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Slovo úvodem
Nedávno jsme vítali jaro a teď se dočkáme letního
slunovratu. Léto začne 21.6. v 11:14. Slunce je v tu
chvíli nejvýše nad obzorem a dostáváme nejvíce
slunečního záření. Paradoxně jsme v té době dále od
Slunce, než v zimě. Ovšem meteorologické léto začíná
už počátkem měsíce. Název červen se odvozuje od
červené barvy ovoce, které teď začíná dozrávat, či
červů kteří je provázejí. Kdysi se červená barva
získávala z larev hmyzu jménem červec. Bylo potřeba
nasbírat jich hodně, aby se získalo dostatečné
množství barviva, které bylo velmi ceněné. Nás může
ještě zaskočit Medard se svým deštivým počasím, ale
léto už má nakročeno. Turisté budou jak karavany
křižovat zajímavá místa a na zahrádkách začneme
sklízet první plody. Letos se prý hodně lidí chystá na
dovolenou do zahraničí, možná i dalekého, protože na
pasových odděleních jsou fronty. Možná podvědomě
očekávají, že to bude letos na dlouhou dobu
naposledy. My starší na starosti s válkou za humny,
inflací a drahotou na chvíli raději zapomeneme.

Motto
„Nezáleží na tom, na co se díváš, ale na tom,
co vidíš.“

Z citátů, reklam, inzerátů a…
„Muž by ve vztahu měl vždy mít poslední slovo a to
Ano miláčku.“
„U každé pravdy by měla být uvedena záruční lhůta.“
„Neposlouchejte toho, kdo zná odpovědi, naslouchejte
tomu, kdo klade otázky.“
A. Einstein
„Kdo umí dobře lhát, jako by uměl jeden jazyk
navíc.“
Arménské přísloví
„Moderní člověk je tak aktivní, že mu zbývá málo
času na myšlení.“
„Realita je komplexní a rozporuplná. Propaganda je
jednoznačná. Cenzura je nástroj dosažení
jednoznačnosti.“
„Ne ze souhlasu, ale z pochybností se rodí pokrok.“
„Pravdu je třeba hledat a nalézat, ale nelze ji vlastnit.
To platí i o "našich hodnotách“."

Víte, že?






Britská královna Alžběta II. je na trůně už 70 let.
Za ní vládla Viktorie 63 let a 216 dní (18371901), třetí král Jiří III. Byl na trůně 59 let a 96
dní (1760-1820)
Želvušky, nejodolnější živočich na Zemi dorůstají
velikosti 0,5 mm a žjí na lišjnících a mechu.
Přežijí teplotu od -273,15 až po +150 °C,
vysokou radiaci (tisícinásobek toho, co člověk),
velký tlak i totální vysušení. Když j enejhůře,
zaství své metabolické pochody i na desítky let.
Salvador je prvním státem, který bitcoin pozdvihl
na úroveň státní měny. MMF varuje, že to může
mít nepředvídatelné důsledky v praní peněz a
daňových únicích.

Zajímavá matematika
Víte,
že
111,111,111
12,345,678,987,654,321

x

111,111,111

=

Máte-li pizzu s poloměrem Z a tloušťkou A, její
objem je = Pi*Z*Z*A.
2520 je nejmenší číslo, které může být děleno všemi
čísly od 1 do 10.
Narozeninový paradox říká, že ve skupině 23 lidí, je
50 % šance, že alespoň dva lidé budou mít narozeniny
ve stejný den.
Arabské číslice jsou z Indie.

z netu

Jen pro vnitřní potřebu OIS!

Pravicový, liberálně-konzervativní chem.inž. občasník.

