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Slovo úvodem 
Způsob letošního pozdního léta nepřipadá nešťastným 
jenom klasikovi, mně, ale asi i většině našich občanů. 
Spolaňákům pak dvojnásob. Zamíchal totiž našimi 
osudy, mediálními obrazy i dalšími perspektivami 
natolik, že se z toho budeme ještě dlouho 
vzpamatovávat. Dokonce zničil a rozprášil i základní 
část „bývalého OISu“, kde se tvořily a tiskly Oisoviny 
a kde se kultivoval a sídlil i odpovídající duch. 
Odhalil i spoustu hlouposti jedněch i druhých a znovu 
ukázal na neobyčejnou a zneužitelnou sílu médií ve 
spojitosti s lidskou polovzdělaností a zaslepeností. 
Starý lišák a mistr propagandy Joseph Goebels se asi 
v pekle usmívá. Ale život, a to je na něm to hezké, jde 
dál. Zaplavené či chlorem spálené výhonky regenerují 
a ne jinak lidé a spolanské provozy. Může nás těšit , 
že prvním znovunajetým provozem bylo naše LIO. 
Nudit se rozhodně nebudeme. Pana Babiše 
z Agrofertu vystřídá jiný pan Babiš, tentokrát asi 
zahraniční. My se pak budeme buď zdokonalovat 
v angličtině nebo oprašovat ruštinu. A tak za pár let 
bude velkou vodu připomínat už jen čára trochu jiného 
odstínu omítky na spodních podlažích budov a 
obdobná ryska na našich duších.         VH 

Motto 
„Vzdělání je to, co nám zůstane, když 

zapomeneme všechno, co jsme se naučili“.  
                                              K.Čapek 

„Pesimisté jsou přesvědčeni, že všechny ženy 
mají volné mravy, optimisté v to doufají“.  M. 
Larni 

Z našich reklam a inzerátů . . . 

„Inteligentní deo-perspiranty vás chrání  v okamžiku 
vaší tělesné námahy. Náš debilní deo-perspirant vás 
chrání neustále“. 

Žena ze začátku chce, aby ji muž bral do divadel a 
restaurací, aby poznala, jestli stojí za to, jít k němu 
domů. A muž ze začátku chce odvést ženu k sobě 
domů, aby poznal, jestli stojí za to, brát ji do divadel a 
restaurací. 

 
Víte, že? 

• Workoholici pozor, v Japonsku se množí náhlá 
úmrtí v důsledku přepracování. Dokonce pro to 
vznikl nový pojem – karoši. Oběti před smrtí 
často pracovali až 80 hodin týdně. 

• Historie se opakuje? Jedním z vůdců organizace 
Al-Kaida, který údajně naplánoval útok na 
Světové obchodní centrum v New Yorku 11. září 
2001, Chálid Šajch Muhammad je údajně 
kuvajtským intelektuálem. Teroristé nepatří 
k chudým vrstvám. Ti chudí mají dost svých 
problémů, jak uhájit své živobytí. A tak to za ně 
řeší často odchovanci islámských univerzit. Ale 
ani Marx, Engels či Lenin nepatřili k chudině.  

• Proč máme ve snu primárně vizuální zážitky a 
nemáme sny třeba hudební nebo čichové? Zrak je 
pro člověka jasně nejdůležitějších smysl. Nějaké 
přesuny čichových informací, pokud se ve spánku 
odehrávají, nám zřejmě vůbec nestojí za to, 
abychom je registrovali. Naše paměť je 
především obrazová, proto je logické, že během 
spánku pořádáme právě tuto její část. Celý náš 
systém poznání je silně vizuální. Jiný výklad 
(Donald Symons z univerzity v kalifornském 
Santa Barbara) pak tvrdí, že lidé v minulosti spali 
v noci, kdy byla tma a zrak byl jako smysl stejně 
k nepotřebě. Přicházejícího lva bychom neviděli, 

bylo však životně důležité ho uslyšet. Sluchové 
halucinace proto normálně nenastávají 
(respektive jsou takové přeludy pokládány za 
průvodní rys duševní poruchy). Totéž pak platí 
třeba pro halucinace čichové (hořící oheň) či 
taktilní (hmyz, kousnutí šelmy, třesení ve snaze 
dotyčného probudit apod.). 

