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Slovo úvodem
Tak konečně léto, co jsme se na n
Užívejme si tedy slunné i tropické dny, n
houbaření. Budeme muset strp
převalování se o tropických nocích. To vše k
patří. Důležité je, že
(případně může absentovat úpln
blíže k přírodě. A to je
máme léto tak rádi. 

Motto

Neměj strach ze stín
blízko sv

Z citát ů, reklam, inzerát
 „Když je blbá hlava, trpí celé t
„Největší štěstí je, když 
„Po trávě se nechodí, po tráv
„Nevěříme na zázraky, spoléháme na n
„Co máš nejradši, poznáš tehdy,až o to p
„Ředitel blázince musí um

blázinec je tam venku“.
„Bohatství je jako mořská voda. 

je větší žízeň“. 
„Úsměv je druhá až třetí

žena udělat se svými rty
„Daň je pokuta za špatně

„Politika je druhé nejstarší povolání na sv
se tomu nejstaršímu podobá“.                

"Bůh obdařil Němce všemi ctnostmi krom
pro uměřenost." 

 

Víte, že?
• 15.3.1915 byla poprvé vyfotografována dnes již 

bývalá planeta Pluto

• Všimli jste si ně
dámských a pánských WC v
Nesrovantelně! A př
chladnými a nemě
projektovaných budovách. Možná, že 
epidemii prostatiků

• Jazyk amazonských Pirah
Kvantifikují jen „málo“, „trochu víc“ a „hodn

• Podvojné účetnictví se rozší
v renesanční Itálii. Ale jeho ko
starší.  

• Nejdelší tunely svě
2) Eurotunel (Fr-
Lötschberský tunel (Švýc) 35 km. Zlí jazykové 
ovšem tvrdí, že nejdelší 
mezí Aší a Jablůnkovem.

• Rekordmankou v 
Taylorová z Indiany, která se vdávala 23
Jejím posledním manželem byl Glynn Wolfe, 
který si ji bral jakou svou 29. ženu. I on byl 
mužským rekordmanem v
ho však a od té doby žije jako vdova.

• Odstřelovači půjdou do šrotu? 
patentovanou řízenou st
palné zbraně, která s
do místa, které si ozna
el.cz/index.php?clanek=6116

  

Jak zakon čit Ameriku? P
v Las Vegas

Z hřbetů kopců sjíždíme n
známe dálnici Interstate 15

2012  možno nalézt též na http://hlubucek.net
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Slovo úvodem  
 léto, co jsme se na něj načekali. 

slunné i tropické dny, něco koupání, 
. Budeme muset strpět i lijáky či 

evalování se o tropických nocích. To vše k létu totiž 
e oděv může být skromný 

že absentovat úplně) a my jsme tak nějak 
e přece jeden z důvodů, proč 

Motto 

j strach ze stínů.Vždy ukazují že jsi 
blízko světla.  

ů, reklam, inzerát ů a…  
Když je blbá hlava, trpí celé tělo“!  

stí je, když člověk ví, proč je nešťasten“. 
se nechodí, po trávě se směje...“ 

me na zázraky, spoléháme na ně“. 
Co máš nejradši, poznáš tehdy,až o to přijdeš“. 

editel blázince musí umět přesvědčit pacienty, že 
“.  
ská voda. Čím více se pije, tím 

až třetí nejlepší věc, kterou může 
rty“. 
ě vyplněné daňové přiznání“! 

„Politika je druhé nejstarší povolání na světě a velmi 
se tomu nejstaršímu podobá“.                R. Reagan 

všemi ctnostmi kromě smyslu 
          W. Brandt   

Víte, že? 
15.3.1915 byla poprvé vyfotografována dnes již 
bývalá planeta Pluto 

Všimli jste si někdy jak vypadá obložnost 
dámských a pánských WC v kinech a divadlech? 

