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možno nalézt též na http://hlubucek.net

Nepostradatelný informační a inspirační zdroj pracovníků býv. OIS

Slovo úvodem
Doufám, že jste příchod nového roku řádně oslavili
v pohodě a se sklenkou desinfikujícího alkoholu.
Zajisté jen v tom nejužším sociálním kontaktu a
v kulturním home office zprostředkovaném televizí.
Nadcházející rok je sice lichý, ale třeba napraví, co ten
předchozí pokazil. A že toho je.
Takže jsem už přešel k tomu, co bych vám chtěl
popřát. Život mě naučil, že vše se odvíjí od dvou
faktorů: zdraví a štěstí. Zdraví dostáváme zčásti od
rodičů a pak si ho už kazíme většinou sami. A štěstí je
zvláštní těžko uchopitelný fenomén, související jak
s nahodilostí, tak s naším duševním stavem. Ať vás
tedy štěstí provází jako anděl strážný, aby se náhody
obracely ve váš prospěch. Buďte v příštím roce vždy
jen na tom správném místě. Abychom v prosinci
mohli říct, „no nebyl to špatný rok“.

Jen pro vnitřní potřebu OIS!

Pravicový, liberálně-konzervativní chem.inž. občasník.



Ačkoliv je Austrálie ze všech kontinentů
nejmenší, rozhodně se nemusí za nic stydět. Co se
týče rozlohy, je větší než Měsíc.



Pokud se v kapalném medu nevyskytuje
nepřiměřené množství vody, tak se vám nikdy
nezkazí. Vysoká koncentrace cukrů likviduje
nežádoucí bakterie a vzhledem k příliš nízkému
obsahu vody se v něm nemohou uchytit ani
kvasinky ze vzduchu. Přírodní med v neupravené
formě obsahuje vody jen maximálně 18 procent a
pod touto hranicí se nemůže množit prakticky
žádný organismus. Důkazem toho jsou například i
nádoby s medem nalezené v hrobce starověkého
egyptského faraona Tutanchamona, kdy vědci
zjistili, že med byl stále poživatelný i po
neuvěřitelných 3 000 letech.



Při letu z New Yorku do Londýna jsou cestující
vystavováni stejné úrovni záření jako při
rentgenu. Za rok práce jsou piloti a letušky
vystaveni silnějšímu záření, než pracovníci
jaderných elektráren.



Když pojedete ze Šluknova do Štětínského zálivu
v Baltském moři, bude se jednat o nejkratší
vzdálenost z České republiky k moři. Cesta je
dlouhá jen 326 kilometrů.

Zajímavá matematika
Motto
„Pokud jdeme s davem, dojdeme maximálně
tam, kam šel ten dav.“

Z citátů, reklam, inzerátů a…
„Žádné dítě není tak roztomilé, aby matka nebyla
šťastná, když konečně usne.“
„Ten, kdo použil poprvé místo oštěpu nadávky, stal se
zakladatelem civilizace.“
Sigmund Freud
„Jistota, že jsme inteligentnější než ostatní, je
povážlivá už proto, že ji s námi sdílí tolik pitomců.“
„Jsou jen tři druhy mužů, co nerozumí ženám. Mladí,
dospělí a starci...“
„Nahoru musí každý sám, dolů už ti všichni
pomůžou.“
„Pokud je možné problém vyřešit penězi, nejedná se o
problém, ale o náklady.“
„Nejlepším argumentem proti demokracii je popovídat
si pět minut s průměrným voličem.“ W. Churchill
„Civilizace dveřmi vyhnala bigamii, která se oknem
vrátila jako prostituce.“

Víte, že?


V Německu chtějí chytré dálnice vyrábějící
elektřinu. Zakryje je solární střecha, nejdříve
kolem Berlína. Řidiči trávící hodiny v kolonách
nebudou vystaveni přímému slunečnímu záření a
pro profesionály nebude jejich práce důsledkem
vyčerpání z vedra tolik úmorná.



Pěkný komplexní návod, jak
Windows 10 http://jdem.cz/fgsuc6



Víte, že mobilní telefony na sobě mají až
desetkrát více mikrobů, než záchodové prkénko?



