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Motto
„Inteligentní

lidé se snaží problémy
řešit, geniální se je snaží nedělat!
Z citátů, reklam, inzerátů a…

„Hranice mezi dobrem a zlem, nadějí a zoufalstvím
nerozdělují svět mezi "námi" a "nimi". Ta hranice
probíhá prostředkem každého z nás.“ R. Fulghum
„Jediný způsob, jak získat lásku za peníze, je koupit si
psa.“
„Nikdy nemáš druhou šanci udělat dobrý první
dojem.“
„Ženy chtějí hodně věcí od jednoho muže, muži chtějí
jednu věc od mnoha žen.“
„Nedávno jsme si připomněli první dochovanou
zmínku o krádeži bicyklu: Cyril a Metoděj přišli o
kolo roku 863.“
„Svaly, které otvírají ústa, jsou silnější, než ty, které je
zavírají. O tom se přesvědčil každý, který kdy
zasedal v nějakém výboru.“

Víte, že?


Paradox biozemědělství: Bio zemědělství
produkuje do ovzduší méně emisí (o 20% při
pěstování plodin a 4% při chovu domácích
zvířat). Kdyby v Evropě bylo jen bio zemědělství,
vypěstovali by jen 40% plodin oproti současnosti,
neb výnosy jsou nižší. Zbývajících 60% by bylo
nutné dovážet, což by se projevilo na zvýšení
emisí. Je proto jen pro někoho (naštěstí).



Co přimělo Maye k opuštění jejich měst po
staletích prosperity? Bylo to období sucha a
vyčerpání půdy z přemnožení obyvatelstva?
Nedávno zjistili v sedimentech městských nádrží
v Tikalu vysoký obsah rtuti, pocházející zřejmě,
z oblíbené červené barvy rumělky. A také DNA
sinic produkujících toxiny. Když se civilizace
rozkládá, jde to pak rychle.



Japonec Tsutomu Jamaguči je jediným, kdo
absolvoval a přežil oba atomové útoky. Nejprve
na služební cestě v Hirošimě asi 3 km od
epicentra se mu natrhl bubínek, popálil se. Když
se vrátil domů do Nagasaki zažil to znovu opět 3
km od epicentra, tentokrát bez zranění. Zemřel až
v r. 2010 v 93 letech.



Roy Sullivan se stal lidským hromosvodem, když
přežil 7x úder blesku. Pravděpodobnost jednoho
úderu je přitom 1 : 3 000 000. První zásah v r.
1942 ho připravil o prst na noze, další až po
dvaceti letech a pak v rychlém sledu. Vždy přežil.
V r. 1981 ho opustila manželka a on se zatřelil.



22 letý Alan Magee v lednu 1943 vypadl bez
padáku z hořícího bombardéru B-17 poblíž Saint
Nazarre. Volný pád z výšky 6700 m kupodivu

Pravicový, liberálně-konzervativní chem.inž. občasník.

přežil se zlomenými končetinami a četnými
vnitřními zraněními. Skleněná střecha nádražní
budovy jeho pád zázračně zbrzdila.

Slovo úvodem
První ryze pozimní měsíc nás může obšťastnit
příjemným babím létem, stejně tak jako nevlídnými
plískanicemi. Ale každopádně pro nás začne přírodu
vybarvovat nádhernou paletou podzimních barev.
Jako protiváhu jara. Na jaře květy, na podzim barvy.
Nebýt toho, že pak přijde studený déšť a zimní větry,
byl by to kandidát na nejkrásnější období roku. Otázka
ovšem je, nakolik budeme mít čas a chuť opájet se
krásou přírody. Covid-19 je tu s námi a vůbec
nevypadá na to, že by nás hodlal opustit. Ba naopak se
mu daří stále lépe, jak my se musíme vracet
k normálnímu životu a chránit své hospodářství a
zdravotní opatření už nás obtěžují. A tak zase chodíme
do divadel, kaváren a na sportovní utkání a to se
covidu líbí. Tak tu bude s námi a hned tak nás
neopustí.

Jen pro vnitřní potřebu OIS!



