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možno nalézt též na http://hlubucek.net

Nepostradatelný informační a inspirační zdroj pracovníků býv. OIS

Slovo úvodem

S červnem končí jaro a také ta záplava jarních květů.
Stromy už jsou vesměs odkvetlé a překvapí nás jen
voňavé lípy. Rozkvetou louky a sotva si začneme
zvykat na teplé dny s krátkými rukávy, je tu letní
slunovrat a dny se začnou opět zkracovat. Je to nějaké
rychlé a to dříve nebývalo. Jen si vzpomeňte na tu
věčnost od vánoc do začátku letních prázdnin, když
jsme chodili do školy. Jako by ta temná energie,
kterou nedávno objevili, tu naši planetu popohnala a
ona teď uhání kolem Slunce nějak rychleji. Také máte
ten pocit? Ale čeká nás celé léto, doba dovolených.
Koupání, houby, cestování, grilování či pouhé
lelkování po zmožení vedrem. Blahoslaveno budiž
léto a parafrázujme klasika – doufám, že letošní
způsob léta bude poněkud šťastný.

Motto

Láska žije z laskavých maličkostí.

Z citátů, reklam, inzerátů a…

„Někdy je lepší celý život po něčem marně toužit, než
prožít velké zklamání ze splněného snu.“
„Nejhorší je, když myslíš, že víš…“
„Když tančíš s ďáblem, počítej s tím, že přijde peklo!“
„Pravý přítel je ten, který přijde, když ostatní
odcházejí.“
„Čas je dobrý učitel. Škoda jen, že ho nikdo z jeho
žáků nepřežije.“
„Má-li daň z cigaret odradit lidi od kouření a daň z
alkoholu od pití, tak daň ze mzdy plně pochopili
jenom Romové.“
„Muž je jako koberec. Položte ho dobře hned
napoprvé a můžete po něm šlapat celý život.“
Marilyn Monroe
„Láska buď neodpouští nic, nebo odpustí všechno.“
„Německo je příliš velké na Evropu, příliš malé na
svět.“
„Slepice je jen prostředek, kterým vejce tvoří další
vejce.“










Víte, že?

Za celý loňský rok se v Česku stalo 41 441
pracovních úrazů, z toho 122 smrtelných a 1299
závažných. Tak pokud pracujete, dávejte bacha!
Už i vědecké publikování má svůj systém letadlo
http://jdem.cz/b8rsp8

Žertovné Ig Nobelovy ceny byly v r. 2015
uděleny m.j. za zjištění, že prakticky všem
savcům žijícím na Zemi trvá procedura močení
zhruba 21 vteřin, že nejbolestivější je zásah
včelího žihadla do chřípí, horního rtu a
pohlavního údu nebo, že marocký panovník
Mulaj Ismáíl žijící v 17. století mohl mít během
své třicetileté vlády 888 dětí, jak praví legenda.
Finanční odměnou byla bankovka v nominální
hodnotě deseti bilionů zimbabwských dolarů, v
přepočtu několika desítek korun.
Článek, který rozhodně stojí za přečtení a
zamyšlení: http://jdem.cz/b8s659
.Největší pornoserver světa Xvideos sídlí v Praze
a za jeho provozem stojí česká firma sídlící
nedaleko Václavského náměstí. Je kuriózní, že
tento server má návštěvnost několikrát větší než
obecně platná česká internetová jednička
Seznam.cz http://jdem.cz/b8tbp4

FindFace: Zákeřná služba, která dokáže
identifikovat člověka podle fotografie. Zatím
hlavně Rusy http://jdem.cz/b8tbq8
Indická kosmická agentura (ISRO) má za sebou
první úspěšný test svého vlastního raketoplánu.

Jen pro vnitřní potřebu OIS!

Zajímavá úloha

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

Jste obžalován u soudu. Soudce je férovej chlap, takže
Vám nabídne následující řešení případu:
"Můžete říci jednu oznamovací větu na svou obranu.
Pokud nám zalžete, tak Vás oběsíme. Pokud řeknete
pravdu, tak Vás zastřelíme."
Co řeknete?

Zajímavá čeština

Víte, co jsou to palindromy? Jsou to symetrická slova,
která se čtou stejně zleva i zprava. Čeština jich má
spousty, jako třeba: Anna, alela, lapal, ležel, máchám,
medem, mávám, nepochopen, nepotopen, šíříš.

