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28. srpna
V Českých Budějovicích bude první školní den
jezdit MHD zdarma, aby si žáci, studenti, rodiče
mohli bez problémů objet rychle vše potřebné!
27. srpna
Amnestií Klause a volbou Miloše Zemana za
prezidenta v roce 2013 začala v České republice
další "Doba temna". Skončí dříve, než v roce
2018?
27. srpna
Pokud Sobotka z ČSSD nepochopí, že se svou
visáží a svým CW (nikdy nepracoval) je pro
mladé nepřijatelný, bude mít ČSSD pořád
minimum členů.
27. srpna
http://zpravy.tiscali.cz/rusko-zakaze-gayumdarovat-krev-a-bude-je-lecit-konzultacemi216884 … - Nějaká ruská politická strana
navrhuje léčbu homosexuálů. Spíše by měl
někdo navrhnout léčbu členů této strany.

Fotografie z cest

Koncertní hala v Českých Budějovicích?
Zpráva i iDNES.cz. Nějaký spolek přátel hudby tvrdí, že má investora,
investory, kteří budou financovat stavbu koncertní haly v Českých
Budějovicích. Stavba má stát asi 2 miliardy. Já myslím, že
zastupitelstvo o nějaké změně územního plánu ve prospěch tohoto
návrhu ani nemělo ani jednat a mělo ho brát jako něčí zbožné přání.
Kdo za spolkem stojí, je možné si najít, nějak nikdo veřejně nevystupuje, (možná se k tématu vrátím
později), zajímavé je, když spolek tvrdí, že jednají s japonským investorem, zda vůbec někdo umí
japonsky či aspoň anglicky. Jednání asi probíhají tak, že napíší někomu dopis v angličtině, zda nemá
zájem financovat tuto stavbu a ti slušní jim řeknou, že to zváží a tím může spolek tvrdit, že probíhají
jednání. Pamatujete na nadšence, co chtěli stavět halu pro rychlobruslení za 1,5 miliardy a skončilo
to jen dluhy, viz web České televize? Kdyby se přece jen někdo našel, mají i investora na financování
provozu takové stavby? Že by si na sebe taková hala vydělala akcemi je vyloučené, tedy by časem bez
údržby spadla. Státní opera na sebe si nevydělá, ani když se podbízí slevami, lidé nemají stovky korun
na vstupenky, těch pár lidí v Praze, co na opery chodí, to nezachrání a kdo má další peníze na
dopravu do opery? Tam již lístky vyjdou na tisícovku. Do Českých Budějovic nevede ani dálnice, to, co
tam vede, jsou klikaté okresky. Tedy že by někdo sedl v Praze do auta a za 1,5 hodiny byl v Českých
Budějovicích, není možné ani náhodou, v neděli to jeli řidiči 4 hodiny! Tedy po případné dostavbě by
se dalo očekávat, že by každý rok přišla na magistrát a ministerstvo žádost o dotaci a každý rok by se
v médiích řešilo, zda má být poskytnuta a že pokud nebude poskytnuta, že půjde o zánik kultury v
Evropě. Ze svého okolí neznám nikoho, kdo by někam jezdil na operu či koncerty. Prostě je to drahá
zábava a lidé dají přednost spíše cestování, které vám poznatky určitě více rozšíří (a na nějaký
koncert cestou také narazíte), než nějaký koncert v Českých Budějovicích.
Srpen 27th, 2013 | Od: Pavel Pokorný | Rubrika: Kultura |

SmogAlarm
Web www.SmogAlarm.cz umožňuje zjištění kvality ovzduší prostřednictvím
zprávy na váš mobil. Aplikace vás může při procházce s kočárkem upozornit, že
máte s dítětem zamířit domů. Je to aplikace jen pro mobily, tedy nemůžete si
zadat upozornění na svém počítači, že nemáte vycházet ven, což bych bral jako
její největší nedostatek.
Určitě by bylo dobré aplikace rozšířit, tedy mít tam prognózu, trend do
budoucna, protože když je kvalita ovzduší špatná, tak již to dýcháte. Také
existují matematické metody, které vytvoří virtuální měřící stanici, tedy
můžete mít informaci v podstatě z jakéhokoliv místa mezi měřícími stanicemi.
Možná aplikace přispěje k tomu, že lidé se začnu více zajímat o kvalitu ovzduší, ono je sice hezké, mít
práci v nějaké továrně škodící ovzduší, ale je potřeba si dát priority, zda se přestěhovat, zda mít malé
příjmy a zdravé děti nebo mít práci a mít pořád nemocné děti s rizikem, že poškození jejich zdraví
bude trvalé.
Srpen 28th, 2013 | Od: Pavel Pokorný | Rubrika: Životní prostředí |

