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možno nalézt též na http://hlubucek.net

Jen pro vnitřní
vnit
potřebu OIS!

O I S†O V†I N Y
Nepostradatelný informa
informační a inspirační
ní zdroj pracovníků
pracovník býv. OIS

Slovo úvodem
Přečkali
kali jsme mayský konec sv
světa i Silvestra a tak je
tu zase nový začátek – tentokrát roku 2013.Jaký bude?
Doufejme, že ne horší, než ten minulý. Naštěstí
lokálně to bude záležet na nás, jaký si ho ud
uděláme
nebo připustíme.
ipustíme. A globáln
globálně? V civilizaci, která je za
vrcholem a na ústupu ze slávy bývají nové zprávy
spíše zprávami horšími. Tak aať se tento rok navzdory
„nešťastné
astné koncovce“ tomuto pravidlu vy
vymyká.
Numerologům
m by se ve své ppřesmyčce 0123 mohl
líbit. Tak ať se líbí i vám!

Motto
" Nejlepší způ
ůsob jak předpovědět
budoucnost, je vytvo
vytvořit si ji“.

Z citátů,
ů, reklam, inzerát
inzerátů a…
„Odkvétající čas
as žen zkouší jejich pravou hodnotu,
jestli měly být krásné, když byly rozkvetlé
rozkvetlé“.
„Nejcennější
jší co v život
životě máme, je čas, a to by si ten,
komu jej věnujeme, měll uv
uvědomit“.
„Všechno důležité se děje
ěje až na poslední chvíli..
chvíli..“.
„Když někomu věnuješ
nuješ čas nedívej se na hodinky..“.
„S
S ženou je to jako s obrazem, hlupák nepozná jakou
má cenu dokud nezjistí, jak mnoho je za ni ochoten
dát druhý“.

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

obojživelných tanků a dokázali obsadit pláž po
třech
ech hodinách boje se ztrátou 190 muž
mužů z
celkového počtu
tu
23 tisíc. Ocelové ježky,
vyrobené v Protektorátu, měly
ly zabránit v pohybu
spojeneckým
tankům.
Umělá
betonová
mola,
tzv.
mulberies,
přivlečená
Spojenci
z
Anglie
umožňovala
vykládat
potřebné
množství lidí i
materiálu.
Jejich zbytky
jsou
dodnes
viditelné
v
okolí Arromanches.

negativním momentem bylo nenavázání kontaktu
s britskou jednotkou na sousední pláži Sword,
tudíž se mezi ně
n dostali Němci a Kanaďané
ané pak

utrpěli
li další ztráty. Po drsné porážce na pláži se
však
ak Kanaďané
Kana ané dostali do vnitrozemí dále než
jakékoliv jiné spojenecké jednotky.
Vylodění
ní Spojenců
Spojenc bylo úspěšné,
né, ale také cena
za nějj byla obrovská. Normandské pobřeží
pob eží je
poseto i hřbitovy
h
vojáků obou stran. Jen v první

Nedaleko od Arromanches se nachází nenápadná
vesnička les Longues-sur-Mer.
Mer. Stejn
Stejně nenápadná
je i odbočka k plážím na kterých
erých se nachází jedna
z mnoha baterií „Atlantského valu“, opevn
opevnění,
které mělo Němce před
ed invazí ochránit. Baterie v

Víte, že?
•

Stál u počátků
č ů prosperity českého státu obchod
s otroky? http://scienceworld.cz/historie/pocatky
http://scienceworld.cz/historie/pocatkyceskeho-statu-obchod
obchod-s-otroky-820

den vylodění
vylod
padlo téměř 6 000 spojeneckých
vojáků.. Celkově
Celkov v bitvě o Normandii padlo na 60
tis. Spojenců
Spojenc a 200 tis. německých vojáků.

