
č. 90 Listopad  201

O I S†
Nepostradatelný informa
 
 

Slovo úvodem
Tak se právě pouštíte do 
To už si zasloužím malé zamyšlení, ne? 
dá práce pořád něco vymýšlet? Já vím, namítnete, že 
kdyby mě to nebavilo, ned
samozřejmě pravdu. Je v tom i nostalgická vzpomínka 
na léta v TIÚ a OISu. Byly to idylické doby 
proměřování, modelování, ale
bezmetanolovým alkoholem,
i filosofickými diskusemi. 
že jsme byli mladí. A protože jsme byli šikovní, 
tehdejší jednobarevný sv
obrazu svému a vytvořit si sv
to.   

Motto

Sto mužů může postavit tábor, jenom žena 
dokáže vytvoř

Z citát ů, reklam, inzerát
„Kdyby někdo odnaučil kvasinky 
by to nejdokonalejší teroristický 
rozvrátil a zlikvidoval evropskou civilizaci
„Důstojník z povolání je muž, kterého v mírové dob
živíme, aby nás v době války poslal na frontu
„Muž dokáže každou ženu dostat tam,
chce mít.“ 
„Muži dělají za řečí tečku, ženy dvojte
„Existuje teorie, která tvrdí, že kdyby jednou n
přišel na to, k čemu vesmír je a pro
okamžitě zmizel a jeho místo by zaujalo n
mnohem bizarnějšího a nevysv
jiná teorie, která tvrdí, že už se to stalo

Víte, že?
• V Antarktidě se narodilo už nejmén

první v r. 1978 (E.M.Palma). Prvním 
jižním pólu byl 26.12.1969 Josef Sekyra v
americké expedice Deep Freeze.

• Horizont událostí, místo kam m
dohlédnout je 93 mld. sv
Ze vzdálenějších míst k
nestačilo doletět. Je to více, než by prost
odpovídalo stáří vesmíru 13,7 mld. let, protože 
tento se mezitím neustále rozpíná.
vesmíru je tedy pohledem do minulosti.

• Ve vesmíru je jen 4,6
skrytá temná hmota a 72
naznačuje, že naše př
chybné a budou vyžadovat n

• Ročně se ve světě vyrobí asi 700
(diacetylmorfin). Nejvíce v
„zlatém trojúhelníku“ Barmy, Thajska, Vietnamu 
a Laosu. 

• I ty nejdrsnější bakterie mohou být užite
vývoji vakcin. Výjímkou není ani zlatý 
stafylokok. 
http://www.osel.cz/index.php?clanek=6482

Iberské st
Pochutnáváme si na 
zakoupených u citrusových sad
přijíždíme k Lisabonu. Na jeho p
tyčí na 75 m vysoké brán
žehnajícího městu Lisabonu.  K
ním jezdí výtah a je odsud kouzelný výhled na 
Lisabon. Zbývá už jen př
dlouhém mostě, který vypadá jak kalifornský Golden 
Gate Bridge.  Někdy kolem roku 711 bylo m
dobyto Maury, kteří je ovládali až do r. 1147, kdy je v 

12  možno nalézt též na http://hlubucek.net
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Slovo úvodem  
pouštíte do čtení devadesátých OISovin! 

malé zamyšlení, ne? ☺ Víte, co to 
co vymýšlet? Já vím, namítnete, že 

to nebavilo, nedělal bych to. A máte 
pravdu. Je v tom i nostalgická vzpomínka 

na léta v TIÚ a OISu. Byly to idylické doby 
ování, modelování, ale i oslav s 

bezmetanolovým alkoholem,  spojených s kytarou, ale 
i filosofickými diskusemi. Svět byl jednodušší i proto, 
že jsme byli mladí. A protože jsme byli šikovní, 
tehdejší jednobarevný svět jsme si dovedli přihnout k 

it si svůj vlastní. Takže díky za 

Motto 

e postavit tábor, jenom žena 
řit domov.  Konfucius 

ů, reklam, inzerát ů a…  
il kvasinky vyrábět alkohol, byl 

by to nejdokonalejší teroristický čin, který by zcela 
rozvrátil a zlikvidoval evropskou civilizaci“. 