ě! A přesto to nechává architekty 
chladnými a nemění se počet „stání“ v nově 
projektovaných budovách. Možná, že čekají 
epidemii prostatiků, která by fronty vyrovnala. 

Jazyk amazonských Pirahů nezná číslice. 
Kvantifikují jen „málo“, „trochu víc“ a „hodně“.  

etnictví se rozšířilo již před  r. 1494 
ční Itálii. Ale jeho kořeny jsou dokonce 

Nejdelší tunely světa: 1) Seikan (Jap) 54 km; 
-VB) 50 km; 3) Nový 

Lötschberský tunel (Švýc) 35 km. Zlí jazykové 
ovšem tvrdí, že nejdelší tunel je ve středu Evropy 

ůnkovem. 

 počtu sňatků je Linda Lou 
Indiany, která se vdávala 23-krát. 

Jejím posledním manželem byl Glynn Wolfe, 
který si ji bral jakou svou 29. ženu. I on byl 
mužským rekordmanem v počtu sňatků. Udolala 
ho však a od té doby žije jako vdova. 

č ůjdou do šrotu? Vědci předvedli 
řízenou střelu malé ráže z ruční 

ě, která si koriguje let, aby narazila 
označíte laserem. http://www.os

el.cz/index.php?clanek=6116 

čit Ameriku? P řece 
Las Vegas  

sjíždíme několik mil k naší staré 
Interstate 15, která nás doprovodí až do 

možno nalézt též na http://hlubucek.net  
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Las Vegas. Je už tma a Vlasta si nejprve kupuje sv
slamák a pak se vydáváme na noční pr
třídami kolem starých i nových kasin, která p
září do noci myriádou svých světel a neon
čilý ruch, často jenom popojíždíme od k
křižovatce, což nám vyhovuje, protože máme více 
času k prohlížení. Děvčata zajímají Wedding Chapel
nasvícené a bohatě vyzdobené svatební kaple, kde lze 
velmi rychle a v každou denní i no
sňatek. Jedeme se podívat až k půj
nocujeme přímo za ní u nedostavě
centra. 

Ráno nás vítá modrou oblohou a rychle nar
teplotou. Po snídani vyjíždíme na prohlídku kasin. 
Mandalay Bay nás uchvátí palmami, vodopády a 
vodotrysky, vedle je černá egyptská pyramida a p
ní kopie sfingy - Luxor. Pohádkový Excalibur
barevnými věžemi. Kasina vždy přecházejí v hotel. O 
kus dál se tyčí newyorský downtown s 
Building, Sochou svobody a dalšími pam
Jezdí zde i monorail, který vozí návšt
kasiny. U některých kasin jsou i hr
dráhy s vozíky jezdícími ve smy
nohama, padajícími do závratných hlubin a to vše za 
jekotu postižených cestujících. V kasinu 
kromě dálnovýchodních budov i velké jezero s 
ohromnou „křižíkovou“ fontánou, 
mohutné proudy vody v rytmu hudby. Jezero je i u 
Miracle, které se vždy jednou za čas zm
sopku, která chrlí dým a plameny. Vedle klasických 
kasin MGM a Ceasar přibyla malá Pa
věží a věrná replika nám. Sv. Marka v 
dóžecím palácem, kampagnolou, lagunou a 
nezbytným gondolami. Nedaleko dokon
Aladdin ve stylu arabského paláce 
noci. Kasino Treasure Island stále ve
pirátské a vojenské plachetnice ve skute
Na té vojenské vidíme nevěstu v doprovodu 
pirátských i vojenských uniforem. Snad zde byla i 

oddávána. Prostě není pochyb o tom, že Las Vegas je 
nejbláznivější město na světě. Ví to a zakládá si na 
tom. Venku je 109°F (43°C). Za to, že dosud žiju 
vděčím Vlastině vynálezu, tzv. č
Namáčím si tričko v kašnách a po lehkém vyždímání 
si ho oblékám mokré. Za den tak usuším triko 3
I Vlasta má mokré prádlo a šaty ob
polévá. Má to jedinou nevýhodu. Když pak zajdeme 
do kasin užít hazardu, je mi v klimatizovaných halách 
zima a musím odskakovat se trochu oh
a bzukot hracích automatů je všude kolem nás. 
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          Pravicový, liberální  chem.inž. ob

