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možno nalézt též na http://hlubucek.net

Jen pro vnitřní potřebu OIS!

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

Slovo úvodem
Podzim je krásné období. Letní horka vymizí a slunce
zpočátku ještě zůstává, hřeje a zlatí. A když mu už
dochází dech, příroda zareaguje nádhernou žluto
červenou odstínovanou paletou na kterou se oči
nemohou vynadívat. Je to paradoxně nejpestřejší
roční období a nebýt nostalgického vědomí, že po něm
přijdou i plískanice a mrazy, mohl by podzim směle
soutěžit s jarem o nejkrásnější období roku. Ale i
v nádechu zmaru, ranních mlhách a orosených
pavučinách lze nalézt skrytou krásu. Vždyť i v té
zemité vůni tlejícího listí jsou zárodky nového
počátku. Tak si vychutnejte podzim a těšte se na jaro.

Motto
Ti slabší čekají na vhodné podmínky, silní si je
vytvoří.

Z citátů, reklam, inzerátů a…
„Babim, babiš, babime … no snad se neubabíme“.
„Nebijte počítače, jsou to taky jenom lidé“.
„Matematika je intelektuální masturbace“.
„K dosažení úspěchu je nutno být moudrý, avšak jevit
se opačně“.
„Otrok netouží po svobodě. Touží stát se dozorcem
otroků“.
„Život je pohlavně přenosná nemoc, která je vždy
nakonec smrtelná“.
„Žena inspiruje muže k velkým věcem. A znemožňuje
mu je dělat“.
„Skutečný milovník hudby je ten, kdo když slyší
soprán z koupelny, přiloží ke klíčové dírce ucho“.
„Kdo bydlí u chromého, naučí se kulhat“.
„Často jsem litoval svých slov, ale zřídka svého
mlčení“.
„Nejlepší kvalitou peněz je jejich kvantita“.
„Když nás žena miluje, odpouští nám i naše
nedostatky; když nás nemiluje, neodpustí nám ani
naše přednosti“.

Víte, že?
•
•
•

•

•

•

Eutanasie v Nizozemsku dnes představuje
přibližně
3
procenta
všech
úmrtí.
http://www.osel.cz/index.php?clanek=7154
První zaznamenanou pokutu za rychlost dostal
WalterArnold v britském Kentu 28.1.1896. Jel
asi 13 km/h místo povolených 3 km/h.
Teorie Gaia biologa Jamese Lovelocka z r. 1979
říká, že Země je jediný superorganizmus, živá ve
stejném smyslu jako lidé a dokáže regulovat svůj
metabolizmus. To se máme na co těšit, protože
co je lidská civilizace, než bujení (a spíš
zhoubné).
Když se „spálíte“ o kopřivu, tak z ulomeného
žahavého vlákna vyteče histamin, který místo
podráždí, pálení způsobí acetylcholin a účinnost
obou ještě zvýší přítomný serotonin.
Nejstarší zdokumentovaný člověk prý žije
v Bolívii poblíž jezera Titicaca a je mu 123 let.
Narodil se 16.6.1890. Je soběstačný a nikdy se
nepodíval dál, než do hlavního města. Tím by
trumfnul i Francouzsku J. Calmestovou, která
žila 122 let a 164 dnů.
Zatímco v r. 2011 vyvezly naše zbrojovky zbraně
za 4,5 mld Kč, v r. 2012 už tomu bylo za
6,8 mld. Kč. Vracím se tedy postupně na místo,

•

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

které jsm po r. 1989 tak trochu lehkomyslně
vyklidili.

někdo nahradí a zavede pořádek. Ať už to bude přísný
islám nebo expanze made in China.

Ženy před HIV ochrání speciální „prstýnek“.
Nebude se nosit okázale, nýbrž diskrétně
intravaginálně. Obměňovat by se měl jednou za
měsíc. Pozvolna uvolňuje účinné antivirotikum.
http://www.osel.cz/index.php?clanek=7172

Škoda, přitom to začalo tak pěkně Voltairem, Kantem,
Descartem, Michelangelem, Einsteinem a dalšími. Co
nám zbývá? Na nás přece jen trochu záleží, jestli to
ještě chvíli vydrží nebo to půjde rychle z kopce.
vyšlo v Neviditelném psu dne 19.9.2013

Proč?

