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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
No, tak je konečně
č ě tady. Ta otravná zima pat
patří
minulosti. Vykvetly první kv
květiny, stromy se oděly do
čerstvě zelených hávůů a sluní
sluníčko se na svět usmívá.
Ženy a dívky odhodily kabáty a vyžehlily krátké
sukně,, aby nás vábily. Tak se nechme vábit a
užívejme jaro plnými doušky.

Motto
Lidé, kteříí mají cíle usp
uspějí, protože vědí, kam
jdou.

Z citátů,
ů, reklam, inzerát
inzerátů a…
„Domněnka
nka ženy bývá ppřesnější než jistota muže“.
„Jsou tři druhy mužů,, kte
kteří nerozumějí ženám: mladí,
dospělí a starci.“
„Muži chodí na lov, ženy loví“.

Víte, že?
•
•

•
•

•

V ČR je registrováno o 40% více SIM karet, než
kolik zde žije obyvatel?
Zajímavý článek o matematice a neuv
neuvěřitelném
skutečném fotbalovém utkání.
http://www.scienceworld.cz/videa/chyba
http://www.scienceworld.cz/videa/chyba-vmatematice-a-vlastni
vlastni-goly/
Člověkk vyprodukuje 0,75
0,75-1,5 litru slin denně, tj.
až 37 000 litrůů za prů
průměrný život.
Tak a my muži to máme spo
spočítaný, vyhyneme.
Nebude to prý sice hned, ale je to jisté. Ženy se
pak budou množit pu
pučením nebo partenogenezí?
http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro
http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-volnycas-koktejl/194072/muzi
koktejl/194072/muzi-vyhynou-hlasa-prednivedkyne.html
Slyšeli jste už o úspě
úspěšné virtuální měně bitcoin?
http://technet.idnes.cz/bitcoin
http://technet.idnes.cz/bitcoin-virtualni-mena074/sw_internet.aspx?c=A130408_111554_sw_inter
net_pka

Vzpomínka na Soul
Koncem května
tna 1992 m
mě náhoda zavála až na druhý
konec Asie – do hlavního m
města jižní Koreje Soulu. V
zaměstnání
stnání jsme tehdy jednali o zakoupení nového
stroje na vstřikování
ikování plast
plastů. Nejlepší byly stroje
německé,
mecké, ale ty byly také výrazn
výrazně nejdražší.
Konkurovat se jim krom
kromě Italů také snažila korejská
firma Goldstar, která práv
právě začala pronikat do Evropy
a na nový československý
eskoslovenský trh. Shodou okolností jsme
byli prvním zákazníkem a jako bývalý výzkumný
ústav jsme měli
li šanci se stát jejich referen
referenční aplikací.
Proto nás jejich dealer, česká firma Protec pozvala na
třídenní
denní cestu do Soulu k prohlídce výrobního závodu
a běžících
cích aplikací. Limuzínou BMW nás zástupce
Protecu, který s námi cestoval, odvezl do Frankfurtu
n. M., kde uložil auto na firemním parkovišti,
seznámil nás s evropskými zástupci Goldstaru a na
letiště jsme pokračovali
ovali taxíkem. Boeing 747 Jumbo
korejských aerolinií KAL se vydal na nonstop
dvanáctihodinovou cestu do Soulu. I když se zdá, že je
to k nevydržení, nebylo to tak zlé. Také díky tomu, že
jsme seděli na začátku
tku sekce, ppřed námi manipulační
prostor a mohli si tedy po libosti natáhnout nohy.
Půvabné
vabné korejské letušky nabízely krom
kromě evropských
jídel i ta korejská. Velmi m
mě uchvátil informační
systém letadla, který jsem tehdy vid
viděl poprvé a který
na monitoru během
hem cesty periodicky zobrazoval mapy
v různém zvětšení
tšení se znázorn
znázorněním dráhy letu a

