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Slovo úvodem
Doufám, že jste do nového roku vykro
správnou nohou a s novoro
už pragmaticky vyrovnali. Snad nás 
Podle skalních Mayolog
ale tím se my znalí přece nedáme 
než zbloudilé asteroidy nám m
ekonomická recese a neut
kultury i kocoviny v eurozon
tradičních hodnot, ke kter
vstupují už do svého sedmnáctého roku.
budou plnoleté. 
 

Motto
Neděkuj,

Z citát ů, reklam, inzerát
„Ten, kdo překová me
obdělávání půdy pro toho, kdo 
neudělal“. 
„Nebaví vás už spořit s liškou? Spo

Chlapec: Nejmenuješ se Google? 
Chlapec: Protože máš vše
„Štěstí je to jediné, co mů
ho měli“. 
„Demokracie je metoda, která nám zaru
nám nebude vládnout lépe než si zasluhujeme

 

Víte, že?

• Jídlo v konzervách bylo poprvé vyráb
vojáky Britského námo
otvírák na konzervy však spat
po roce 1870.   

• Vyznáte se v pólech planety?
jednoduché, viz zde: 
http://www.osel.cz/index.php?clanek=3383

• Blesk je silný př
Elektřina v kanálech výboje zah
30 000 °C, který díky expanzi tvo

• Nejdeštivější místo sv
roční srážky: 12 m. Nejvyšší pr
v ČR? U Studánky, Jizerské hory: 1,7 m.

• Nemůžete často odolat šálku kávy nebo tabulce 
čokolády? Mám pro vás dobrou zprávu. Svoji 
neřest teď můžete omlouvat tím, že vás pomáhají 
chránit před mozkovou
http://www.osel.cz/index.php?clanek=6028

 

Skalisté hory a 
Wyomingu

Ráno vjíždíme do Denveru a samoz
vede k státnímu coloradskému
hlavních městech států
připomínající washingtonský Capitol.
zaparkujeme u automatu za pouhých 10 cent
minut. Když si prohlížíme historické centru
square s plynovými lampami, stojí už parkovné za 
stejnou dobu čtvrťák. V n
nechat poslat Péťovi první 
vše je báječné. Odpoledne je zasv
Stoupáme z Denveru k horám a po n
mil odbočky navštěvujeme hrob a muzeum Buffalo 
Billa civilním jménem plukovníka Williama F. 
Codyho (1846-1917), známého dobrodruha, scouta a 
Indian Fightera, jak zní na jeho náhrobní desce. Na 
hlavní silnici  zahlédneme n
naší předpokládané silnice 40 a tak se stá

  možno nalézt též na http://hlubucek.net
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novoročními předsevzetími jste se 
už pragmaticky vyrovnali. Snad nás čeká rok dobrý. 

odle skalních Mayologů má být sice tím posledním, 
tím se my znalí přece nedáme deprimovat. Více 

než zbloudilé asteroidy nám může uškodit 
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eková meče na pluhy, se nadře při 
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e Google? Děvče: Ne! Proč? 
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stí je to jediné, co můžeme rozdávat, aniž bychom 

oda, která nám zaručuje, že se 
nám nebude vládnout lépe než si zasluhujeme“. 

Víte, že? 

Jídlo v konzervách bylo poprvé vyráběno pro 
vojáky Britského námořnictva v roce 1813. První 
otvírák na konzervy však spatřil světlo světa až 

pólech planety? Není to 
zde: 

http://www.osel.cz/index.php?clanek=3383 
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ina v kanálech výboje zahřívá vzduch až na 

díky expanzi tvoří zvuk hromu. 

jší místo světa? Kauai, Havaj. Prům. 
ní srážky: 12 m. Nejvyšší prům. roční srážky 
R? U Studánky, Jizerské hory: 1,7 m. 
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ůžete omlouvat tím, že vás pomáhají 
mozkovou mrtvicí. 
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Skalisté hory a voňavé pastviny 
Wyomingu  

