
č. 38 Prosinec  2004                     Jen pro vnitřní potřebu OIS! 

O I S†O V†I N Y 
Nepostradatelný informační a inspirační zdroj pracovníků býv. OIS                    Pravicový, liberální  chem.inž. občasník.   Založeno r. 1996 
 
 

Slovo úvodem 
Tak vánoce jsou už za dveřmi! Ženy se děsí 
předvánočních úklidů a vymýšlejí jakými 
cukrovinkami tentokrát oblaží a překvapí. Muži jsou 
nervózní z toho, že v tomto předvánočním shonu na 
čas zmizí klid a pohoda domova, které si tak cení a 
navíc budou muset tu louskat ořechy, tu luxovat či 
jinak přiložit ruku k dílu. Ale pak to všechno 
mávnutím proutku zmizí a u rozzářeného vánočního 
stromku a nad porcí kapra všichni zjihnou a 
podlehnou tomu pradávnému rituálu pospolitosti. 
Drobné neshody jsou zapomenuty a vánoce, to je 
především čas lásky, pohody a naděje. Je to doba, 
kdybychom všem drahým měli dát najevo, jak je nám 
s nimi dobře a jak jsme rádi, že je máme. Tak si je 
krásně užijte. 

Motto 
„Stát se moudrým, to je maličkost. Je třeba umět 
jen skrývat svou hloupost“           G. B. Shaw  
 

Z našich reklam a inzerátů 

66 letý, tlustý, smradlavý, neúspěšný, nevychovaný 
muž hledá ženu opačných vlastností. 

Prodám psa. Sežral mi tchýni. Zn.: Kupujte, dokud má 
chuť! 

sem blondýnka. Hledám peníze. Zn.: Můžou být i s 
mužem. 

Mladý, pohledný, sportovec, abstinent, nekuřák, 
finančně zajištěný. Auto, barák, chalupu na horách, 
tučné konto mám. Zn: Nikoho nehledám, jen se 
chválím. 

Inzerát cestovní kanceláře z Ukrajiny: Poznejte i vy 
krásy Ukrajiny. Vaše auto už tady je. 

 
Víte, že? 

• Workoholikem po genové injekci - zaměstnanci, 
pracující bez chyb, nestarající se o výši platu, to 
je ideál každého šéfa. Nyní se americkým 
vědcům podařilo objevit gen, který by umožnil 
udělat malým zásahem z lidí živé roboty, starající 
se jen o práci. Je to děsivá vize, připomínající 
slavný Huxleyův román "Konec civilizace". 
Člověku je vstříknuta směs genů pomocí injekce 
a v mozku dojde ke změně, která mu udělá z 
práce hlavní a jediný zájem aniž by se staral o 
výši platu. Národní institut duševního zdraví 
(NIMH) ve Washingtonu prováděl pokusy na 
opicích a doslova se mu z nich podařilo udělat 
workoholiky. Zaměřili se na gen, který se stará v 
mozku o rovnováhu mezi prací a odměnou. 
Podařilo se jim tento gen tak ovlivnit, že mozek 
zvířete nedostává informace o tom, kdy dostane 
za svoji práci ovoce, jak bylo zvyklé. Následkem 
toho pracovaly opice doslova jako posedlé a 
přitom dokonale bez chyb. "Je to strašlivá 
představa kdyby se takový objev dostal do rukou 
vůdcům nějakého totalitního režimu," přiznávají 
vědci z NIMH, ale ujišťují, že dokonalý úspěch u 
opic neznamená, že by vše stejně fungovalo i u 
lidí. "Naším cílem je objevit cesty, které by lidi 
zbavili duševních poruch jako je schizofrenie a 
deprese. K tomuto objevu došlo víceméně 
náhodou," tvrdí NIMH. 

• Proč je letos podzim zlatý? Krásně zbarvené listy 
stromů a keřů. Většinou jsou jasně žluté, ale 
některé také od slabě červené až po purpurovou a 
tmavě vínovou. Proč je podzim letos nádherně 

barevný? V listech se nyní rozpadá chlorofyl a 
vytrácí se tak zelená barva. Převládat začaly žlutá 
a oranžová barviva - kartenoidy. Ty byly v listech 
i v létě, ale schované pod chlorofylem. A navíc za 
to může počasí! Nejkrásněji se vybarvují, když je 
počasí slunečné a chladné, ale ještě neudeřil mráz 
a navíc je mírné sucho. Všechny tyto podmínky 
letošní podzim splnil. Lépe jsou vždy vybarvené 
listy, které jsou víc na světle. 