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

místem, kde se právě nacházíme. Samoz
Samozřejmě s
časovými,
asovými, rychlostními a teplotními údaji. Venku v
deseti kilometrech bylo mezi minus 40 a 50 °C, ale
nám uvnitř bylo příjemně.. Jen snad když jsme
přelétávali
elétávali Sachalin, abychom se obloukem z východu
přiblížili ke Koreji, vzpomněli
li jsme si na incident ze
září r. 1983, kdy sovětské stíhaččky v této oblasti
sestřelily
elily stejný korejský dopravní letoun, když ho
zaměnily za americký výzvědný
dný letoun, který ppředtím
narušil jejich vzdušný prostor. Ale sv
svět byl již o
kousek dál a tak jsme odpoledne ššťastně přistáli na
soulském mezinárodním letišti. Hned jsme však
poznali, že tak daleko světt zase nepokro
nepokročil. Všude
silné vojenské hlídky a prohlídka detektorem již ppři
vstupu do letištní budovy z města.
sta. Na severní hranici
byl totiž ten nejortodoxnější
jší komunistický režim
(KLDR) v čele s legendárním vůdcem
dcem Kim Ir Senem a
tak pracovníci pasové kontroly měěli dlouhý seznam
hledaných teroristů a nežádoucích
žádoucích osob. Ješt
Ještě ke
všemu my jsme přilétli
ilétli s našimi pasy vydanými ješt
ještě
za totality a narychlo překolkovanými
ekolkovanými – tedy se lvem s
hvězdou na čele
ele a nápisem Československá
socialistická republika. Snad proto nás tam nechali
stát u přepážky pře spět minut a stále nněco hledali. K
doložení účelu
elu naší cesty nám však nakonec sta
stačily
navštívenky zástupců Goldstaru, které jsme dostali ve
Frankfurtu. Čekal
ekal nás již místní zástupce firmy s
autem. Před letištěm
m ohromné parkovišt
parkoviště a exotický
pohled na část města. I když
yž má Soul ppřes deset
milionů obyvatel (tedy tolik, co celá ČR), rozkládá se
v rovinatém terénu a návštěvník
vník ho odnikud nevidí
vcelku. Po cestě mezi městskými
stskými částmi k hotelu
ovšem také míjíme řeku
eku a malá rýžová pole s
pravidelnými řádky
dky rostlin. Ve m
městě je velký
stavební boom a všude rostou domy jako z vody.
Nové město
sto s hotely, administrativními budovami, ale
i nás známými paneláky se zakusuje do staré m
městské
zástavby z malých tradičních
ních korejských domk
domků a
mění tak tvář města.
sta. I když byt v paneláku je dost
drahý, považuje se za luxus proti tradi
tradičním domkům.
Šestiproudou ulicí přijíždíme
ijíždíme k našemu hotelu. Je to
přepychový tradiční
ní hotel Seoul Garden. Ve
Večer
zvědavi vyrážíme do okolí. Uliččky jsou již plně
asijské, s malými obchůdky,
dky, ale i klasickými
samoobsluhami.
luhami. Ceny vysoké, poznamenané blízkostí
drahého Japonska. Útulné kavárni
kavárničky a všude
charakteristická, až vlezlá vůně sezamového oleje. Do
jedné takové kavárny jsme pozváni zástupcem Protecu
a dáváme si mořské speciality včetn
etně chobotniček a
křepelčí vejce.
ce. Ta jsou jen asi 2,5 cm veliká, krásn
krásně
kropenatá a chutnají velmi podobněě těm slepičím. Jen
mají prý málo cholesterolu. Korejské pivo je
zředěným
ným odvarem toho našeho, ale pít se dá. P
Při
procházce městem
stem se nesmíte poušt
pouštět moc daleko od
hotelu, protože názvy ulic a vůbec
bec nápisy jsou v
naprosté většině je v korejštině a snadno byste mohli
zabloudit. Na ulicích potkáváte jak modern
moderně, tak i
tradičně oblečené
ené lidi. Je jich všude plno a stále
někam spěchají.
chají. Aut je v ulicích nemén
neméně a přejít
šestiproudou ulici je nejen zážitek, ale také
adrenalinové dobrodružství. Korejští řidiči totiž jezdí
stylem kdo do proudu dřívv nacpe ppředek auta, ten
jede.
Druhý den ráno přepychová snídaněě evropského typu
v zimní zahradě hotelu a cesta mezi obchodní
obchodními
mrakodrapy, z nichž jeden pat
patří i Goldstaru.
Podzemní parkoviště je zajímavé ukládáním aut v
prostoru na rotační karusel. Začínáme
náme prohlídkou s
jedním z mnoha profesionálních pr
průvodců výstavou
úspěchů firmy, které vévodí velká socha zakladatele,
který firmu po válce založil, nejprve pod názvem Gold
Lucky Star. Firma má úspěchy
chy v širokém spektru,
nechybí ani velká geneticky ovlivněěná rajčata a prase,
které má o kotletu více. Reproduktorové soustavy v
křesle slouží jako masáž. Je to prostěě asijská okázalost
a trochu to připomíná
ipomíná i komunistické výstavy
úspěchů. Pak už nás věcně přijímají
ijímají šéfové ppříslušné
divize a seznamují nás s profilem firmy a naším