Ráno vjíždíme do Denveru a samozřejmě první cesta 
coloradskému capitolu. Ve všech 

stech států jsou státní budovy stylem 
ipomínající washingtonský Capitol. V jeho blízkosti 

me u automatu za pouhých 10 centů na 30 
minut. Když si prohlížíme historické centrum Larimer 
square s plynovými lampami, stojí už parkovné za 

k. V nějaké realitce se mi daří 
ovi první e-mail o tom, že žijeme a 

né. Odpoledne je zasvěceno nákupům. 
Stoupáme z Denveru k horám a po několika desítkách 

vujeme hrob a muzeum Buffalo 
Billa civilním jménem plukovníka Williama F. 

1917), známého dobrodruha, scouta a 
Indian Fightera, jak zní na jeho náhrobní desce. Na 
hlavní silnici  zahlédneme nějakou hlášku o uzávěrce 

edpokládané silnice 40 a tak se stáčíme k 

možno nalézt též na http://hlubucek.net   
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starému zlatokopeckému městu Central City a po jeho 
prohlídce několik mil nad Black Hawk zkoušíme 
rýžovat zlato v místním ledovém potoce. T
toho tam spousta, ale je to hlavně slída. Cítili jsme se 
však na chvíli jako opravdoví zlatokopové. Jedeme 
dále na sever územím Arapah
východnímu vchodu do parku Skalistých hor. Ve
jsme už v horách nedaleko parku a nocujeme u 
krásného horského jezera Lily Lake, kde nás po 

zastavení přivítali dva mohutní jeleni, kte
15 m od silnice. Nevadili jsme jim my ani pár rybá
u jezera. Ti se soumrakem odjíždějí a tak z
sami nedaleko srubu zavřeného visitor centra. Teprve 
ráno zjišťujeme, že jsme již vlastn
národního parku a tak je to poprvé, kdy se nám 
podařilo přenocovat přímo v národním parku. Brzy 
ráno opět vidíme tři jeleny, jak se pasou, ale i koupou 
u jezera.  

Když ráno v Estes Park  v Rocky Mountains National 
Park říkám starému rangerovi odkud jsme, odpoví, 
abych se podíval na jeho jmenovku. Stojí tam Bob 
Kreycik. Říká, že jeho rodič
Československa, že jsem jeden z mála, kdo zná 
originální výslovnost a přeje  nám p
Začínáme prohlížet obrovité hory. V 9:34 na vyhlídce 
na Forrest Canyon potkáváme asi 40 cm dlouhého 
krásně hnědě chundelatého a docela p
Něco mezi syslem a bobrem. Je to 
pozornost všech turistů tím, že se př
jejich objektivy. O kus dál se pase a polehává stádo 
elků (wapiti), což je něco mezi sobem a jelenem. Na 
jiném místě vidíme kus tundry s její florou v
vybělené kostry elka.  Je zde jen 11°C a rostou zde i 
zakrslé formy floxů a pomněnek.  Míjíme i nejvyšší 
místo naší trasy (3713 m) a pozd
rozvodí na Milner Pass. Kolem nás jsou nesouvislá 

sněhová pole, která však s pozdním jarem již ztratila 
svojí panenskou bělost. U jedné vyfrézované bariéry 
se fotíme. Před jedenáctou hodinou razítkujeme 
deníky a pas v Alpine Visitor Centru a po sjezdu z 
nejvyšších hor obědváme v údolí, kde pramení 
Colorado. Rostou zde piniové borovice, jedle 
douglaska, ale také cedry. Kus dál vidíme u potoka 
dva mohutné elky s nádherným košatým parožím 
metrových rozměrů. Všichni ostatní, a 
výpravě viděli mnoho desítek, byli bu
nebo ho měli jen velmi malé. Další elkové se pasou na 
kraji jehličnatého lesa nebo spíše pralesa, protože kde 
strom padne, tak tam zůstane ležet.  Dojeli jsme až na 
druhý konec parku k spojeným jezer