Galské
ské st
střípky 1
Je 10. června
ervna a vítají nás slavné pláže
Normandie. Drobný vytrvalý déš
déšť v nás evokuje
atmosféru onoho 6. ččervna r. 1944, kdy se zde

vylodila obrovská armáda Spojenců. Protože je
pár dní po výročí,, všude vlají vlajky a památná
místa jsou vyzdobena vvěnci a květinami. Nebyla
to rozhodně žádná idyla a nejhorší to bylo na
pláži Omaha. Nic tady nevyšlo tak, jak bylo v
plánu.
Špatná
viditelnost
zdržovala
bombardování a pláž byla velmi siln
silně
zaminována a Němci
mci velmi siln
silně chráněna.
Úmrtnost vojáků během
hem první vlny útoku byla
téměř stoprocentní, ze 32 tank
tanků, které byly
vypuštěny zpočátku,
tku, dojel pouze jeden až na
břeh.
eh. Situaci zachránila až jednotka rangers a
torpédoborce, které se ppřiblížily až k hranici
svého ponoru a ostřelovaly
elovaly opevn
opevnění. Po poledni
již německá
mecká obrana ochabovala.
V Saint-Mer-Eglise
Eglise ppřistál výsadkář John Steel
přímo na věž kostela. Na pláži Utah ppřálo
Američanům více štěěstí. Spojenci měli podporu

les Longues je jediné místo v Normandii, kde
zůstaly
staly bunkry vybaveny výzbrojí – dodnes tak
můžeme vidětt její 150mm hrozivé kanóny.

Východní pláž Juno je nedaleko Berniéres a Saint
Aubin. Překvapivě největším
tším problémem pro
vyloďující se Kanaďany
any se staly podvodní tesy a

vlnolamy. Kvůli nim se vylodění
ní zpozdilo, což se
ukázalo jako problém především
edevším kv
kvůli přílivu,
protože překážky nebyly vidět,
t, a tak rozmíst
rozmístěné
miny zabily téměř třetinu
etinu voják
vojáků. Dalším

Místa posledního odpočinku
odpo
těch
ch ze Spojenců,
Spojenc
kteří neměli
nem
toho dne štěstí,, jsou rozeseta po
celém normandském pobřeží
pob
a je o ně vzorně
vzorn
pečováno.
o. Americký hřbitov
h bitov v Normandii se
nachází nedaleko obce Colleville-sur-Mer
Colleville
Mer nad

pláží Omaha. Zaujímá rozlohu téměř 70 ha a je
jedním ze čtrnácti trvalých hřbitovů obětí
tí druhé
světové
tové války na cizím území. Francouzská vláda

zaručila
ila Spojeným státům
stát
právo trvalého
využívání celého území hřbitova
h bitova bez jakýchkoliv
poplatků nebo daní. Hřbitov
bitov obsahuje deset
ploch, pěět na každé straně,, s hroby 9 382

amerických mužů a 4 žen. 307 z nich jsou
neznámí vojáci, třii jsou nositeli Medaile cti.

Davidova hvězda
zda ozna
označuje hroby mužů židovské
víry, latinský kříž hroby ostatních. Náhrobky
jsou přesně vyrovnány do pravoúhelné sít
sítě a
hroby jsou uloženy v zeleném trávníku. Na
polokruhových zdech jsou desky se jmény a
hodnostmi 1 557 nezv
nezvěstných amerických
vojáků, jejichž pozůstat
statky nebyly nalezeny nebo
dosud nebyly jednozna
jednoznačně identifikovány.
Největší německý hřřbitov v Normandii v La
Cambe (21 222 padlých). Je prostší, než
spojenecké hřbitovy
bitovy a na parkovištích najdete
povětšinou auta s německými
meckými zna
značkami. Vládne i
zde pověstný ordnung
ordnung, kdy je hřbitov vybaven
perfektním plánkem a knihou s umíst
umístěním hrobů
padlých vojáků.