Ale oni také existují větné palindromy! Asi
nejznámější je: Kobyla má malý bok. Ale jsou i další.
jako Jelenovi pivo nelej. Sabina hrává na varhany
bas. Na pět šídel hledí Štěpán. Šenkýřko křikneš. Pilot
slíbil sto lip. Moto o tom. Zvláště povedené jsou: V
elipse spí lev. Olda vidí divadlo. Dej Ivošovi jed.
Celkem jednu sovu sám pan Knap má, suvo sundejme
klec. Kuna nese nanuk. Zeman nemá kámen na mez.
Nekouká žák u oken? Báře jede jeřáb. Ale jak ta Katka
jela. Dejdar rád jed. Jáva horko má, mokro Havaj.
Cosi mi říká, že takových vět musí být v každém
jazyce velmi mnoho. Vytrvalým tvůrcem a sběratelem
českých palindromů byl učitel z Benešova nad Černou
Josef Wimmer, který jich nashromáždil hodně přes
deset tisíc. Palindromy nejsou jen specialitou češtiny.
Šéf výzkumu internetové firmy Google Peter Norvig
vytvořil program, s jehož pomocí sestavil nejdelší
palindrom v angličtině. Ten má 17 826 slov. Ovšem
velký smysl nedává a najdete ho zde:
http://jdem.cz/b8nhg2
A nejdelším jednoslovným palindromem je finské
SAIPPUAKUPPINIPPUKAUPPIAS, což se dá
přeložit jako prodejce mýdlového poháru.

Zajímavé by asi bylo, kdo najde nejdelší v češtině.
Docela dlouhý je: U Oty, Mílo, hele, mládě Turky
krutě dál mele holí mytou. Jak byste na to sestavili
program? Ještě zajímavějším námětem na přemýšlení
jsou takzvané ambigramy. Ambigram je slovo nebo
více slov, které lze číst více než z jedné strany.
Například v zrcadle, obrácením o 180 ° (např. pod),
čtením zezadu (např. TAHAT na dveřích se skleněnou
výplní). Existují také grafické ambigramy.Další
WOW, SOS.
Sbírku palindromů najdete i na:
http://vladaspada.sweb.cz/PALINDROMY/Teleci-vsepare.html

Podivnosti nekonečných
množin

Nekonečnými množinami se zabýval Georg Kantor
(1845-1918), kterému se je podařilo klasifikovat, ale
nakonec se z nich zbláznil. To by nás však nemělo
odradit. Nejznámější nekonečnou množinou
je
množina přirozených čísel (1,2,3….), která ač
nekonečná je spočetná. Kantor se proslavil svojí
větou, že: Pro libovolnou množinu x má potenční
množina
{P}(x) obsahující všechny podmnožiny
množiny x vyšší mohutnost, než x. Platí to i pro
množinu přirozených čísel. Když budete uvažovat její
různé podmnožiny, třeba čísla začínající na nějakou
číslici, obsahující nějaké dvojčíslí, trojčíslí atd. Každá
z těchto podmnožin bude klasicky nekonečná, celkový
souhrn těchto podmnožin bude „nekonečnější“, než
sama množina přirozených čísel. Paradoxně množina
celých čísel (tedy i záporných a nula) je stejně
mohutná jako množina přirozených čísel a ne dvakrát
„větší“, jak by se na první pohled mohlo zdát. Každé
celé číslo lze pořadově očíslovat přirozeným číslem a
to až do nekonečna.
Spočetná jsou i všechna racionální čísla, tedy čísla
vyjádřitelná ve formě zlomku a je jich „stejně“ jako

přirozených čísel. Ačkoliv se zdá, že racionální čísla
vyplňují číselnou osu tak hustě, že už tam na jiná
reálná čísla - iracionální čísla - příliš mnoho místa
nezbývá, opak je pravdou - množina reálných čísel je
nespočetná (mohutnost kontinua), je jich dokonce
nespočetně mnoho v libovolném netriviálním
intervalu.
Následující příklad uváděl svým studentům David
Hilbert, aby jim ukázal, že běžná intuice může při
práci s aktuálním nekonečnem velmi klamat.
Představme si hotel s nekonečným (spočetným)
počtem pokojů. Na vrátnici tohoto hotelu přijde
člověk, který se chce ubytovat, všechny pokoje však
jsou již obsazené. Recepční však hosta nepošle pryč.
Zato si zavolá pokojskou a nakáže jí, aby obešla
všechny pokoje a každého z hostů požádala, aby se
přestěhoval do pokoje s číslem o jedno vyšším, než v
jakém dosud bydlel. Poté, co hosté udělají vše podle
pokynů pokojské, jsou opět všichni ubytováni, ale
navíc se uvolnil pokoj s číslem 1, kam se nyní může
nastěhovat nově příchozí. Dokud chodí na vrátnici
vždy jen konečné skupinky lidí, je vše v pořádku –
pokojská vždy požádá hosty, aby se odstěhovali do
pokojů s číslem o několik vyšším, a požadovaný počet
pokojů s nejnižšími čísly zůstane volný pro nové
hosty. Jednoho dne však na vrátnici tohoto hotelu
přijde nekonečně (spočetně) mnoho lidí najednou a
všichni se chtějí ubytovat. Vrátný si se vzniklou
situací neví rady, a tak zavolá majitele hotelu, aby
tolika rozzuřeným hostům vysvětlil, že pro ně v hotelu
již není místo. Hoteliér však dostane nápad. Opět
vyšle pokojskou, aby obešla všechny pokoje, ale
tentokrát má za úkol hostům vyřídit, aby se
přestěhovali do pokoje s číslem dvojnásobným oproti
tomu, v němž bydleli dosud. Tím se uvolní všechny
pokoje s lichými čísly a všichni noví hosté se mohou
pohodlně nastěhovat.
dle netu