Hnutí ANO a autorská práva

Co se natáčelo za filmy u rybníka Věžákov?

Hnutí ANO zveřejnilo na svém facebook fotografie několika novinářů bez jejich
svolení. Navíc by šlo o porušení autorských práv. Mluvčí ANO Radka Burketová
tvrdí, že pokud budou poškození novináři něco mít proti zveřejnění, že jejich fotky
stáhnou. Další z těch, co dělá něco, na co nemá schopnosti či inteligenci. Na to,
zda smí fotky použít, se mělo zeptat předem a bez svolení se nesmí nikam dávat.
Je to obdobné, jako když ukradnete někomu fotografii na jeho webu a dáte si jí na svůj web, to vás
může přijít až na 10 tisíc. A tvrdit, že když proti tomu majitel autorských práv něco bude mít, že foto
stáhnete, to je totéž, jako když řekne zloděj, když bude mít okradený něco proti krádeži, že mu to
vrátí. Volit ANO rozhodně ne, chybí základní schopnosti. A noviny 5+2 již také nečtu, je to ztráta času.
Srpen 28th, 2013 | Od: Pavel Pokorný | Rubrika: Politika

Pancová prý neuteče

Který současný spisovatel umístil děj knihy na
hrad Bezděz?

Pancová žádá o propuštění z vazby, prý neuteče, má nemocného otce, bude léčit.
Soud jí nepravomocně vyhověl, státní žalobce se odvolal. Vyšetřovací vazba se
většinou započítává, tedy by se dříve dostala ven po odpykání případného trestu. A
asi by bylo lepší, kdyby soud již rozhodnul. Pokud bude odsouzena, nemá mezi námi
opravdu co dělat, zneužívání peněz na léčení lidí, přidejme citově i léčení dětí, musí být
zavrženíhodný hnus a ztráta lékařské licence. A bez licence nemůže léčit. Co kdyby dala svůj majetek
na dobročinné účely, pokud by jí nebyl zabaven? Tak moc to s pokáním asi nemyslí. A jen blbec ulévá
peníze do českých bank nebo v trezoru na své jméno a to obžalovaní nejsou, i když …Další na
iDNES.cz.
Září 3rd, 2013 | Od: Pavel Pokorný | Rubrika: Zprávy |
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Zakletá dálnice D3

TV seriál: Sanitka 2

Dálnice D3 měla již dávno
stát, spojila by nás se
zbytkem civilizace,
konkrétně s naší bývalou
zemí, Rakouskem. Rakousko
již dávno postavilo i dálnici k
našim hranicím u Mikulova,
protože u nás úředníci nebyli schopni se s Rakouskem domluvit,
kde se mají dálnice spojit. U D3 se také neví, kudy má dálnice
vlastně vést. A to máme od roku 2007 koncepci TEN, má být
dávno hotovo EIA a pořád ani není jasné, kudy že dálnice D3
povede. A přesto se musí platit nesmyslně vysoká dálniční
známka, u rodiny s 2 auty je to 3000 ročně. Kam ty peníze jdou a
jak skončily soudy u úředníky ŘSD? Asi by měly Jižní Čechy jasně
říci, že uvažovat o dostavbě Temelína začnou až po postavění
dálnice D3.
Další na iDNES.cz.
Září 3rd, 2013 | Od: Pavel Pokorný | Rubrika: Cestování |