Zajímavá úloha

Dnes nám přijde neuvěřitelný příběh britského
důstojníka Roberta Campbella zajatého v první
světové válce Němci. Byl v zajateckém táboře u
Magdeburku, když se dozvěděl, že jeho matka umírá
na rakovinu. Napsal německému císaři Vilémovi II.
dopis s prosbou, aby směl nemocnou matku v Británii
navštívit - a císař svolil. Stačilo mu důstojníkovo
slovo, že se do zajetí vrátí. A vrátil. Jeho slovo
respektovaly i britské úřady. Když jsem jako student
ještě v r. 1967 navštívil Švédsko byli jsme ubytováni
v chatičce asi 150 m od hotelu, kde jsme myli nádobí.
Nikomu nepřišlo divné, že nemohou najít klíč od
vstupních dveří, abychom je mohli zamykat, když
jsme v práci. Měli jsme tam pasy, peníze, fotoaparáty
a nic se neztratilo. Za první republiky se mnohé
smluvní vztahy stvrzovaly jen podáním ruky.

Jaké je správné řešení příkladu 6 ÷ 2*(1 + 2)? Je to 9
nebo 1?

Také smutně pokyvujete hlavou? Dnes zapomenout
půl hodiny nezamčené kolo před obchodem znamená
o ně přijít. Co jsme stačili pokazit? Tehdy byl ještě
hluboce zakořeněn systém hodnot. Všichni dobře
věděli, co je špatné a co je dobré a nikdo o tom
nediskutoval. Ctily se autority, které autoritami
skutečně byly a slova čest a pravda nebyly jen
filozofickými a rétorickými pojmy. Každý někam
patřil, byl usazen. Dvě světové války a dvě
socialistické diktatury s naší společností dost
zamávaly a nakazily nás rasovou a třídní nenávistí.
Když se mohly dít takové věci, copak já nemohu
trochu zhřešit? V poválečném období se začaly šířit
různé liberální filozofie a hnutí. Existencionalizmus,
svoboda jednotlivce skoro k čemukoliv. To co bylo
pevné se začalo relativizovat. Ano i delikvent a vrah
má svoji pravdu, možná měl těžké dětství a kdyby….
Přišlo přistěhovalectví a s ním i multikulti. Jistě, jsou
jiní, ale dohodneme se s nimi. No, sem tam musíme
něco přehlédnout. Ať se u nás cítí jako doma. Evropan
a Američan je jediným živočichem, který vpustí do
svého doupěte veřejného nepřítele, který se tím netají
a ještě ho vítá sociálními výhodami. Králík, který
vpustí lišku a ještě v rámci své přihlouplé korektnosti
tvrdí – jakápak je liška dravec, vždyť všichni jsme
přece živočichy, samozřejmě musí dopadnout jako
králík. Nesmíme měřit teplotu rtuťovými teploměry,
kupovat klasické žárovky, nazývat svůj likér
tuzemským rumem, ale pevný kodex na ochranu
našich kulturních kořenů a chování v našem prostoru
neexistuje. Diskutuje se a argumentuje, ale nikdo
tomu druhému nenaslouchá. Demokracie zabloudila
do slepé uličky populizmu. Slibem neurazíš a ani
tomu nehoráznému se dnes už nikdo nediví. Ostatně
na jaké argumenty slyší většina voličů? Na
konstruktivní a úsporné, jak z dluhů a zajistit
dlouhodobou prosperitu nebo na to kdo mi dá víc a
sebere těm úspěšnějším, neboť po nás potopa?
Tak to jsme my dnes, nejen u nás, ale v celé euroatlantické kultuře. Ne, že bychom netušili, co je dobré
a co špatné, co se smí a co by se nemělo, ale je nám to
tak nějak jedno. Vždyť ti kolem se tím také moc
nezatěžují. Urvat co nejvíc, mít se dobře, užít si. Jsou
to typické příznaky civilizačního úpadku, postupného
konce naší civilizace. Jak říká egyptolog M. Bárta
patří sem i zpochybňování legitimity vládnoucích elit,
jejich neschopnost efektivně spravovat stát, roste
byrokratizace, klesá kvalita vzdělání. Vše se tak nějak
rozbředá a stává se plytčím. Prodělala to starověká
čínská říše, Egypt, římská říše a čeká to i nás. I nás

