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Nepostradatelný informační a inspirační zdroj pracovníků býv. OIS

Jen pro vnitřní potřebu OIS!

Pravicový, liberálně-konzervativní chem.inž. občasník.

Slovo úvodem

Kalendárium

Važme si léta a hýčkejme si ho. Už tu byla svatá Anna
se svými chladnými rány. Boj o zrno vrcholí, ale
houbařské žně jsou ještě před námi. Ponořit se do
osvěžující vody, a se pak nechat sušit sluncem na
břehu je stále možné a lákavé. Natož k tomu
přikusovat vychlazený meloun nebo broskve. Jen
rybářům je to snad jedno. Ti vydrží nehnutě sedět na
břehu a zírat na hladinu od jara do pozdního podzimu.
Ti těkavější z nás obrážejí hrady a zámky, a nedbajíce
úmorného vedra šplhají do kopců. Cyklisté se
prohánějí po stezkách a navzdory nulové toleranci
občas neodolají půvabné hospůdce a orosenému
půllitru. No a my starší zavzpomínáme a vydáme se
na rozumnou procházku. I když autem či pendolinem
se stále můžeme vydat i na druhý konec naší nevelké
zemičky.

9.8. -480 Bitva u Thermopyl mezi řeky a Peršany
24.8. 79
Výbuch Vesuvu pohřbil Pompeje a
Herkulaneum
24.8. 410 Vizigótský král Alarich dobývá Řím
18.8. 1227 Čingischán umírá v průběhu čínského
tažení, hrob neznámý, syn Otagaj nástupce
26.8. 1278 Bitva na Moravském poli Přemysl Ot. II. A
Rudolf Habsburský
4.8. 2106 Václav III. - Český král (* 6. 10. 1289, † 4.
8. 1306 Olomouc) zavražděn
26.8. 1346 Bitva u Kresčaku (padl Jan Lucemburský)
Angličané proti Francouzům
29.8.1526 Bitva u Mohače (Ludvík II.Jagel. / Turci ) vymřel král. Rod. Vítězem sultán Sulejman I.
23.8.1572 Bartolomějská noc v Paříži, při které
katolíci povraždili tisíce protestantů
17.8.1869 V Brně zahájen provoz první koňské
tramvajové linky v českých zemích.
24.8.1883 Výbuch sopky Krakatoa, výška oblaku 36
km, zahynulo na 36 tis. Lidí
6.8.1945 Spojené státy shazují uranovou (U235, 20 kt
TNT) atomovou bombu Little Boy na Hirošimu,
v okamžiku zabito 80 tisíc lidí.
2.8.1964 Incident v Tonkinském zálivu. Severní
Vietnam údajně ostřeloval lodě USA. Počátek
vietnamské války.
15.8.1971 USA zrušily svůj závazek kdykoliv směnit
dolar za zlato. Skončil tak bretton-woodský
měnový systém z r. 1944.
11.8.2002 Katastrofální povodně v Praze a Čechách

Motto
Za každý zločin musí být někdo potrestán, jeli to pachatel, tím lépe.

Z citátů, reklam, inzerátů a…
„Život si nekoupí nikdo, ale užívat ho může
každý.“
Lucretius
„Má-li problém řešení, nemá smysl dělat si starosti.
Když řešení nemá, starosti nepomohou.“
Dalajláma
„Příroda obdařila lidi smíchem, aby jim vynahradila,
že musejí přemýšlet.“
„Prázdniny jsou odvozeny od slova prázdno - někteří
lidé mají prázdniny celý život.“
„Ukažte mi muže, který by odolal ženě, když jí dal
čas, aby mohla uplatniti celé své umění.“
Carlo Goldoni

Víte, že?


Víte, že v Řecku je první rok miminko jen
miminkem a jméno dostává až po roce při křtu.
Asi opatření z dob, kdy bývala kojenecká
úmrtnost velká.



Národní muzeum založil vlastně Němec. Kaspar
Maria Graf von Sternberg. 15.4.1818 a jmenovalo
se pražské Vaterlädische Museum. Věnoval mu
své sbírky a sídlilo původně ve Sterberském
paláci. Reprezentační budova na Václavském
náměstí se postavila až později i s přispěním
peněz od císaře. Obdobně na Národní divadlo
přispěl nejvíc rodák z rakouského Hollabrunu
Ferdinand Josph von Lobkowicz a s ním i
německy mluvící zemská šlechta.



