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Jen pro vnitřní potřebu OIS!
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Nepostradatelný informační a inspirační zdroj pracovníků býv. OIS

Slovo úvodem
„A leje a leje“…Josef Kemr by to řekl jadrněji a měl
by pravdu. Letošnímu jaru ten přechod do léta moc
nejde. Potácí se mezi zimou a monzunem. Možná ti
hloubkoví vodohospodáři si mnou ruce, ale ti
povrchoví si rvou vlasy. My jsme skleslí z nedostatku
slunečního svitu a zkažených výletů. Teď mají výhodu
ti v krytém pracovním procesu – o moc nepřijdou a
ještě si vydělají.
Ale nebojte, potopa se vyprší a ještě budeme nadávat
na horko…

Motto
"Společnost je partnerstvím nejen mezi
žijícími, ale i mezi žijícími, mrtvými a dosud
nenarozenými." Edmond Burke

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

metodou. Žena dlouho nehloubá nad podstatou
diferenciální rovnice, ale záhy pochopí, že je třeba
vyjít z počátečního bodu. Hodnotu derivace, danou
rovnicí vynásobí malým integračním krokem a přidá ji
k dosavadnímu výsledku. Vždyť je to jako pletení,
přidávat očko k očku a tak se rozběhne po integračním
intervalu jako po jehlici. Tím si uvolní mysl a než
dojde na konec jehlice, pardon integrace, jakoby
mimochodem vyřeší, co uvaří k obědu, že musí
dokoupit brambory, že syn už odrůstá ze zimní bundy
a kam by jela ráda na dovolenou. A to nemluvím o
potřebě vymalovat. Jak prosté, že? Žena, využívaje
obou mozkových hemisfér, takto zvládá nejen
matematické, ale i fyzikální či biologické problémy
včetně milování. Konec konců to také svým střídáním
„hladce“ a „obratce“ připomíná pletení.
Takže ajťáci až se zase budete hmoždit s paralelním
programováním, hlavu jako škopek a nebudete vědět
kudy kam, podívejte se na své drahé polovičky.
Věřím, že vám ta inspirace pomůže.

Z citátů, reklam, inzerátů a…
„Žena je něco mezi květinou, zvířetem, člověkem a
andělem“.
„Absurdní je, že i tomuhle současnému marastu se
bude jednou říkat "staré dobré časy"“.
„Kdyby volby mohly něco změnit, už dávno by byly
zakázány“.
„Co jsem udělali jen pro sebe, zemře s námi, co jsme
udělali pro ostatní, zůstane nesmrtelné“.
O život můžeme přijít různě. Smrt je jen jednou z
možností.
Robert Fulghum

Víte, že?
•
•
•

•
•

Přelidnění už nehrozí, zajímavý článek.
http://www.osel.cz/index.php?clanek=6864
Chválit nebo trestat? Proč pochvala moc
nefunguje. http://www.scienceworld.cz/nezivapriroda/uloha-pochvala-versus-trest-1327/
Znáte bitcoiny? http://technet.idnes.cz/bitcoinvirtualni-mena-074/sw_internet.aspx?c=A130408_111554_sw_inter
net_pka
Šerpa Appa přezdívaný „himálajský tygr“ je
rekordmanem v celkovém počtu výstupů na
Mt.Everest, kde byl již 21krát.
Kdybychom za sebe poskládali každou žílu,
tepnu a vlásečnici, kterými proudí krev u
dospělého člověka dostaneme neuvěřitelné číslo
100 000 km, což je 2,5 násobek obvodu Země.

