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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
Po horkém konci července vedra pokračovala i
v srpnu a dala nám zabrat, zejména nám v letech.
Nicméně obchodníci vyprodali klimatizace, větráky i
nafukovací bazény. Jistě i výrobci limonád, zmrzliny a
piva byli spokojeni. Takže se jen potvrdilo, že každý
jev má dvě strany mince. A já se teď těším na zářijové
babí léto. To je laskavé, po chladnějším ránu jen zlatí
a příjemně hřeje. Navíc porostou i houby. Evropa je
vyhřátá, tak snad nám letos babí léto dlouho vydrží.

Motto
Nic nedáváme tak ochotně jako radu

Z citátů, reklam, inzerátů a…
„Děti musí snášet hlouposti dospělých, dokud nejsou
dost velké, aby je opakovaly“.
„O radost se člověk dělí, zatímco smutek nosí sám“.
„Víme co jsme, ale nevíme, co můžeme být“.
„Stáří začíná tehdy, když se nám všechny ženy zdají
být hezké“.
„Za mládí platíme hloupostí, za moudrost stářím“
„Pozor na inženýry - začnou šicím strojem a skončí
atomovou pumou!“.
„Když máš v ruce kladivo, vše okolo ti připadá jako
hřebík“.
„V nejzkaženějším světě jsou potřeba ty nejsložitější
zákony“.
Tacitus

Víte, že?
•

Mýval severní, veverka popelavá, zahrádkáři
oblíbený vodní hyacint či ozdoba akvárií rak
červený. Tito živočichové a rostliny se dostanou
na černou listinu, kterou připravuje Evropská
unie. Česko je pak bude muset vyhubit. Ničí totiž
evropskou přírodu, do níž nepatří.
http://jdem.cz/bshsv8

•

Ekologicky za každou cenu? Jsou auta s
palivovými články šetrná k životnímu prostředí?
Ukazuje se, že ne. http://jdem.cz/bsn9w4

•

Proč stolice někdy plave? Napadla vás tato
obskurní otázka? Nejste jediní.
http://jdem.cz/bss3e9

•

Hackeři umí napadnout a ohrozit už i moderní
auta. http://jdem.cz/bst5k6

•

Hasit zvukem, zajímavý objev:
http://jdem.cz/bsuwr9

•

V provincii Ontario mají ženy od roku 1996
právo vysvléknout se do půl pasu na veřejnosti,
stejně jako muži. http://jdem.cz/bsxxe3

