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

Slovo úvodem
Pilní přispěvovatelé s postarali o to, že i v tomto
měsíci držíte v ruce nové OISoviny. Ostatně blíží se
doba dovolených a třeba se budou hodit ať už za
prosluněných odpolední u vody nebo pod střechou
během vleklých medardovských monzunových dešťů.

Motto
„Odpouštěj jiným, neodpouštěj sobě“.

Říká se . . .
„Nesvádějte na zlý úmysl to, co lze vysvětlit lidskou
hloupostí“.

Zajímavosti
Víte, že ?
•

R. 2000 může být označen za „rok AIDS“
protože v tomto roce této chorobě podlehly
3 miliony postižených. V šestnácti afrických
státech je infikováno přes 10% dospělých a
v některých regionech dokonce až tři čtvrtiny
obyvatel mezi 15-40 let. V ČR je registrováno
500 infikovaných, přičemž u 148 se už
rozvinul AIDS. Na následky u nás zemřelo 89
pacientů. Infikovaným ženám se narodilo 32
dětí, z nichž jen 3 byly HIV pozitivní. Ve
světě je celkem nakaženo 36 milionů osob,
z toho 95% v rozvojovém světě. Rozšíření je
dvakrát vyšší, než předpokládaly odhady
učiněné před deseti lety.

O největším božském tajemství
Kdysi dávno na počátku všech věků se
bohové sešli na poradu, aby si řekli, kam
ukrýt před člověkem to největší božské
tajemství. První promluvil Brahma Stvořitel:
"Myslím, že nejlépe bude schovat tajemství
na vrcholek Himaláje, její mrazivou strmost
člověk nikdy nezdolá" Ale bohyně Kálí, která
byla stejně tou nejchytřejší ze všech,
nahlédla do své nesmírné kruhové paměti,
jež hledí vpřed i vzad, pousmála se a řekla:
"Varuju tě, Brahmo. Pravda, posvátná
Himaláj je dost strmá, ale člověk je bystrý a
zvídavý. A věř tomu, že již velmi brzy, za pár
prchavých miliard roků stane lidská noha i
na vrcholku Ču-mu-lang-my. A kde je pak
naše tajemství?! Jako druhý se přihlásil o
slovo Višnu Udržovatel a poněkud
podrážděně pronesl: "Věřím, že víš co
mluvíš, ale pak mám, Kálí, lepší návrh:
Uložme naše tajemství na dno oceánu. Jeho
dusivou hloubku člověk přece nemůže
zdolat!! Ale Kálí opět nahlédla do své
všeobjímající paměti a pravila: "I tebe varuji,
můj příteli. Oceán je sice hluboký a temný,
ale za pár miliard roků člověk a jeho plavidla
dobudou i dna oceánu, a co pak bude s
naším tajemstvím?" Třetí, už značně
rozzloben, promluvil Šiva Ničitel: Kálí, pořád
jen děláš zmatky! Budiž, třeba na tom něco
je. Ukryjme tedy své tajemství na Měsíc! A
ty, Kálí, se neopovažuj tvrdit, že se člověk
dostane i tam!" "Já velmi lituji, že znovu
musím zdržet chod božské rady, ale i tebe,
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můj milý, musím varovat. Chladná Luna je
sice vzdálená a pustá, pravda, ale vy stále
nechápete, jak moc je člověk zvědavý a že
časem stane lidská noha i na Měsíci!"
Tak to už bylo na tři bohy příliš, jeden přes
druhého se rozkřičeli: "Dost tvých zpupných
řečí, Kálí! Jsi-li tak chytrá, jak se stavíš, řekni
nám tedy, kam ukrýt božské tajemství!" Ale
Kálí se už dávno předtím podívala do své
paměti hledící vpřed i vzad a na otázku byla
připravena, a tak se sladce usmála a
odpověděla: "A co kdybychom, milí
kolegové, ukryli naše tajemství přímo do
člověka? Ručím vám za to, že člověk,
zvědavý a bystrý, v jeho hledání sleze
vrcholky nejstrmějších hor, potopí se na
mořské dno a proletí celý nehostinný
vesmír... ale hledat ho sám v sobě... kdepak,
na
to
jen
tak
nepřijde!"
Bohové zvážili její řeč a uposlechli. Jak
řekla, tak se stalo - a tajemství je dosud v
bezpečí - jen hledejte, dobrou noc, děti...

