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Slovo úvodem 

Tímto číslem je OISovinám 23 let. Jsou tedy dospělé a 
měly by mít rozum. Možná by už dosáhly 
i vysokoškolského vzdělání. Ale v tom je ten háček, 
ony vždycky rozum mít nechtějí. Protože mně je už 
více, než -násobek těch 23 let, chci a mohu si dovolit 
říkat, co si myslím a žertovat o čem si myslím. Někdy 
třeba i trochu nevhodně, zejména z hlediska politické 
korektnosti, kterou z duše nemám rád. Tak paradoxně 
stáří a připomínka konce člověka osvobozuje. A to je 
další, z nemnoha výhod pozdního věku. A tak i vám 
přeju, abyste stále více mohli říkat, co si myslíte. Ne 
snad proto, že jste zestárli, ale proto, že vám to klima 
společnosti umožní.  

Motto 

„Úzkým profilem není energie, ale 
inteligence.“  

Z citátů, reklam, inzerátů a…  
„Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze 

smíchu po celý život.“ 
„Kdo vládne okamžikem, vládne životem.“ 
„První láska je los, který nevyhrává, ale celý život si 

pomatuješ jeho číslo.“ 
„Milujte život jako ženu - nic lepšího k milování 

stejně nenajdete.“ 
„Malé děti nenechají spát, velké nenechají žít.“ 
„Účelem života není najít štěstí, ale hledat ho.“ 
„Opakem práva je povinnost.“ 
„Štěstí je dobré zdraví a špatná paměť.“ 

Víte, že? 

 Člověk s nejvíce vysokoškolskými tituly u nás je 
lékař, psychiatr, vysokoškolský profesor, 
řeckokatolický kněz a esperantista prof. Paedr. 
ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián 
Kašparů, PhD.,dr.h.c. V Evropě ho předstihl 
jeden italský farář, který má o tři tituly více. 

 Na světě žije 110 000 popsaných druhů vos (u nás 
kolem 1 300) a odhadem dalších 100 000 ještě 
neznáme. Opylují a redukují počet pavouků, 
klíšťat, hmyzu a stonožek. Byly tu už v době 
dinosaurů a žhadlo mají jen samičky. Mají 
vynikající čich. 

 Australská umělá inteligence SAM vyvinula 
první vakcínu. A jako obvykle jí to jde lépe, nežli 
nám. Inteligence SAM navrhla novou látku, která 
podstatně zesiluje účinky vakcíny proti chřipce. V 
Austrálii, kde čelí velkému počtu případů 
chřipky, včetně řady úmrtí, něco takového uvítají. 
http://jdem.cz/fbyxn2  

Zajímavá matematika 
Představte si, že hrajete hru, kdy v jedné ze tří skříněk 
je milion a v ostatních jen po jedné koruně. Vy 
tipujete, ale moderátor vám neoznámí výsledek, ale 
řekne jen v které z dalších skříněk milion není. Vy teď 
máte možnost na své volbě trvat nebo ji změnit. Je to 
stejné nebo má smysl volbu změnit a proč? 

Proč politika musí být 
„svinstvo“ 

Myslím, že valná většina lidí si dnes o politice nedělá 
iluze. Jen málokdo si myslí, že politika je 
nesmiřitelným soubojem pravdy a lži, že se jedná o 
souboj idejí, snů a charakterů. Je to lítý boj a k 
uplatnění v politice musíte mít vlohy a tvrdé lokty.  
Politika je vlastně organizovaná rvačka, kdy se o moc 
pereme prostřednictvím svých volených zástupců. My 
sami se tedy nemusíme ušpinit a z tohoto boje se 

vykoupíme jednou za čas vhozením volebního lístku 
do urny. Můžeme pak z povzdáli, hospody či náměstí 
kritizovat nebo fandit. 