Možná trochu cynický výklad
společnosti 21. století
Současná mezinárodní situace a invaze Ruska na
Ukrajinu odhalila slabá místa současné civilizace.
Dějinami lidstva se táhnou války a násilná zabírání.
Bylo tomu tak od nepaměti, až první a druhá světová
válka překonala míru a množstvím obětí otřásly
vědomím lidstva. Paradoxně pak díky objevu
jaderných zbraní a strategii vzájemného zaručeného
zničení nastalo dlouhé období míru. Míru, ne však
klidu. Soupeření se ale přeneslo do propagandy, ale
také kosmického výzkumu a technologie. Pud
sebezáchovy držel generály na uzdě.
Rozpadem bipolárního světa před koncem milénia
propukly dlouho mocensky tlumené vášně a vznikla
spousta lokálních válek. Krvavý rozpad Jugoslávie,
útok Iráku na Kuvajt, či bombardování Srbska a vznik
Kosova. Nadělala se spousta chyb, zničilo se mnoho
hodnot. Začal boj s terorizmem, který poznamenal
a zesložitil a zkomplikoval náš život, ale významné
vítězství nepřinesl. Tak jako nelze porazit partyzány,
nelze zcela porazit ani teroristy. Jsou to jen dvě strany
staré ohrané mince.
Dokud měla naše západní civilizace pocit, že tu zbyla
jako vítěz, snažila se dělat ve světě pořádek dle svých
hodnot a šířit demokracii do různých částí světa.
Paradoxně stejně bláhově, jako se pokoušeli
komunisté šířit světovou revoluci. Ukázalo se, že není
tak těžké s moderní armádou obsadit zemi, ale to
nejtěžší je, co pak? Země jako Irák či Afganistán nám
za demokracii nebyly vděčné. Za peníze, co nás to
stálo ano. V průběhu arabského jara nepřešli
obyvatelé s diktátorskými režimy k demokratickému
systému. Nebyli na to ani připraveni. Za to byli
připraveni islámští fundamentalisté. Tak vznikl
problém s islámským státem.
Postupně si soudní lidé začali uvědomovat, že
demokracie není nějaký všelék typu antibiotika. Který
bychom rozdali a všichni budou zdraví a šťastní. Je to
volba a je jen pro někoho, kdo prošel určitým
vývojem a je na určité ekonomické a vzdělávací
úrovni. Máme ty ostatní nechat v diktátorských
režimech či kmenových půtkách? Ukazuje se, že ano,
že to byla jejich cesta, která je drží pohromadě, jejich
vývoj, který bude jistě ještě nějak pokračovat. A my
ho nesmíme uměle deformovat, ze stejného důvodu,
proč nesmíme krmit divoká zvířata v národních
parcích.
Když zachráníte antilopu před lvem,
nezměníte svět. Globalizace se nyní zaměřuje více na
nechat žít a obchodovat. Většina zemí s imperiálními
a dobyvatelskými ambicemi pochopila, že vojenská
cesta už není efektivní cestou. A je navíc velmi drahá.
Proč mám s někým bojovat, když si ho mohu koupit.
Ekonomicky podmanit. Začaly to nejdříve dělat
Spojené státy a i Německo pochopilo, že napotřetí to
bude takto snazší. Dokonce i komunistická Čína
provádí mohutnou ekonomickou expanzi do Afriky a
vůbec třetího světa. Jen státy, které nemají silnou
ekonomiku, se ještě pokoušejí získávat výhody
vojensky. To je i případ současného Putinova tažení
proti Ukrajině. Ukrajinu si nedokázal koupit.
Ekonomicky je ještě dovoleno lidem ubližovat,
vojensky už ne.
Provázaná ekonomická expanze je dobrá cesta.
Nezabijí se při ní a neničí se hodnoty. Spíše nové
vytvářejí. Když s někým obchoduju, tak by se mi s
ním špatně válčilo. Ostatně to ukazuje i občas
problematické uvalování ekonomických sankcí na
Rusko, když jsme s ním obchodně provázaní a závislí
na jeho surovinách a energiích.
Homo sapiens je zkrátka takový neposedný druh a
chce mít stále více. A silnější se vytahuje nad slabším.
Má to tak nějak v genech. Ekonomická expanze je
stále expanzí a neznamená to, že je šiřitelem štěstí. Je
ale mnohem přijatelnější, než válka, když už musí být.
Snad na ni přejde většina subjektů a svět i pod
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pojistkou jaderních zbraní bude klidnější. Budou si
nás kupovat. A nám, obyčejným lidem, zbude usilovat
o ty věci, které se nedají koupit penězi. A je jich
hodně.

Ze školních lavic
Opilci páchají pod vlivem alkoholu i sebevraždu a
druhý den o tom ani nevědí.
Náš děda říká, že rum je jed. Nejvíc je ale otrávený,
když ho nemá.
Česnek je zdravý pro lidi, ale společnost ho nesnáší.
Feministky jsou ženy, které si udělaly přednost z toho,
že je nikdo nechce.
Green Deal je příležitost, jak ve studeném baráku
potmě vzpomínat, jaké to bylo, když se ještě svítilo a
topilo.
posbíráno leckde

Hacknutá čeština
Kypřit šanony - hrabat se v šanonech a předstírat
usilovnou práci.
Vrzimor - pohlavně přenosná nemoc
Amputinace - odstranění ruského prezidenta Vladimira
Putina
Louda - pomalý hrnec (v němž se vaří hodiny)
Nepoberky - nadstandardně velká prsa
Gudbajka - poslední pivo v hospodě na rozloučenou
Surikata - politik stojící na tiskové konferenci po boku
hlavního řečníka a fungující především jako
křoví nebo dívka v baru, která je na lovu a
vyhlíží možnou kořist
z netu