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

přednesu svůj pohled na věc a očekávám totéž.
Obvykle pak dojdeme k závěru, že věc není tak
jednoduchá jak se nám zpočátku jevila a rozejdeme se
jako sice zastánci rozdílných stanovisek, nikoliv však
jako nepřátelé. Jistě přesvědčit někoho, že to mé
stanovisko je správné, není jednoduché a ne nadarmo
Max Planck říkal, že „Nové myšlenky se nešíří tak,
že je přijme většina lidí, ale tak, že stoupenci starých
idejí vymřou“. Avšak už to, že o názorech a
argumentech toho druhého přemýšlím, rozšiřuji svůj
obzor.
Proč je doba tak nepřející diskusi? Tak předně se
doba zrychlila a to nás činí netrpělivými a stále
nestíhajícími. Přibývá nových poznatků a vše kolem
nás se stává velmi složitým a dynamickým.
Proniknout k podstatě problému pak není jednoduché.
To favorizuje jednoduchá řešení. Cesta k pravdě není
přímočará a mnohdy je i relativní. Naše společnost má
vůbec snahu relativizovat. Dříve byl zloděj nebo lupič
prostě vyvrhel, ale dnes se objevují argumenty, že měl
možná nešťastné a obtížné dětství, že se na něm
podepsala rodina, společnost, zejména pokud je
příslušníkem některé z menšin. Dnešní doba vůbec
miluje „ale“. Přitom filozofický princip Occamova
břitva nám říká, že pro vysvětlování určitého jevu
nemá být používáno více argumentů, resp.
jednotlivostí, než je nezbytně nutné. Dnešní doba si v
zesložiťování nebo chcete-li zamlžování, přímo libuje.
Politici a média nás indoktrinují politickou
korektností, přejmenovávající a zjednodušující
problémy. Události jsou složité a zpravidla s nimi
nemáme osobní zkušenost, ale jsme odkázáni jen na
zprostředkující informace. Vyznejte se pak v tom.
Potom často přejímáme cizí názory, protože
zpravodajství nebývá většinou jen informující, ale i
komentující. A když se pak sejdou dva lidé,
poslouchající různé mediální kanály… Snad
nejtypičtějším příkladem toho, jak diskuse nemá
vypadat je pořad Michaely Jílkové na ČT1 „Máte
slovo“. To je bahno, avšak i diskuse zdánlivě
rozumných a inteligentních lidí postrádá často
nezbytné naslouchání tomu druhému. Typickými
antagonistickými skupinami „až za hrob“ jsou
pravdoláskaři a pravicoví liberálové. Politická
korektnost je jen zdánlivou slušností a společnost se
ve skutečnosti stále více bulvarizuje. Za této situace
skutečné elity raději mlčí a média dávají prostor těm
problematičtějším. A prostý lid, ten už přímo
diskutuje slovníkem čtvrté cenové skupiny.
Jaké ponaučení si z toho vzít? Můj názor nemusí být
nutně tím nejlepším. A je vůbec můj? Stanovisko toho
druhého rozhodně stojí za vyslechnutí a zamyšlení.
Často ukazuje pohled, který mě ani nenapadl. Ten
druhý není můj nepřítel a má jen jiný názor. Konec
konců o čem bychom si povídali, kdyby jen
papouškoval stejný jako já.

Babí léto
Zajímavá úloha
Který den by byl zítra, kdyby včera bylo pět dní před
dnem, který je po nedělním zítřku?

Proč už spolu neumíme mluvit?
Jazyk je jedním z nejvýznamnějších faktorů naší
civilizace. Ta se rozvíjela tak, že spolu lidé mluvili,
předávali si znalosti, zkušenosti a názory. Diskutovali
spolu, vysvětlovali svá stanoviska a argumenty.
Poslouchali se. Tomu se říká diskuse. Tak to
fungovalo dříve a teď jsme stále více svědky toho, že
se diskuse mění v dvojici monologů. Aktéři na sebe
vzájemně vychrlí své přesvědčivé argumenty s
pocitem teď jsem mu to vysvětlil (případně vytmavil)
a vzájemně si vůbec nenaslouchají.
Přitom by to mělo vypadat tak, že vyslechnu
stanovisko a začnu mluvit o něm. Zhodnotím jeho
klady, sporné otázky a poukážu na negativa. Pak

Babí léto (též označované jako pozdní léto), je
označení déletrvajícího suchého, slunečného, teplého
a málo větrného počasí na konci léta či začátku
podzimu; tento podnebný jev nastává na evropském
kontinentu. Na severoamerickém kontinentu se
vyskytuje podobný jev nazývaný jako indiánské léto.
Zaměnitelnost těchto dvou termínů je sporná.
Babí léto bývá charakterizováno obdobím suchého,
málo větrného, slunného a přes den velmi teplého
počasí. Teploty vystupují nad 20 °C. Noci ale bývají
již poměrně chladné a častěji se k ránu vytvářejí
radiační mlhy, které se s postupujícím podzimem
(zkracováním dne) udržují po větší část dne. Příčinou
babího léta je rozsáhlá tlaková výše, která v
podzimním období setrvává nad střední a
jihovýchodní Evropou. Podle klimatologů se
průměrně vyskytuje v období od 21. září do 2. října.
Proto je někdy u nás nazýváno létem svatého Václava
(svátek 28. září). 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.
Babí léto je jednou ze singularit v ročním průběhu
počasí ve střední Evropě. Singularitou je zde myšlena
poměrně pravidelná odchylka od celkového trendu
počasí, podmíněná zvýšeným výskytem určitých
povětrnostních situací v dané části roku. V tomto
smyslu jde tedy o jev víceméně přesně vázaný na
určité kalendářní období. Některé jsou zachyceny i v
lidových pranostikách.
Během babího léta lze často pozorovat volně se
vznášející pavučiny drobných pavouků, které lidem v
minulosti připomínaly šedé „babské“ vlasy. Odtud
pochází název tohoto období.
Ve střední Evropě patří k nejznámějším singularitám
medardovské počasí, vánoční obleva a babí léto.
dle netu