Druhem Homo politikus nemůže být každý. Musí být 
dostatečně asertivní, nadprůměrně sebevědomý, někdy 
až narcistní. Velkou výhodou je, když je dobrým 
řečníkem, případně má znalosti. A také musí být 
teflonový, aby po něm stékaly kritiky, pomluvy a 
protiargumenty oponentů. Není pak divu, že v tomto 
prostředí sáhne mnohý i po sklence alkoholu. V 
politice se nedaří ani slušným, decentním lidem. 
Podívejte se, jak dopadl P. Nečas, J. Drahoš a také 
slušňák P. Fiala se marně snaží nahradit charizma 
mentorováním. 

Z mladické naivity a pod vlivem literatury jsem si 
kdysi myslel, že opozici jde o dobro státu, ale té jde 
především o to zdiskreditovat vládnoucí strany 
jakýmikoliv argumenty, třeba i demagogickými a 
dostat se k moci. Nebo jste už slyšeli opozičního 
politika, který by pochválil některé kroky vlády, s tím, 
že oni by postupovali stejně a pak vznesl několik 
výhrad na další kroky, kde by to oni řešili jinak a 
proč? Proto se opozice většinou dostává k moci ne 
programem, ale kritikou vlády.  

Ostatně co je to předvolební program? Je to především 
utopická idealizovaná vize prošpikovaná sliby a 
dobrými předsevzetími. Jen naivní volič očekává, že 
předvolební sliby budou po volbách také naplněny. 
Vždy se přece najdou nové objektivní okolnosti, které 
to znemožní. Ale abychom politikům jen nekřivdili. 
Všechny volební programy vypadají pěkně a lákavě, 
pohádky byly u nás vždy v oblibě. Tak čím mají 
trumfnout ty ostatní? No přece lákavými sliby. Přesně 
jak říkával náš technický ředitel, když se vrátil z 
porady od generálního. „No, tak jsem mu to slíbil, 
slibem přece neurazíš.“ Upřímně a sebekriticky, 
vždyť my voliči máme sliby rádi. Podobně jako slevy. 
A tak strany uspívají ve volbách tu zrušením nějakého 
poplatku či zvýšením platů a v poslední době zejména 
penzí. Osvědčily se i slevy v cestování. Nebo snad 
myslíte, že by uspěl politik, který by řekl: „Tak teď si 
na pár let utáhneme opasky, snížíme platy, dáme do 
pořádku hospodářství a pak si vše vynahradíme.“ 

Pod vlivem těch pár osobností, které jsme od 
sametové revoluce měli, řada lidí podléhá iluzi, že v 
politice jsou ti nejlepší, elita národa. Ale to je omyl. Ti 
nejlepší se snadno uplatní ve vědě či průmyslu 
soukromé sféry a uživí se zde lépe, než v politice. V 
politice jsou až ti další. Ti, kteří jsou schopni a 
ochotni politiku dělat. Kteří v ní vidí svoji příležitost a 
poslání. Politika znamená moc a ta zachutná. Proto se 
politici zpravidla drží politiky jako klíště. 

Jestliže politika není soubojem pravdy a idejí, tak čím 
vlastně je? Je především o kompromisech a 
výměnném obchodu. A to ne jen v dnešní době, 
odjakživa. Proto se zdá být špinavá. Abych mohl v 
něčem vyhrát, musím v jiném ustoupit. Budu-li 
tvrdohlavě lpět na svém, pravděpodobně ničeho 
nedosáhnu. Samozřejmě, pokud nemám absolutní 
většinu, což je u jediného subjektu dnes v 
demokratickém systému nepravděpodobné. Cílem 
kompromisu je dosažení maxima z možného. 
Kompromis tedy není stigmatem politiky, ale její 
podstatou.  Ti pravověrní, zásadoví, co říkají „nikdy a 
za žádných okolností“ jen ukazují, že politice 
nerozumí. Co jiného, než nutným kompromisem bylo 
spojenectví Churchilla se Stalinem, které umožnilo 
porazit Hitlera? 