• Kosmický výtah, neodmyslitelná rekvizita autorů 
hard sci-fi, je opět o krůček blíže k tomu, aby se 
ze stránek knih přesunul na námořní plošinu v 
Pacifiku. Co je k tomu potřeba? Prostě natáhnout 
pořádně pevné lano od hladiny moře do výšky 
100 000 kilometrů. Potom odstředivá síla, 
vznikající díky zemské rotaci sama lano napne a 
bude ho napnuté udržovat. Lano se stane 
základem pro "vertikální železnici" po níž bude 
elektrickou energií poháněným modulem možno 
dopravit do vesmíru jeden kilogram nákladu za 
cenu pouhých několika dolarů. A právě náklady 
na dopravu jsou v současnosti asi největší brzdou 
rozvoje vesmírného podnikání. Jako nápad 
vypadá kosmický výtah velice jednoduše, ale až 
donedávna nebyl k dispozici žadný materiál, ze 
kterého by šlo potřebné lano vyrobit. Když říkám 
donedávna, myslím tím do roku 1991, kdy Sumio 
Iijima v laboratoři firmy NEC v Japonsku objevil 
něco, co nazval uhlíkovou nanorourkou. Tato 
atomární struktura uhlíku má při pětinové váze 
oproti oceli více než stonásobnou pevnost v tahu 
a je tím dlouho hledaným materiálem pro 
kosmické lano. Bohužel v současnosti délka 
vlákna z tohoto materiálu nepřesáhla několik 
milimetrů. Přes tyto obtíže se zdá, že nastal čas 
postavit se první opravdové technické výzvě 21. 
století. V letošním roce založená společnost 
HighLift Systems na první mezinárodní 
konferenci o kosmickém výtahu (Seattle, 12-13. 
srpna 2002), prezentovala svůj úmysl postavit 
kosmický výtah ještě před rokem 2010. Koncepce 
této společnosti navazuje na projekt, 
rozpracovaný v uplynulých letech NASA, resp. 
jejím Institutem pro pokročilé koncepce (NIAC). 
Celý projekt o rozpočtu mezi 7 a 10 miliardami 
dolarů ma být financován z ryze soukromých 
zdrojů. Kromě problémů s vhodným materiálem 
zůstává další řada problému nevyřešených. Třeba 
jak se projeví vliv slunečního záření a atmosféry 
na atomární strukturu lana (degradace struktury v 
rámci oxidace). Mimo atmosféru bude mít zase 
velký vliv radiace a mikrometeority. Nesmí se ani 
podcenit možnost srážky s letadlem nebo 
satelitem, případně teroristický útok.  Jak řekl 
velký vizionář a spisovatel sci-fi Arthur C. 
Clarke: "Kosmický výtah bude postaven do 
padesáti let od okamžiku, kdy se tomu všichni 
přestanou smát." A to bylo v roce 1970. Nezbývá 
než sledovat další vývoj a držet jim palce, 
uvidíme, jestli tohle bude další předpověď která 
vyjde.  

 
Trochu současné poezie. 

K.J. Erben - Finančnice 
Jak to bylo s Polednicí - oprava k maturitě 
 

 U záložny lidé stáli 
 z plna hrdla křičeli. 
 Kde jsou naše prachy, králi 
 kam úspory zmizely? 
 
 Královy jim ruce kynou 
 mlčte, dám vám svobodu 
 Lid však kleje, piješ víno 
 nás posíláš pro vodu!!! 
 
 Tady každá rada těžká 
 ve čtvrtek i v pondělí 

 Zeptejte se Klause, Ježka, 
 kam se prachy poděly. 
 
 Král jim hází hračky z věže 
 Klause, Ježka, kohouta, 
 Všechno marno, Klaus i Ježek 
 bum bác letí do kouta. 
 
 Bude-li vám, lidi, zima 
 bude-li se krátit dech 
 Chcete-li se míti prima 
 čtěte si v mých dramatech 
 
 Zase křičí, rudnou v líci 
 čti ty svoje knihy sám. 
 Že na vás, vy nezbedníci, 
 Koženého zavolám? 
 
 Pojď si pro ně, zbohatlíku 
 pojď, vem si ty zlostníky 
 A hle, kdosi bere kliku 
 lodě, banky, podniky… 
 
 Jako stín se ruka plíží 
 na co sáhne - otočí 
 Z obýváků, ložnic, spíží 
 vybírá si obročí. 
 
 Již vztahuje černé ruce 
 po chlébě i po soli - 
 Sametová revoluce 
 dneska právě vrcholí. 
 
 Slyšte, první, druhá, třetí, 
 poledne zvon udeří 
 klika cvakla, dveře letí 
 EU vchází do dveří. 
 
 Ve mdlobách tu národ leží 
 na čele se perlí pot 
 Pokladna je prázná, temná  
 zbudou prachy na důchod? 

  z euroskeptického Internetu 
 
 
Pak, že nám bylo tehdy spatně?  