Archie Jewell se stal hlídkařem na Titanicu, 14.
dubna 1912 se dostal se do záchranného člunu č.
7 a jako jeden z 706 lidí přežil. Ovšem o čtyři
roky později vzal práci na Britannicu, sesterské
lodi Titanicu a najel s ním 21.11.1916 na minu a
opět přežil jeho potopení. Napotřetí už mu ale
štěstí nepřálo a když vezl raněné na lodi Donegal,
potopilo je v kanálu La Manche německé torpedo.
Jewell byl mezi obětmi.



Vědci teprve nedávno zjistili, že spermie
neplavou jako úhoři, že by kmitaly v jedné
rovině. To se tak jeví jen pod mikroskopem. Ve
skutečnosti vykonávají složitý 3D pohyb. Spíše
jako vodní vydry. http://jdem.cz/fgqhd7



Nejstarší lidský nápis našli archeologové 300 km
východně od Kapského města. Je napsán
červeným okrem na kousku kamene a připomíná
hast tag #. Byl nalezen ve vrstvě staré 73 tisíc let.
Jedny z prvních kreseb s enašly ve třech
jeskyních na Pyrenejském poloostrově. Vznikly
asi před 64 tisíci lety a připisují se neandrtálcům.

Zajímavá matematika
Na rozcvičení: 2 007 : (2 + 0 + 0 + 7) –2 . 0 . 0 . 7 =?
Z dvojmístného čísla vytvoříme číslo čtyřmístné tak,
že číslice čísla dvojmístného napíšeme ještě jednou
vpravo (ve stejném pořadí). Kolikrát bude čtyřmístné
číslo větší než původní číslo dvojmístné?
Představte si, že máte kovový zvon jako na obrázku,
který je připojen na
čerpadlo.
Uzávěry
na
trubkách 1, 2 a 3 jsou
zavřené. Hlavní uzávěr je
otevřen, zvon je ponořen do
vody a čerpadlo je spuštěno.
Čerpadlo vytváří ve zvonu
podtlak,
který
dovnitř
nasává vodu. Když je zvon
plný vody, hlavní uzávěr se uzavře a čerpadlo vypne.
Nyní se naráz otevřou uzávěry trubek 1 až 3 a na vás
je určit, z které trubky bude voda stříkat nejdál. z netu

Je nutno bojovat s fake news?
Normální člověk, lapený v dnešní mediální síti, to
nemá opravdu lehké. Jako pavouci na něj útočí
protichůdné informace a nepomůže mu ani
přesvědčení našich babiček, bylo to v televizi, tak to
musí být pravda. Nemusí a nebývá. Jednou je
zloduchem Putin, protože si urval zpět Krym, jindy
zase Číňani, politická korektnost a dekadence zavede
Západ do záhuby, o EU ani nemluvě, nebo všichni
jsou stejně špatní a Česko si má najít tu správnou
cestu samo. Jednomu by se z toho zatočila hlava nebo
neudělalo dobře. A do toho se ještě ke všemu řada
správňáků snaží lidem určovat, co mají poslouchat a
co ne.
Proti dezinformacím a fake news se nedá přímo
bojovat, aniž by se s vaničkou nevylilo i dítě.
Varování před falešnými zprávami vypadá na první
pohled nevinně a správňácky, ale je záludné. Ze
stejných důvodů, proč se i osvícená diktatura za čas
zvrhne. Kamenem úrazu je, kdo a jak bude určovat co
ještě ano a co už ne. Nakonec se mu zalíbí
ovlivňování mínění lidí. Co je větším zlem, že řadu
lidí uvedou dezinformace ve zmatek nebo to, že
zúžením mantinelů omezím jejich svobody? Jedinou
alternativou je vzdělání lidí a ať si vyberou. Protože
vzdělaného člověka fake news přinutí o problému
přemýšlet a ujasnit si jak to vlastně vidí on. A u
cenzury zase proč mi to zakazují a co tím vlastně
sledují. Pokud už elity neodolají pokušení národ učit a
formovat, neměly by mentorovat a odsuzovat, ale jen

