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Jen pro vnitřní potřebu OIS!

O I S†O V†I N Y
Nepostradatelný informační a inspirační zdroj pracovníků býv. OIS

Slovo úvodem
A jsou tu zase. Letní dny, kdy můžeme nastavovat
holou kůži slunečním paprskům i osvěžujícímu vánku.
Kabáty jsou v čistírně a my máme konečně ten čas, na
který jsme se tak těšili. Užijte si ho podle svého u
vody, na výletech či v houští při hledání hřibů nebo
pod zahradní pergolou s šálkem kávy nebo sklenkou
dobrého vína. Dokonce donutil-li vás život
k smysluplnosti a vy opravujete střechu, řekněte si
dnes je to paráda, za podzimních plískanic by to bylo
horší. Zkrátka mějte dobrou náladu a pohodu.

•

Hmotnost všech mravenců světa, ketrých je na
světa asi 10 biliard (1016) odpovídá hmotnosti
veškeré lidské populace. To je zhruba 1,6
milionu mravenců na jednoho člověka.

•

Věda zkoumá nové teorie obezity: Umělé
náhražky cukru mohou otupit schopnost mozku
hodnotit množství přijatých kalorií a způsobit tak
přejídání. Virus Ad-36 je podezřelý, že zvyšuje
podíl tuku v lidských tkáních. Možná přetváří
dospělé kmenové buňky v tukové. Chronický
nedostatek spánku podporuje tendenci k obezitě.

•

Boj se změnami klimatu přijde EU na 60 miliard
eur. Náklady na splnění cílů, které si Evropská
unie stanovila do roku 2020 v boji proti změnám
klimatu, by mohly překročit 60 miliard eur, tedy
asi 1,5 bilionu korun. Vyplývá to z projevu, který
v Londýně přednesl předseda Evropské komise
José Barroso. Unie se už loni zavázala, že do
roku 2020 zvýší využití obnovitelných zdrojů na
20 procent, sníží emise o 20 procent a o 20
procent zvýší energetickou účinnost. Jsou to
opravdu dobře vynaložené peníze?

•

Za globální oteplování může V. Klaus. Hezká
humorná povídka.
http://kremlik.blog.idnes.cz/c/88206/Vedcizjistili-ze-za-globalni-oteplovani-muze-VaclavKlaus.html

„Kdo nemá cíl, nemůže trefit“.

„Neper se, život Ti dá na hubu sám“!
„Dobrá rada drahá. Špatná ještě dražší“!
„Není pravda, že bych se bál smrti - jen nechci být u
toho, až se to stane“.
Woody Allen
„Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne“. J. Žáček
„Bůh nestihne být všude, a proto stvořil matky“.
„I ďábel může citovat Bibli“.
„Prodám všeobecnou encyklopedii, 45 dílů. Již ji
nepotřebuji, před dvěma měsíci jsem se vdala. Moje
tchyně ví naprosto všechno“!
„Osud je výsledkem minulosti. Svobodná vůle je
výsledkem přítomnosti. Když se díváme zpátky,
cítíme rány osudu způsobené svojí svobodnou vůlí“.

Víte, že?
•

První chemické zbraně použili ve 3. století
Peršané proti Římanům u města Dura Europos,
kdy se kopal systém tunelů. Když s eŘímané
shromáždili k výpadu v tunelu, měli už Peršané
připraveny kovářské měchy a rozžhavené uhlí.
Na něm zapálili asfalt a krystaly síry, aby
jedovaté splodiny jako komínem pronikly
k Římanům. Ti neměli v úzkých chodbách
žádnou šanci uniknout.

•

Lidé nad šedesát jsou vůči mexické chřipce
odolnější. Vůči současnému chřipkovému viru A
(H1N1) jsou senioři podstatně odolnější, než děti
nebo lidé v plném produktivním věku. Američtí
vědci zjistili, že mnoho starších lidí se již s
podobným virem střetlo a jejich imunitní systém
dnes z této zkušenosti těží.
http://www.osel.cz/index.php?clanek=4424