programem. Odpoledne navštěvujeme
navšt
dvě firmy,
které vstřřikovačky
ky Goldstaru používají. Jedna je
celkem normální,
normální, ale ta druhá, která vstřikuje
vst
konektory pro elektroniku připomíná
p ipomíná spíše
farmaceutickou výrobu. Musíme mít návleky na
botách a otvírání forem se sleduje přes
p es televizní
okruh. Následujícího dne jsme jeli asi 60 km za Soul
do městeččka, kde se vstřikovací
cí stroje vyráběly.
vyráb
Mohutná strojírenská továrna vyrábějící
vyráb jící také součásti
sou
pro jadernou energetiku. Během
B
cesty míjíme něěkolik
kasáren čii vojenských bodů,
bod před
ed kterými stojí vždy
stráž ve velmi sugestivním a výhružném postoji.
Široce rozkročený
rozkro
voják a samopal s prstem na
spoušti opřený
op ený o bok. Po prohlídce jsme pozváni
firmou na oběd.
ob
Samozřejmě jím hůlkami,
lkami, tentokráte
kovovými tenčími,
ten
které se hůřee držely. Sled chodů
chod je
obrácený, nejprve maso a zelené a kořeněné
ko
né přílohy
p
(žádná rýže nebo brambory). Náhle
Náhle se u stolu ozývá
hlasité mlaskání a my si vzpomínáme, že to zde patří
pat k
zvyklostem stolování. Podíváme se po sobě,
sob , ale přidat
p
se neodvažujeme. Po zkušenostech s nudlovými
polévkami na závěr
záv oběda říkáme,
káme, že polévku už
nechceme a přemlouvají
p
nás, tak ať sii dáme pro
změnu
nu studenou. Při
P vzpomínce na německé
mecké ovocné
polévky souhlasíme, ale přinesou
p
opětt mísu s půl
p
litrem vývaru a hrstí nudlí, ve kterém tentokrát navíc
plavou kousky ledu. Počasí
Po así je teplé, tak 28 °C, ale
vysoká vlhkost signalizuje blízkost moře.
mo Přesto
esto zde
nerostou typicky subtropické rostliny, protože v zimě
zim
sem vanou mrazivé větry
v
ze Sibiře.