Založeno r. 1996

sdělit, takto vidím problém já, má ty a ty stránky,
vyberte si. O pravdě se nehlasuje, ta nějaká je, ale
názor na ni si každý vybere dle svého přesvědčení.
Já vím, hezky se to povídá. Lidé mají nakonec
takovou vládu, jakou si zaslouží. Ale co když v nějaké
velké zemi lidé podlehnou manipulaci, a v
demokratických a svobodných volbách, si vyberou
nového Hitlera nebo Stalina? Jako svoji dobrovolnou
volbu většiny. Respektovat jejich svobodu nebo je
ještě nějaká svoboda nadstátní, opravňující zásah?
OSN je jen symbolická a nefunkční v globálnějších
konfliktech, kdo se má ujmout role četníka?
My posedlí snahou o absolutní bezpečnost a
pasováním viny neradi slyšíme, že jsou i problémy,
které nemají rozumné řešení. A problém informační
propagandy patří mezi ně. A pak špatné řešení nebo
žádné řešení vycházejí na stejno. Jedinou útěchou pak
je, že vzdělání a zdravý úsudek zůstávají v takových
situacích výhodou.

Hacknutá čeština
Skunk - zkr. „stará kurva u nového koryta“, tedy
politik, který se neustále vrací v dresu nových
stran či hnutí
Haranténa - nucený pobyt dětí doma po uzavření škol
kvůli koronaviru
Chčaj – urologický čaj
Lesana - tzv. přírodní žena, která o sebe moc nepečuje
Zášoustí - hezké místo, zákoutí v přírodě, ideální na
sex
Výkalné - poplatek za umožnění výkonu potřeby
Alzaheimer - stav, kdy zapomenete, co jste si
objednali v e-shopu
Kočka v prášku – jed na hlodavce
Šrajtoflenka - žena milující peníze
Offproud – vybitý elektromobil
Charakterka – poslední dobrota (chlebíček,
jednohubka apod.) na talíři, platu, kterou si nikdo
nebere, protože "má charakter"
z netu

Jsem rád, že jsem bělochem
Možná je to dnes trochu opovážlivé prohlášení, ale je
to tak. Ti všichni, co teď útočí na bělochy a házejí na
ně špínu za činy před mnoha generacemi, jim totiž v
skrytu duše závidí. Závidí, že jsou potomky lidí, kteří
vybudovali současnou civilizaci a základy toho, že se
má řada lidí dobře. Zkrotili páru, elektřinu i atom.
Natolik dobře, že veškeré své úsilí nemusí soustředit
jen na shánění obživy, ale také mohou pranýřovat bílé
a pokřikovat na demonstracích. Barva kůže tady není
zásadní, spíše úsilí, zvídavost a vytrvalost. A umět
myslet na budoucnost.
V lidské historii existovaly různé systémy. Zatratíme
Římany za to, že využívali práce otroků a feudálové
nevolníků? Marxisté zatracovali zlé kapitalisty
vykořisťující dělníky. Ale to byly tehdejší
hospodářské vztahy a bez nich by společnost
nepřežila. Po bitvě je každý generálem a kritizovat to
z dnešního pohledu je obdobné, jako vyčítat předkům
proč používali volské potahy a nevyrobili si parní
stroje nebo spalovací motory. Prostě to tak tehdy
chodilo a posuzovat jestli to bylo správné z dnešního
hlediska, nemá žádný smysl. Asi jako hodnotit
jeskynního strážce ohně z hlediska dnešních
protipožárních předpisů. Je to historie lidstva a my
bychom se měli spíše starat o to, aby dnes
nedocházelo k utiskování lidí oproti dnes platné
legislativě.
V loňském roce běžel v české televizi seriál o našich
šlechtických rodech Modrá krev, který neodolatelným
způsobem moderoval pan František Kinský. Tehdy
jsem si uvědomil, že šlechta nebyla šlechtou jen kvůli
majetku, ale také kvůli své vizi a odhodlání ji
naplňovat. Líbila se mi opakovaná teze, že majetek
není jejich osobním vlastnictvím, mají ho v