nejprve kupuje svůj 
ní průjezd hlavními 

dami kolem starých i nových kasin, která přepestře 
tel a neonů. Všude 

asto jenom popojíždíme od křižovatky ke 
protože máme více 

Wedding Chapel – 
vyzdobené svatební kaple, kde lze 

velmi rychle a v každou denní i noční dobu uzavřít 
jčovně El Monte a 
ěného obchodního 

Ráno nás vítá modrou oblohou a rychle narůstající 
teplotou. Po snídani vyjíždíme na prohlídku kasin. 

nás uchvátí palmami, vodopády a 
erná egyptská pyramida a před 

Excalibur se pyšní 
echázejí v hotel. O 

newyorský downtown s Empire State 
, Sochou svobody a dalšími pamětihodnostmi. 

Jezdí zde i monorail, který vozí návštěvníky mezi 
in jsou i hrůzostrašné visuté 

dráhy s vozíky jezdícími ve smyčkách vzhůru 
nohama, padajícími do závratných hlubin a to vše za 
jekotu postižených cestujících. V kasinu Bellagio je 

dálnovýchodních budov i velké jezero s 
ižíkovou“ fontánou, která formuje 

mohutné proudy vody v rytmu hudby. Jezero je i u 
as změní v žhavou 

sopku, která chrlí dým a plameny. Vedle klasických 
ibyla malá Paříž s Eiffelovou 

rná replika nám. Sv. Marka v Benátkách s 
dóžecím palácem, kampagnolou, lagunou a 
nezbytným gondolami. Nedaleko dokončují kasino 

ve stylu arabského paláce z tisíce a jedné 
stále večer  předvádí boj 

pirátské a vojenské plachetnice ve skutečné velikosti. 
stu v doprovodu 

pirátských i vojenských uniforem. Snad zde byla i 

není pochyb o tom, že Las Vegas je 
. Ví to a zakládá si na 

tom. Venku je 109°F (43°C). Za to, že dosud žiju 
české klimatizaci. 

ko v kašnách a po lehkém vyždímání 
si ho oblékám mokré. Za den tak usuším triko 3-4krát. 
I Vlasta má mokré prádlo a šaty občas nenápadně 
polévá. Má to jedinou nevýhodu. Když pak zajdeme 

ít hazardu, je mi v klimatizovaných halách 
zima a musím odskakovat se trochu ohřát ven. Cvrkot 

je všude kolem nás. 

V každé hale je n
dopoledne tak 25% se ve
penízky te
trezorů a bank majitel
vypadne 3
proto, aby vás to povzbudilo v další h
výjimečně 
ostentativním rachotem z 
několik minut penízky. To pak ani nesta
znakem kasina, který zkušení hrá
drobné. S naším hazardem to však nebylo tak hrozné. 
Já jsem si symbolicky cvrnkl jeden p
ihned prohrál a Vlasta neprohrá
mezivýhrami více než 2
ale stále obtížn
kterých se hází 5 cent
na jednu hru hodit 
mlhavé a vzdálené nad
poledni a ob
už nechce chodit. Tak plánovit
osvědčenému obcho
hodiny snažíme p
oddělení nábytku. Když vyjdeme v 17
Vlasta stále ješt
dalšího obchodního centra 
kalkulačku
špičkové zvukové domácí aparatury. D
kolem dvacáté hodiny balí v
dojídáme zásoby zmrzliny. V té dob
nefunguje stropní klimatizace ani mikrovlnná trouba. 
Asi jsme odrovnali pojistky motorgenerátoru. M
zapínat jenom p
Několikrát jsme to omylem poruš
dnes v extrémních podmínkách po takovém zapnutí 
začal mít trochu jiný zvuk a od té doby již nedodával 
žádný proud. Kolem padla noc a  je tedy ješt
poslední projíž
třídou kasin. P
kasin večer a na noc, ale jsme n
zůstalo jen u té velkolepé projíž
trochu líto, stále asi podv
trefu. Kolem jedenácté se vracíme na staré osv
místo včerejšího nocl
odkrytí a utahaní usnout. Ostatn
noc v Americe.

