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možno nalézt též na http://hlubucek.net

Nepostradatelný informační a inspirační zdroj pracovníků býv. OIS

Slovo úvodem

Začínáme třetí měsíc prvního kvartálu. Jak by řekl
W. Churchill, není to ještě konec zimy, ba ani začátek
jejího konce, ale zcela jistě konec jejího začátku. A to
je povzbudivé pro nás, kteří zimu moc nemusíme.
Ostatně první květy už signalizují, že i Evropa touží
nastavit svou tvář zase Slunci. Zemská osa se přikloní
a opět bude teplo. Jsme zkrátka v zajetí cyklů, dennoc, roční období, spánek-bdělost. Ženy by mohly
vyprávět. Jen život sám není cyklický, a nic se v něm
neopakuje. Tak si ho užijte.

Motto

Dej věci jméno a ona se stane.

Z citátů, reklam, inzerátů a…

„Logika je poslední útočiště postižených nedostatkem
představivosti.“
Oscar Wilde
„Věci mají jen cenu radosti, kterou mohou působit.“
„Civilizace vyhnala bigamii dveřmi a ona se oknem
vrátila jako prostituce…“
„Lenoch je ten, kdo nepředstírá, že pracuje.“
„V mládí se učíme; ve stáří chápeme.“
„Nic tak neomezuje svobodu slova jako rozbitá huba!“
„Jak poznáte, že jste opravdu staří? Když budete číst
v dějepise věci, které si pamatujete a budete vědět,
že to bylo trochu jinak.“












Víte, že?

Jak rychle změna klimatu modifikuje genom?
Rychle! Nemění sekvence bází DNA, ale používá
epigenetiku a měnií jen jejich
metylace. http://jdem.cz/bu75e4

Tajemný tvůrce bitcoinu (digitální virtuální
měny) odhalen. Krátce poté prohledala jeho dům
v Sydney australská policie http://jdem.cz/bu75f5
V lednu skončila v Africe epidemie eboly, která
za dva roky usmrtila 11 000 lidí.

Proč má golfový míček důlky? Zpožďují odtržení
povrchové vrstvy vzduchu, která obklopuje letící
míček. Protože zachycený vzduch zůstává přisát k
místu déle, vytváří užší stopu turbulentního
vzduchu o nižším tlaku, která se vleče za míčkem,
a tak snižuje odporovou sílu, Za druhé, když
golfová hůl udeří do míčku, obyčejně vyvolá
zpětnou rotaci. Přitom se uplatní Magnusův jev.
Rychlost vzduchu proudícího kolem míčku se
sčítá s rychlostí rotace míčku a při horní části
míčku se vytvoří oblast menšího tlaku vzduchu
než při dolní, což vytváří vztlak. Přítomnost
důlků Magnusův jev zesiluje. Dnešní golfové
míčky mají zpravidla 250–500 důlků, které
mohou zmenšit odpor vzduchu až na polovinu.
Našli vědci devátou planetu? Má být 10x težší,
než Země a 20x dále od Slunce, než Neptun.
Oběžná doba 10-20 tisíc let.Vidět zatím není
objevili ji jen na základě jejího gravitačního
působení. http://jdem.cz/bva5n4

Robot složil Rubikovu kostku za 1,047 s. Nejlepší
člověk to zvládl za 4,904 s. Podívejte se na video.
http://jdem.cz/aaaa4
Plodné dny vyčtou z tváře http://jdem.cz/bwqcj4

Je život kvantový jev? Nové odvětví biologie
klade provokativní otázky http://jdem.cz/bwu529

Zajímavá úloha
Martin se vrátil pozdě večer z oslavy a jeho rodiče se
ptali, kolik tam bylo celkem lidí? Martin jim
odpověděl, že si počet lidí nepamatuje, ale ví, že si

Jen pro vnitřní potřebu OIS!

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

každý s každým potřásl rukou a že se jednalo o 66
potřesení. Dokážete pomoci rodičům určit, kolik bylo
na oslavě lidí?

