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možno nalézt též na http://hlubucek.net

Jen pro vnitřní potřebu OIS!

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

Slovo úvodem
Jsme uprostřed zimy a my, co už vyhlížíme jaro,
oceňujeme, že zatím k nám je docela milosrdná.
Hlavně ať není příliš dlouhá. Pár dní silnějších mrazů
pro omezení populace škůdců jistě sneseme, ale
sněhové přeháňky v dubnu by byly jistě tristní. Jinak
ale musím uznat, že žijeme v dobrém klimatickém
pásmu. Užijeme si jak léta, tak sněhu, ale bez velkých
extrémů. Nejsme ani vystaveni kontinentálním
rozdílům mini-max teplot, ani nás nebičují lijáky
z nacucaných mraků, jako v přímořských oblastech.
Praotec Čech, který znal step, možná prorocky věděl,
proč moře ne. Jakoby tušil, že za nějaké tisíciletí a půl
se budeme mít v naší kotlině tak dobře, že zajet si
k moři nebude problém. A mléko a strdí je jistota.

Motto
Bůh nám dal tvář, usmívat se musíme sami.

Z citátů, reklam, inzerátů a
„Přijatelná míra nezaměstnanosti je taková, při níž
mají ti, kteří jí za přijatelnou považují, stále práci“.
„Škola produkuje mnoho lidí, kteří dovedou číst, ale
nedovedou rozlišit, co za přečtení stojí a co ne“.
„Humanita spočívá v tom, že žádný člověk není
obětován pro nějaký cíl“.
„Tři druhy mužů se špatně vyznají v ženách - mladíci,
muži středního věku a starci“.
„Mateřská radost je to, co žena cítí, když všechny
ženiny děti spí“.
„Svět se dělí na ty, co mají peníze, ale nemají čas a na
ty, kteří mají spoustu času, ale potřebují peníze“.
„Jak je minuta dlouhá, záleží na tom, na které straně
dveří záchodu se nacházíte“.

Víte, že?
•

Proč jsme tak náchylní ke konspiračním teoriím?
Máme rádi tajemno a kdysi nám umožňovaly lépe
přežít v neznámém prostředí.
http://www.osel.cz/index.php?clanek=7964

•

Vyhubil asteroid dinosaury počátkem června?
Nevíme sice kterého roku před 66 miliony let, ale
přesto je to zajímavá hypotéza.
http://www.osel.cz/index.php?clanek=7998

•

Na začátku roku 2015 se ve světě nachází 436
funkčních atomových reaktorů s celkovou
kapacitou pro výrobu jaderné energie přes 377
GW.

•

Pokud máter ádi hvězdy a noční oblohu, stáhněte
si volný program Stellarium na stránce
http://www.stellarium.org/cs/

•

Československo se již v r. 1926 Pařížskou
úmluvou zavázalo zavést jízdu na komunikacích
vpravo, ale přechod byl stále oddalován – až
přišel Hitler.

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

padnout šestka při Člověče nezlob se. Je to prostě
smůla a za tu nemůže snad ani ten nahoře.
My a zejména média ale klademe otázku „kdo za to
může?“ ve spoustě dalších, vesměs složitých
situacích, a vyžadujeme na ni jednoznačnou odpověď.
Kdo může za to, že stát nakoupil tolik vakcín na
prasečí chřipku, když je lidé pak nechtěli a chřipka
vyšuměla celkem bez průšvihu? Jistě byli jsme svědky
několika parádních tunelů, kdy odpověď na otázku
„kdo za to může?“ byla celkem jasná a přece to
nebylo k potrestání a nápravě dostačující. Reálný svět
je halt složitější, než to bývá v pohádkách, kterými nás
v mládí krmili. Často je počáteční myšlenka a nápad
bohulibý, ale v průběhu realizace se na ně nabalí
vykukové. V právním státě nebývá snadné určit, kdo
patří kam.
Jsme posedlí touhou po absolutní bezpečnosti a
absolutní příčinnosti jevů a činů. Chceme, aby nás
společnost a věda ochránily před hurikány, leteckými
katastrofami, spadlými mosty i hlubinami lidské duše,
ale ono to nejde. Žijeme ve světě náhodných jevů a
vlivů a nemůžeme mít vše pod kontrolou. Existuje
chaotické chování, únava a mikroskopické vady
materiálu a spousty dalších nástrah.
Možná jsme pokročili příliš rychle kupředu a chybí
nám kousek pokory a obav jeskynního člověka před
běsnícími živly a šelmami. I to mu pomáhalo přežít.
Dívejme se na svět kolem nás realističtěji a
uvědomme si, že nemáme žádné „právo“, aby s námi
nespadl most, ale můžeme doufat ve štěstí, že s námi
nespadne. Přeju vám, abyste byli vždy ve správný čas
na správném místě.