Bajka na akademické téma
Manažerská škola života
Lekce :
Vrána si sedí na stromě a celé dny nic nedělá. Králíček
uvidí vránu a ptá se jí:
"Můžu taky sedět jako ty a celé dny nic nedělat?"
Vrána odpověděla: "Samozřejmě, proč ne."
A tak se králíček posadil na zem pod vránu a
odpočíval. Z ničeho nic se objevila liška, skočila na
králíčka a sežrala ho.
Manažerská lekce:
Abys mohl jenom sedět a nic nedělat, musíš sedět
hodně, hodně vysoko.

Vzpomínka na únor
V létě minulého roku jsem prodělala operaci
horních cest dýchacích, tzv. dutin a
dozvěděla se, že na doléčení mám
absolvovat pobyt v lázních. Nárok na nástup
jsem měla do půl roku po operaci a tak už
jsem v průběhu ledna přestala počítat s tím,
že by mi pozvání přišlo - "třeba na
pojišťovně usoudili, že na tom nejsem tak
špatně, aby mi nárok na lázně odsouhlasili",
říkala jsem si. V druhé polovině ledna přišlo
pozvání na pobyt v lázních Karlova
Studánka s nástupem 2.2.t.r. A tak jsem se s
ne moc velkým nadšením vypravila na cestu.
Časné probuzení mi poskytlo překvapení tolik sněhu, co napadlo přes noc, už na
Mělníku dlouho nebylo! Odjížděla jsem
prvním ranním autobusem do Prahy.
Naštěstí tento autobus ještě minula pozdější
dopolední kalamita a tak jsem první etapu
zvládla "na čas". V Praze přesun metrem na
nádraží Florenc a po krátké době nástup do
autobusu, který mne dopravil do Jeseníku.
Část cesty jsme jeli ještě za tmy a tak jsem s
chutí doháněla spánkové manko. Druhou
část cesty jsem již sledovala kudy
projíždíme. Jak jsme se dostávali do stále
výše položených míst, sněhu na polích,
loukách i v lesích přibývalo. Cesta probíhala

bez problémů - bylo polojasno, což bylo
příjemné: chvílemi mi sluníčko hladilo po
tvářích, silnice byly sjízdné a tak jsem v
pohodě dojela do cíle další etapy. Ještě na
mne čekalo něco málo přes hodinu cesty
posledním autobusem na místo určení.
Cestou se zatáhlo, začal poletovat drobný
sníh, teplota byla jen málo pod bodem
mrazu - zimní horská idylka.
Karlova Studánka mne přivítala ve 1330
velkým množstvím sněhu. Silnice i chodníky
byly ale upravené a tak jsem snadno - i když
s těžkým kufrem - došla do přijímacího
domu.
Zapsali
si
mne,
vystavili
neschopenku,
poslali
na
lékařskou
prohlídku, přihlásit si stravování a pak se
ubytovat.
Bydlela
jsem
ve
snad
nejkrásnějším ubytovacím lázeňském domě
s názvem Slezský dům. Nebyl postaven jako
většina ostatních hned u silnice, ale o něco
výše až u lesa. V kopci kousek od domu byl
místní vodopád. Voda tam sice nepadá do
volného prostoru, ale zato se řítí z uměle
vytvořeného koryta dolů s kopce, aby se tam
dala poslušně zregulovat do malebné divoké
říčky. Ubytovací dům byl celý uvnitř před
relativně krátkou dobou renovován - to v
době, kdy tam bydlel pan prezident Havel prostředí, vybavení bylo moc pěkné, "na
úrovni". Později jsem zjistila, že lázeňská
správa postupně renovuje veškeré budovy,
takže bylo pěkně všude. Asi 200 m odtud byl
dům Libuše, kde fungovala lékařská služba,
marodka, jídelna, ubytování pro těžce
chodící pacienty (jediný dům s výtahem) a
byla zde umístěna velká část procedur. Na
ostatní procedury se chodilo do překrásné
starobylé budovy letních lázní.
Studánka je taková malá vesnička, kde je
kromě lázeňských hostů asi 260 stálých
obyvatel. Bydlí vlastně na obou koncích
"lázeňského centra" v prostých domkách i ve
vilkách, každý podle svých možností. Mnozí
si své obydlí přebudovali na penziony, kde
ubytovávají některé lázeňské hosty, kteří
zde jsou na dovolené. Veškerý provoz
zajišťuje jedna pošta, prodejna tabáku,
prodejna
upomínkových
předmětů
a
nejdůležitějšího
smíšeného
zboží
a
samoobsluha s potravinami. Vše ostatní lze
získat v 8 km vzdálené střediskové obci
Vrbno pod Pradědem. Pro lázeňské hosty
zde funguje kavárna, cukrárna, restaurace,
vše v nekuřáckém provedení. V malém
hotelu Džbán, ve kterém jsou ubytováni
povětšinou cizinci na dovolené, se smí i
kouřit a je tam velice draho. Další hotel
Hubertus měl být zrenovován po loňském
požáru na druhém konci Karlovy Studánky.
V době mého pobytu během měsíce se na
něm "vyřádili" tesaři, udělali mu překrásnou
střechu…. bohužel měsíc po mém odjezdu jak jsme viděli v televizi - znova vyhořel.
Kolem dokola jsou samé kopce, lesy,
překrásná příroda, kde podle vyjádření
lékařů je i vzduch léčivý. A tak jsme všichni
po
dopoledních
procedurách
měli
předepsány co nejdelší vycházky po kopcích
podle našich dechových možností. Byli mezi
námi i těžcí astmatici, kteří se vesměs