Jak se vyvíjí výuka matematiky
1. Výuka matematiky v 50. letech
Dřevorubec prodá náklad dřeva za 100 dolarů.
Náklady na produkci jsou 4/5 ceny.
Jaký je jeho zisk?
2. Výuka matematiky v 70. letech
Dřevorubec prodá náklad dřeva za 100 dolarů.
Náklady na produkci jsou 4/5 ceny neboli 80
dolarů.
Jaký je jeho zisk?
3. Výuka matematiky v 80. letech
Dřevorubec prodá náklad dřeva za 100 dolarů.
Náklady na produkci jsou 80 dolarů.
Docílil zisku?
Ano nebo Ne
4. Výuka matematiky v 90. letech
Dřevorubec prodá náklad dřeva za 100 dolarů.
Náklady na produkci jsou 80 dolarů a jeho zisk je
20 dolarů.
Vaše zadání: Podtrhněte číslo 20.
5. Výuka matematiky po roce 2000
Dřevorubec porazí krásný les, protože je
sobecký, bezohledný a nezajímá ho ochrana
životního prostředí zvířat ani ochrana našich lesů.
Činí tak proto, aby dosáhl zisku 20 dolarů.
Co si myslíte o tomto způsobu obživy?
Námět na celotřídní diskusi po odpovědi na tuto
otázku:
Jak se cití ptáci a veverky, když dřevorubec
podřezává jejich domovy?
(Žádná odpověď není špatná, neobávejte se ale
svobodně vyjádřit své pocity, tedy hněv,
rozhořčení, pocit méněcennosti, bezmoci atd.)
Pokud budete po skončení zkoušky potřebovat
akční poradu, jsou vám k dispozici poradci, kteří
vám pomohou se přizpůsobit zpět do reálného
světa.
6. Výuka matematiky v roce 2050
 ھن م داو راك ت ور ه ك. ً◌
 وه80 ارا ود
ر ل
 ؟ و100 را ود. ة ت
z netu

Řecké memento
Řecko se v důsledku nezodpovědné hospodářské
politiky potácí léta v krizi, která v těchto týdnech
kulminovala. Češi to sledují a zaujímají vůči Řekům
spíše odsuzující stanovisko. V červencovém
průzkumu bylo jen 3,9% pro odpuštění části dluhů a
pro nějaký kompromis 4,9%. Naopak 13,4% by
důsledně trvalo na drastických škrtech a 77,7% je pro
bankrot země a odchod z eurozóny. Proč ta příkrost?
Čechy popudily mediální zprávy o výši penzí, umělé
zaměstnanosti a sociálních výdobytcích, které my
zdaleka nemáme. Řekové získali image líného národa,
který posedává v tavernách a popíjí ouzo. Tak nějak

