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Čas, ten nezastavitelný fenomén, už zase doběhl
k dalšímu pomyslnému mezníku konce roku. Čeká nás
čas adventu a Vánoc. Čas duchovní i čas shonu, podle
toho, co si kdo připustí. Bylo by však chybou
pominout silnou symboliku závěru roku. V adventu se
asi
nedočkáme
mesiáše, ale mohli
bychom aspoň o
kousek
zlepšit
mezilidské vztahy.
Výročí
narození
Ježíška souzní se
znovuzrozením
světla
zimním
slunovratem. Dětské
vzpomínky
na
rozzářené vánoční stromky a dárky pod nimi. Radost
můžete rozdávat i dnes, dárky i láskou. Je toho
spousta a bylo by škoda si ten čas neužít, než nám
proklouzne mezi prsty. Tak se zastavte, přemýšlejte a
meditujte.

Čekej to nejhorší, doufej v to nejlepší

Z citátů, reklam, inzerátů a…
„Všechno se dá vysvětlit. Bohužel ne všem.“
„Nejlepší způsob, jak si zapamatovat narozeniny své
ženy, je jednou na ně zapomenout.“
„Ne vše, co dělá hluk v křoví, se na cestě opravdu
objeví.
Africké přísloví
„Každý konec je novým začátkem, jen u té smrti je to
takové tristní.“
„Lidé nejsou horší, než byli dříve. Jenom
zpravodajství o jejich činech je teď důkladnější.“
„Život se podobá knize. Blázen v ní letmo listuje,
moudrý při čtení přemýšlí, poněvadž ví, že ji může
číst jen jednou.“
„Bůh dal člověku dvě ruce, aby ho neobtěžoval
každou maličkostí.“

Víte, že?


Pokud se dítě narodí na palubě letadla, může
získat občanství země, ve které je zapsáno sídlo
letecké společnosti. Proto letecké společnosti
nechtějí přepravovat ženy ve vysokém stupni
těhotenství.



Řecké slovo symposion znamená pitku, společné
pojídání a popíjení. Není divu, že se to zalíbilo i
vědcům a jejich sypozia mají často obojí.



Podle průzkumu agentur Scott Rasmussen a
HarrisX ze září 2019, se celkem 29 % všech
voličů v USA domnívá, že je alespoň jisté míry
pravděpodobné, že se Země stane během 10 – 15
let neobyvatelnou a lidstvo vyhyne. Je tu ale
dramatický rozdíl podle věkových kategorií. Věří
tomu 51 % voličů do 35 let, ale jen 12 % seniorů.
Lidská hloupost je bezedná.



První vánoční stromeček v Čechách se rozzářil v
Prazev roce 1812 u domu ředitele, režiséra a
herce Stavovského divadla Jana Karla Leibicha,
který chtěl ukázat krásu „tannenbaumu“, jak jej
poznal v rodné Mohuči, a zároveň připravit svým
přátelům na každoročně pořádaném vánočním
večírku hezké překvapení. Jako poděkování
dostal od přátel vánoční dar – jeho splacené
směnky.



První vánoční strom na náměstí rozsvítili v Brně.
Kvůli opuštěné Lidušce. V předvečer Vánoc roku
1919 se brněnský spisovatel a novinář Rudolf
Těsnohlídek vydal společně se dvěma přáteli do

Pravicový, liberálně-konzervativní chem.inž. občasník.

lesa pro vánoční stromek. Cestou zaslechli zvuk
připomínající sténání umírající srny. Když přišli
blíž, zděsili se. Asi sedmnáctiměsíční holčičku
muži zabalili do kabátu a odnesli na četnickou
stanici, kde se jí dostalo rychlé pomoci.
Přecitlivělým Rudolfem Těsnohlídkem, trpícím
po většinu života depresemi, případ odloženého
děcka silně otřásl. Začal přemýšlet, jak by se dalo
opuštěným dětem pomoci. Přišel na myšlenku
vybudovat pro ně dětský domov, jenže kde sehnat
peníze na stavbu a provoz takového zařízení?
Inspiraci našel během své návštěvy Kodaně, kde
ho zaujalo, že tam pod vzrostlým, ozdobeným
stromem pořádají sbírku na chudé děti. Rozhodl
se tento skandinávský zvyk přenést do
Československa.