Z cestovního
v pantoflích“.

Peníze nejsou všechno
Koupíš si za n
Koupíš si za n
Koupíš si za n
Koupíš si za n
Koupíš si za n
Koupíš si za n
Koupíš si za n

 

Jak má maminka rozd
děti, tak aby každý dostal práv
jestliže má jeden pomeran

Otci je 44 let, 44 m
narozeniny otec naposledy slavil?

 

Jsme tu jen díky n
globálnímu vymírání

Peripetie života na této 
křivolakými cestami plnými nástrah a náhod. Již 
několikrát byly již karty rozdány a biosféra etablovaná 
s rovnováhou i dominantními životními a rostlinnými 
formami. Pak však zasáhla náhoda, 
chcete-li a všechno 
a vymírání došlo na

        Jen pro vnitřní potřebu OIS! 
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každé hale je několik set strojů a obsazení, které je 
dopoledne tak 25% se večer změní na 95%. A tak 
penízky tečou a to většinou jedním směrem 

a bank majitelů kasin. Občas vám sice 
vypadne 3-10 penízků zpět jako výhra, ale to jenom 
proto, aby vás to povzbudilo v další hře. Jen 

 se rozbliká světlo nad automatem a pak s 
ostentativním rachotem z automatu vypadávají 

kolik minut penízky. To pak ani nestačí kelímek se 
znakem kasina, který zkušení hráči nosí na své 
drobné. S naším hazardem to však nebylo tak hrozné. 
Já jsem si symbolicky cvrnkl jeden pěťák, který jsem 
ihned prohrál a Vlasta neprohrála s  částeč
mezivýhrami více než 2-3 dolary. Pro Čechy je to tam 
ale stále obtížnější. Klesá totiž podíl automat
kterých se hází 5 centů ve prospěch těch kam musíte 
na jednu hru hodit čtvrt dolaru a to už je při velmi 
mlhavé a vzdálené naději na výhru přece jen moc. Po 
poledni a obědě nás bolí nohy a v tom vedru se nám 
už nechce chodit. Tak plánovitě přejíždíme k 

enému obchoďáku Big K mart, kde se přes dv
hodiny snažíme přečkat vedro, já v sedě na gau

lení nábytku. Když vyjdeme v 17:30 ven nam
Vlasta stále ještě 42,8°C ve stínu. Jedeme tedy do 
dalšího obchodního centra Factory Beltz, kde si kupuji 

ku se solárním panelem a shlédnu předvád
kové zvukové domácí aparatury. Děvčata v horku 

kolem dvacáté hodiny balí věci do kufrů, my s Pavlem 
dojídáme zásoby zmrzliny. V té době nám totiž již 
nefunguje stropní klimatizace ani mikrovlnná trouba. 
Asi jsme odrovnali pojistky motorgenerátoru. M
zapínat jenom při vypnutých všech spotřebi

kolikrát jsme to omylem porušili a nic se nedě
dnes v extrémních podmínkách po takovém zapnutí 

al mít trochu jiný zvuk a od té doby již nedodával 
žádný proud. Kolem padla noc a  je tedy ještě č
poslední projížďku Las Vegas Blvd neboli Strip

dou kasin. Původně se myslelo, že vyrazíme do 
er a na noc, ale jsme nějací utahaní a tak 

stalo jen u té velkolepé projížďky. Vlastě to bylo 
trochu líto, stále asi podvědomě čekala na svoji velkou 
trefu. Kolem jedenácté se vracíme na staré osvě

erejšího noclehu a snažíme se v tom horku 
odkrytí a utahaní usnout. Ostatně je to naše poslední 
noc v Americe. 

cestovního deníku „Amerika tentokrát nejen 
pantoflích“. 