•

Vysoké IQ odhalí i pouhé koukání na obrázky:
http://www.osel.cz/index.php?clanek=6932

•

Posledního května nás „minula“ planetka, která
má vlastní měsíc. http://technet.idnes.cz/kolemzeme-proletne-v-noci-planetka-ktera-ma-vlastnimesic-p3y/tec_vesmir.aspx?c=A130531_202808_tec_vesm
ir_aha

Žena – přirozený paralelní
počítač
Informační technologie dospěly k fenoménu
paralelních výpočtů a programování teprve nedávno a
stále je opředen řadou peripetií. A přitom příroda tuto
záležitost realizovala s obvyklou grácií již dávno – ve
formě ženy. Chtěl bych to ilustrovat na příkladu
numerického řešení diferenciální rovnice Eulerovou

Jak se svět změnil…
Přečtěte si a uvědomte si, že to platí i pro nás:
http://neviditelnypes.lidovky.cz/mejlem-kolik-je-tibabicko-0yl/p_zabava.asp?c=A130506_230320_p_zabava_wag

Technická a materiální převaha
otupuje myšlení a vynalézavost
Je příjemné mít široké možnosti a zdroje, ale zároveň
to v širším měřítku vede k určité pohodlnosti a
šablonovitosti. Proč příliš přemýšlet, když stačí
sáhnout, vybrat a použít. Ti, kteří tyto možnosti
nemají, jsou nuceni přemýšlet a improvizovat. Rusové
tváří v tvář německé technické převaze vymysleli
jednoduchý, ale účinný Molotovův koktejl, teroristé z
Al-Kaidy použili dopravní letadla jako účinnou zbraň.
Když účinné analyzátory objeví na letišti pevnou
výbušninu, zkouší teroristé kapalné, které zreagují po
smísení a připravili nás tak o naše oblíbené nápoje na
cestách. Češi se běhen totality a nemožnosti získat
technické novinky ze západu naučili improvizovat a
opravovat i na západě neopravitelné, zatímco západní
specialisté vyměňovali modul nebo desku.
Každý uspořádaný systém, tedy i ten vzdělávací, vede
k určité strnulosti a šablonovitosti. Tím, že
upřednostňuje určitou vybranou cestu, zastiňuje ty
alternativní. Aby naučil, nastolí určité schéma. Řadu
lidí vystavěný dům vzdělání zafixovává a otupuje
jejich tvůrčí myšlení. Je to trochu začarovaný kruh,
protože bez vzdělání a znalostí nemá tvůrčí myšlení z
čeho stavět. Tvůrčí myšlení často znamená věci vidět
jinak, než čím se zdají být. Mikuláš Koperník musel
popustit uzdy fantazie, než přišel na to, že kolem
Země se vše netočí. Padající jablko údajně vnuklo
Newtonovi gravitační zákon. Dnešní technologie je
tak složitá, že ji bez důkladné materiální základny
nelze rozvíjet. To ale neplatí o teoretických
konceptech. Ostatně proto je i tolik výborných
indických matematiků nebo softwarových poboček v
Indii.
Chytří lidé se prosadí všude. Horší je to ale v euroamerické konzumní společnosti s těmi průměrnými.
Nemusí bojovat o přežití a tak často žijí v
jednoduchých životních schématech typu – nefunguje
to? Praštím do toho, nic. Tak jdu koupit nové.

O tvořivosti, drzosti
nevzdělaných a hloupé vědě
Zajímavý článek Fr. Koukolíka:
http://technet.idnes.cz/proc-jsou-vedci-nudni-ahloupi-koukolik-fcp/veda.aspx?c=A130108_184619_veda_mla

„Nej“ v oblasti stromů
Nejobjemnější strom je Sekvojovec obrovský,
pojmenovaný generál Sherman a má kmen o objemu
1 487 m3 a roste v Sequoia národním parku
v Kalifornii.
Nejstarším stromem je jedle, která už roste 9 500 let
v západním Švédsku.
Největší obvod kmene má Mexický tisovec zvaný
Montezumův cypřiš nebo El Gigante a měří 57,9 m.
Nejmenší strom měří jen 1,8 cm a je to sukulent druhu
Monanthes polyphyla. Roste v ČR.
dle 100+1

Pozor na fenomén „osobní
koučink“…
Vzpomínáte, jak poradenské firmy vysávaly/jí
podniky, aniž by jim zásadně pomohly?
Tak teď se šíří nová móda – osobní koučink Je
založen na líbivém principu. Nejde vám komunikace
s lidmi, máte problémy v sexu, špatně se učíte
cokoliv? Osobní kouč vás ujistí, že to ve vás je – jen
to vykopat. Vede vás, radí a přiměje aplikovat určité
postupy. Ne, že by to bylo principiálně špatné a
některým lidem to jistě i pomůže, ale nesmí se to
rozhodně stát masovým fenoménem s puncem
všeléku. Představuje to totiž lákavou formu obživy a
tudíž láká i různé šarlatány.

