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možno nalézt též na http://hlubucek.net

Nepostradatelný informační a inspirační zdroj pracovníků býv. OIS

Slovo úvodem
A je tu zase poslední měsíc roku. Co jsme nestihli
dosud, už stěží doženeme. Ale to nevadí, protože na to
budeme mít celý příští rok. Bohatě nám bude stačit, co
nám přinese a bude od nás vyžadovat ten závěrečný
měsíc. Pokud ještě nemáte jasno o dárcích pro své
drahé, je nejvyšší čas se zamyslet. Vůbec to nemusí
být zlato či diamanty, ale něco, co vykouzlí na jejich
tváři úsměv a uvědomí si, že jste na ně mysleli. Snažte
se nepodlehnout stresu a reklamě a ze snahy udělat
supervánoce, neudělat ze sebe trosku a ze svého
trávicího traktu invalidu. Vymstilo by se vám to o
Silvestru, kdy by váš organizmus nevydržel ani těch
pár každoročních obligátních drinků. Vy máte už ale
nějaký ten prosinec za sebou, tak co vám budu
povídat. Užijte si měsíc bohatý na zvyky a ozdobený
časem adventu.

Motto
Byly pouze jedny Vánoce, ostatní jsou už jen
výročí.

Z citátů, reklam, inzerátů a…
„Věda je neustálý proces nahrazování vyvrácených
idejí idejemi, které zatím ještě vyvráceny nebyly.“
„Nikdy nesoupeř s blbcem. Stáhne tě na svoji úroveň
a tam tě převálcuje svými zkušenostmi.“
„Pokrok je neodůvodněná víra v to, že nové je lepší.“
„Někdy přemýšlím, jestli nepatřím do blázince. Pak se
rozhlédnu kolem sebe a říkám si, že už tam možná
jsem.“
„Že jsi dospěl, víš v době, kdy se žádná z věcí, co si
přeješ, nedá koupit v obchodě.“
„Na Vánoce vedou všechny cesty domů.“
„Ucpěte komíny, nepusťte Santu, použij cement a
nebo maltu, otevři okno, nasaď si kulíšek, dárky ti
přinese jedině Ježíšek!“
„Jsou tři druhy nevědomosti: Když se neví nic, když
se ví něco jiného, než se má vědět a když se neví, co
se ví.“
Voltaire
„Rozumný člověk se dovede nad žerty povznést,
moudrý si z nich vezme ponaučení.“ Shakespeare

Víte, že?


Astronomická zima začne letos 21. prosince 2017
v 17:27:50h. Ta meteorologická 1. prosince.



Očkování proti virům Zika a Ebola na obzoru.
http://jdem.cz/djja46



Naše jilmy před časem vyhubila grafióza
způsobená houbou Ophiostoma novo-ulmi a nyní
ohrožuje naše jasany, zejména na jižní Moravě
jiná, azijská houba Voskovička jasanová. Jak se
bránit nikdo neví.

Zajímavá matematika
Dokážete rozdělit 10 na „stejné“ dvě části, jejichž
součin je 40?

Kalendárium
31.12. 406 Vandalové, Svébové a Alani překročili
zamrzlý Rýn a vtrhli do římské Galie.
25.12. 800 Karel Veliký římským císařem, korunuje
ho v bazilice sv. Petra papež Lev III.
25.12.1066 Normanský vévoda Vilém Dobyvatel
korunován anglickým králem
15.12.1230 V Praze umírá Přemysl Otakar I., kníže a
král
25.12.1261 Přemysl Otakar II. na pražském hradě
korunován Českým králem
24.12.1491 Narozen Ignác z Loyoly, zakladatel řádu
jezuitů, († 31. července 1556)

Jen pro vnitřní potřebu OIS!

Pravicový, liberálně-konzervativní chem.inž. občasník.