spokojili procházkami po Studánce a
nejbližším okolí. Z počátku jsem chodila
těmito místy s mou spolustolovnicí z jídelny,
když jsem se ale rozchodila a rozdýchala,
bylo mi to málo a začala jsem s jinými lidmi
poznávat i vzdálenější okolí. Nechodili jsme
moc rychle a délka našich procházek se
měnila podle počasí nebo event. únavy.
Chodili jsme denně podle počasí 2 až 4
hodiny, vzdálenosti se pohybovaly kolem 5
až 15 km. Našim turistům to bude možná k
smíchu, asi jsou zvyklí na větší výkony, ale
nám to tak vyhovovalo. V té malebné přírodě
bylo stále co obdivovat, za co být vděčen,
měli jsme tam i k Bohu blíž.
Velice mile mne překvapilo jak velká část lidí
ať z řad pacientů nebo personálu byla věřící
nebo Boha hledající. Prožila jsem tam
mnoho zážitků i na duchovní úrovni, ale to
by nezajímalo asi všechny a tak se o nich
nebudu zmiňovat, abych třeba někoho
nepopudila. Bude-li někdo mít zájem o
vyprávění na této úrovni, ví, kde mne najít.
Počasí se v průběhu mého pobytu několikrát
změnilo. Ráz počasí při mém příjezdu
přetrval asi 3 dny. Pak se oteplilo, spustil
prudký déšť a po jednom dnu nebylo po
sněhu v Karlově Studánce ani na stromech
lesů na okolních kopcích ani památky. Jen
na lesních cestách v místech, kde byl sníh
hodně ušlapán, zůstaly klouzavé ostrůvky
namrzlého sněhu. Po asi dvou takových
"nijakých" dnech přišlo jaro! Teploty sahaly
až k 10 stupňům, nádherně modrá obloha,
sluníčko zářilo od rána do večera - to byly
procházky s výhledy do okolí! Prostě paráda.
Trvalo to neuvěřitelných 8 dní. V té době
jsme si vyšli i na Praděd, kde samozřejmě
bylo stále hodně sněhu - ráj lyžařů - i když
prý na místní podmínky sněhu nebývale
ubývalo a uvažovalo se o zákazu lyžování.
Ale k tomu nedošlo. Počasí sice chvíli
váhalo, co si vybrat, zda si ponechat i nadále
svůj ráz nebo se zhoršit - a pak jsme se
probudili do 4 dny nepřestávajícího sněžení.
Napadlo víc než půl metru čerstvého sněhu,
lyžaři se přestali bát, že přijdou o svou
radost z lyžování, ostatní mohli prožívat
nádhernou bílou horskou zimu. Z oblohy se
hustě snášely vločky sněhu, jakoby z oblohy
padala nádherná, stále se měnící bělostná
záclona. Když jsme se další den probudili,
naskytl se nám nový pohled - zářivě modrá
obloha nad sněhem zapadanými okolními
kopci, právě vycházející sluníčko do velmi
mrazivého dne. Celý den pěkný, slunečný, s
barvou oblohy, jakou jsem snad ještě nikdy
neviděla - ta modř, až oči přecházely! Tak to
trvalo den co den 7 dní. Noční teploty kolem
minus 12o se díky sluníčku přes den
vyšplhaly k cca minus 5o, příroda lákala k
nádherným vycházkám po okolních kopcích.
Poslední dva dny bylo polojasno, foukal silný
vítr, který se dral pod bundy i čepice. Bylo
třeba chodit raději v lese, kde byl člověk
přeci jen trochu "za větrem" a zima tím
pádem snesitelnější. Den odjezdu se s námi
loučil sychravým, mlhavým počasím, snad
aby se nám až tak moc nestýskalo po těch
nádherných zářivých dnech plných sluníčka,
sněhu a zimní pohody.
Moc bych přála každému z vás prožití tak
nádherného měsíce, tolik potřebného
odpočinku a posílení zdraví. Pobyt v lázních
mi prospěl po všech stránkách: fyzické aktivní odpočinek, zlepšení zdravotní
stránky, psychické - duševní odpočinek bez
starostí o cokoli, povznášející zážitky
směrující člověka k pozitivnímu myšlení,
sociální - navázání nových přátelství i