Papež v sukních?
Zprávu o tom, že v letech 855 – 857 usedla na
papežský trůn žena uvádí už kronikář Martin Polonus
v r. 1265. Měla to být původem Angličanka, která
vynikala ve vědách a vzdělání. Působila v Aténách a
Římě. Na pontifikát usedla samozřejmě v převlečení
za muže, ale později to nějak údajně prasklo. Snad, že
i porodila. Od té doby prý vybraný kardinál musel
ověřovat, zda nově zvolený papež má varlata. Více
100+1 č.15/2013 str.50. Wikipedie ovšem v té době
uvádí papeže Benedikta III.

Záhada podzimního listí
Proč se na podzim listy stromů v Severní Americe a
východní Asii zbarvují do červena, zatímco v Evropě
do žluta? Když se před 35 miliony let vyvíjeli stromy
s opadavými listy začaly některé v boji proti hmyzu
používat výstražnou červenou barvu. Ten pigment
musely začít vytvářet, zatímco žlutý už v listech byl
přirozeně. Původní žlutá podzimní barva totiž hmyz
přitahovala, takže sál z listů aminokyseliny a kladl
vajíčka. V Sev. Americe a již. Asii se nacházejí pásma
hor táhnoucí se od severu k jihu, která sloužila jako
útočiště pro migrující živočišné a rostlinné druhy.
Stromy se v závislosti na klimatu rozšiřovaly směrem
severojižním. V Evropě se však hory táhnou od
západu k východu a bránily severojižní migraci ze
severu na jih před mrazem. Stromy tudíž rostly stále
ve stejném pásmu, kde většina z nich období mrazu
nepřežila společně s hmyzem. A jelikož se boj mezi
stromy a hmyzem přerušil, nevyvinula se postupně
obranná strategie ve formě červeného zbarvení listů
antokyanovým barvivem.

Pozor na rododendronový med!
Medy jsou různé, lesní, akátové a také
rododendronové, zejména v Turecku na anatolském
pobřeží Černého moře a v hlubokých údolích
Pontských hor. A tento med se tam používá k širokým
léčebným účelům (i na cukrovku), mj. starší pánové i
místo viagry. Říká se mu „mad honey“ – tedy
bláznivý nebo šílený med a požití většího množství
navozuje zvláštní stavy. Byl v historii použit i proti
několika invazním armádám. Za všechno může toxin
grayanotoxin nebo také rhodotoxin. Více si můžete
přečíst třeba zde:
http://www.osel.cz/index.php?clanek=7216

Společenská rubrika
Po kouzelné svatbě na Myškově mlýně se
novomanželé Petr a Petra Hlubučkovi vydali na
svatební cestu do Indonésie. Opovrhli příliš
přeturistifikovaným Bali a soustředili se na Javu a
Sulawesi. Zajímali je sopky, chrámy, ale nepohrdli ani
plážemi teplým mořem a korály. S radostí kvitovali
přátelský přístup obyvatel a větší pocit bezpečí na
rozdíl od Jižní Ameriky. Byli i v místech, kde se
s angličtinou nedalo moc komunikovat a tak se snažili
naučit i pár indonéských frází a slov. Osvědčil se jim
průvodce Lonely planet. Samozřejmě ruce a gesta to
jistila. Indonéská měna – rupie prošla mnoha

peripetiemi a to poznamenalo její kurs. 1000 rupií má
hodnotu jen 1,67 Kč.
č. Indonésie je tvo
tvořena 17 508
ostrovy a nachází se po obou stranách rovníku, vvětšina
však pod ním.. S více než 230 miliony obyvatel jde o

čtvrtý nejlidnatější
jší stát sv
světa a rovněž o stát s
největším počtem
tem obyvatel hlásících se k islámu. Svou
indonéštinu píší latinkou a jsou vesm
vesměs mírumilovní.
A dojmy: „Je tu příjemné
říjemné vedro, a v hotelu mal
malá zoo krab (Péťaa ho málem rozmá
rozmáčkla batohem), všude po
zdech jsou male ještěrko
rko-mloci a sem tam šváb.. Ale
nic co by nám kazilo pohodování ::-)“.
Náš podzim dovede vykouzlit nádherné palety, které
by jistě připadaly
ipadaly velmi exotické i obyvatel
obyvatelům
tropických oblastí
tí naší planety.

