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Slovo úvodem 
Tak vánoční svátky máme úspěšně za sebou a i to 
velké počitadlo života se zase překulilo o jeden dílek 
z kopce. Taky jste si všimli, že ten kopec je rok od 
roku prudší? Nový rok vždy vnuká řadu otázek. 
„Bude lepší, než ten minulý“? „Jen a by nebyl aspoň 
horší“. Ale uvědomte si, že ono to záleží do značné 
míry na vás, jaký bude. Bude takový, jak se k němu 
postavíte. Tedy pokud nepatříte mezi absolutní 
smolaře a v průběhu roku nenabouráte, nevyhoříte a 
nevymře vám půl rodiny. Tak to pak už ustojí jen 
opravdu silné nátury, aby si na konci dokázali říct 
„No pravda, nebyl z nejlepších, ale mohl být i horší“. 
Tak ať je pro vás ten nadcházející rok úspěšný.  

Motto 
„Neurotici si staví vzdušné zámky, psychopati v nich 
žijí a psychiatři vybírají nájemné“. 

Z reklam a inzerátů…. 
Kde mají všechny ženy svůj bod G? No přece na 
konci slova shopping! 

 
Víte, že? 

• Firma zveřejnila Quest Diagnostics Incorporated, 
že vyvinula diagnostický test, který zjistí 
přítomnost virusu ptačí chřipky H5N1. Tento 
diagnostický set  je založen na principu detekce 
specifických genů (z vykašlaného hlenu), kterými 
se tento nebezpečný kmen viru vyznačuje. 

• Myši si zdaleka nevyznávají lásku jen 
prostřednictvím pachového poselství feromonů. 
Nejnovější výzkumy dokazují, že po vzoru 
středověkých trubadúrů svým vyvoleným pějí z 
plna hrdla – i když pod prahem vnímavosti 
lidského ucha. Ostatně, co je nám do toho, co si 
myši na dostaveníčku broukají do ouška, že? 

• Rozdílné pohyby očí Evropanů a Asiatů při 
pohledu na stejné fotografie prozrazují, že 
západní a východní kultury úplně odlišně vnímají 
svět kolem sebe. Ukázalo se, že Evropané utkví 
pohledem delší dobu na ústředním objektu, 
zatímco Asiaté mají sklon pohledem zakroužit 
kolem dokola, aby získali kontext celého 
obrázku. Evropané věnují více pozornosti tomu 
podstatnému v popředí, kdežto Asiaté dávají větší 
důraz na pozadí a na kompozici celé scény. 
Rozdíly mezi vnímáním světa Východem a 
Západem podle všeho souvisejí i s tím, jak se 
mozek učí řeč a utvářejí se už od raného dětství. 
Děti na Západě se relativně snadněji učí 
podstatná jména, naopak například korejské a 
čínské děti se zase snadněji učí slovesa, která 
vlastně vztahují jednotlivé objekty k sobě 
navzájem. 

• Jak odvrátit pád asteroidu na Zemi? Žádné 
nukleární nálože, stačí souběžný let hmotné 
kosmické lodi v bezprostřední blízkosti! A pouhé 
gravitační působení udělá své. Vědci spočítali, že 
v případě 200 metrů velkého asteroidu by 
kosmická loď o hmotnosti 20 tun "visící" 
pouhých 50 metrů nad jeho povrchem změnila 
během jediného roku rychlost asteroidu natolik, 
aby se naší Zemi vyhnul. Příprava takového 
projektu by si vyžádala odhadem 20 let. S 
takovým předstihem by totiž lidstvo muselo 
hrozící asteroid objevit, aby mohl být kosmický 
traktor včas postaven a vyslán na správné místo 
ve Sluneční soustavě. Jeho pohonná jednotka se 
nabízí iontové motory, které jsou efektivnější než 
chemické motory a dnes již dostatečně spolehlivé. 

• Snížení hladiny cholesterolu oddálí demenci. 
Z výzkumu fr. vědců: U všech pacientů se v 
průběhu třech  let jejich stav  posupně zhoršoval. 
Nemoc však významně pomaleji postupovala u 
osob, které si hladinu cholesterolu snižovaly 
pomocí léků.  Zhoršování paměti u osob 
užívajících statiny,  dosahovalo v průměru 1,5 
bodu ročně. U pacientů neléčených statiny to bylo 
2,4 bodu. Na výsledcích pokusu je zajímavé i to, 
že vysoký krevní tlak, nebo cukrovka se v tomto 
pokusu jako rizikové faktory alzheimerovy 
choroby  neprokázaly. 