 

Peníze nejsou všechno  
Koupíš si za ně postel, ale ne spánek, 
Koupíš si za ně hodiny, ale ne čas, 
Koupíš si za ně knihu, ale ne poznání, 
Koupíš si za ně postavení, ale ne respekt, 
Koupíš si za ně léky, ale ne zdraví,  
Koupíš si za ně krev, ale ne život, 
Koupíš si za ně sex, ale ne lásku… 

Logická úloha 
Jak má maminka rozdělit 3 pomeranče mezi své 3 

ti, tak aby každý dostal právě jeden pomeran
jestliže má jeden pomeranč zůstat v košíku? 

Otci je 44 let, 44 měsíců, 44 týdnů a 44 dnů. Kolikáté 
narozeniny otec naposledy slavil? 

Jsme tu jen díky n ěkolikerému 
globálnímu vymírání  

Peripetie života na této krásné planetě se ubírají 
ivolakými cestami plnými nástrah a náhod. Již 
kolikrát byly již karty rozdány a biosféra etablovaná 

s rovnováhou i dominantními životními a rostlinnými 
formami. Pak však zasáhla náhoda, či fatální zm

li a všechno bylo jinak. K nejdrastičtější zm
a vymírání došlo na rozhraní prvo a druhohor 
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e mezi své 3 
jeden pomeranč, 

. Kolikáté 

kolikerému 

se ubírají 
ivolakými cestami plnými nástrah a náhod. Již 
kolikrát byly již karty rozdány a biosféra etablovaná 

s rovnováhou i dominantními životními a rostlinnými 
i fatální změna, 

jší změně 
rozhraní prvo a druhohor 



v permu. Před 250 miliony let došlo v oblasti dnešní 
Sibiře k nepředstavitelnému výlevu lávy na ploše 
s rozměry dvou tisíc kilometrů a tato super-erupce 
trvala celých milion let. Vytvořila zde až několik 
kilometrů mocnou vrstvu vyvřelin. Následné uvolnění 
oxidu uhličitého a také metanu z hořících podzemních 
ložisek uhlí vedlo ke změně klimatu k horkému. 
Obsah kyslíku poklesl  z původních 30% na pouhých 
10%. V ohřátých mořích se utlumila cirkulace a při 
nízkém obsahu kyslíku se zde rozmnožily fialové 
bakterie produkující jedovatý sulfan (H2S). Ten 
dokonal zkázu a změnil vodní plochy v páchnoucí 
laguny. Statisticky vymřelo 77% až 96% všech 
vodních a suchozemských druhů. Jako reakce na 
nedostatek kyslíku se u předků savců a jejich raných 
forem vyvinula bránice pro zvýšení obsahu vzduchu 
vdechovaného do plic a tím vyrovnávali snížený 
obsah kyslíku v atmosféře. Předkové dinosaurů 
reagovali vývinem vzdušných vaků, který zdědili i 
ptáci. Díky vyšší efektivnosti vzdušných vaků oproti 
bránici, získali dinosauři dominantní postavení v nově 
se rodících triasových ekosystémech, které 
nastupovaly na místa uvolněná vymřelými 
ekosystémy permskými. Trvalo několik desítek 
milionů let, než se Země z této katastrofy 
vzpamatovala. Nastal věk teplých druhohor s 
dominancí plazů. Různé formy dinosaurů by tu možná 
převládaly dodnes nebýt další katastrofy, která se 
udála na rozhraní triasu a jury asi před 65 miliony let. 
Ta se tentokrát připisuje spíše srážce Země s 
kosmickým tělesem o průměru přes deset  kilometrů. 
Vrstvy z té doby obsahují zvýšený obsah iridia, které 
je jinak na zemi vzácné. Ale tato dvě vymírání nejsou 
v historii Země žádnou popelkou. Před 365 miliony let 
v devonu vyhynulo na 75% mořských druhů a v 
ordoviku před 440 miliony let dokonce 85% 
organizmů, naštěstí ne formou totálního vyhynutí 
celého druhu. Jakoby periodické vymírání bylo něčím 
zákonitým, co se v historii pravidelně opakuje. Vědci 
pro to vymýšlejí řadu teorií od astronomických vlivů 
(viz např., Milankovičův cyklus) až po pozemské 
příčiny v důsledku chaotického chování biologických 
a geologických systémů. Ti esoteričtěji založení si 
mohou představit, že Země je jakousi vesmírnou 
chemicko-biologickou stavebnicí, kterou dostal 
vesmírný pubescent k narozeninám. Když ho po čase 
pokus přestane bavit ať už svým výsledkem nebo 
nudnou monotónností, tak Petriho misku prostě 
spláchne do toalety a naplní novým živným roztokem. 
Každopádně takové znovu rozdání karet oživuje 
dynamiku naší planety. To co je katastrofou pro jedny 
druhy je štěstím a požehnáním pro druhy nastupující. 
I teď těžíme z jednoho takového vymírání. Nebo 
myslíte, že by se původně drobní savci  dokázali 
prosadit ve světě zabydleném dinosaury.  Takže 
užívejme si svou chvíli na slunci, než laborant zase 
zatřese Zemí. 

