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Ameriky více, než petrochemický a plynárenský
průmysl dohromady.
http://www.osel.cz/index.php?clanek=7686

Slovo úvodem
Chce se mi říct – tak léto už je skoro víte kde, ale měli
jste možnost si ho užít a věřím, že jste nezaváhali.
Příležitostí bylo dost, ale ti, kteří to snad nestihli,
nemusí lkát. Pomalu přijde období, které já mám
nejraději, kterému se říká indian summer a u nás babí
léto. Přes den je ještě jasné teplé počasí, žádné vedro.

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

•

Víte, že už uplynulo 45 let od okamžiku, kdy
člověk 20. července 1969 poprvé vkročil na
Měsíc? A od Gagarinova letu (12.4.1961) je to
více, jak 53 let. Možná už tak atraktivně
nelétáme, ale o to víc využíváme výdobytků
kosmické techniky.

•

I to se může stát - Lékaři v Indii vytrhali
mladíkovi více než 230 zubů.
http://magazin.aktualne.cz/kuriozity/lekarivytrhali-mladikovi-vice-nez-230zubu/r~42d97c2c13ba11e49d450025900fea04/?ut
m_source=centrumHP&utm_medium=dynamicle
adbox&utm_campaign=A&utm_term=position16

Zajímavá úloha

Slunce jemně hřeje a zlatí. Noci a rána už jsou
chladná, doprovázená mlhami. Příčinou babího léta je
rozsáhlá tlaková výše, která v podzimním období
setrvává nad střední a jihovýchodní, letním sluncem
ohřátou, Evropou. Podle klimatologů se průměrně
vyskytuje v období od 21. září do 2. října. Proto je
někdy u nás nazýváno létem svatého Václava. Délka
trvání tohoto příjemného podzimního počasí je v
jednotlivých letech velice rozdílná. Například v roce
1959 trvalo babí léto téměř 7 týdnů, zatímco v
některých letech není téměř zřetelné. Je ideální na
výlety, tak doufejme, že si ho letos dlouho a řádně
užijeme.

Motto
Když je člověk šťastný, neměl by chtít být
ještě šťastnější.

Z citátů, reklam, inzerátů a
„Jediným učitelem, kterému se sem tam podaří
někoho vychovat, je život“.
„Nejstarší řemeslo ženy? Manželka“!
„Hlupáci dělají stále stejné hlouposti, ti šikovnější
pořád nové“.
„Ničeho se žena tak neobává, jako být ve správný
večer nesprávně oblečena“.
„Dívky jsou dospělé o tři roky dříve, než se domnívají
jejich rodiče, a o tři léta později, než předpokládají
ony samy“.
„Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji
potřeboval“.
Murphy
„Ganga práv pramení z Himaláje povinností“.

Víte, že?
•

Zisk před zdaněním 1000 největších bank světa
loni dosáhl rekordních 920 miliard amerických
dolarů, to je 18,5 bilionů korun. Je to více, než 15
ročních rozpočtů ČR! Ve srovnání s předchozím
rokem stoupl o 23 procent. Vyplývá z průzkumu,
který zveřejnil časopis The Banker.
Čínské
banky se na částce celkového zisku podílely
téměř jednou třetinu. Peníze dělají zase peníze,
ale platíme to my všichni.

•

Superčerný materiál z nanotrubiček
http://www.osel.cz/index.php?clanek=7687

•

Další rána oteplovačům: Z vyhodnocení
satelitních dat vyplývá, že farmáři svými chovy
hospodářských zvířat škodí uvolňováním
oteplovacího plynu metanu na území Severní

Šest osob sedí okolo kruhového stolu. Postupně
všichni říkají: Oba moji sousedé, (tj. soused po pravé i
levé ruce), jsou lháři. Víme, že lhář vždy lže a ten, kdo
není lhář, mluví vždy pravdu. Všichni u stolu vědí,
zda jejich sousedé jsou lháři. Kolik lhářů sedí u stolu?

