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možno nalézt též na http://hlubucek.net

Nepostradatelný informační a inspirační zdroj pracovníků býv. OIS

Slovo úvodem
Měsíc červenec má asi každý rád. Mívá stálé teplé
počasí a navíc dva dny svátků. Název červenec je
vlastně původně malý červen, přípona zde vyjadřuje
následnost. Jeho název odráží i zrání a sklizeň
červeného ovoce. Děti mají prázdniny a dospělí
dovolenou. Je to také měsíc, kdy začíná boj o zrno,
proto mu Chorvaté říkají srpanj. Začíná vrcholit léto a
ti, kteří nemají to štěstí trávit dny u vody, začínají
trpět. V římském kalendáři byl červenec pojmenován
na počest narození Julia Caesara. Musel tedy mít 31
dní stejně jako ten následující Augustův. To vneslo do
našeho kalendáře nesymetrii a narostla délka druhého
pololetí o jeden den.
Tak si ho krásně užijte, pokud možno někde u vody
nebo aspoň s plným košíkem hřibů a křemeňáků.

Motto
Schopný tvoří, neschopný poučuje.

Z citátů, reklam, inzerátů a…
„Správné je to, co se správně vysvětlí“ Čínské přísloví
„Civilizace dveřmi vyhnala bigamii, která se oknem
vrátila jako prostituce.“
Luis Aragon
„Jediný způsob jak se zbavit pokušení je se mu
vzdát.“
Oscar Wilde
„Pravdivá slova nebývají příjemná. Příjemná slova
nebývají pravdivá.“
„Muž volí v životě mezi dvěma zly. Většinou to
mladší, nebo to hezčí.“
„Jednoduchost je přednost u věcí, ale ne u lidí.“
„Svět nebude zničen těmi, kteří páchají zlo, ale těmi,
kteří se na ně dívají, aniž by něco udělali. Albert
Einstein
„Je to zákazník, kdo platí mzdu.“
Henry Ford

Víte, že?


Červ Hajime imunizuje elektroniku proti infekci
Mirai? http://jdem.cz/c74f87



IT odborníci varují: průmysloví roboti
automobilek se dají hacknout. Budou si tedy
konkurenti navzájem rozštelovávat roboty? Nebo
do toho zasáhne i Putin a přeprogramuje Fordovy
roboty, aby produkovaly Moskviče?
http://jdem.cz/c74vw9







Jsme na prahu pasivního sportování? Nově
objevená látka GW by měla zlepšovat úděl
nemocných se svalovou dystrofií, má šanci dostat
přezdívku „atletem snadno a rychle“, nahrazuje
totiž svalům tréning a zvyšuje výkon. A považte,
o celých 70 procent. http://jdem.cz/c78vb7
Pokud by do vzdálenosti 50 světelných let
vybuchla supernova, zdecimovala by celý život
na Zemi. V pro lidstvo zajímavé době to podle
odborníků nehrozí, ale kdo ví? K něčemu
podobnému v menší míře mohlo podle sedimentů
dojít v období před mezi 3,2 a 1,7 miliony let,
Výzkumná německá instituce Fraunhofer
Institute, která za tvorbou formátu MP3 stojí,
oznámila, že přestává licencovat patenty
související s tímto hudebním formátem. Vývoj
formátu může být i nadále podporován, nicméně
už nebude oficiálně podporován. Podle tvůrců
existují lepší formáty pro uchování hudby, jako je
například AAC. Právě tento formát se používá
například pro streaming, televizní a rozhlasové
vysílání. Případně může být MP3 v budoucnosti
nahrazen formátem MPEG-H. Oba formáty nabízí
lepší funkce, vyšší kvalitu při mnohem nižších
přenosových rychlostech ve srovnání s MP3.

Jen pro vnitřní potřebu OIS!