Poslední den je závěrečné
záv
né jednání v centru firmy a
během čekání
ekání na zástupce Protecu si v př
přímém
sousedství mezi mrakodrapy prohlížíme na velkém
parkovišti svérázné letecké muzeum a americkými,
japonskými, ale i ruskými letouny z období války a
těsně po ní. Odpoledne konečně
kone
dlouho očekávaná
ekávaná
prohlídka historické části města.
sta. Velký park s jezerem
a spoustou paláců,
palác
většinou dřevěných
ných a uvnitř
uvnit
prázdných, nanejvýš
nanej
trůn.
n. Vše barevné s

vyřezávanými
ezávanými ozdobami. Také muzeum, kde
nacházíme jako příklad
p klad etnického folkloru i slovenský
kroj. Korejci jsou proti Japoncům
Japonc
nebo Číň
ňanům
trochu vyšších a robustnějších
robustn jších postav a jsou hrdi na
svůjj nezávislý původ.
p
Hospodářská demokracie
okracie se
silným ochranářstvím
ochraná
zde je (neviděli
li jsme prakticky
jiná auta, než korejská). Hospodářství
Hospodá
země však stále
ovládají třřii hlavní koncerny Samsung, Goldstar a
Dewoo. V té době
dob se první civilní prezident snažil o
decentralizaci. Měna
M
won nebyla ještě zcela
směnitelná.
nitelná. K politické demokracii bylo však ještě
ješt

daleko. Večer
er jsme pozváni firmou do jedné korejské
restaurace. Tyto restaurace mají obvykle dv
dvě části –
mezinárodní, se stoly a židlemi a místní, kde se sedí
na zemi u nízkých stole
stolečků. Hostitelé vehementně
popírají, že by to byl japonský styl. Je to prý tradi
tradiční
korejský způsob.
sob. Našt
Naštěstí sedíme zády u zdi a
můžeme se opřít přii jinak spíše tureckém sedu. Pod
dvou hodinách už nevíme, jak si sednout a mohli
bychom snad i rodit. Ale mezi ttím nosí na stůl opět
plotny s dřevěným
ným uhlím. Kousky masa si namá
namáčíme
v rozšlehaném žloutku a sami pe
pečeme na kovových
plotnách. Namáčíme
me v ostrých ko
kořeněných omáčkách
a přijídáme
ijídáme všelijaké zeleniny. Také celé stroužky
česneku,
esneku, který zde není tak aromatický a pálivý, jako
u nás. Kromě listů salátu tu jsou i listy ppřipomínající
naši lípu. Ty po ochutnání rad
raději přenecháváme
Korejcům. Na závěrr ppřípitek výbornou korejskou
whisky. Vstáváme a když se vzpamatováváme natolik,
abychom mohli zase stát a ud
udělat pár kroků, loučíme
se s našimi hostiteli a ppřejeme jim brzké sjednocení
Koreje. Poslední noc v Soulu a pohled z okna hotelu
na ustupující terasovité tradi
tradiční domky plné zeleně.
Na letišti ještě rychle koupit pár suvenýr
suvenýrů s
všeléčivým žen-šenem
šenem a zase do letadl
letadla. Vůně
sezamového oleje se nám už trochu zajídá a tak rádi
sáhneme po evropském jídle. Tentokrát letíme celou
cestu ve dne a vidíme pob
pobřeží Japonska se
zasněženými
enými vrcholky hor a pak nedozírnou Sibi
Sibiř, až
za polární kruh zamrzlou tundru s nes
nesčetnými jezery a
bažinami. Dotyk se severním oceánem a zp
zpět dolů na
Evropu. Ve Frankfurtu ppřistáváme navečer a v 19
hodin již sedíme v pohodlném BMW. Následuje
trochu bláznivá jízda dom
domů (160-180 km/h) a těsně po
půlnoci
lnoci jsme v Praze. Unaven dorážím k bytu rodi
rodičů,
abych zde přespal.
espal. Ti jsou zatím na letním byt
bytě a já
nacházím po lijáku vytopenou ložnici. Tak ješt
ještě
kbelík, hadr a rozcvička.
ka. Zato pak jsem spal jako
zabitý.