opatrování, aby ho předali stejný nebo zvelebený
svým potomkům. Jednotliví představitelé dokazovali,
že nebyli elitou národa náhodou a mají co říct i
současnosti. Obdobným způsobem byla v racionální
Evropě postupně vybudována současná demokratická
civilizace, kterou dále rozvinuly kdysi Spojené státy.
Ta, jako dílo bílého muže, přinesla nakonec i svobodu
otrokům všeho druhu a dalším utlačovaným. Byla
sebevědomá a dokázala se ubránit i před dvěma
totalitními hrozbami dvacátého století.
V historii byly i jiné významné civilizace
nesouvisející s bělochy, ale vždy byly založeny na
konzistentní vizi a jejím důsledném uplatňování.
Každá civilizace má však podobně jako lidský život
vymezené období výsluní, stínu a konce. Ta naše nyní
prochází krizí, kterou bych nazval krizí z blahobytu.
Jak jinak vysvětlit samoobviňující a destruktivní
tendence z vlastních liberálních řad? Zabývání se
okrajovými problémy, adorací menšin, diverzitou
pohlaví a mezilidských vztahů. Vždy, když společnost
řádně nefungovala, hledal se nepřítel. Vnější nepřítel.
Dnes se však hledá v nás a rodí se nové náboženství –
klimatický
alarmizmus.
Politická
korektnost
modifikuje i jazyk ve smyslu Orwellova newspeaku.
Stále více se zdá, že Orwell byl prorokem. Zapomněli
jsme směr a cíl, především ten vertikální.
Nechce se mi však věřit, že by bílý muž tak snadno
vzdal své kořeny a svoji civilizaci. Že by rezignoval.
Na to je příliš krásná a stála úsilí mnoha pokolení.
Snad si ještě vzpomeneme na své otce a dědy.
Musíme začít znovu u svých dětí a vnoučat. A proto
jsem rád starým bílým mužem.
.

Slabikář r. 2050
Ema má burku.
Máma je Táta.
Ahmed je hodný.
Kebab je dobrý.

pochopení vesmíru by bylo třeba chápat spíše v
logaritmické, než lineární stupnici. Tam bychom lépe
vtěsnali všechny zkoumané a porovnávané jevy. Ale
na logaritmické škály není náš mozek moc stavěný a
chybí mu představivost, protože se s mnoha
exponenciálními závislostmi v běžném životě
nesetkáváme. Nám blízká lineární škála je vhodná pro
srovnávání souměřitelných jevů. K těm hrubě
nesouměřitelným už ale musíme přistupovat
logaritmicky.

Štěstí jako v Kokuře
Toto japonské úsloví má původ z konce druhé světové
války. V době atomového bombardování bylo
japonské město Kokura náhradním cílem za Hirošimu.
Tam však bylo dobré počasí a tak na Kokuru nedošlo.
Ale při druhém útoku 9. srpna již byla Kokura
primárním cílem. Jenomže bombardéry se asi o 40
minut zdržely a zatím se obloha nad Kokurou zatáhla
mraky, které neumožňovaly přesné zaměření. Proto
piloti zvolili náhradní cíl, kterým bylo Nagasaki.

Málem nás vyhubila sopka Toba
Před 74 tisíci lety vybuchl na Sumatře indonéský
supervulkán Toba. Množství vyvržené horniny činilo
kolem 2800 km³, současně bylo vyvrženo okolo 3300
megatun aerosolu kyseliny sírové. To vše zhoršilo
probíhající dobu ledovou, která i tak dávala lidem
zabrat. Průměrná teplota ještě klesla o 6-12 °C.
A pokles trval zhruba tisíc let. Není divu, že genetické
studie ukazují, že v tomto období klesl celkový počet
lidí na planetě na pouhých deset tisíc dospělých
jedinců. Celé lidstvo by se vešlo na fotbalový stadion.
To zamávalo s naší genetickou variabilitou a měli
jsme na mále. Proto se DNA dvou goril žijících ve
stejném pralese se od sebe liší víc než v případě
grónského Eskymáka a Křováka z pouště Kalahari.
A proto si tak snadno předáváme i genetické defekty.
A pak se řekne sopka, i když nejsilnější za 450
milionů let. Mám za to, že oteplení se přežívá lépe,
než doba ledová.