           Jen pro vnit
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i jeleny, jak se pasou, ale i koupou 
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potkáváme asi 40 cm dlouhého 
chundelatého a docela přátelského tvora. 

co mezi syslem a bobrem. Je to marmot a budí 
ředvádí 1-5 m před 

l se pase a polehává stádo 
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. Kolem nás jsou nesouvislá 

hová pole, která však s pozdním jarem již ztratila 
lost. U jedné vyfrézované bariéry 

ed jedenáctou hodinou razítkujeme 
sitor Centru a po sjezdu z 

dváme v údolí, kde pramení řeka 
Colorado. Rostou zde piniové borovice, jedle 
douglaska, ale také cedry. Kus dál vidíme u potoka 
dva mohutné elky s nádherným košatým parožím 

. Všichni ostatní, a že jsme jich na 
li mnoho desítek, byli buď bez paroží 

li jen velmi malé. Další elkové se pasou na 
natého lesa nebo spíše pralesa, protože kde 

stane ležet.  Dojeli jsme až na 
spojeným jezerům Grand Lake a 

Shaddow Mountain Lake, jejichž b
soukromými chatami a rybá
zpáteční cestu parkem. Podle mapy vede pod parkem 
nějaký tunel, ale ani po n
horami je mnohem p
Horseshoe Park vidíme v 15:40 najednou u Sheep 
Lakes dopravní zácpu n
nedaleké lou
smetanové horské kozy, jejichž samci mají  hrozivé 

zatočené rohy. Hlídají je tam dobrovolní 
když zvířata zamí
Chvíli je pozorujeme dalekohledem a pak vyjíždíme z 
parku a sm
jedeme kolem 
restaurace. V 17:30 jsme už ve Wyomingu. Welcome 
center je sice zav
hodiny pozd
místní capitol. Podve

parkoviště 
můžeme klidn
sever dálnicí rovnou jako p
suchá prérie, která se od poušt
polouschlé trávy a 
dobytka. Pov
sagebrush 
rovinou na ob
dobytek. Odbo
area za Guernsay, kde si myjeme hlavy v teplé vod
kromě obč
vnímáme s p
především nádhernou 
vůni, která k nám p
Wyomingu.

Z cestovního
v pantoflích“.

Bo
Jako by po
změnám všeho dosavadního a k bo
pravd. Bylo tomu tak i na za
kdy Albert Einstein pobo
chrám fyziky nejprve v r. 1905 svou speciální teorií 
relativity a pak ješt
relativity. Následovala stejn
mechanika. Bo
to nejprve sv
komunistů 
nukleární zbran
pak paradoxn

Jen pro vnitřní potřebu OIS! 
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Shaddow Mountain Lake, jejichž břehy jsou lemovány 
soukromými chatami a rybáři a obracíme se na 

ní cestu parkem. Podle mapy vede pod parkem 
jaký tunel, ale ani po něm nepátráme, protože jet 

horami je mnohem příjemnější. Na výjezdu přes West 
Horseshoe Park vidíme v 15:40 najednou u Sheep 
Lakes dopravní zácpu několika aut. To se pouze na 
nedaleké loučce pasou bighorni, veliké, zde 
smetanové horské kozy, jejichž samci mají  hrozivé 

ené rohy. Hlídají je tam dobrovolní strážci a 
ata zamíří přes silnici má doprava sm