 

Kvíz pro inteligentní lidi 
Následující krátký kvíz obsahuje čtyři otázky. 
Z odpovědí lze usoudit, zda patříš mezi inteligentní 
lidi. Otázky nejsou těžké, proto nepodváděj. 

1. Jak dostaneš žirafu do ledničky? 
Správná odpověď: 
Ledničku otevřu, žirafu tam strčím, ledničku zavřu. 
(Tato otázka zkouší, zda to, co je docela jednoduché, 
je pro tebe složité.) 

2. Jak dostaneš slona do ledničky? 
Nesprávná odpověď: 
Ledničku otevřu, slona tam strčím, ledničku zavřu. 
Správná odpověď: 
Ledničku otevřu, žirafu vyndám, slona tam strčím, 
ledničku zavřu. 
(Tato otázka kontroluje, jak sleduješ postupy, které 
provádíš.) 

3. Lev, král zvěře svolá konferenci zvířat. Všechna 
zvířata se na konferenci dostaví, s výjimkou jednoho. 
Kdo se ke konferenci nedostaví? 
Správná odpověď: 
Slon. Víš přece, že je stále ještě v ledničce. 
(Tato otázka kontroluje tvoji paměť.) 

Budiž. I když jsi tři otázky zodpověděl špatně, 
dostaneš ještě jednu. Tvoje poslední šance dokázat tvé 
schopnosti. 

4. Musíš se dostat přes řeku, kde žijí krokodýlové. 
Jak to provedeš? 
Správná odpověď: 
Jednoduše řeku přeplaveš. 

No přece všichni krokodýlové jsou na konferenci 
zvířat. 
(Tato otázka vyzkoušela, zda se dovedeš z chyb 
poučit. Nejspíš ne, že?)         z Neviditelného psa 
 

Dětské názory na lásku 
Od té doby, co moje babička onemocněla artrózou, 
nemůže se už ohnout a namalovat nehty na nohou. 
Tak to za ní teď pokaždé dělá můj dědeček, i když 
sám má artrózu v rukách. To je podle mě láska. 
Rebecca, 8 let 

Když vás má někdo rád, vyslovuje vaše jméno tak 
trochu jinak.  A tak prostě víte, že vaše jméno je v 
jejich ústech v bezpečí. 
Billy, 4 roky 

