V†I N Y
Nepostradatelný informa
informační a inspirační
ní zdroj pracovníků
pracovník býv. OIS

Slovo úvodem
Nevšimli jste si? Opravdu? Tak se podívejte na
pořadové číslo
íslo dnešních OISovin! Ano, je to jubilejní
stovka. Když jsem v r. 1996 psal první číslo tohoto
plátku, tak jsem tedy rozhodn
rozhodně netušil dvě věci. Že to
vydržím až do r. 2013 a dotáhnu do čísla 100. Možná
ještě překvapivější
ější je, že to stále nněkdo čte. Plátek
založený na konci minulého století, to už zní
majestátně a zavání historií. Má i svou tradiční a
neměnnou hlavičku,
čku, jako britské Timesy. Neodpustím
si malou statistiku. Jedno číslo obsahuje v průměru
2920 slov a 15400 znaků
znaků. Znamená to, že do stovky
čísel jsem musel seřadit
řadit 292 000 slov a vytvořit je
pomocí více, než 1.5 milionu znaků. To už se něco
napřemýšlíte
emýšlíte a naklepete. Ale klepal jsem a klepu rád,
jak jste jistě poznali. A jestli mi bude dop
dopřáno klepat,
tak to už s vámi nějak
ějak doklepu. ☺

Pravicový, liberální chem.inž. občasník.
ob asník. Založeno r. 1996

světa jako hluk projíždějících
jících aut a šum lidských sídel
zůstaly
staly náhle kdesi daleko a návšt
návštěvníka obejme
příjemné
jemné mikroklima, které ochladí a zvlh
zvlhčí horký
letní den. Miliony rozličných
ných list
listů rozechvívá
poklidný vánek. Potkáte tu maminky s ko
kočárky, ale i
zavěšené dvojice milenců.. Nad nízkou zelení se
vysoko nad vašimi hlavami klenou koruny mohutných
dubů, jasanů a dalších dřevin.
evin. Jejich letité kmeny
dosahují výšky mnoha desítek metrůů a dávají tušit, že
jejich paměť sahá až do minulých staletí. Kmeny
jasanů jsou ztepilé, rovné a kontrastují s lehce
nahrbenými, širokými kmeny dub
dubů zdobenými
hluboce rozbrázděnou kůrou
rou ne nepodobnou vrás
vrásčité
kůži starců. Vnímáte přírodu,
rodu, ale náhle si uv
uvědomíte i
nenásilnou ruku tvůrce parku. Přicházíte
icházíte na m
místo
odkud vás překvapí
vapí krásný výhled lu
lučním průsekem
přes
es potok na veltruský zámek s jeho barokn
barokně kulatou

Motto
Buď cestu najdu, nebo si ud
udělám vlastní.

Z citátů,
ů, reklam, inzerát
inzerátů a…
„Někdo skrývá v řřeči myšlenky, jiný jejich
nedostatek“.
„Časem
asem litujeme všech hhříchů,jichž jsme se dopustili,
ale nejvíc těch několika,které
kolika,které jsme propásli
propásli“.
„Nic
Nic nedáváme tak ochotn
ochotně jako radu“.
„Je příznačné,
né, že školácké chyby bývají vyhrazeny
dospělým“.
„Volí si chodec stezku,nebo
zku,nebo stezka chodce?
chodce?“
„Ženatí
Ženatí muži žijí déle
déle. Nebo jim to aspoň tak
připadá“.
„Láska hřeje,
eje, ale uhlí je uhlí
uhlí“.
„Milovat
Milovat a být rozumný nem
nemůže ani bůh“.
„O radost se člověk dělí,
lí, zatímco smutek nosí sám
sám“.
„Dávejte
Dávejte si bacha na to co si ppřejete. Mohlo by se to
splnit“.
„Alkohol
Alkohol je metla lidstva, ale zametat se musí
musí“.