• Když Alexandr Veliký po porážce perské říše 
došel k řece Indu, byl přesvědčen, že se dostal k 
hornímu toku Nilu. Alexandr si představoval, že 
Rudé moře a Perský záliv jsou nějakým 
způsobem vnitřním mořem. Indus se ztrácí z 
civilizovaného světa v poušti, obtéká 
vnitrozemím toto vnitřní moře a až potom se 
objeví jako Nil někde v Súdánu/Etiopii. 

• Podivný původ slov "socha" a "obraz", respektive 
i výrazů souvisejících se sochání a malováním. 
Obraz bylo v češtině do zhruba 15. století 
označení pro sochu. Souvisel se slovesem 
"obřezat". Socha nebo plastika byla prostě něco, 
co vznikne ořezáním a osekáním - původní 
význam ve spojení s obřezáním ukazuje spíše na 
dřevné plastiky než na kamenné sochy. Malba se 
pak pro odlišení začala nazývat "obraz psaný" (tj. 
sloveso psát je starší než vlastní psaní, původně 
znamenalo prostě obecnější "kreslit", hlavně 
barvami; uvažuje se totiž třeba také o společném 
původu slov "psát" a "pestrý"). V období 
renesance se pak obrazem začalo konečně myslet 
to, co dnes. Zůstal ale problém, jak označit sochu. 
Slovo pro ní je také velmi staré původu, souvisí 
se slovy "rozsocha" či "sochor", která označovala 
nikoliv nástroje, ale určitý typ kmene. Tyhle 
kmeny se užívaly ke stavbě domů, kde hrály roli 
jakýchsi sloupů - do kterých se samozřejmě dalo 
vyřezávat, a dnešní "socha" byla na světě. Takže i 
v tomto případě označení pro dřevěnou plastiku 
předcházela soše kamenné... (přičemž sochy 
odlévané měly v té době navíc vlastní slovo, 
"slitina", jehož význam se od té doby také 
podstatně posunul). Dřevěná socha se 
mimochodem vytvářela "rýpáním" (tedy různým 
dlabáním a osekáváním), pročež je logické, že 
sochař se označoval jako "rypák". Dušan Šlosar 
navíc podotýká, že koncovka "ák" svědčí o 
tehdejším dosti nízkém společenském statutu této 
profese (honák, sedlák, ovčák...). 

• Švýcarská firma Vestergaard Frandsen vymyslela 
trubičku LifeStraw (brčko života), která může 
pomoci rozvojovému světu. Je to přenosná 
čistička pitné vody, která stojí pouhé tři dolary. 
Nepotřebuje elektřinu, dá se nosit na krku a 
zvládne přes sedm typů filtrů pročistit až 700 litrů 
pitné vody. Může zabránit nemocem, jako je 
tyfus či úplavice, které v rozvojovém světě zabijí 
ročně dva miliony lidí. Použít se dá i po 
katastrofách, jako jsou tajfuny či zemětřesení. 

• Holografický disk, který vyvinuly společnosti 
Maxell a InPhase je záznamové médium, které 
nepracuje s dvourozměrnou stopou složenou z 
jedniček a nul. Jeho zkřížené laserové paprsky 
vypalují na holografický disk data do 
trojrozměrné sítě. Kapacita disku může být až 1,6 
terabajtu, což představuje 336 DVD, s rychlostí 
přenosu dat až 120 MBps. První generace 
komerčních holografických disků by měla být k 
dispozici v průběhu příštího roku. Zatím budou 
dosahovat kapacity 300 gigabajtů a datového 
toku 20 MBps. 