Vyznáte se v menhirech?
Menhir je do země zasazený stojící podlouhlý
kamenný blok, většinou bez výraznějšího opracování.
U nás třeba Zkamenělý pastýř na Slánsku.
Dolmen je primitivní stavba z velkých balvanů
(megalitů). V nejjednodušším případě tvoří dva
kameny „stěny“ a jeden „střechu“. Šlo patrně o
pohřební komory.
Kromlech je skupina menhirů uspořádaná do tvaru
kruhu či elipsy, případně půlkruhu (Stonehenge)

Neratovický Stonehenge

Ošidnost časového měřítka
My posuzujeme čas tak nějak podle svého života.
Rozlišujeme okamžité denní záležitosti a pak epochy
jako mládí či stáří. Tyto intervaly si přece jen
dovedeme představit, vcítit se do nich. Kolem nás jsou
ale i jiná časová měřítka. „Život“ geologických hornin
se měří na miliony let a během něho se také mění a
vyvíjí, i když nám připadá, že jsou stálé. Naopak život
jepice je velmi krátký, obvykle jeden až tři dny, takže
ani nepřijímá potravu. Věnují se proto čistě jen
rozmnožování. Jsou ještě kratší doby životnosti jevů.
Třeba vír, vytvoří se u vodopádu, zatočí po pár sekund
a zase zanikne.
Klasickým příkladem různých časových měřítek je
náš vesmír. Jeho trvání nějakých 18,6 miliard let nám
moc neříká. Také dobu trvání naší sluneční soustavy
4,5 mld. let si těžko dovedeme představit. I to, že 66
milionů let je Země bez dinosaurů. Jakž takž chápeme
2000 let našeho letopočtu. A co se toho do nich vešlo.
Ve vesmíru jsou ale i krátké gama záblesky o
nesmírné energii, která by nás mohla zahubit a
přicházejí k nám i radiové záblesky trvající jen
několik milisekund. Ještě podivnější je vakuum,
neboli „nic“ ve kterém zuří náhodné fluktuace částic
trvající jen méně, než tzv. Planckův čas. Planckův čas
je časový interval, který je definovaný jako doba
potřebná pro překonání Planckovy délky pro foton ve
vakuu. Ten už si nepředstavíme a činí asi
5,391×10−44 s
Čas je tedy rozlehlý, podobně jako prostorová
souřadnice. Naše chápání času je postaveno někam
doprostřed a je lineární. Jeden okamžik přichází po
druhém a tvoří spolu řadu. Jednou ale máme vnímat
řady složené ze sekund, jindy měsíců, či roků a pak
tisíciletí a milionů let. To nám moc nejde. Čas pro

se voda podrazí nohy následující vlně a ta se přes ni
přežene stříbřitým přelivem. Rachotí voda i oblázky.
Je to sugestivní, jako zírat tiše do plamenů. Já se
vydržím minuty dívat na fascinující čáru mořského
obzoru, který zde není kažen ostrovy, a žasnout nad
tím, co vody máme na planetě. Ubezpečuji se také, že
je Země opravdu kulatá, to když se na obzoru zjevuje
nějaká větší loď.

Gortanova uvala
Sotva pár kilometrů od centra Puly je delší skalnaté
pobřeží, kde jehličnatý les sahá až přímo k moři.
Jmenuje se poeticky Lungo mare, snad z dob, kdy
Istrie po první světové válce patřila Itálii, ale spíše
ještě z dob dřívějších, kdy Pula byla jednou ze dvou
námořních základen Rakouska-Uherska a žilo zde víc
obyvatel, než dnes. I v současnosti tu zůstalo plno
Italů a ulice mají dvojjazyčné názvy.
Skalnaté pobřeží, kterým vede malá silnice se
zpomalujícími retardéry, se po chvíli lomí v pravém
úhlu a vytváří Gortanovu uvalu (zátoku). Les v ní
skrývá malé parkoviště a příjemnou kavárničku, kam
můžete zavítat na občerstvení, v našem případě na
kávu. Pak už jen terasovitý vyzděný přístup k moři a
typická oblázková pláž, ne širší, než nějakých 70 m.
Je lemovaná zdejšími piniemi, které mají dlouhé
jehlice, světleji zelené, než naše borovice. Také letní
horký vánek, přicházející z lesa bývá nasycen jejich
pryskyřičnou vůní. Dávám přednost pozorovat pláž a
moře z vyzděné terasy, odkud dobře vidím i okolní
divoká skaliska a také ladná těla dívek a žen v
bikinách a hned vedle i zlomyslné připomínky, co s
jejich těly udělá pouhých padesát let. Tu a tam zátoku
přelétnou
racci
nebo
krkavec
se
svým
charakteristickým zakrákáním.
Voda je průzračně čistá a odhaluje převalující se
oblázky, malé rybky a občas i medúzky. Za tu vodní
modř ovšem turista zaplatí daň nezbytností nosit boty
do vody, i když místní to zvládají sem tam i bez nich.
Oblázky našince tlačí, vestoje i vleže a tak je
rozhodně lepší se připravit.
Pro nás suchozemce je magické naslouchat
opakujícímu se hukotu mořského příboje a sledovat,
kdy přijde větší vlna. Není to vždy ta sedmá. Vracející