9.12.1582 Zavádí gregoriánský kalendář také Francie,
Holandsko a Lucembursko - následuje tam 20.
prosinec.
14.12.1623 Patent císaře Ferdinanda II. o státním
bankrotu. Oběživo ztratilo 86–98% hodnoty.
Důsledek ochuzování měny.
6.12.1774 U nás zavedena povinná školní docházka
od 6 do 12 let, Nový školský řád
2.12.1805 Bitva tří císařů u Slavkova
21.12.1834 21.prosince 1834 poprvé zazněla píseň
'Kde domov můj' ve hře Fidlovačka
28.12.1895 První veřejné promítání filmu bratry
Lumiéreovými v Paříži.
6.12.1915 Začal proces s Karlem Kramářem, Aloisem
Rašínem a dalšími - rozsudky smrti
10.12.1935 První pokusný televizní přenos v
Československu. Dr. Jaroslav Šafránek uvedl do
provozu první kompletní televizní aparaturu pro
vysílání a příjem mechanické televize, určenou
pro experimenty a demonstraci.
10.12.1936 Král Edward VIII. Abdikoval na britský
trůn a vzal si Walis Simpsonovou. Nastoupil Jiří
VI
7.12.1941 Napadení Pearl Harboru Japonci, vstup
USA do války
3.12.1952 Popraveni členové ÚV KSČ Vladimír
Clementis (* 20. září 1902) a Rudolf Slánský (*
31. července 1901)
22.12.1989 Po předchozích nepokojích a vládních
represáliích v Rumunsku převzala moc Fronta
národní spásy. 25. 12. popraveni prezident N.
Ceausescu a jeho manželka.
29.12.1989 Václav Havel zvolen prezidentem, konec
totalitního režimu (ČSFR)
17.12.1991 M. S. Gorbačov a B. Jelcin se dohodli na
zániku SSSR ke 31. 12. 1991.
19.12.2016 Muslimský terorisatický útok náklaďákem
na vánoční trhy v Berlíně, zahynulo 12 lidí

Založeno r. 1996

by třeba církev Československá husitská (čistě
ilustrativně) požívala ústavní ochrany, kdyby její
členové či příznivci páchali teroristické atentáty s
výkřikem „Za Boha a Žižku“ nebo z některých
kazatelen šířili nenávist? Těžko, společnost by
reagovala zákazem, jako to činí u extremistických
stran. Horší situace by byla, kdyby to dělali římští
katolíci, protože ti jsou široce mezinárodně zakotveni.
A stejně tak obtížné je to u islámu, za kterým stojí
státy obchodující s ropou. Ale stále zavírat oči možné
nebude. Pravo-levá polarizace se stává reliktem
třídního rozdělení a v moderní společnosti se poněkud
rozmazává a bude třeba hledat nová východiska. Svět
dvacátého prvního století je prostě jiný a složitější,
než za boje dvou supervelmocí v minulém století.
Ale vraťme se k našim stranám. Pokud se strany s
koaličním potenciálem neumoudří, tak se můžeme
připravovat na další mimořádné volby. Jestli podraz s
vyhozením Andreje Babiše z vlády a jeho účelovým
obviněním z osm let staré kauzy jakoby náhodou před
volbami, poslal ČSSD mezi malé strany a Babišově
ANO přidal nejméně 5% hlasů, tak co se asi stane v
příštích volbách? ANO si umně postěžuje, že chtějí
vládnout, ale ostatní strany mu to neumožnily a voliči
jim hlasy přidají. A strany budou znovu stát před ještě
silnějším ANO. Co pak? Už půjdou do koalice nebo
raději vyvolají vleklou vládní krizi, která možná
skončí úřednickou vládou a odradí si další voliče?
Přitom třeba ODS by mohla dosáhnout na předsedu
sněmovny a dojednat ne zrušení EET, ale odložení
nebo zrušení jeho dalšího rozšiřování. Také tlačit na
zodpovědnou rozpočtovou politiku. Je omylem, že
voliči chtějí zásadové strany. Politika je o nezbytných
kompromisech a teprve přes ně se měří úspěšnost
stran. Devět znepřátelených stran tlachajících v
parlamentu není obrazem úspěšného státu. Zdá se,
jako by se většině stran líbilo zabydlet se v opozici a
nemít žádnou odpovědnost a říkat, já bych to dělal
jinak, kdybych mohl a brát prebendy s tím spojené.
Ale tím si sympatie voličů nezískají. Snad se ještě
probudí.