Odposlechnuto ze života

Kabinky jednoho obchodu s oblečením. Pán okolo 50
let poslušně sedí před kabinkou, zatímco jeho žena
stejného věku si zkouší oblečení.
"Hele Pepo, co myslíš? Dobrý? Nemám si vzít radši tu
velikost 48? Jo jo, to mi sedí líp. Jeee a tahle halenka.
Je roztomilá, dobrý ne? No a podívej, jak mi sluší k
tomu ta sukně? Co myslíš? Je to roztomilý?!" Asi po 5
minutách se zoufale ozvalo: "Ty, Ančo, ve velikosti
48 NIC NEMŮŽE BÝT ROZTOMILÝ!!!!"
Mladé slečny (cca 12 let?) v autobuse.

"To já bych chtěla už staršího přítele. Nejsou to
rozjařený puberťáci, maj rozum a hlavně už mají
jasno, co od života chtěj a to je dobrý. " "Jo přesně,
třeba tak 14-ti letýho."
Ve frontě v Albertu se udál zajímavý rozhovor dvou
mladých mužů

a:"tyvole já mám kocovinu, včera sem se vožral s
fotrem jako prase.."
b:"Neřikal si, že tvůj otec pracuje v Německu?"
a:"No jo, ale my sme chlastali přes skajp"

Sundej mi kalhotky a podprsenku… Kolíčky můžeš
nechat na šňůře!
Strč mobil do čaje a máš T-mobile. Strč ho do vody a
máš Vodafone. Rozlom ho a máš: Óóó dva!

Chci jednou zemřít pokojně ve spánku jako můj strýc
a ne v hrůze jako ty uvřískaný lidi, který vezl v
autobuse…

Jak se zachová Medard?

Lidé, kteří dají na historickou zkušenost pranostik
budou jistě sledovat počasí 8. června, kdy je Medarda.
Pranostika říká, že Medardova kápě, 40 dní kape.
Svatý Medard byl zhruba v období poloviny prvního
století franckým biskupem. „V křesťanském
náboženství je považován za ochránce úrody a patrona

sedláků, pastýřů, meteorologů, sládků a vinařů a proti
bolesti zubů. Lidé se k němu modlili za suché počasí
při senoseči, za úrodu polí a vinic, také proti horečce a
choromyslnosti.“
Medardovským počasím rozumíme převážně deštivé a
chladné počasí v červnu a začátkem července.
Vyvolává je dlouhotrvající příliv chladného mořského
vzduchu z Atlantského oceánu nad teplé evropské
vnitrozemí. Název je odvozen od svátku svatého
Medarda (8. červen, den jeho úmrtí), okolo kterého
vlhký ráz počasí obvykle začíná.

V ročním průběhu teploty vzduchu se projevuje
zastavením vzestupu, popřípadě poklesem průměrné
denní teploty a zvýšením srážek. Naši předci přitom
vůbec netušili, že existuje nějaká azorská tlaková
výše, která je, spolu s vhodnými teplotními
podmínkami nad Evropou, motorem tohoto typu
počasí. Vycházeli však ze svých mnoholetých
pozorování a dospěli tak k závěru, že “Když na
Medarda prší, ještě čtyřicet dní po sobě pršeti má”
nebo „Medardova kápě, čtyřicet dnů kape“. Náznaky
medardovských pranostik lze pozorovat již na konci
16. století.