Chvíli je pozorujeme dalekohledem a pak vyjíždíme z 
parku a směřujeme k dálnici. Před městem Loveland 
jedeme kolem Bohemian Cottage jakési 
restaurace. V 17:30 jsme už ve Wyomingu. Welcome 
center je sice zavřeno, zato zde mají dump. O p
hodiny později již fotíme v hlavním městě Cheyenne 
místní capitol. Podvečer má tu výhodu, že ú

 jsou téměř prázdná a na tu chvilku zde 
eme klidně zaparkovat. Pokračujeme dále na 

icí rovnou jako přímka. Kolem nás vedro a 
suchá prérie, která se od pouště liší jen přítomností 
polouschlé trávy a řídkými stády pasoucího se 
dobytka. Pověstný olivově zelený keříčkový pelyn

 samozřejmě nechybí. Prérie je širou 
rovinou na obě strany silnice, sem tam nějaký ten 
dobytek. Odbočujeme z dálnice a nocujeme na rest 
area za Guernsay, kde si myjeme hlavy v teplé vod

občasného hluku z nedalekého nádraží 
vnímáme s přicházející nocí a vlahým vánkem 

edevším nádhernou nezapomenutelnou omamnou 
ni, která k nám přichází z rozkvetlých pastvin 

Wyomingu. 

cestovního deníku „Amerika tentokrát nejen 
pantoflích“. 

Bořící počátky století  

ako by počátek století, natož milénia, svád
nám všeho dosavadního a k boření základních 

pravd. Bylo tomu tak i na začátku minulého století, 
kdy Albert Einstein pobořil snad až příliš bohorovný 
chrám fyziky nejprve v r. 1905 svou speciální teorií 
relativity a pak ještě více v r. 1915 i teorií obecné 
relativity. Následovala stejně nepochopitelná kvantová 
mechanika. Bořily se i ustálené společenské pořá
to nejprve světovou válkou a pak totalitními režimy 

 a nacistů. Fyzika dala světu stra
nukleární zbraně, které nás nejprve vyděsily, aby nám 
pak paradoxně zajistily mír. 
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Také naše století se nechce nechat zahanbit. 
Superstrunové teorie všeho a neutrina rychlejší sv
bojují o své místo na slunci. P
lety jen podnítila rozvoj techniky. Ten má dnes již 
takřka explozívní charakter  a v
ním jen krčí rameny z pozice nepou
konzumentů.  Také spole
V euro-americkém civiliza
environmentalisté a vyhlašují sv
globálnímu oteplování  a up
člověkem. Jako na každé politické hnutí i na toto se již 
nalepily četné hospodá
státních peněz. Zaniklou bipolární strukturu sv
snaží obnovit jak fundamentální islamisté, tak i 
raketově stoupající nová mocnost 
okolí. Ti první terorizmem a d
ti druzí nápisem Made in China na stále v
množstvím výrobků. Do toho brzy možná za
sedmimiliardové populaci docházet suroviny, energie 
či pitná voda. Arabskými zem
my nevíme, zda za demokracii nebo upevn

A co my? S bohorovným klidem se hašte
malém kačáku, který se ti šikovn
dorozkrást. Volíme populistické politiky, kte
slíbí kde co, jen aby se dostali na 
se ze slibů a hlavně na dluh nedá žít dlouho poznává 
už i náš Velký bratr. Ale do utažení opask
tvrdé práce a splácení dluh
„blbá nálada“. Krize  všeobjímající a bezb
diskutující demokracie  jako z partesu. To je p
zase ta situace, kdy lidé za
se najde ochotná silná ruka, která 
Mlčte všichni a odteď 
bude veleben a aplaudován….

Historie se nám prý vrací ve spirále. Chce se 
historická paměť, ještě
lidstvo nemůže aktivně
jeho glosátorem a historikem?  Nade všechny fejetony 
to vyjádřil bard Nohavica ve své písni T
Najděte si ji a pusťte. 