•

•

Jak dlouho vydržíte bez dýchání? Jistý David
Blaine vytvořil rekord v nejdelším zadržení
dechu. V talk show Oprah Winfrey překonal pan
Blaine dosavadní rekord 16 minut a 32 vteřin,
který držel Peter Colat. David Blaine v nádobě s
vodou vydržel 17 minut a 4,4 vteřiny. Tento
rekord ovšem nebyl uznán Guinessovou knihou
rekordů, neboť před uskutečněním pokusu o
rekord, dýchal David 23 minut pouze čistý
kyslík. Oficiálně tedy rekord drží němec Tom
Sietas s časem 9 minut a 8 sekund, který byl
vytvořen v Hamburku, v roce 2007. V roce 2008
ho sám překonal, a to časem 10 minut a 12
vteřin.
Nejdříve tělo reaguje na otravu muchomůrkou
panterovou – nevolnost a pocity omámení
přicházejí už za 15 minut. Nejzrádnější je ale
pavučinec plyšový – ledvinové obríže a selhání
se ohlásí až za 3 – 4 týdny po požití houby.
Nejjedovatější je muchomůrka zelená obsahující
peptidické alkaloidy.

Hormon porozumění – lidé, kteří obdrželi dávku
oxytocinu do nosu byli mnohem vstřícnější a
smiřlivější v diskusích i hádkách. Nepodléhali
tolik stresu.

•

Motto

Z citátů, reklam, inzerátů a…

Pravicový, liberální chem.inž. občasník. Založeno r. 1996

Selský rozum je někdy ošidný
1) Představte si situaci. Znáte těhotnou ženu, která
už porodila 8 dětí. Z nich jsou tři hluché, dvě
slepé a jedno je mentálně postižené. Ona sama
trpí syfilisem. Čeká další dítě. Doporučili byste jí
potrat?
2) Je potřeba zvolit světového vůdce a vy máte na
výběr tři kandidáty:
A) První kandidát se schází se zkorumpovanými
politiky a své myšlenky konzultuje s astrology. Má
dvě milenky, kouří jednu za druhou a pije osm až
deset skleniček Martini denně.
B) Druhý kandidát byl dvakrát vyhozen z úřadu,
vstává v poledne, na univerzitě užíval opium a pije
velkou lahev whisky denně.
C) Třetí je válečný hrdina, odmítá maso, nekouří, pije
příležitostně pivo a nemá žádné mimomanželské styky
a aféry.
Odpovíte-li na první otázku Ano, právě jste zabili
Bethoveena. Vybrali jste ad C)? Kandidáti v druhé
otázce jsou: A) Franklin D. Roosevelt, B) Winston
Churchill, C) Adolf Hitler.
z netu

nakonec vždy nějak vejde, jako by ženy měly nějakou
tajemnou schopnost popírat fyzikální zákony.
Ať už si myslíme cokoliv, s řidičským uměním našich
drahých poloviček to není zas tak zlé. Ony neřídí jen
tak pro radost, třeba ze sportovní jízdy jako my. Řídí
ze zcela pragmatických důvodů, že se potřebují
přepravit z místa A do místa B. Třeba s nemocným
dítětem k lékaři nebo pro tu fantastickou kabelku, co
je zlevněná v akci. Dostane-li se jim příležitosti k
pořádné praxi, pak se stanou zručnými řidičkami.
Třeba moje dcera, kterou si instruktoři v autoškole
předávali jako horký brambor, si následně coby
studentka přivydělávala výkupem akcií od drobných
akcionářů pro nějakou burzovní společnost. Hnána
vidinou koruny objela celou republiku a najezdila
snad 20 tis. km dnem i nocí. Kromě ekonomického
benefitu se stala i zručnou řidičkou, která se umí
orientovat v mapě a plánu měst. Moje žena zas má na
silnici velké štěstí a ještě nikdy, na rozdíl ode mne,
neplatila pokutu. Jednou se zapovídala u své
kamarádky až do setmění, bůh ví, jestli i nějakou
sklenku nevypily. Když pak jela autem domů, tak díky
tomu, že startovala pod pouliční lampou, nerozsvítila
světla a nevěnovala ani velkou pozornosti vozu VB
(policie, pro ty později narozené), který jí stíhal.
Dostihli ji až na parkovišti, bez papírů a objevili i řadu
měsíců prošlou technickou kontrolu. Žena s
nevinným, ale rozhodným výrazem v tvář s klidem
opáčila „Toho si nevšímejte, to už má muž zařízené.
Můžete jít k nám domů, tam doklady mám, na ten
kousek jsem si je prostě nevzala“. Příslušník zalapal
po dechu a zoufale odpověděl, „Jděte prosím vás…a
nikdy jsme se nepotkali…“. Tato schopnost ale není
náhodná, jé mé ženě tak nějak vrozená, o čemž svědčí
i následující příhoda.
V Teplicích jí jednou nasadili botičku za nedovolené
parkování. Když s ní přišel příslušník městské policie
k botičce, aby ji odemknul a ženu zinkasoval,
rozproudila se debata. Žena se ohradila, že není pěkné,
že jí botičku vůbec dali, když šla jen na chvíli do
obchodu. Že oni jako zdravotníci taky každého ošetří
a vyjdou mu vstříc, když má těžkou chvilku. Policista
malinko znejistěl a zeptal se, jak by se tedy potrestala?
Žena bez váhání odpověděla, „Já bych si domluvila a
pustila bych se“. To ho dorazilo, odemkl botičku a jen
rezignovaně řekl, „Jeďte prosím vás“.
Z knihy „Vše co, jsem v životě potřeboval vědět, mi
pověděla má žena.“