 

Novodobé náboženství? 
Evropa, jako by v současné době procházela 
opožděnou pubertou. A při tom již před staletími 
byla úrodnou kolébkou kultury, osvícenectví a 
vědy. Světu dala i ideály svobody a úcty 
k jednotlivci. Byli to právě výrazné individuality, 
které v minulosti posunuly Evropu vpřed. 
Nemalý podíl na tom mají i osvícení světští 
panovníci, kteří těmto individualitám dopřáli 
sluchu a vytvořili jim podmínky a pak křesťanské 
základy. Potom se Evropou přehnaly dvě světové 
války a dvě totalitní ideologie a těžce ji 
poznamenaly. Svět se stal složitějším a ani 
sebegeniálnější jedinec ho již nedokáže 
obsáhnout sám. Nastala epocha kolektivismu. Ne, 
že by lidé nespolupracovali již dříve, ale 
v jednodušším světě byly patrnější vůdčí 
osobnosti, cíle i priority. Démon složitosti teď 
poskytl příležitost anonymní průměrnosti. 
V našem životě hrají stále větší roli různé 
instituce, výbory, hnutí a komory. A v nich 
dostávají velkou moc anonymní úředníci. Ono je 
mnohem snazší obhajovat kolektivní rozhodnutí, 
než nést na pranýř svůj osobní názor. A tento 
novodobý mor kráčí sjednocující se Evropou. Jde 
samozřejmě o boj o moc a vliv a pláštík 
anonymity přichází vhod. Sjednocená Evropa, ale 
snad nebude znamenat jednotná! To by byla 
katastrofa. Právě pluralita názorů, postojů a 
individualit je tím největším evropským 
bohatstvím. A také imunitou proti různým 
nákazám přicházejícím zvenčí. Přesto na nás v 
poslední době vytrvale ze všech stran útočí 
tendence něco normovat, nařizovat, určovat. 
Odtud už je jen krůček ke kontrolovat, sledovat. 
Slova vysvětlovat, přesvědčovat či  nabízet jako 
by se vytrácela  ze slovníku mocenských elit. 
Myslí si snad, že občan ztratil soudnost a neumí 
se najednou v životě orientovat, přizpůsobovat a 
uplatňovat?  Proč se vyrojilo tolik „vizionářů“, 
kteří jediní a nejlépe ví jak má vypadat banán, 
který si koupím v obchodě, jaké pořady a kdy 
mám vidět v televizi, zda si smím nebo nesmím 
přečíst knihu zrůdného ideologa? Zákazy a 
omezení místo upozornění a výčtu kladů a záporů 
s variantou ty se pak občane rozhodni, zda 
koupíš dítěti hračku z PVC, zda chceš ohřívaný 
guláš? Proč se odpůrci potratů prostě nespokojí 
s tím sami tak žít a dávat příklad a proč usilují o 
to vnutit svůj názor silově i ženě v sociálně 
neudržitelné situaci? Životní prostředí prostě 
budeme chránit za každou cenu i kdyby to mělo 
zruinovat naši životní úroveň. Tedy spíš „vaši“, 
než „naši“.  Oni by to všichni nepochopili a tak 
to musíme rozhodnout za ně. V roli 
domestikovaných zvířat jsme přece už před 
nedávnem byli. Občané jako beztvaré stádo, 
které je třeba vodit za ruce to nesmírně vyhovuje 
byrokratickému duchu. Naopak sebevědomý 
občan, který se ptá a vyžaduje, to je velmi 
nežádoucí element. Ty masy byrokratických 
úředníků přece budou vymýšlet formuláře, 
pravidla, zákazy a omezení už jenom z pudu 
sebezáchovy. Aby obstáli v konkurenci s jinými 
úředníky a posílili tím svou vlastní důležitost. 
Proč liberální myšlenky o sebevědomém 
občanovi skomírají na úbytě a Evropu obchází 
přízrak dirigizmu. Proč se neprosazuje idea 
minimálního státu opravdu sloužícího občanům? 



Možná proto, že většina občanů se mezitím již 
stala úředníky?  Nebudou muset naše děti zase 
jednou na náměstích cinkat klíči? Neškodí si čas 
od času připomenout kdo jsem a kam chci jít. VH 
 

Jak říct pravdu a neurazit 

Pokud vám některé výrazy připadají příliš syrové 
neváhejte použít jejich eufemické zjemnělé formy: 
 
tlustá – prostorově výraznější 
rozežraná – chuťově nadaná 
nezavře pusu – komunikačně úporná 
do všeho strká nos – empaticky zvídavá 
hašteřivá – argumentačně osobitá 
zmalovaná – vizuálně poněkud překomponovaná 
hastroš – umělecky nesourodá 
žárlivá – monogamně průbojná 
kráva – animálně neodbytná 
 
Ulevíte si stejně, ale popis takové osoby může vyznít i 
roztomile.  