Pátek třináctého. Leckdo se trochu ošije, když je
pátek třináctého, považovaný za smolný den. Ale
na to, kolik pátků třináctého už bylo se toho zas
tolik nestalo. Začalo to v r. 1307, kdy na tento
den zničil francouzský král Filip IV. Mocný řád
templářů. V. r. 1972 v pátek 13.10. spadla dvě
letadla, jedno v Andách, druhé u Moskvy a v
pátek 13.11. 2015 spáchali teroristé masakr v
pařížském klubu Bataclan.



alkaloid kapsaicin, kterého je nejvíc v žebrech, která
drží semena a pak v semenech samých. Rozpouští se
v tucích a alkoholu, takže vodou ho nevyplavíte.
Chilli papričky pěstovali jihoameričtí indiáni již před
8 000 lety. Na světě dnes existuje více, než 400 druhů
chilli papriček a ročně lidé spotřebují více, než 3
miliony tun chilli. Aktuální prvenství v pálivosti patří
odrůdě Trinidat Moruga Scorpion. Paprička o
velikosti golfového míčku porazila všechny své
konkurenty. Je asi 10-krát pálivější, než známá
habanero, jejíž malý kousek v jídle udělá jídlo pro
normálního člověka nesnesitelným. Lidé, kteří
s papričkou pracovali, museli mít na rukách čtyři
vrstvy latexových rukavic, protože jakýkoliv kontakt
s pokožkou způsobuje nepříjemné pálení a u
nezkušených lidí po ochutnání bolestivé křeče.
Jak se měří pálivost? Dokud nebyla spolehlivá
chemická analýza, tak se používala Scovilleho
stupnice z r. 1912. Pálivost se v ní posuzovala pomocí
roztoku vody, cukru a výtažku chilli. Ochutnavači pak
zkoušeli, kolikrát je třeba roztok naředit, aby pálivost
vymizela. Např. u papriček habanero se muselo ředit
300 000-krát. Tak, až vás zase bude jídlo pálit,
nenadávejte, ale řekněte si, co vše dobrého vám
kapsaicin v těle udělá
dle netu

Proč na Zemi žili obři?
Nemám na mysli obry z řeckých bájí, ale ty obry
pravěké, nejznáměji dinosaury, ale i hmyz. Dovedete
si představit, jak bychom se vylekali, setkat se s
dvoumetrovým mravencem? Největšími dinosaury
byli často ti býložraví a jinak neškodní. Vědci se
domnívají, že velikost by mohla být obranou před
predátory. Jiní vědci oponují, že to bylo jinak. Díky
malé hlavě potravu nežvýkali, ale jen polykali. Tím
pádem potřebovali mnohem mohutnější trávicí trakt
na její zpracování. Navíc se vědci domnívají, že
dinosauří plíce uměly současně nadechovat i
vydechovat, což zvyšuje efektivnost získávání
energie.
Existuje korelace mezi teplotou prostředí a velikostí.
Podle Bergmanova pravidla u stejných živočichů při
poklesu teploty směrem k severu roste jejich velikost
(a také tmavne srst), protože se snaží lépe hospodařit s

Nejvíce lidí zabijí překvapivě komáři, kolem 854
000 ročně. Na druhém místě jsou hadi 60 000,
pak následují psi 17 400. Včely zabijí víc lidí
(60), než tygři (50) a žraloci (6) dohromady.

Zajímavá matematika
Obrázek se skládá ze tří stejných
kružnic, které procházejí středy
dalších. Je-li obvod silně
vytažené části 12, jaký je obvod
jedné kružnice?

Založeno r. 1996

Co vy a pálivé papričky?
V jedné chilli papričce se skrývá průměrně tolik
vitaminu C, jako ve dvou pomerančích. Najdeme v ní
však i velké množství vitaminu B6, D a A vitaminu
má více, než mrkev. V těle příznivě ovlivňují kde co,
mají jen jednu vadu, že pálí dvakrát. Za pálivost může

teplem a minimalizovat poměr povrchu těla k objemu.
Nejvíce je ale asi velikost živočichů spjatá s obsahem
kyslíku v atmosféře. Ten se v průběhu miliard let
měnil z původní
uhlovodíkové
redukční
atmosféry až po
dnešní oxidační.
A to zprvu
velmi pozvolna
(logaritmická
stupnice).
Jednoho
procenta dosáhl
kyslík až před
jednou
miliardou
let.
Původní anaerobní bakterie musely s rozvojem těch
fotosyntetických buď zahynout, nebo přejít na
oxidační získávání energie. Nezapomeňte, že anglické
biliony na obrázku jsou české miliardy. Další obrázek