Víte, že?
•

Nejvzácnější
ější prvek na Zemi je astat! Je ho
celkem jen asi 30 g, ale m
měli bychom o něj
zájem.
http://technet.idnes.cz/astat
http://technet.idnes.cz/astat-cak/veda.aspx?c=A130709_143752_veda_mla

•

Typický úder blesku má energii cca ppěti miliard
joulů, což by stačilo
čilo na opečení 100 tisíc toastů.

•

Muhammad je druhým nej
nejčastěji udělovaným
jménem v Anglii a Walesu
Walesu. Před ním je už jen
Harry. Smutné, ale zvykejme si.

•

Medomet – rotační odst
odstředivku na získávání
medu z pláství vynalezl r. 1865 brn
brněnský včelař
František Hruška.

Místa, která byste nem
neměli minout
V našem okolí je jistě plno krásných míst a já bych se
dnes chtěll zmínit o dvou, ke kterým mám citový vztah
a která byste neměli
li na svých toulkách rozhodn
rozhodně
minout. Věřím,
ím, že se vám budou líbit tak, jako mn
mně.
První z nich mám blíže a je to Veltruský areál.
Jen pár kilometrů odd st
stříbrných destilačních kolon a
objemných nádrží chemi
chemičky v Kralupech/V najdete
zcela kontrastní překvapivý
ekvapivý sv
svět veltruského parku.
Sotva projdete jeho masivními železnými vraty a
ponoříte
te se do parku obklopí vás sv
svět zeleně. Malebně
se vinoucí cesta do nitra parku je lemována
stromovými velikány, jejichž koruny se klenou
vysoko nad vašimi hlavami. Ostré denní sv
světlo
vystřídá záře,
e, která ppřichází jakoby odnikud.
Neoslňuje,
uje, ale poskytuje dostatek sv
světla, aby oko
mohlo vychutnat tu krásu kolem. Projevy vn
vnějšího

kopulí. Stačí abyste pootočili
ili hlavu a uvidíte další
luční průhled,
hled, kterému vévodí obrovský košatý platan
se svojí zelenošedou kůrou
rou a za ním uprost
uprostřed louky
holý kmen a na něm velká ptačí budka. Člověk se
musí sklonit nad umem a pokorou tv
tvůrců parku, kteří
před dávným časem
asem dovedli skloubit ppřírodu se svým
nenásilným
záměrem.
rem.
Museli
mít
geniální
představivost,
edstavivost, když sázeli na ta správná místa malé
stromky dubů, jasanů a platanů a již tehdy dovedli
vytušit tu symfonii jejich vzrostlých kmen
kmenů a korun.
Pokoru vyžaduje vědomí,
domí, že uplynou vvěky, než vaše
dílo dozraje do své cílové podoby. Návšt
Návštěvníkovi je
až líto, že tvůrcům není dopřáno
no spat
spatřit výsledek
svého díla. Ačkoliv kdo ví? V nádvo
nádvoří zámku je
zdobný francouzský park lemovaný pískovcovými
sochami s nezbytným jezírkem a ččervenými rybami.
Procházejí se zde pyšní pávi, kte
kteří svými pestře
zdobenými roztaženými ohony připomínají
ipomínají ppřepych a
zašlou slávu předminulého
edminulého století. V ookolí zámku jsou
soustředěny i vzácnější dřeviny
eviny jako jinan
dvoulaločnatý
natý se svými podivnými listy, jakoby z
dávného světa
ta a ozdobné duby s hluboce
vykrajovanými zašpičatělými
lými listy a vvětvemi
klenoucími se až hluboko k zemi. Stromoví se
rozestoupí a teprve pohled na střední
ední polní partie dává
tušit skutečný rozměrr parku, který se táhne až k
viditelnému obzoru. Okraje parku jsou lemovány
hustým stromovím, takže z okolního oby
obyčejného světa
nezahlédnete prakticky nic. Střední
ední partie polí jsou
umně děleny cestami s alejí a malými lesními
remízky. A padne-li
li váš zrak na zem uvidíte sv
svět
jakoby nahodile pobíhajících brouk
brouků a pachtících se
mravenců. Instinktivně si sednete na lavi
lavičku a kocháte
se tou krásou, která útočí opravdu na všechny vaše
smysly. Kromě vizuálních vjemů zaujme i vaše uši
symfonie ptačího zpěvu.
vu. Po chvíli ji vnímáte jen jako
kulisu. Když se ale na ni zam
zaměříte uslyšíte tu
harmonickou směsici
sici stovek pta
ptačích hlasů. Od
krátkého čiřikání
ikání a pípání až po nněkolika taktové
melodie těch zdatnějších pěvců. Všichni
ichni jakoby říkali
jsme tady a patříme sem stejně jako ty staleté duby.
Na váš čich udeří směsice vůní.
ní. Od lehké až frivolní
vůně jasmínu přes nasládlou vůni černého
erného bezu až po
aromatické vůně stromových silic, tlejícího listí a
zemitou vůni kvetoucího obilí. V
Vůně jsou tak
intenzivní, že máte pocit jako byste je cítili i na
jazyku. Ale ani hmat nepřijde
ijde zkrátka. Nedá vám to
abyste konečky prstů nepřejeli
ejeli po zvrásn
zvrásněné kůře