• Evropská unie minulý měsíc na zasedání ministrů 
zahraničí v Lucemburku rozhodla, že v nových 
evropských pasech budou povinně dva 
biometrické prvky, a to otisk palce a digitální 
fotografie. Digitální fotografie by se měla objevit 
v pase během 18 měsíců a otisk prstu do 36 
měsíců od vydání příslušného nařízení s 
technickými podrobnostmi, které se očekává do 
konce tohoto roku. Británie a Německo začaly 
uvažovat i o třetím prvku - oční duhovce. 
Biometrické prvky by měly být uloženy v čipu v 
nových dokladech.   

 

Rozumíte "Klausovštině"? 
Pan prezident je rozhodně osobnost. Někým je i 
neoblíben, jiným parodován, ale v poslední době 
jeho obliba neustále roste. Konec konců, hlava 
státu by neměla být tuctová. 
 
 Evidentní kalkul - Zase si hrabou na vlastním 
písečku  
 Hrubá chyba a čistý podraz - Výměna 
eurokomisaře Pavla Teličky za expremiéra 
Špidlu  
 Rozdání politických karet - Volby  
 Musel jsem se tomu pousmát-  Takové nesmysly 
ani nestojí za řeč  
 Prázdný a falešný - Nesnáším toho člověka  
 To jsou falešná slůvka - Jsou to lži a pomluvy  
 Ta či ona skupina - Lidi, které nemám rád  
 Je to pod mou rozlišovací schopnost-  Takovou 
blbostí se vůbec nebudu zabývat  
 Darební pánové senátoři - Ti grázlové ze Senátu 
(neplatí pro senátory za ODS)  
 Zneuživatelé internetu - Lidé, kteří píší na 

Klausovy osobní internetové stránky věci, 
které se mu nelíbí  

 Ufinancovat - Dát do něčeho moc peněz a nic z 
toho nemít  
 To je špatně položená otázka – Na takovou 
blbost se mě neptejte 
 Expertně dodaná legislativa - Zákony, které nám 
nadiktovali v Bruselu  
 Byly tam nenulové náklady - Rozhodně to 
nebylo zadarmo  
 Aktivistický ekologismus - Terorismus pod 
záminkou ekologie  
 Třešinka na dortu - Ochrana životního prostředí 

Anglický koutek 
Imigrační úředník a imigrant  
-Name? 
-Abu Dalah Sarafi. 
-Sex? 
-Four times a week. 
-No, no, no..... male or female? 
-Male, female...... sometimes camel....... 