zapadla zpráva, že Řekové dnes pracují v průměru o
hodinu déle denně, než Češi. Konec konců je věcí
každého národa, aby si zvolil způsob života, který mu
vyhovuje. Nesmí to však být život na dluh. Na úkor
příštích generací. V rodině je většině nás jasné, že
můžeme utratit jen tolik, co si vyděláme. Pokud si
začneme chybějící peníze vypůjčovat, spadneme do
dluhové pasti a přijde exekutor. A stát není nic jiného,
než taková velká národní rodina. Jen mu banky půjčují
snadněji, než nám. Ale dluhy se musí splácet a není
nic horšího, než když to stát přežene a pak prostředky
z vybraných daní, které by mohl použít na zvýšení
platů nebo stavbu silnic musí dávat na úroky z půjček.
Často jen na ty úroky a půjčka sama vůbec neklesá.
Tomu se říká dluhová past a je velmi snadné do ní
spadnout. ČR v r. 2013 zaplatila jen na úrocích ze
státního dluhu 58 miliard Kč. To je přitom vyšší
částka, než jakou vláda dohromady vyplatí na
podporách rodinám, sociálně slabým a nemocným.
Kdybychom nežili na dluh, mohli jsme tyto
prostředky sami využít. Splatné jistiny dluhu
„hradíme“ tak, že si opět peníze půjčíme – tím
nedochází ke splácení dluhu, ale tlačíme jej před
sebou jako kouli, která stále bobtná. Toto
refinancování státního dluhu představuje ročně na 427
mld. Kč.
Jaké ponaučení si tedy z Řecka vzít? Řeky
odsuzujeme, ale sami děláme stejné chyby. Vždyť
jsme se dali ve volbách uplatit zrušením 30 Kč
poplatku u lékaře. Raději volíme ty, kteří nám slibují a
sliby plní na dluh. Tak nějak to v Řecku před mnoha
lety začínalo. Vláda, která chtěla šetřit, padla. Správný
kapitalista už nemaximalizuje okamžitý zisk, ale
stabilitu a dlouhodobou udržitelnost podnikání. A
rozumný volič by neměl volit vládu, která mu
naslibuje modré z nebe hned teď, ale vládu, která
udrží tuto zemi v blahobytu desetiletí. Vládu, které
není lhostejné, co zanecháme svým dětem.
Kde je tedy zkopán pes? Jsme jako národ tak hloupí
nebo tak sobečtí?

Čeká nás skutečná digitální
revoluce
Lidstvo během svého vývoje prošlo mnoha
revolucemi. Začalo to objevem ohně, kola. Kdysi v
neolitu přestal být člověk lovcem, usadil se a začal
pěstovat plodiny. Zemědělství se zprvu zdálo být
náročnější, ale umožnilo vytvářet zásoby, zlepšovat
stálá sídla i bránit je. Nahromadění majetku otevřelo
cestu feudalizmu. Když feudalizmus vyčerpal své
možnosti, přišla buržoazní průmyslová revoluce. Síla
zvířat byla nahrazena stroji. Století páry ustoupilo
století elektřiny a hrubá síla je stále více nahrazována
rafinovanou složitostí. Miniaturizace elektroniky a
nanotechnologie tomu otevřely dveře. Počítače,
notebooky, tablety a chytré telefony zaplavily svět. Ve
spojení s internetem to byla zprvu hlavně zábava.
Záhy si však byznys uvědomil, jaký potenciál toto
spojení představuje. Stále více nakupujeme v eshopech, kvůli svým penězům už nemusíme do banky,
ale spravujeme je z pohodlí domova nebo venku přes
internet. Digitální televize už jen nezobrazují obrazy,
ale spojí nás s netem nebo nám umožňují zvolit si
program dle okamžité nálady. Z fotoaparátu nebo
videokamery posíláme záběry přímo na net. Pokud
vůbec čteme knihy, čteme je v elektronických
čtečkách. Informace a mnoho věcí si z internetu
stahujeme dokonce zadarmo.
Digitalizace mění i podobu tradičního byznysu.
Průmyslové roboty montují auta, ti lékařští provádějí
precizní operace s milimetrovou přesností. Blíží se
doba, kdy digitalizované a napojené na net budou i
naše auta, domy a domácí spotřebiče. Lednička vás
upozorní na docházející zásoby a sama je objedná v eshopu. Hmota se tak postupně stává méně důležitou.
Vrchu nabývá zábava, služby a virtualita.
Virtuální kyberprostor nás stále více vtahuje. Mladí
podléhají hrám jako droze a my možná budeme brzy
jezdit na virtuální dovolenou. Ti kdo tento nástup
nezachytí, zkrachují. Poznává to hudební průmysl
svým lpěním na tradičních nosičích a čeká to i
filmový průmysl. Fenomén Uber přišel z USA a dusí
klasické taxikáře. Obdobně služba AirBnB, sdílení
ubytování mezi lidmi ohrožuje hotely a cestovky.
Slevové portály nás vybízejí, kde nakoupíme
nejlevněji. Teď se rodí nové nápady, které změní
současnost a přinesou peníze. Tato změna je
nevyhnutelná a kdo ji zaspí nebo se včas nepřizpůsobí,
skončí v propadlišti dějin. Je třeba přinést nový nápad
nebo aspoň novou přidanou hodnotu. Internet je