Globalizace 
je, když anglická princezna s egyptským frajerem 
havarují ve francouzském tunelu s německou 
limuzínou poháněnou holandským motorem a řízenou 
belgickým řidičem nalitým skotskou whisky při 
honičce s italskými novináři fotícími japonskými 
foťáky a následně přes veškerou péči amerických 
lékařů se skalpely ze švédské oceli a se švýcarskými 
léky zemřou. 
 
 
 

Francouzské Kosovo? 
 
Francouzi patří nepochybně k jedněm 
z nejhrdějších a nejpatriotičtějších národů a mají 
také být na co hrdí. Jejich historie psala i světové 
a zejména evropské dějiny. Nebáli se novátorství, 
často překvapili ale také přispěli svou hřivnou 
k evropskému kulturnímu dědictví. Kromě 
hrdosti si vypěstovali i sociální cítění a ani 
multietnické prostředí jim není cizí. A tady je 
zárodek problému a nejen francouzského. Pokud 
se multietnické prostředí vytvářelo po staletí, tak 
se udržovalo v rovnováze a všechny jeho složky 
byly soběstačné. Nyní jsme však svědky 
jednosměrné migrace z chudých částí světa do 
bohaté a pohostinné Evropy s jedinou motivací – 
doma mám hlad, v Evropě mě hlady umřít 
nenechají. Otázky typu  Jak se tam budu cítit? 
Hodím se tam, najdu tam uplatnění? Dokážu se 
přizpůsobit? se zpravidla nekladou. A tak 
vznikají slumy a druhořadá sídliště lidí, kteří žijí 
na okraji jim jinak cizí společnosti. Pravda zemřít 
je nenechají, ale oni by chtěli více. Jejich 
potomci už zapomínají jaký byl pocit hladu a 
beznaděje v jejich původním domově, ale k tomu 
aby se zařadili do evropské společnosti jim toho 
tolik chybí. Počínaje vzděláním a konče zažitými 
kulturními kořeny. Svůj podíl na tom má i 
hostitelská země, která je přijala většinou jako 
levnou pracovní sílu pro podřadné profese, které 
nativní obyvatelé už nechtějí vykonávat. První 
přistěhovalci tím byli uspokojeni, jejich děti už 
ne. Není divu, že okoukali od stávkomilovných 
Francouzů razantní formy protestu. Ozývají se, 
hoří auta a budovy. Řeknete ono se to usadí zase 
jim trošku přidají a bude klid. Ano, ale neřešené 
disproporce zůstávají a prohlubují se. To není 
prorostlé a vzájemně se inspirující prostředí 
židovsko-česko-německé Prahy z dob Franze 
Kafky. Je to spíše tikající časovaná biologická 
bomba. Disproporce v porodnosti a přetrvávající 
etnické bariéry jsou mnohem účinnější zbraní, 
než ty palné. Přesvědčili se o tom v minulém 
století i Srbové v okolí svého posvátného Kosova 
pole. Albánci z původní menšiny v Kosovu 
dokázali během minulého století získat převahu 
devadesáti procent. A to je z dlouhodobého 