Slovo úvodem

Motto

Jen pro vnitřní potřebu OIS!

První Strom republiky, jak jej spisovatel sám
nazval, byl pokácen 6. prosince 1924 v lese u
Bílovic nad Svitavou a týden nato, 13. prosince
1924, byl slavnostně rozsvícen na brněnském
Náměstí Svobody. O dva roky později se k této
tradici přidala Plzeň, poté i Praha. Koncem 20. let
nebylo snad města, kde by nezářil vánoční strom.



Podprsenka slaví už své 104-té narozeniny. I když
ženy podpíraly své vnady všelijak už od
pradávna, patenována byla v USA r. 1904
Caresse Crosbyovou.

Zajímavá matematika
Kapesníky stojí 3 Kč, ponožky 7 Kč a trička 16 Kč.
Kolik kapesníků, ponožek a triček jsem nakoupil
přesně za 50 Kč, když jsem od každého měl aspoň
jeden kus?

Dotazy na z(a)bití
Kolik je jeden mol sněhových vloček?
Jedna vločka má střední hmotnost 0,002 g. Podle
Avogadrovy konstanty obsahuje jeden mol
6,02214076×1023 vloček. Hmotnost molu vloček (ne
vody!) je tedy 1,2044x1021 g, čili 1,2044x1015 t. Je to
52x více, než je vody v jezeře Bajkal.

Jsme zvláštní civilizace
Naše civilizace se dostává do zvláštního stavu.
Přestala mít existenční potíže a tak ztratila základní
instinkty, které ji až dosud chránily. Myslí si, že je
předurčena k věčnosti a zabývá se problémy, které by
ještě včera považovala za zcela okrajové. Tentokrát
nemám na mysli otázky genderizmu a to vše spojené s
politickou korektností, ba ani ztrátu instinktu
sebeobrany proti nájezdníkům. Nebo to, co bude za
sto či dvě stě let. Mám na mysli problémy, které
začíná vyvolávat všeobjímající environmentalizmus
versus hospodářství, hlavně zemědělská výroba.
S nadšením jsme do našich krajin zavlekli vlky a
medvědy, které kdysi naši předci asi z dobrých
důvodů vyhubili. Až když se nám to podařilo, tak
zjišťujeme, že působí značné škody chovatelům ovcí a
jiných hospodářských zvířat. Budeme tedy vyplácet z
našich daní náhrady. Není to trochu na palici? Měli
bychom se znovu zamyslet nad tím, zda tyto šelmy
opravdu patří do naší hustě osídlené a zemědělstvím
protkané krajiny. Jestli soužití s nimi nebude stále více
problematické. Ono to zní městským lidem pěkně,
když v televizi vidí, že máme další vlčí smečku, ale
většina národa je v řadě věcí už mimo realitu. Pro řadu
lidí je maso a pečivo, to co se zabalené kupuje v
supermarketu a nemají žádné ponětí, co je vše třeba
udělat, aby tam opravdu bylo. Nevnímají, že se
pokrytecky zabíjejí jedna zvířata, aby pak oni mohli
chránit jiná. Pak snadno podléhají všem těm různým
kampaním, kterými nasycení lidé naplňují svůj volný
čas.
Ponechme tedy stranou, jestli by nebylo lepší se na
vlky a medvědy chodit dívat do zoologických zahrad

Založeno r. 1996

nebo je vidět na přírodopisných filmech. Ostatně ty
naše současné stejně vidíme jen na občasných fotkách
z fotopastí nebo když některý medvěd v lepším
případě prožene turistu. Já osobně mám přitom vlky
velmi rád a obdivuji jejich sofistikovanou organizaci
smečky. Dalším takovým problémem je přemnožení
hlodavců, kteří letos významným způsobem pustoší
zemědělcům úrodu. Pustoší ji nám všem. Máme
prostředky, jak se jich zbavit, ale váháme je použít.
Samozřejmě, každý drastický zásah s sebou nese i
vedlejší následky. Tak už to na světě chodí. Ještě před
půl stoletím by lidé neváhali obětovat pro záchranu
úrody také těch pár zajíců, čápů či poštolek. Dnes se
kloní k opaku. Nevím, jestli je to dobře? Zase dát
přednost ostatním před sebou samým. Tak naše děti o
mnoho let déle dýchaly silniční exhalace, protože
jsme odkládali stavbu dálnic kvůli žábám, čolkům či
endemickým rostlinám. Umíme ještě dobře rozeznat
priority? Odjakživa byla největší prioritou ochrana
vlastního kmene a zajištění její prosperity.
Samozřejmě na úkor ostatních a okolí. Jinak to ani
nejde. Není možné konat čisté dobro a neušpinit si
ruce. Teď bychom jakoby chtěli být čistí, spravedliví a
správní k všemu okolo. Otázkou ovšem je, jestli to
nakonec sami přežijeme.