Láska je, když si na sebe dívka nastříká parfém a kluk 
použije vodu po holení a pak si spolu vyrazí ven a 
jeden druhého očuchávají. 
Karl, 5 let 

Láska je to, co vás nutí se smát i když jste unavení. 
Terri, 4 roky 

Láska je, když maminka udělá kávu pro tatínka a 
usrkne, aby se přesvědčila, že dobře chutná. 
Danny, 7 let 

Láska je, když vám vaše štěně olíže celý obličej i přes 
to, že jste ho nechali doma samotné celý den. 
Mary Ann, 4 roky   z netu  

Někdy m ůže být moc i p říliš 
"Dobrý den. Jak se dostanu ke škole Václava Havla?" 
"Jděte touto ulicí Václava Havla, až přijdete na 
náměstí Václava Havla,  pak projdete parkem Václava 
Havla, až na nábřeží Václava Havla a přes most 
Václava Havla. Škola Václava Havla je ten dům, hned 
u sochy Václava Havla. A když se Vám tady nebude 
líbit,zajeďte si na letiště Václava Havla a můžete letět 
domů".               z netu  

Populace sv ěta 

Rok Populace (mil. ob.) 
Počet 

narozených/1000 
obyv. 

-8000 5  80 

1 n.l. 300 80 

1200 450 60 

1650 500 60 

1750 795 50 

1850 1 265 40 

1900 1 656 40 

1950 2 516 31 - 38 

1995 5 760 31 

2011 6 215 23 

Porodnost klesá, ale bohužel ne všude a ne dost rychle 
Počet všech dosud narozených lidí se odhaduje na 
107 602 707 791 ☺. 

Ryby 

asi  90 mil. tun ryb se každoročně vyloví z oceánů 
asi  48 mil. tun ryb se odchová na rybích farmách 
až  2,7 trilionu kusů ryb je každoročně vyloveno  
až  500 mil. lidí je v rozvojových zemích závislé na 
rybolovu 

Ateismus 
Víra v to, že nebylo nic a s ničím se nic nestalo a že to 
nic bez důvodu kouzelně explodovalo, přičemž 
vzniklo všechno, načež to všechno se kouzelně a samo 
bez jakéhokoliv důvodu přeskládalo do 
sebereplikujících se kousků, z kterých se potom stali 
dinosauři.  To dává smysl.   z netu 

 

Znáte business slovník? 
Outsourcing - Pitva firmy zaživa. Nucený výsek 
fungujícího oddělení a jeho nahrazení externí 
partičkou šéfových kamarádů, kteří budou dělat tu 
samou práci, jen trošku dráž a pomaleji. 
Budget - Rozpočet. Musí to být ta nejmenší věc na 
světě, protože ať už přijdete s jakýmkoli nápadem, do 
budgetu se nikdy nic nevejde. 

