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možno nalézt též na http://hlubucek.net

Nepostradatelný informační a inspirační zdroj pracovníků býv. OIS

Slovo úvodem
Také máte pocit, že to nějak uteklo? A je tu ten
nejtajemnější a nejduchovnější měsíc v roce. Mikuláš
s čertem a andělem přináší radost a možná i trochu
pocitu odpovědnosti už jen dětem. Protože, co kdyby
jim nadělil uhlí? Ale možná, že se za chvíli začnou
ptát, tati a co to je to uhlí? Tak rychle to jde kupředu.
To čas adventu je jiný a jeho kouzlo nikdy nezmizí,
protože
každý člověk
potřebuje cítit naději a
tajemno. Tedy, když si
vyzdobí věnec se čtyřmi
svícemi a dovede se na
chvíli zastavit uprostřed
toho předvánočního shonu
a hemžení. Nedejte se tedy
vybláznit tím, že okna už nebyla dlouho mytá, že čtyři
druhy cukroví je málo, že ještě nemáte zabalené
všechny dárky, nebo že kapr se salátem je málo
chodů. Jak se Vánoce vydaří, bude záležet na naladění
a přístupu všech členů rodiny. Jděte jim tedy
příkladem.

Motto
Osud není výslednicí náhodných událostí, ale
výsledkem našich rozhodnutí.

Z citátů, reklam, inzerátů a…
„Politik nikdy nevěří tomu, co říká. Proto je
překvapený, když mu věří.“
Charles de Gaulle
„Jestliže v životě najdeš cestu bez překážek, tak
pravděpodobně nikam nevede.“
„Když člověk nemůže sloužit jako dobrý příklad, tak
aspoň jako odstrašující.“
„Láska je neustálý boj - zpočátku o ženu a nakonec se
ženou.“
„Pamatuj si, že žiješ v době, o níž budeš jednou říkat
staré zlaté časy.“
„Student musí vědět všechno, asistent všechno, co je v
knihách, docent musí vědět, kde jsou knihy, a
profesor, kde je docent.“
„Čínský znak pro potíže/nesnáze je zobrazován, jako
dvě ženy pod jednou střechou.“
„Deklarace nezávislosti USA byla napsána na
konopný papír.“

Víte, že?


1 minuta polibku spálí 26 kalorií, 11% lidí jsou
leváci, 70% chudých lidí na světě jsou ženy, blesk
udeří do země 6000x za minutu, citróny obsahují
více cukru než jahody, člověk si nemůže políbit
svůj loket? (a víte, že 96% lidí to zkusí, když to
čte?), jazyk je nejrychleji se uzdravující se část
těla, měsíce začínající v neděli mají vždy pátek
třináctého, nejdelší zatmění slunce trvá 7,31
minut, papír nemůžete přeložit více než 7krát, v
oceánech je 200krát více zlata, než bylo zatím
vytěženo, žraloci ucítí kapku krve na čtyři
kilometry a včela musí navštívit 4000 květin, aby
naplnila jednu polévkovou lžíci medem.



98 % lidí při psaní velkého písmena použije levý
Shift místo pravého, Největší počet online hráčů
na jednom MMO serveru drží World of Tanks –
91 311, Až čtvrtina zaměstnavatelů odmítla dát
práci lidem, jejichž facebookové profily si
předtím prohlédla, Sex.com je v Guinnessově
knize rekordů zapsána jako nejdražší doména
historie – prodala se za neuvěřitelných 13 miliónů
dolarů, Údajně nejstarší uživatelkou Facebooku
byla 104letá Angličanka Ivy Bean, Bill Gates,
Steve Jobs a Mark Zuckerberg mají jedno
společné – ani jeden z nich nevystudoval vysokou
školu. Raději se vrhli do podnikání.

Jen pro vnitřní potřebu OIS!

Pravicový, liberálně-konzervativní chem.inž. občasník.