 

Logická úloha
Pomocí čtyř šestek zapište výraz s hodnotou 7777
 

Povzdech ženy
    Když jsi tlustá - máš zhubnout
    Když jsi hubená - není t
    Když jsi škaredá - ponižují t
    Když jsi pěkná - mají dvojsmyslné poznámky
    Když jsi mladá - máš mít praxi
    Když máš praxi - máš být mladá
    Když se oblečeš seriózn
    Když se oblečeš pohodln
    Když se oblečeš vyzývav
    Když jsi škaredá - máš sm
    Když jsi pěkná - musíš být h
    Když jsi pěkná a máš postavení 

"odležet" 
    Když pracuješ přesčas 

rodinu vážně 
    Když nepracuješ přes

pracovní síla a nebereš práci vážn
    Když jsi měla v posteli mnoho
    Když jsi v posteli mnoho muž

nemocná, frigidní a nebo lesba.
Takže se tedy ptám, která je to ta normální žena, která 
nemá problém s touto spole
 

… a …Rada pro ženy
Je mnoho zatraceně dobrých d
s číčou, než s chlapem…

 

• netahají domů žádné 
počítačích, staré náhradní díly k aut
vzorované pulovry od maminky

naše století se nechce nechat zahanbit. 
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i pitná voda. Arabskými zeměmi cloumají revolty a 

za demokracii nebo upevnění islámu. 
A co my? S bohorovným klidem se hašteříme ve svém 

ku, který se ti šikovnější snaží ještě 
dorozkrást. Volíme populistické politiky, kteří nám 
slíbí kde co, jen aby se dostali na čtyři roky k lizu. Že 

na dluh nedá žít dlouho poznává 
už i náš Velký bratr. Ale do utažení opasků, reforem, 
tvrdé práce a splácení dluhů se nikomu nechce. Prostě 
„blbá nálada“. Krize  všeobjímající a bezbřeze jen 
diskutující demokracie  jako z partesu. To je přesně 

se ta situace, kdy lidé začnou vyhlížet mesiáše. Jistě 
se najde ochotná silná ruka, která řekne „Tak už dost. 

 to bude tak a tak“. Nejprve  
bude veleben a aplaudován…. 

Historie se nám prý vrací ve spirále. Chce se říct, co 
ě je možná čas. Ale co když 
ě ovlivnit svůj vývoj a je jen 

jeho glosátorem a historikem?  Nade všechny fejetony 
il bard Nohavica ve své písni Těšínská. 

Logická úloha  
šestek zapište výraz s hodnotou 7777  

Povzdech ženy … 
máš zhubnout 

není tě za co chytit. 
ponižují tě. 

mají dvojsmyslné poznámky 
máš mít praxi 
máš být mladá 

eš seriózně - jsi kariéristka 
eš pohodlně - neberou tě vážně 
eš vyzývavě - jsi štětka 

máš smůlu, nejsi reprezentativní 
musíš být hloupá 

kná a máš postavení - musela jsi si ho 

as - jsi špatná matka a nebereš 

esčas - jsi neperspektivní 
pracovní síla a nebereš práci vážně 

la v posteli mnoho mužů - jsi štětka 
Když jsi v posteli mnoho mužů neměla - jsi 
nemocná, frigidní a nebo lesba. 

Takže se tedy ptám, která je to ta normální žena, která 
nemá problém s touto společností?                z netu  

… a …Rada pro ženy … 
dobrých důvodů sdílet život raději 

chlapem… 

žádné časopisy o autech a 
ch, staré náhradní díly k autům ani 

vzorované pulovry od maminky 

• hrají si s chuchvalci prachu, místo aby kv
nadávaly 

• netáhne z nich pivo, když se v noci p
• leží nám rády u nohou 
• pouhá chřipka nezpůsobí, že se prom

invalidy, o které je nutno pečovat; koneckonc
mají 9 životů 

• vždy přesně vycítí, jak jsme na tom. Chlapi pouze 
vždy přesně vědí, jak jsou na tom oni