Meteorologové ovšem dospěli k úplně jinému závěru!
Pro vývoj povětrnosti v červnu není totiž vůbec
rozhodující, zda přesně na Medarda prší nebo ne.
Deštivý ráz počasí může začít jak před tímto datem,
tak po něm. A že by mělo pršet v kuse čtyřicet dnů, to
také nelze brát vážně. Číslo čtyřicet v biblickém
pojetí, a tvůrci pranostik byli čtenáři Bible, znamená
„dlouhou dobu“. Srážky se vyskytují spíše v
několikadenních periodách, střídaných pěkným
počasím. Faktem však zůstává, že deštivé a chladnější
počasí se v tomto období roku vyskytuje skutečně
často. Úspěšnost pranostiky je více než 60 procentní,
ale srážky trvají v průměru 14 dní a ještě ne každý
den.
Letos ovšem „zmrzlí“ přišli už i dříve a také lijáky a
bouřky koncem května možná už byly medardovské.

Problém vzácných zemin

Naše moderní technologie se neobejdou bez přísad
vzácných prvků, které teprve umožňují zvláštní
žádané vlastnosti materiálů. Patří mezi ně především
tzv. prvky skupiny vzácných zemin (erbium, europium,
lanthan, skandium, cer, yttrium a další). Někdy se jim

Ferdinanda V. pak objekt zámku kompletně přešel do
majetku císaře Františka Josefa I.
Po roce 1918 zámek sloužil jako letní sídlo
československého Ministerstva zahraničních věcí,
jezdil sem často zejména tehdejší ministr zahraničních
věcí Edvard Beneš s manželkou. V době druhé
světové války, kdy Ploskovice územně spadaly pod
nacistickou Velkoněmeckou říši, zde sídlila od 10.
října
1940
nacistická
škola
(německy
Nationalpolitische Erziehungsanstalten) přezdívaná
Napola.

K zámku přiléhá zámecký park s rybníkem. U zámku
roste jedna z nejstarších pavlovnií plstnatých
(Paulownia tomentosa) v Čechách. V parku najdete
několik pávů, jejichž exotický křik zvyšuje genia loci.

také říká Lanthanidy. V čem je tedy problém? Jednak
v tom, že těchto prvků je málo, respektive vyskytují se
v rudách ve velmi malých koncentracích a dále, že
přes 90% těchto prvků dodává na trh Čína. Druhé
největší zásoby má Rusko (polostrov Kola) a teprve
třetí USA. Protože jde o strategické suroviny, tak to
západní země pochopitelně znepokojuje.
V posledních letech se proto pozornost obrací
k mořskému dnu. Právě v této zóně se mají nacházet
obří naleziště manganových konkrecí, několika
centimetrových hrudek skládajících se hlavně z
manganu a železa. Mají však také název
„polymetalické konkrece“, protože kromě těchto dvou
kovů obsahují v menším množství také další prvky,
tzv. vzácné zeminy. A tady zřejmě leží budoucnost.
Těžba bude ovšem velmi nákladná.

A jak se tam dostanete? Takhle GPS: 50.5604606N,
14.1990167E

Rtěnka má sto let

Před zhruba sto lety začalo vítězné tažení rtěnky, na
jehož konci se stala nejdostupnějším kosmetickým
přípravkem na světě.

Když třídit odpad, tak třídit….

Zajímáte se o meteorologii? Zajímavý videoseriál
najdete zde:
http://ursus.cz/pocasi/fotoatlas_pocasi/skoro_jasno/Sk
oro_jasno.html

Autor virtuální měny bitcoin
potvrdil své autorství

Australský podnikatel Craig Wright veřejně
přiznal, že je tvůrcem internetové měny bitcoin,
uvedla BBC. Poskytl i důkazy, které tvrzení potvrzují.
V minulosti vystupoval pod pseudonymem Satoši
Nakamoto.

Jde o virtuální digitální měnu, která je nezávislá na
bankách a vládách. Její vzácnost zajišťuje zvláštní
software a generovat ji je stále obtížnější. Do r. 2140,
kdy možnost generování úplně skončí, ji má být
21 milionů. Kurz bitcoinu je však vysoce nestabilní a
podléhá extrémním výkyvům. Nezávislost se nelíbí
vládám, protože kromě občanů ji mohou zneužívat i
kriminální živly. Mohou s ní platit zbraně a drogy, či
prát špinavé peníze. Alternativní internetovou měnu
lze uplatnit už nejen na internetu, ale také v prvních
kamenných obchodech. A to i u nás. Bohužel zatím
neexistuje podobně přehledná služba, která by u nás
mapovala
provozovatele
webů,
e-shopů
a
internetových služeb, kde lze platit bitcoinem. Z této
kategorie je zatím nejznámější Damejidlo.cz, kde si
můžete s bitcoiny předplatit kredit pro útratu za
dovážku jídla. Nejvíce bitcoinů u nás můžete aktuálně
utratit u developerské firmy MS Development, s.r.o.,
která v Lysé nad Labem nabízí k prodeji byty v nově
postaveném domě. V oběhu je nyní kolem 15,5
milionu bitcoinů, hodnota jednoho je nyní zhruba 449
dolarů, tedy 10 600 korun.

