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Twitter
2. června Rath chtěl jet s těmi milióny za
Pohankou mu změřit tlak. A tlakoměr měl kde? V
té krabici?
1. června Než být operován 70 let starým
primářem, to si raději připlatím 1. června Chválím policii http://www.novinky.cz/krimi/269301-policiedopadla-lupice-kteri-prepadli-vilu-litomerickehopodnikatele.html?ref=zpravy-dne
1. června Každý řidič, když někoho přejede, tak
tvrdí, že jel a nikoho před sebou neviděl. Pak
neměl lézt za volant, když nevidí.
http://praha.idnes.cz/vrazda-dodavka-velvary075-/prahazpravy.aspx?c=A120601_155019_prahazpravy_zep
31 Května Chválím policii http://zpravy.idnes.cz/policie-ma-podezrelehoz-kradeze-auta-ve-velvarech-fsw/krimi.aspx?c=A120531_100801_prahazpravy_klm
29. května Autobusy v Č. Budějovicích budou mít
své pruhy. A kolik bude pokuta za zneužití jinými
řidiči? Jako v USA při zneužití
http://en.wikipedia.org/wiki/Carpool ?
29. května VZP konečně zrušila IZIP, peníze ale
do něj potečou dál, asi ještě 85 miliónů. Za co a
na co, proboha? Na "zlaté padáky"?
29.května Nějaký Suchánek z Č. Budějovic tvrdí,
že Temelín nastartuje ekonomiku. To jako že ho
Suchánek zaplatí? Nebo se má stát kvůli tomu
zadlužit?

Jaro v Basileji ve Švýcarsku

Co největšího lidé vytvořili?
Největší umělý objekt vytvořili obyvatelé New Yorku v letech 1947 – 2001.
Nepřepokládá se ale, že jí budou houfně navštěvovat turisté, jako daleko
menší egyptské pyramidy.
Jde o bývalou skládku Fresh Kills na ostrově Staten, asi 21 km jihozápadně
od jižního cípu Manhatten, viz odkaz se souřadnicemi dále.Podle wikipedie
zabírá 890 ha ( = 8,9 km2, = čtverec 3×3 km = kruh o průměru 3,4 km). Tedy
rozlohou taková větší vesnice. Její výška byla 118 metrů nad mořem (pochodeň Sochy Svobody je 93
metrů nad mořem), tedy skládka mohla být časem nejvyšší bod východního pobřeží. Byla ještě na čas
otevřena na uložení trosek z budov po 11. září 2001, nachází se v ní skoro určitě i nenalezené
pozůstatky některých obětí.
Zajímavé je, že město New York zakázalo na svém území skládky. Když to udělají i jiná města? Tak se
to bude sypat do moře, jako nelegálně v Itálii.
http://maps.google.cz/maps?q=40.56885,-74.18085&hl=cs&num=1&t=h&brcurrent=5,0,0&z=16 –
souřadnice skládky
http://en.wikipedia.org/wiki/Fresh_Kills_Landfill – na wikipedii
Červen 1st, 2012 | Kategorie: Společnost

Domobrana
Domobrana byla u nás i dříve, jak se měli lidé bránit proti něčím útokům?
Proto byli u nás ostrostřelci, známý Anton Špelec, ostrostřelec, proto jsou v
městech budovy s názvem Střelnice.
V USA mají domobranu i s letadly, kdy lidé přes týden pracují a v sobotu či
neděli si vyrazí zastřílet, zalétat se stíhačkou. A pokud je potřeba, tak
domobrana může jít do války.
S tím ostře kontrastuje stav u nás. Před rokem měli zbraně pouze prověření
lidé, dnes zbraň může mít skoro každý. Ale to, že si jednou za rok jde
zastřílet či že jednou do roka jde na záložácké cvičení, z něho odborníka
neudělá, pouze tak „stravu pro děla“, jak se před rokem 1989 mluvilo o
pěchotě.
Myslím si, že by stát měl podporovat domobranu se zbraněmi, umět s nimi
zacházet, umět se bránit, umět s nimi udělat pořádek, by nebylo k zahození. Nejsme tu naštěstí na
tom tak špatně, jako v Izraeli, kde na vojnu musí chodit i ženy, když chce stát přežít. Některé skupiny
lidí berou každý ústupek jako slabost a musí nad nimi bohužel pořád něco viset, jinak začnou si
dovolat čím dále více. A dovolování přejde k násilí a skončí to pádem dvojčat v New York.
Co má kdo proti domobraně. Neměl by jí stát finančně podporovat?
http://zpravy.idnes.cz/byvaly-straznik-zaklada-v-chomutove-domobranu-flk/domaci.aspx?c=A120601_122310_usti-zpravy_oks – domobrana v Chomutově
Červen 1st, 2012 | Kategorie: Společnost