• nenechávají všude ležet ponožky
• nemusí se jim pořád připomínat, aby si ost

nehty. Stačí dát jim k dispozici obrušovací prkno
• mají od přírody perfektní tělo. Chlapi si to o sob

jen myslí 
• žerou, co před ně člověk postaví
• zajímá je praní prádla; vydrží celé hodiny sed

před pračkou 
• nechrápou, ale předou, když leží s námi v
• nezabírají tolik místa na gauči 
• nezvou svoji matku na oběd a naše nezve je
• líbí se jim jakýkoli program v televizi, nejen 

fotbal a akční filmy 
• mají záviděníhodně hustou a lesklou srst
• jednoho dne pochopí, jak se používá toaleta
• člověk si je může vybrat podle v

A není problém mít jich víc najednou
• nenacpou do ledničky samé pivo. Ko

dá pohodlně skladovat pod výlevkou

… No raději tyto OISoviny nedávejte č
          

Největší výrobci aut podle  OICA za r. 2010

Značka Počet vyrobených aut

Toyota  8 557 351

General Motors 8 476 192

Volkswagen 7 341 065

Hyundai 5 764 918

Ford 4 988 031

Údaje za r. 2011 nejsou ještě k dispozici

Vyprázdn ěná demokracie
V současné době jsme svědky krize demokracie, která 
jako by se vyprázdnila. Voliči cht
populistickým slibům o kterých řada z nich ví, že jsou 
nesplnitelné a politici se soustře
a vlastní prospěch. Voliči se nedovedou podívat 
realitě do tváře a politici nevědí, co s realitou. Sociální 
stát konce minulého století a po
zdeformoval a pokřivil hodnoty. Pojem zásluhy 
nahradil nárok. Všichni se chtějí mít dob
nejméně pracovat. Hodnoty, rozum
nevytváří v továrnách prací nebo výzkumem, ale 
bankovními operacemi, často virtuálními. Nad 
otázkami o budoucnosti se jen mávne rukou. 
diem se stalo heslem dne. Změnili jsme se a tvrdá 
práce našich prarodičů po světových válkách a myslet 
na zadní kolečka je pro nás historií. Jako kdybychom 
byli utržení ze řetězu. Je to jen n
infekce nebo reálný trend vývoje lidstva? Kdyby 
demokracie nefungovala jen u nás, 
jsme se stále nezbavili historické zát
totality, ale ono to s ní není nejlepší ve v
Evropy. Je to i selhání elit, které kdysi své národy 
vychovávaly a střežily svobodu. Nyní si hledí hlavn
ekonomických aspektů, což vede k bulvarizaci 
a komercializaci.  

Problémy společnosti jako fiskální politika, 
energetická strategie, reformy se staly natolik 
složitými a provázanými, že je nemohou 
názory či hlasy občané, ale zůstávají na odborné 
administrativě. Tím se stále více stává organizace 
života společnosti abstraktní administrací. Mediáln
se pak nediskutuje systém, ale vytržené politizované 
detaily, jak se komu hodí. 

Kromě toho, že demokracie má problémy sama se 
sebou, tak neumí účinně čelit hrozbám od 
nedemokratických ideologií a systém
s nimi diskutovat svým jazykem vystav
našem hodnotovém žebříčku. P
nepřesvědčitelné a než se konečně zformuje k obran
předchází tomu nekonečná bezbřehá diskuse, která je 
tím pádem zcela neefektivní. Když se nakonec p
řešení, je tak kompromisní, že nic efektivn

Zahalena do pláštíku politické korektnosti neumí ani 
řešit nové aktuální výzvy a problémy dneška jako 
nepřizpůsobivost určitých sociálních skupin životnímu 

hrají si s chuchvalci prachu, místo aby kvůli nim 

když se v noci přitulí 
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ovat; koneckonců 
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ivil hodnoty. Pojem zásluhy 
jí mít dobře a co 

pracovat. Hodnoty, rozuměj peníze, se 
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infekce nebo reálný trend vývoje lidstva? Kdyby 
demokracie nefungovala jen u nás, řekl bych ještě 
jsme se stále nezbavili historické zátěže komunistické 

ono to s ní není nejlepší ve většině 
Evropy. Je to i selhání elit, které kdysi své národy 
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nosti abstraktní administrací. Mediálně 

nediskutuje systém, ale vytržené politizované 
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zformuje k obraně 

ehá diskuse, která je 
tím pádem zcela neefektivní. Když se nakonec přijme 
ešení, je tak kompromisní, že nic efektivně neřeší. 