Zajímavá matematika
Když 𝟗𝒂 = 𝟐𝟓, kolik je 𝟑𝒂 ? Střelec vystřelí z pistole
kulatou kulku vodorovně, rovnoběžmě s tečnou
rovinou k zemi, na které stojí. Současně s výstřelem
upustí druhou identickou kulku kolmo k zemi. Která
z kulek dopadne dříve na tuto rovinu (zem)?

Harašení nebo příroda?
Na začátku září nám známá se smíchem vyprávěla, jak
za ní přišel její 14letý syn, deváťák, se zvláštním
dotazem, jak se rozepíná podprsenka? Nejdřív se
vyděsila, než ji vysvětlil, že kluci ve třídě rozepínají
holkám přes tričko podprsenky a jemu to nějak nejde.
A to to někteří prý zvládnou jen jednou rukou… Tak
má pocit, že se bude muset obětovat a nechat si od něj
rozepnout podprsenku, aby neměl komplex, že je
nešika, smála se. Vysvětlila mu, že naprostá většina
podprsenek je „na háčky“, které vyžadují pohyb
vodorovný k sobě a pak od sebe. Na nějaká
extravagantní zapínaní v tomto věku snad nenarazí.
To, že jsou i podprsenky, které se rozepínají vepředu,
mu raději zamlčela, aby nebyl malér.
Je to věk, kdy děcka už poznala svoje tělo a teď
podvědomě touží poznat i to druhé. Kluci začínají mít
komplex z toho, zda nejsou tam dole moc malí a holky
zase tam nahoře moc velké. Než je život naučí, že na
velikosti přece jen záleží, ale nejpraktičtější je zlatá
střední cesta. Holky reagují na klučičí pokusy naoko
rozhořčeně „Seš trapnej“ nebo ty odvážnější „Zase
nadrženej“, ale přitom bedlivě sledují, zda kluci
nerozepínají jiným holkám častěji, než jí. Běda, jak
některou zatím opomíjejí. Té to pak působí těžké
usínání, dokud se i ten nejplašší kluk neosmělí, a
nakonec jí tu podprsenku taky nerozepne. Pak je vše,
jak má být. Nebo vy jste si nehráli na doktora?
Feministky nebo stárnoucí ženy, které neunesly ztrátu
pozornosti mužů, by se jistě cítily pohoršené a
varovně zdvíhaly prst, že z těch kluků vyrostou jen
noví násilníci. Ale on je to jen přirozený řád přírody.
Lidem na venkově bližší, lidem ve městě, kteří
považují maso za „to zabalené v plastovém obalu“,
vzdálenější. Možná že je úsilí feministek a MeToo
formou boje proti přelidnění planety. Jen nevím, proč
si zvolily vyhubení zrovna naší rasy, když těch
ostatních se jejich úsilí ani netkne?

Kalendárium
18.12. -218 Bitva na Trebii, Hannibal poráží Římany
v první velké bitvě
25.12.1066 Normanský vévoda Vilém Dobyvatel
korunován anglickým králem
25.12.1261 Přemysl Otakar II. na pražském hradě
korunován Českým králem
5.12.1349 Pogrom na Židy v Norimberku se
souhlasem Karla IV.
9.12.1437 Smrtí krále Zikmunda ve Znojmě vymřela
lucemburská dynastie
25.12.1745 Marie Terezie podepisuje s Fridrichem II.
už třetí mír v Drážďanech, ve kterém se
definitivně zřekla Slezska. Získala podporu k
zvolení jejího manžela císařem.
6.12.1774 Zavedena povinná školní docházka od 6 do
12 let, Nový školský řád
2.12.1805 Bitva tří císařů u Slavkova
21.12.1834 21.prosince 1834 poprvé zazněla píseň
'Kde domov můj' ve hře Fidlovačka
17.12.1903 Úspěšně opakovaně vzlétl letoun bratří
Wrigtů, pilotovaný Orwille Wright v americkém
Kitty Hawk
30.12.1918 České vojsko připojuje Košice k novému
státu
14.12.1935 Tomáš Garrigue Masaryk abdikoval ze
zdravotních důvodů na funkci prezidenta