Dítě v autě, bacha, řídí!
V diskuzi k článku (odkaz dále) uvedl diskutující vsamotar poznámku, že by
auto mělo být označeno: „Dítě v autě“ Pozn.: Bacha, řídí!“ Souhlas!
Lidé si dávají na auto označení začátečníka, v některých státech (Nový
Zéland) poznáte auto z půjčovny podle SPZ, tedy že jde o řidiče, který
nemusí mít zkušenosti s jízdou vlevo (a při výjezdu z kruháku pouští místo
blinkrů stěrače).
Tedy auto s „dítětem“ by mělo být řádně označeno vpředu i vzadu. Jak
netuším, třeba tím trojúhelníkem, který by se někam zacvaknul, nalepil,
například nad SPZ vepředu i vzadu.Ale určitě by měla být omezena rychlost
nezkušeného řidiče. Ale jak zase mladými řidiči neomezovat ostatní? Tedy
sám na silnici by směl jet maximálně maximální rychlost-20, ve městě
maximální rychlost-10 a pokud by hrozilo, že vytvoří kolonu (něco v zákoně
je, že řidič nesmí vytvářet bezdůvodně kolony), tak by jel jako ostatní.
… pokračování na straně B.
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… pokračování ze strany A
A pokud by během 2 let způsobil nehodu či přišel o
polovinu bodů, přišel by o řidičák a nové zkoušky by směl dělat
nejdříve za půl roku.Tedy taková Ewa Farma, podle médií opilec za
volantem, by neměla půl roku co dělat za volantem, hrozí, že
zabije sebe či někoho. Navíc, co si máme myslet o jejím IQ, když
netuší, jak dlouho má alkohol v krvi, to si může najít i na internetu
či se někoho zeptat, třeba své manažerky (viz odkaz).
http://zpravy.idnes.cz/tragicka-nehoda-u-hradku-nad-nisou-drp/krimi.aspx?c=A120528_192237_liberec-zpravy_zep – risk, který
zabíjel
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceskecelebrity/174916/ewa-farna-o-desive-nehode-krev-strepy-abenzin.html – s hloupostí a alkoholem za volantem
Květen 29th, 2012 | Kategorie: Zprávy

Jak vidí Řecko Čech

NSLEV21 nechce platit

Zloději přijedou autem na parkoviště obchoďáku, něco
ukradnou a protože se po nich nesmí střílet, v klidu
odjedou (viz odkaz dále). A když je zadržen majitel auta,
tak sdělí, že neví, kdo s autem jel. A pokud dá obchoďák
fotky na web, vystartuje Úřad na ochranu osobních údajů
a dává pokuty.
Obchodní domy mají denní tržby v miliónech. Pokud
přijdu do našeho obchoďáku, tak slyším, že si máme dávat pozor na věci v autě. To
je tak složité dát na parkoviště u výjezdu kameru, která natočí vyjíždějící auta a tedy
i případné zloděje? A poslat to přes internet polici a ta je může začít hledat, stačí
další kamery na výjezdu z města.
A obdobně, dát u východu z budovy obchoďáku další kameru a to samé?
V našem obchoďáku měla snědá žena vytrhnout staré paní z ruky peněženku a utéci
a ujet Je problém dveře zablokovat? A to za ten více než milión denně nejsou
schopni auta zákazníkům pohlídat?
http://zpravy.idnes.cz/kradez-kabelky-video-0ly/krimi.aspx?c=A120522_084630_ostrava-zpravy_stk – drzý zloději
Květen 23rd, 2012 | Kategorie: Společnost