dubů nebo nepohladili ve větru
v tru se kolébající klasy
kvetoucích stébel travin. Více než
než kdekoli jinde máte
pocit, že i vy jste součástí
sou
přírody. Připadáte
ipadáte si
najednou docela malí a nedůležití
ned ležití vedle toho krásného
a neuvěř
ěřitelně skloubeného a všeobjímajícího
komplexu. Možná teprve teď
te instinktivně nacházíte
své správné místo v řádu přírody. Napadne vás i
kacířská
ská myšlenka, zda cesta technické civilizace, na
kterou se člověk
č
vydal je tím správným řešením?
ešením? Po
chvíli ale už na nic určitého
ur itého nemyslíte a jen všemi
smysly nasáváte ten poklid, souzvuk a energii. Když
se pak přřesto k večeru vracíte do pohodlí svého
domova cítíte se tímto zážitkem jakoby změněni.
zm ni. Není
vám do hovoru, protože ve vás stále doznívá ten
hluboce vtisklý dojem a vědomí,
v domí, že se sem určitě
ur
budete vracet. A to je dobře.
dob
Radost by jistěě měli
tvůrci
rci parku i mocná příroda.
p íroda. Dokud budou taková
místa a člov
lověk jim bude umětt naslouchat, nemusí se
obávat o svoji budoucnost.
To druhé doporučované
doporu ované místo souvisí se známým
Průhonickým
honickým parkem. Vyšplháte-li
Vyšplháte se v průhonickém
honickém
parku až na jeho levé úbočí,
úbo budete překvapeni
ekvapeni tím, co
naleznete na tomto hřebeni.
h ebeni. Za plotem jsou zde skryty
genofondové sbírky Botanického ústavu AV ČR.
Tzv. botanická zahrada Chotobuz.
Chotobuz. Ovšem musíte
mít štěstí
stí a přijít
p ijít v pracovních dnech, abyste našli
vstupní bránu otevřenou.
otev
Bude-li
li to koncem května,
kv
ohromí vás neuvěřitelné
neuv
barevné palety květů azalek a
rododendron Budete zírat v němém
rododendronů.
mém úžasu, co vše
dovede příroda
p roda a šikovné ruce vykouzlit. Oči
O
přecházejí
echázejí na odstínech květů
kv
bílých, růžových,
ových,
oranžových, červených
ervených i fialových. V takové kráse
byste je jistě
jist nenalezli ani v jejich domovině, předh
edhůří
Himálají.. Už proto, že tady jde především
p edevším o umělé
um