Brainstorming  - Bouře mozků. Módní výraz pro 
mítink, během něhož jeden borec stojí u flipčartu a 
vyzývá ostatní ke kreativitě s tím, že žádný nápad není 
špatný, zatímco skupinka jeho kolegů ho opakovaně 
usvědčuje ze lži. 
Busy - Vytížený. Správný člověk v ofisu si neustále 
stěžuje, že je totálně byzy. Na druhou stranu kdyby 
nebyl byzy, tak by z něj byl lúzr, což je ještě horší. 
Vzniká tak začarovaný kruh, který ukončí až 
milosrdný infarkt někdy tak do 10 let. 
Challenge - Výzva. Přátelské označení pro evidentně 
nesplnitelný úkol, který vám zadal váš manažer. No a 
protože tomu hajzlíkovi nemůžete říct do očí, že byste 
ho i s tím jeho rozmarem nejradši poslali někam, 
řeknete prostě jen, že je to tak trošku čelinž. 
Deadline - Okamžik, kdy začínáme na projektu 
OPRAVDU pracovat. 
Konzultant  - Člověk, který v kariéře dospěl do bodu, 
kdy už má tolik známých, že nemusí pracovat a stačí 
mu jen plkat v podnicích svých přátel. Největší přínos 
konzultantů spočívá v tom, že když někam dorazí, lidé 
ve firmě se proti nim spojí jako proti společnému 
nepříteli, a v podniku tak znovu zavládne lepší 
atmosféra. 
Cool - Univerzální pozitivní výraz. Cool člověk se 
pozná podle toho, že má cool džíny, pořádá cooll akce 
a vůbec vede cooll život. Nad 30 let je možné být 
cool, ale už to leze dost do peněz a výsledky jsou 
diskutabilní. Nad 40 let už na stav kůlovitosti není 
možné ani pomýšlet. 
Marketing  - Skupina halasících lidiček, kteří jsou 
ambiciózní, ale nechtělo se jim studovat obtížnou 
školu. 
Prezoška - Budovatelské nadšení a smělá sci-fi 
převedená do podoby slajdů. V mnoha firmách jediný 
způsob, jak něco odkomunikovat šéfům. 
Spam - Nevyžádaná pošta nejčastěji od lidí, kteří si 
myslí, že na velikosti záleží. Nejvýznamnější položka 
firemní korespondence vůbec. Pokud naše společnost 
sama rozesílá spam, neříká se mu spam, ale emailový 
newsletter.        z netu  
 

Už jsme to mohli mít za sebou… 
Svět stál několikrát na pokraji nukleární války, ale ne 
každý ví, že snad nejtěsnější to bylo 26.září 1983. 
Automatický systém hlásil podplukovníkovi S. 
Petrovovi u červeného tlačítka  odpal jaderné rakety 
z USA. Nezpanikařil, ale po pár minutách, další 4 
rakety. Petrov tlačítko nakonec nezmáčkne a 
neodstartuje jaderné běsnění. Šlo o selhání systému 
náhodnými odrazy slunečních paprsků k satelitům. 
Petrov si vysloužil jak pochvalu nadřízených, tak i 
jejich nedůvěru a nakonec i odchod do zálohy za svou 
rozumnou váhavost. Uvažoval logicky, kdyby šlo 
skutečně o napadení SSSR, odpálily by USA většinu 
svých raket najednou. Jeho čin  byl zveřejněn až 
v r. 1993 a teprve v r. 2004 se dočkal ocenění a 
vyznamenání – v USA a Německu. 
 

Jací jsme? 
Absolvent přírodních věd se ptá: "Proč to funguje?" 
Absolvent techniky: "Jak to funguje?" 
Absolvent ekonomiky: "Kolik to stojí?" 
Absolvent humanitních věd: "Chcete k tomu 
hranolky?" 
 
Řešení úloh: Jedno dítě si vezme pomeranč i s košíkem 
Otec naposledy slavil 48. narozeniny 

A slovo záv ěrem 
OISoviny jsou letos šestnáctileté. Je to moc nebo 
málo? V dnešní těkavé době, kdy málo co má trvalejší 
hodnotu je to snad dost. Tedy pokud se jejich čtenář 
zastaví a v klidu si je přečte. A chvíli přemýšlí. Je 
jedno, jestli o tom, co četl nebo o něčem, co ho při 
čtení napadlo. Protože OISoviny mají rády 
přemýšlivého čtenáře a jsou psány vlastně pro ně. Na 
druhou stranu jsou OISoviny i bezelstnou, trochu 
naivní šestnáctiletou dívkou, která možná už okusila 
nebo neokusila, ale jistě o tom uvažuje. Brodí se 
okolní špínou a snaží se neumazat a věřit, že lidstvo je 
dobré a to jen jednotliví lidé jsou svině. Takže najděte 
rovnováhu mezi kritickým přemýšlením a tím 
pomyslným klidným přístavem, který musí mít každý 
z nás a do kterého se uchylujeme, když už toho je 
příliš. Nezapomínejte, že štěstí je stav mysli a ne 
výslednice vnějších okolností. 