nebývale svobodný, nadnárodní, opravdu globální.
Ale tradicionalisté i některé státy se úporně snaží o
jeho regulaci a tím zbrzdění digitální revoluce. Bude
to boj starého s novým. Mění se i fenomén
zaměstnání, protože někteří lidé pracují přes internet z
domova nebo i z letního pobytu třeba na Kanárských
ostrovech. Pro americké firmy je levnější, aby pro ně
pracovali matematicky nadaní indičtí programátoři online z Indie. Digitalizace podněcuje lidi k vyšší
aktivitě a kreativitě.
Samozřejmě má i své negativní stránky. Bere nám
soukromí a cokoliv se o nás na netu objeví, zůstává
tam jako digitální vzpomínka. Informace o nás
využívají reklamní agentury, aby nás dostihly
cílenými reklamami a snažily se tak z nás tahat
peníze. Ale my to tak nějak mlčky akceptujeme. Již
dnes o nás Google nebo Facebook ví víc, než bychom
si přáli. Časem si z vlastní pohodlnosti, a protože to
budou mít ti druzí, necháme voperovat mikročip.
Lékaři nás budou moct chránit on-line, ale také
spousta ostatních bude vědět a kam a s kým se hneme.
Ostatně to už dnes prozrazují naše mobily.
Potenciálu fenoménu digitální revoluce si již dávno
všiml i zločin. Proč vykrádat banku se zbraní, když to
jde jednodušeji z počítače. Nenápadně vybrat osobní
účet či zpeněžit hesla a čísla platebních karet. Hackeři
ukázali, že je možné se nabourat do řízení auta a u
Jeepu Cherokee předvedli vyřazení motoru a navedení
auta do příkopu. Vir Stuxnet vyřadil iránské
obohacovací odstředivky. Výsledky výzkumu je
obtížné uchránit. Brzy bude možné ukrást i osobní
digitální identitu. Po digitální šikaně se digitální
vražda se možná stane reálným zločinem. Ne nadarmo
se generální štáby připravují na kyberútoky.
Jsme na tuto situaci připraveni? Jako obvykle
překotné změny způsobí právní zmatek i nutnost pře
orientace v myšlení lidí. Řada našich současných
dovedností se stane zbytečnými a bude třeba osvojit si
nové. Role států poklesne a vše se stane méně
centralizované, uchopitelné. Již dnes nevíme, na
jakém místě jsou uloženy naše maily a nevadí nám to.
Činnosti se stále více budou stávat distribuovanými,
rozprostraněnými kdesi po síti. Nám bude stačit, že
jsou tady, když je potřebujeme. Na internetu budeme
trávit stále více času. Časem možná bude problém
rozeznávat, co je reálné a co virtuální.
Tak vzhůru do virtuálního věku.

Top 10 evropských turistických
památek
Nás může těšit, že se mezi 10 nejnavštěvovanějších
probojoval i Karlův most. Celosvětově je to Ankor
Vat, Kambodža, Machu Picchu, Peru a Tádž Mahál,
Indie
Památka
1.

Chrám Sagrada Familia v Barceloně (Gaudí)

2.

Bazilika sv. Petra ve Vatikánu

3.

Milánský dóm, Itálie

4.

Eiffelova věž v Paříži

5.

Chrám Vzkříšení Ježíše Krista v Petrohradě

6.

Katedrála Notre-Dame v Paříži

7.

Hrad Alhambra v Granadě, Španělsko

8.

Chrám Hagia Sofia, Istanbul, Turecko

9.

Karlův most, Praha

10. Náměstí Grande-Place v Bruselu, Belgie

Zajímavý článek o emočních
drogách
Jak inteligentní rasy vymírají. Dosáhnou ve svém
vývoji bodu, kdy jsou schopny vyrobit krabici blaha,
vyrobí ji, skočí do ní a zmizí. Když zemře poslední
mozek, což se nutně stane, rasa vymřela. Žádný
výbuch, jen tichý kňuk. Puf. Oba díly:
http://jdem.cz/bsvun4 a http://jdem.cz/bsvum9

Evoluce člověka?