Založeno r. 1996

10.12.1936 Král Edward VIII. Abdikoval na britský
trůn a vzal si Walis Simpsonovou. Nastoupil Jiří
VI
5.12.1941
Sovětská
vojska
přecházejí
do
rozhodujícího protiútoku před Moskvou.
7.12.1941 Napadení Pearl Harboru Japonci, vstup
USA do války
prosinec 1945 Československo bylo přinuceno
postoupit Sovětskému svazu Podkarpatskou Rus.
10.12.1948 Valné shromáždění OSN přijalo
Všeobecnou deklaraci lidských práv.
3.12.1952 Popraveni členové ÚV KSČ Vladimír
Clementis (* 20. září 1902) a Rudolf Slánský (*
31. července 1901)
3.12.1967 Jihoafrický chirurg Christiaan Barnard
provádí první transplantaci srdce.
29.12.1989 Václav Havel zvolen prezidentem, konec
totalitního režimu (ČSFR)

Kde se vzal na našem vánočním
stole kapr?
Štědrovečerní kapr patří k tradičním symbolům
vánočních svátků. Již v předvánočním čase v ulicích
každého českého města najdete veliké kádě plné ryb.
Tradiční štědrovečerní večeře se skládá z rybí polévky
a smaženého kapra s bramborovým salátem.
Vzhledem k dlouhé historii rybníkářství by se mohlo
zdát, že zvyk konzumace kapra o Vánocích je tady od
věků. Jenže zdání klame. Kdy se tedy kapr „zabydlel
na našem vánočním stole“? Ke staročeským tradičním
vánočním pokrmům patřily takové pochoutky, jako je
černý kuba, z polévek hrachová či houbová, na stole
nechybělo cukroví či sušené ovoce. Kapr se na
vánočním stole začal objevovat až na začátku 19.
století a to spíše v rybníkářských oblastech, a nebo v
zámožnějších rodinách. Mezi venkovany a nižšími
vrstvami obyvatelstva se tento zvyk rozšířil až po
první světové válce.
Vůbec nejstarší zmínka o kaprovi, pojídaném na
Vánoce, se váže k roku 1253, kdy jej vlámský mnich
Vilém z Rubruku jedl na dvoře mongolského chána
Möngkeho, jehož manželka byla nestoriánská
křesťanka.
Původní vánoční úprava kapra – kapr na černo – se
připravoval dva až tři dny předem a vařil se ve sladké
omáčce s ořechy, perníkem a švestkami. Smaženého
kapra poprvé připravila M. D. Rettigová. V kuchařce
se smažený kapr společně s bramborovým salátem
objevil až v roce 1924. Pokud kapr při přepravě nebo
ve vaně lekne, není ho nutné vyhodit. Pokud je včas
(cca do dvou hodin po úhynu) vykuchán a očištěn, je
jeho maso zdravotně nezávadné a stejně chutné, jako
maso kapra zabitého.
V některých rodinách se můžeme setkat i s
novodobým zvykem pouštění kapra na svobodu. Lidé
v dobré vůli, aby ušetřili kapra před smrtí, se s ním
vydají k řece či k rybníku, kde ho vypustí na svobodu.
Bohužel kapři, kteří byli na podzim vyloveni z
rybníka a později sádkováni, mají malou šanci na
přežití. Během sádkování ztratili mnoho energie a
nejsou připraveni na přezimování. Tudíž pokud si
koupíte kapra, kterého necháte přes Vánoce ve vaně a
pak následně ho vypustíte na svobodu, připravíte pro
něj jen strádání.
S kaprem je spojený i další vánoční zvyk, a to sice
schovávání šupin pod talíř na štědrovečerním stole.
Takto schované šupiny prý přinášejí štěstí a zajistí
dostatek peněz v příštím roce. Někteří lidé ze stejného
důvodu nosí šupiny z vánočního kapra i ve své
peněžence.
Tak dobrou chuť!
dle netu

Zlomyslná "Proč?"
Když je průduškový čaj na průdušky a ledvinový čaj
na ledviny, tak na co je potom pytlíkový čaj?