Tak až se zase přiblíží nějaké volby, neváhejte a 
někoho si vyberte. Někoho, kdo bude tu politiku dělat 
za vás, abyste mohli zůstat čistí. Někoho, kdo bude 
dělat kompromisy, s kterými byste třeba i mohli 
souhlasit. 

Dotazy na z(a)bití 
Kdy, jestli vůbec někdy, bude mít profil na Facebooku 
víc mrtvých, než živých lidí  

Může to nastat mezi roky 2060 a 3130. Nezáleží to jen 
na úmrtnosti majitelů profilu, ale také na tom, zda a v 
jaké podobě Facebook přežije. Dnes má Facebook 
mrtvých profilů 10-20 milonů.  
               Z knihy „Co kdyby? R. Munroe    

Česká přísloví přeložená do 
vědecké češtiny 

24. Blokování svislého informačního kanálu nelze 
kompenzovat finanční transakcí typu emptio venditio 
ve výdejně léků. Komu není shůry dáno, v apatyce 
nekoupí. 
25. Počínaje překročením 48. hodiny po zahájení 
pobytu mimo obvyklý okruh svého životního prostředí 
generují jak vodomilní obratlovci, tak jedinci druhu 
Homo sapiens těkavé organické látky, jež jsou 
čichovým ústrojím specificky detekovány a centrální 
nervovou soustavou hrubě nepříznivě hodnoceny. 
Ryba i host třetí den smrdí. 
26. Prognózu optimálního okamžiku pro své akce 
proveď podle modelového vztahu domestikovaného 
vodního opeřence k plodenství kulturních trav. Dočkej 
času jako husa klasu.  
27. Striktní dodržování zásad občanského soužití vede 
k maximální délce pěšího transferu jednotlivce, který 
se tak chová. S poctivostí nejdál dojdeš.  
28. Občan záměrně poskytující klamné informace 
současně neoprávněně, což je axioma, převádí do 
svého vlastnictví majetek spoluobčanů, popřípadě 
společnosti. Kdo lže, ten krade. 
29. Přenos informace od jedince s kalorickým 
deficitem k jedinci s kalorickou potřebou již 
saturovanou je blokován. Sytý hladovému nevěří. 
30. Při zjištění záměrného transportu části horniny od 
občana A k občanu B je posledně jmenovaný povinen 
uskutečnit zpětný přesun po stejné dráze, tedy v 
opačném směru, k prvně jmenovanému, avšak s 
použitím žitného pečiva. Kdo po tobě kamenem, ty po 
něm chlebem.    z netu  

Jaká bude církev v digitálním 
věku? 

Bity a bajty totálně změnili náš život prakticky ve 
všech oblastech. Jak tomu asi bude v oblasti církví? 
Bible se kdysi jen opisovala, knihtisk ji zpřístupnil 
většímu množství lidí. Již dnes najdete na netu stránky 
s biblí a dalším, kde můžete rychle i vyhledávat. 
Věřím, že i některé bohoslužby jsou dostupné přes 
internet. Na netu jsou i církevní rádia a TV. Bude však 
také možné rozmlouvat s bohem přes net? Modlit se 
k němu a sdělovat mu svá přání? Jakási digitální zeď 
nářků. Či zpověď přes net? Bude zpovědník duchovní 
nebo umělá duchovní inteligence? A co hackeři? 
Uslyší to jenom bůh či i jiní? Možná za pár desetiletí 
Vatikán založí duchovní síť Godbook, která překoná i 
Facebook. Věřících jsou přece miliardy, a jak jinak 
přitáhne mladé? Bude možné ve virtuální duchovní 
realitě navštívit biblická místa ve starozákonní a 
novozákonní době? Zviditelní se Bůh a nebude návrat 
Ježíše právě digitální? 
Jsou to kacířské myšlenky? Konec konců papež už 
toleruje homosexuály a rozvody. Možná dnes jsou 
ještě kacířské, ale při tom překotném vývoji, kterému 
čelíme… 

Krátké dialogy 
(M - muž, Ž - žena) 

M: Viděli jsme se už? 
Ž: Ano, jsem recepční na klinice pohlavních chorob 
M: My jsme se už někde potkali 
Ž: Ano a proto tam už nikdy nechodím 
M: Je tato židle volná? 
Ž: Ano, a moje bude taky, pokud si přisednete 
M: Půjdeme k tobě, anebo ke mně? 
Ž: Obojí, každý k sobě. 