Logická úloha
Farmář žije na čtvrtině
č
ě
pozemku označeného
čeného
písmenem
A.
Jak
rozdělí
lí zbývající tři
čtvrtiny
tvrtiny pozemku mezi
své čtyřii syny tak, aby
každý dostal stejnou
část?

Trocha geometrie neuškodí
Geometrie nás provází již od ddětství a pak po celý
život. Má jednu velkou výhodu v tom, že je názorná.
S kosočtverci se seznamujeme na fasádách a garážích
a později i na veřejných
ejných záchodcích. Bývá to také
první geometrický útvar, jehož význam je nám
vysvětlen
tlen a na kterém pochopíme, že geometrie
přesahuje
esahuje matematiku. No, kdo z nás si nikdy nezkusil
takový kosočtverec
tverec nakr
nakreslit? Přiznám se, často mi
vrtalo hlavou, zda tento piktogram je vskutku
mezinárodní a zda ho stejn
stejně chápou v Patagonii,
Nigerii čii na Bali? Dodnes nemám zcela jasno a ne, že
bych plédoval o to, aby se jím ozna
označovaly dámské
záchodky. To my muži máme sm
smůlu. Tak geniálně
jednoduchý a přitom
itom um
umělecky čistý symbol pro naše
mužství nemáme. Musíme se spokojit s nesourodými
pseudonaturalistickými mal
malůvkami. Možná je to i tím,
že ženy se více svěřují
ují svým dení
deníčkům a méně kreslí.
Dalším geometrickým symbolem v po
pořadí bývá
trojúhelník. Nejde nám ani tak o to, že vymezuje
rovinu, ale spíš o to, že signalizuje problémy. Mnohdy
už v pubertě,, kdy se ta nejmilejší dívka líbí nejen vám,
ale i spolužákovi. Transformovat trojúhelník na
úsečku, která by měla
la jen ty dva žádan
žádané konce
vyžaduje trpělivost
livost a nezm
nezměrné úsilí. Vlastně i štěstí,
protože často
asto dá ona ppřednost spolužákovi.
Trojúhelníky jsou dost úporné útvary, které se
objevují v dalších etapách života a setkáte se s nimi i
dokonce v domovech senior
seniorů. V trojúhelnících bývá
často
asto jeden úhel tupý. Snažte se o to, aby to nebyl ten
u vašeho vrcholu. Chce to zdravý rozum, protože na
siny a cosiny se tady moc spoléhat nedá.
Na mnohoúhelníky narazíte ddříve nebo později na
pracovišti. Ta to táhne s tamtím, ne
nemůže vystát
tohohle, ale nadbíhá dalšímu, aby dostala prémie.
Vztahy se stávají komplexn
komplexnějšími a provázanějšími.
Mnohoúhelníky bývají pravidelné, také vypuklé či
vyduté. Často
asto i propletené. Nazna
Naznačují, že lidé spolu
zkrátka komunikují.
Nejjednodušším geomet
geometrickým útvarem je bod. Je tak
malý a nicotný, že se ani nekreslí po fasádách.

Označuje naše osamělé
lé já. Kdo by ale cht
chtěl být
osamělý? Každý chce někam patřit,
it, být s jinými body.
Je však jeden výjimečný
ný bod o který často usilujeme a
to je střed kruhu. Všechny
ny body kruhu k nněmu s
obdivem vzhlížejí. Jistě znáte spousty st
středů kruhů –
Karel Gott, Jaromír Jágr, Václav Klaus a další. Být
středem
edem kruhu sice znamená být za vodou, ale také
znamená ztrátu soukromí, být všem stále na oočích a v
titulcích bulváru. Jsou však i jiné body a ženské ttělo je
na ně rozhodně bohatší.
Kdo se dopracuje ke kružnici, zjistí, že není o co stát.
Znamená to mít starosti a při jejich řřešení bloudit stále
dokola. Kružnice nemá ani začátek
tek ani konec. Prost
Prostě
na ni spadnete a už se vezete. Z kružnice vás m
může
sejmout láska, oddaný partner nebo psychiatr. Kdo byl
jednou na kružnici snadno na ni spadne znovu. Bývá
úporná. Vždyť i Archimédes říkal
kal „nedotýkejte se
mých kruhů“.