hybridy vyšlechtěné
vy
né do dech beroucí krásy. Nevíte, co
obdivovat dříve,
d
jestli barvy nebo něžné
né tvary květů.
kv
Barevné bochníky keřů
ke se zvláště vyjímají na pečlivě
pe
posekaném
osekaném trávníku, který tvoří
tvo koberec celé zahrady.
Když pomalu končí
kon období azalek, začínají
nají rozkvétat
pivoňky
ky a kosatce. Nemyslete si, že znáte pivoňky!
pivo
Těch tvarů
ů a odstínů,, co zde naleznete. Od prostých,
přes
es odvážně
odvážn ukazující své zlaté tyčinky,
inky, až po
bohatce, kteří
kte svůj plný květt sotva unesou. Však také

nebudete jejich jedinými návštěvníky.
návšt vníky. Zavalití
čmeláci,
meláci, kterým už nektar poněkud
pon kud stoupl do hlavy, se
slastně otírají o zlatavé tyčinky
ty inky a jejich zemdlené
nožky záříí zlatem nalepeného pylu. To byla dnes
hostina. Přejdete
P ejdete k sousednímu záhonu plnému

kosatců.. Tvary možná nejsou tak rozmanité, ale ty
barvy a odstíny. Větší
tší i menší se zlatými kartá
kartáčky.
Převládají
evládají odstíny modré, fialové, hn
hnědavé a žluté.
Sem tam narazíte i na rrůžovou. Na části zahrady
zůstala tráva neposeččená, aby mohl návštěvník
obdivovat prosté květy
ty rozkvetlé české louky. Snad
ještě krásnější
jší je zahrada, ppřijdete-li v první půli
června. To je čas růží
ží. Hned vlevo u vchodu vás
uvítají tři umělá
lá jezírka pln
plná vodních rostlin, irisů a
především květů leknín
leknínů. Graciézně plují na hladině
jako rusalky. Růžové, ččervenavé, bílé i do fialova. Na
stvolech rostlin tančí vážky se svými duhovými ttěly a
blanitými křídly.
dly. Rozhlédnete se a už to uvidíte.
Pestrobarevné záhony a aleje rrůží. Celá zahrada měří
na délku tak ke třem
em st
stům metrům. Pomalu se zvedá
do mírného svahu. Na obvodu je schována v objetí
korun vzrostlých strom
stromů a to jí dodává zvláštního
důvěrného půvabu.
vabu. Ke
Keřové růže jsou na pečlivě
okopaných záhonech a rrůže popínavé v pravidelných
řadách
adách na podkladu hustého zeleného trávníku. Marn
Marně
se snažíte popsat tvary a barvy, které vidíte a vnímáte
tu symfonii spíše jako celek. Ob
Občas vám unikne
obdivný vzdech. Ano tahle, ale i tamta. R
Růží jsou tu
stovky a u každé jmenovka
novka se jménem šlechtitele a
romantickým názvem, který svému výtvoru vybral.
Nejhezčí jsou růžee za poklidného letního dne,
nasvětlené
tlené zlatícím sluncem a lemované mod
modří
oblohy, na které líně plují bělavé kumuly. Lehce
znaveni a opiti tou krásou rádi usedne
usednete do lavičky
pod hrušku,, nejlépe ve dvojici
dvojici. Zde v chladivém stínu,
ovíváni osvěžujícím
ujícím vánkem máte zahradu jako na
dlani. Najednou cítíte, že sedíte v nněmé pokoře,
vnímáte všudypřítomnou
tomnou vvůni a myšlenky i zrak jen
bloudí zahradou. Je vám voln
volně, příjemně a až jaksi
slavnostně.. A pomalu vám to dochází. Ano, jste v
biblickém ráji. Tady chcete zzůstat navždy. Konec
konců na okraji je i pár strom
stromů třešní a hrušní. Vůbec
se vám nechce vstát a jen sedíte a díváte se. Pomalu se
stáváte součástí
stí zahrady, která sym
symbolizuje věčný
koloběhh života. Kde jinde byste to cítili lépe, než
tady? Nebude se vám chtít odejít. Možná to bude až
hladem nebo v každém ppřípadě v 17h přičiněním
zaměstnanců zahrady, protože brána se musí zav
zavřít a
také růže chtějí
jí spát. A vy si budete říkat, nejpozději
za rok jsem tady zpět.