Strany mají chtít vládnout
Po posledních volbách se ustavila zvláštní situace, kdy
se většina stran odmítá účastnit na vládě, že s tím či
oním rozhodně ne. Aby strana mohla smysluplně
uplatňovat svůj program, musí se podílet na vládě.
Jinak je to jen o nic neřešících rozpravách v
parlamentu. Odhalovat nešvary a prohřešky
vládnoucích stran mohou efektivněji media, která se
toho ráda chopí. Od těch seriózních, až po bulvár.
Koaliční většina si stejně vládne po svém. Ostatně z
úst opozice zní kritika vlády vždy trochu farizejsky.
Jen málokterý opoziční politik si dokáže udržet aspoň
trochu objektivizující nadhled. Miroslav Kalousek
nebo Vojtěch Filip to rozhodně nebyli. Snad jen pár
ekonomických expertů ODS. Kladným historickým
příkladem je KDU-ČSL. Někteří ji sice vyčítají, že
chce být ve vládě „za každou cenu“, ale ona tak může
prosadit část svých priorit a navíc vyvažuje příliš
rozdávačnou levici. Je zároveň i pojistkou proti
případnému excesu nejsilnější strany, protože může
koalici opustit. O hlasech, které dá volič stranám,
které se nakonec nedostanou do parlamentu, se říká,
že „skončí v kanále“. Ale ony také hlasy stranám,
které nakonec skončí v opozici, zůstávají promarněny,
protože prakticky neovlivňují chod státu.
Ostatně proč tradiční strany tolik ztratily na své
oblíbenosti? Příliš zkostnatěly ve svých ideologiích a
přestaly se zajímat o to, co lidi trápí a z čeho mají
obavy. Zvykly si lidi spíše vychovávat, než jim
rozumět. Ve svém úsilí budovat svět, jaký by měl
podle nich být, se příliš vzdálily tomu, jaký svět ve
skutečnosti je. Třeba migrační krizi prostě nezvládly.
A to ještě více ty západoevropské, než ty naše. Je
zřejmé, že bude třeba upravit ústavní zakotvení o
církvích a svobodě vyznání. Ne každá církev si tuto
svobodu zaslouží jen tím, že se registruje jako církev
či náboženství. Dovedete si hypoteticky představit, že

Odtajnění dokumentů vyšetřování
Kennedyho mnoho nepřineslo.

vraždy

J.F.

Jak je to s ženami?
Anglosaské ženy:
První schůzka: Můžeš ji políbit na dobrou noc
Druhá schůzka: Můžeš ji celou osahat a pomazlit se s
ní.
Třetí schůzka: Můžeš se s ní pomilovat, jenom ale
pokud chce i ona a pouze v klasické misionářské
poloze.
Irské ženy:
První schůzka: Oba se zpijete do němoty a máte sex.

Druhá schůzka: Oba se zpijete do němoty a máte sex.
Třetí schůzka: Oba se zpijete do němoty a máte sex.
Italské ženy:
První schůzka: Vezmeš ji do divadla a na drahou
večeři.
Druhá schůzka: Zavede tě ke svým rodičům a její
matka uvaří špagety s masovými kuličkami.
Třetí schůzka: Máte sex, chce se s tebou vdát a trvá na
tříkarátovém prstenu.

adventních anebo od prasat změnou tvaru „prasinec“ v
„prosinec“, jsou také nesprávné a nepravděpodobné.
Žádný z dosavadních výkladů plně neuspokojuje
(podle prosné kaše by to jméno znělo spíše „prosnec“;
ale měsíce se jmenují podle přírodních jevů a podle
zemědělských prací, ne podle pokrmů). Nejvíce se
jméno prosince uvádí v souvislost s příd. jménem siný
a hledá se v něm smysl „zimní polojas“. Nebo
praslovanské sloveso prosinoti s významem prosvítat,
probleskovat. Prosinec je tedy měsíc, v němž Slunce

Páté výročí: Máte spolu už pět dětí & nenávidíš
pouhou myšlenu na sex s ní.
Šesté výročí: Najdeš si milenku.
Čínské ženy:
První schůzka: Musíš ji vzít na drahou večeři, k
ničemu ale nedojde.

Průšvih

Druhá schůzka: Vezmeš ji na ještě dražší večeři. Opět
k ničemu nedojde.
Třetí schůzka:
Na třetí schůzku raději vůbec nejdeš, protože si
uvědomíš, že nikdy k ničemu nedojde.
Indické ženy:
První schůzka: Zavede tě k svým rodičům.
Druhá schůzka: Dohodne se datum svatby.
Třetí schůzka: Svatební noc.
Černé ženy:
První schůzka: Musíš ji vzít na skutečně drahou
večeří.
Druhá schůzka: Musíš ji a její kamarádky vzít na
skutečně drahou večeři.
Třetí schůzka: Musíš za ni začít platit nájem.
Desátá schůzka: Je těhotná s někým úplně jiným.
Mexické ženy:
První schůzka: Vezmeš ji na drahou večeři, opijete se
tequilou a máte sex na zadním sedadle jejího auta.
Druhá schůzka: Je těhotná.
Třetí schůzka: Nastěhuje se k tobě. Příští týden se k
tobě nastěhuje její matka, otec, její dvě sestry, její
bratr, jejich děti, její babička, přítel její sestry a jeho
tři děti. Do konce života jíš rýži a fazole ve svém
domě, který býval docela pěkný, teď však vypadá jako
chatrč na vedlejší ulici Tijuany.