Znáte kyselinu kávovou?
Kyselina kávová je organická sloučenina, která je
klasifikována jako 3,4-dihydroxycinnamic kyselina. Je
to pevná žlutá
látka skládající se
z
fenolové
a
akrylové funkční
skupiny. Nachází
se
ve
všech
rostlinách, protože je hlavní složkou v biosyntéze
ligninu, který je jedním z hlavních zdrojů biomasy.
Kyselina kávová je jedním z hlavních přírodních
fenolů v arganovém oleji. Vyskytuje se též v kávě,
ořeších, hroznech, víně a je silným antioxidantem a
má i protizánětlivé účinky a potlačuje tvorbu
aflatoxinu plísní. Žlutavý prášek taje kolem 224 °C.
Její cena je cca 130 Kč/g.

Hoří svíčka v beztížném stavu?
Tedy už beztížný stav je protimluv, protože gravitaci
jako univerzální sílu neumíme odstínit a je tedy
všudypřítomná. Umíme ji pouze vyrovnat působením
jiných sil a to je i situace na kosmické stanici.

Zajímavá úloha
Digitální hodiny ukazují čas 19:57:33. Za kolik
sekund se poprvé změní všechny číslice na hodinách?

Kdo za to může?
Snad nejfrekventovanější otázka v Česku posledních
dekád je: "Kdo za to může?" Samozřejmě, že jsou
situace, kdy má tato otázka jasný smysl a je plně
oprávněná. V těchto situacích pak bývá většinou i dost
očividná odpověď. Okrade-li vás lupič, neuděláte
maturitu nebo vám na zahradě promokne notebook,
který jste tam zapomněli. Pak jsou situace, kdy je tato
otázka
vlastně
zbytečnou
nebo
skoro
nezodpověditelnou. Když onemocníte rakovinou,
proprší vám dovolená v Karibiku nebo vám ne a ne

Co tedy na svíčce hoří? Pokud je tvořena jen knotem a
voskem, moc na výběr už nezbývá. Vosk nehoří, ale
má tu vlastnost, že taje při nízké teplotě, okolo 40 ° C.
Plamen zápalky/ svíčky, který dosahuje teploty nad
1000 °C, jej hravě roztaví ve zlomku vteřiny. A teď
přijde ta finta - zkapalněný vosk je vynášen kapilární
silou nahoru po knotu. Tuto schopnost okoukal knot
od rostlin a stromů, které tímto způsobem sají ze země
vodu svými kořeny a stonky, a díky tomu mohou
přežít. Mezi kapilárou (stonkem, pórovitým
knotem…) a kapalinou působí přitažlivé síly, které
kapalinu vytáhnou až tam, kam ostatní síly, zejména
gravitační, dovolí. Výsledkem je, že kapalný vosk
vystoupá knotem rovnou do plamene svíčky, kde je
dalším teplem přeměněn na plyn a rozkládán až na
atomy uhlíku (saze), menší uhlovodíky a vodík.
Teprve tyto molekuly hoří.
Vzlínání tekutého vosku bude tedy „bez gravitace“
větší, ale horší to bude mít kyslík, aby difundoval
k plamenu. Jak to tedy je? Svíčka v kosmické stanici
bude hořet, ale jinak - s menším modrým kulovitým
plamenem.
dle netu
Podívejte se i na video:
https://www.youtube.com/watch?v=IgzCMKdAYuI