Jakou cenu má svoboda?
Kdysi byl pravěký
ěký lovec pom
poměrně svobodný. Když
narazil na jinou tlupu odpov
odpověděl na otázku „Kdo jsi“
z kterého je kmene a bylo. Dnes jsou o každém jedinci
MB záznamů a jak a kým se cítí on není už vůbec
podstatné. Jsme svázáni nebo možná spíše lapeni v síti
zákonů,, pravidel a nař
nařízení. Máme mnohem více
možností, než pravěký
ěký lovec, ale také nesrovnateln
nesrovnatelně
více omezení. Poměr
ěr omezení k možnostem je
rozhodně vyšší u moderního člověka, než toho
pravěkého.
kého. Proto je dů
důležité hájit svobody, které
máme a zejména bránit, aby je pom
poměr omezení stále
více nepřevyšoval.
Když se společnost
čnost začala organizovat, znamenalo to
vždy sáhnout na svobody jednotlivce. Budeš
poslouchat tohohle a nedě
nedělat to a to. Zpočátku bylo
podmanění takřka
řka totální – otroctví, nevolnictví.
Teprve moderní společnost
čnost klade do pop
popředí občanská
práva. Ne jako nějaký
ějaký dar, ale jako ur
určité minimum ze
všech omezení, do kterého by člověku neměl nikdo
zasahovat. Je to především
ředevším svoboda pohybu, projevu
(i po projevu), volba zam
zaměstnání, volební právo,
svoboda vyznání či právo na nezávislý soud. Víme, že
s presumpcí neviny a rovnosti ob
občanů před zákonem
už bývají občas
as potíže. Pat
Patří sem i to, že občan nesmí
být špiclován a shromaž
shromažďovány o něm a jeho
soukromí jiné údaje, než stanovuje zákon. A práv
právě
v dnešní době jsme pod záminkou boje proti terorizmu
svědky
dky snahy vlád a jejich represivních složek o
omezování těchto
ěchto práv vým
výměnou za zvýšení
bezpečnosti.
nosti. Je ale toto zvýšení adekvátní ztrát
ztrátě práv?
Z vlastní
stní zkušenosti víme, že svoboda je kategorie,
která se nesrovnatelněě snadn
snadněji ztrácí, než získává
zpět. Teroristé cílí právě na svobodnou společnost.
Už to, že omezí některé
ěkteré svobody je vít
vítězstvím
teroristů.. Kam až zajdeme v tom být méně svobodní,
abychom lépe přežili?
řežili? Chiméra absolutní bezpe
bezpečnosti
stejně neexistuje.
Položme si kacířskou
řskou otázku. Stojí svoboda občanů
versus špiclování za obě
oběti typu 11.září 2001 (tj. cca
3000 lidí)? Obávám se, že odpověď zní ano. Je to
vyšší hodnota. Vždyťť za ni jdou lidé do války a tam
jich padnou statisíce,, ne
ne-li miliony. Období ohrožení
je vždy pokušením k nastolení ochranného totalitního

systému. Spojené státy to už málem zažily v
padesátých letech díky mccarthismu. Podnítí dnešní
teroristé jeho elektronické následovní
následovníky k něčemu
obdobnému? Obyčejný člověk
ě si řekne, no co, vždy
vždyť
nic špatného nedělám,
lám, tak jestli si to ně
někdo poslechne
a přečte… Ale obdobně se konejšili lidé již ve
Stalinském Rusku, Hitlerovském N
Německu a i
Američanům
m dalo velkou práci, než ducha špiclován
špiclování
v padesátých letech překonali. A te
teď stojí před
obdobným dilematem znovu.
Jakou cenu má tedy svoboda. Zdá se, že když ji máme,
tak subjektivně malou, protože se stává nněčím
samozřejmým,
ejmým, jako vzduch , který dýcháme. Avšak ve
chvíli, kdy ji ztratíme její cena
ena vzroste nade všechny
meze, protože se nedá koupit zpět.
ět. Je to stejné jako se
zdravím. Je dobré přemýšlet o těchto
ěchto problémech. Pak
možná budeme vstřícnější k prevenci svého zdraví i
svobody.