Původ názvů firem 
Albert  po svém zakladateli Albertu Heijnovi  

Baťa po zakladateli Tomáši Baťovi, který v roce 
1894 začal v malém domě na zlínském náměstí 
obuvnickou živnost  
Barum s výrobou pneumatik začal v Otrokovicích už 
ve 20. letech Tomáš Baťa. V roce 1945 vznikl 
sloučením tří velkých gumáren Baťa-Rubena-
Matador (a z jejich prvních písmen) podnik Barum.  
Čedok Československá dopravní kancelář, Albatros 
ve znaku symbolizuje dálky. Tento pták totiž dokáže 
přeletět i oceán  
ČEZ České energetické závody  
ČKD zkratka Českomoravská-Kolben-Daněk skrývá i 
jména dvou významných českých průmyslníků: 
Emila Kolbena a Vincence Daňka  
ETA zkratka "elektrotechnické aparáty". Původně 
nesla firma, kterou založil podnikatel Jan Prošvic v 
roce 1943, značku ESA (Elektrotechnická akciová 
společnost). Od roku 1950 do 1996 se firma 
jmenovala ELEKTRO-PRAGA Hlinsko.  
FAB firma navazuje na výrobní a obchodní tradice 
společnosti s názvem "Továrna na železné zboží 
Fáborský - Šeda", kterou založili Alois Fáborský 
(odtud FAB) a František Šeda v roce 1911.  
Hamé slovo Hamé ve staroirštině znamená "domov"  
JAWA počáteční slabiky - Janeček-Wanderer. Český 
technik a průmyslník František Janeček se v polovině 
20. let minulého století rozhodl vyrábět motocykly. 
Licenci na jejich výrobu zakoupil od německé firmy 
Wanderer.  
Karosa  jméno se zřejmě odvozuje od zaměření 
firmy. Po znárodnění v roce 1948 dostala společnost 
s názvem "První východočeská výroba kočárů Josefa 
Sodomky" nové jméno "Karosa, továrna na karoserie 
a vozy, národní podnik." 
Koh-i-noor slovo pochází z perského Kóhe-núr (hora 
světla). Název nesl slavný indický diamant, který po 
dobytí Pandžábu Brity získála britská královna 
Viktorie.  
Kenvelo původně Himi´s Jeans po svém zakladateli, 
kterým je Dany Himi. V roce 1995 se firma rozhodla 
pro změnu názvu. Manažeři ale nebyli schopni 
dohodnout se a při poradách se nejčastěji ozývala 
slova "ken" (heberejsky ano) a "lo" (hebrejsky ne). 
Tak vzniklo jméno Kenvelo (ano a ne).  
Madeta  vychází z počátečních písmen "Mlékařské 
družstvo táborské", které vzniklo v roce 1902 v 
jižních Čechách. 
Mattoni nese jméno Heinricha Mattoniho, který v 
roce 1867 začal obchodovat s karlovarskou 
minerálkou. První "mattonka" pocházela z Ottova 
pramene.  
Paramo z prvních písmen slov Pardubická rafinerie 
minerálních olejů  
Setuza jméno firma, která se proslavila hlavně 
výrobou mýdla "s jelenem", dostala po roce 1946 
zkrácením slov Severočeské tukové závody 
Solo jméno slavné české sirkárny znamená jedinečný, 
jediný nebo unikátní 
Škoda Auto firma začínala pod značkou Laurin & 
Klement, v roce 1925 se spojila s firmou Škoda 
Plzeň. Té dal jméno český technik a podnikatel Emil 
Škoda, který původní Valdštejnovy strojírny v Plzni 
koupil od hraběte Valdštejna a následně přejmenoval. 
Tatra při testování vozidel ve Vysokých Tatrách v 
roce 1919 zdolaly automobily z kopřivnického 
závodu i terén, kam se do té doby údajně žádné auto 
nedostalo - trať ze Štrby do Lomnice. O rok později 
jméno "Tatra" nahrazuje původní značku "NW - 
Nesseldorfer Wagenbau. 
Tesla zkratka "Technika slaboproudá" 
Tonak jméno firma J.Hückel a synové změnila po 
znárodnění zkrácením slov továrna na klobouky. 
OKD Ostravsko-karvinské doly  



Orion  původní název čokoládovny zněl "První česká 
továrna na orientálské cukrovinky na Královských 
Vinohradech, A. Maršner." První pokusy s výrobou 
cukrovinek prováděli manželé Maršnerovi už roku 
1889. Ve 20. letech firma převzala do loga i názvu 
souhvězdí Orion.  
Zentiva název farmaceutické společnosti (dříve 
Léčiva) vznikl uměle. Vytvořily ho marketingové 
týmy, aby byl srozumitelný a vyslovitelný i pro 
makléře na zahraničních burzách. 