Zahalena do pláštíku politické korektnosti neumí ani 
ešit nové aktuální výzvy a problémy dneška jako 

itých sociálních skupin životnímu 

rytmu, nar
klimatu. Je z toho nervózní a snáze podléhá t
linkovat a dirigovat. A d

Nespokojení lidé stále d
už s morálním krédem nebo tu
kontem, který by byl imunní v
Vzpomínám si na studentské ve
jsme se shodli, že nejefektivn
osvícený absolutizmus. Tam je vše 
způsobem, specialisty, kte
kde dnes vzít takového inteligentního, osvíceného 
monarchu nebo diktátora? Navíc osvícenost vydrží jen 
po omezenou dobu a pak se to zvrhne v neosvícenou 
diktaturu. 

Takže nám nezbude nic jiného, než to s tou 
demokracií ješt
spokojit s tím, že demokracie za
a odchodem k volbám a kon
urny. Potř
Zajisté obojí, ale vyjít by to m
a vysvětlit by jim to m

Nejcenn ě

Značka

Apple

Google

IBM  

McDonald

Microsoft

Coca Cola

AT&T
Celý žebříč
http://www.millwardbrown.com/libraries/optimor_bra
ndz_files/2011_brandz_top100_chart.sflb.ashx

Něco od Murphy

1. Tělo pono
telefon.

2. Murphyho optimistický zákon: Usmívej se! Zítra 
bude hůř

4. Zákon Murphyho d
nadávat, dokud se

5. Nikdy se nep
všimnout, že je

6. Je lepší být krásná než chytrá, protože pr
muž lépe

7. Murphyho zákon o nocování v p
jednají pudov

9. Silniční zákon: Vedlejší jízdní pruh jede vždy 
rychleji.

12. Povídá žena muži: 
ideální pár!

13. Kdysi jsem býval velmi namyšlený, ale te
jsem úpln

 

Kanada odstoupila od Kjótského 

Nepodařilo se jí snížit emise o 6% a má pocit, že 
smlouva nefunguje. Navíc oteplení by p
Kanadě větší úrody a mír
podílet na akcích, které jsou proti zájm
http://neviditelnypes.lidovky.cz/klima
protokol-a-
/p_klima.asp?c=A111216_221234_p_klima_wag

Řešení úlohy: 

Rozsah OISovin je srovnatelný s
průměrného reklamního letáku. Dáte
přednost OISovinám, nedozvíte se o kolik zlevnil 
procházející 
naštěstí škodu trvalou, protože i v
budou procházet potraviny a vršit se ve skladech 
ležáky. Vystoupíte jen na chvíli z
společnosti 
tom půstu js
fofru kolem nás. 
přehřátý motor auta nebo procesor
mozek na chvíli p
vám za to odvd
není možné ozna
pro prodloužení duševního zdraví“ bych se nebránil.
Tak užívejte!

 

rytmu, narůstající přelidnění planety, postoj k vývoji 
klimatu. Je z toho nervózní a snáze podléhá t
linkovat a dirigovat. A dělat chybná rozhodnutí. 

Nespokojení lidé stále důrazněji vyhlíží mesiáše. A
už s morálním krédem nebo tučným bankovním 
kontem, který by byl imunní vůči nákaze korupce. 
Vzpomínám si na studentské večírkové diskuse kdy 

shodli, že nejefektivnější formou vlády je 
osvícený absolutizmus. Tam je vše řízeno jednotným 

sobem, specialisty, kteří tomu rozumí. Jenomže 
kde dnes vzít takového inteligentního, osvíceného 
monarchu nebo diktátora? Navíc osvícenost vydrží jen 

nou dobu a pak se to zvrhne v neosvícenou 
 

Takže nám nezbude nic jiného, než to s tou 
demokracií ještě vydržet. Neměli bychom se však 
spokojit s tím, že demokracie začíná oblečením saka 

odchodem k volbám a končí vhozením lístku do 
řebujeme lepší politiky nebo lepší voli

Zajisté obojí, ale vyjít by to mělo od těch prvních 
tlit by jim to měli ti druzí. 