Znáte rozdíly?
Rozdíl mezi pojmy mortalita, morbidita a letalita
nemusí být všeobecně známý, proto neuškodí
opakování.
Mortalita neboli úmrtnost udává poměr počtu
zemřelých na dané onemocnění k celkovému počtu
obyvatel v daném správním celku (populace v riziku,
čili i zdravých).
Morbidita neboli nemocnost udává poměr počtu
nemocných k počtu obyvatel v daném správním
celku (populace v riziku); vyjádřena v relativních
číslech (např. procentech).
Letalita neboli smrtnost udává poměr počtu
zemřelých na dané onemocnění k celkovému počtu
pacientů s danou chorobou.
Pokud do konce r. 2014 onemocnělo ebolou na
20 206 lidí, z nichž na 7 905 zemřelo, je tedy letalita
této epidemie 100*7905/20206 = 39 %, což je
relativně příznivé ve srovnání s předchozími
epidemiemi této nemoci.

I letošek je pln kulatých výročí
Letošek nám připomene 600 let od Husova upálení i
200 let od Metternichova konceptu zakonzervování
Evropy Svatou aliancí. Před 800 let vznikla britská
Magna charta libertatum (Velká listina práv a
svobod), která 15. června 1215 omezila absolutní moc
krále. Před 450 lety vyhlásil car Ivan Hrozný
opričninu, která je opakem Magny charty. Před 200
lety (1815) pronikla ruská vojska až do Paříže a před
70 lety do Berlína.
Uplyne 100 let od Einsteinovy obecné teorie relativity
(25. listopadu 1915). Maxwellovy rovnice vysvětlující
elektromagnetické pole oslaví 150 let. Před 350 lety
Robert Hooke objevil buňku. Je to už 150 let, co
Gregor Mendel formuloval zákony dědičnosti. Před
700 lety do Prahy přišla inkvizice (sídlila v domě, kde
je dnes Divadlo na zábradlí). Teprve před 200 lety –
23. listopadu 1815 – bylo zrušeno mostné na Karlově
mostě.
dle netu

Proč máme rádi Vietnamce nebo
je aspoň tolerujeme?
O tom, zda tam bude hořet svíčka, se vedli diskuse už
dlouho před kosmickými lety. Horký vzduch zde
nestoupá vzhůru a tak se k plamenu nebude dostávat
potřebný kyslík. Plamen, pokud bude,nebude protáhlý,
jak jsme zvyklí, ale kulový.

My Češi nepatříme zrovna k milovníkům cizích
menšin a jistě k tomu přispěla i zkušenost se
sudetskými Němci a naší romskou menšinou.
V poslední době jsme spíše xenofobní k problému
uprchlíků ze Středního východu o muslimech ani

nemluvě. Kupodivu ale vietnamská menšina nám tak
nějak nevadí. Co je toho důvodem?
Vietnamští spoluobčané s námi žijí už roky. Našli si
své místo na trhu práce, které příliš nekoliduje s naší
populací. Poskytují nám služby, které vesměs vítáme.
Jsou pracovití a skromní. Jejich večerky fungují často
od nevidím do nevidím. Vzdělání mají v úctě a své
ratolesti posílají řádně do škol a tam patří k nejlepším
žákům a naučí se zde perfektně česky. Jistě jste už
potkali typické malé Vietnamce, kteří bravurní
češtinou bez sebemenšího přízvuku zvládnou i
obvyklé dětské nadávky. V seriálech se už vyskytují i
vietnamští herci a herečky. Prostě se perfektně
přizpůsobili životu v ČR a nám je úplně jedno, jestli si
doma švitoří vietnamsky a vaří svá národní jídla. Tak
nějak dovedeme i pochopit, že po raziích na jejich
tržiště s padělky značkových výrobků (které nám jako
kupujícím zas tak moc nevadily) se jich část musela
vrhnout na pěstírny marihuany. Pokud se mezi nimi
vyskytuje kriminální činnost, tak není zaměřena proti
českým občanům. Čili menšina k pohledání a příklad
by si z ní měly vzít i ostatní národnostní menšiny.