V podílu průmyslu na hrubé přidané hodnotě je
ČR se svými 29,2 % na druhém místě v EU (za
Irskem). Není to však jen k jásání. Podíl aktivit
s vysokou přidanou hodnotou je i kvůli tomu
jeden z nejnižších v celé Evropské unii.



Vzhledem k tomu, že Rusko patří mezi největší
státy na světě, zabírá 11 časových pásem, což
znamená, že když je v západním Rusku 9 hodin
ráno, tak je ve východním 10 večer. Naproti tomu
Čína, která zabírá 5 časových pásem, používá jen
jeden čas pro celou zemi.

nainstalovat

Eliška sečetla nejmenší a největší dvojciferná čísla
dělitelná třemi. Honza sečetl nejmenší a největší
dvojciferná čísla, která nejsou dělitelná třemi. O kolik
se lišil výsledek Elišky od Honzy? Nebo, kolik hodin
je polovina třetiny čtvrtiny dne?
z netu

Chytlavé memy
Pojem mem, jako protipól genu zavedl britský biolog
Richard Dawkins ve své kontroverzní knize Sobecký
gen. Tak jako je smyslem života biologických
organizmů šířit své geny a množit se, u člověka k
tomu přibyl fenomén šíření myšlenek, nápadů a
konceptů, souhrnně nazývaných memy. A některé
memy jsou opravdu ulpívavé. Třeba Marxova
myšlenka socializmu, od které nedokázaly zcela
odradit ani zkušenosti s nacistickou a komunistickou
realizací. Dnes jsou pro šíření memů ideální
podmínky. Zatímco dříve to trvalo, než se nějaká
myšlenka rozšířila osobním podáním, případně
novinami, tak dnes se šíří internetem a médii velmi
rychle. Samozřejmě díky svému množství mají mezi
sebou memy také více konkurence. Zatímco při
pomalejším šíření byl dostatek času posoudit kvalitu
memů a oddělit zrno od plev, dnes se mohou prosadit i
nebetyčné hlouposti. Stačí se podívat na youtube,
Twiter či Instagram a milionové počty zhlédnutí.
Naštěstí mívají i jepičí život. Memy, podobně jako
geny si konkurují a bojují spolu. Proto musíme
užitečné informace často lovit v moři spamů, hoaxů,
trollingu a obávat se phishingu, pharmingu,
cyberstalkingu a bůh ví čeho ještě.
To, že jsme náchylnější k přijímání negativních zpráv,
kterých jsou media plná, je dáno evoluční zkušeností.
Negativní zprávy nás varovaly a upozorňovaly na
nebezpečí, která nás ohrožovala, což bylo životně
důležité. Kdežto pozitivní zprávy jen pohladily naše
ego. To, že se kolem naší jeskyně potuluje medvěd,
bylo důležitější, než, že v lese už dozrávají divoké
hrušky. Proto dnes stačí pár nepodložených
internetových diskusí ohrozit proočkovanost a tedy i
zdraví populace. Memem jsou i chytlavé popěvky,
módní fráze, reklamní slogany. Příkladem složitého
memu je politický směr, náboženství nebo vědecká
teorie. Však také křesťanství nebo islám patří k
nejsilnějším a nejtrvalejším memům. Křesťanský mem
lásky k bližnímu velmi stmelil tuto komunitu. Učitel,
který znalosti zabalí do nejatraktivnějšího memu,
nejlépe vzdělá své žáky.