Nový rok i jinde
Nový rok, 1. leden je pro nás takovým symbolickým
začátkem. Mnohdy uděláme
láme tlustou ččáru a snažíme se
začít znovu. Těch předsevzetí, většinou
ětšinou marných… no
známe to všichni. Ne však pro všechny je 1. leden
takovým předělem. V juliánském kalendá
kalendáři, který
používá pravoslavná církev, připadá
ipadá Nový rok na 14.
ledna podle gregoriánského,, tedy našeho, kalendáře.
V mnoha zemích, kde převládá
evládá pravoslaví se slaví oba
svátky Nového roku, jak Gregoriánský, tak i
Juliánský. Ortodoxní církve Gruzie, Jeruzaléma,
Ruska a Srbska stále ještě používají Juliánský
kalendář. Čínský
nský nový rok, také známý jak Lunární
nový rok, připadá každoročně na nov prvního
lunárního měsíce, čtyřii až osm týdn
týdnů před jarem
(Lichun). Přesné datum může připadnout
ipadnout na kterýkoliv
den mezi 21. lednem a 21. únorem (v
(včetně).
Vietnamský nový rok je Tếtt Nguyên Đán, který se
slaví většinou
tšinou ve stejný den jako Čínský nový rok.
Tibetský nový rok se nazývá Losar a připadá na leden
až březen. Perský nový rok, nazývaný Norouz, je den
připadající přesně na den jarní rovnodennosti, den kdy
začíná jarní období. V kalendáři Saka (Balijsko-jávský
kalendář)) oslava nového roku spadá na 30. bbřezen.
Telugijský nový rok obecně připadá
ipadá na bbřezen nebo
duben. Tento den slaví příchod
chod lunárního roku Indové
v Andhra Pradéši ale i Hindové. Asyrský Nový rok,
zvaný Rish Nissanu, připadá
ipadá na 1. duben
duben. Thajský
nový rok je slaven od 13. dubna do 15. dubna házením
vody. Islámský nový rok připadá
ipadá na 1 Muharram.
Jelikož muslimský kalendář je založen na 12 lunárních
měsících
sících obsahujících okolo 354 dní, gregoriánské
datum tohoto dne je každoročně o 11 dní ddřívější. Do
roku 2008 gregoriánského kalendá
kalendáře spadly dva
muslimské nové roky.
Staří Slované používali lunisolární kalendá
kalendář, ve
kterém se délka roku určovala
ovala podle Slunce, zatímco
délka měsíců podle fází Měsíce. Měěsíční kruh začínali
novoluním připadajícím
ipadajícím 24. prosinec ppředchozího
roku. Nový rok se slavil 25. prosince, tedy ve dnech
zimního slunovratu.

Od památného vyloděění už uplynulo šedesát osm
let, ale tato místa jsou stále nabitá energií a jejich
genius loci nám má stále co říct. Mimo jiné i to,
že svobodu je strašn
strašně lehké ztratit, třeba i
bagatelizujícími diskuzemi a ústupky potenciáln
potenciálně
narůstajícímu nepříteli,
teli, až je najednou vše jinak.
Zpětné
tné získání svobody je pak nesmírn
nesmírně drahé.

Vývoj počtu členů politických stran
2000

2005

2012

KSČM

128 346

94 396

56 763

ODS

18 432

23 138

25 892

ČSSD

17 079

16 328

23 802

KDU-ČSL

55 306

42 843

31 500

TOP 09

Ještě jednou o čase
Čas je to, čeho
eho se nám stále nedostává, nněco co nám
občas
as i utíká mezi prsty. Problém s časem nemají jen
řadoví občané,
ané, ale i filozofie a vvěda. Čím je vyšší
intenzita gravitačního
ního pole, tím pomaleji bběží čas, jak
říká
ká obecná teorie relativity. Jaký by byl čas v totální
nepřítomnosti
tomnosti gravitace? Nebylo by to ne
nekonečno v
jediném okamžiku, erupce? Není čas jen jiným
projevem setrvačnosti
nosti gravitace a tedy hmoty? N
Něco,
co nás má „pozdržet“. Možná, že „velký ttřesk“ byl
zpočátku
tku proto tak rychlý, že ppůvodně nepatrná
zárodečná částice
stice vesmíru teprve nasávala hmotu z
jiných
iných dimenzí. Lze usuzovat, že v totální
nepřítomnosti
tomnosti hmoty by nebyl ani časoprostor, ale co
je to totální nepřítomnost
tomnost hmoty? Fyzika mluví i o
nulových kmitech vakua a rezervoárech virtuálních
částic
stic se zápornou energií, které mohou tunelov
tunelově
přecházet doo našeho prostoru. Znamená zrychlování
času ředěním
ním hmoty i to, že v singularit
singularitě proběhne
celá historie v jediném okamžiku? Ale historie čeho,
když už tam nebude žádná hmota?
Každý dobřee víme, že vnímání času není homogenní.
Jinak ubíhá na zubařském
ském kkřesle a jinak na schůzce s
milovaným člověkem.
kem. Dob
Dobře víme, jak dlouho trval
půlrok
lrok od vánoc do prázdnin v ddětství a jak rychle
uteče v zralém věku.
ku. Asi to souvisí i s ppřijímáním
informací. Tehdy bylo všechno nové a dnes „už víme
všechno“. Tím, že řadu
adu krok
kroků dnes překračujeme a
míjíme, se ochuzujeme nejen o nně, ale také si
zrychlujeme čas.
as.
Chceme
Chceme-li tedy zpomalit čas
musíme být zvídaví a ččinorodí. Na světe je toho totiž
tolik zajímavého a tolik toho, co nevíme.
Čas pro nás zůstává
stává filosoficky velmi obtížn
obtížně
uochopitelnou
ochopitelnou kategorií. M
Můžeme o něm diskutovat
pod hvězdami,
zdami, u vína, psát o nněm disertační práce, ale
to je tak to jediné, co s tím m
můžeme dělat.
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Celkově je členy nějaké
jaké strany jen asi 160 tis. ob
občanů.