Vánoce
Každoročně se miliony lidí na všech kontinentech
účastní toho velkého rituálu, kterému říkáme vánoce.
Většina z nich ani neuvažuje o původu tohoto rituálu.
Jeho kořeny možná sahají až do pohanské éry a
návratu slunce, ale pro většinu lidí je spojen s
legendou o narození Ježíška. A je zcela jedno, jestli
patří k těm, kteří považují člověka za dílo boží anebo
naopak. Obojí rádi podlehnou onomu kouzlu vůně
jehličí, vánočního pečiva, smažícího se kapra a
otvírání pečlivě zabalených balíčků s tajemným nebo i
známým obsahem. A to je dobře. I když to předtím
stojí spousty úsilí, nervů a nepohodlí. Lidé mají mít
své rituály! Je dobře, že se někdy něco patří a jindy
zase nepatří. Tyto rituály jsou jakýmisi záchytnými
pevnými body v překotném běhu života. Připomínají,
že život není jen prostě to, co přijde, ale že má svůj
řád, své transcendentno které je univerzální pro
všechny. Ať už jsou to rituály vánoc, různých výročí,
narození, svatby nebo i ten poslední.
A tak se mu znovu poddejte i vy. Co na tom, že to
duchovno zase nakonec skončí přecpaným žaludkem,
politou dečkou a bůh ví, čím ještě. Důležité je, že se
rodina zase jednou sešla a bylo ji chvilku dobře. To je
konec konců společné všem rituálům - lidská
pospolitost, která během překotného civilizačního
vývoje vůbec neztratila na významu Ba právě naopak!
Tyto události pojímá moje žena zodpovědně a
plánovitě již dlouho předem. Sváží domů různé
chvojí, šípky a suché květy. Smlouvá s pracovníky
technických služeb o vydání ostříhaných větví z
parků. Začíná to krásným adventním věncem z
větviček tisu, mašle a přírodních ozdob. Mívá skoro
třicet pět centimetrů v průměru a pro snadnou
přenositelnost je umístěn na nerez podnosu. Díky
ženině estetickému cítění a vrozené manuální
šikovnosti je náš věnec široko daleko tím
nejkrásnějším a nemají na něj ani ty profesionální za
mnoho stokorun. Na moje obdivné ódy se žena jen
skromně usměje a dodá „No vidíš, co se mnou ušetříš
peněz“. Ale s věncem se žena pochopitelně nespokojí.
Jak postupuje prosinec, přibývá v našem bytě ozdob
na závěsech, bílé foliové ozdoby nebo umělý sníh na
oknech. V zárubni mezi obývákem a kuchyní se
zaskví rozkládací zlatooranžová střapatá hvězda,
kterou jsme před lety přivezli z tehdejší NDR.
Skláním hlavu a vyhýbám se jí rád, protože jaké by to
bez ní byly vánoce. Jestli je náš balkon malou
botanickou zahradou přes léto, nemůže zůstat šedivý a
pustý ani v zimě. Truhlíky se zaplní větvičkami
jehličnanů, jalovců s bobulemi, suchými šípky,
mahonem a slaměnkami. Na stole přibydou ozdobené