Když plavání zeštíhluje, co dělají velryby špatně?
Když se kukuřičný olej dělá z kukuřice, jak je to
potom s dětským olejíčkem?
Když super-lepidlo lepí všechno, proč ne vnitřek
tuby?
Proč se člověk musí na návštěvu k jasnovidce
objednat?
Proč se citrónová limonáda skládá většinou z příměsí,
zatímco přípravek na nádobí obsahuje pravou
citrónovou šťávu?
Termoska drží v zimě teplo a v létě chlad. Odkud ví,
kdy je léto a kdy je zima?
Proč má benzínka otevřená 24 hodin denně na dveřích
zámek?
Proč se ve Státech používají při popravách tzv. smrtící
injekcí sterilní jehly a stříkačky?
Jak se dostane řidič sněžného pluhu ráno do práce?
Když jsou černé skříňky v letadle nezničitelné, proč se
celé letadlo nestaví z tohoto materiálu?
A poslední zamyšlení: Dobrá nálada nevyřeší všechny
vaše problémy, ale naštve tolik lidí, že je dobré si ji
udržet!
z netu
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Daniel Křetínský
Pavel Tykač
Pavel Baudyš
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No, když si spokojeně v důchodu popíjím šálek kávy,
mám pocit, že jim není co závidět. Jejich starosti bych
mít nechtěl.

Nejste také zpovykaní?
Čeština (nebo spíše Češi) už neví roupama co dělat a
tak vytvořila nové módní slovo zpovykaný. Myslím,
že většina z nás ani neví pořádně, co znamená, jen že
to není nic pěkného. Tak jsem se obrátil na
Wikislovník: zvyklý na luxus, privilegia či speciální
zacházení a činící si na ně nárok, rozmazlený,
zhýčkaný. Setkáte se s ním hlavně v politice a bulváru
– jak příznačné. Možná ho používají hlavně zhůvěřilí
lidé, což je podobný lingvistický výtvor.
Blíží se Vánoce, tak se klidně nechte trochu
rozmazlovat, možná buďte chvílemi i zhýčkaní, ale
snažte se nebýt zpovykaní.

Připravte si na Vánoce…
V naší rodině je už na Vánoce letitá tradice přípravy
citrusového salátu. Když už jste beznadějně
přejedeni, tak osvěží. Recept získala Vlasta od
babičky známých, která byla ruskou šlechtičnou a tak
má paradoxně kořeny až v carském Rusku.
Oloupejte, pomeranče, mandarinky a také jeden grep
(oloupat i z hořkých slupek) a citron (ten spíš
vykrájíte)
a
vše
rozkrájíte na kousky
velikosti 1-2 cm.
Přikrájíte i trochu
jablka. Namočíte si
rozinky do rumu a
nechcete-li
hodinu
čekat, dáte je na pár
sekund jen lehce
ohřát do mikrovlnky.
Do salátu nasekejte i
vlašské
ořechy,
sušené švestky, fíky,
nasypete
trochu
vanilkového cukru a
přisladíte dle chuti. Ne ale moc! Samozřejmě doladíte
rumem. Pak necháte nejlépe přes noc proležet, aby se
chutě promísily.

Pár nejbláznivějších rekordů ze
světa běhu
Blíží se Silvestr, tak neuškodí připomenout si pár
bláznivých sportovních rekordů:
Nejrychlejší maraton zaběhnutý pozpátku Xu Zhenjun časem 3 hodiny 43 minut.