Kolektivní vina versus kolektivní
vědomí – zkušenost

V souvislosti s migrační krizí znovu varují zastánci
multikulti proti uplatňování kolektivní viny vůči
muslimským imigrantům. U většiny lidí však dochází
k nedorozumění ohledně otázky kolektivní viny.
Kolektivní vina v oblasti právní je nepřípustná. To
porušil nacistický režim svými norimberskými zákony
vůči Židům. Proto jsou možná teď Němci tak
přecitlivělí k etnickému zobecňování. Vedle právní
oblasti je tu však ještě kolektivní vědomí a to má
právo brát v úvahu a hodnotit kolektivní rizika a
zkušenosti. S různou bezstarostností se budu
procházet v lese, kde žijí jen zajíci a kde medvědi.
Když potkám deset psů a sedm mě kousne, začnu být
vůči psům jako celku ostražitý, navzdory tomu, že
znám ohromně milého a mazlivého voříška. Ostatně,
proč je pramálo lidí z většinové populace nadšených z
romských sousedů a ti vietnamští jim nevadí?
Nedávno se v této souvislosti řešil i problém, zda a jak
má vlastník právo odmítnout pronájem na základě
etnické příslušnosti. Je to oblast právní a proto bylo
přijato šalamounské rozhodnutí, že na základě etnické
příslušnosti nikoliv, ale může si pro to najít jiný
zástupný důvod.
Evolučně nám klasifikace rizik a jejich zobecňování
pomáhalo přežít a adaptovat se na změněné
podmínky. Není to tedy nic cizorodého či zlého, jak se
nás snaží někteří přesvědčit. Máme přece své
preference, někteří lidé nebo i skupiny lidí jsou nám
bližší, než jiné. Nikdo nás přece nemůže nutit k
všeobjímající lásce k celému lidstvu. S někým si rád
popovídám, jinému se zdaleka vyhnu. S někým chci
žít v sousedství s jiným nikoliv. Mám-li informace, že
v některém etniku se hojně vyskytují jevy, které mě
znepokojují nebo kolidují s mými hodnotami, budu se
tohoto etnika stranit a vyhýbat se mu. To je i případ
vyznavačů islámu. To neznamená, že nebudu
například obdivovat mešity a islámské umění třeba v
Istanbulu. Ovšem vždy si tam zajedu, doma bych to
mít nechtěl.

Jenomže žiju v té moderní plíživé orwellovské
totalitě, která se nazývá politická korektnost. Noví
kolektivisté chtějí vychovat nového sterilního člověka.
Myslí si, že když problémy přejmenují líbivými nic
neříkajícími slovy, že přestanou existovat. Vrcholem
stupidity je přejmenovávání starých obrazů v
nizozemském Rijksmuseum. Jména obrazů by totiž
podle názoru samozvaných odborníků mohla
pobuřovat návštěvníky z řad menšin. Z obrazu Simona
Marise z roku 1900 původně pojmenovaného
Černošská dívka se tak stalo Děvče s vějířem. Obraz
Hlava mouřenína se nově jmenuje Hlava muže,
Černošský sluha byl přejmenován na Mladého sluhu a
z Mohamedána se stal Muž s vousy. Zakázáno bylo
rovněž pojmenování Eskymák, Indián nebo Hotentot,
která byla nahrazena politicky korektním souslovím
„původní obyvatel“. Z liliputů se pro změnu museli
stát „malí lidé“. Bude se přepisovat i Twainovo
Dobrodružství Toma Sawyera, protože tam vystupuje
„ten hodný negr“? A co naši cikáni v klasické
literatuře? Silvestrovské řádění v Kolíně se nám
pokoušeli zatajit. Korektníci se obávají, aby se pojmy
nikoho nedotkly a vše bylo bezkonfliktní, jenomže
když se někdo ozve a nepodřídí, klidně se ho dotknou.
Rázem od nich sklidí bouři obvinění a nálepek
xenofobie, rasizmu a fašizmu. Vybočuješ, lišíš se, a
tedy nejsi náš. Bojují za diverzitu druhů v přírodě, ale
diverzita názorů jim není po chuti. Je třeba ještě
většího důkazu totality?
Proto se musíme bránit, mít své názory a stát si za
nimi. Držet se svých obav i zkušeností. Svoboda je
příliš vzácný statek a ztrácí se snadno. Její
znovuzískání stojí hodně obětí. Vzpomeňte, jak těžké

bylo porazit nacizmus, komunizmus. Změnit
zezelenalou, kolektivistickou politicky korektní
Evropu by bylo snad ještě obtížnější, protože virus
korektnosti postihuje už i Spojené státy.