(už český) ukazuje, jak původní uhlovodíky nahradil
dusík s kyslíkem. Ale za poslední půl miliardy let
nebyl obsah kyslíku (stejně tak CO2) v atmosféře
vůbec stabilní a kolísal s klimatem. Byla tedy období,
kdy byl obsah kyslíku mnohem větší, než dnes (až
29% a naopak pouhých 12%). To mělo jistě velký vliv
na účinnost získávání energie živých organizmů.
Skupina vědců, vedená Ralfem Tappertem z Albertské
univerzity v kanadském Edmontonu, na rozdíl od
jiných však tvrdí, že v éře velkých plazů byl obsah
kyslíku v atmosféře menší, než dnes. Dnes, z našeho
lidského měřítka, se už obsah kyslíku v atmosféře
mění velmi málo. Podle měření v Kanadě a Austrálii
klesá s nárůstem oxidu uhličitého asi o 0,003 % za 10
let. Takže k znovuobjevení obrů není důvod. Velikost
živočichů jistě ovlivňuje zásadním způsobem i úroveň
gravitace, ale ta je od vzniku života stálá.
Zajímavý článek o
http://jdem.cz/d43ye4

vývoji

atmosféry je

zde:

Jak viděli rozdíl mezi mužem a
ženou v r. 1901
V jistém anglickém časopise uveřejňuje jistý „znalec
žen“ svá pozorován o ženách a mužích takto:
Muž jest tvor železných zvyků, žena za to snadno se
jiným poměrům přizpůsobí. Muž nezatluče hřebík
dříve, až najde kladívko, kdežto žena není na
rozpacích, uchopí hřeblo a třebas i botku, kartáč a
pod. a hřeb zatluče. Muž neumí jinak vytáhnouti zátku
než vrtáčkem, žena pak nehledá a hledí zátku
vytáhnouti nožem, neb nůžkami. Nejde-li ven,
jednoduše ji vrazí do lahve a jest to správné, neboť
hlavní věcí jest, abychom dostali ven, co v lahvi jest.
Muž používá břitvy jen k jednomu účelu, ženě jest ale
břitva nejostřejším nožem v domácnosti. Požívá ji k
ořezávání tužky, vyřezávání kuřích ok a muž pak
hubuje jen na nožíře, že dělá špatné zboží. Muž zastrčí
psaní do schránky, aniž by dříve ještě jednou adresu
přehlédl, žena ale přečte ji pozorné a také podívá se,
zda je psaní dobře zalepeno.
Žena pozoruje dlouho kusy roztříštěného nádobí neb
sklenice, zda by se nedaly slepiti, muž ale toho si
nevšimne, rychle zapomínaje, co více změniti se nedá.
Žena přečte nejdříve začátek knihy a pak hned konec,
jsouc zvědava, jak to dopadlo a píše do notesku hned
na několik stránek, muž ale stránku za stránkou a v
notesku píše od začátku. Dopis muže končí podpisem,
dopis ženy dodatkem (douškou).

Juliánské datum
Na světě existuje řada kalendářních systémů, a i když
nejrozšířenější je ten Gregoriánský, tak je potřeba
lineární časové údaje nějak sjednotit a učinit
exaktními. Problémy například způsobuje to, že při
přechodu na náš letopočet chybí rok nula. To vše plní
tzv. Juliánské datum (JD). Je definováno jako počet
dní (tj. úseků dlouhých 86 400 sekund), které
uplynuly od poledne světového času dne 1. ledna roku
4713 př. n. l. podle extrapolovaného Juliánského
kalendáře (případně též 24. listopadu 4714 př. n. l.
podle extrapolovaného Gregoriánského kalendáře).
Zapisuje se jako celé číslo dne nebo - pro přesnější
určení času - jako desetinné číslo, přičemž zlomková
část čísla odpovídá příslušnému dílu dne.
Modifikované Juliánské datum je časovou škálou
užívanou v oboru astronomie MJD = JD - 2 400 000.5
Počítá tedy dny od půlnoci na 17.11.1858. Prvního
srpna letošního roku je tedy JD = 2458331,5 a MJD =
58331. Jsou publikovány algoritmy na výpočet JD
z kalendářního data. Odečtením údajů JD bezpečně
zjistíme, kolik dní mezi odlehlými daty uplynulo.
Současný kalendář není rozhodně ideální, proto se už
mnoho desetiletí mluví o jeho reformě. Existují dva
hlavní návrhy: a) rok o 13-ti měsících po 28 dnech a
v normálních letech by se vkládal jeden
mimokalendářní den, v přestupných dva. V každém
roce připadne každé datum vždy na stejný den v
týdnu, což umožňuje stanovit dopředu pevná data.
Čtvrtletí a pololetí by nemohla obsahovat plný počet
měsíců. b) rok o 12-cti měsících po 30 a 31 dnech,
také s mimo kalendářním dnem. Pololetí a čtvrtletí by
byla stejná a měla by plný počet měsíců a týdnů, tj. 13
týdnů ve čtvrtletí. K reformě kalendáře se však svět
asi jen tak neodhodlá.