 Africký student se před lety vrací ze studii v ČSSR 
do své vlasti. Před odletem se ho ptají novináři, jak se 
mu u nás líbilo. Student odpovídá lámanou češtinou: 
"Težkoslovensko je lihově demagogicky stát, šízeny 
komickou stranou s vystřednim výborem politbira 
fcele s geniálním nájemníkem Mustafem Husákem. 

 Moc obdivuji vašich 7 divu: 

 1. Všichni mít práci 
 2. Přestože všichni mít práci, nikdo nepracovat 
 3. Přestože nikdo nepracovat, plán plnit na 100% 
 4. Přestože plán plnit na 100%, nikde nic nebýt 
 5. Přestože nikde nic nebýt, všichni všechno mít 
 6. Přestože všichni všechno mít, každý krást 
 7. Přestože každý krást, nikde nic nechybět" 
 
 
 
Rozdíly, shodnosti, kombinace 
Moudrý muž + moudrá žena = lehký flirt 
Moudrý muž + hloupá žena = svobodná matka 
Hloupý muž + moudrá žena = normální rodina 
Hloupý muž + hloupá žena = velké přídavky na děti 
Moudrý šéf + moudrý podřízený = zisk 
Moudrý šéf + hloupý podřízený = produktivita 
Hloupý šéf + moudrý podřízený = služební postup 
Hloupý šéf + hloupý podřízený = hodně práce přesčas 

 



Tajemství šťastného manželství 
 1.  Je důležité najít ženu, která umí vařit a uklízet 
 2. Je důležité najít ženu, která ví, jak vydělávat 

peníze 
 3.  Je důležité najít ženu, která má ráda sex 
4. Je důležité, aby se tyto 3 ženy nikdy nesetkaly 
 

Spolana 
 

Přišla voda z Prahy a byla víc než 
stoletá, 
utopila Spolanu, byla totiž prokletá. 
Věšeli Spolanu na mediálním fóru, 
supové tleskali, vše pro pár tun chlóru. 
Gros volá po krvi, hned padají hlavy, 
kácejí se židle, kdo bude ten pravý? 
Přisadí si Šuta, Greenpeace i Arnika, 
zemědělec křičí, že mu žloutne paprika. 
Spolana se oklepe, zase zvedá hlavu, 
už vyrábí páru, pro ohřátí davu. 
Záhy přidá další, není žádná slečna, 
Spolana je zkušená, Spolana je věčná. 

O dnešním světě, terorizmu a EU 
Žijeme v bouřlivé a dynamické době a to nejen 
z hlediska našeho vyplaveného domácího 
zápraží. Svět se rozvolnil po půl století křečovitě 
udržované rovnováhy dvou supervelmocí a do 
pohybu se daly dlouho neřešené problémy a 
zmrazené antagonismy. Zdá se, že se začínají 
formovat další bipolární vztahy, které budou 
dominovat novému století. Vše nasvědčuje tomu, 
že to bude polarizace bohatý a sytý Sever versus 
chudý a hladový Jih.Jestli jasným tribunem 
Severu je euro-´americká kulturní oblast v čele se 
Spojenými Státy a EU, tak do role mluvčího Jihu 
se stále více stylizuje arabský svět s razantní 
formou islámu. Není pochyb o tom, že v centru 
problému nejsou jenom otázky duchovní a 
filosofické, ale především otázky materiální jako 
chudoba a nerovnoměrné rozdělení zdrojů a 
spotřeby. Jde s tím něco rozumného udělat? 
Levicoví intelektuálové tíhnou k rádoby 
spravedlivému rovnostářskému rozdělení 
bohatství a zdrojů mezi všechny. Pravicoví 
liberální myslitelé poukazují na historický 
kontext a různou schopnost zdroje 
obhospodařovat a racionálně rozvíjet. 
Představme si na chvíli, že svět ovládne 
socialistická revoluce a zdroje a bohatství se 
rozdělí rovnoměrně (v levicové terminologii = 
spravedlivě) mezi všechny obyvatele planety. 
Tak především při tomto grandiózním 
přerozdělování se jako při každém 
přerozdělování velká část těchto zdrojů 
znehodnotí a zašmelí. Není síly, natož státních 
aparátů, které by tomu mohly zabránit. Budou 
chudé státy s těmito náhle nabytými zdroji umět 
zacházet a efektivně je spravovat? Neprojí je 
v první euforii? V tradičních rozvinutých zemích 
by takový náhlý propad životní úrovně vedl 
k těžké intelektuální krizi a ztráty snahy něco 
nového vytvářet. Představme si však hypoteticky, 
že toto uspořádání přežije desítky let a začne čelit 
rychle se zmenšující zásobě surovinových zdrojů, 
zdrojů potravin a pitné vody. Bude to i nadále 
socialistický ráj spokojených rovných a 
uvědomělých? Nebo jednotlivé státy či regiony 
začnou spekulovat, jak získat další chybějící 
zdroje na úkor sousedů? Vzniknou nové 
antagonismy a následně válečné konflikty. Svět 
bude zase tam, kde je nyní, jenom se další 
epizodou nutně neefektivního centrálního 
plánování, bez kterého je takové přerozdělení 
nemyslitelné, znehodnotí část tak vzácných 
zdrojů. Ale ani pravice nemůže nabídnout 
konečné řešení. Celkem rozumně říká, že 
vznikl-li současný stav dlouhodobým vývojem 