Nejslavnější nepodařený pokus
Vědci 19. století pevně věřili, že prostor kolem nás
vyplňuje světlonosný éter a rychlost světla je relativní
vzhledem k tomuto éteru. Proto by se měla rychlost
světla paprsku, který se pohybuje ve směru shodném s
pohybem Země kolem Slunce lišit od rychlosti
paprsku na tento směr kolmého. Albert Michelson a
Edward Morley proto v r. 1887 sestrojili velmi
důmyslný interferometr, ale přes veškerou snahu
nedokázali změřit žádný rozdíl mezi dvěma kolmými
paprsky. Rychlost světla a rychlost Země se prostě
nesčítala. To vyvolalo skutečný převrat ve fyzice a
našeho chápání světa a prostoru a vedlo k Einsteinově
teorii relativity. Z jedoucího auta dostřelíme dál
směrem dopředu, než dozadu, protože se rychlosti
sčítají a odčítají, ale se světlem to tak není. Jára
Cimrman obdivoval a citoval Michelsonův pokus a v
tom, že sám neobjevil teorii relativity, mu zabránily
zarděnky a povinnosti s výchovou dětí následníka
trůnu. Byl to krásný krok stranou.

Milostná
Byla jsem trendy a taky cool,
co jeto platný,
když ten můj je vůl.
Sukni nad kolena a pořádný štekle,
von běhá za jinou,
ať se smaží v pekle.
Krev se ve mně vaří, já bych toho hajzla,
co neudržel hormon,
ráda něčím majzla.
Dneska už jsem v klidu a chutná mi tráva,
ať se zase snaží,
ta blonďatá kráva.
Já si přijdu na svý, zejtra u rozvodu,
nebude pít víno,
ale zase vodu.

Případně: V 1. etapě jsme otroci a naše duše začíná
být pod vlivem spirituální víry. Ve 2.etapě směřujeme
od spirituální víry k sebrání odvahy něco změnit. Ve
3. etapě nám odvaha umožní získat svobodu. Ve 4.
etapě nám svoboda umožní hojnost ať už pohybu nebo
materiálních statků. V 5. etapě nám hojnost umožní
docílit sebeuspokojení. 6. etapa způsobuje díky
sebeuspokojení, apatii k okolnímu dění. 7. etapou se
od apatie dostáváme k závislosti. Závěrečná 8. etapa
nás posouvá od závislosti zpět na začátek do otroctví.
Podle
geneticky
vymezené
skupiny
Y
chromozomálních
profilů,
kterým
se
říká
haploskupiny má 51 % Čechů a Moravanů genetické
znaky typické pro populace náležící ke slovanské
jazykové skupině, avšak čtvrtina obyvatel ČR pochází
z románských zemí a desetina obyvatel ČR své předky
může hledat mezi Germány či Skandinávci. Najdou se
ovšem mezi námi i Češi s předky z Blízkého východu
či severní Afriky. Na tom ostatně není nic divného,
když si uvědomíme, že Slované již od středověku
obchodovali s Araby.
Řešení úlohy: Nejlepší je tento hlavolam řešit zpětně:
Den označený jako "Nedělní zítřek" je pondělí, Den
"po nedělním zítřku" je tedy úterý. "Pět dní před
dnem" (den je tedy úterý) je samozřejmě čtvrtek.
Včera byl tedy čtvrtek, takže dnes v pátek. Proto zítra
je sobota :-)

A slovo závěrem
Skončil čas dovolených, okurková sezóna. Děti se
vrací do škol a politici k svým korýtkům. Problémy
ovšem nezmizely. Ba spíše naopak. Řecko jsme jen
odložili, islámský stát spíše sílí a problém invaze
imigrantů se teprve rozbíhá. Kam až k jeho řešení
budeme muset zajít? A odhodláme se vůbec?
Raději si užívejte babího léta.