Také vás šokovali spolužáci?
Mne ano, když jsem na konec května dostal pozvánku
na sraz „50 let po maturitě“. To snad není možné, tak
dávno a pamatuju si z toho ještě něco? Faktem je, že
mnozí z nás pracně nasoukanou literární vědu již
nikdy více v životě nepoužili, zatímco jiní zas
nepotřebovali druhý Newtonův zákon či (a+b)2. Žádný
z nás zřejmě pak neuplatnil větný rozbor a všichni byli
rádi, že umí procenta, aby si spočítali výnosy z
cenných papírů či náklady na hypotéku.
Jasně, určité všeobecné vzdělání by mělo být. To
vidím, zvlášť, když se podívám na dnešní mladou
generaci.
Maturitní ples byl v slavné Lucerně a maturitní
večírek v zákoutích populárního Olympiku ve
Spálené. Jo to byly časy. Jinak sice dost temné, ale my
byli mladí a vše před sebou. Tak jsem aspoň udělal
třídní webové stránky, abychom společně zvítězili nad
tím Němcem a dali dohromady střípky našich
vzpomínek.
Stejně to je rozdíl, tehdy a dnes. Když jste volali
meziměstsky muselo to být na poště nebo přes
ústřednu. Volat do ciziny napadlo málokoho a byl
odposloucháván. Rádia byla velká a začínala ta
tranzistorová velikosti kufříčku. Počítalo se na papíře,
pomocí logaritmických tabulek nebo logaritmického
pravítka (umíte na něm ještě?). Fotilo se na černobílý
film. Televize byla stará deset let a černobílé
řádkované obrazovky nic moc. Objevil se první
magnetofon Sonet duo, na pásky. Škodovka vyráběla
Spartaka na poukaz a za nějakých 20 měsíčních platů.
Sourozenci Romanovi byli mistři světa v tancích na
ledě a my v hokeji pravidelně prohrávali s Rusáky.
Praní bylo postrachem žen i když obyčejné elektrické
pračky už byly. Pleny se vyvařovaly a žehlily. Horní
rychlostní limit na silnicích nebyl, ale ona auta zas tak
neuháněla. Pneumatiky se využívaly do roztrhání.
Slovo ekologie patřilo mezi ta cizí. Svoboda po
projevu také.

Rajská zahrada
Vyšplháte-li se v průhonickém parku až na jeho levé
úbočí, budete překvapeni tím, co naleznete na tomto
hřebeni. Za plotem jsou zde skryty genofondové

sbírky Botanického ústavu AV ČR. Ovšem musíte mít
štěstí a přijít v pracovních dnech, abyste našli vstupní
bránu otevřenou. Bude-li to koncem května, ohromí
vás neuvěřitelné barevné palety květů azalek a
rododendronů. Budete zírat v němém úžasu, co vše
dovede příroda a šikovné ruce vykouzlit. Oči