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

Problém prostěradla
Jednou v noci nemůžeme usnout a rozhodneme se
sundat z postele prostěradlo silné 0,4 mm. Když je
přeložíme, budeme mít tlouštku 0,8 mm. Kolikrát
budeme muset prostěradlo přeložit, než bude tak
tlusté, že dosáhne ze Země na Měsíc? Odpověď, která
vás rozhodně udiví zní, že pokud je složíme jen 40krát budeme na něm spát na Měsíci! V jiné verzi
tohoto problému máme arch papíru silný 0,1 mm.
Kdybychom jej složili 51-krát, dosáhl by až ke Slunci.
Jak je to možné? Tlouštka složeného prostěradla bude
0,4 x 240, což je 439 804 651 110 mm, čili
439 804 km, tedy více, než průměrná vzdálenost
Měsíce. Záludnost je v té mocnině.
Předměty typu prostěradla nebo listu běžného papíru
není možné fyzicky tolikrát přeložit. Po celé 20.
století vládlo přesvědčení, že arch papíru není možné
složit na půlky více než sedmkrát, ani kdyby byl
mnohem větší, než obvykle. V r. 2002 však
středoškolačka Britney Gallivanová šokovala svět,
když složila toaletní papír na polovinu 12-krát.
Galivanová před tím v r. 2001 vypracovala rovnice,
které určují, kolikrát je možné složit papír dalé
velikosti v jednom směru. Pro papír o tlouštce t
můžeme odhadnout počáteční minimální délku l
papíru, kterou budeme potřebovat k n složením na
polovinu: l =[(t)/6] x (2n + 4) x (2n - 1) Výraz (2n +
4) x (2n - 1) se chová tak, že počínaje n = 0 dává
celočíselnou posloupnost 0, 1, 4, 14, 50, 186, 714,
2704, 11 050, 43 946, 175 274, 700 074,…. Znamená
to, že při jedenáctém složení se vypotřebuje 700 074
krát tolik materiálu v ohybech, než při prvním
přeložení.

Doba postfaktická
Tak prý vstupujeme do doby postfaktické. Dlouho
jsem nevěděl, co si pod tímto pojmem představit.
Rozhodujeme se na základě emocí a pocitů,
zůstáváme na povrchu a nemáme motivaci přemýšlet,
říká psycholog Dalibor Špok o době postfaktické a
dodává, že u webu a aplikací trávíme více času než s
vlastní rodinou. Sociální sítě nás ale mají odtrhávat od
reality tím, že nám ukazují pouze to, co nám
vyhovuje. Doba se změnila a úspěch závisí na
budování digitálních vzdušných zámků. Ve vášnivé
diskusi o odchodu Velké Británie z Evropské unie –
brexitu – bylo 15 procent twitterové komunikace obou
skupin dílem robotů, což se odrazilo v titulku
britského deníku Daily Mail o jejich povstání.
Hodnota pravdy v prosazování politických změn se
jeví jako nulová. Jestliže dnes internetový člověk
rezignoval na zkoumání faktů a zaměřil se jen na to,
aby co nejhlasitěji křičel, stalo se tak především proto,
že pouze co nejhlasitějším křikem a lajky v dnešní
době ještě může prosadit alespoň fragmenty svých
vlastních zájmů. Více, než zajímavé správy se šíří
hoaxy a zprávy nenesoucí prakticky žádnou informaci.
Kde to jsme, když půl milionu návštěvníků sleduje a
lajkuje, jak oblíbený youtuber rozbaluje balíček s
novým mixérem? A stačí mu to k slušné obživě.
To, že publikované fotografii se nedá věřit, víme už
dávno díky každodenním úpravám modelek a
politickým podvrhům. Ostatně pomocí Photoshopu
vytvořit cokoliv umí dnes každý teeneger. Obdobně je
to i s videem a americké soudy už nepřijímají jako
důkaz video v komprimovaných formátech. Teď přišla
další rána. Firma Lyrebird má nový program, kterému
stačí minuta nahrávky něčí mluvy, aby ji dokázal
napodobit. Využívá k tomu strojové učení, neuronové
sítě. Autoři hodlají svůj nápad dodávat jako
vývojářské knihovny dalším vývojářům, kteří tak
budou moci funkci napodobování hlasu vložit do
nejrůznějších aplikací. Čili plagiátoři už nebudou
muset nahrávky skládat s vytržených úryvků ani
angažovat imitátory. Politici si oddychnou a nad
uniklou nahrávkou telefonátu mohou jen mávnout

rukou. A my nebudeme vědět, kdo nám to vlastně
volá. Co zbude policii v boji se zločinem a
terorizmem? Aby získala přiznání, bude se muset
vrátit k útrpnému právu?
Ona vůbec doba postfaktická asi skončí velkým
průšvihem. Ať už tvrdou diktaturou nebo totálním
chaosem. Protože ignorovat fakta ve světě kolem nás
se musí vymstít a ignorovat je může jen Homo
idioticus.