Vesmír je starší, než jsme si
mysleli
Kosmický dalekohled Planck, který se vvěnuje
výzkumu reliktního záření umožnil zp
zpřesnit
Hubbleovu konstantu na 67,15 km/s a opravit stáří a
strukturu vesmíru. Údaje v závorce jsou ty původní.
Stáří vesmíru
13.82 mld. let (13,5)
Podíl viditelné hmoty
4,9 % (4,5)
Skrytá (temná) hmota
26,8 % (22,7)
Skrytá energie
68,3 % (72,8)
Skrytá energie je“to“, co se snaží roztrhnout náš
vesmír a způsobuje
sobuje jeho zrychlující se rozpínání.
Uvědomili
domili jste si, jak je pohled do vesmíru zvláštní?
Díváme se vlastně do historiee a nevidíme vesmír
„teď“, ale čím vzdálenější,
jší, tím starší část vesmíru.
Mnohé hvězdy,
zdy, které vidíme „už te
teď“ na svých
místech dávno nejsou, protože vyhoř
vyhořely a skončily
svůj život. Přesto jejich světlo
ětlo letí miliony let
vesmírem. To jen na naší malé Zemi dík
díky obrovské
rychlosti světla můžeme vidět
ět prakticky sou
současnost.

Největší řetězce
ězce v ČR
podle počtu
tu zákazníků (2012)
Řetezec
1. Kaufland
2. TESCO
3. Albert
4. Penny
5. COOP
6. Lidl
7.-8. Billa
7.-8. Globus
9. Interspar

Poč
Počet prodejen
106
232
282
344
2822
228
205
15
33

Zajímavý čtverec
Zkuste si v následujícím čtverci
tverci sečíst řádky, sloupce,
úhlopříčky
ř čky nebo dokonce i
5
1 12 7
subčtverce
čtverce po 4 číslech jako
v sudoku. Dostanete číslo 25.
11 8
4
2
No není to zajímavé? Mezi
dokonalé čtverce pat
patří i slovní
5 10 3
7
čtverec,
tverec, který byl znám už ve
4
6
6
9
starém Římě.
Ř ě. Jinak dokonalé
číslo
íslo je součtem všech svých

Řešení
ešení úlohy:
úloh Farmář
rozdělí
ělí pozemek na
čtyřii „rohové části“,
viz obrázek.

Víte, že čokoláda představuje
edstavuje
pro psy smrtelné riziko?
Kakao v čokoládě
čokolád obsahuje alkaloid theobromin, vůči
kterému jsou psi velmi citliví. Smrtelně
Smrteln nebezpe
ebezpečný
již v dávce 114
1 až 150 miligramů na kilogram jejich
hmotnosti.. Otrava theobrominem se projeví
zvracením, průjmem,
pr
zrychleným srdeční
ní tepem,
neklidem, hyperaktivitou,
hy
neustálým moččením,
svalovými křečemi
k
a záchvaty. O kočkách
čkách prý platí
zhruba totéž. Tedy až na ty dvounohé, které po
čokoláděě krásně
krásn předou a splní vám nejedno přání.
řání.