Založeno r. 1996

Člověk jako „hostitel“ memu si přitom nemůže moc
vybírat, které memy bude šířit a které ne. Je to v
našem podvědomí. Memy šíříme, i když se s jejich
obsahem neztotožníme. Jestliže nás pobouří pořad v
televizi, názor politika, či negativní zkušenost, máme
tendenci to sdělit okolí, informujeme o svém odsudku,
ale současně i o věci samé a mem se tak šíří úspěšně
do světa.
Jak říká Dawkins Móda v odívání a stravě, ceremonie
a zvyky, umění a architektura, inženýrství a
technologie, to vše se v průběhu historie vyvíjí
způsobem, který vypadá jako velice zrychlená
genetická evoluce, ale ve skutečnosti s ní není nijak
spojen. Až zemřeme, můžeme za sebou zanechat dvě
věci – geny a memy. Internetové memy přinášejí
svědectví o současné digitální kultuře a o tom, jak se
šíří kulturní informace mezi jednotlivými osobami,
tedy kopírováním, sdílením, ale také imitací, díky
které se postupně jednotlivé memy mohou stát
samostatnými kulturními fenomény. Oficiální věda je
k memům stále opatrná, ale ať to nazveme jakkoliv
tento fenomén tady je a funguje. Současné memy jen
podtrhují důležitost informace v dnešní společnosti.
O memech se v poslední době začíná uvažovat také
jako o potenciálním digitálním nástroji vzpoury proti
establishmentu a internet plní i funkci disentu.
Veřejné mínění formují i vtipy a zaručené zprávy o
mocných. Přes sociální sítě se svolávají demonstrace.
Jistě jste už slyšeli bezpočet citátů slavných, které
bezpochyby nikdy neřekli. Ale mem se pak šíří
snadněji. Čím je mem jednodušší, tím je naděje na
jeho přežití a replikaci vyšší.
Jsou memy hloupé, zábavné, ale také osudové. Memy
své hostitele nutí k nějakému druhu chování. O tom
by mohli vypovídat miliony Němců propadlých
národnímu socializmu či obyvatelé Sovětského svazu.
Původní atraktivní myšlenka se může zvrhnout a
nabrat jiný směr.
O úspěšnosti muže u žen dnes nerozhoduje jen jeho
genofond, finanční konto, ale také memy které šíří.
Memový mrzout většinou nezaujme. Vynikající
jedinci v historii přišli s přelomovými memy, ale
nebýt tisíců bezejmenných, které jejich memy šířili a
uvedli v život, společnost by nebyla tam, kde je.
Memy hrají významnou roli i v ekonomice. Každý
ekonom vám řekne, jak zhoubná jsou negativní
očekávání, která dokážou změnit kurs či zesílit krizi.
Na šíření memů je založen reklamní průmysl. Řada
memů bývá spojena s „koncem“. Století, milénia,
mayského kalendáře či života.
V poslední době se v Evropě lidé věnují více šíření
memů, než svých genů. A tak vymíráme. Memy umí
být vysoce infekční (popěvky, vtipy), ale také umí
vyvolávat alergii. Když něco řekne Zeman či Klaus,
řada lidí k tomu přistupuje a priori negativně. Každý
má své oblíbené memy, podle toho v jaké společenské
bublině žije. Náš životní postoj formuje intelekt,
zkušenosti a také memy, které nás infikovaly. I covid
má své memy. Tak snad jste měli štěstí.

Hacknutá čeština
Kosmooblek - speciální oblek pro zdravotníky
ošetřující pacienty s koronavirem, příp. odebírající
vzorky
Říkavec - člověk opírající svoje argumenty a tvrzení
výlučně o to, že to „někdo říkal”
Alkoholyglot - člověk, který je schopen mluvit cizími
jazyky, jen když je opilý
Rouškiny - dámské trojdílné plavky pro období
koronavirové pandemie (trikiny)
Zkoronovat - zkrachovat kvůli covidu-19 a
koronavirovým opatřením
Zahnízditelný - připravený na vážný vztah, s jistou
svatbou a početím
Konkuvína - žena, která je po několika deci vína
povolná
Průtrž sračen - opravdu velký průjem z netu