jen někdy prosvítá mezi mraky, je pojmenován podle
charakteristické barvy zimní oblohy. Naši předkové
prosinec označovali i jako vlčenec, měsíc vlků. Možná
jsme neměli vymýšlet a raději ponechat december.
Ať už ale jeho název vznikl jakkoliv, je to asi
nejduchovnější měsíc. Chodí Mikuláš, zapalujeme
adventní svíce a rozjímáme, pěstujeme barborky a
vrcholem všeho jsou Vánoce. A pak uzavíráme rok
silvestrovskou oslavou. Ale také to je o stresu a shonu.
„Žádné dárky k Vánocům mi kupovat nemusíš,”
oznamuje ženě na začátku prosince pan Vaněk. „Stačí,
když mne budeš milovat a budeš mi věrná.”
„Pozdě,” povzdechla si ženuška, „já už jsem ti
koupila kravatu.”
„Strýčku víš, jaký vlak má největší zpoždění?”
„Nevím.”
„Ten, co jsi mi slíbil loni k Vánocům.”

Židovské ženy:

Dopisy Ježíškovi

První schůzka: Utratíš všechny své peníze, jenom
abys na ni udělal dojem.

Milý Ježíšku, co děláš těch zbylých 364 dní od vánoc?
Vyrábíš dárky? Tvůj kamarád, Tomáš.
Nejmilejší Ježíšku, nemáme v našem domečku komín.
Jak se k nám dostaneš?
Milý Ježíšku. Celý rok jsem se choval vzorně. Dej mi
prosím skutečnou pistoli, ne jen hrací. S tou atrapou se
cítím jako debil. Podpis: Vrchní nadstrážmistr Novák.
Milý Ježíšku, letos k Vánocům bych chtěla velké plus
na mém učte a velké mínus na váze. A ne že to spleteš
jako loni.
Milý Ježíšku, letos bych si přála, abych se tě nemusela
takhle trapně doprošovat.
Milý Ježíšku, jediná věc, kterou chci na Vánoce, je tvá
kreditní karta.
Nezlobím se, že jsi mi loni nepřinesl opravdivého
létajícího koně, ale letos bych si ho opravdu moc
přála.
Chtěla bych Pinky pie, co se umí potápět a dělá ty
legrační zvuky!“ Ježíšku, až zjistíš, co je Pinky pie,
dej mi vědět.

Druhá schůzka: Abys udržel svůj dobrý image, vyřídíš
si v bance půjčku.
Třetí schůzka: Jsi na mizině, ona si najde někoho
bohatšího.
A jaké je poučení? Zlaté irské ženy…..

dle netu

Nejbohatší Češi
Vlastník

Majetek
mld. Kč

1

Petr Kellner (PPF)

310

2

Andrej Babiš (Agrofert)

88

3

Radovan Vítek

57

4

Karel Komárek (KKCG)

55

5

Daniel Křetínský

50

6

Pavel Tykač

31

více na http://jdem.cz/dgj2g6
Záludnosti češtiny, pouhá čárka…
Tvoje stará pila leží ve sklepě.
Tvoje stará pila, leží ve sklepě.
Popravit, nelze udělit milost.
Popravit nelze, udělit milost.
Co zas chcete, pane řediteli?
Co, zas chcete, pane řediteli?

Prosinec
Jméno prosinec prý pochází od prosa, vlastně od
prosné kaše, která za starých časů, kdy snad ještě
nebylo rozšířeno jedení brambor, bývala nejčastějším
pokrmem lidu. Výklady jiné, jako od proseb

svázané nohy stolu zaručí to, že rodina zůstane i v
dalším roce pospolu. Provaz ovázaný okolo nohou
stolu vás ochrání před návštěvou zlodějů.
Mimochodem, u stolu by měl vždy sedět sudý počet
strávníků, lichý počet opět přináší smůlu. A prostřít
byste vždy měli jedno místo navíc. Pověra říká, že
toto místo je připravené nejen pro náhodného
pocestného, ale i pro ty, kteří už s námi Vánoce
oslavit nemůžou. Proto byste taky pod štědrovečerní
tabulí neměli zametat, abyste nevyplašili jejich duše.
Od stolu se během večeře také nevstává – ten, kdo
vstane, příští rok spolu s ostatními u stolu sedět
nebude.
A chcete-li si pojistit štěstí, dejte si kromě rybí
polévky, kapra a salátu kousek okoralého chleba. Díky
němu budete mít v dalším roce štěstí.
z netu