Moorův zákon a vznik života
Moorův
Říkáte
íkáte si jak souvisí trend zesložiťování
zesloži ování procesorů se
vznikem života? Ale dva biology napadla myšlenka,
že zesložiťování biologických organizmů
organizmů by se mohlo
řídit
ídit obdobným zákonem (v zlogaritmovaném vztahu
přímka).
římka). Na časovou
asovou osu tedy vynesli vznik
jednobuněč
ěčných, vícebuněčných, červů,
ů, ryb, plazů,
plaz
savců
ů a došli k zajímavému závěru.
ru. Tak jako Moorův
Moor
zákon má průsečík
pr
s osou x v r. 1960, tedy v roce
vzniku prvního integrovaného obvodu, tak
„biologický moorův
moor zákon“ má tento průsečík
ů čík před
p
9,7 miliardami let. To by nebylo nic zvláštního, až na
to, že stáří
ří naší Země
Zem je jen asi 4,5 mld. let. Znamená
to tedy, že život vznikl kdysi dávno někde
n kde ve vesmíru
a na Zemi byl přenesen?
p
Evolucionisté z toho nemají
radost a panspermisté pookřáli.
pook
Ale sami autoři
ři říkají,
ř
že je to spíš zajímavý směr,
sm r, který teprve v budoucnu
ukáže svůj
ůj potenciál. Kritici poukazují na to, že určitá
ur
období musel být rozvoj složitosti biologických
systémů z nějakých
n
důvodů zastaven. Například
Nap
vlivem kataklyzmatických vesmírných událostí, které
komplexněější systémy s pokročilejšími
ilejšími formami
života s jistou dávkou pravidelnosti, čii nepravidelnosti
likvidovaly. Každopádně je to zajímavé a celý článek
č
si přečtěte zde:
http://www.osel.cz/index.php?clane
http://www.osel.cz/index.php?clanek=6862

Určit čas
č kompasem a Sluncem
Patrněě znáte z dětství jak určit
it polohu jihu
s hodinkami a sluncem. Polohu aktuálního času danou
malou ručič
čičkou namíříte
íte na slunce a na ose úhlu ke
dvanáctce je směr
sm k jihu. Napadlo vás, že jde řešit
ř
i
inverzní úloha k nalezení času, máme-li
li kompas a
slunce? Nastavíme
Nastavím hodinky tak, aby mezi na kompasu
zjištěným
ěným
ným jihem a dvanáctkou a sluncem byly stejné
úhly.. Je takový čas,
as, jaký pak ukazuje na slunce.
Jednodušší je na kompasu zjistit úhel mezi
me i sluncem a
jihem a jeho dvojnásobek podělit
pod
15ti. Zís
ískáme
hodiny po/před
po/př
polednem. Jen v obou případech
řípadech
nezapomeň že slunce se neřídí letním časem a tedy
nezapomeňte,
pracujete se SEČ,
SE tedy „zimním časem“.. Hodinu je
tedy třeba
řeba přičíst
př
či odečíst. Ve skutečnosti
čnosti bychom
měli
ěli pracovat s pravým místním slunečním
čním časem.
Rozdíl pravého slunečního
slune
času
asu mezi Aší a Ostravou
je 24 minut, čili slunce zapadá v Aši o 24 minut
později,
ěji, než v Ostravě.

A slovo závěrem
Je měsíc
ěsíc lásky a alergií. Užívejte si pokud možno jen
to první. Ostatně
Ostatn Praha je nejkrásnější
jší koncem května,
kvě
tak nezapomeňte
nezapome te na procházku po zahradách kolem
Hradu či Petříně.
Pet
Jednou z nejhezčích zahrad
rad je
Vrtbovská, jejíž
j
vchod je trochu skryt na rohu
Karmelitské a Tržiště
Tržišt (vede k ambasádě USA). Stojí
za návštěvu
ěvu a poskytne z vrcholu krásný výhled na
Hradčany
čany
any a chrám sv. Mikuláše. A pokud jste
motorizovaní, případně
p
jezdíte rádi městskými
ěstskými
autobusy, doporučuji
doporu
koncem května
tna rodinný výlet do
d
parku u Průhonického
Průhonického zámku. Kvetou zde azalky a
rododendrony skalkové květiny….zkrátka
rododendrony,
.zkrátka nebudete
litovat. Tak
k si to vše hezky užijte.
kladných dělitelů (6 = 1 + 2 + 3).