Říká se, že…
•
•
•
•
•

•
•
•

Hlávkový salát má mírné narkotické úúčinky. Jeho
divoký předchůdce,
dce, locika, ještě více.
Malíř Luděk Marold zemřel
řel ještě téhož roku po
domalování panorama bitvy u Lipan na tyfus.
Za zhotovení sochy Davida dostal Michelangelo
devět set zlatých dukátů,
ů, což prý bylo víc, než
vydělal
lal Leonardo da Vinci za celý život.
43 252 003 274 489 856 000 je po
počet různých
kombinací do nichž lze sestavit barevné čtverce
Rubikovy kostky.
Uznávaný teplotní rekord je 56,7°C nam
naměřený
v Údolí smrti v Kalifornii v r. 1923. Údaj 57,8 °C
z Libye v r. 1922 byl zpochybn
zpochybněn. Nejnižší
naměřená teplota - Vostok (Antarktida), teplota mínus 89,2 °C z 21. 7. 1983
1983. A jak u nás?
Nejvyšší naměřená
ená teplota v Česku Dobřichovice (okres Praha-západ),
západ), teplota - plus
40,4 °C z 20. 8. 2012. Nejnižší
ejnižší nam
naměřená teplota
v Česku - Litvínovice (okres Č
České Budějovice),
teplota - mínus 42,2 °C z 11. 2. 1929
1929.
Dnes ročně ztroskotá jedna z 670 lodí, což není
zas tak málo.
Na Facebook již bylo nahráno 219 miliard
fotografií a každý den jich přibude
řibude 300 milionů.
Stéphane Mifsud je držitelem svě
světového rekordu
v zadržení dechu výkonem 11 minut a 35 sekund
ze dne 8.6. 2009. Přežil.

Mezník ve válčení?
V říjnu vyzkoušela společnost
čnost Boeing v rámci
programu CHAMP svoji křižující
ižující mikrovlnou st
střelu.
První ostrý test byl prý nadmíru úsp
úspěšný. Střela
postupně zlikvidovala elektroniku sedmi rrůzných cílů

a pak se podle plánu sama zničila
zni a nad pustou pouští
západního Utahu. Už hned první intenzivní
elektromagnetický výstřel,
výst
směřovaný
ovaný na modelovou
dvoupatrovou
budovu,
usmažil
p ipravenou
připravenou
elektroniku i elektrické rozvody. Zásah byl dokonce
tak úspěšný,
ný, že vyřadil
vy
i kamery, které měly
ěly vše
zaznamenat. Mikrovlnné zbraně představují
edstavují velkou
hrozbu pro veškerou elektroniku protivníka,, satelity a
i pasivní radarové systémy, které by jinak mohly
odhalit
alit útok neviditelných letadel. Boeing velmi
hlasitě zdů
ůrazňuje, že jde o nesmrtící zbraň
ň, ale
elektronika a elektrické rozvody představují
p edstavují krev celé
dnešní civilizace. Bojte se tedy o svůj počítač i chytrý
telefon.. Bojí se zřejmě
z
i v atomových zařízeních
řízeních
Iránu. Jenže protivník si ty nejdůležitější
nejd
ější obvody
zřejmě
ř ě uchrání ve Faradayových klecích. dle netu