I když mořská voda více nadnáší, vstupuji do moře
zásadně s molitanovou „žížalou“, která nadnáší ještě
více. Letos jsme ozkoušeli i paddleboard. Když mě na
něm dvanáctiletá vnučka Anička vezla ležícího
naznak, konstatovala dcera Lucie, že to vypadalo jako
rituální pohřeb nebožtíka. Tak jsem se musel
pochlapit a projet se i vsedě. Postavit jsme se
netroufli, i když obě vnučky se tak pohybovaly s
naprostou samozřejmostí.
I když je v Pule plno hezkých a zajímavých pláží,
zejména na poloostrově Verudela, kde jsme kdysi
vdali dceru a viděli i delfíny, tak já si nejvíc oblíbil
Gortanovu uvalu. Mám tam vše, co se mi líbí a na
okolních skaliscích se mi podařilo na video zachytit i
rozjímající jeptišku v hábitu. Tak co si přát více¬?
Dodatek: Zátoka je pojmenována po chorvatském
vlastenci Vladimiru Gortanovi, který organizoval
tajné hnutí za odtržení Istrie od fašistické Itálie a byl
chycen a v této zátoce a 17.11.1929 popraven
zastřelením, protože zavinil smrt. Má zde i moderní
pomník.

Staročeské míry
Tucet je 12, mandel 15, půlkopa 30, kopa 60, veletucet
144.
Žejdlík 0,353 l, holba 0,7075 l, máz 1,41 l, vědro
56,6 l.
Lot 17,5 g, unce 35 g, hřivna 280g, libra 560g,
Píď 19,76 cm, loket 59,28 cm, sáh 177,84 cm, látro
207,48 cm.
Řešení úlohy: 223-0 = 223; Čtyřmístné číslo bude
101-krát větší, než to dvoumístné.
Se zvonem je to tak trošku chyták, protože všechny
turbky začnou nasávat vzduch a voda jednoduše
odteče spodem zvonu ven. (vše pro střední školy)

A slovo závěrem
Jestlipak si někdo z vás vzpomene, že před 102 lety
získali i vybojovali naši předci samostatnou
republiku? Byl u toho i můj děda, legionář na Rusi.
Měli z toho velkou radost a byli jednotní
s Masarykovou vizí. Německy a maďarsky mluvící
obyvatelstvo už jásalo méně, ale republika se zdárně
rozvíjela. Jen díky nim tady teď můžeme mudrovat,
zda euro ano či rozhodně ne. Jinak bychom ho už
dávno měli, tedy pokud by naši předci nepadli u
Stalingradu. Do nového „Rakouska-Uherska“ jsme už
zase dobrovolně vlezli, takže moc stupňů volnosti
nám už nezbývá. Ale udělali jsme to po zralé úvaze,
protože stát někde sám opodál si malý stát dovolit
nemůže. Stejně tak si nemůže dovolit být rozpolcený a
rozhádaný a přesto je. A když už tedy jsme, tak se
snažme, aby nebyl. Stačí troška tolerance a slušnosti.
Čím chytřejší telefon, tím blbější majitel – také na
sobě pozorujete pravdivost tohoto bonmotu? Nejen, že
si už nepamatuju žádná telefonní čísla, data narozenin,
na kalkulačce se přistihnu, že i násobím dvěma a do
kupeckých počtů zpaměti se už nepouštím. Říká se
tomu digitální demence.
Doufejme, že déšť a současné ochlazení ještě
nepředznamenávají konec babího léta, které nás bude
hřát a zlatit i v říjnu, navzdory chladnějším ránům a
případným ranním mlhám.