stojník z povolání je muž, kterého v mírové době 
války poslal na frontu“ 

Muž dokáže každou ženu dostat tam, kde ho ona 

ku, ženy dvojtečku“. V. Burian 
„Existuje teorie, která tvrdí, že kdyby jednou někdo 

emu vesmír je a proč tu je, vesmír by 
zmizel a jeho místo by zaujalo něco ještě 

jšího a nevysvětlitelnějšího. Existuje 
jiná teorie, která tvrdí, že už se to stalo“.   D. Adams 

Víte, že? 
ě se narodilo už nejméně 10 dětí, 

r. 1978 (E.M.Palma). Prvním Čechem na 
jižním pólu byl 26.12.1969 Josef Sekyra v rámci 

expedice Deep Freeze. 

Horizont událostí, místo kam můžeme teoreticky 
je 93 mld. světelných let (8,8.1026m). 
ějších míst k nám světlo ještě 
ět. Je to více, než by prostě 
ří vesmíru 13,7 mld. let, protože 

to se mezitím neustále rozpíná. Pohled do 
vesmíru je tedy pohledem do minulosti. 

Ve vesmíru je jen 4,6 % viditelné hmoty. 23 % je 
skrytá temná hmota a 72 % temná energie. To 

uje, že naše představy vesmíru jsou spíše 
chybné a budou vyžadovat nějakou novou revizi. 

tě vyrobí asi 700-800 t heroinu 
). Nejvíce v Afghanistánu a v 

„zlatém trojúhelníku“ Barmy, Thajska, Vietnamu 

ější bakterie mohou být užitečné při 
vývoji vakcin. Výjímkou není ani zlatý 

http://www.osel.cz/index.php?clanek=6482 
 

Iberské st řípky 4 
Pochutnáváme si na čerstvých pomerančích 
zakoupených u citrusových sadů a plni očekávání 

Lisabonu. Na jeho předměstí Alamada se 
m vysoké bráně socha Krista (28 m) 
ěstu Lisabonu.  K vyhlídce těsně pod 

e odsud kouzelný výhled na 
Lisabon. Zbývá už jen překročit řeku Tejo po 2,2 km 

ě, který vypadá jak kalifornský Golden 
ěkdy kolem roku 711 bylo město 
ří je ovládali až do r. 1147, kdy je v 

možno nalézt též na http://hlubucek.net   
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ní zdroj pracovníků býv. OIS           

rámci rekonkvisty dobyl s pomocí
francouzských a německých rytířů první portugalský 

král Alfonso. Za druhé světové války byl Lisabon 
rejdištěm tajných služeb, dnes je rejdišt
Kde začít? Čtvrť Belém se nalézá v západní 
města a právě odtud vyplouvali slavní portugalští 
mořeplavci na své objevitelské výpravy. Slávu 

jednoho z nich, Vasco da Gamy, př
Belém (Belémská věž), která byla postavena v 16. 
století. Tato obranná, ale přesto elegantní stavba, se 
stala jedním ze symbolů města. Nedaleký 
objevitelů (Padrão dos Descobrimentos) p
slavnou éru portugalských mořeplavc

připomíná půdorys kříže nebo meče a č
Stalinův pomník (i svým osudem). Pů
byl postaven pro propagandistickou výstavu 
Salazarova režimu, která se konala roku 1940 a nesla 
název Portugalský svět. Ale byl roku 1958 roze

aby jeho současnou repliku znovu vzty
Byl znovupostaven při příležitosti pě
smrti Jindřicha Mořeplavce, který také stojí v

           Jen pro vnit

O V†I N Y
          Pravicový, liberální  chem.inž. ob

rámci rekonkvisty dobyl s pomocí anglických, 
řů první portugalský 

ětové války byl Lisabon 
m tajných služeb, dnes je rejdištěm turistů. 

 Belém se nalézá v západní části 
 odtud vyplouvali slavní portugalští 

eplavci na své objevitelské výpravy. Slávu 

jednoho z nich, Vasco da Gamy, připomíná Torre de 
ž), která byla postavena v 16. 