M: V jakém znamení jste se narodila? 
Ž: Zákaz vjezdu 
M: ... oba jsme přece v baru za stejným účelem.. 
Ž: jasně, pojď, sbalíme nějaké kočky 
M: Splním ti každou sexuální fantazii 
Ž: Ty máš opravdu osla i dogu? 
M: Chci ti darovat sebe 
Ž: Nestojím o levné dárky 
M: Vím, co chceš 
Ž: Chci, abys odpálil 
M: vidět tě nahou a umřu štěstím 
Ž: Vidět tě nahýho tak umřu smíchy 
M: Pro tebe půjdu na kraj světa 
Ž: A zůstaneš tam?   z netu  

Jsme odsouzeni 
k prostřednosti?  

Lidstvo žije na Zemi a v 3D prostoru. Tedy lépe 
v časoprostoru. Rozumí předmětům kolem sebe a po 
letech i vztahu mezi nimi. Vybudovalo vědu a 
technologii. I když dosáhlo velkých úspěchů a dostalo 
se daleko, stále zůstávají dvě oblasti, které nám dělají 
problémy a kterým dostatečně nerozumíme. A sice, co 
je to nejmenší a to největší? Rozumíme pouze tomu 
uprostřed. V touze najít to nejmenší postupujeme od 
atomů přes částice ke kvarkům a božské Higgsově 
částici - bosonu. Ta snad propůjčuje částicím 
hmotnost. Zjistili jsme, že kontinuum je jen naše 
abstrakce a vše ve vesmíru je kvantováno. Nejmenší 
kvanta vzdálenosti a času se nazývají Planckovými. 
Ale co je mezi nimi, to nevíme.  

Stejný problém máme s tím pochopit, co je největší. 
Nekonečno není nějaké číslo, ale pojem, a tak když 
sečteme dvě nekonečna, máme stále jen to původní. 
Stejně tak, když bychom k němu přičetli nějaké číslo. 
Navíc jsou různá nekonečna podle své mohutnosti. Ne 
nadarmo se z nich jejich ozřejmitel Georg Cantor 
zbláznil. Je vesmír nekonečný? A je jen jeden? 

Jsme odsouzeni k prostřednosti, protože si dovedeme 
poradit jen s tím, co je uprostřed naší reality a její 
okraje nám dělají značný problém.       

Východ Země nad Měsícem 

Co takhle být medvěd? 
V tomhle životě jsem žena. 
V mém příštím životě bych byla ráda medvěd. 
Jsi-li medvěd, držíš zimní spánek. Neděláš nic jiného, 
než že šest měsíců v jednom kuse spíš. To bych 
vydržela. 
Než jdeš dělat zimní spánek, musíš se pořádně nacpat. 
To bych taky snesla. 
Když jsi medvědí holka, tak porodíš své děti ve 
spánku. A ty nejsou větší než vlašské ořechy a když se 
probudíš, jsou z nich už správná odolná mláďata k 
mazlení. To bych teda určitě vydržela. 
Když jsi máma medvěd, tak každý ví, že to myslíš 
vážně. Ten kdo by zlobil tvoje mladé, dostane facku. 
A když tvoje mláďata něco provedou, dostanou taky 
jednu za ucho. To bych snesla. 
Když jsi medvěd, pak tvůj partner očekává, že ráno 
budeš vstávat nabručeně. 
Očekává taky, že mas chlupaté nohy a pořádné špeky. 