Jak je to s náboženstvím?
V posledních stoletích se společnost dopracovala k
náboženské toleranci a svobodě vyznání. Znamená to,
že v oblasti transcendentna je na občanovi, jakou má
víru a může ji svobodně vyznávat. To v posledních sto
letech fungovalo celkem slušně, až na antisemitizmus
německých nacistů a ateismus komunistů. Ustanovilo
se, že církve mají zvláštní postavení mezi ostatními
organizacemi uznávanými státem a stát se jim do
jejich činnosti neplete. U naprosté většiny církví to
funguje, protože víra jako taková nemá zpravidla
ambice mluvit do života lidí s jiným přesvědčením ani
do záležitostí občanského života. Uznává ono
„Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je boží,
Bohu.“ Je tu však jedna církev, která s tím má v
posledních letech problémy a tou je islám. Jednak už v
Koránu je zakotven ne zrovna přátelský vztah k
bezvěrcům, smrt odpadlíkům od víry, ale Korán též
mluví do toho, co je „jinde císařovo“ a ukládá
směřovat k celosvětové vládě islámu. U rozumných
muslimů s tím není problém, ale jak to bývá, zneužili
toho islámští extremisté, kteří se za islám schovávají a
díky citacím z Koránu znejišťují prostší muslimské
masy. Jak jinak si vysvětlit, že po 11. září vyšli v
mnoha muslimských zemích lidé do ulic a oslavovali
vítězství?
Následovaly další teroristické činy ve jménu této víry.
Jistě, říkáme, že nelze hlásat kolektivní vinu, ale když
se setkáte s deseti psy a sedm z nich vás pokouše, tak
budete ostražití k psům jako takovým. Ostatně díky
tomuto instinktu lidstvo přežilo. Proto by měla být
legitimní i diskuse, za jakých podmínek a do jaké
míry poskytovat výhody tolerance a svobody vyznání
v tomto změněném prostředí.
Kdyby totiž dnes Hitler založil svou nacistickou
ideologii ne jako politiku, ale jako státní náboženství –
byl by za vodou. V rámci svobody vyznání uznávané
a tolerované naší politicky korektní demokracií by
mohl hlásat i antižidovské nálady a pogromy. Vždyť
přece jeho náboženství přikazuje věřícím eliminovat
všechny bezvěrce a nastolit celosvětovou vládu jeho
víry, tak kdo mu má do toho, co mluvit? Je to jen
otázka náboženského přesvědčení. Vnuknul mu to
jeho bůh v mnichovském vězení a on to jen zapsal do
Mein Kampfu, jako jiní už v historii před ním.
V smiřovací politice jsme dnes už dál, než
Chamberlain a proto i důsledky budou horší.
Těmito otázkami by se měli politické elity našeho
civilizačního okruhu zabývat a hledat východiska pro
naše přežití. Netolerantní, xenofobní politickou stranu

přece zakázat umíme. Zarazit ekonomickou migraci
do Evropy a USA ne? Není naší vinou, že se
islámským státům nedaří vybudovat ráj na zemi, ale
neměli by ho hledat u nás. První arabští migranti po
válce byli vesměs skromní a pracovití lidé, vděční za
novou příležitost. Ale už jejich vnuci vyžadují sociální
dávky, zapalují auta a hledají cestu ke kořenům.
Neasimilovali se, nevyužili příležitost splynout s
prostředím,
kam
se
dobrovolně
přesídlili.
Nezapomeňte, že nejúčinnějšími zbraněmi nejsou
tanky, dokonce ani nálože teroristů, ale dělohy žen. A
ty se v emigraci činí. Srbové to už poznali v Kosovu a
podobné pozdní prozření čeká Francouze a Němce.
Možná i Brity.
Už jednou se křesťanské chrámy přestavovaly na
mešity v bývalé Byzanci a bylo by smutné, kdyby to
postihlo Notre Dam, kolínskou katedrálu a sv. Víta.
Budeme-li pokračovat v této korektní politické
sterilnosti a nenajde-li se nový Winston Churchill, tak
se toho naši potomci dočkají.

Stvoření
První den
Bůh stvořil krávu a řekl:
"Musíš jít na pole a po celý den budeš v úmorném
vedru pracovat, mít mladé a dávat mléko člověku.
Dám ti na to 60 let života."
Kráva odpověděla:
"Takový tvrdý život je moc dlouhý. Nech mě žít jen
dvacet let, zbývajících čtyřicet ti vrátím." A Bůh
souhlasil.
Druhý den
Bůh stvořil psa a řekl:
"Budeš celý den sedět u dveří domu tvého pána a
štěkat na každého, kdo půjde kolem. Dám ti na to 20
let života."
Pes odvětil:
"Štěkat na každého dvacet let je moc těžký úděl. Dej
mi jen deset let a těch zbývajících deset ti vrátím."
A Bůh souhlasil.
Třetí den
Bůh stvořil opici a řekl:
"Bav člověka, dělej hloupé věci a donuť lidi se smát.
Máš na to 20 let života."
Opice byla proti:
"Dvacet let mám ze sebe dělat blázna? Ani náhodou.
Pes ti vrátil deset let, já ti je vrátím také." A Bůh
souhlasil.
Čtvrtého dne
Bůh stvořil člověka a řekl:
"Spi, jez, hraj si, miluj se a užívej si života. Nedělej
nic, jen se bav. Dám ti na to 20 let života." Člověk
vykřikl:
"Cože, jen dvacet let? Ne, ne, to nejde. Podívej, Bože,
uděláme to takhle. Kráva ti vrátila čtyřicet let, pes
deset a opice taky deset. S mými dvaceti to dělá
osmdesát let. Souhlasíš?"
Bůh souhlasil.
Od té doby člověk prvních dvacet let spí, jí, hraje si,
miluje se, užívá si života a o nic se nestará.
Dalších čtyřicet let dře jako vůl, aby uživil svoji
rodinu.
Pak deset let ze sebe dělá šaška pro pobavení svých
vnoučat.
A posledních deset let je to starý mrzout, který štěká
po všech lidech okolo.