svícny a dokonce z vnějších dveří panelákového bytu
visí větvička s vánoční ozdobou a stuhou. No řekněte,
mohli byste se v takové domácnosti mračit? Zdobení
stromku však kupodivu žena považuje za mužskou
záležitost a ta zůstává na mě. Žena se omezí jen na
nepodstatné závěrečné korekce, jako „Tyhle strašné
koule se musí sundat a dát tam ty zlaté, no a chtělo by
to víc řetězů.
Štědrovečerní večeře se pak odbývá za svitu mnoha
svícnů, cinkotu zvonkohry andělíčků otáčejících se
horkým vzduchem svíček a podbarvena vánočními
koledami. O velikonocích nahradí ozdoby vajíčka,
pečlivě vypěstované osení, hvězdy a sněhuláky žlutá
kuřátka či zajíčkové. I v průběhu roku při různých
slavnostních příležitostech nechává žena propuknout
svému estetickému cítění. Naštěstí mnohem
materiálněji. Pořídila si k tomu účelu velké oválné
talíře a ty nám předkládá plné vonících dobrot,
nazdobených důmyslnou a různobarevnou velkou
oblohou. Protože dobře ví, že krásno je sice v životě
lidském nezbytné, ale takové dobré pochutnání…

Česká přísloví přeložená do
vědecké češtiny
41. Realizuje-li pár antagonistických jedinců
reciproční agresi, vykonává redundantní člen triády
emocionální projev regulující vlastní psychickou
tenzi. Když se dva perou, třetí se směje.
42. Donace individua rodu Equus neopravňuje
akceptora k vizuální percepci dentální soustavy tohoto
jedince. Darovanému koni na zuby nehleď.
43. Pociťuje se absolutní absence výroku, jehož
pravdivostní hodnota je rovna nule. Není šprochu, aby
nebylo pravdy trochu.
44. Kvalita počáteční fáze totální regenerace
organismu subjektu a intenzita prožitku z téhož jsou
přímo úměrné úsilí, vynaloženému subjektem k
předchozí optimalizaci prostoru pro regeneraci
organismu určeného. Jak si kdo ustele, tak si i lehne.
45. Vzhledem k časové ztrátě je snaha o překonání
dráhy, dělící jedince od personifikovaného
kondicionálu singuláru existencionálního slovesa,
bezpředmětná. Pozdě bycha honit.
z netu

Bude Greta novým Hitlerem?
Stane se charizmatická Greta Thunberg příštím
Hitlerem nebo Stalinem? Bude novodobým
zlověstným hákovým křížem symbol přesýpacích
hodin? Její známé oslovení světových státníků „Jak se
opovažujete“, jako by invokovalo i ozvěnu „já vás
donutím“. Jako by blahobytné části světa chyběla
nějaká globalizující ideologie. Totalitní část světa byla
poražena, vývoz demokracie se moc nevydařil a
přinesl spíše zmatky. Stejně tak boj proti islámskému
terorizmu skomírá a vytrácí se. Proto přišla vhod
klimatická alarmistická hypotéza. Směřuje do daleké
budoucnosti a její premisy nepůjde jen tak brzy ověřit.
Má tedy své výhody a je to silný mem, který se dobře
šíří sytou společností. Zvláště mladí jsou chytlaví,
chtějí zažít „svá šedesátá léta“ květinových dětí a
nejsou zatím schopni plně zhodnotit všechny
souvislosti. Hitler by však upadl v zapomnění, kdyby
se za něj nepostavil průmyslový kapitál. Ale ani
zelená revoluce není osamocena. Gretu přivezla do
New Yorku soukromá jachta. Boj s klimatem je totiž
skvělý byznys, dotovaný penězi daňových poplatníků.
Už to běží a těžko to někdo zastaví.
Teď zbývá, aby Greta nebo někdo z jejího okolí
sepsali svůj vlastní manifest – zelenou bibli. Satana už
mají, je to oxid uhličitý. Vzhledem k tomu, že uhlík je
základní biogenní prvek a oxid konečným produktem,
jsme hříšníci my všichni živí a s námi celá fauna.
Našim dědičným hříchem je uhlíková stopa. Hitler
nenáviděl Židy a velebil svůj národ. Nová ideologie
nemá ráda vše, co dýchá. Vznikají i radikální odnože,
hlásající nemějte děti, nejezte maso, nepěstujte
dobytek.
Již delší dobu říkám, že ta příští totalita bude zelená.
Ale ochránci brouků a žab, blokující stavby dálnic a
obchvatů, byli jen slabým odvarem toho, co přichází
nyní. Proč právě Greta? Ženy dosud moc historií
nemávaly, snad s výjimkou trochu podobné Jany z
Arku. Tu zastavili Angličané, ale kdo zastaví Gretu?
Dnešní doba velebící gender však Gretě nahrává. Bílý
heterosexuální muž je zadupán, tak kdo jiný by měl
zdvihnout prapor, než žena. Ti, kdož už do alarmizmu
investovali, ji budou podporovat a hnutí financovat.
Odpůrce nebude financovat nikdo.