Ano. Myslím, že budu medvěd!  z netu  

Konec světa je stále populární 
Koncem světa strašila křesťanská církev už od 
středověku. V dnešní době ji vystřídali spíše 
ekologisté a klimatičtí aktivisté, kteří lobují za totální 
upřednostnění ekologie, jinak hrozí zánik nám 

i většině ostatních živočišných druhů. Sem tam si 
přiloží polínko i astronomové když poukáží na 
opakovanou možnost srážky Země s větším 
asteroidem. A nyní se ozvali i fyzikové. Poukazují na 
to, že náš současný vesmír se nemusí nacházet v tom 
nejstabilnějším uspořádání a že náhodným tunelovým 
přechodem by mohl přejít do jiného energeticky 
výhodnějšího stavu. Podobně jako podchlazená 
kapalina najednou celá zmrzne. Pak by zmizel náš 
svět i jeho fyzikální zákony a bylo by něco jiného. 
Škarohlídi dokonce říkají, že se to možná už stalo, jen 
ta změna (tzv. fázový přechod) šířící se rychlostí světla 
k nám ještě nedolétla. 
Ale my se budeme dále těšit z naší krásné planety a 
života na ní. Protože nám ani nic jiného nezbývá. 
Stačí už jen konečnost našeho vlastního života – 
memento mori. 

Pozor na Vibrio vulnificus 
Je to masožravá bakterie, způsobuje otravu krve, 
odumírání tkání, nepřežije více než polovina 
postižených, většinou do 72 hodin od hospitalizace! 
Na její nákazu doplatil i Čech (63) v Bulharsku. Jak se 
člověk nakazí? Vstupem bakterie do otevřené rány, 
pokud je vystavena teplejší mořské vodě, nebo je 
možná střevní forma nákazy při požití nedostatečné 
tepelně upravených ryb a mořských plodů vylovených 
v kontaminovaných vodách. Rizikovými faktory pro 
vznik tohoto stavu jsou chronická nemoc jater, jako 
např. cirhóza, chronická virová hepatitida B nebo C, 
ale také cukrovka, nemoc ledvin, revmatoidní 
artritida, případně krevní problémy. Infekce Vibrio 
vulnificus se vyskytují mnohem častěji u mužů než u 
žen, podle některých studií se zdá, že by určitou 
ochranu mohl poskytovat ženský hormon estrogen. 
Proti dané bakterii účinkují antibiotika, musí se však 
nasadit včas, někdy v kombinaci s chirurgickým 
výkonem. I tak však může zanechat trvalé následky 
anebo skončit úmrtím. Bakterie Vibrio vulnificus se 
vyskytuje v teplejší mořské vodě, v ústí řek a 
brakických vodách, kde se sladká voda míchá se 
slanou.  Tak pozor na druhé dovolené!          z netu   

Tak spadne nebo nespadne…?   

Jiří  Žáček:  Maminka 

K čemu jsou holky na světě?  
Aby z nich byly maminky, 
aby se pěkně usmály 
na toho, kdo je malinký.  

Aby nás měl kdo pohladit 
a povědět nám pohádku.  
Proto jsou tady maminky,  
aby náš svět byl v pořádku. 

 
Minimum imigranta: 
Podmínkou existence imigranta v jiné zemi či kultuře 
není jen to, že se musí umět domluvit. Součástí 
„domluvy“ je i to aby rozuměl kultuře země, kde se 

chce usídlit, sžil se s ní a hodlal respektovat její 
zákony a kulturní zvyklosti i za cenu opuštění těch 
svých. Není-li toho schopen, nemůže v té zemi trvale 
žít. 

Maminka…. No, a co tatínek? 

Tátové 
K čemu jsou kluci na světě? 
Stávají se z nich tátové, 
Učí pak všechno děti své, 
Takové i makové. 

Učí je se hrát i prát, 
mračit se a taky smát. 
A z otcovských opratí, 
v životě se neztratí. 

 

Víte, kdo to byla Oldra 
Sedlmayerová? 