O potřebě hrdinů
Stát, který nemá své hrdiny, se jen tak potácí, hledá
zakotvení. Když je největší hrdinství vyhrát sportovní
turnaj nebo hudební soutěž je to smutné. To, ne že
bychom sportovní příklady nepotřebovali. Ale
hrdinové mají být v oblasti, kde jde o něco vážného,

pro zem důležitého. V minulosti jsme hrdiny měli. Na
příklad Jana Husa, byť po něm přišlo období husitství,
které nás definitivně vyřadilo z těch vlivných
v Evropě. Hrdina nemusí vždy položit život. Masaryk,
Beneš a Štefánik vydupali a nasměrovali náš
samostatný stát a nebylo to jistě jednoduché. Mnoho
bezejmenných hrdinů za něj bojovalo v legiích a pak
za jeho osvobození na frontách druhé světové války.
Hrdinové odporující komunistické totalitě trpěli ve
vězení.
Pak přišlo mrtvé období, kdy se uznávali jen hrdinové
práce. Pracuj, bav se a mlč. Po vzedmutí se proti
okupaci v r. 1968 vybočují jen Palach a Zajíc,
částečně disidenti. Získali jsme svobodu, ale zase
upadáme do stereotypu konzumuj, bav se a široce
diskutuj. Vždyť o co jde?
Před pár týdny jsme se rozloučili s pěti vojáky, kteří
padli na misi v Afghánistánu. To je příležitost se
zamyslet. Někteří řeknou, jsou to profíci, šli tam
dobrovolně a mají to dobře zaplaceno. Za jaký plat
byste šli vy na půlroční misi s možností, že můžete být
zabiti? Já tedy za žádný, na to jsem moc zbabělý.
K tomu musí být ještě jiná motivace, než peněžní.
Musíte cítit, že to má smysl a je to třeba. A ono to
třeba je, protože už dávno, zhruba od začátku století,
probíhá tvrdá válka mezi naším civilizačním okruhem
a tím islámským. Aby se ještě nějakou dobu
nebojovalo u nás, bojují naši vojáci na zahraničních
misích. Tam brání i česká města. My, v naší korektní
společnosti, zvyklí na „předběžné eliminování rizik“,
si to nanejvýš uvědomíme a píšeme o tom, ale neměli
bychom odvahu tam jít. Oni tam jsou a neváhají i
nasadit život. Proto jsou naši hrdinové.

Jste taky tlustí a bojíte se
cukrovky?
Obezita nás provází konzumní společností. Jste také
tlustí (pardon, chuťově nadaní) a obáváte se, že to
skončí cukrovkou? No rozhodně ne neoprávněně,
protože postižených je už více než půl miliardy a
každým rokem je hůř. Jenže! Necelá čtvrtina tlouštíků
se ukazuje být metabolicky v pořádku a zlým
prognózám navzdory, cukrovku ne a ne dostat.
Rakouští a němečtí vědci jim začali říkat „zdravě“
obézní a nejspíš přišli na to proč. A také objevili, co
v tom hraje roli. Je to enzym oxygenáza HO-1, která
jinak pomáhá likvidovat červené krvinky ve slezině.
No a kdo má tohoto enzymu hojně a ještě si dopřává –
má smůlu. Více si přečtěte zde:
http://www.osel.cz/index.php?clanek=7676