Děti se ptají Boha
Milý Bože, paní učitelka říká, že severní pól není
přesně nahoře na zeměkouli. Spletl ses i někde jinde?
Janek
Když jsi nechtěl, aby lidi říkali ošklivá slova, tak proč
jsi je vynalézal? Háňa
Milý Bože, ten džbán rozbil Míša a ne já. Tady to
máš písemně. Hana
Milý Bože, jak to, že jsi už dávno nevynalezl nějaká
nová zvířata? Stále máme jen ta stará. Honzík
Milý Bože, nejvíc ze všeho se mi líbí otčenáš. Psal jsi
ho dlouho nebo se ti povedl hned napoprvé? Já musím
přepisovat všechno, co napíšu. Lojza
Milý Bože, proč nikdy nejsi v televizi?
Michal
stejnojmenná kniha

Když rozum nestačí, nastoupí
emoce
Lidé od nepaměti bojují se složitostí prostředí, ve
kterém existují. Pravěký člověk zápasil s objevováním
primitivních nástrojů a nedovedl si vysvětlit řadu
přírodních jevů, periodicitu ročních období. Aby se z
toho nezbláznil, vytvořil si příběh o bozích, které tyto
jevy ovládají a působí. Bylo mu to tak bližší. Protože
toho nejasného bylo mnoho, bylo mnoho i bohů
a vzniklo pohanství. Tím, jak lidé získali více znalostí
a pronikali do řemesel, ztráceli bohové trochu na
záhadnosti a získávali i lidské vlastnosti včetně
neřestí, jako například ve starém Řecku nebo Římě.
Velkým pokrokem, dnes bychom řekli globalizací,
bylo shrnutí všech bohů do jednoho velkého
a všemocného. Vznik monoteistických náboženství.
Náboženství bylo úspěšné a mělo dlouho navrch a
rozum si jen pomalu razil cestu spolu s rozvojem
řemesel a technologie. Načala to už renesance, ale
dovršilo osvícenství v 18. století. Rozum si vydobyl
své pevné místo vedle víry a nastal rozvoj věd.
Bouřlivá technická revoluce a století páry utvrzovalo
lidi v tom, že rozum dovede vysvětlit vše
a náboženství se pomalu přesunulo do osobní intimní
sféry. Rostla vzdělanost a i církev byla nucena uznat
rozum a vědy. Ještě rozšíření elektřiny byli lidé