duchovní - uvědomění si krásy, pokory,
vděčnosti…..

Karlova Studánka
(psáno 22.2.2001)

Jdu zimní krajinou
Brodím se sněhem téměř po kolena
Větve okolních stromů jsou obtěžkané
bílým nadělením
Kolem mne je sněhová pláň - bílá,
zářivá, čistá
Protíná ji divoká říčka
Voda obíhá sněhem pokryté kameny
a dere se prudce dopředu mezi mrazem
lemovanými břehy
Je ticho
Občas ve větvích stromů zašumí vítr
A řeka v tom tichu šeptá, bublá, vypráví,
provokuje představy a vzpomínky
Vyvolává to v mém srdci pokoj, klid,
vědomí přítomnosti Stvořitele a velikou
vděčnost
Vděčnost za možnost pobytu v tomto
kraji
za nové přátele
za všechnu tu nevýslovnou krásu
Všechno to ve mně hraje a zpívá
A já tiše šeptám: Děkuji!
(HL)

Jak
rozumět
prodejních agentů
techniky

hantýrce
výpočetní

NOVÝ - Má odlišnou barvu od předchozího
modelu.
ZCELA NOVÝ - Náhradní díly pro nový model
se neshodují s díly pro model předchozí.
NEDOSTIŽNÝ - Skoro tak dobrý, jako
konkurenční výrobky.
JEDNODUCHOST KONSTRUKCE - Výrobce
odřel až na kost své výrobní náklady.
JEDNODUCHOST OBSLUHY - Nedají se
provádět
žádná
provozní
nastavení.
POKROČILÁ KONSTRUKCE - Reklamní
agentura
nepochopila
funkci
výrobku.
KONEČNĚ JE TO TADY! - Uspěchaná práce.
Stejně nikdo nevěděl, že se něco podobného
připravuje.
TESTOVÁNO V PRAXI - Výrobce nemá na
pořádnou testovací laboratoř.
VYSOKÁ PŘESNOST - Jednotka, jejíž
součástky náhodou pasují na svá místa.
POUZE PŘÍMÝ PRODEJ - Továrna se nedávno
hrozně pohádala se svými distributory.
VÝSLEDEK MNOHALETÉHO VÝVOJE Konečně se to podařilo dát jakž-takž dohromady,
aby to fungovalo.
REVOLUČNÍ KONCEPCE - Liší se trochu od
podobných výrobků konkurenčních firem.
FUTURISTICKÝ DESIGN - Neexistuje žádný
lepší důvod, proč to vypadá tak, jak to vypadá.
VÝRAZNÝ - Jiná barva a tvar než ostatní
výrobky tohoto druhu.
BEZÚDRŽBOVÝ - Výrobek nelze žádným
způsobem opravit.
PŘEKONSTRUOVANÝ - Předchozí chyby se
podařilo odstranit, alespoň doufáme, že ano.
RUČNÍ PRÁCE - Montážní automaty jsou
obsluhovány dozorci bez rukavic.
PRAXÍ PROKÁZANÁ FUNKČNOST - Vydrží až
do konce záruční lhůty.
SPLŇUJE VŠECHNY STANDARDY - Rozuměj
výrobcovy, nikoli Vaše.
VYSOKÁ SPOLEHLIVOST - Vyrábíme to tak,
aby to alespoň vydrželo dopravu k zákazníkovi.
NOVÁ GENERACE - Stará konstrukce se
neosvědčila, snad tahle nová bude pracovat
alespoň trochu.