Strašení koncem světa není nic nového. Využívala ho
v historii četná náboženství. Většinou zas tak moc
neplatilo, ale byla určitá historická období, která to
vyhrocovala (prodávání odpustků, komety, kulaté
datumy). Protože to, o kolik vzroste teplota za sto let,
lidi příliš nevzrušovalo, Greta přitvrdila a vyhlásila
konec civilizace za patnáct let. A řada lidí tomu věří.
To už by se týkalo nás. Ale restrikce, po kterých volá,
se nás budou týkat zcela určitě a to citelně.
I alarmisté si už uvědomují, že jestli k oteplování
přispíváme, tak je to proto, že je nás moc. Po
restrikcích v životní úrovni nutně přijdou i restrikce v
počtu obyvatel. Těžko to půjde po dobrém a dojde
tedy na novodobé křížové výpravy? Každá globální
ideologie ohrožuje svět válkou. Očekávali jsme
konflikt typu bohatý sytý sever vůči hladovému rychle
se množícímu jihu, ale nečekaná sebedestrukce
bohatého severu možná toto paradigma změní. Ne
však už asi nevyhnutelný boj a restrikce. Vždy, když
se vlády chopí ideologie, nejde už o člověka, ale
hlavně o myšlenku.
Historii rozumíme vždy jen zpětně. Dnes se divíme,
jak mohli miliony inteligentních Němců tak stát za
Hitlerem a podporovat ho. Mohli. Proč dnes nikdo z
odpovědných státníků neřekne vždyť je to humbuk,
neukvapujme se, poroučení větru a dešti zatím vždy
dopadlo tristně. Než vynaložíme nějaké státní peníze,
dobře si promysleme, kde jsou opravdové priority.
Neřekne, protože to je vesměs bílý heterosexuální
muž, který má co dělat sám se sebou, aby obstál v
dnešní atmosféře a nechce riskovat.
A tak se vezeme a nevidím to moc optimisticky.
Vždy, když ulice vysvětluje jak to je, přichází
zpravidla nešťastné období. Nepomůže ani to, že my
Češi jen tak něčemu neuvěříme. Na to je nás příliš
málo.

afrických pláních to nemůže hrát takovou roli.
Objevily se i spekulace, že pruhy slouží k jejich
ochlazování, nebo dokonce i teorie, že zvířata díky
nim vypadají větší, než skutečně jsou, což odradí
mnohé z dravců. Dokonce se objevily i takové
dohady, že pruhované tělo zhoršuje orientaci dravců,
takže zebry mohou lépe uniknout. Ve třicátých letech
minulého století se objevila první tvrzení, že smyslem
by mohla být obrana proti mouše tse-tse. Důvodem by
podle vědců mohl být fakt, že hmyz vnímá jinak
světlo, které vzniká odrazem od plochy.
Pruhy na kůži zeber evidentně brání tomu, aby se
odražené světlo polarizovalo způsobem, který ovády
láká. Vědci v Japonsku vyzkoušeli podobný „fígl“
na kravách, namalovali na ně pruhy, a zjistili, že na
dobytek sedlo o polovinu méně hmyzu v porovnání s
normálně zabarveným skotem.
Přitom výskyt
kousavého hmyzu je pro chovatele skotu jedním z
nejhorších problémů. Dobytku způsobují velký stres,
což ovlivňuje způsob krmení, dojivost či přírůstek na
váze. Tak se kromě fialové Milky možná dočkáme i
pruhovaných krav.
dle netu