řesto elegantní stavba, se 
ěsta. Nedaleký Památník 

(Padrão dos Descobrimentos) připomíná 
řeplavců. Ze strany 

če a čelně tak trochu 
v pomník (i svým osudem). Původní památník 

byl postaven pro propagandistickou výstavu 
Salazarova režimu, která se konala roku 1940 a nesla 

t. Ale byl roku 1958 rozebrán, 

asnou repliku znovu vztyčili roku 1960. 
íležitosti pětisetletého výročí 

eplavce, který také stojí v čele 

„fronty na maso“. Co si nesmíte v
nechat ujít, je 
založil roku 1502 Manuel I. Portugalský jako výraz 
díků za šťastnou výpravu Vasco da Gamy do Indie, 
jeho stavba byla dokon
nacházejí hroby krále Manuela I. a jeho ženy Marie 
Aragonské, krále Jana III. a jeho ženy Kat
Habsburské; jsou tam i náhrobky mo
da Gamy. Celý klášter i jeho vnit
filigránsky vyzdobeny. Op
„fialové stromy“. Lisabon se rozkládá na 
svahů, tak se dost našlapete. Situaci uleh
pouličních výtah
výše. Nejvě
Santa Justa
45 m a otevř
a inspirovaný pa
Eiffelovkou. Má 
dřevěný 
interiér. Nem
také opomenout 
do Comércio
překladu Obchodní 
náměstí), známé také 
jako Terreiro do Paço 
(česky Palácové 
náměstí), jedno z 
největších a 
nejkrásnějších nám
v centru Lisabonu. 
Náměstí je ohrani
třemi patry a z jižní strany širokou 
přízemí se nacházejí arkády až do výšky prvého patra, 
druhé patro je osazeno balkony se železným 
zábradlím. St
krále Josefa I.

Čtyřicet kilometr
nejzápadně

Souřadnice mysu Roca, 38°47
tedy již západn
památníku na útesu vypínajícím se p
metrů nad hladinou Atlantiku. Na mysu Roca je 
bělostný, stále funk
sledovali a snímali ten nejzápadn
slunce v Evrop
skalisky bě
jsme i malá m
či Batalha obsahující 
barokní památky z
k vedoucím mocnostem Evropy. m
portugalské Lurdy v
(dvě dívky a chlapec) zjevovala Panna Marie. 
Předpovědě
pokračovala až do 
vždy ve stejnou hodinu. P
října 1917 se do doliny Iria vypravilo 70 tisíc lidí 
včetně noviná
toho dne se stane zázrak, aby všichni uv
pršelo, ale n
zaznamenalo, že v poledne se mraky roztrhaly a 
odhalily slunce v podob
obloze a zář
světla. Poté se slunce odd
klikaté dráze k 

Jen pro vnitřní potřebu OIS! 

O V†I N Y 
Pravicový, liberální  chem.inž. občasník.   Založeno r. 1996

„fronty na maso“. Co si nesmíte v žádném př
nechat ujít, je klášter řádu sv. Jeronýma. Klášter 
založil roku 1502 Manuel I. Portugalský jako výraz 
ů za šťastnou výpravu Vasco da Gamy do Indie, 

jeho stavba byla dokončena roku 1511. V klášteř
nacházejí hroby krále Manuela I. a jeho ženy Marie 
Aragonské, krále Jana III. a jeho ženy Kat
Habsburské; jsou tam i náhrobky mořeplavce Vasca 
da Gamy. Celý klášter i jeho vnitřní prostory jsou 
filigránsky vyzdobeny. Opět zde kvetly krásné 
„fialové stromy“. Lisabon se rozkládá na řadě kopc

ů, tak se dost našlapete. Situaci ulehčuje ř
čních výtahů, které vás vyvezou o desítku metr

výše. Největší a nejznámější z nich Elevador de 
Santa Justa vysoký 

m a otevřený r. 1902 
inspirovaný pařížskou 

Eiffelovkou. Má 
ř ě dobový 

Neměli byste 
také opomenout Praça 
do Comércio (v českém 
řekladu Obchodní 
ěstí), známé také 

jako Terreiro do Paço 
česky Palácové 
ěstí), jedno z 
ětších a 

ějších náměstí 
v centru Lisabonu. 