Učení je komprimace dat a
hledání pravidel
Když se učíme, zpracováváme velké množství dat a
jako výsledek učení je zkomprimujeme do formy
nějakého pravidla. Kupříkladu číslo π, které má
nekonečné množství desetinných míst můžeme
zkomprimovat do pravidla, že je poměrem obvodu
kružnice k jejímu průměru. Zkoumáme-li kývání
různě dlouhých kyvadel (L), tak údaje o době jejich
kyvu zkomprimujeme do vztahu T=2π√(L/g)
Zkoumáme-li kyvadlo podrobněji, dospějeme až k
diferenciální rovnici druhého řádu pro harmonický
oscilátor. Z většího souboru popisných dat hledáme
pravidlo nebo vztah mezi proměnnými. Data
popisující jev nám tedy mají odpovědět na otázku
„Jak?“. Dokážeme-li pochopit jak, tak se někdy
dopracujeme i k odpovědi „Proč?“. Oběžné dráhy
planet lze vtěsnat do Keplerových a Newtonových
zákonů. Řehoř Mendel křížil stovky semenáčků
hrachu, aby je pak zkomprimoval do svých zákonů
dědičnosti. Výpočetní technika nám umožňuje
zkoumat závislosti i v obrovských souborech dat
způsoby, na které by lidský mozek nemohl ani
pomyslet. Výsledkem jsou nové závislosti, anebo také
natrénované neuronové sítě, což je vlastně také složitý
matematický tenzorový vztah.
Nalezené pravidlo je v mnoha směrech ekvivalentní s
popisovanými jevy, ale není s nimi totožné. Jak říkal
F. Nietsche pojem "list" tedy znamená překroucení
skutečné existence listů. Daný výraz uvádí do světa
předmětů podobu "listu", kterou tam ve skutečnosti
nenajdeme, a také okrádá skutečnost o ty rysy, jimiž
se jednotlivé listy navzájem liší.
Jsme tedy nuceni abstrahovat, abychom mohli
nakonec zobecňovat. Zredukujeme předměty a jevy na
jejich základní vlastnosti, abychom mezi nimi nalezli
závislosti. Detaily pomíjíme. Ale rozdíly v detailech
po čase někdy vedou o opravě a zesložitění původní
závislosti.
Školní vzdělání je vlastně zkomprimovaných devět a
více let školní docházky do natrénované biologické
neuronové sítě mozku. Vlastně i celý náš život je
taková komprimace. Na jeho sklonku máme celý život
a jeho důležité části zhuštěný do svých vzpomínek a
znalostí.

AUTOCENZUROVÁNO !
Demokracie, to je také
zodpovědnost a ohleduplnost.
(Zde měl být původně nekorektní
článek či lascivní vtip.)
Je budoucnost kvantová?
Na kvantové teorii nás udivuje, že částice může být
současně na mnoha místech a my známe pouze
pravděpodobnost, kde se vyskytuje více a kde méně.
Teprve, když provedeme experiment, třeba si na ni
posvítíme, zjistíme, konkrétní místo, kde jsme ji
nachytali.
Ale trochu podobné to máme i s budoucností, která
nás čeká. Také může být jakákoliv. Často překvapivá.
Na základě zkušenosti, očekáváme s určitou
pravděpodobností, že bude taková či onaká a ona nás
mnohdy překvapí. Okamžik přítomnosti je tím
měřením, či experimentem, který odhalí skutečnost.
Tím spouštěčem je tedy čas, který se převalí. Okamžik
přítomnosti je prchavý, ale ne jistě nulový.
Psychologové říkají, že si ho uvědomujeme asi
desetinu sekundy. Ale i fyzikálně asi chvíli trvá, než
se z těch mnoha možností realizuje právě ta jediná.
V kvantové fyzice se zhroutila vlnová funkce a zde
naše očekávání.
Proč má budoucnost „kvantový“ charakter? Možná to
způsobuje svobodná vůle objektů. Ta vnáší nejistotu a
nahodilost do toho, co přijde. Fyzikální stav
v makrosvětě je deterministický. Mrzne a všechny
louže jsou zamrzlé. Pak však vyjde na zápraží žena a
vylije vroucí vodu. Stav některých louží se nečekaně
změnil. To se nedá předvídat z žádné rovnice. Stav
louží je v důsledku ženiny činnosti nahodilý.

Nahodilost a svobodná vůle jsou jen dvě strany jedné
mince.
Paradoxní je, že my vlastně „žijeme“ jen
v přítomnosti, v onom prchavém okamžiku. Žijeme
jen v průběhu „měřeni či experimentu“. Minulost je už
pryč a my si ji z nějakého důvodu pamatujeme.
Budoucnost ještě nenastala a my se k ní upíráme
s našimi nadějemi a očekáváními. Nebo jsme diváky
v jakémsi kině, kde se před námi odvíjí jedno políčko
filmu za druhým. Zde mají asi i kořeny hypotézy, že
nežijeme v realitě, ale v nějaké supersimulaci někoho.
Proč ubíhá čas stále jen jedním směrem? Protože je to
něco jako uražená vzdálenost a ta je také vždy kladná,
ať jdeme kterýmkoliv směrem. Vychází totiž
z Pythagorovy věty.
Co s tím? Nic. Život je možná právě proto tak krásný,
že je dynamický a nepředvídatelný. Až na jeho konec,
který se zdá být deterministický. I když i to usuzujeme
ze zkušenosti druhých. Proto ho žijme, těšme se a
očekávejme.