přecházejí na odstínech květů bílých, růžových,
oranžových, červených i fialových. V takové kráse
byste je jistě nenalezli ani v jejich domovině, předhůří
Himalají. Už proto, že tady jde především o umělé
hybridy vyšlechtěné do dech beroucí krásy. Nevíte, co
obdivovat dříve, jestli barvy nebo něžné tvary květů.
Barevné bochníky keřů se zvláště vyjímají na pečlivě
posekaném trávníku, který tvoří koberec celé zahrady.
Když pomalu končí období azalek, začínají rozkvétat
pivoňky a kosatce. Nemyslete si, že znáte pivoňky!
Těch tvarů a odstínů, co zde naleznete. Od prostých,
přes odvážně ukazující své zlaté tyčinky, až po
bohatce, kteří svůj plný květ sotva unesou. Však také
nebudete jejich jedinými návštěvníky. Zavalití
čmeláci, kterým už nektar poněkud stoupl do hlavy, se
slastně otírají o zlatavé tyčinky a jejich zemdlené
nožky září zlatem nalepeného pylu. To byla dnes
hostina. Přejdete k sousednímu záhonu plnému
kosatců. Tvary možná nejsou tak rozmanité, ale ty
barvy a odstíny. Větší i menší se zlatými kartáčky.
Převládají odstíny modré, fialové, hnědavé a žluté.
Sem tam narazíte i na růžovou. Na části zahrady
zůstala tráva neposečená, aby mohl návštěvník
obdivovat prosté květy rozkvetlé české louky. Snad

ještě krásnější je zahrada, přijdete-li v první půli
června. To je čas růží. Hned vlevo u vchodu vás
uvítají tři umělá jezírka plná vodních rostlin, irisů a
především květů leknínů. Graciézně plují na hladině
jako rusalky. Růžové, červenavé, bílé i do fialova. Na
stvolech rostlin tančí vážky se svými duhovými těly a

blanitými křídly. Rozhlédnete se a už to uvidíte.
Pestrobarevné záhony a aleje růží. Celá zahrada měří
na délku tak ke třem stům metrům. Pomalu se zvedá
do mírného svahu. Na obvodu je schována v objetí
korun vzrostlých stromů a to jí dodává zvláštního
důvěrného půvabu. Keřové růže jsou na pečlivě
okopaných záhonech a růže popínavé v pravidelných
řadách na podkladu hustého zeleného trávníku. Marně
se snažíte popsat tvary a barvy, které vidíte a vnímáte
tu symfonii spíše jako celek. Občas vám unikne
obdivný vzdech. Ano tahle, ale i tamta. Růží jsou tu
stovky a u každé jmenovka se jménem šlechtitele a
romantickým názvem, který svému výtvoru vybral.
Nejhezčí jsou růže za poklidného letního dne,

nasvětlené zlatícím sluncem a lemované modří
oblohy, na které líně plují bělavé kumuly. Lehce
znaveni a opiti tou krásou rádi usednete do lavičky
pod hrušku. Zde v chladivém stínu, ovíváni
osvěžujícím vánkem máte zahradu jako na dlani.
Najednou cítíte, že sedíte v němé pokoře, vnímáte

všudypřítomnou vůni a myšlenky i zrak jen bloudí
zahradou. Je vám volně, příjemně a až jaksi
slavnostně. A pomalu vám to dochází. Ano, jste v
biblickém ráji. Tady chcete zůstat navždy. Konec
konců na okraji je i pár stromů třešní a hrušní. Vůbec
se vám nechce vstát a jen sedíte a díváte se. Pomalu se
stáváte součástí zahrady, která symbolizuje věčný
koloběh života. Kde jinde byste to cítili lépe, než
tady? Nebude se vám chtít odejít. Možná to bude až
hladem nebo v každém případě v 17h přičiněním
zaměstnanců zahrady, protože brána se musí zavřít a
také růže chtějí spát. A vy si budete říkat, nejpozději
za rok jsem tady zpět.
Otevírací doba tzv. Botanická zahrada na Chotobuzi:
http://www.pruhonickypark.cz/index.php?site=default
&p=oteviraci_doby

A slovo závěrem
Opatrujte se, neklesejte na mysli, byť by vám občas i
čelist poklesla. To jsou jen drobnosti, protože život je
krásný a krásný bude, když mu to dovolíte. Starosti
jsou od toho, abyste je buď vyřešili nebo hodili za
hlavu. Za stejné situace se totiž můžete užírat nebo
vidět jiné pozitivní stránky.
Pocit štěstí je ve vás. Zaurgujte si ho, pokud snad
chemizmus vašeho mozku je na rozpacích.