Sdílíte zdravý rozum?
Jistý pan William Boetcker (Reverend) už dávno
vyslovil deset rad zdravého rozumu.
1. Prosperitu nelze založit na bezstarostném zacházení
s financemi.
2. Slabí se neposílí oslabením silných.
3. Malí nevyrostou omezováním velkých.
4. Chudým se nepomůže zničením bohatých.

Ženy a automobilizmus

5. Mzda pracovníků se nezvýší utlačováním těch, z
jejichž peněz je placena.

Ženy mají také rády auta, ovšem tak nějak jinak, než
my muži. Jsou pro ně zpravidla buď módním
doplňkem, nebo stěhovákem. Jestliže muž nadšeně
zkoumá sílu motoru, akceleraci a elektrické ovládání
kde čeho, pak pro ženu je důležité, jak ji bude barva
karoserie ladit k vlasům a tomu krásnému novému
kostýmku, co si na jaře pořídila. Má-li ekonomické
geny a to ženy často mívají, tak i spotřeba. Jako
naprostou samozřejmost pak ženy berou, že auto
dokáže absorbovat a přepravit všechny ty tašky,
krabice a kufry, které zabalily na letní dovolenou u
moře. Nic nedají na naše ironické poznámky, že na
tuhle hromadu by potřebovaly skříňovou Avii a ne
limuzínu Octavie. Nejhorší na tom je, že ono se to tam

6. Nedostaneš se z problémů, když utratíš víc, než
vyděláš.
7. Spolupráci lidí neposílíš zvyšováním nenávisti.
8. Solidní jistotu nezajistíš vypůjčenými penězi.
9. Charakter a odvaha se neposílí zničením lidské
iniciativy a nezávislosti.
10. Lidem nepomůžeš, když za ně budeš dělat to, co
by měli a mohli dělat sami."

Č
Čech a Američan
Tyto dva národy snad nejlépe
n
charakterizuuje odpověěď
mco Ameriičan odpooví
na ottázku „Jakk se máš““? Zatím
„Kdyybych se měl jen o trochu llíp, byl byy to hříchh“,
českoou obvykllou odpovvěď, „Alee stojí to za……“ bby
médiia mohla citovat až
a po 22. hodině. Když
K
jdee o
vyložženě optim
mistickéhoo, recesistického Čeecha, možžná
řeknee „Mám see špatně, ale
a dobře to snáším
m“.
Američané jsoou věčným
mi optimiisty, jen tak něco je
nezloomí. Doveedou prohrrávat a znnovu se vzzchopit. Jisstě
mají také těžkéé chvilky,, ale nedajjí je na soobě znát. Se
syndrromem peermanentnní naštvannosti bystee v Ameriice
rozhoodně neusspěli. Dívaali by se nna vás jakoo na exotaa a
ztraceného looosera, s ktterým je šškoda ztrácet čas. O
Oni
vědí,, že je jichh hodně a nakonec budou ússpěšní. Mají
svůj americkýý sen. Navzdory
N
krátké historii
h
mají
mnohhé za seboou. Tyto optimistic
o
cké a podnnikavé genny
jim oostatně zkoncentrovvali jejich předci, kddyž s nadějí
a snyy připlovaali do Novvého Světta. Chtělo to nemalou
odvaahu opustitt vše a vydat se navvždy na daalekou cesstu
za svvým snem..
My Č
Češi jsmee si navykkli na ztrráty a páddy reagovvat
ironiíí a humoorem. Onoo to asi aani jinak nešlo. Jako
a
malýý národ jjsme bylii přes 3000 let utiskováni
u
opom
míjeni a moc se to nezměěnilo ani po našeem
osam
mostatnění. Švejkaa máme v krvi, dovedem
me
rozm
mělnit zpoochybnit a zesměššnit každdý zákon a
opatřření. Autoority nemááme v láscce, protožže nám byyly
většinnou cizí. Ty hrdé a iniciattivní z náás postuppně
vyhlaadila evoluce, protoože si to m
moc brali a umírali na
stres a infarktty. Ti staateční zasee padli při
p obhajoobě
naší svobody v zahraniččních jednnotkách. To,
T co zbyllo,
jsme my. Přehhnala se přřes nás řaada nájezddnických vvln
a jisttě nás i genneticky pooznamenaala. Ale my
m jsme si ze
všehoo vzali přředevším snahu přiizpůsobit se a přežžít.
Možnná je naším nejjvětším úúspěchem
m, že jsm
me
nejzáápadnějším
mi Slovaany a s minimaalizovaným
mi
ztrátaami jsme ppřečkali jak nacizm
mus, tak koomunizmuus.
Dobřře a co tteď? Nenní čas řícct, že takké my něěco
chcem
me, nebudeme se za to styydět a půjjdeme si za
tím? Neškodillo by náám vzít si něco z těch čassto
zesm
měšňovanýých Amerrikánů. N
Nebo mysllíte, že m
mít
českýý sen zní nna naše pooměry přílliš okázalee?
VH
H