Kalendárium
20.7. -356 Narozen Alexander III. Veliký, zemřel ve
věku 33 let v r. 323 př.n.l.
19.7. 64 Velký požár Říma, první
pronásledování křesťanů v Římě.

velké

26.7. 811 Bulharský chán Krum rozdrtil byzantské
vojsko v bitvě u Plisky. Císař Nikeforos I. v
bitvě padl, do čela Byzantské říše nastupuje
Staurakios
5.7. 885 Smrt Metoděje (jiné datum 16.4. nebo 6.4.)
16.7. 1054 Dochází k Velkému schismatu mezi
západní katolickou a východní pravoslavnou
církví. římský biskup a patriarcha (= papež) Lev
IX. a konstantinopolský patriarcha Michael
Cerularius se vzájemně exkomunikovali z
křesťanské církve, čímž završili Velké Schizma
15.7. 1099 Dobytí Jeruzaléma 1. Křížovou výpravou
12.7. 1260 Přemysl Otakar II. Poráží uherské vojsko
u Kressenbrunu a získává Štýrsko zpět
11.7. 1346 Karel IV. - Český král, císař římský (13461378) zvolen římským vzdorokrálem
9.7. 1357 Karel IV. v 5:31 položil základní kámen
Karlova mostu v Praze.
6.7. 1415 Upálení mistra Jana Husa v Kostnici (po
jeho slyšení 5.6.)
7.7. 1494 Portugalsko a Španělsko uzavřely smlouvu
o rozdělení světa, tzv. Smlouvu z Tordesillas
27.7. 1567
Marie Stuartovna se po povstání
katolických i protestantských lordů vzdala
skotského trůnu ve prospěch svého syna Jakuba
VI.
2.7. 1644 Cromwell poráží královské u Marston
Mooru
26.7. 1648 Vyplenění Prahy švédskými vojsky (gen.
Königsmarck)
13.7. 1652 Na Staroměstském nám. vysvěcen
Mariánský sloup na paměť vítězství nad Švédy
10.7. 1683 K Vídni přitáhla 110 tis. turecká armáda
velkovezíra Kary Mustafy
5.7.1687 Isaac Newton vydává své slavné
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica
8.7. 1709 Severní válka: armáda cara Petra I. (49 tis.,
1345 padlo) rozdrtila švédskou armádu krále
Karla XII. (24 tis., 6600 padlo) v bitvě u Poltavy.
4.7. 1776 Deklarace nezávislosti USA (Thomas
Jefferson)
14.7. 1789 Pád Bastily, národní garda
14.7. 1865 Poprvé byl zdolán vrchol Matterhornu
(4 478 m) sedmičlennou skupinou horolezců
18.7. 1891 Zahájen provoz první elektrické tramvaje
na území Česka – Křižíkovy Elektrické dráhy na
Letné v Praze.
25.7. 1909 Louis Blériot přeletěl kanál La Manche
28.7. 1921 Adolf Hitler se stává prvním předsedou
NSDAP.
13.7. 1925 Profesor Karel Absolon a jeho tým objevili
sošku Věstonické venuše

12.7. 1932 Při letecké havarii umírá Tomáš Baťa,
český podnikatel (* 3. dubna 1876)
20.7. 1944 Neúspěšný bombový atentát na Hitlera
(Claus von Stauffenberg)
17.7. 1967 Čína provedla pokus s vodíkovou bombou.

firmy a jezdili po světě, ale chránit své ženy a děti už
nedokázali. Vše řešili pusou a tak tlachali v
parlamentu, až odhlasovali povinné kvóty příjmu
imigrantů.