SOUČÁSTKY
S
VOJENSKÝMI
SPECIFIKACEMI - Podařil se nám dobrý kšeft na
aukci přebytků min. obrany.
ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY NA CELÉM ÚZEMÍ
STÁTU - Výrobek můžete vrátit na kterémkoliv
letišti.
NEVÍDANÝ VÝKON - Nic z toho, co jsme
vyráběli, nepracovalo právě takhle.
SESTAVENO S PŘESNÝMI TOLERANCEMI Konečně se nám to podařilo smontovat.
SPOKOJENOST
ZARUČENA
Ovšem
výrobcova, poté co si do kapsy nacpe Vaše
peníze.
ŘÍZENO MIKROPROCESOREM - Někdy to dělá
věci, které si neumíme vysvětlit.

Pozor na program Manželka 1.0
(FamilySoft informuje)
Dotaz uživatele:
Dobrý den,
Loni jsme provedl upgrade programu
Přítelkyně 1.0 na verzi Manželka 1.0 a nový
program nečekaně spustil proces Dítě
s mimořádně velkou spotřebou paměti a
systémových zdrojů. V návodu není tato
funkce zmiňována. Mimo to Manželka 1.0
také zasahuje do ostatních programů a
natahuje se již při bootování systému.
Ostatní programy, jako NočníPoker 10.3 a
Pivo 2.5 od té doby přestaly fungovat, při
jejich spuštění se systém zhroutí. Zdá se, že
Manželku 1.0 nemůžu ze systému odstranit.
Uvažoval jsem o návratu k Přítelkyni 1.0 ,
ale uninstall skončil neúspěšně. Může mi
někdo poradit ?
Odpověď:
Vážený uživateli, toto je velmi častý problém.
Mnoho lidí přechází z Přítelkyně 1.0 na
Manželku 1.0 , domnívajíce se, že je to
neškodná zábavná utilita. Ale Manželka 1.0
je operační systém navržený tak, aby sám
spouštěl ostatní aplikace. Nepouštějte se do
instalace !! Dodatečné odstranění Manželky
1.0 může mít za následek poškození
systémových zdrojů. Někteří uživatelé se
pokoušeli o Přítelkyni 2.0 resp. Manželku 2.0
, ale narazili na více problémů než u
původního systému. Bohužel Manželka 1.0
detekuje přítomnost Přítelkyně 2.0 , což
zapříčiní konflikty s následným kolapsem
systému. Jediná možnost jak se vyhnout
problémům
je
neinstalovat
software
Manželka, ale používat pouze Přítelkyně.
Verze Přítelkyně 1.0, 2.0 a 3.0 jsou
navzájem kompatibilní, dokonce se mohou
provozovat paralelně. Nyní je již pozdě,
můžete jen varovat vaše známé. Ještě
dodáváme, abyste si dal pozor na
nedokumentovanou automatickou instalaci
programu Tchýně 6.4.
web

Co je to globalizace?
Globalizace je, když anglická princezna s
egyptským obchodníkem havarují v pařížském