Diialog mezi
m
p
partnery
A: "C
Co si dáš k večeři?""
B: "M
Mně je to ddocela jeddno, co uvvaříš, to snním."
A: "S
S tím už přestaň, snad víš, na co máš chhuť, ne?"
B: "JJo chuť... T
Tak to bycch si dal třřeba biftekk na
zeleným pepři
a oopečený bbrambory s fazolkam
ma..."
A: "H
Hele, já tuu nemám čas
č na blboosti, zatím
mco ty jsi
přijel z
prááce až v sedm večerr, já už staačila napsat s dětmii
úkoly, ukklidit nákuup a vypraat prádlo. Tak
T řekni,,
co si dáš k večeři.""
B: "N
No vždyť jjsem ti to řekl, já m
mám chuť na
n biftek nna
zeleným pepři a ...
A: "H
Hele, já naa to fakt nemám
n
nálladu, nemů
můžeš někddy
říct něco normálníhho?"
B: "N
No dobře, pak bych tedy měl chuť na bramborák
b
k."
A: "V
V půl osm
mý večer? Ty
T jsi se ssnad zblázznil. A
stejně nem
máme braambory. K
Kdybys přiišel domů
dřív, mohhl jsi je kooupit!"
B: "JJá bych je klidně kooupil i v těěch sedm, vždyť v
supermarrketu majíí do devítii, stačilo, abys
a
mi too
řekla."
A: "P
Proč bys jee prosím Tě
T kupovaal Ty, bram
mbory
vždycky kupuju já,
odj
djakživa. N
Navíc jsmee je měli vvčera, tak je přeci
nebudem
me žrát kažždej den."
B: "N
No já jen, že jsi se ptala
p
na coo mám ..."
A: "N
Nech už tooho prosím
m tě, seš s tím ...že ses
s ptala..
už trapneej. Naposleedy se tě pptám, co si
s dáš k
večeři."
B: "A
A z čeho ssi můžu vyybrat?"
A: "N
No to seš ccelej ty. Jáá se tě zepptám a ty mi
m odpovííš
otázkou.""
B: "N
No... tak teedy..., co třeba
t
toasty..."
A: "T
Ty bys byll schopnejj mi sežraat toustoveej chleba,
když víš, že je jediinej, po ktterým nem
mám zácpuu?
K večeři ti udělám
m buď špaggety nebo ohřeju
nějakou oomáčku a maso z m
mrazáku. Konečně
K
see
už rozhoddni."
B: "T
Tak já bycch si... asi.... dal..., no třeba tu omáčku, tu
jsem už ddlouho nem
měl."
A: "O
Omáčku, jjo? A pročč si nedáš špagety?""
B: "D
Dobře, uděělej mi špaagety."