Praha je nejhezčí začátkem léta …

12.7. 1971 Byl uveden do provozu první úsek dálnice
D1 z Prahy do Mirošovic.
7.7. 2005 Série teroristických atentátů v londýnském
metru a autobusu, 50 mrtvých, 700 raněných
15.7. 2016 Pokus o vojenský puč proti nesekulárnímu
prezidentu Erdoganovi potlačen

Amerika strhává památníky
Konfederace
Americké úřady odstraňují sochy připomínající
období Konfederace. Podle nich jen připomínají dobu
otrokářství. Když však došlo i na postavu generála
Leea, vyšli zastánci sochy a často i příznivci
alternativní pravice s pochodněmi do ulic
Charlottesvillu, kde socha stojí. Podle starosty je to,
jako kdyby se vrátily časy Ku Klux Klanu. Už je to
sice více než 150 let od konce války Severu proti Jihu,
ale jižanští patrioti mají pro své symboly Konfederace
stále slabost.
A proč ne? Je to jejich národní kolorit, součást historie
jejich a jejich předků. Jaký je rozdíl, když dnešní
Amerika zakazuje vlajky Konfederace a strhává
pomníky jen proto, že připomínají dobu otrokářství
(kterou ostatně prošla většina světa) a když Islámský
stát ničí antické památky, protože nevyhovují tradici
islámu? Žádný.
dle netu

Obchodní metody
Koncem šestnáctého století se v italské Cremoně sešly
tři známé rodiny, které vyráběly housle. Před
obchodem Arnatiů stála velká cedule:
„Nejlepší housle v Itálii!“
Hned vedle, před domem Guarnierů, bylo na ceduli
zlatým písmem:
„Nejlepší housle na světě!“
Na konci ulice byla dílna Antona Stradivariho, a na
jejích dveřích malá cedulka:
„Nejlepší housle v ulici.“
z netu

Civilizace
Když si muži v pravěku uvědomili, že dárkyněmi
života jsou ženy a na ně zbyla jen okrajová úloha
dodání jen malého kousku chybějícího materiálu, a
pak stačí už jen ženu krmit a odhánět od ní vlky a
medvědy, začali z toho být frustrovaní. A tak, aby se
zabavili, vymysleli civilizaci. Začalo to kreslením
figurek na stěny jeskyně a vymýšlením ostřejších
hrotů oštěpů. Zalíbilo se jim to, připadali si najednou
důležití a zabavilo je to na několik tisíc let. Vymysleli
spoustu zajímavých věcí, ale také hodně blbin.
Ženy to vše sledovaly z kuchyní a byly rády, že se
muži zabavili. Když však muži hromadně válčili a ony
za ně musely zaskakovat v továrnách a úřadech a
začaly se vzdělávat, řekli si, že i jiné věci, než rození
dětí a jejich výchova mají také své půvaby. Zatlačily
tedy na muže, aby vymysleli antikoncepci, že to pak
bude zábavnější. A když už jsou v tom, ať přidají
ledničky, automatické pračky a myčky nádobí. Muži
jim bezelstně vyhověli a ženy vyrazily do světa a
začaly mluvit do civilizace.
Do politiky se však nehrnuly, to je taková mužská
záležitost, kde jde o natřásání a porovnávání pindíků.
To mužům sedělo již od dob, kdy takhle soutěžili o
samičky. To je dnes pasé, protože partnery si vybírají
ženy. Tu podle svalového skeletu, bankovního konta
nebo prostě, že se jim líbil. Začaly s muži soutěžit i o
co nejzajímavější profesi a tak se stávaly i
manažerkami, pilotkami nadzvukových letounů,
vojandami, ale i hokejistkami a boxerkami. Na to
rození dětí bylo stále méně času a odkládaly to.
Říkaly, snad později, nebo až to samo ujede. Ne vždy
to pak šlo nebo ujelo. A tak se rodilo stále méně dětí.
A ty, co se narodily, seděly hlavně u tabletů a koukaly
do smartfonů.
Jak už to v historii bývá, zemi zaslíbenou objevil jiný
kmen, který ženy z kuchyně ještě nevypustil a tak
rodily děti o sto šest. Začal se tam stěhovat, někdy
dost nevybíravě. Muži, kteří kdysi hravě zahnali
medvěda či druhý kmen však už dávno zpohodlněli a
byli bezradní. Proháněli se ve svých autech, řídili