Ach ti Židé
Baví se křesťan a žid o významných osobnostech
historie:

A: Einstein. B: Žid.
A: Spinoza. B: Žid.
A: Freud.
B: Žid.
A: Chagall. B: Žid.
A: Marx.
B: Žid.
A: Kafka.
B: Žid.
A: Gershwin. B: Žid.
A: Spielberg. B: Žid.
A: Ježíšmarjá...
B: Oba Židé!

ženy během ovulace, zjistili vědci. Spekuluje se, že
by to mohl být důsledek hormonální aktivity,
jmenovitě změn v hladinách testosteronu, estrogenu a
progesteronu. Už dřívější studie ukázaly, že hladiny
hormonů mají vliv na hlas žen po přechodu. Výška
hlasu stoupá během ovulace a hlas tak zní během dnů
s nejvyšší šancí otěhotnět „více žensky“. Frekvence
hlasu byla ještě vyšší dva dny před ovulací, kdy je
plodnost nejvyšší. Takže pánové pozor, když ženy
piští.
z netu

Pohyblivé církevní svátky
Řada církevních svátků, které se odvozují od
Velikonoc, jsou v důsledku měsíčního kalendáře také
pohyblivé. Většinu z nich dnešní generace zná jen
z historických filmů nebo literatury. Prvním z nich je
Nanebevstoupení Páně, které se slaví 39 dnů po
velikonoční neděli (vždy čtvrtek, letos 10.5.). Dalším
je Seslání Ducha svatého (neboli Letnice)(+49 dnů,
20.5.). Dalším svátkem je Nejsvětější Trojice (neděle,
+56 dnů, 27.5). Posledním pak Boží tělo (+60 dnů,
31.5.) Pod tlakem migrantů se ještě rádi budeme
uchylovat ke svým křesťanským kořenům.

Banky podle počtu klientů (v tisících)
Banka
31.3.2018
Čes.spořitelna
4 680
ČSOB
3 671
KB
1 666
Moneta bank
1 034
Fio banka
815
mBank
650
Air bank
618
UniCredit
415
Raiffeisen nezveřejňuje, odhad

/rok
-200
+7
+13
-10
+112
+20
+80
+12
650.

31.3.2015
5 000
2 900
1 600
1 000
480
534
340
343

Naši bratranci neandrtálci
Od společného předka se dnešní člověk definitivně
oddělil asi před 370 tis. lety. Neandrtálci úspěšně
obývali po 200 tis. let Evropu a my tam přišli až před
45 tisíci lety. Oba druhy uměli rozdělávat oheň a
pohřbívat mrtvé. Neandrtálci byli menší, ale
podsaditější s větší muskulaturou. Lovili převážně
kopími velká zvířata, kterých se zaledněním ubývalo.
My lidé jsme používali lehčí házecí oštěpy a neváhali
lovit i menší zvířata. Naší výhodou byla lepší
komunikace a výměna informací mezi kmeny. Jistě
jsme spolu i bojovali o zdroje, ale také se v malé míře
křížili. Zajímavé je, že většinou naše ženy
s neandrtálskými muži. Poslední neandrtálci vyhynuli
před cca 35 tisíci lety na Pyrenejském poloostrově.
Vědci zjistili, že v sobě dodnes nosíme asi 2-6 %
neandrtálských genů. Něketeré nám prospívají, jako
lepší imunita proti virům a přizpůsobení se chladu, ale
spousta je podezírána, ze škodlivých účinků. Patří sem
větší náklonnost k závislosti na nikotinu, depresím,
sklon k alergiím a astmatu či dokonce cukrovce
druhého typu a Crohnově chorobě.