Zajímavé názvy obcí
Vždycky jsem si říkal,
íkal, kdo vymýšlel názvy našich
obcí. Jsou mezi nimi i perly typu: BRLOH POD
KLETÍ, ČERNÁ NOVINA, DŘEVOHRYZY,
ŘEVOHRYZY, ONEN
SVĚT, MRLÍNEK, PIČÍN,
ÍN, ŠUKAČ
ŠUKAČKA, VAJGLOV,
VRAŽDOVY LHOTICE nebo ZPUPNÁ LHOTA.
Obec s nejdelším názvem (33zn.): Nová Ves u Nového
Města na Moravě. S nejkratším pak: Aš s Eš.
Nejdelším
jednoslovným
názvem
jsou
Prostředkovice. Nejčastěji se v názvech vyskytují
slova Lhota (234x) a Ves (145x).
Mnoho dalších zajímavých najdete na stránce:
http://www.hantec.cz/hantec/mesta/mesta.htm

Když se nepochválíte sami,
nikdo to za vás neud
neudělá…
O letní okurkové sezoně, nepočítám
čítám-li povodně, jsem
se rozhodl zařadit
adit tuto rubriku, abych propagoval
některé
které své výtvory, které jsou dostupné na mé stránce
hlubucek.net, které by mohly zůstat
ůstat nepovšimnuty,
přestože by mohly někoho zajímat.
Dnes se chci zmínit o programu oligografie.xlsx.
Formou excelovského sešitu jsou předloženy základní
informace o důležitých
ležitých látkách pro život. Zahrnuje
vitaminy, minerály, aminokyseliny,
inokyseliny, nukleové báze,
alkaloidy, sacharidy, enzymy a další. Krom
Kromě popisu,
zdroje zde naleznete i sumární, př
případně strukturní
vzorec a hlavně odkazy na web s podrobnější
informací. Nejste-li
li naprostý laik a pot
potřebujete rychlý
základní přehled, tak je to právě ono. Najdete ji
v sekci Aplikace/Programy.

Proč oligografie? Tak jako oligomér je nněco mezi
monomérem a polymérem, je oligografie nněco mezi
monografií a encyklopedií. Umož
možňuje získat o
tématech základní informace a doplnit je odkazy pro
zvídavějšího čtenáře.

Zajímavá úloha
Při loučení s odjíždějící milou projel její vlak kolem
něho celý za 10 sekund. Jak dlouho tomuto vlaku,
dlouhému 50 m, potrvá, než celý projede tunel dlouhý
100 m?

Paranormální dě
děti?
Kim, držitel IQ rekordu
Kim Ung-Yong z Jižní Koreje začčal mluvit v šesti
měsících. Jako dvouletý už četl
etl v korejštin
korejštině,
japonštině, němčině i angličtině a v ppřímém přenosu
japonské televize řešil
ešil rovnice s integrály. O rok
později
ji se stal hostujícím studentem fyziky na
univerzitě. V osmi letech ho pozvala NASA, aby
studoval v Americe. Jako patnáctiletý získal doktorát
z fyziky na státní univerzitě v Coloradu. Po návratu do

Koreje se zaměřil
zam il na stavební inženýrství, získal
doktorát i v tomto oboru a vydal na sto odborných
pojednání o hydraulice. V Guinessově knize rekordů
rekord
je uveden jako osoba s nejvyšším IQ na světě:
sv : údajně
údajn
dosahuje hodnoty 210.
William, nejchytřejší
nejchyt
ze všech
Jen pro srovnání: za nejchytřejšího
nejchyt
člověka,
ka, který kdy
žil, je považován Američan
Ameri an William James Sidis
(1898 - 1944) s odhadovaným IQ 250-300.
300. Narodil se
v rodině ruských židovských přistěhovalců,
p
, psychiatra
Borise a lékařky
léka
Sarah. V roce a půl si četl
etl New York
Times. Než dosáhl osmého roku, mluvil plynně
plynně osmi
různými
znými jazyky a vytvořil
vytvo svůjj vlastní. Sestra Helena
později prohlásila,
rohlásila, že zatímco jejich otec Boris hovořil
hovo
jen 27 jazyky, její bratr znal snad všechny.
"Pochybuji, že existoval jazyk, který Billy neuměl.
neum
Byl schopen naučit
nau it se nový jazyk za den," uvedla.
z netu