Paroubek se svým NSLEV21 zase něco vymyslel. Nechce placené
zdravotnictví. Nikdo mu nebrání a jeho
manželce jít do nemocnice a zadarmo
tam pracovat. Ale i zdravotníci chtějí
peníze, dodavatelé chtějí peníze. To je
od nich podle NSLEV21 asi prosté, asi by
měli napsat knihu, inkasovat milióny a z
toho žít a zadarmo pracovat.
Paroubek slibuje pořádek. Asi jako když
policisté rozháněli Czech-Tek a stálo to
přes 30 miliónů a dostalo se to i do Wikipedie.
Takže nslev21.cz k těm vašim hloupostem:
Když nebude mít zdravotnictví zisk, nebude mít na nové přístroje,
někdo bude muset peníze doplnit. Kdo? NSLEV21 ze členských
příspěvků?
Odvody na léčení nestačí a navíc je lékařská péče zneužívána, kde
jinde jsou lidé voženi do ordinací drahou sanitkou vybavenou
drahými přístroji do nemocnice, když jejich zdravotní stav
dovoluje převoz obyčejným autem?
A i ty farmaceutické firmy chtějí peníze, a když je nedostanou,
klidně z našeho mrňavého trhu odejdou a ať si pacienti léky shání,
kde chtějí. A zda i umřou, farmaceutické firmy řešit nemohou,
nevydávají knihy a nezískávají ty milióny, musí platit výzkum a fůry
peněz za schválení, třeba i na náš trh. A můžou si jako za
komunistů léčit infarkt klidem na lůžku a mezi nimi může NSLEV21
shánět další voliče.
http://zpravy.idnes.cz/paroubek-vydelal-psanim-miliony-knihyale-skoro-nikdo-nekupuje-psq/domaci.aspx?c=A111213_213806_domaci_brd – knihy vydělaly
milióny, ačkoliv nikdo neví, kdo by je kupoval
Květen 25th, 2012 | Kategorie: Politika

Opilci na kolech
Vždy jsem se podivoval, jak může někdo
nabízet u cyklotras alkohol, jak mohou
fungovat vinařské cyklostezky. Ale jsme
v Čechách, kde zákony platí pro ty
„druhé“, kteří mají jezdit riskantněji,
Čech má vše pod kontrolou, alkohol,
drogy a co já vím, co ještě. Takže
cyklotrasy pro opilce fungují.
Na veřejných cestách, tedy kde byste mohli někoho potkat, platí
také zákaz požívání alkoholu. Jezdit opilí si můžete na své louce či
po svém lese, ale pouze mimo veřejné cesty. Za alkohol za řídítky
může být pokuta i 50 tisíc. A když někoho zraníte, je to stejné jako
u autonehody, tedy vezení někoho na „štangli“ či nosiči nemusí
být dobrý nápad a již toho někteří cyklisté litují.Pokud máte na
silnici nehodu s cyklistou, je dobré požadovat zkoušku na jeho
alkohol, může tak být jasněji určeno, kdo je viník nehody a kdo
oběť. Spadnout z kola není zase tak veliký problém a spadnout v
opilosti na či pod auto je ještě snazší.
… pokračování na straně C.