Na co dát pozor o Štědrém dnu
Pozor si dejte na praní prádla o Štědrém dnu – prý to
do domu přinese smutek a neštěstí. A hospodyňky by
se měly mít na pozoru i při pečení cukroví. Spálená
cukrátka jsou totiž předzvěstí neštěstí v rodině.
Nejste-li na Štědrý den se svým partnerem, zapomeňte
na SMSky a e-maily a raději mu zavolejte. Jedna z
vánočních pověr totiž říká, že zamilované psaníčko
vytvořené na Štědrý den znamená brzký rozchod.
Od stolu se nevstává! Asi nejvíc je vánočními zvyky a
tradicemi svázaná slavnostní večeře. Ta by se měla
začít podávat s východem první hvězdy. A měla by
mít 9 chodů… uff! Chcete-li všem u stolu zajistit
pevné zdraví, položte pod stůl sekeru. Pokud na ni
každý před prvním soustem zlehka šlápne bosou
nohou, vyvaruje se zdravotním neduhům. Řetězem

Protivné, pitoreskní protahované pondělní poledne.
Prší proudem. Poslouchal. Přímo protipól pohody.
Prázdný pajšl provokativně pobolívá, pěkný průšvih.
Potom přítelkyně Priscila přinesla páteční polévku
prdelačku. Pohostí. Prima, paráda, pochutnal,
pohoda… Pozor, průser, parádní prudký průjem.
Pospíchá, papír pochopitelně pryč. Podělal prkénko,
podvlékačky,
podkolenku,
pantofle,
plovoucí
prkennou podlahu. Pokojská Pavlína Podlipná, padlá
panna, přibíhá.
Přinesla
papírové proužky.
Povzbudivě pousmívá, provokatérka. Prsty perfektně
prošly přes papír, prekérní. Páchne. Proč, proboha?
Povzdechl. Prosí, přineste pomocné prostředky.
Pračka plná. Pavlína plaše pláče.
Přišel problematický prokurista Prokop. Protuneloval
penzijní prostředky prduchů. Prosázel, prochlastal. Po
předlouhém procesu poseděl pět podzimů, Pankrác.
Pitomě prohlíží podělané prádlo, podivuje, pokukuje,
plká pitomec. Prý prase. Protiva. Proklínám, Perun
per. Praštím pravačkou, Prokop potácí, padá, pápěra,
padavka.
Potom pomalu popošel pokojem, prodýchal. Promptně
pečlivě propláchl, protáhl, provoněl, převlékl. Přisedl,
popil portugalské portské, pochutnal. Přiopil, překulil,
postel prima, přemýšlel. Přijde příští pátek, perfektní
polojasná podzimní pohoda. Příjemné. Pojednou
pokojně pousnul. Poklid. Právem.
Řešení úlohy: Rozdělíme 10 napůl, polovina bude 5;
to vynásobeno samo sebou dá 25. Potom odečteme od
25 požadovaný součin 40 a zůstane -15. Vezmeme-li
z toho odmocninu a přidáme k 5ti a odečteme od 5ti,
vyjdou veličiny, které vynásobeny mezi sebou dají 40.
Jmenovitě 5 + √−15 . 5 − √−15 = 40 Jejich
součet je 10. Takovéto úlohy vedly k zavedení
imaginární jednotky a komplexních čísel.

A slovo závěrem
Nějak to letos uteklo. Coby dup tu máme advent. To
krásné období, kdy se navzdory předvánočnímu shonu
zapálí svíce na adventním věnci a posedí se u něj
s kávou či čajem v tichém rozjímání nebo popovídání
si s partnerem. Je úplně jedno, jestli očekáváte příchod
mesiáše nebo jen tak v pohodě posedíte, zameditujete.
Co vánoční zvyky a tradice? Pěstujete je? Polibky pod
jmelím či cesmínou, skořápkové lodičky, lití olova,
rozkrojené jablko, šupiny či mince pod talíř, rozkvetlá
barborka….. Házení střevícem či třesení stromem
bych vám odpustil, ale aspoň jednu koledu byste znát
měli
Pro mnoho lidí se už dnes křesťanský charakter Vánoc
vytrácí. On je v nich i archaický pohanský nádech
návratu slunce a pro některé je to prostě taková
uzávěrka roku – má dáti – dal. Se Silvestrem, jako
valnou hromadou.
Užijte si krásné vánoce v kruhu svých nejbližších,
Nový rok přivítejte pokud možno vzpřímeně a
v r. 2018 ať vám slouží zdraví a štěstí se vám
nevyhýbá. Pak budete spokojení a úsměv bude zdobit
vaši tvář.