Společenská rubrika – není, protože vy nemáte
žádné osudy. Žijete ještě vůbec?

Nabídka na výlet

Znáte pohádkově vyhlížející barokní zámek
Ploskovice mezi Litoměřicemi a Úštěkem? Však bývá
také často cílem filmařů. Točily se zde pohádky, ale i
Tři mušketýři.
Dnešní čtvercovou dispozici tomuto zámku dal známý
architekt a stavitel Octavio Broggio (1670-1742) v
letech 1720 až 1730 patrně z popudu tehdejší
majitelky zdejšího panství vévodkyně Anny Marie
Františky Toskánské z rodu sasko-lauenburského,
manželky toskánského vévody Gastona III.

Původní náhrobek Karla IV.
Léta tisícího třístého sedmdesátého osmého
Dne 29. listopadu

Hle, já Karel Čtvrtý, kdys postrach celého světa,

císař, jenž porážku neznal, leč smrtí pouze byl zdolán,

v tomto zde hrobě jsem skryt, ó Bože, kéž ke hvězdám
vstoupí duch můj, za to teď prosím, kéž všichni modlí
se za mě, ti jež jsem opustil v smrti a v životě daří
svou přízní.
A tak nechť jeho duše odpočívá ve svatém pokoji.

Od roku 1805 zámek sloužil jako letní a výletní sídlo
panujícího habsburského rodu, neboť v tomto roce
přešel do majetku toskánské větve Habsburků. Objekt
prošel další velkou rekonstrukcí, přestavbou a
dostavbou zhruba v polovině 19. století, kdy zámek
dostal svoji dnešní definitivní podobu v souvislosti s
abdikací rakouského císaře Ferdinanda V. a nástupem
mladého císaře Františka Josefa I. na císařský trůn v
bouřlivém roce 1848. Objekt se tehdy stal letním
sídlem bývalého císaře Ferdinanda V. Dobrotivého
(společně se zámkem v Zákupech). Po smrti

Řešení úlohy: "Je jisté, že mě oběsíte."
Pokud soudce rozhodne, že jste měl pravdu, měl by
Vás zastřelit. Ale to by jste pravdu neměl.
A naopak. Pokud rozhodne, že jste lhal, pak by Vás
měl oběsit, ale pak jste mluvil pravdu.
Pokud řeknete jen "právě teď lžu," soudce se z toho
asi taky nevymotá.

A slovo závěrem

Co mě štve? Že etablované strany v EU si neví rady
s nastalou situací (Řecko, příliv imigrantů). Dokud
vládly ve standardním prostředí konjunktury a jen
rozdělovaly dotace, případně něco zakazovaly, to jim
šlo. Ale když je třeba překročit svůj stín a řešit
neznámou situaci, tak tápou a spíše schovávají hlavu
do písku a čekají, že se to nějak usadí. Ale ono se to
asi neusadí, lidé jsou nespokojení a tak nás vlastně
nahání do náruče populistických extremistů všeho
druhu. Nový Hitler by však také nebylo to pravé. Je
jim však třeba dávat najevo, že my si přejeme změnu a
v nejhorším sáhneme i po těch populistech a
rozhodnějších vůdcích. Snad to s nimi konečně pohne.
Nebo ještě lépe, vznikne nová garnitura politiků někde
uprostřed mezi nerozhodnou současností a populisty.
To by bylo asi ideální.
Ono to je vůbec s naší zpohodlnělou obézní civilizací
těžké.
Etolog John B. Calhoun pozoroval v 60.
letech myší kolonie žijící v ideálních podmínkách.
Navzdory dostatku potravy a bez vnějšího nepřítele
myši vždy, po dosažení určité velikosti kolonie,
vymřely. Což teprve s vnějším nepřítelem. Mladí
jedinci, kteří kvůli stále dostatečně vitálním starým
nenašli uplatnění, se začali chovat deviantně a neměli
zájem o rozmnožování. Zajímavý sociologický
výzkum se často dává do souvislosti s problémy
vyspělých civilizací. Že s námi není tak úplně všechno
v pořádku cítíme asi všichni.