Zabije nás pandemie chřipky? 
Američtí i evropští experti předpovídají zlé časy: 
ochromené služby, obří fronty v nemocnicích, 
nedostatek léků, zavřené školy, karantény pro 
celé oblasti. A navíc miliony mrtvých. Tak může 
vypadat příští obří epidemie chřipky. Světová 
zdravotnická organizace (WHO) i úřady v USA 
a v Evropě se obávají, že je možná už za rohem - 
poprvé po téměř čtyřiceti letech. Obří epidemii 
se říká pandemie. Znamená to, že nemoc se 
rozšíří doslova po celém světě. "Všechny 
podmínky pro pandemii (chřipky) jsou 
vytvořeny. Taková konstelace hrozeb jako nyní 
nebyla ještě nikdy," řekl listu Frankfurter 
Rundschau Klaus Stöhr, který vede program 
WHO pro boj s chřipkou. Největší mrazení v 
zádech zatím vyvolává tajemná zkratka H5N1, 
což je označení pro nový virus ptačí chřipky, 
která nyní v Asii vybíjí miliony ptáků. A nejen 
ptáků. Její obětí se stalo už i dvaatřicet lidí. "Je 
tu velmi vysoké riziko pro všechny," tvrdí Stöhr. 
Lékaři se obávají, že tento vir ptačí chřipky 
může snadno zmutovat a stát se pohromou, která 
si vyžádá množství mrtvých. Čínští vědci z 
laboratoří v Charbinu nedávno oznámili, že 
zjistili virus H5N1 u prasat. Čínské úřady tuto 
zprávu později dementovaly, avšak oznámení 
vědců vyvolalo spekulace, že právě u prasat 
může dojít ke styku H5N1 s viry lidské chřipky a 
k jejich mutaci do podoby přenosné z člověka na 
člověka. Poukazovalo se zejména na to, že 
imunitní systém prasat a lidí je podobný. Úřady 
v Německu, Spojených státech i jinde nyní 
zjišťují, jak jsou připraveny na hrozbu, vůči níž 
vypadá i Usáma bin Ládin jako bezvýznamný 
trpaslík. Spojené státy vystrašil před časem 
výpadek v dodávkách očkovacích látek. USA 
chtěly letos očkovat sto milionů svých obyvatel, 
především dětí, starých lidí a chronicky 
nemocných, jejichž životy ohrožuje chřipka 
nejvíce. Po výpadku továrny v Británii však mají 
vakcíny jen pro tři pětiny z nich. Evropa zůstává 
klidná: očkovacích látek má zatím dostatek. Klid 
však může záhy skončit. Stačí, když očekávaná 
pandemie skutečně vypukne. "Pandemický virus 
by se geneticky výrazně lišil od jiných původců 
chřipky," upozornily podle agentury AP 
americké úřady. Za posledních sto let zažil svět 
tři chřipkové pandemie, z nichž nejničivější byla 
vlna španělské chřipky v letech 1918-1919. 
Vyžádala si dvacet milionů životů, tedy dvakrát 
více obětí než tehdy právě skončená první 
světová válka. K pandemiím chřipky jinak 
dochází průměrně jednou za 27 let. Poslední z 
nich však prošla světem už před 36 lety, v roce 
1968. Odborníci mají proto pocit, že další ničivá 
vlna čeká hned za rohem, a proto bijí na poplach. 
Chřipka samozřejmě útočí každý rok, ale rozdíl 
mezi běžnou epidemií a pandemií je asi takový 
jako mezi dětským autíčkem a mercedesem. 
Běžná epidemie chřipky zahubí ročně "jen" půl 
milionu až milion lidí. Očekávaná pandemie by 
jich zabila mnohem víc - dva až sedm milionů. 
Tak se snažte, ať nejste mezi nimi. 

Skákal pes přes oves... 
Skákal pes přes oves, 
přes zelenou louku. 
Šel za ním myslivec, 
péro na klobouku. 

Pejsku náš, co děláš, 
žes´ tak vesel stále, nevím sám, 
řek´ bych vám, 
hop a skákal dále.... 

A jak by to (možná) pojal... 
.. Angličan: 
Sky call pas press O. Vass, 
Press sell an awl okew. 
Shells an yeem miss Lee Vetz, 
Pear o'nack lob okew. 
Pays coon ash tsod yellash, 
jazz tuck wessel stalley? 
Greg Bikh wham navym sum, 
Hop ask a cull dalley. 

.. Japonec: 
Šinesito Pej-san klasamažita, 
ókolo niwa, 
ótawa kušimusaha. 
Zapatama samurai cokamizoluma načepici našišato 
perojako dekoraci. 
Ówinaši Pej-san, copato japato 
Óduchakuchu den-coden? 
Cotišibe? 
Neporuči-pan janemohuto. 
Netušito. 
Šinesito zanašichatu wen. 
.. Maďar: 
Szkökal péz ovszöm 
Loukaját zélényim 
Sélzanyim miszli vécs 
szpérem nacépicos. 
Pézkunás csogyölás 
Zsösztakvészöl sztalä 
gyölbyhvám névímszám 
hópaszkákal dálö... 
.. Polák: 
Piajszek przes ówosz się skokówał 
czy przes luke ziełone 
I dla niego chłap bardzo ziełony wypochodował, 
pjierko wpiśćene w ćepycę ziełonę. 
Piajszek nasz, czo že pan zróbiłem? 
Dla czego že pan w permanencji szczastłiwy tak? 
Ja powiedziałem bym, ja newiedziałem. 
Hop i skokówal się dałę. Tak. 

.. Ostravak: 
Skače čuba přes obile 
šibko hupe přes luku. 
Za ňu chachar v kamizole 
fájne brko v klobuku. 
Kaj se vališ, co se chlameš, 
co se ščuřiš jako cip? 
Prd ti řeknu, take zname 
a zas vali do kajsik. 