V diskuzi k příspěvku dále jsem si přečetl jeden příspěvek
a neodolal jsem ho zde uvést.
Diskutující Azreael: Rozdil mezi Cechem a Rekem
Rek jde do banky a uplne v pohode si tam vybere 2
miliony z uspor a navic si zije v dome a muze si dovolit
schovat penize pod matraci. To Cechum se zachvilku bude
zdat i o ty matraci, protoze Rekove nechteji byt tak sporivi jako Cesi a Slovaci si zase
pujci aby mohli pujcit Rekum, kteri odmitaji jakykoli reformy a uspory

) Vitejte v

EU
)
http://zpravy.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A120524_191016_zahranicni_aha
&f=1 Květen 25th, 2012 | Kategorie: Zprávy

Drzí zloději

Blokáda zemědělců
Asi mají zemědělci dost ještě zelené nafty, když mohou
vyrazit na silnice a blokovat ty, co se jim na tu naftu
skládají. Já bych jim po každé takové blokádě srazil dotace
o 10%, až by je to přestalo bavit, dotace přece zemědělci
nedostávají na to, aby jimi nám škodili. Dokonce prý brzdí
náklaďáky, že se přehřívají a musí zastavit. Vláda jim nyní
zelenou naftu zatrhla, dostávají dotace, tak co ještě by chtěli.
Potraviny od nich nepotřebujeme, jsou drahé, vidím to třeba na jablkách a
jogurtech. Maximálně udržovat půdu, aby se nezničila. Doufám, že si zemědělci
uvědomují, že jsou jako ti příjemci dávek, berou peníze a místo poděkování se ještě
rozčilují, že je to málo.
Květen 23rd, 2012 | kategoriey: Zprávy

Vazba není vězení
Do vazby je možné se dostat snadno a často i nevinně.
Mám pocit, že v USA se více volí možnost kauce a zákazu
maření vyšetřování, zákaz přiblížení se k oběti trestného
činu. Redaktor Suchomel píše v MF Dnes ve svém článku
Stop vazební šikaně, že tady zaostáváme za civilizovaným
světem. Dnes je skoro standard, že se lidé denně sprchují,
někteří i vícekrát denně. A nyní ve vazbě nemohou. Jsou
zvyklí na nějaké jídlo, na nějaké lůžko. A přitom je žádný
soud neodsoudil, tedy jsou nevinní! Ve vazbě musí
dodržovat denní řád, který může být úplně jiný, než je
dotyčný za celý život zvyklý, někdo vstává později a později jde spát, někdo naopak.
Jak se může někdo ve vazbě připravit na svou obhajobu, když musí zhasnout a jít
nemytý spát?
Redaktor jasně říká, že vazba nutí některé lidi se chovat jinak, než by se chovali
obvykle, tedy jsou pod psychickým nátlakem a mohou přiznat vše, jen aby se z ní
dostali, protože jak se v článku píše, vazba je horší, než vězení, tam třeba docházíte
normálně do práce. Není takový psychický nátlak možná i mučení? Není to omezení
jeho práva na obhajobu? Redaktor poznamenává, že i slepice jsou na tom možná
lépe, než zadržení ve vazbě.
Proč by neměl mít zadržený možnost, když si to zaplatí, lepší cely se sprchovým
koutem a pokud by byl neprávem zadržený, musely by se mu vrátit peníze?
Květen 23rd, 2012 | Kategorie: Společnost
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… pokračování ze strany B.
Policie nám sděluje, že na cyklisty nemá kapacitu. Až do té doby,
kdy skupina opilých cyklistů vjede do nějaké skupiny dětí. Na
koloběžce jsem jezdil přes 60 km/hod, po městě jezdím běžně 2530 km/hod. Cyklisté jezdí skloněni nad řídítky a vidí jen kousek
před sebe. Jak dopadne srážka dvou cyklistů? Dobře ne.
A návrh řešení? Na chodníku se smí pohybovat bruslař, řidič
nějakého vozítka, maximálně takovou rychlostí, jako ostatní
chodci. Tedy pokud by byl někdo pod vlivem alkoholu, mohl by se
také pohybovat pouze cestách, kde nesmí jezdit auta a maximálně
rychlostí, jako ostatní chodci. A jak poznat, že tu rychlost
překračuje? Když se bude pohybovat na kole rychleji, než ostatní
chodci, tedy když je bude všechny předjíždět. A pokud by tuto
rychlost překročil, tak by porušil zákon a těch 50 tisíc pokuty.
Květen 23rd, 2012 | Kategorie: Společnost