Psychotesty
Když si chce občan pořídit zbraň musí podstoupit
psychotesty, které prokáží jestli je zbraně způsobilý.
Když si chce politik pořídit funkci, tak to dělat
nemusí. Přitom taková vrcholová funkce může být
zatraceně nebezpečnou zbraní. Když mohou politici
předkládat lustrační osvědčení, tedy politickou
způsobilost,
proč
by
nemohli
předkládat
psychologické testy, jako lidskou způsobilost.
Namítnete, že nějaký lékař nemůže rozhodovat o tom,
jestli někdo může nebo nemůže kandidovat. Jistě
nesměl by to být jeden lékař a musela by to být
anonymní vyšetřování. To už dnes technika umožňuje.

Česko je nejsvobodnější zemí
EU z hlediska regulace chování
občanů

Hotel
Sestra Agáta pracovala v hospitalu sv. Mathiase už
přes patnáct let. Jeho masivní kamenné zdi by mohly
vyprávět a klášterní hřbitov, kde končili ti méně
šťastní, též. Zažila zde pěknou řádku pacientů
a poznala utrpení umírání, amputací válečných zranění
a v posledních letech sloužila u pacientů, jejichž
rozum byl zatemněn. Církev jim poskytovala stravu,
útěchu a zklidnění s využitím bylinných extraktů,
nových medikamentů i slova božího.
Dnes uklízela a stlala v pokoji profesora George
Cantora, jejich slavného chovance, světoběžníka
narozeného až v dalekém Petrohradě, známého svými
matematickými traktáty. Prý se zabýval nějakými
množinami a nekonečnem. No, není divu, že takhle
dopadl, pomyslela si. Agátě ostatně celá matematika
připadala bláznivá a nenormální. Až do své neblahé
nemoci přednášel profesor na univerzitě v Halle. Ale
dnes je to osamělý muž, za kterým nepřichází žádné
návštěvy. Před pár dny mu proto dali na pokoj
chasníka z nedalekého Landsbergu a zdálo se, že to
nebyl špatný nápad. Jinak mlčenlivý profesor se
s bodrým mužem přece jen dával do řeči a vracel se
tak aspoň na chvíli do tohoto světa. Agáta, během své
práce, nechtěně naslouchala konverzaci pacientů.
Slyšela, jak se profesor muže otázal „A proč tu vlastně
jste“? Muž ihned zareagoval, „No, protože mám na
rukou jedenáct prstů“. „To je divné“, podivil se
profesor, „a jak jste na to přišel“? Muž roztáhl prsty
pravé ruky a začal počítat. „Tak palec je deset,
ukazovák devět, prostředník osm, prsteník sedm,
malíček šest no a s další rukou plus pět, dohromady
jedenáct“. Profesor vážně pokýval hlavou, zamyslel se
a řekl. „To já zas mám takový hotel, který i když je
plně obsazen, může ubytovat další hosty“. „To je
přece nesmysl“, vyhrkl muž. „Ale není“, opravil ho
profesor, „ten můj hotel má totiž nekonečný počet
pokojů a stačí, aby recepční požádal muže z pokoje
číslo jedna, aby se přestěhoval do pokoje číslo dvě,
odkud se host odstěhuje do pokoje číslo tři a tak dále
a pokoj číslo jedna je volný. Dobré, ne“? Muž
nevěřícně zakroutil hlavou, což profesora povzbudilo
a dodal. „Dokonce, když přijede nekonečný počet
nových hostů, tak je také ubytuju“. „Jste čaroděj“?
ulekl se muž. „Ne“, odvětil profesor a pokračoval,
„požádám dosavadní hosty, aby se přesunuli jen do
sudých čísel pokojů, a všechny liché pokoje mám
volné. Host z č.1 přejde do pokoje č.2, host z č.2 do
pokoje č.4, host z č.3 do č.6 a tak dále. Je to prosté,
všechny liché pokoje se vyprázdní“, usmál se muž,
spokojen, že to nepopletl. Chasník na něj zíral se
směsicí obdivu a soucitu.
Agáta si jen povzdychla a do profesorovy připravené
sklenice s medikamenty přidala dvakrát tolik
valeriánských kapek, než obvykle.