Kam to spějeme?
S euro-atlantickou
atlantickou civilizací to jde asi opravdu rychle
z kopce dolů.
dolů Proč? Když má čas
as se zabývat takovými
hovadinami. Tradiční rozdělení
lení na "muže" a "ženy"
padlo po nedávném zlomovém verdiktu australského
soudu i v první evropské zemi. Kupodivu jsou to jinak
racionální Němci.
Ně
Změna
na umožní v rodných listech
uvést v kolonce pohlaví "neurčité",
"neur ité", pokud se dítě
dít
narodí s nejednoznačným
nejednozna ným pohlavím, tedy s pohlavními
znaky ženy i muže. Rozhodnutí se aspoň
ň zatím na
rozdíl od Austrálie nevztahuje na transsexuály.
Německý
mecký ústavní soud rozhodl, že právo určit
it vlastní
pohlaví patří
patř k základním lidským právům. Na co vše
si budeme ještě
ješt muset zvyknout, než dorazí islám a
zavede pořádek?
pořádek? Blondýnky, které se cítí být
brunetami či
či tmavooké modrookými. Na děti
d
vychovávané dvěma
dv ma tatínky nebo maminkami,
k mužským a dámským záchodkům
záchodk
přibudou
řibudou další ty
„neurčité“
čité“ a my budeme v rámci politické korektnosti
v koutku tajit svou heterosexuální orientaci.

Spole
Společenská
rubrika
Ing. Mgr. Petr Hlubuček
Hlubu
a Ing. arch. Petra
Moravcová po zralé úvaze a navzdory varování
škarohlídů
ů povýšili své romantické zasnoubení na
větrných hřebenech
hřebenech jihoamerických And do stavu
manželského. Stalo se tak 31. srpna na Myškově
Myškov
mlýněě u Příbrami.
Příbrami Tak ať spolu zestárnou.

Řešení
ešení úlohy: Vlak musí ujet 150 metrů,, aby vyjel celý
z tunelu a to mu bude trvat 30 sekund

A slovo závěrem
Tak máme hlavní část léta včetně tropických veder za
sebou a pomalu abychom sháněli
shán dárky k vánocům.
vánoců
Ne, to si dělám
dě
pochopitelně legraci. Teď
ď přijde,
řijde, pro
měě možná nejkrásnější
nejkrásn
část roku – období babího léta.
Když se vydaří
vyda a protáhne až do října přinese
řinese nejen
zlatavé sluneční
sluneč paprsky, které nepálí, ale hřejou
ou, ale
též nenapodobitelnou paletu barev, která vytváří
vytvá
důstojný
ůstojný protějšek
prot
jarní zeleni a květům. Dá-li
rozsáhlá anticyklóna
anticyklón nad střední
ední nebo jihovýchodní
Evropou,, tak se letošní babí léto vydaří.
vydaří. A my si
užijeme výletů,
výlet hub a pořídíme
ídíme fantastické snímky či
videa.
A taky vám přeju,
p
abyste dobřee zvolili, i když to teď
te
bude ztraceně těžké a o to možná důležitější.
ější. Hlavně
Hlavn
nevolte ty, co vám toho naslibují,
naslibují že i průmě
ů ěrného
člověka
ěka napadne z čeho a na úkor čeho to chtějí
cht
rozdávat. Nerozdávají ze svého, ale z našeho a na úkor
našich dětí
ětí a vnuků.
vnuk Tak bez toho se snad obejdeme.