O Velikonocích

Letos připadnou Velikonoce na 28. března (neděle).
Velikonoce (latinsky pascha, řecky πάσχα – pascha,
hebrejsky  פֶּסַ חpesach – přechod, přejití) jsou nyní
nejvýznamnější křesťanský svátek, který je oslavou
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podle
křesťanské víry došlo třetího dne po jeho ukřižování.
Kristovo ukřižování se událo kolem roku 30 či 33 v
blízkosti významného židovského svátku pesach,
který je památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem z
egyptského otroctví. U Slovanů a Germánů splynuly
jejich lidové oslavy s pohanskými slavnostmi jara
(pohanský název Easter), jimiž bylo oslavováno
procitnutí přírody ze zimního spánku, čímž do jejích
lidových oslav přešly v germánském a slovanském
prostoru mnohé původem pohanské zvyky. Historicky
lze symboly Velikonoc vystopovat jako univerzální
symboly jara a plodnosti například až do starověkého
Egypta, kde zelený Chonsu, syn beraního Amona,
stvořitelsky oplodní Kosmické vejce.
V západní křesťanské tradici neděle Zmrtvýchvstání
připadá na první neděli po prvním jarním úplňku po
rovnodennosti, tedy od 23. března do 26. dubna,
Pokud první jarní úplněk připadne na neděli, slaví se
Velikonoce až další neděli. Pravoslavné Velikonoce,
označované jako Pascha, jsou proti katolickým
většinou opožděny (zpravidla o týden, ale nezřídka i
více), protože pravoslavná církev pro jejich výpočet
používá starší juliánský kalendář. Navíc zachovává
ustanovení Prvního nikajského koncilu (tj. prvního
všeobecného sněmu), který přísně stanovuje, že
křesťanská Pascha nesmí být před židovským svátkem
Pesach nebo spolu s ním.
V Excelu můžete k výpočtu velikonočního pondělí
využít tento kuriózní vzorec:
=KČ(("4/"&A2)/7+MOD(19*MOD(A2;19)7;30)*14%;)*7-5
kde v A2 je rok (2016 a p.)

K symbolům Velikonoc patří beránek, vajíčka,
pomlázka, ale i křen a mléko s medem.
dle netu

Existuje šestý smysl?

Do oblasti šestého smyslu spadají takové fenomény,
jako předtucha, vnímání toho, že mě někdo pozoruje
či zda naše vědomí přesahuje naše tělo. Pokud ano,
existuje něco jako kolektivní vědomí, vznikající
z těchto interakcí? I když je to obtížné, věda začíná i
tyto otázky zkoumat. Zajímavý je tento pokus. Jedinec
má obrazovku rozdělenou dvěma závěsy. Ví, že za
jedním z nich bude obrázek, za druhým prázdno. Má
se snažit uhodnout, kde bude obrázek. Jenomže
počítač až po jeho volbě náhodně umístí obrázek na
jednu z polovin. Pokud jde o neutrální obrázky, tak
lidé opravdu hádají a úspěšnost je oněch teoretických
50%. Situace se ale změní, pokud jsou předkládány
erotické obrázky. Tu úspěšnost stoupne na 53%. Jako
bychom měli evolucí vyvinutý jakýsi smysl v této
oblasti, která často rozhodovala o našem přežití. Není
to moc, ale je to statisticky významné. Obdobně u
dvou lidí na encefalografu v temnotě dvou
izolovaných místností šest metrů od sebe, když
jednomu zasvítili do očí i ten druhý zaznamenal jistou
mozkovou aktivitu.
Existuje tedy šestý smysl a souvisí s kvantovými
vlastnostmi mikrosvěta? To zatím bezpečně nevíme,
ale je dobré, že to začíná být vědecky zkoumáno. Jistě
nebude tak silný, jako ostatní naše smysly, ale možná,
že hraje důležitou roli v našich životech. Možná jsme
k němu byli kdysi i mnohem citlivější.

Znáte virus Zika?

Země není tak idylickým místem k životu, jak bychom
si přáli a jak si občas myslíme. Ostatně není divu, že
v tak složité biosféře žije dost všelijakých potvor,
které nám mohou významně znepříjemnit život.