A: "No konečně, z Tebe takky něco dostat.
d
Chcceš na ty
špaagety sýr??"
B: "Necchci, vždyť víš, že si
s ho na šppagety už léta
l
nedávám."
A: "No to je zvlášštní, já se ženu dnesska extra pro
p sýr
naa tvoje špaagety a ty mi
m nakoneec řekneš, že si ho
už na špagetty nedáváš. To by mě
m zajímalo, jak
dloouho."
B: "Už deset
d
let miláčku,
m
too jsem tě ještě
j
neznnal, když
jseem si napo
osledy na špagety sýýr dal."
A: "Takkže já ti teď v osm večer
v
uděllám špagetty. Já je
tedda nebudu
u,děti takyy ne, takže je budeš jist
j sám.
A přitom siss klidně mohl
m
dát tuu omáčku z
mrrazáku."
B: "To mohl,
m
klid
dně, proč ne
n - tak mi
m ji dej?"
A: "No vidíš, kdy
yby jsi to řekl
ř hned, nemuselii jsme
taddy půl hod
diny šaškoovat a já z tebe nem
musela
tahhat co si dáš!
d ... "
"Tak tady máš tu svoji omáčku
o
a maso.
m
To jsem
j
jen
zvědavá, co budu dělaat s tím sýýrem."
z netu nebbo snad zee života?

Logick
L
ká úloh
ha
V krabičce jsou dvě
d ozubená kolečkka. Větší z nich má
24 zubůů a je napevno
n
(
(netočí
see, nepohyybuje se)
uproostřed kraabičky. Menší
M
z
nichh má 8 zuubů a obíhhá kolem
většíího.
Koliikrát se menší
m
koleččko otočí
vůčii krabičcce, než jednou
oběhhne kolem
m většího?

Teorrie inte
eligence …
Víš Jaccku to je nějak takkhle. Stádoo bizonů se může
pohybovvat pouzee tak rycchle, jak běží nejppomalejší
bizon. Když
K
je sttádo napaadeno preddátorem, jsou
j
to ti
nejpomaalejší a nejslabší jeedinci, coo jsou zaabiti jako
první. Tato
T
příro
odní selekce je dobbrá pro ceelé stádo,
protože rychlost celé skuppiny vzrůsstá s tím, jak jsou
slabí jeedinci zab
bíjeni. Zhhruba ve stejném principu
lidský mozek
m
mů
ůže fungoovat pouze tak rychhle, jako
jeho nejjpomalejšší nervováá buňka. Jak
J víme požívání
alkoholuu zabíjí mozkové
m
b
buňky,
ale zabíjí ty nejslabší
a nejpoomalejší jako
j
prvnní. Tím pádem
p
prravidelná
konzum
mace piva eliminujje slabé a pomaléé buňky,
čímž dělá z našeeho mozkku rychleejší a efeektivnější
orgán. Proto se Jacku po
p pár pivech
p
vžždy cítíš
chytřejšší.
z netu
Pozn.: A není i naše
n
věda často zalložena na podobné
logice?
Leto
ošní jaro květy
k
nešeetřilo

see chodili posilovat
p
do kouta,, kde se u stolu poddávaly
n
nápoje
a něco
n
k zaakousnutí.. Aby neebyl obsluuhující
p
personál
u
utlačen
b
bujarými
a žíznivýými zákaazníky
b
bývala
na okraji
o
stollu ochrannná tyč, jakkési zábraadlí. A
p
protože
se tyč řeknee anglickyy bar, začčalo se takk říkat
celému výýčepu. „Poojď si dát panáka k baru“. K
Kdyby
see to vše odehrálo
o
u nás, říkkali bychoom dnes „Pojď
n jednu k tyči“.
na

Je libo
li ná
áplň do
o bubllifuku?
?
Možná vašše ratolest vylila nebo
M
n
rychle spotřebbovala
n
náplň
bubblifuku a lační po dalšších duhhových
b
bublinách.
Máte moožnost see blýsknouut. Zkustee toto
slložení:
12 dílů desstilované vody
v
3 díly jaru (co nejobbyčejnějšíhho, řada piinie, citrus,…)
1 díl glycerrinu (lékáárna 85%-nní)