Číňan

Nejrychleji zaběhnutých 100 metrů po všech čtyřech,
Katsumu Tamakoshimu z Japonska se po právu
přezdívá opičí muž. Zaběhl to za 15,71 sec,
podívejte se http://jdem.cz/egwc25
Nejrychleji uběhnutých 100 metrů ve vysokých
podpatcích - mladá Němka Julia Plecher s časem
14,53 sec, http://jdem.cz/egwc52
Nejrychlejších 100 metrů překážek s ploutvemi na
nohou - novozélandská atletka Veronica Torr. Ta
s ploutvemi na nohou zvládla zdolat 100 metrů
překážek v čase 19,27 sec. http://jdem.cz/egwdb8
Nejdelší uběhnutá vzdálenost při hoření vlastního těla,
Anthony Britton se nakonec díky svému
odvážnému nápadu zapsal do Guinnessovy knihy
hned dvakrát. Stal se rekordmanem v běhu na 100
metrů, který mu po zapálení trval 24,58 sekundy.
Druhý rekord si připsal za nejdelší uběhnutou
vzdálenost, a to 204,23 metru.
z netu

Nejbohatší Češi
Na konci roku bývá zvykem bilancovat. Tady je
přehled nejšikovnějších Čechů, kteří byli ve správný
čas na tom správném místě s dobrým nápadem …
1
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Vlastník
Petr Kellner
Andrej Babiš
Karel Komárek
Radovan Vítek

Miliardy Kč
310
75
67
60

Rovinj Istrie

Dilema vlivných
Při všech převratech a revolučních změnách je
poněkud rozdílná situace obyčejných lidí a lidí, kteří
mají v rámci společnosti nějaké postavení a roli. Ti
první mohou vyjadřovat svou nevůli či názory
relativně svobodně, protože nejsou v hledáčku
stávající moci. Zatímco ti druzí musejí pečlivě vážit,
kam v které chvíli mohou zajít, aby neohrozili sebe a
lidi, za které zodpovídají. Přesto jsou to ti druzí, kteří
nakonec rozhodují o úspěšnosti a trvalosti změny.
Tímto dilematem si prošli i zakladatelé našeho státu
T.G. Masaryk, E. Beneš, K. Kramář, A. Rašín či další.
Díky tomu, že vystihli ten správný čas i formu, byli
úspěšní. O dvacet let později byl v podobné situaci
Emil Hácha, kdy se snažil minimalizovat škody.
Podobně i řada protektorátních ministrů včetně
premiéra Aloise Eliáše, který za to zaplatil cenu
nejvyšší.
To, co se dařilo dosud, se bohužel nepodařilo v r.
1948, kdy zástupci demokratických stran a prezident
Edvard Beneš selhali, tváří tvář komunistickému puči.
Ani kroky, ani načasování nebylo úspěšné. Je však
otázkou, zda Stalin a jeho impérium nebylo soupeřem
nad naše možnosti? Paradoxně v r. 1968 si obdobným
dilematem prošli naši komunističtí vůdci, když se
snažili dávkovat a vyvažovat své reformy vůči
Moskvě. Vymklo se jim to z rukou a dopadlo to tak,
jak asi muselo. Pak už všichni ztratili iluze a s
režimem spolupracovali jen oportunisté.
Zajímavá byla i sametová revoluce, kdy se kácel stále
mocensky silný režim. Co bylo reálné chtít a co zatím
ne? Vždyť vzpomeňte, že Václav Havel skládal
prezidentský slib na ústavu Československé
socialistické republiky a slovo kapitalizmus bylo stále
tak trochu slovem sprostým. A kladnou roli sehrál i
komunista Marian Čálfa. Kdyby na konci r. 1989
někdo tvrdě hlásal obnovu kapitalizmu a naše členství
v NATO, asi by neuspěl. Vše má svůj čas a dobu
zrání.
I dnes jsme svým způsobem na rozhraní rozhodujícím,
jaký ten náš stát bude. Naši politici musí vážit sílu
námitek proti regulačním opatřením EU a její
imigrantské politice. Ještě, že nejsme sami a země
Visegrádu už není možné ignorovat. Tak doufejme, že
budeme držet při sobě a získávat na svoji stranu i další
země.

Manželka píše svému manželovi:
"Milý Kájo, nezlob se, ale čekala jsem od manželství
víc. Je to pořád stejné, stereotypní, nic se neděje a mě
už to nebaví. Odjíždím k mamince a podávám žádost
o rozvod. Božka."
Položí dopis na stolek, aby byl na očích, a schová se
pod postel.