Se změnou klimatu porostou
plochy využitelné k pěstování
obilovin
Katastrofických prognóz spojených se změnou
klimatu je všude tolik, že ty pozitivní jakoby ani
nebyly. K hlasu glaciologů, kteří tvrdí, že s
oteplováním máme v podstatě kliku, protože podle
historicky daných cyklů už měla nastat další z dob
ledových, což by byl takový průšvih, že bychom se
kvůli zdrojům energie a potravin nejspíš začali
vraždit. K optimistům v tomto směru lze řadit i
kanadsko-čínsko-britský tým, který prognózuje mnoha
severským oblastem světlé zítřky.
Výzkumníkům vyšlo, že sever Evropy a rozsáhlé
boreální oblasti Ruska, Kanady a USA by na
obávaném zvýšení teploty vydělaly. Získaly by
obrovskou plochu, kde by se dalo zemědělsky
hospodařit, protože horní hranice vytyčující
využitelnou oblast pro pěstování obilnin by se
posunula na sever v průměru o více než tisíc
kilometrů.
z netu

Ženy mění hlas
Hlas žen po porodu je hlubší a monotónnější, než
před narozením potomka. Jde o změnu dočasnou,
nikoli trvalou. Výška hlasu žen podle jiného výzkumu
reaguje i na fáze měsíčního cyklu. Nejvyšší hlas mají

Univerzální čapka pro oportunisty …

Kolik stojí kde pivo
Město
Praha
Johanesburg
Tchajpej
Krakov
Rio de Janiero
Bangkok
Mnichov
Barcelona
Londýn
Dubaj

Cena za pintu
(560 ml)
34
48
52
52
65
72
93
123
152
264

Objem za 4
libry (117 Kč)
1941
1363
1250
1250
1022
909
682
511
398
227

Řešení úlohy: obvod jedné kružnice je 8

A slovo závěrem
Vždy, když se snažím své ženě vysvětlit, že teplota
předmětů na slunci je nesmyslným a nejednoznačným
ukazatelem, protože závisí na jejich vlastnostech
(barva, pohltivost a odrazivost, …), tak mě uzemní
svým „no tak stůj chvíli na slunci a uvidíš, že 25 °C
ve stínu ti není nic platných“. Ano, při pobytu na
slunci by se měla měřit intenzita tepelného toku, který
na nás útočí. Ale to je obtížné z již uvedených
důvodů. Čili nějaká podoba „teploty na slunci“ by
byla slušným kompromisem. Chtělo by to teploměr, u
kterého bychom mohli měnit „barvu“ plochy, kam
slunce svítí tak, aby byla co nejlepší aproximací
vlastností naší pokožky. A také oblečení, které máme
na sobě. Když vyrazíme v černých kalhotách a košili,
tak zapláčeme, kdežto v bílých si ulevíme. Možná by
to byl i dobrý podnikatelský nápad. Nosíme na sobě
hodinky, co nám měří tep, různé krokoměry, tak proč
ne teploměr, který nám řekne, jak moc nás slunce
ohřívá? Konec konců i meteorologové, kteří ve své
předpovědi uvádějí kde co, by mohli za jasných dní
také uvádět „teplotu na slunci“, na kterou ten den
ohřeje slunce standardní lidskou osobu ve
standardním oblečení. A i má žena by byla spokojena.
Opisovat by se nemělo, ale teď tu máme opisovací
mánii, něco jako naše malé MeToo, kvůli které padají
i ministři.
Tak jako skladatel by neměl ukrást více, než čtyři
takty, mělo by se možná stanovit dvě věty a dost.
Někdo říká, že všechny myšlenky už byly v podstatě
řečeny a tak je těžké vymýšlet něco nového a
neopakovat se. Zejména ve žvanivých vědách. Hlídací
software je neúprosný a Google dneska najde i
zakopanou bačkoru. Nemají to tedy ti absolventi
zrovna lehké. Zase ta snadnost oprav a kopírování.
Ctrl C a Ctrl V a je to. To my, kteří jsme psali své
práce ještě na psacím stroji a přes kopírák a tolikrát
museli kvůli pár banálním chybám přepisovat celé
stránky, víme své.
Takže studenti, klidně opisujte a vkládejte, ale citujte.
Toho malého čísílka, označujícího citaci si stejně
nikdo nevšimne a bude celkově vnímat zkopírované
myšlenky za vaše. A uspějete. Možná ocituje i sami
sebe.