Nejjdražší webo
ové do
omény
y
V roce 2006
2
se prodala
p
d
doména
(adresa w
webové
sttránky) Seex.com zaa 14 000 000
0 USD, v přepočttu cca.
280 milionnů Kč (něěkteré zdrroje uváddějí “pouzze” 12
m USD)). Tato doména
mil.
d
m zajímaavý příběhh, její
má
p
původní
m
majitel
jí zaregistrov
z
val již v roce
r
19944. Poté
see jí pom
mocí falešných dokkumentů zmocnil jjakýsi
p
podvodník
k, který naa ní vyděělával až 500 000 USD,
teedy až 10 milioonů Kč měsíčně. Nakonecc byl
p
podvodník
k odsouzenn k zaplaacení celkkem 65 m
milionů
U
USD,
tedy asi 1,3 miliardy
m
koorun českýých.
D
Další
drahéé domény:
• Porn.com
m • 9 5000 000 • 190 milionnů Kč
• Diamondd.com • 7 500 000 • 150 milionů
m
Kčč
• Businesss.com • 7 500 000 • 150 miilionů Kč
• Casino.ccom • 5 500
5 000 • 110 milionů Kč
• Asseenonntv.com • 5 000 000 • 100 milionů K
Kč
• Korea.coom • 5 0000 000 • 100 milioonů Kč
• Wine.com
m • 3 300 000 • 66
6 milionůů Kč
• Creditchheck.com • 3 000 000
0 • 60 milionů
m
K
Kč
• Vodka.coom • 3 000 000 • 60 milionnů Kč
Jeestlipak někdo
n
obbsadil takké typickyy česky jjadrné
d
domény?
A obsaddil…
Ano
Řešení úloohy: Mennší kolečkoo se otočíí kolem svvé osy
Ř
č
čtyřikrát.
P
Pokud
si to nedoveedete předdstavit, veezměte
sii dvě koruunové minnce (ty jsoou šikovné, protožee mají
vroubky). Když
K
jednu přidržítte a druhoou budete otáčet
k
kolem
ní, taak se neottočí jednou ale dvakkrát.

A slovo zá
ávěrem
m
V posledníí době rozhouppalo pooklidnou letní
o
okurkovou
u sezónu zavedení víz
v pro Čecchy do Kaanady.
Z
Zhasla
takk naděje, že
ž bychom
m se klidnným expoortním
zppůsobem
zbaviili
svýých
neepřizpůsobbivých
sppoluobčannů a naoopak našše národnní sebevěědomí
d
dostalo
ráánu, prottože poddle praviidel EU sami
reecipročně víza Kannadě zavésst nemůžem
me a EU se nás
zřřejmě nehhodlá nějaak razantnněji zastat. Možná too před
v
volbami
n
nahraje
e
euroskepti
ikům a radikálům
m, ale
taakový užž je živott. V této souvislossti se obbjevilo
n
několik
zajjímavých úvah, kterré stojí za přečtení:
hhttp://nevidditelnypess.lidovky.ccz/politikaa-cikani-jddoud
do-nebe-ti-cesti-do-kkanady-ii--f6e/pp_politikaa.asp?c=A
A090712_2214805_p__politika__wag
hhttp://anderle.blog.iddnes.cz/c/92457/Staastny-Evroopanb
by-nemel-o
opustit-maaterskou-sskolku.htm
ml

N
Nevážn
ně o původu
p
u názv
vů
Bar
V dobácch kolonizzace Novéého světa byl život trudný a
nebezpeečný. Protto byly takk populárnní sobotníí zábavy,
které um
možnily see odreagoovat a na chvíli
c
na problémy
p
zapomeenout. Řízn
ná kapela hrála k taanci a muuži i ženy

Zejména v prvním článku je zajím
Z
mavá úvaaha o
v
výchovném
m a civilizzačním vllivu zeměědělské peeriody
n vývoj populace.
na
p
Jistě nem
méně zajím
mavá otázzka je,
p
proč
do Kanady
K
utííkají převážně češtíí Romovéé a ne
sllovenští, rumunštíí nebo španělští?? Na to jsou
v podstatě dvě odppovědi: buuď je těm
m našim u nás
o
opravdu
neejhůře, nebbo jsme jee naopak natolik
n
vzdělali,
že se přiuččili naší české
č
vyčuuranosti a nejen pooznají,
k jim daají bez prááce více a mají odvvahu to taam jet
kde
zkkusit. Onaa ta jazykková bariééra přece jen
j bariérrou je.
A nejen jaazyk, Novvý Svět prrostě není Evropa. V této
soouvislosti mě nappadlo, zdda je romština jeedním
u
univerzální
ím jazyykem? Zda
Z
si rozumí Rom
z Rumunskka s Romeem z Českka, Franciee či Španěělska?
OISoviny a mnoheem více lze najítt na stráánkách
O
h
hlubucek.n
net v novvém kabátě. Od konnce dubnaa i onliine webovvé aplikacce Historiie a Liniee. Podívejjte se,
p
případně
doporučte přátelům!
p