Hacknutá čeština
Vadína – žena, která dává neustále najevo, že jí něco
nevyhovuje
Trolčáček – jeden tiskový mluvčí
Kurvítko - součástka, která nemá jiný smysl než
zajistit, aby přístroj selhal čtrnáct dní po
skončení záruky
Výkalné - poplatek za umožnění výkonu potřeby
Ulajknout se - nechtěně olajkovat fotografii či status
na Facebooku
Rozjebahn – dálnice D1
Surikata - 1. politik stojící na tiskové konferenci po
boku hlavního řečníka a fungující především
jako křoví
Brexitovat - neustále se loučit, ale neodcházet
Knižmo - pronikavá vůně nově rozbalené knihy
Lesana - tzv. přírodní žena, která o sebe moc nepečuje
Alternativní fakt – lež, nepravdivé tvrzení
Projít futry – vyrazit dveře
z netu

Zajímavá přirovnání
Seš chytrej, jak sedum navedenejch…
Kdo se moc ptá, málo googlí…
Po rozvodu ho obrala jako rybíz
Nejsem náladová! Jsem emočně flexibilní.
Sundej mi kalhotky a podprsenku. Kolíčky můžeš
nechat na šňůře!
Délka minuty závisí na tom, na které straně dveří od
záchodu se nalézáš.
Chlast problémy nevyřeší, ale voda taky ne.
Předsevzala si, že úkolem manželky je utrácet tolik,
aby v žádném případě nezbylo na milenky.
Když muž mlčí, přemýšlí. Když mlčí žena je naštvaná.
sebráno ze života

Když se sám nepochválíš, nikdo
to za tebe neudělá
Jak jsem začal psát ty své úvahy a eseje, tak mi
jednoho dne řekla Vlasta, zkus to poslat do
Nevidtelného psa Ondřeje Neffa a uvidíš, jestli za
něco stojí. Jako obvykle jsem ji poslechl, neb ona ví
nejlépe, co je pro mě nejlepší. A ejhle oni to vzali a
otiskli. Nedávno jsem to spočítal a sám se podivil. Už
mi tam vyšlo 123 článků. A tak jsem se stal na stará
kolena publicistou.

Proč mají zebry pruhy a
pruhované krávy
Vědci se dlouho dohadovali, proč mají zebry pruhy.
Nejdříve byla upřednostňovaná hypotéza, že je to
proto, aby zebry lépe splynuly s přírodou, ale na

Moje žena s americkým spisovatelem
Fulgumem na autogramiádě v Luxoru

R.

Jak staré jsou archeologické
nálezy?
Když archeologové něco vykopou, tak vzniká
kardinální otázka, z jakého období daný artefakt
pochází. Dříve to určovali podle charakteristických
znaků jako zdobení keramiky a podobně. Je-li součástí
nálezu i organická hmota, třeba dřevo nebo kosti, je
možné použít radiouhlíkovou metodu založenou na
tom, že po skončení „života“ klesá poměr izotopů
uhlíku 14 (poločas cca 5730 let) a 12, což umožňuje
dost přesné datování. Co ale u neorganických
artefaktů, nejčastěji keramiky? Vědci nyní objevili i
zde zajímavou metodu založenou na tom, že vypálená
keramika, zbavená chemicky vázané vody ji
v průběhu staletí a tisíciletí natahuje a váže zpět. Je to
pomalý proces daný zhruba čtvrtou odmocninou času,
závislý na teplotě a druhu keramiky. Malý vzorek
keramiky se znovu vypálí při teplotě něco nad 500 °C
a několik týdnů, či měsíců se sleduje, jak zpětně váže
vodu. Tím se stanoví parametry křivky, kterou se pak
extrapoluje stáří nálezu – kdy by vzorek opět dosáhl
počáteční hmotnosti před druhotným vypálením. Věda
a přesné měřící metody umožňují divy. dle Meteoru
Řešení úlohy: Jsou dvě možnosti: 1 tričko, 1 ponožky
a 9 kapesníků nebo 1 tričko, 4 ponožky a 2 kapesníky.

A slovo závěrem
Udělejte tedy co nejhezčí Vánoce sobě i svým
blízkým. Usmívejte se a nebrblejte ani, pokud by byl
kapr trošku připálený či salát málo kyselý. Šetřete
trávicí trakt neb svátky jsou dlouhé a my se máme
dobře. O Silvestru se už jen bavte, jezte, pijte a moc
raději nemeditujte. Pomněte na svůj důstojný věk a
přivítejte příchod Nového roku vzpřímeně. Prostě
naplňte ten hezký rituál.