Špehování lidí policisty
Viz odkaz. To je zlý sen, policisté si na vás najdou v policejních
databázích co nejvíce údajů a pak při
odchodu do civilu tyto informace
zneužijí a sledují vás. Otázka jde, zda
podmíněné tresty jsou dostatečné. Není
totiž jasné, zda mělo jít o budoucí
vydírání či jiné, horší způsoby týkající se
možná i rodiny sledovaného. Ale určitě
si expolicisté informace nesbírali do
šublíku.
V diskuzi je vidět nepochopení diskutujících, o co šlo. Šlo o to, že
ekologičtí aktivisté v rámci zákonů uplatnili své, opakuji, zákonné
připomínky. Podle diskutujících má být občan ovce, která se nesmí
vyjádřit ani třeba k tomu, že 4 metry od vašeho domu postaví
dálnici či protihlukovou zeď.
http://www.novinky.cz/krimi/268142-za-spehovani-ekologavyfasovali-byvali-kriminaliste-podminku.html?ref=stalo-se Květen 21st, 2012 | Kategorie: Životní prostředí
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Proč to pojišťovna platí?

Lidé prý zneužívají zdravotní péči, viz odkaz. Volají záchranku
místo taxíku, prý nemají auto. Řešení je snad jednoduché, posádka,
lékař napíše, že nešlo o akutní ohrožení života a předá tuto
informaci zdravotní pojišťovně (ZP). Ta vyšle revizního lékaře a
pak sdělí svému pojištěnci, že rozhodně nešlo o akutní stav a že
požaduje úhradu poskytnutého nemocnici.
A ty poplatky, když to přeženu, jako diabetik u sebe nosí kousek cukru, tak když
někdo vyjíždí na silnici, má mít u sebe řidičák, doklady a 100 Kč.
Pokud se bude chtít pojištěnec soudit, může také soud prohrát, zvláště když půjde o
klíště v příspěvku či návštěvu příbuzných bydlících u nemocnice. A opilec odvezený
sanitkou? Tam snad by to měla pojišťovna vymáhat v každém případě.
Tedy ne nějak lékaři či posádky sanitek, ale konečně by měli více pracovat revizní
lékaři!
A že by se soudy zahltily těmi, co by rozporovali uhrazení té péče? Jenom do
prvního rozsudku, který by potvrdil zneužití. Nebo znáte opilce, co se soudil, aby
nemusel platit ZP poskytnutou péči po nehodě, kterou zavinil?
http://zpravy.idnes.cz/lide-zneuzivaji-sanitky-08e/domaci.aspx?c=A120521_215019_domaci_ert – sanitka není taxík
Květen 22nd, 2012 | Kategorie: Zdravotnictví

Foto z cest

Vtip
Co má udělat můž ženě, když mu přijde ztlumit televizi při
mistovství světa? Zkrátit jí řetěz!
Basilej v květnu 2012

Sudoku

Doporučená kniha
Bragg Melvyn: Dvanáct knih, které změnily svět
Další žebříček knih vydaných ve Velké Británii, konkrétně v její části Anglii, které
podle anglického autora změnily svět.
1. Matematické základy přírodovědy (1687) Isaac
2. Manželská láska (1918) Marie Stopesová
3. Magna Charta (červen 1215) příslušníci anglické vládnoucí vrstvy
4. Pravidla fotbalové asociace (1863) Výbor absolventů anglických
soukromých škol
5. O vzniku druhů (1859) Charles Darwin
6. O zrušení obchodu s otroky (1789) projev Williama Wilberforce v
parlamentu
7. Obhajoba ženských práv (1782) Mary Wollstonecraftová
8. Experimentální výzkumy elektřiny (ve třech svazcích: 1839, 1844 a 1855)
Michael
9. Patentovaná specifikace Arkwrightova spřádacího stroje (1769) Richard
Arkwright
10. Bible krále Jakuba (1611) William Tyndale a 54 učenců jmenovaných
králem
11. Pojednání o podstatě a původu bohatství národů (1776) Adam Smith
12. První Folio (1623) William Shakespeare
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