Nebezpečný virus Zika, který může poškodit mozek
nenarozených dětí, patrně zasáhne téměř všechny
země Severní i Jižní Ameriky. Světová zdravotnická
organizace odhaduje, že se nákaze vyhne jen Kanada a
Chile (chladnější podnebí) Těhotné ženy, které plánují
cestu do některé z postižených zemí, se mají poradit s
lékařem.
Nemoc, která se v Jižní Americe začala
šířit loni v květnu, zatím nejvážněji postihla Brazílii.
Narodily se tam tisíce dětí s takzvanou mikrocefalií vrozenou vadou, při níž plodu během vývoje přestane
růst mozek, a dítě se tak narodí se zakrnělou hlavou.
Brazilské úřady hlásí celkem na 3 900 případů nákazy.
Lékaři už koncem loňského roku varovali místní
manželské páry, aby odložily plánované těhotenství.
Přímo v Brazílii se navíc v srpnu uskuteční letní
olympijské hry, během nichž by nakažení komáři
mohli virus Zika přenést na návštěvníky z celého
světa. Podobně se nákaza zřejmě dostala do Latinské
Ameriky. Zdravotníci se domnívají, že ji do Brazílie
mohli zatáhnout fanoušci, kteří tam předloni přiletěli
na fotbalové mistrovství světa. V lednu dánská státní
televize oznámila první případ Evropana nakaženého
virem zika. Pacient se mohl nakazit v Latinské
Americe, kudy cestoval. První případy nakažených
hlásí také Spojené státy a koncem února je i v ČR.

Zika virus, který pochází z Afriky a v současnosti se
nebývalou rychlostí šíří po americkém kontinentu, byl
zprvu považován za neškodný. Mělo se za to, že
způsobuje pouze onemocnění, které se nazývá zika
horečka, a projevuje se jako běžná chřipka. Nakažené
pacienty trápí zvýšená teplota, bolesti kloubů a někdy
také nepříjemná vyrážka. Stačí pár dní ležet v posteli,
odpočívat a příznaky do týdne zase odezní. Spolu s
rozšířením viru v Brazílii v loňském roce si ale lékaři
všimli znepokojujícího jevu. Ve stejné době v zemi
výrazně stoupl počet dětí narozených s neurologickou
vývojovou poruchou zvanou mikrocefalie, která
způsobuje předčasné ukončení růstu mozku. Na
horečku zika zatím neexistuje žádný lék ani vakcína.
Jedinou možnou prevencí proti nákaze je vyvarovat se
komářího bodnutí (druh Aedes aegypti). Virus zika je
pojmenován podle stejnojmenného deštného pralesa v
Ugandě, kde byl poprvé v roce 1947 identifikován. V
překladu jeho název znamená "přerostlý". Prvním
nositelem byla opice a člověk se jím poprvé nakazil v
roce 1954 v Nigérii. Poté se virus rozšířil do dalších
afrických zemí, severovýchodní Asie a tichomořských
ostrovů. V loňském roce se poprvé objevil na
americkém kontinentě, kde se začal rychle šířit.
Nákaza je krátkodobá. Trvá pouze do okamžiku, kdy
se v organismu vytvoří dostatečné množství
specifických protilátek, které infekci ziky zlikvidují.
Tedy žena, která otěhotní půl roku po nákaze virem
zika, bude s největší pravděpodobností imunní a
naopak se nemusí obávat, že by její dítě bylo v
ohrožení. Komplikace se mohou ale objevit v případě
osob s narušenou imunitou.
Naštěstí komáři přenašeči nedokáží žít v našem
chladném podnebí, ale co když se přiučí ti naši. Tak
zatím si tuto nemoc můžete vykoledovat jen cestou do
teplých oblastí. A pak se řekne, jezdit po světě.
viz též http://www.osel.cz/8663-stane-se-zmutovanazika-globalnim-ohrozenim.html
z netu

Jak říct pravdu a neurazit

Pokud vám některé výrazy připadají příliš syrové,
neváhejte v duchu politické korektnosti použít jejich
eufemistické zjemnělé formy:
tlustá – prostorově výraznější
rozežraná – chuťově nadaná
nezavře pusu – komunikačně pohotová
do všeho strká nos – empaticky zvídavá
hašteřivá – argumentačně osobitá
zmalovaná – vizuálně poněkud překomponovaná
hastroš – umělecky nesourodá
hloupá – intelektuálně podvyživená
žárlivá – monogamně průbojná
nadržená – eroticky přemotivovaná
kráva – animálně neodbytná

Ulevíte si stejně, ale popis takové osoby může vyznít i
roztomile.

Jak rozumět inzerátům?