.. Brňák: 
Bere čokl glajze grýnó 
hópe lúpink přes Kajzec. 
Za nim kópe plótve rýnó 
plotňák jégr na Oltec. 
Co se pecní, těžké lochec? 
Kvaltuj fligny, haltni vály. 
Žádné ánunk, čokl borec 
migne cemrem a de pali. 
Helfka pro Švédy - doslovný překlad pro 
Nebrňáky: 
Utíká pes po zeleni 
skáče salta brněnským Wilsonovým lesoparkem 
Za ním si rosí nohy 
příkopem rodilý Brňák-myslivec směrem na Staré 
Brno 
Čemu se jen pořád směje, co ten veselý smích? 
Přibrzdi s těmi legráckami, přestaň si z nás dělat 
švandu. 
Nemá ani ponětí, 
pašák pes hodí pozadím a jde pryč. 

.. nadstrážmistr Policie ČR: 
Dne 18.8. t.r. jsem prováděl spolu s nstrm. 
Hyhlíkem pravidelnou obchůzku.Na konci ulice 
Polní jsme zjistili osobu mužského pohlaví 
konající chůzi po poli spolu s jeho psem, který 
skákal přes ječmen proso obilí. V osobě byl námi 
zjištěn M. Slivec v uniformě zaměstnance správy 
lesů. Oba jevili známky rozjařenosti. Na přímý 

dotaz po příčině jejich veselí uvedl pes, že sám 
neví a pokračoval ve výše zmíněné činnosti. M. 
Slivec k dotyčné věci doznal, že pes skáče proto, 
že se nažral tzv. trávy. Provedli jsme zajištění 
obouch pachatelů a sdělení obvinění z trestného 
činu nedovolené výroby a držení omamných 
látek a jedů podle paragrafu 187 tr. zák. 

Z vesmíru se řítí smrtící chaos! 
Američtí vědci varují, že se osa naší planety 
během deseti let tak vychýlí, že může přijít 
změna klimatu. Slunce svítí stále jasněji a 
Zemi hrozí tajemné roje meteoritů. Ve 
vesmíru řádí chaos jako před všeničící 
apokalypsou. Výkyvy zemské osy by mohly 
samy naši planetu zničit. Pokud by se její 
náklon prudce změnil, oceány na rovníku by 
začaly vařit. V oblastech, které by byly 
postiženy, žije 80 procent lidstva! Ničivé 
změny by mohly postihnout v brzké době i 
Měsíc. Následkem toho by Zemi začaly 
pustošit obří vlny tsunami, ničící pobřežní 
oblasti. Nebezpečná je i stále se zvyšující 
sluneční aktivita. Nikdy v uplynulých 
tisíciletích nebylo totiž Slunce tak "nervózní" 
jako nyní. Podle prestižního časopisu 
"Nature" vysílá k Zemi neustále ohnivé vlny. 
Ty by mohly vyvolat záplavy veder, tání ledu 
a obří záplavy.  
    Vře to ale i v nitru Země. Série 
zemětřesení, které v minulých dnech 
zasáhly Japonsko a dokonce také 
Rumunsko, by se mohly projevit i ve středu 
Evropy. Sopka Sv. Heleny v USA hrozí 
explozí neustále. Obrovský vulkán se skrývá 
i pod známým americkým parkem 
Yellowstone. Kdyby vybuchl, do atmosféry 
by vyvrhl 2500 krychlových kilometrů 
kamení. Severní polokoule planety by 
přestala být rázem obyvatelná. Sluneční 
erupce navíc oslabují magnetické pole 
Země, které nás chrání před vesmírem. Tak 
by mohly přiletět na povrch naší planety i 
nebezpečné mimozemské mikroorganismy, 
které by pak téměř jistě vyvolaly neléčitelné 
nemoci. Vědci zároveň objevili na 3000 tzv. 
černých meteorů. Jsou takřka neviditelné pro 
dalekohledy a po nárazu o povrch Země by 
vyvolaly série zemětřesení. 
 

 A slovo závěrem 
Potěšitelné je, že některé příspěvky se některým z vás 
budou zdát povědomé a proto dík za vaši aktivitu. 
Tak vzhůru do desátého roku OISOVIN! Jaký bude? 
No to přece bude záležet hlavně na nás.  Vnější 
okolnosti mohou být trudné a pochmurné, ale to by 
přece nemělo poznamenat vaši dobrou náladu a 
pozitivní naladění. O tom je totiž životní štěstí a 
spokojenost. Nejraději sedá na ty připravené. Navíc 
snad ani ty vnější okolnosti nenaznačují nějaký 
katastrofický scénář a ani Nostradamus nechystá 
v rukávu nějaké překvapení. Tak se tedy snažme a ten 
nový rok si užijme. PF 2005 ! 
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