ěstí je ohraničeno třemi stejnými bloky budov se 
řemi patry a z jižní strany širokou řekou Tejo. V 
řízemí se nacházejí arkády až do výšky prvého patra, 

druhé patro je osazeno balkony se železným 
zábradlím. Středu náměstí vévodí jezdecká socha 
krále Josefa I. 

řicet kilometrů od Lisabonu se nachází 
nejzápadnější výspa Evropy mys Cabo da Roca. 

řadnice mysu Roca, 38°47′ s. š., 9°30′ z. d. 
tedy již západně od Greenwiche), jsou vytesány na 
památníku na útesu vypínajícím se přibližně

ů nad hladinou Atlantiku. Na mysu Roca je 
ělostný, stále funkční maják. Strávili jsme zde i noc a 
ledovali a snímali ten nejzápadnější ze všech západ

Evropě. Kolem rostou sukulenty a pod 
skalisky běsní stříbropěnné vlny oceánu. Navštívili 
jsme i malá městečka Sintra, Mafra, Obidos, Alcobaca 
i Batalha obsahující často překvapivě velké gotické

barokní památky z doby, kdy Portugalsko patř
vedoucím mocnostem Evropy. město Fátima

portugalské Lurdy v r. 1917 se zde třem pasáč
ě dívky a chlapec) zjevovala Panna Marie. 
ř ěděla i konec světové války. Zjevení 

čovala až do října, vždy třináctého v mě
vždy ve stejnou hodinu. Při posledním zjevení 13. 
íjna 1917 se do doliny Iria vypravilo 70 tisíc lidí 
č ě novinářů a fotografů na základě tvrzení dě

toho dne se stane zázrak, aby všichni uvěřili. Hust
pršelo, ale nespočetné množství pozorovatel
zaznamenalo, že v poledne se mraky roztrhaly a 
odhalily slunce v podobě matného disku, rotujícího po 
obloze a zářícího nad celým okolím různými barvami 
ětla. Poté se slunce oddělilo od oblohy a vrhlo se po 

klikaté dráze k zemi. Nakonec se vrátilo na své místo 

 
asník.   Založeno r. 1996 

žádném případě 
. Klášter 

založil roku 1502 Manuel I. Portugalský jako výraz 
astnou výpravu Vasco da Gamy do Indie, 

ena roku 1511. V klášteře se 
nacházejí hroby krále Manuela I. a jeho ženy Marie 
Aragonské, krále Jana III. a jeho ženy Kateřiny 

řeplavce Vasca 
ní prostory jsou 

t zde kvetly krásné 
ř ě kopců a 
čuje řada 

, které vás vyvezou o desítku metrů 
Elevador de 

emi stejnými bloky budov se 
Tejo. V 

ízemí se nacházejí arkády až do výšky prvého patra, 
druhé patro je osazeno balkony se železným 

stí vévodí jezdecká socha 

 od Lisabonu se nachází 
Cabo da Roca. 

′ z. d. (jsme 
, jsou vytesány na 

řibližně 140 
 nad hladinou Atlantiku. Na mysu Roca je 

ní maják. Strávili jsme zde i noc a 
jší ze všech západů 

. Kolem rostou sukulenty a pod 
nné vlny oceánu. Navštívili 

ka Sintra, Mafra, Obidos, Alcobaca 
 velké gotické a 

doby, kdy Portugalsko patřilo 
Fátima jsou 

řem pasáčkům 
 dívky a chlapec) zjevovala Panna Marie. 

tové války. Zjevení 
ináctého v měsíci, 

i posledním zjevení 13. 
íjna 1917 se do doliny Iria vypravilo 70 tisíc lidí 

 tvrzení dětí, že 
ěřili. Hustě 

etné množství pozorovatelů 
zaznamenalo, že v poledne se mraky roztrhaly a 

 matného disku, rotujícího po 
znými barvami 

lilo od oblohy a vrhlo se po 
zemi. Nakonec se vrátilo na své místo 



a lidé, kteří byli předtím promo
Tato událost je známá jako "slune
Katolická církev uznala pravost zjevení ve Fátim
roce 1930. Dnes je to navšt
chrámem a nádvořím ne nepodobným tomu u sv. Petra 
v Římě. Poutníci se zde kají, modlí nebo prosí o 
pomoc. 
Druhé největší portugalské m
především portským vínem, které si oblíbili Angli
a jezdili si sem pro něj. Dodnes jsou zde historické, 
funkční sklady a firmy i historické lod