hlediska rozhodující. A obdobný vývoj čeká i 
řadu zemí nebo regionů byť sjednocené Evropy. I 
když v tom není původní úmysl, časem vznikne 
nepřekonatelný etnicko-sociální rozpor. A 
zdaleka nejde jen o šátky muslimských studentek 
ve školách nebo fotografie na řidičských 
průkazech řidiček. Jsme příliš pohodlní a 
zahledění do své životní úrovně, tak budeme 
prostě pozvolna relativně vymírat a nahradí nás 
jiní, kteří možná více ctí rodinu a děti nebo 
prostě neměli jen důvod zpohodlnět. Je nějaká 
cesta jak zabránit tomu, aby v Evropě mešity 
vytlačovaly kostely a lahodná francouzština 
zanikala v hlahole orientálních a afrických  
jazyků? Sémě již bylo na mnoha místech zaseto a 
klíčí. Bylo by namístě upravit především 
evropskou imigrační politiku. Pronásledovaným 
a ohroženým by dveře otevřené jistě měly zůstat, 
ale neměli bychom podlehnout mesiášskému 
sebeklamu, že můžeme spasit a nasytit hladové 
třetího světa. To je problém sám o sobě a větší, 
než Evropa a nasytit se mohou jedině sami až 
pochopí nutnost zvládnout svou populační 
explozi. Jak by tedy měl vypadat novodobý 
imigrant přicházející do Evropy? Především by 
mu měla být Evropa blízká, měl by ji mít rád a 
ctít její kulturní kořeny. Pokud v ní chce žít měl 
by se s ní identifikovat a snažit se asimilovat. A 
státy Evropy by to takovým lidem měly umožnit. 
Aby v dalších generacích prostě vznikali jen 
trochu snědší Francouzi, Němci či Holanďané a 
ne nové kouty Asie a Afriky. Chci-li dobrovolně 
získat nový hodnotnější život, musím se také 
umět něčeho vzdát. Ne samozřejmě všeho, ale 
stát se loajálním platným občanem ve svém 
novém domově. Pokud se podaří překonat 
rozdělující etnické bariéry a začlenit a asimilovat 
přistěhovalce do společnosti budou naše kulturní 
kořeny rozvíjet a opatrovat Evropané jen s trochu 
jiným genetickým základem. A to je přece 
z dlouhodobého hlediska přijatelné, pokud tedy 
chceme setrvat u své pohodlnosti.   VH 
 

Odpověď na otázku: „Proč 
přeběhlo kuře přes cestu?“ 

 
Učitelka z mat. školky: Aby se dostalo na druhou 
stranu. 
Platón: Pro vyšší dobro. 
Aristoteles: Je přirozeností kuřat běhat přes silnici. 
Karel Marx: Byla to historická nutnost. 
Saddam Hussein: Bylo to nevyprovokované povstání 
a my jsme byli v plném právu při odvetném úderu 50 
tunami nervového plynu. 
Ronald Reagan: Zapomněl jsem. 
Kapitán James T.Kirk: Nebojácně se vypravilo tam, 
kde ještě žádné kuře nebylo. 
Hipokrates: Má nedostatečný sekret slinivky břišní. 
Louis Farrakhan: Silnice představuje černého muže. 
Kuře přes něj přeběhlo, aby ho sociologicky srazilo 
dolů. 
Martin Luther King,Jr.: Představuji si svět, kde 
budou všechna kuřata moci přebíhat přes cestu aniž 
by se jich kdokoliv ptal na důvod. 
Mojžíš: A Bůh sestoupil z nebes a řekl kuřeti: "Musíš 
překročit cestu." a kuře cestu překročilo a všichni se 
zaradovali. 
Fox Mulder: Viděli jste na vlastní oči jak kuře 
přeběhlo cestu. Kolik kuřat ještě musí přeběhnout 
abyste tomu konečně uvěřili? 
Machiavelli: Jde o to, že kuře přeběhlo přes cestu. 
Koho zajímá proč? Výsledek ospravedlní důvod, ať 
již byl jakýkoliv. 
Freud: Skutečnost, že se zajímáte o důvod, proč kuře 
přeběhlo přes cestu ukazuje vaši sexuální nejistotu. 
Bill Gates: Právě jsme připravili pro trh novou verzi 
Chicken Office 2000, a ta bude nejen přebíhat přes 
cestu, ale i klást vejce, udržovat pořádek ve vašem 
zakládacím systému a vést záznamy o vašich 
výdajích. 
Oliver Stone: Otázka nezní: "Proč přeběhlo kuře přes 
cestu?" ale "Čí přeběh přes cestu jsme propásli 
pozorujíce kuře?" 