Co tolik diskutovaná svoboda
projevu?
Právo na svobodu projevu musí být absolutní - jinak
to není svoboda, říká Salman Rushdie. John F.
Kennedy a Nelson Mandela použili výraz „Svoboda je
nedělitelná“. Souhlasím, že by to tak mělo být a
neměla by za vyjádření názoru existovat jakákoliv
represe. Na druhou stranu je lepší, když svobodu slova
užívají lidé zodpovědní a uvážliví. Uvážliví ve
smyslu, že moje svoboda by neměla omezovat
svobodu jiných. Jinak je to spíše pomsta nebo
provokace, než vyjádření názoru. Spadá sem ovšem i
protest, kdy ostře nesouhlasím s názory a jednání
někoho druhého a dávám mu to najevo tímto
způsobem, protože třeba nemám k dispozici jiný. To
ale už spadá více do kategorie boje, než diskuse. To
také spíše vyjadřuje naši současnou situaci.
Ale nedělejme si iluzi, že onu všezahrnující
proklamovanou svobodu slova máme my v naši
korektní demokratické společnosti. To se jen tak
propagandisticky říká. Zkuste se otřít o naše romské
spoluobčany, vyjadřovat se pochybovačně o
holokaustu či hanobit národ či rasu nebo vyjadřovat
sympatie k nacistické ideologii. Nezastřelí vás nebo
nepodřežou zfanatizovaní zastánci opačného názoru,
ale tvrdě narazíte na stát, který se svobodou slova
vychloubá. Namítnete, že normální člověk zrovna tyto
svobody příliš uplatňovat nepotřebuje a máte pravdu.
Ovšem je třeba si toto uvědomit a připomínat
abychom nezpychli.
Konec konců i muslimové mají řadu takových
nekritizovatelných tabu, za které se trestá a je otázka,
jestli chceme bojovat proti 1,5 miliardy muslimů nebo
jen těm agresivním vykladačům, kteří ho zneužívají
k boji proti nám? Pak by nebylo šťastné provokovat
ty, kteří jsou zatím relativně rozumní.
Jádro pudla je v tom, že ztroskotala vize světa, ve
kterém se všechny kultury navzájem prolínají,
obohacují se, protože jedna od druhé přebírá to dobré.
Tak jako tomu bylo třeba v Praze 19. století s českoněmecko-židovskou kulturou. To fungovalo, protože
všichni měli relativně blízké základní hodnoty, včetně
tolerance. Do jisté míry to funguje i s některými
asijskými filozoficko-náboženskými systémy viz
čínské čtvrti ve světě nebo přijetí některých západních
hodnot
asijskými
tygry.
Problém
vznikl
nekompatibilitou ortodoxního islámu, který není jen
náboženstvím, ale i ideologií běžného dne. Nelze se
domluvit s někým, kdo neslyší argumenty a má jiný
žebříček hodnot a pravidla. Pak nezbývá, než říct vy si
doma žijte podle svého, když k vám přijedeme,
budeme to respektovat. A pokud přijedete k nám,
musíte zase respektovat to naše. V případě, že chcete
u nás žít, tak jenom jako Evropané.