Konečně příspěvek
takhle jsem si vylil své rozhořčení a odnesla to Topka
(způsobil to pan kníže K. S. svým nevhodným
vyjádřením pro Rakušáky).
Chceš-li, šoupni ten můj pamflet do OISovin, ať jsem
také "slavný".
Tolik z Ivanova mailu. S radostí
to dělám….
Jana Jonášová je TOP09 listopad 2020
Paní Jano,
vždy jsem volil pravici (nebo náznak pravice), svého
času i TOP09. Dnes tu Topku volit nemohu.
Samozřejmě jsem s pozitivním očekáváním volil pana
Karla
Schwarzenberga
při
předposledních
presidentských volbách.
Byl jsem nemálo zklamán jeho těsnou prohrou, ale
ruku na srdce, v českých levicových vodách, kandidát
s tolika "mínusovými body", výsledek byl vlastně
úspěch!
Čili jsem pravicový, konzervativní volič, ateista.
Penzista, který má čas na rozjímání.
S velkými obavami sleduji vývoj v demokratických
zemích, myslím hlavně v USA a v západní Evropě.
Hlavním problémem v Severní Americe od počátku
bylo ukradení země Indiánům a otroctví černých,
kvůli kterému v druhé půli 19. století se navzájem
vraždili i blízcí v nešťastné občanské válce. Důležité
ale je, že ani to vzájemné občanské krveprolití
jmenovaný problém navždy nevyřešilo. Prostě ti
černoši neměli být do Ameriky nataháni a otrocky
zneužíváni.
Poučení: Jde-li to ještě, nepouštěj do země lidstvo, o
kterém víš nebo můžeš předpokládat, že nepřijme tvůj
způsob života, ke kterému jsi se těžce dopracoval!
Poučení to je legitimní.
A teď přelétneme Atlantik a půjdeme se podívat na
historii Evropy. Jednotlivé evropské národy ve
stoletích po Kristu přijaly, a to dobrovolně, z judaismu
vzniklé křesťanství a v duchu jeho poselství žily po
staletí. Křesťanství, i když má ve svém výsostném
programu lásku k bližnímu, nezabránilo válkám,
dokonce některé byly vedeny výslovně "Ve jménu
kříže". Smutné!
V sedmém století vzniklo třetí monoteistické
náboženství
islám,
zvěstované
prorokem
Muhammadem a "ušité na míru" kočovným Arabům
té doby.
Islám sice uznává Ježíše jako jednoho z řady proroků,
ale ani náhodou nepřebírá jeho poselství lásky (ke
všem). Muhammadovy súry pozdější, z Medínského
období, již jsou vysloveně militantní a návodné a pro
věřící mohamedány bez výhrad závazné. A v jejich
duchu se islám mečem rozšířil během jednoho století
kol Středozemního moře až na Pyrenejský poloostrov
na západě, a přes Persii a další středoasijské země až
do Indie a ostrovy indonézské na východě.
Z Iberie byli muslimští Maurové po osmi stoletích
vojensky vyhnáni r.1492, z Balkánu, který obsadili
zase jiní muslimové - Osmané, byli tito postupně, po
bojích vytlačováni, konečný účet byl vydán až v r.
1923 smlouvou z Lausanne.
Dvakrát se bojovalo blizoučko od nás: o Vídeň.
Čili křesťanský svět a svět islámu byly vždy v nepřátelském vztahu a kdo si myslí, že dnes je tomu
jinak, mýlí se hluboce. Je nedobré kohokoli nenávidět,
ale zrovna tak zhoubné je přehlížet zřejmá