Češi a internet
Češi rozhodně nezaostávají. Za posledních deset let se
počet uživatelů internetu v ČR téměř zdvojnásobil.
Zatímco v roce 2006 ho využívalo 44 % Čechů ve
věku 16 až 74 let, tak v roce 2016 je to až 82 %, čímž
se Česká republika dostává na nadprůměrnou
dvanáctou příčku v evropském hodnocení (Eurostat
2016). Denně internet používá 76,5 % Čechů, a to
zejména k práci, oddechu a e-mailové komunikaci.

Žebříček nazvaný Nanny State Index hodnotil, jak
státy omezují životní styl svých občanů. Regulace
potravin, alkoholických nápojů, tabákových výrobků a
elektronických cigaret je podle něj nejvyšší ve Finsku,
nejnižší v Česku. Už od konce května ale začne platit
plošný zákaz kouření v restauračních zařízeních.
Dobře jsou na tom i předposlední Němci a před nimi
Slováci. Za nejhorším Finskem následuje Británie a
Irsko. Když si k tomu ještě přidáte nejnižší
nezaměstnanost, není to u nás špatné místo k žití a
hašteřící politici na tom nemohou nic změnit.
http://jdem.cz/c8f7r9

Tubokurarin – šípový jed
Kurare je triviální název rostlinného extraktu, který
byl domorodým obyvatelstvem ve Střední a Jižní
Americe používán jako šípový jed. K jeho přípravě
byla hojně využívána např. liána kulčiba jedodárná
(Strychnos toxifera).
Uvedená směs mohla
obsahovat
velké
množství
různých
aktivních látek, z
nichž nejznámější je
tubokurarin. Tento
alkaloid působí jako
antagonista acetylcholinu na nikotinových receptorech
nervosvalové ploténky a blokuje přenos nervového
vzruchu z motorických nervů na svalová vlákna.
Svalově-relaxační účinek tubokurarinu nacházel své
využití při chirurgických zákrocích, jelikož
umožňoval rychlou intubaci pacienta a optimální
pracovní podmínky operatéra. Vysoké dávky však
mohou způsobit smrt v důsledku paralýzy bránice.
Řešení úlohy: tentokrát není

A slovo závěrem
Náhodou jsem v nějakém článku narazil na odkaz
stránek spyshop24.cz a byl jsem šokován. Za ceny
řádu tisíců korun zde naleznete špionážní pomůcky
jako štěnice, miniaturní maskované kamery, detektory
štěnic, noční vidění, dokonce i laserový mikrofon
odposlouchávající na 400m přes okenní tabulku, to už
ale stojí přes milion. Protože to má sloužit i civilům
jsou tam GPS lokátory pro děti i auta a nechybí tam
ani souprava na zjišťování semene na prádle nevěrné
partnerky bratru za 1930 Kč. Pomocí USBkeyloggeru
za nějakých 1200 Kč můžete sledovat provoz PC.
Takže Jamesem Bondem snadno a rychle. I to zřejmě
patří ke svobodě a demokracii.
Svět čeká až patnáctiletá doba ledová? Se Zemí se
něco děje. Tým amerických expertů přišel se závěrem,
že se svět může ponořit do několikaletého období
chladu. Na vině jsou seizmické události včetně
sopečných výbuchů, které povedou k destabilizaci
zemského povrchu. Extrémní výkyvy počasí mohou
trvat až do roku 2035. Ze studií rovněž vyplynulo, že
klesá aktivita slunce. Nebudeme narychlo vypouštět
oxid uhličitý, abychom se trochu zahřáli?  No,
nebudu rušit klimatizaci a kožich si taky ponechám.
Já osobně jsem rád, že D. Trump vypověděl Pařížskou
klimatickou smlouvu. Považuji ji za ekvivalent
socialistického poroučení větru a dešti. Navíc pěkně
drahý a zbytečný. Příroda a Slunce, které jsou o
několik řádů mocnější, než my si jede po svém a vše
si zreguluje. My jsme v těchto věcech stále jen diváky.
Žijme si své životy a co bude za několik století
nechme na nich.