Feministky to mají těžké
Feministky zlobí, když jsou ženy vnímány jako
sexuální symbol a někdy až zuřivě proti tomu bojují.
Kdo jim však tento boj kazí, jsou především samotné
ženy. Ženy vynakládají značné prostředky na
zkrášlení svého zevnějšku, živí kosmetický a módní
průmysl, fitka a solária a to vše s jediným účelem, aby
byly krásné a přitažlivé. Přitažlivé pro koho? Pro jiné
ženy? Ne. Proto, abychom k nim s obdivem vzhlíželi
my muži. A my to děláme. No neobdivujte krásné a
výstavné dekolty, hedvábně hladké nohy, dlouhé řasy

a jemně dermacolovou pleť obličeje v nejrůznějších
odstínech? To se ani nedá, i kdybychom nechtěli. A
my chceme. Je to tedy obdiv na základě různosti
pohlaví a tedy chtě nechtě sexuální symbol. Je jasné,
že tak krásný výtvor vzbudí sem tam i hříšnou
myšlenku. Tomu se jeden neubrání. Ale to vůbec
nevylučuje, že současně vnímáme, že žena je
i inteligentní, vtipná a vzdělaná společnice nejen
k pokoukání, ale také k popovídání. Nemluvě o
vědkyních, pilotkách a řadě dalších. To vše ženy
dokázaly jen zhruba sto let poté, co jim bylo
zpřístupněno vyšší vzdělání. Takže klobouk dolů.
Existuje nějaký mužský protějšek feminizmu? Ne, že
by nás štvalo, když by ženy obdivně hleděly na naše
vypracované svaly, trojúhelníkovou postavu a štíhlý
zadek. To ne, nehledě k tomu, že převážná většina nás
ničím takovým bohužel nedisponuje. Případné
maskulinisty by mohlo popuzovat, že ženy k nám
nevzhlížejí často jako k sexuálnímu symbolu, ale jako
k symbolu ekonomickému a finančnímu. My chceme,
aby obdivovaly nás, když ne vzhled, tak inteligenci a
šarm a ne naši peněženku. Ale zatím tiše trpíme a
nezakládáme hnutí.
Jistě, jsou muži chlípníci a ženy zlatokopky. Ale
většina nás mužů i vás žen je naštěstí normální a
vzájemně si užíváme krásu, šarm i vtipnost. A proto je
život tak pěkný.

Jak je to s inflací?
Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného
ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje
procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12
posledních měsíců proti průměru 12 předchozích
měsíců. (vyjádření je v %, dle ČSÚ)
2009
1,0

2010
1,5

2011
1,9

2012
3,3

2013
1,4

2014
0,4

Čili naše úspory, pokud nějaké máme, nám
znehodnocuje jen ČNB, ale inflace moc ne. Přesto,
jestli tomu dobře rozumím, zvýšila se průměrná
cenová hladina od r. 2009 o 8,5 %, což není zas tak
zanedbatelné. Dlužno ovšem přiznat, že za tu doby
také poněkud narostly platy a důchody, takže to není
vcelku tak zlé.

Také máte rádi hvězdy?
Ať už romanticky pod letní či zimní oblohou nebo
prozaicky na displeji počítače? Pokud ano, mám pro
vás tip. Stáhl jsem si volný Open Source program
Stellarium, který vám tyto hvězdy zpřístupní velmi
hezkým způsobem. Ukazuje realistickou oblohu (tu
denní můžete ztmavit, abyste viděli i hvězdy a planety
zakryté slunečním svitem. Můžete si doplnit síť
rovníkových nebo obzorníkových souřadnic. Klikneteli na hvězdu nebo planetu, objeví se její hlavní
parametry. V programu můžete spustit i řadu scriptů

hodnoty asi 180 miliard korun. Manželkou Jana
Adama II., jemuž předal vládu otec František Josef II.
v roce 1989, je Marie Aglae Kinská ze Vchynic a
Tetova, vévodkyně Opavská a Krnovská a hraběnka z
Rietbergu.
Nejchudším monarchou Evropy je norský král
Harald V., jehož majetek prý dosahuje „pouze“ asi
315 milionů českých korun.
Nejbohatší evropské rody:
1. Lichtenštejnové z Lichtenštejnska
2. Grimaldiové z Monaka
3. Windsorové ze Spojeného království
4. Oranžsko-Nasavští z Nizozemska
5. Bernadottové ze Švédska
Nejbohatší monarchové světa ale žijí v Dubaji,
Bruneji, Abú Dhabí, Saúdské Arábii či Thajsku.