Ještě jednou o svobodě
svobod projevu
V naší euro-atlantické
euro atlantické civilizaci si zakládáme na
právech jednotlivce a svobodě
svobod projevu. Dopracovali
jsme se k ní dlouhým, nelehkým vývojem po
překonání
ekonání vlivu středověkých
st
kých církevních dogmat.
Těšíme
me se z této svobody, teď už i my v naší zemi a
máme tendenci se dívat tak trochu s despektem na
země,, kde tomu tak není. Ale máme k tomu opravdu
reálné důvody?
vody?
Na jedné straně
stran oplýváme některými
kterými svobodami, nad
kterými zů
ůstává
stává zdravý rozum tak trochu stát. Smíme
hlásit
it do rádia polohy policejních radarů
radar a hlídek,
které za peníze nás poplatníků
poplatník stíhají nebezpečné
nebezpe
silniční
ní piráty. Když nás samotné nafotí při
p nějakém
ějakém
přestupku,
estupku, vymluvíme se na osobu blízkou. Pokud
bych já v televizi prohlásil, že každému občanu,
ob anu, který
ke mně přijde
ijde dám stovku, má to charakter veřejného
ve ejného
příslibu
slibu a je to soudně
soudn vymahatelné. Když nás v
televizních reklamách denně
denn přesvědčují
ují jak s mycím
přípravkem
pravkem letmým mávnutím vyčistíte
vy
připálenou
ipálenou
pánev, vodní kámen nebo skvrnu od červeného
erveného vína je
to normální a nezávazné. Vychovávejte pak děti,
d ti, že se
nesmí lhát!
Na druhé straně
stran i naše společnost
nost
má řadu
alergických témat. Můžete
M
klidně tvrdit, že příští
p
týden už slunce nevyjde a budou vás mít jen za
blázna. Pokud však vyslovíte jiný, než oficiální názor
náz
na holocaust, nebudou vás mít jen za blázna, jak by se
dalo čekat,
ekat, ale zavřou
zav ou vás. Když se setkáte s deseti
psy a z toho vás sedm kousne, jste v pokušení vyslovit
zobecňující
ující názor, že psi koušou. Ale to riskujete
obvinění
ní z hanobení rasy, národa či přesvědčení.
ení. Jsou
tu totiž okovy politické korektnosti, které mají lidi
tlačit
it k tomu, aby říkali
kali jen to, co se má a nepouštěli
nepoušt si
pusu na špacír. Ne, že by vás vždy hned zavřeli,
zav eli, ale
znemožní vás mediálně
mediáln tak, že od vás ani pes kůrku
k
nevezme. Nepouštějte
Nepoušt
se proto raději
ji do výzkumu
průměrného
rného IQ ras čii jiných jejich charakteristik.
Nekoumejte nad fyzickými nebo jinými aspekty
rovnosti čii nerovnosti pohlaví, neříkejte,
ne kejte, že by politici
udělali
lali pro planetu více, kdyby místo pro omezení
emisí oxidu uhličitého
uhli
horovali pro dohody o omezení
explozívněě
narůstající
stající
populace.
Slovo
multikulturalizmus raději
rad
vyškrtněte
te ze svého
slovníku. Narazíte. Sami možná máte zkušenost s
dalšími takovými „horkými“ tématy.
Tak až se zase budete shovívavě
shovívav usmívat nad
hysterickou reakcí
re
muslimů na karikatury čii žerty o
Mohamedovi nebo koránu, zkuste se zamyslet.

A slovo závěrem
Politici
olitici dělají vše pro to, aby nás definitivně
definitivně otrávili
otrávili,
ale naštěstí
ěstí na rozdíl od dob komančů
komančů náš život
ovlivňují
ňují už jen málo. Živí nás
n vesměs
ěs soukromý
sektor, děti
ěti nám ze škol nevyhodí a v tom nejhorším
můžeme
ůžeme odcestovat, kam se nám zlíbí. Tak
k buďte
sebevědomými
ědomými občany,
ob
co mají svůjj život ve svých
rukou.