Zmeškal jsem začátek seriálu, tedy nevím, co kdo má co s
kým, ale určitě jsem o nic nepřišel. Ale když jsem uviděl
Jiřinu Bohdalovou, jak hraje matku Dvořáka, vzhledově
měla hrát spíše jeho babičku, tak jsem si říkal, jak je
digitální vysílání úplně nevyužité. Jaký je problém, že
moderátoři zpráv by mě oslovovali přímo, tedy místo slova
„přátelé“ by se použila nahrávka s mým oslovením.
Prkotina. A co mít zadáno, že mě nezajímají scény, kde
vystupuje určitý herec a vysílání by se po dobu scény
přerušilo. Tedy hned začátek seriálu Sanitka 2 mám zkažen, objevila se Bohdalová,
která mě zkazila již nejedno vysílání, tedy kromě Křemílka a Muchomůrky, tam
nebyla vidět. Psal jsem o tom již v dřívějším příspěvku a o jejím se přizpůsobování
všem režimům. A představte si, nemáte rádi třeba nikdy nepracujícího
nepřizpůsobivého Sobotku z ČSSD, tak byste se na něj se na něj nemuseli dívat a
rozčilovat se. Možná by se mohlo dokonce vysílat alternativní vysílání, televize mají
nahráno reportáží více, než vysílají, tak by se místo blokovaných individuí přehrály
béčkové reportáže. Co by na tom bylo složité?
Září 7th, 2013 | Od: Pavel Pokorný | Rubrika: Kultura |

Fukušima nadále škodí

Vtipy

O Fukušimě jsem se již
několikrát zmínil (viz nabídka
Zadej hledaný text. A
Fukušima akurátních a
pečlivých Japonců začíná
připomínat ukrajinský
Černobyl, tedy úplně jiný
národ, úplně jiná
technologie, stejné
problémy. Spíše to ukazuje
na to, že ať dělá jadernou elektrárnu kdokoliv, výsledek je vždy
stejný, při havárii je velký problém.
V Černobylu postavili velký sarkofág a ten se musí pořád
opravovat, elektrárna byla postavená co nejblíže hranic cizího
státu, Běloruska (obdobně jako Poláci postavili svou tepelnou
elektrárnu Turów ve výběžku do Česka a Německa), u Černobylu
je řeka Pripjať, raději se neptáme, co se do ní z Černobylu a pak do
Černého moře dostává.
Ve Fukušiomě utíká radiace do Tichého oceánu, tak zvažují
zmrazení půdy do hlouby 30 metrů! A kde vezmou energii na to
chlazení, které bude muset být na minimálně stovky let? Nebudou
tam stavět kvůli tomu další jaderné elektrárny?
→ pokračování Fukušima nadále škodí→»
Září 4th, 2013 | Od: Pavel Pokorný | Rubrika: Životní prostředí

1) Přijde chlap k doktorovi, ukazuje kartičku zdravotní pojišťovny a ptá se:
"Akceptujete i tyto karty?"
2) "Pane doktore, ty léky, co jste mi předepsal, mi zachránily život.“ „Á, to budete
vy, kterému jsem omylem dal recept, kde jsem si rozepisoval průpisku!“

Sudoku

Jakou hloupost zase ČSSD
vymyslela?
Tak co zase vymýšlí za
hloupost ČSSD a co bude
stát podnikatele peníze, viz
článek na iDNES.cz? Že se
bude platit nemocenská již
od 1 dne. Tak nám zase
nemocnost stoupne. A proč
si pracující místo u státu neplatí u pojišťovny komerční pojištění
pro nemoc? Pojišťovny by si simulanty pohlídaly, ale z čeho by
simulanti pak žili? A navíc stát ani ČSSD by pak nebyly potřeba a
kolik by se ušetřilo úředníků? Co třeba navrhnout jinou hloupost,
třeba že když bude zaměstnanec jezdit do práce autem, bude mu
zaměstnavatel platit k dopravnímu prostředku pojištění z
odpovědnosti za škodu? A jinak, pokud stoupnou podnikatelům
náklady, nemocní poletí, jak simulanti, tak opravdu nemocní a
mohou jít poděkovat ČSSD. Je to obdobné jako při zvýšení
minimální mzdy.
Září 6th, 2013 | Od: Pavel Pokorný | Rubrika: Politika |
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