Douro svážely sudy portského k
cestou nezkazilo, přidávali do n
alkoholu lehce převyšuje 20 %. Má opravdu n
sebe i když ke každodennímu pití by asi nebylo. Další 
dominantou města je dvoupatrový most 
Dom Luís I, který postavil Eiffel
zvláštností jsou dvě vozovky nad sebou, po kterých je 
možno se dostat z jednoho b
dolní i horní části mě
nachází ve výšce 60 metrů
pouze pro pěší a pro jednu z linek portsk
Líbila se nám i menší mě
církevní areál romanticky tém
do Monte. Portugalsko je p
dimenzí s vedlejšími silnicemi trochu p
naši domovinu, plná historických památek, k
jakoby trochu žalovaly, že dob

Zážitky z expedice Iberia 2012

 

I problemati č
něco vzkazují

Co mají společného taková jména jako Mordechai 
Chaim Rumkowski, Jakob Edelstein nebo Emil Hácha 
či Alois Eliáš? První dva byli šéfy ži
samosprávy v lodžském ghettu a v Terezín
Hácha vzal na svá bedra prezidentství v Protektorátu a 
Alois Eliáš byl tamtéž premiérem. Jejich životy 
ilustrují Čechům až př
neobětuji a nepřijmu ten mocenský post, kde 
mnohé zmírnit, přijde n
možné přikyvovat ďáblovi a snažit se minimalizovat 
škody? Tento jistě potenciáln
praxi končívá špatně. Pro to malé dobro se 
příliš namočí a ztratí své krédo. Aby zachránili p
desítek či stovek lidí museli židovští správci tvrd
organizovat válečnou výrobu pro N
policii, která si ve své tvrdosti nijak nezadala se svými 
německými protějšky a ur
finálního transportu, aby vyhov
Snažili se získat čas. Nakonec systém semlel i je. Oba 
zemřeli roku 1944 v Osv
legionáře Aloise Eliáše za jeho pomoc odboji nakonec 
zatkli a popravili sami N
Háchu, právníka a renomovaného soudce 
uvěznila československá policie už 13.kv
Krátce na to 27. června na Pankráci zem

Jak je hodnotí historie? V
rozporuplně. Přitom jejich situace vyžadovala asi více 
statečnosti, než vzít do ruky samopal, post
Němců či vyhodit do pově
vyhnout odpovědnosti. V
Nelze koketovat se zlem a p
většina lidí volí nevšímavost a neangažovanost. Máme 
to tak trochu v národní povaze, po
přeženou. Možná i proto jsme z
Slovany. Když se chcete n
vždy taháte za kratší konec. Poznal to Chamberlain a 
poznají to i představitelé euro
vztahu k militantnímu 
názory, že do KSČ je tř
zevnitř. Jenomže nad zlem nikdy nezvít
proti němu jasně nevymezíte. To ud
Churchill a nakonec zvít
nepostaví do volby o roli správce n

ředtím promočení, byli zcela suší. 
Tato událost je známá jako "sluneční zázrak". 
Katolická církev uznala pravost zjevení ve Fátimě v 
roce 1930. Dnes je to navštěvovaný areál s velkým 

řím ne nepodobným tomu u sv. Petra 
. Poutníci se zde kají, modlí nebo prosí o 

tší portugalské město Porto proslulo 
edevším portským vínem, které si oblíbili Angličané 

a jezdili si sem pro něj. Dodnes jsou zde historické, 
ní sklady a firmy i historické lodě, které po řece 

Douro svážely sudy portského k nalodění. Aby se víno 
řidávali do něj brandy, takže obsah 

řevyšuje 20 %. Má opravdu něco do 
sebe i když ke každodennímu pití by asi nebylo. Další 

ěsta je dvoupatrový most Ponte de 
, který postavil Eiffelův žák. Jeho 

ě vozovky nad sebou, po kterých je 
možno se dostat z jednoho břehu řeky na druhý, a to z 

části města. Vrchní patro, které se 
nachází ve výšce 60 metrů nad vodou, dnes již slouží 

ší a pro jednu z linek portského metra. 
Líbila se nám i menší městečka Braga, Guimaraes a 
církevní areál romanticky téměř v mracích Bom Jesus 
do Monte. Portugalsko je příjemná země našich 

vedlejšími silnicemi trochu připomínajícími 
naši domovinu, plná historických památek, které 
jakoby trochu žalovaly, že dobře už bylo. 