Smutný p
příběh
První den po letních prázdninách, v páté ttřídě jedné
berlínské základní školy uučitel kontroluje přítomnost
žáků:
“Mustafa El Ekh Zeri.” “Zde.” “Achmed El Cabul.”
“Zde.” Kadir Sel Ohlmi.” “Zde.” “Mohammed End
Ahrha.” “Zde.” “Mi Cha Elma Yer.” Ticho … “Mi
Cha Elma Yer.” Nikdo se nehlásí … “Ješte jednou –
Mi Cha Elma Yer!” V zadní lavici vstane chlape
chlapeček:
“To bych mohl bejt asi já, ale čte se to Michael
Mayer.”

Zajímavosti
Každý rok ztratíme asi 5 dnů čekáním, než se
nám načtou počítačová data.
Zamlžení zrcadel v koupelněě př
předejdeme tím, že
je potřeme
eme krémem na holení a set
setřeme
ubrouskem. Efekt vydrží týdny až m
měsíce.
Doba největšího rozmachu těžby
ěžby st
stříbra a zlata
v Čechách přišla v průběhu
ů ěhu 12. a 13. st
století za
vlády Přemysla
emysla Otakara II. a zejména Václava II.
První krize přišla s husitstvím a definitivní konec
způsobil příliv
íliv levného zlata a stř
stříbra z objevené
Ameriky. Ještě,, že jsme se aspo
aspoň dovedli
podepsat
na
název
dolaru
populární
jáchymovskou mincí Joachimsthaler.
Místo s největším ročním
čním úhrnem srážek je na
jednom z havajských ostrovůů K
Kauai na návětrné
straně sopky Waialeale (1560 m), kde vyprší
většina pasátů. Ročněě zde prší až 350 dn
dnů a
spadne 12 090 mm srážek, tj. 12 m3 vody na metr
čtvereční.
Moucha
oucha dovede zpracovat 7x více informací za
sekundu, než člověk.
k. Není divu, že dovedou tak
rychle uhýbat plácnutí.
Na tikání biologických hodin ně
něco je. Z žen do
30ti let otěhotní během ročního
čního nechrán
nechráněného
styku 75% žen a do tříí let se to poda
podaří 91% z nich.
O deset let starší ženy už mají jen 44% šance a do
tří let 64%.
Jeden čtvereční
ní metr pozlacovací folie váží jen
2,45 g a stojí jen kolem 2 tis. Kč
Kč. Díky výborné
kujnosti zlata lze vytepat folii o tloušťce až
0,0001 mm. Jeden kilogram ryzího zlata se vej
vejde
do krychličky o hraně 3,75 cm a stál by cca
880 000 Kč.
Měsíc vznikl asi 40 milionů let po vzniku
sluneční soustavy (4,6 mld. let) po srážce Zem
Země
s hypotetickým názvem Theia a velikosti Marsu.
24. října 2003 přistává v Londýn
Londýně poslední
pravidelný let nadzvukového
dzvukového dopravního letadla
Concorde. Po havárii v r. 2000 zač
začal zájem o lety
Concordem klesat a tak svě
svět přišel o tento
pozoruhodný letoun.
Fregoliho syndrom působí,
ůsobí, že postižení mají
pocit, že všichni lidé v okolí jsou ppřevlečení
členové
lenové její rodiny. Opakem je Capgras
Capgrasův
syndrom, kdy člověkk trpí iluzí, že jeho blízcí jsou
podvodníci v převlečení.
V r. 1241 se mongolská vojska dostala až na
Moravu. Na Evropu útočila
čila ve dvou sm
směrech – do
Polska a do Uher. Po porážce Polák
Poláků u Lehnice se
mongolští jezdci přehnali přes
řes Moravu a následn
následně
se spojili s jednotkami v Uhrách. Pak však ppřišla
zpráva o smrti chána Ögödeje a mongolské hordy
se z Evropy stáhly.
Palírna U zeleného stromu v Prostějově je
nejstarší palírnou v Evropěě a Hanáci si tu na
kořalce pochutnávají
ávají už od r. 1518.
Polární medvědi
di mají ve skute
skutečnosti větší
problém s přehříváním
váním než se zimou. I ve velmi
chladném počasí se mohou přii bběhu lehce přehřát.
Jazyk Plejtváka obrovského
brovského váží více než dosp
dospělý
slon. Jeho srdce je stejně velké jako malý
automobil. Novorozené mládě váží tři tuny. Za
jeden den Plejtvák bez problém
problémů spořádá tři tuny
žvance (a pak vydrží nejíst i ppůl roku). Těchto
tvorů už žije pouze 1500
500 na celé planet
planetě.
Každou vteřinu
inu na obloze celého sv
světa zazáří 100
blesků. To je permanentní a nekone
nekonečný přírodní
ohňostroj.
Čínský
nský znak pro slovo "potíže" je zobrazován
jako dvě ženy pod jednou střechou.
echou.
Stavba Titaniku stála 7 milion
milionů dolarů, výroba
filmu Titanik vyšla na 200 milion
milionů dolarů.
Teplota blízko středu Země je 3870 stupňů
Celsia. Povrchová teplota Slunce je okolo 5500
stupňů Celsia. Ve středu
edu Slunce je to už krásných
14 milionů stupňů.. Špendlíková hlavi
hlavička s touto
teplotou vás spálí na uhel ze vzdálenosti 100 km.
Praváci žijí průměrně o devětt let déle než leváci.
Leváků je okolo 13%. Pokud se narodí dvoj
dvojčata,
je velká pravděpodobnost,
podobnost, že jedno bude levák.