nebezpečenství, ztrácet pud sebezáchovy a chovat se
nezodpovědně.
Já muslimy respektuji, ale v jejich zemích, tam jim
přeji všechno dobré. Jejich příchod do Evropy
neschvaluji, ne z důvodu skrblictví, ale z
opodstatněných obav o osud našich jedinečných,
rozmanitých kultur. Komu nevadí, že naše evropská
civilizace, tak jak se vyvinula, zmizí, zanikne, bude
převálcovaná jinou, je to jeho problém a je to tragické.
Názor, že se máme bránit přílivu příslušníků z
neslučitelné civilizace je podle mne legitimní a
správný. Odkazuji se na poučení z historie Spojených
států.
Trochu se divím panu Karlu Schwarzenbergovi, který
bezpochyby poctivě nese štafetu svého křesťanského
rodu, že je mu snad lhostejný osud evropských národů
jako kultur křesťanských, dnes spíše odvozených a
navazujících. Islám byl v historii vždy v Evropě
nežádoucí, ať už důvody byly jakékoli. Beru v úvahu,
že Evropa v poválečné euforii přijala velmi vstřícná
pravidla pro přijímání emigrantů, kterým hrozí vážné
nebezpečí. Situace dnes je zcela jiná a ty statisíce
mladých mužů musejí zůstat doma ve své zemi.
Pokud jim přijde politický režim nepřijatelný nebo
chudoba nesnesitelná, právě oni, a nikdo jiný, musí
situaci změnit. Naší lidskou povinností je jim v tom
pomoci, ovšem když o to požádají.
Sledujeme-li
bezradnost
politiků
zvolenýchnezvolených, stojících v čele EU, a to nejen v otázce
imigrace do Evropy, napadá nás jediné řešení.
Evropská unie se musí změnit, radikálně zjednodušit a
transformovat zase v hospodářské společenství a
právě změna přístupu k přijímání migrantů je
momentálně více než potřebná.
S uctivým pozdravem
Ivan Šmíd.
Řešení úlohy: 12+99=111 10+98=108, rozdíl je 3
Polovina třetiny čtvrtiny dne= čtyřiadvacetina dne =
1 hodina…..Po Silvestru musíme zvolna …

A slovo závěrem
Vstupujeme do druhého covidového roku. Už trochu
moudřejší, informovanější a také odevzdanější. Iluze,
že nákaza nějak pomine, se ukázala být lichou a
jedinou nadějí je teď vakcína. Do té doby restrikce a
roušky (ať už jako ochrana nebo symbol boje).
Pomocí očkování se už lidstvu podařilo eliminovat
nejméně dvě velmi nebezpečné choroby a to pravé
neštovice a dětskou obrnu. Stálo to velké úsilí a trvalo
to řadu let. Další choroby sice nezmizely, ale
očkování nás proti nim chrání. Jenže pomůže nám
vakcína proti covidu i v dnešní blahobytem zhýčkané
době? Stačí nedostatečná proočkovanost a covidu se
nezbavíme. Už slyším odpírače vakcíny a jejich
nesmyslné konspirační teorie. Povinné prosazení
očkování je v dnešní demokratické společnosti asi
nereálné, ale dá se to řídit ekonomicky. Tak jako
neočkované dítě dnes nevezmou do školky, Mohly by
být benefity od státu podmíněné bezpečným chováním
občana a tedy také vakcinací proti covidu. Mnohým se
to nebude líbit, ale svoboda jednotlivce končí tam, kde
by ohrožovala svobodu a zdraví jiných.
Doufejme, že za pár dekád nebudou pohádky začínat
slovy: „Bylo nebylo, tenkrát se ještě lidé scházeli
v hospodách, kinech a na stadionech. A děti se chodily
učit do školy….“
V prvních číslech OISovin byla kdysi také diskuse o
úloze víry a rozumu. Zdá se, že v poslední době se
obého tak nějak nedostává. Lidstvo hloupne a ztrácí
pokoru.
V závěru loňského roku vydala BIS svoji tradiční
výroční zprávu. Nevzbudila velkou pozornost,
navzdory tomu, že konstatuje „Možný konflikt
globálního charakteru, ke kterému svět současnosti
směřuje, je zatím v první fázi své přípravy.“ Podle
zpravodajců zatím probíhá formování myslí těch, kdo
budou schopni a ochotni se do konfliktu aktivně
zapojit a jsou postupně definovány technologické
nástroje, kterými by mohl být veden. Jde o důsledek
narůstající polarizace zájmů, názorů a rozdílných
postojů,
pokračující
proměny
dosavadního
velmocenského
uspořádání,
prohlubující
se
multipolarity a úpadku principů mezinárodního práva.
Byla by to škoda, kdyby se svět po 75 letech od konce
války zase zbláznil. Pamětníci vymírají a hroby obětí
zarůstají, válka se stává historií. Možná, že tajné
služby kolem roku 1910 vydávaly podobné výroční
zprávy…