Z netu o nás$
„Nejsme hrdý národ. Jenže jsme tu furt. Přišel Němec,
pobyl a zase odešel a my jsme tady furt. Přišel mužik,
pobyl, odešel a my jsme tady ještě pořád furt. Přišla
Unie, pobude a až se rozpadne, my tu budem furt.
Těžko nás porazit, když nebojujeme. A žádný vetřelec
nezvládne poslouchat naše vtipy dýl jak čtyři sta let,
to je vyzkoušeno. Nestojíme za moc, ale ještě pořád
stojíme tady. To není špatné“.

Ze společnosti $
V sobotu 17. ledna se mému synovi Petrovi a jeho
ženě Petře v Příbramské porodnici narodila dcera
Laura (první dítě).
Vážila 3,14 kg, míru
rodiče jen odhadli,
protože ji nechtěli
moc natahovat. Prý
tak obvyklých půl
metru. Ač Pražáci,
Příbram si vybrali
sami a mohli tam
spolu bydlet v pěkně
zařízeném
pokoji
s příslušenstvím.
Tak ať roste a
prospívá.
No já už jsem
zasloužilý dědeček,
ale specializovaný
jen na vnučky. Laura je už třetí. Takže na
pokračovatele rodu stále čekám.

Vánoce z pohledu trestního
práva
* Sliby, že přijde Ježíšek - šíření poplašné zprávy,
§357 TZ - 2 až 8 roků
* „Když nebudeš poslouchat, nic nedostaneš!“ vydírání, §175 TZ - 6 měsíců až 4 roky
* „Když budeš hodný, Ježíšek ti přinese...“ podplácení, §160a TZ - až 2 roky
* Otevření dopisu Ježíškovi – porušení listovního
tajemství, §182 TZ - až 2 roky
* „Když vydržíš celý den nepapat, uvidíš zlaté
prasátko“ - zanedbání povinné výživy, §207 TZ - 2 až
3 roky
* Výroba vaječného koňaku - nedovolená výroba
lihových nápojů, §285 TZ - až 1 rok vězení
Řešení úlohy: Všechny číslice se změní poprvé ve
20:00:00 hodin, tedy za 147 sekund

s animacemi či jinými funkcemi (východy a západy).
Obzvláště pěkné je, že přirozený pohyb hvězd můžete
zrychlit nebo i spustit pozpátku. Můžete si nechat
vyznačit názvy a spojnice souhvězdí nebo i zobrazit
jejich historické obrazce. Nezapomeňte si nastavit
místo vašeho pozorování! Byly tam i Neratovice. Já
jsem s programem velmi spokojen. A teď ještě, kde ho
najdete?
http://www.stellarium.org/cs/

Britská královna je až třetí$
Z hlediska bohatství evropských monarchů zaujímá
britská královna Alžběta II. až třetí místo.
Nejbohatším je lichtenštejnský kníže Jan Adam II.,
jehož majetek podle magazínu Forbes dosahuje

A slovo závěrem
Tak už jsme se v novém roce trochu okoukali a
v datumu se nepleteme, ale že by rok začal nějak
přívětivě, to se říct nedá. Na Ukrajině si ani přes
mrazy nedají pokoj, v Řecku vyhrála krajní levice,
která nechce splácet, euro klesá až k úrovni dolaru a
naši bankéři se stále vzhlížejí v slabé koruně. Islámský
stát trvale zlobí a ještě dlouho zlobit bude.
Jsou ale i potěšitelné skutečnosti. Kromě mírné zimy
konečně zase jezdíme za trochu levnější benzin (jak
báječně levný by byl při silné koruně), daří se tenistům
a na biatlonistky je spoleh. Sem tam ještě máte
možnost uspět či naletět výprodejové slevě.
Takže není důvod klesat na mysli a s pozitivním
myšlením to bude ještě pěkný rok.