Také by vám uletělo letadlo?
Představte si, že vám cestovní kancelář sdělí, že
letadlo, které vás odveze na vytouženou dovolenou
odlétá o půlnoci 5. září. Natěšení odpoledne 5.9.
sbalíte kufry, posilníte se a večer vyrazíte na letiště,
ale k vašemu překvapení je letadlo již skoro 24 hodin
pryč!
Půlnoc je totiž 0.00 hodin místního slunečního, u nás
v civilizaci pásmového, času. Tímto okamžikem tedy
den 5. září začíná a nikoliv končí! Překvapeni? Čas
23:59:59 ještě není půlnoc. Chybí do ní jedna
sekunda. Tou ale den přeskočí do toho dalšího.
Protože je půlnoc hranicí mezi dny, lze čas půlnoci
zapsat dvěma různými způsoby. Z pohledu "starého
dne" je to čas 24.00 hod a z pohledu "nového dne" je
to čas 0.00 hod. Tento způsob se používá v dopravě,
kdy v jízdním řádu je dojezd o půlnoci vyznačen
časem 24.00 hod. a odjezd o půlnoci je označen časem
0.00 hod. Matoucí je slovní vyjádření. Proto si raději
nedávejte schůzky o půlnoci.

Spolanští ředitelé
Tak jsem si tuhle říkal, kolik ředitelů „matky
Spolany“ jsem ještě schopen sevzpomínat. No, nebylo
to nejlepší a tak jsem začal pátrat… a s pomocí Mirka
Kulíka jsem se dopátral. Tady to je. Tak kolik jste jich
zažili na vlastní kůži?
Ředitelé Spolany:
• 1945 – 1946 Dr.Ing. Hynek Majtl
• 1946 – 1949 Ing. Bedřich Makarius
• 1949 – 1952 Dr. Vladimír Šváb
• 1952 – 1955 Ing. Dr. Jan Kmuníček
• 1955 – 1958 Jan Boháček
• 1958 – 1966 Antonín Podzimek
• 1966 – 1986 Dr. Karel Ježek, CSc
• 1986 – 1987 Ing. Milan Eichler
• 1988 – 1989 Ing. Alexander Pálffy, CSc.

• 1990 – 1990 Ing. Jiří Brynda
• 1990 – 1994 Ing. Zdeněk Votava
• 1994 – 1996 Ing. Přemek Hlavnička
• 1996 – 2002 Ing. Jaroslav Štrop
• 2002 – 2002 Ing. Radomír Věk
• 2002 – 2007 Ing. Miroslav Kuliha
• 2007 – 2011 Ing. Petr Lipták
• 2012 – 2013 Dr. Ing. Ivan Oliva
• 2013 – dosud Karel Pavlíček
No, já je zažil od Ježka až po Liptáka a to je až dost.
Nebyl to moc stabilní post a životností by se dal

komoditní kontrakt prodáváte, tudíž očekáváte, že
cena bude klesat. Pokud cena bude opravdu klesat,
budete vydělávat nebo aspoň omezovat ztrátu. Prodat
vysoko, nakupit nízko – to je oč tu běží. Také byste
měli mít přehled o open (otvírací cena), high
(nejvyšší cena dne), low (nejnižší cena dne) a close
(uzavírací cena). Support je cena, pod kterou nechce
nikdo prodávat. Je to určitá podlaha, nebo-li spodní
hranice. Resistance je pak určitý strop, nejvyšší cena,
kterou je většina obchodníků za nákup dané komodity
či akcie ochotná zaplatit. Dvojitý vrchol většinou
předpovídá následný pokles.
No, nečekám, že teď poběžíte na burzu investovat své
úspory na penzi, ale aspoň jste zase o něco světovější.

Kolik si kde koupíte za
tisícovku?
Jsou země drahé a lacinější. Následující tabulka
ukazuje jakou hodnotu zboží a služeb pořídíte za
1000 Kč ve srovnání s ČR.
Bulharsko

1400

Turecko

1200

Maďarsko

1200

Chorvatsko

950

Slovensko

950

Řecko

750

Španělsko

700

Vzpomínka na Spolanu

Velká Británie

620

Spolana je přízrak, Spolana je sen,
do Spolany chodím, ráno každý den.
Spolana je šídlo, triko plné blech,
Spolana je kotel, exhalací dech.
Spolana je nádraží, hukot, včelí roj,
Spolana je velký, vrzající stroj.
Spolana je zralá, šarmantní dáma,
Spolana je velká, zaplněná jáma.
Spolana je radost, smutek, bol,
Spolana je Anwil, Chemapol.
Spolana je Lipták, taky Hlavnička,
Spolana je prostě - jednička.
Spolana je moula, pubertální kráska,
Spolana je první a poslední má láska.