Zážitky z expedice Iberia 2012 

čtí hrdinové nám 
co vzkazují  

ného taková jména jako Mordechai 
Chaim Rumkowski, Jakob Edelstein nebo Emil Hácha 
i Alois Eliáš? První dva byli šéfy židovské 

samosprávy v lodžském ghettu a v Terezíně. Emil 
Hácha vzal na svá bedra prezidentství v Protektorátu a 
Alois Eliáš byl tamtéž premiérem. Jejich životy 

říliš blízkou úvahu: „Když se 
ijmu ten mocenský post, kde mohu 

ijde někdo mnohem horší“. Je 
blovi a snažit se minimalizovat 

potenciálně statečný postoj však v 
. Pro to malé dobro se člověk 

a ztratí své krédo. Aby zachránili pár 
i stovek lidí museli židovští správci tvrdě 

nou výrobu pro Němce, židovskou 
policii, která si ve své tvrdosti nijak nezadala se svými 

jšky a určovat lidi, kteří půjdou do 
finálního transportu, aby vyhověli kvótám Němců. 

as. Nakonec systém semlel i je. Oba 
eli roku 1944 v Osvětimi-Treblince. Generála a 

e Aloise Eliáše za jeho pomoc odboji nakonec 
zatkli a popravili sami Němci. Starého a nemocného 
Háchu, právníka a renomovaného soudce zatkla a 

eskoslovenská policie už 13.května 1945. 
ervna na Pankráci zemřel.  

Jak je hodnotí historie? V nejlepším případě 
řitom jejich situace vyžadovala asi více 

nosti, než vzít do ruky samopal, postřílet pár 
i vyhodit do povětří vlak a pak se stáhnout a 

ědnosti. V tom je svět nespravedlivý. 
Nelze koketovat se zlem a přitom se neumazat. Proto 

tšina lidí volí nevšímavost a neangažovanost. Máme 
národní povaze, počkat až se chmury 

eženou. Možná i proto jsme zůstali nejzápadnějšími 
Slovany. Když se chcete nějak dohodnout se zlem, 
vždy taháte za kratší konec. Poznal to Chamberlain a 

ředstavitelé euro-americké civilizace ve 
 islámu. Za totality byly i 

Č je třeba vstoupit a rozložit ji 
. Jenomže nad zlem nikdy nezvítězíte, pokud se 

ě nevymezíte. To udělal Winston 
Churchill a nakonec zvítězil. Osud nás doufejme 
nepostaví do volby o roli správce nějakého ghetta 

nebo protektorátu, ale denně nás konfrontuje s
či rodícími se zly nejrůznější povahy. Budeme
akceptovat nebo přehlížet, pomalu zdomácní a 
porostou. My se zvolna staneme jejich sou
možná je budeme i relativizovat. A pak jednou…. nám
zbudou jen oči pro pláč.  
 

Logická úloha 
Otci je 44 let, 44 měsíců, 44 týdnů a 44 dn
narozeniny otec naposledy slavil? 