bylo by pošetilé chtít ho měnit skokem. Jediné, 
co je rozumné, pokoušet se nastavit budoucí 
trendy tak, aby se nerovnoměrnost v rozdělení 
bohatství neprohlubovala. Ale to nezávisí jen na 
bohatých zemích a jejich podpoře těm chudším. 
Pokud rozvojové země neudělají něco opravdu 
razantního se svojí porodností a explozivním 
nárůstem počtu obyvatel, pak je jasné že si 
jakoukoli naději na růst životní úrovně či více 
zdrojů promarní a rozředí. Svět není místem kde 
žijí stejní lidé. Naopak každý jsme v nějakém 
smyslu individuální. Lišíme se nejen svým 
vzrůstem, svými schopnostmi fyzickými i 
intelektuálními. Máme různé historické kořeny, 
vzdělání, různé priority, přání a sny. Máme i 
různou míru osobního štěstí narodit se do těch či 
oněch podmínek. Pokud bychom dali všem stejně 
na talíř, stejné šaty a možnost chodit do stejné 
školy, neznamená to nikterak, že by vznikla 
generace úspěšných, spokojených a šťastných 
lidí. Svět dokonce nezbytně potřebuje různost. 
V otázkách genetického fondu to už chápeme. 
Časem pochopíme, že potřebujeme i různost 
sociální. Uniformita by byla strašlivější ve svých 
důsledcích, než současná nerovnost. Ta vytváří 
aspoň hnací sílu něco dělat, podnikat, přetvářet. 
Přes všechen pokrok toho zase tak moc o své 
podstatě nevíme. Dělejme proto co nejméně 
revolučních skokových rozhodnutí, která bývají 
většinou špatně napravitelná.  
 Že narůstající konflikt civilizací 
v polarizaci Sever- Jih nebudou řešit pravidelné 
armády je jasné každému, když si srovná 
technické a průmyslové potenciály. Jedinou 
schůdnou cestou „války“ pro třetí svět je totiž 
terorizmus a gerilový způsob boje typu „udeř a 
skryj se“. Tam má totiž jakous takous šanci. A to 
pro nás nevěští nic dobrého. Proto bude tento boj 
s terorizmem, ale ve skutečnost boj o naše přežití, 
dlouhý a lemovaný obětmi. Musí být však 
bojován, protože rezignace či útěk do 
vyjednávání a ustupování teroristům znamená ve 
svém důsledku konec euro-americké civilizace. 
Někdo možná řekne, no a co? Mě by to však 
přišlo líto při vzpomínce na to jak těžko se rodil 
z temnot středověku přece jenom věk 
osvícenectví, vědy, racionality a humanity, 
kdyby to mělo přijít nazmar. A to navzdory 
tomu, že ani s odkazem všech vynikajících 
osobností historie nenacházíme definitivní a 
rádoby pravdivý recept na rozumné uspořádání 
světa. Mám totiž opodstatněné podezření, že svět 
neuspořádávájí lidé svým rozumem a úsilím, ale 
svět se tak nějak uspořádává sám v duchu 
pozemského vývoje druhů. 
 