Darwin: Kuřata byla v průběhu milionu let 
podrobena přirozenému výběru, takže kuřata jsou 
geneticky přizpůsobena k přebíhání přes cestu. 
Einstein: Zda kuře přeběhlo cestu nebo zda se cesta 
přesunula za kuře záleží na tom zda stojíte v 
čárkované nebo nečárkované soustavě. 
Buddha: Ptáte li se takto, popíráte svou vlastní kuřecí 
povahu. 
Ralph Waldo Emersen: Kuře cestu nepřeběhlo, ono 
ji transcendovalo. 
Ernest Hemingway: Umřít. V dešti. 
Plukovník Sanders: Já jedno vynechal? 
Clinton: Já neměl, opakuji, já neměl žádný sexuální 
poměr s tímto kuřetem. 
Hillary Clinton: Byl to akt proti Arkansasu. 
Miroslav Sládek: Můžou za to Němci. 
Dr. Rath: Může za to Jiřina Musílková. 
Miloš Zeman: Minulá vláda všechno prohospodařila 
na obou stranách silnice. 
Václav Klaus: To je hluboké, opravdu hluboké 
nedorozumění, to kuře cestu nepřeběhlo. Opakuji: To 
kuře nepřeběhlo cestu a jasně to dokazují výsledky 
auditu. 
Bašta: Podklady o kuřeti jsou nastrčené. 
Benešová: Protože jsem mu ještě nedala rákoskou na 
holou. 
Josef Švejk: To kuře mi připomíná jednoho drogistu 
co měl krám v Nymburce na náměstí. 
Hostinský Palivec: Aby posralo silnici. 
Tisková mluvčí společnosti RadioMobil: My máme 
signálem pokryté obě strany silnice a tím znovu 
dokazujeme, že jsme na technické špičce mobilních 
komunikaci. 
Tisková mluvčí SPT Telecom: Je to narušení našeho 
monopolu. 
Ondřej Neff: Bart za to nemůže, byl celou dobu 
uvázán na horolezeckém laně. 
Vladimír Mečiar: Neublížil som, neublížil som. 
Neil Armstrong: Malý krok pro kuře, velký krok pro 
lidstvo. 
Hlavní hygienik ČR: Sakra, doufám, že nemělo 
chřipku. 
Andersen Consulting: Uvolnění trhu na této straně 
silnice ohrožovalo jeho dominantní postavení na trhu. 
Ovládnutí nového a hladového trhu za silnicí bylo pro 
kuře obrovskou výzvou. Andersen Consulting v 
partnerské spolupráci s kuřetem připravilo strategii 
fyzického přemístění a celý implementační proces. 
Pomocí matematického modelu chování drůbeže 
Andersen pomáhá kuřatům využít jejich schopností, 
metodiku, znalosti, kapitál a zkušenosti k podpoře 
jejich celkové strategie má zakotvené v business 
plánu. Andersen Consulting provedl analýzu cest 
nejlepších kuřat a to spolu s hlubokými znalostmi 
transportních procesů dopravních specialistů 
Anderesen Consulting vedlo k navržení a provedení 
dvoudenního semináře, určeného pro aktivaci a 
mobilizaci skrytých i zjevných lidských, monetárních 
a explicitních zdrojů. Seminář byl proveden formou 
work-shopů, zaměřených na jednotlivé aspekty 
plánovaného výkonu, s cílem vytvořit jednoduché, 
tržně orientované a jedinečné marketingové poselství, 
ladící s celkovým kuřecím posláním, vizí budoucnosti 
a základními hodnotami. Celá změna tak byla díky 
Andersen Consulting úspěšnější. 
 
 

 A slovo závěrem 
Tak OISOVINY jsou vaším společníkem už přes 
deset let a ve svém jedenáctém roce by byl možná čas 
buď přestat nebo na nějakou inovaci. Objevovaly se 
dosud pouze v papírové podobě, jak se na klasické 
noviny sluší, a tak se dostávaly pouze k vybraným 
selektivním čtenářům. Není je možné koupit a získat 
je můžete pouze tak, že náležíte k určité skupině nebo 
jejich známým. OISOVINY zaniknou konec konců 
tím nejpřirozenějším způsobem – odchodem jejich 
vydavatele do důchodu, případně razantnějším 
personálním zásahem nových vlastníků. Ale nová 
doba si žádá své a tak by možná byla na místě i jejich 
elektronická forma  (.pdf). I přes ni by měly zůstat 
„výběrovým občasníkem“ jisté skupiny. Pokud byste 
se chtěli dostat k některým starším číslům OISOVIN, 
tak je najdete na mé osobní stránce hlubucek.net. 
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