Dánsko

500

srovnat s dožitím v starobinci. Jediný „držák“ byl
K. Ježek, díky svému politickému zázemí a družbou
se sovětskými generály v Milovicích.
A jak by to dopadlo s technickými náměstky/řediteli,
našimi nadřízenými? Sevzpomíná někdo a napíše mi?
Víte, který po příchodu od GŘ říkával: „No, tak jsem
mu to nakonec slíbil. Slibem přece neurazíš“? Petráš.

Jste žena? Buďte ráda, že žijete
v Evropě
Ve spoustě zemí, a někdy i dost překvapivých, platí
stále dost zákonů, které pojímají ženu jako ne zcela
svéprávnou bytost. Naše feministky by řekli
sexistických.
Ostatně
přesvědčte
se
sami.
http://zena.centrum.cz/volnycas/zabava/clanek.phtml?id=803996#utm_source=cen
trumHP&utm_medium=stylebox&utm_campaign=A
&utm_term=position-2

K čemu máme neužitečné části
těla?
Proč máme obočí, mandle, slepé střevo nebo zuby
moudrosti?
http://ona.idnes.cz/k–cemu–slouzi–bradavky–a–
chlupy–dm8–
/zdravi.aspx?c=A140617_141036_zdravi_pet#utm_so
urce=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content
=clanek–box

Co očekávají ženy od mužů
v různém věku?
Zpočátku hodně, ale v průběhu života slevují a stávají
se realistkami. Co jim také chudinkám zbývá?
http://www.mojestarosti.cz/poradna/vztahy–
manzelstvi–rodina/nezarazene/co–ocekavaji–zeny–
od–muzu–v–ruznem–veku.html

K burzovní hantýrce
Ne, že bych vás podezříval, že se ve zralém věku
vrhnete do burzovních spekulací, ale je dobré být
trochu v obraze. Když jsou v trendu akcií býci (bull),
znamená to, že jejich kurs roste, když medvědi (bear)
naopak klesá. Jste-li "dlouzí" (long), pak komoditní
kontrakt nakupujete, tudíž očekáváte vzrůst ceny
daného kontraktu, neboť pokud cena skutečně poroste,
vyděláváte peníze. Jste-li "krátcí" (short) pak

dle OECD, UniCredit Bank

Největší chemické firmy
Firma

prodej mil. $

1

BASF

95,1

2

Sinopec (Čína)

64,9

3

ExxonMobil Chemicals

60,9

4

Dow Chemicals

56,8

5

SABIC (Saud. Arábie)

50,4

Pro srovnání, rozpočet ČR je 60,6 mil. $. No, Spolana
by byla hodně vzadu…

Na kolik přijde moderní výzbroj?
Američané i Rusové vyvíjejí stihačky páté generace.
Není to ovšem laciný špás. Vývoj amerického typu
F-35(cena za kus až 237 mil. $) má stát 399 miliard
dolarů, tedy přes osm bilionů korun. To je
sedminásobek celého ročního rozpočtu ČR! A to jde
při tom o něco méně „nabušený“ typ určený i na
prodej, proti superstíhačce F-22 Raptor (cena za kus
až 400 mil. $), která smí létat jen pro Američany.
Rusové vyvíjejí podobný typ Suchoj T-50 (cena za
kus až 57 mil. $, celý projekt cca 10 mld. $), který má
jít do výroby v r. 2016 a má být i na prodej, aby se
vývoj dal ufinancovat.
Není to vyhazování peněz v době, kdy se klasická
válka zdá být nepravděpodobná a všechny konflikty se
odehrávají asymetricky – silný stát versus skupina
zavilých teroristů či partyzánů? Pacifista horlivě
přitaká a realista dodá, no aspoň to dá práci spoustě
lidí.

Ze společnosti
V nadcházejících říjnových komunálních volbách
v Neratovicích kandiduje i část bývalých OISáků,
jmenovitě tři – Petr Hudec, Honza Jankovec a já.
Takže doufáme, že místní nás podpoří a s naší volební
stránkou se seznámí a známým doporučí na adrese:

vpn–neratovice.wz.cz
Řešení úlohy:
pravdomluvných.
pravdomluvní.

(hádejte, kdo ji udělal?)

Sedí vždy 1 lhář vedle 2
Budou tedy 3 lháři a 3

A slovo závěrem
No a to je tentokrát všechno. Více se toho sem
nevešlo. Příští OISoviny budou něčím pozoruhodné.
Tušíte čím? No, nechte se překvapit. Bude to už za
měsíc.