Kdyby ješt ě žili brusi
Náš jazyk je plný cizojazyčných pojm
zdomácněly. Nové přibývají a zdomácň
už „brusiči jazyka českého“ vzdali, jinak bychom se 
mohli dočkat takových to tvarů: 

salát  zelenochrupka  
ironie  usmívka  
tramvaj  kolejoběžka  
lední hokej ledostrčka  
kopírka  množka  
papír  bělopiska  
víkend  týdnolenoška  
chat  kláboska  
internet  všechnověďka-všud
tv seriál  dlouhočumka  
mobil  dálkokecka  
SMS  dálkopiska  
MMS  dálkočumka  
mail  síťopiska  
výbojka  úsporosviťka  
klávesnice písmotlačka  
 
 

Nejcenn ější značky sv
 

Značka Obor

1 Apple IT  
2 IBM IT 
3 Google IT 
4 McDonalds Fast food
5 Microsoft IT 
6 Coca Cola občerstvení
7 Marlboro tabák
8 AT&T telekomunikace
9 Verizon telekomunikace
10 China Mobil telekomunikace
11 General Electric průmysl
12 Vodafone telekomunikace

Zajímavé je, že v nich dominují firmy z
telekomunikací. Nenaznačuje to, že nás za pár let 
po realitní krizi, krize z nadhodnocení t
„nehmotných“, takřka virtuálních oborů

Nejrychleji rostoucí značky za poslední rok

 
Značka Meziroč ě

1 Facebook 74 %
2 Hermés 61 %
3 MasterCard 53 %
4 Ralph Lauren 51 %
5 Starbucks 43 %
6 Clinique 43 %
7 Rolex 36 %
8 Visa 34 %

 

Energie padajícího lejna
Po jedné malé rodinné oslavě jsem m
sen. Zelení byli opět v parlamentu a práv
mezi prioritní obnovitelné zdroje využití energie 
padajícího lejna. Všimli si totiž, že když 200 g lejno 
padá odpadní rourou WC ze sedmého poschodí nabírá 
značnou rychlost. Lejno však rourou nepadá samo. Je 
hnáno nejméně 5 kg splachovací vody. To už máme 
5,2 kg padající hmoty. Uvolní se tím energie  e = 
5,2*7*3,5*9,81 = 1250 J.  Zhruba polovina obyvatel 
žije ve městech, ale ne všichni bydlí v sedmém pat
Odečteme tedy ještě kojence a batolata a uvažujme jen 
polovinu energie. Tedy  E = 4 500 000 * 625 = 2 812 
500 000 J neboli 2,812 GJ.  Každodenn
zemi přichází vniveč 2,8 GJ energie. Tato energie by 
každý den přemístila na 143 000 tun zeminy z výkopu 
hlubokého 2 m a to už stojí za úvahu. Za rok už je to 
přes 1 TJ energie. Koncepce byla tedy jasná, ale jak 
tuto energii jímat? V tom zelení nebyli jednotní. 
Evidentně zabudování turbinky do odpadní stoupa

ě nás konfrontuje s malými 
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Obor 
Mld. 
USD 

 182,951 
115,958 
107,875 

Fast food 98,188 
76,658 

čerstvení 74,286 
tabák 73,612 
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Mld. 
USD 

74 % 33,233 
61 % 19,161 
53 % 20,759 
51 % 5,086 
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36 % 7,171 
34 % 38,284 

Energie padajícího lejna 
ě jsem měl neobvyklý 

t v parlamentu a právě prosadili 
mezi prioritní obnovitelné zdroje využití energie 
padajícího lejna. Všimli si totiž, že když 200 g lejno 

rourou WC ze sedmého poschodí nabírá 
nou rychlost. Lejno však rourou nepadá samo. Je 

 5 kg splachovací vody. To už máme 
5,2 kg padající hmoty. Uvolní se tím energie  e = 
5,2*7*3,5*9,81 = 1250 J.  Zhruba polovina obyvatel 

le ne všichni bydlí v sedmém patře. 
kojence a batolata a uvažujme jen 

polovinu energie. Tedy  E = 4 500 000 * 625 = 2 812 
500 000 J neboli 2,812 GJ.  Každodenně tedy v naší 