Lidé si v inzerátech vymýšlejí. Když pak dojde k
osobní schůzce, nastává rozčarování," říká německý
psycholog. "Nejvíce se lže v údajích o věku," dodává.
Některé formulace "přeložil".
* Finančně zajištěný, s dobrou pracovní pozicí,
reprezentativní typ, se smyslem pro humor: Tak to je
muž, který nemá pro samou práci čas se seznámit a
hledá hlavně hospodyni a pečovatelku.

* Zklamaná hledá novou naději: Tato osoba se ještě
nevzpamatovala z předchozího vztahu a raději ruce
pryč od ní. Pořád myslí na ex-partnera.
* Obyčejná žena hledá kapku štěstí: Ve skutečnosti je
to šedá myš, která o sobě pochybuje a má nízké
sebevědomí.
* Jsem komunikativní muž, tolerantní a otevřený
možnostem: Tak tenhle hledá jednoduše klidný vztah,
kde mu nebudou vyčítány příležitostné nevěry.

* Jsem domácí typ a budu ti věrná: Tato žena ze sebe
nic nevyzařuje, nemá jiskru a partneři ji opustili proto,
že s ní byla nuda.

* Jsem mužný a silný typ: Muži, kteří se takto
charakterizují, jsou pupkáči se začínající pleší a občas
si zajdou zacvičit. Sebou samými jsou si velmi nejistí.
* Jsem půvabná a požitkářská: Tato žena moc dobře
ví, že není krásná. Zato velmi dbá na módní trendy.
Zatímco při jídle se chová bez zábran, v posteli je má.

2050

z netu

Richard s kamarádem přišli ze školy zrovna, když
babička dovařila oběd. Cítili, jak svíčková báječně
voní, ale postavili se do pozoru a pozdravili hlasitým
„Evropa Evropanům“. Babička se zachmuřila a řekla
jim „Takhle si zdravte ve škole a na úřadech, ale u nás
se odjakživa říkalo Dobrý den“. „Ale babi, ty jsi
staromódní, všichni tak přece zdraví“. Babička si
brblala něco pod vousy, ale oběma chlapcům
naservírovala svíčkovou s knedlíky a ti se dali s chutí
do jídla.

Píše se rok 2050, který je už sedmým rokem
Velkoevropské říše, vedené Regentem a jeho radou.
Konečně byl zaveden pořádek a řád. Každý ví, kde je
jeho místo a co má dělat. Věci zase fungují. A za
všechno vděčíme Regentovi. Ten se zjevil někde v
třicátých letech, jako veterán misí v Afghánistánu.
Matka Polka a otec Němec. Horoval proti ukecanosti a
nerozhodnosti Evropanů vůči rozpínajícímu se islámu
a imigračním vlnám drancujícím kontinent jako
tsunami. Své myšlenky sepsal v knize, kterou nazval
Mein Kreuz (Můj kříž nebo Moje soužení). Stala se
povinnou četbou. Rekapituluje tam historii Evropy,
její milníky a Nový řád. Hitler nenáviděl Židy jen pro
jejich sklony k levicovému kolektivizmu a sektářství,
ale jinak neškodili. To muslimové přišli do Evropy
hlásat nadřazenost islámu, propagovat právo šaría a
nakonec zapalovali auta, a teroristickými útoky
vraždili nevinné lidi. Jistě všichni takoví nebyli, ale
stačí pár procent militantních se zbraněmi a zbytek
soukmenovců se strachy podřídí. Usnadnili jim to
evropští sluníčkáři, kteří hlásali multikulturní teorie o
soužití a obohacování různých ras vedle sebe. S řadou
ras to celkem i fungovalo, ale pak to narazilo na islám.
Sluníčkáři se dlouho oháněli tradičními evropskými
hodnotami, jako pohostinností a lidskými právy.
Mysleli si, že demokracie je ten jediný přirozeně
nadřazený systém a snažili se ho exportovat, ale tvrdě
narazili na islám. Merkelová je dokonce zvala do
Německa. Holland je trpěl ve Francii. Šetřili je, aby se
nedotkli jejich víry. Pak to vzalo rychlý konec a oba
nyní pykají za velezradu. Tehdejší politici se také
snažili imigranty kompenzovat úbytek původní
populace. A přitom to Regent tak lehce vyřešil. Každá
evropská žena dnes musí mít minimálně tři děti, jinak
jí hrozí postih a naopak muslimské ženy jsou po
prvním dítěti sterilizovány. Většina muslimů stejně
skončila v nápravných pracovních táborech, kde jsou
ženy od mužů odděleny. Díky lustračnímu zákonu
musí politici a státní úředníci prokazovat svůj
nemuslimský původ. Není to však velký problém,
protože smíšených sňatků nebylo mnoho. Většinou
mladé ženy, které dostaly vzdělání a chtěly se vymanit
z islámských tradic. Ale i islám dbal na čistotu rasy.
Pohlavní styk s muslimkou je ostatně trestným činem.