Co je to FENTANYL? 
Nedávná teroristická epizoda v moskevském divadle 
obohatila mediální slovník o nové slovo Fentanyl. Tak 
se totiž jmenuje ten záhadný plyn, který byl ruským 
komandem použit při osvobozování rukojmích. 
Ponechme stranou hodnocení výsledku, ale šlo o 
situaci, kdy cokoli uděláte bude nejspíše špatně, když 
18 teroristek drží neustále ruce na spoušti náloží. 
Fentanyl patří do skupiny narkotických analgetik a 
používá se při speciálních operacích, na.př. srdečních, 
ale i v porodnictví. Poprvé byl syntetizován v Belgii 
v padesátých letech. Dodává ho řada farmaceutických 
firem (např. pod obch. názvem Sublimaze). Také se 
používá při tlumení silných bolestí v posledních 
stádiích rakoviny. Je jako i jiné opiáty návykový. Jeho 
vedlejším účinkem je že působí ospalost, obluzení, 
nucení na zvracení a zpomaluje a tlumí dýchání. Jeho 
účinek nastupuje velmi rychle a podle dávky trvá 
desítky minut až hodin. Ve svých účincích je údajně 
80-100x silnější, než morfium. Syntetizuje se z N-
Phenethyl-Piperidonu, anilinu a propionyl chloridu. 
Při zkouškách na dobrovolnících se používaly dávky 
25; 50 a 100 mikrogramů/70kg. V medicině se 
používají dávky (platí pro citrát) 0.05-0.1 mg IM 30-
60 min před operačním výkonem. Při nitrosvalové 
aplikaci nastupuje účinek během 7 minut s vrcholem 
za 15 minut a trváním 1-2 hodiny; při nitrožilní do 
minuty s maximem během několika minut a trváním 

30-60 minut. Jako vedlejší efekt byl pozorován i 
tlumící účinek na imunitní 
systém organizmu. Pro 
tlumení silných chronických 
bolestí se také používají 
fentanylové náplasti, kdy se 
účinná látka postupně 
vstřebává pokožkou. Jako 
antidotum při předávkování se 
požívá Naloxon. 

Rozdíly mezi 
mužem a ženou 
Oslovení:  
Jdou-li spolu Jana, Magda, Nikola a Míša do 
kavárny, oslovují  se Niki, Jani, Magdo a Míšo. 
Jdou-li spolu Michal, Petr, Karel a Honza do 
hospody, oslovují se Tlusťochu, Vole, Trubko a 
Smraďochu. 

Placení:  
Když mají platit celkem 225,50 Kč, hodí Michal, 
Karel, Robert a Honza na stůl každý furiantsky 
stovku a tvrdí, že nemají drobné a nechtějí 
nazpět. Když mají platit společnou útratu 
děvčata, vytáhnou z kabelek kalkulačky. 

Peníze:  
Muž za věc v ceně 10 Kč zaplatí 20 Kč, pokud ji 
potřebuje. Žena zaplatí 10 Kč za blbost v ceně 
20 Kč, kterou nepotřebuje, protože je na to sleva. 

Hádky:  
Žena má v hádce vždy poslední slovo. Cokoli 
řekne poté muž, je začátkem další hádky.  

Budoucnost:  
Žena má obavy o budoucnost, dokud se nevdá. 
Muž nemá obavy o budoucnost, dokud se 
neožení.  

Úspěch:  
Úspěšný muž je ten, co vydělá víc peněz, než 
jeho žena dokáže utratit. Úspěšná žena je ta, 
která takového muže najde.  

Manželství:  
Žena si vezme muže a doufá, že se změní, ale 
marně. Muž si vezme ženu a doufá, že se 
nezmění, leč marně.  

Paráda:  
Žena se vyparádí, když jde nakupovat, zalít 
květiny, vynést smetí, zvednout telefon, přečíst si 
knížku nebo vzít ze schránky poštu. Muž se 
vyparádí na svatbu a na funus. 

Přirozenost:  
Muž po probuzení vypadá stejně dobře, jako 
když si šel lehnout. Žena během noci jaksi 
zoškliví.  
 
 

 A slovo závěrem 
OISOVINY vznikly kdysi dávno v minulém 
století, aby spojovaly duchovně partu lidí 
obývajících společné prostory Ne440. Život a 
jeho základní pravidlo neustálé změny však 
postupně měnil i tyto výchozí předpoklady a 
zejména po posledních změnách navazujících na 
povodeň prostorově rozprášil a zavál tyto lidi 
doslova do všech koutů podniku. Je velkým 
otazníkem, zda se i za těchto nepříznivých 
podmínek podaří zachovat duchovní spřízněnost 
a bude možné materiálně i intelektuálně vydávat 
dále OISOVINY? To ukáže až další budoucnost. 
Neuvádím to zde předem jako alibi. Možná se 
ještě prodlouží perioda vydávání tohoto 
občasníku, ale možná také držíte v ruce jeho 
poslední číslo. Konec konců co je dnes v tak 
dynamickém světě jisté? Říkám to proto, abych 
pro tento pesimistický případ mohl konstatovat 
s klasikem: „Bylo to krásné a bylo toho dost, co 
jsme spolu prožili a je mým potěšením, pokud s 
vámi OISOVINY pobývaly v těch příjemnějších 
chvílích života“.   VH 
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