 2,8 GJ energie. Tato energie by 
emístila na 143 000 tun zeminy z výkopu 

hlubokého 2 m a to už stojí za úvahu. Za rok už je to 
es 1 TJ energie. Koncepce byla tedy jasná, ale jak 

tuto energii jímat? V tom zelení nebyli jednotní. 
 zabudování turbinky do odpadní stoupačky, 

jak navrhovala K. Kvak  by vzhledem k prom
konzistenci vedlo k ucpání a katastrof
kontroval s nápadem, aby stoupa
sklepě na lopatky vodního kola, které by roztá
generátor. To zase odporovalo ustanovení zákona o 
ochraně obč
prosazovalo názor, že by bylo lepší, aby ob
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Nobelovu cenu za r. 2012 za medicínu charakterizuje 
výzkum kmenových bun
budoucí náhradní orgány
práce s jednotlivými 
Letos poprvé také Nobelova cena není 
nejlukrativn
Internetový miliardá
jeho nadace letos poprvé vyhlásil Cenu základní 
fyziky. Dosta
fyziky a s ní spojená prémie 
cca 60 milion

Řešení úlohy:  48. narozeniny

Na světě je nepochybn
Počínaje sd
Každý vám chce najednou n
mem. Co zakládat „ml
nahodilo téma a pak se o n
třeba „a nebo také tohle….“ a zase ml
nejen mlčelo, ale o tématu také p
sice trochu jinak, ale splnilo by to ú
než ohnivá diskuse „dvou
zapomínáme p
Někdo nám n
papouškujeme. A vidíme rud
pravý opak nebo nás chce p
strany. Těm, co nám nutí své memy, to tak vyhov
Mnoha slovy se dá zakrýt myšlenka a samotná 
podstata. Kdy se vám naposledy stalo, že jste si o 
něčem něco mysleli, pak si p
si „No jo, na tom n
Jestli si na to ješt
zlé. Navíc dost 
kterých se sami moc neorientujeme. A pak je dobré 
slyšet více názor
něco o člov
jak se zachoval tu 
udělat si názor, promyslet to ze všech úhl
od politických stran, které sv
shrnou do jednoho líbivého sloganu. Zjednodušení 
sice někdy pomáhá pochopit, ale také umí zavád
scestí. 

Už jsem toho 
je krásnej“. Tak mén

avrhovala K. Kvak  by vzhledem k promě
konzistenci vedlo k ucpání a katastrofě. RNDr. Kaplan 
kontroval s nápadem, aby stoupačka volně ústila ve 

ě na lopatky vodního kola, které by roztáč
generátor. To zase odporovalo ustanovení zákona o 

občanů před pachy. Militantní křídlo zelených 
prosazovalo názor, že by bylo lepší, aby obč

rovnou nosili své exkrementy na vrcholy určených 
energetických věží a tam je shazovali na lopatky 
energetických zařízení, čímž by šetřili i vodu. 
Nakonec padlo rozhodnutí vypsat grant v hodnot

mil. Kč k vyřešení tohoto drobného provádě

Pak jsem se naštěstí celý zpocený probudil. Svěř
jsem se s tím jen vám, protože se děsím toho, kdyby 
se o tom doslechla EU. 

Volby 

Tak jdem zase v pátek volit, 
to se budu muset holit, 
vezmu kravatu a sako 
a zvolím zase ňáký pako. 

Oranžová růže ani modrý ptactvo, 
si nezaslouží moje nový šatstvo. 
Kdybych volil veverky, 
to bych dostal breberky. 

Uvidíme Kalousku, 
budem-li mít na housku. 
Volební lístky akční jsou čtení, 
jenom těm lidem po nás nic není. 

Karlovi se vždycky líbí, 
ten, který mu nejvíc slíbí. 
Anča, že je naštvaná, 
volí zase bolšána. 

Jak čekáme vždycky podraz, 
papaláši jsou náš obraz. 
Protože jsme volové, 
není to tu růžové. 

Co fr čí? 
Nobelovu cenu za r. 2012 za medicínu charakterizuje 
výzkum kmenových buněk, jakési pralátky 
budoucí náhradní orgány. V oblasti fyziky to byly 

jednotlivými fotony v rámci kvantové optiky.
Letos poprvé také Nobelova cena není 
nejlukrativnějším vědeckým oceněním sv
nternetový miliardář Jurij Milner či přesněji ř

jeho nadace letos poprvé vyhlásil Cenu základní 
fyziky. Dostalo ji devět vědců v oboru teoretické 
fyziky a s ní spojená prémie je tři miliony dolarů
cca 60 milionů korun. 

ešení úlohy:  48. narozeniny 
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