Tato moravská ne příliš známá a talentovaná 
spisovatelka byla tajnou láskou T. G. Masaryka 
v letech 1928-33. Došlo i fyzickému naplnění, kterým 
okouzlila starého pána. Upravovala Masarykovy 
články, které pak každou neděli vycházely pod šifrou 
(R.V.) v Lidových novinách. Podle jejich 
korespondence se setkávali na různých místech, 
například na lánském zámku, v pražském hotelu 
Esplanade nebo v bytě jejich přítelkyně Kláry 
Červenkové na Malé Straně. Rodinní příslušníci 
Masaryka vztahu nepřáli, zejména jeho dcera Alice 
Masaryková. Sedlmayerová (1884-1954) se také 
pokoušela těžit ze svého vlivu na něj. V roce 1934 ji 
požádal, aby mu už nepsala, přesto ji až do konce 
svého života ctil. Pak se v jeho životě ještě mihla 
Helena Scholzová-Železná (1882–1974), s níž navázal 
vztah v září 1932 a která ho i portrétovala. 
Zdá se, že všichni prezidenti osobnosti musí mít i 
milenky… 
 
 
Řešení úlohy: Kupodivu má smysl volbu změnit na 
opačnou. Trváte-li na původní volbě je 
pravděpodobnost výhry 1/3. Když ji změníte, stoupne 
na 2/3, protože tím vzniká nová situace, kdy se vybírá 
už jen ze dvou možností. Kolik úspěšných případů 
bude u tří pokusů? Když se trefíte na milion přímo tak 
jeden a když se trefíte mimo, tak při změně volby máte 
poloviční úspěch a to při každé volbě mimo. Celkem 
tedy úspěšných 1+1/2+1/2= 2 ze tří což dává 
pravděpodobnost 2/3. 

A slovo závěrem  

Kdysi stačilo i hospodářskou smlouvy stvrdit podáním 
ruky a platila. Dnes musíme hlídat spoustu obezliček, 
abychom nebyli napáleni. Došlo to tak daleko, že lidé 
koupí svým psům vestičky speciálně cvičených 
asistenčních psů, aby se s nimi dostali do obchodů, 
restaurací, jeli zdarma ve vlaku či letadle. A 
zákonodárci musí reagovat. Náš zákoník je pak 
zanesen nesčetnými výčty podvodného jednání. Proč? 
Protože chybí pokora lidí a úcta k něčemu, co by nás 
přesahovalo a bylo důležité. Nevím, jestli se lidé dříve 
báli božího trestu, ale snažili se dodržovat základní 
přikázání. Myslím, že hlavně proto, že cítili jejich 
smysl a děsili se světa, kde by neplatila. My se dnes 
nějak neděsíme. A tak stále více a hlouběji zapadáme. 
Do všeobecného marasmu, brutality, bezcitnosti, 
neúcty a poživačnosti. Zatím jsme tam jen po kolena, 
ale pokračuje to. Ne, že bych byl čistý mravokárce, i 
sám si taky zahřeším. Společnost se rozvolňuje a jde 
to stále rychleji. A není cesty zpět. To je také jeden 
z důvodů, proč budeme nahrazeni. Méně zpovykaným 
etnikem, které ještě nějaké zásady, bez ohledu jak 
ušlechtilé, dodržuje. 

Proč jsme snad nejfekálnějším národem? Stačí jít po 
ulici a hned slyšíte řemeslníky „Kde je do pr…e to 
kladivo? S takovými nástroji je to na ho..o. Já se na to 
můžu vys..t.“ Nebo stačí prostý dotaz „Jak se máš?“ 
„Ale stojí to za ho..o.“ „To je v pr…i, co ten Zeman 
vyvádí.“ Ostatně pr..l je místo, kam se nejčastěji 
posílá a odkazuje. Jistě máte plno svých vlastních 
zkušeností. Jiné národy nejsou tak fekální a používají 
spíš peklo (hell). Jen Američané mají také své 
všeobjímající slovo „fuck“. S ním také dovedou 
vyjádřit všechno. Tak až uslyšíte třeba fuck off neděste 
se, znamená to jen odprejskni. 

 