Nejcenn ější zna čky sv ěta v r. 2011 

čka 
Hodnota      

(mil USD) 
Roční změ

(%)  

Apple 153 285 84 

Google 111 498 -2 

 100,849 17 

McDonald 81 016 23 

Microsoft  78 243 2 

Coca Cola 73 752 8 

AT&T  69,916 - 
říček: 

http://www.millwardbrown.com/libraries/optimor_bra
ndz_files/2011_brandz_top100_chart.sflb.ashx 

Murphy ho 

lo ponořené do vany způsobí, že začne zvonit 
telefon. 
Murphyho optimistický zákon: Usmívej se! Zítra 

ůř .... a pozítří možná už ani nebude. 
Zákon Murphyho dědečka: Člověk se nenau
nadávat, dokud se nenaučí řídit auto. 
Nikdy se nepři s blbcem. Někdo by si nemusel 
všimnout, že je mezi vámi rozdíl. 
Je lepší být krásná než chytrá, protože prům
muž lépe vidí, než myslí. 
Murphyho zákon o nocování v přírodě: Zví
jednají pudově, což znamená, že po vás pudou..

ní zákon: Vedlejší jízdní pruh jede vždy 
rychleji. 

12. Povídá žena muži: Nebýt tebe, tak bychom byli 
ideální pár! 
Kdysi jsem býval velmi namyšlený, ale te

jsem úplně bez chyby! 

Kanada odstoupila od Kjótského 
protokolu 

řilo se jí snížit emise o 6% a má pocit, že 
smlouva nefunguje. Navíc oteplení by přineslo 

ě větší úrody a mírnější zimy. Takže se nechce 
podílet na akcích, které jsou proti zájmům Kanady. 
http://neviditelnypes.lidovky.cz/klima-kjotsky-

-kanada-d3h-
/p_klima.asp?c=A111216_221234_p_klima_wag

ešení úlohy:  (66 + 6)/6  

A slovo záv ěrem 
Rozsah OISovin je srovnatelný s rozsahem 
ů ěrného reklamního letáku. Dáte-li čtenář
řednost OISovinám, nedozvíte se o kolik zlevnil 

procházející bůček a roztékající se hermelín. Neutrpíte 
ěstí škodu trvalou, protože i v příštích týdnech 

budou procházet potraviny a vršit se ve skladech 
Vystoupíte jen na chvíli z víru konzumní 

čnosti (kterou mám paradoxně docela rád a po 
ůstu jsem se jí stále nedokázal nabažit) a toho 

fofru kolem nás. A to je terapeuticky třeba. Tak jako 
ř řátý motor auta nebo procesor je třeba i ten váš 

mozek na chvíli přepnout do nižších obrátek. On se 
vám za to odvděčí, že vám déle vydrží. OISoviny asi 

možné označit za lék, ale názvu „léčivý dopln
pro prodloužení duševního zdraví“ bych se nebránil.
Tak užívejte! 

ní planety, postoj k vývoji 
klimatu. Je z toho nervózní a snáze podléhá trendu 
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což znamená, že po vás pudou.. 
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Kdysi jsem býval velmi namyšlený, ale teď už 

Kanada odstoupila od Kjótského 

ilo se jí snížit emise o 6% a má pocit, že 
smlouva nefunguje. Navíc oteplení by přineslo 

jší zimy. Takže se nechce 
ům Kanady. 
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říštích týdnech 
budou procházet potraviny a vršit se ve skladech 

víru konzumní 
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