V tom přichází Kája. Přečte si dopis a nahlas uvažuje.
"No, co se dá dělat? Všechno zlé, je k něčemu dobré."
Zvedá telefon a volá:
"Ahoj, miláčku, tak ta stará kráva to už asi pochopila
a podává žádost o rozvod. Jen jí tu něco napíšu a za
chvíli jsem u tebe."
Vezme dopis, připíše k němu několik vět a zabouchne
za sebou dveře.
Boženka vyleze zpod postele celá ubrečená, přes slzy
ani nevidí a vrhne se na dopis, kde je připsáno:
"Taky jsem si dělal legraci. Šel jsem na pivo, byly Ti
vidět nohy. Kája"

Vznik homosexuality mužů
objeven
Vědci pravděpodobně objevili mechanizmus vzniku
homosexuality, zatím jen u mužů. Těhotná žena má v
plodu jeden chromozom svůj a druhý od otce dítěte a
to buď X v případě holčičky, nebo Y v případě
chlapce. Tyto otcovy chromozomy ovšem představují
pro organizmus ženy cizorodou látku, podobně jako
transplantovaný orgán. Těhotenství musí zajistit, aby
tělo ženy s tímto darovaným chromozomem
nebojovalo. Chromozom Y je jen malý a kromě toho,
že určuje chlapce, neobsahuje nic k životu důležitého.
Má však dva geny, které kódují určité bílkoviny, které
ovlivňují vývoj mozku a tělo matky si proti nim někdy
přece jen vytváří protilátky. Výsledkem je, že když je
těchto protilátek vysoká hladina, vyvine se
homosexuální chování muže. Čím více chlapců taková
žena porodí, tím vyšší hladinu protilátek si vytvoří a
tím vyšší je pravděpodobnost homosexuality. Roli
také hrají spontánní časné potraty oplodněného
vajíčka mužského pohlaví, o kterých nemusí žena ani
vědět. Záleží tedy i na imunitním systému matky a v
přeneseném smyslu tedy matka rozhoduje o
homosexualitě syna, obdobně jako hladinou
testosteronu v těhotenství určuje i jeho mužské
vlastnosti. I prvorozený syn může být však
homosexuálem, když imunitní reakce matky je silná,
ale jinak její pravděpodobnost roste u dalších jejích
mužských potomků.
Takže homosexualita, aspoň u mužů, je vrozenou
poruchou, jako třeba chudokrevnost nebo hemofilie či
alergie.
dle vysílání Meteoru
Řešení úlohy: 9 = 3 . 3 , čili : 𝟑𝒂 = 𝟓 Dříve
dopadne ta kulka, kterou jen upustí. Je to v důsledku
toho, že odpor vzduchu u vystřelené kulky je větší a
více ji zpomaluje. Ve vakuu by dopadly obě kulky
překvapivě současně.

A slovo závěrem
Vaření v televizi už není in. V té záplavě receptů
poněkud tápeme a navíc nám hrozí obezita, ke které
máme jako národ vepřa péča přirozený sklon. Co je
tedy teď in a cool? Překvapivě je to Aspergerův
syndrom nebo jiná vrozená porucha narušující sociální
a emoční cítění jedince. V každém seriálu teď máte
takovou postavu (Doktor Martin, Modrý kód, Profesor
T …), ze které ostatní protagonisté šílí, ale který má
navíc zase jiné schopnosti, kterými vyniká nad jiné.
Jen to potvrzuje současný trend naší společnosti
zdůrazňující menšiny a nebojme se říct –
nenormálnost. No, co naplat, kyvadlo se vždy
překmitne na druhou stranu.
Čeká nás náročný měsíc, který korunuje celý rok. Tak
ho zvládněte se ctí, ale také radostí a užijte si své
blízké a drahé. A nadcházející rok 2019 přivítejte
vzpřímeně a s nadějí. Pak vám přinese i zdraví a
spokojenost a jistě i chvilky štěstí. Ať jich je co
nejvíce!