I v nevěstincích, kde bývaly exotickým zbožím je
nahradily Ukrajinky a Bělorusky.
Většina lidí nástup Regenta uvítala, i armády ho
podporují. Politické strany byly zrušeny. Ti, kteří
protestovali a hájili parlamentní demokracii skončili
také v nápravných táborech a nyní si každý rozmyslí
říkat něco proti Velkoevropské říši. Každý se snaží
být dobrým Evropanem. Však také evropanství se učí
již v mateřské škole.

Kluci dojedli svíčkovou, každý si dal ještě přidat pár
knedlíků a zapili to eurocolou. Babička se s úsměvem
dívala, jak to do nich padá. Pak se Richard zeptal „A
babi, jak to vypadalo, když jsi byla mladá“? „No jak,
chodily jsme na diskotéky, blogovaly na netu nebo
Facebooku. Bylo to takové hektické, spousty různých
názorů a nápadů“. Richard se zachmuřil, „A to chceš
říct, že si každý psal, co chtěl a kamarádil s kým
chtěl“? Babička se usmála, „No jasně, lidi se hádali o
názory, jedny noviny tvrdily něco, druhé pravý opak.
A podobně i televize“. Kluci kroutili hlavami, „No to
musel být děsný zmatek. To dneska na Eurobooku je
to jasné. Pevné rubriky a organizuje ho Euromládež.
A odpadlíci jsou v pasťáku“. Babička si vzdychla,
lehce se zasnila při vzpomínce na svá mladá léta a pak
na oko přísně řekla, „Než půjdete na schůzi
Euromládeže, tak si koukejte udělat všechny úkoly“.
„Jasně babi“, ozvali se oba chlapci a odebrali se do
Richardova pokoje.

Struktura peněz v oběhu:
Nominální
hodnota
bankovka
5000 Kč
bankovka
2000 Kč

Průměr ke
konci roku
2015
2,6 kusů na
obyvatele
9 kusů na
obyvatele

Průměr ke
konci roku
2005
1,8 kusů na
obyvatele
2,5 kusů na
obyvatele

bankovka
1000 Kč

13,1 kusů na
obyvatele

10,9 kusů na
obyvatele

bankovka 200
Kč

5,4 kusů na
obyvatele

3,9 kusů na
obyvatele

bankovka 500
Kč
bankovka 100
Kč
bankovka 50
Kč
mince 50 Kč
mince 20 Kč
mince10 Kč
mince 5 Kč
mince 2 Kč
mince 1 Kč

3,4 kusů na
obyvatele
5,5 kusů na
obyvatele

1,9 kusů na
obyvatele
3,9 kusů na
obyvatele

1,1 kusů na
obyvatele
10 kusů na
obyvatele
16,9 kusů na
obyvatele

3,9 kusů na
obyvatele
0,5 kusů na
obyvatele
12,8 kusů na
obyvatele

22,9 kusů na
obyvatele

15 kusů na
obyvatele

19,5 kusů na
obyvatele
40,9 kusů na
obyvatele
49,9 kusů na
obyvatele

13,6 kusů na
obyvatele
25,3 kusů na
obyvatele
30,8 kusů na
obyvatele

Celkově bylo ke konci loňského roku v oběhu 2,08
miliardy kusů českých bankovek a mincí. Jejich počet
neklesá ani s rozvojem platebních karet a nástupem
bezkontaktních karet.
Společenská rubrika – stále čekám na vaše
poOISové osudy a příhody… tak kdo bude další po
mě a Jirkovi? Nestyďte se a potěšte spolupracovníky.
Řešení úlohy: Bylo tam 12 lidí.

12
= 66
2

A slovo závěrem

Svět se začíná mlít a tentokrát už i v naší dobré
Evropě. Na palubě dál vyhrává hudba jako na
Titaniku, jen lidé jsou nervóznější, dělí se a nadávají
protivníkům.
Měli bychom zpozornět, protože záchranné čluny
nebudou rozhodně pro všechny.