Z volebních hesel a slog
sloganů…
„Volte v leže, na břiše,
řiše, jen nnevolte Babiše“.
„Referendum, ani bůra,
ůra, to slibuje Okamura“.
„SPOZ odpadků,
ů, Miloš a jiné smetí“.
„Se stádem soudruhů,
ů, vzhů
vzhůru do dluhů“.
„Modrý pták se nestydí“.
„Kalousku, Kalousku, jen abych m
měl na housku!“

Řešení úlohy: 6 ÷ 2*(1 + 2) = 6 ÷ 2*3 a nyní ddělení i
násobení mají stejnou prioritu. V tom ppřípadě bývá
zvykem vyčíslovat
íslovat výraz zleva a 6 ddělíme dvěma.
Správný výsledek je tudíž 9.Příklad
říklad je ale zadán
trochu nejednoznačně.. Lépe by bylo (6 ÷ 2)*(1 + 2).

Nejhledanější slova na netu
Nejhledan
v r. 2012
Český Google

Seznam

Facebook
Youtube
Překlada
řekladač
iDnes
IDOS
Aukro
Mapy
SMS zdrama

Facebook
Youtube
Google
Freevideo
Ulož.to
Aukro
Superhry
Porno

A slovo závěrem
Tak jsme si zvolili. Pravidlo, že každá zem má
takovou vládu, jakou si zaslouží a lidem k obrazu
svému je neúprosné. Situace byla už opravdu taková,
že nebylo z čeho vybírat. Nalevo i napravo. Je to
smutné, ale já myslím, že to zas tak nevadí. Každý
z nás má nějaký
ně
světonázor a tím se řídí. A tak volí
ani ne tak strany,
str
jako systém. Ti nejistější
ější spíše
plédují pro štědrý
štědrý levicový stát, který by se o ně staral
a kompenzoval případný
p ípadný životní nezdar. Není jim
proti mysli, když něco
n
sebere těm úspěšnějším.
ě ějším. Ti
sebevědomě
ědomější se chtějí
jí sami postarat o sebe a své
blízké a vadí
va jim příliš široký a rozhazovačný
čný stát.

Stát podle nich by měl
m l být co nejužší a starat se hlavně
hlavn
o zahraniční
zahraniční politiku, obranu, infrastrukturu a
vzdělávání.
ělávání. V každém případě se asi shodneme, že jak
levicový, tak pravicový stát by měl
m hospodařit
řit jen za
svéé a nezadlužovat naše děti
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