schopni pojmout a porozumět mu. Pak však nabral
vědecko-technický rozvoj charakter spíše exploze.
Pomohly tomu i dvě světové války a jaderné
soupeření supervelmocí. Život se nejen zrychlil, ale i
zesložitil. Jak fungoval parní či spalovací motor byl
ještě schopen pochopit i průměrný člověk, ale co je
schováno v rádiu, tranzistoru, počítači či tomografu je
už pro naprostou většinu lidí španělskou vesnicí. Je to
jakási černá skříňka, která funguje. Natož, když se
mluví o velkém třesku, kvantové mechanice či teorii
relativity. Na lidi útočí digitalizace, bezhotovostní
placení i bankovnictví. A po pár letech je vše zase
trochu jinak.
To pochopitelně lidi frustruje. Před sto lety člověk
absolvoval odbornou školu a získané vědomosti mu
vystačily na celý život. Ne tak dnes, kdy se vše rychle
mění a zastarává a člověk je nucen se v průběhu
života několikrát rekvalifikovat. Stává se nervózním
navzdory blahobytu, který ho obklopuje. Najednou je
jen uživatelem, ne hybatelem. Životem neprochází, ale
je jím vláčen. A tak začíná rezignovat na fakta, kterým
stejně málo rozumí.
Často se mluví o době postfaktické, kdy jsou fakta
nahrazována emocemi, názorem. Podle výzkumu
odborníků nizozemské Wageningen University &
Research (WUR) a americké Indiana University se ve
veřejném prostoru stávají fakta stále méně
relevantními. A jejich místo zaujímají nevypočitatelné
a nebezpečné emoce. Vědci analyzovali texty a jazyk
milionů knih. Zjistili, že od zhruba od roku 1850
v knihách výrazně roste počet „racionálních“ slov
souvisejících s uvažováním, jako jsou „určit“ nebo
„závěr“. Naopak „intuitivní“ slova související
s lidskou vlastní zkušeností, například „cítit“ nebo
„věřit“, z knih významně mizí. Tento trend racionality
pokračoval až roku 1980. Pak se však najednou zlomil
a od té doby se propadá, a to strměji, než předtím
rostl. S úpadkem racionality nastupují emoce. Lidé
byli okouzleni rozumem a jeho výtvory, pokud jim
dokázali rozumět. Když tuto schopnost ztrácí, utíkají
se do náruče emocí. Hledají si znovu nějaký příběh.
Totéž se dá jistě prokázat statistikou hledaných pojmů
ve vyhledávačích typu Google. Internet nám to
neusnadňuje, protože jsou tam fakta i nesmysly. Ze
světa prošpikovaného technologiemi, který byl
stvořen rozumem, se paradoxně vytrácí racionalita. Tu
drží jen úzká skupina tvůrců. Zmatený člověk náhle
věří konspiračním teoriím, populizmu, které mu dávají
jednoduchý srozumitelný návod. Konečně něco
pochopitelného. Místo věcmi podstatnými, které se
mu vzdalují, se zabývá věcmi druhotnými. Je
snadnější vymýšlet přehnanou politickou korektnost,
množinu pohlaví a identity založené na pocitech.
Rýpat se emocionálně v historii. Nastal odklon od
technických věd k těm společenským, které se
snadněji studují a kde se pak místo znalostí dá živit
i názorem. Lidé objevili, že pravda se nemusí hledat,
ale že se o ní dá i hlasovat.
Lidé jsou přehlceni informacemi. Jsou z nich zmateni
a nedokážou si efektivně vybírat. Snadněji zaujme to
negativní, s nádechem senzace. Odtud už je jen krok
ke sklouznutí do určitých bublin, kde jste zásobováni
tím, co rádi slyšíte. Jsme znejistěni a nejsme schopni
regulovat své prožívání. Sklouzáváme k naštvanosti
a negativizmu. Nebojujeme rozumově s názorem, ale
emocionálně s jeho nositelem.
Před sto lety vyšel sedlák do polí a kochal se
zlátnoucím lánem obilí, jako výsledkem své práce
s příjemným pocitem zadostiučinění. Komu se něco
podobného podaří dnes? Výsledky naší práce jsou
často abstraktní a při jejich ukončení už čekají další
dva až tři neodkladné úkoly. Od rozumu utíkáme
i k zábavě. Není naší nejlepší vizitkou, že nejlépe
placenými jsou sportovní, či pěvecké a herecké
hvězdy, které moc nevytvářejí a jejich cílem je bavit
davy. Ještě naši dědové v dětství hltali příběhy
o cestovatelích, výzkumnících a vědcích, obdivovali
je a chtěli být jako oni. Byli by z nás zklamáni? Asi
ano. Obdivovali by sice, co vše jsme dosáhli, ale
litovali by nás. Jak se prospěcháme životem a jakým
informacím jsme ochotni popřát sluchu.
Teď by to chtělo nějaký optimistický závěr, naznačit
východisko či cestu. Rozhlížím se, ale nic se nerýsuje.
Možná budeme muset ještě klesnout hlouběji,
zabřednout do tenat iracionality, než se zase lidem
rozsvítí a najdou selský rozum. Rozum, který sice
nemusí zatím rozumět všemu, ale který ví co a proč.
Držím nám palce.

Zkusil to …
Automatický
radar
zaznamenal
u
jednoho
projíždějícího vozu překročení povolené rychlosti a
vyfotografoval auto i s poznávací značkou. Nic
netušící řidič dostal o několik dní později
z policejního okrsku dopis, v němž byla fotografie
jeho auta a složenka na 40 dolarů. Místo placení
poslal vypečený šofér policistům fotografii čtyř
desetidolarovek. O několik dní později dostal z policie
opět dopis. Tentokrát v něm nebyla složenka, ale
jenom fotografie, na které byla masivní železná pouta.
Řidič požadovanou částku odeslal okamžitě.

Dopis příteli
Ahoj Ivo,
často přemýšlím o tom, proč je naše společnost tolik
rozpolcená, rozdělená v názorech (a to nejen naše
společnost). Budu citovat Tvůj názor:
Mohu říci, že s tvým názorem i s dalším tvým textem
souhlasím, i když se domnívám, že kořeny " takových
tvrzení", kde se názor vydává za pravdu (a nejen v
naší české společnosti), jsou při nejmenším v
polovzdělanosti jejich šiřitelů.
Čili vzdělání. Můj polozeťák Honza (býval asistentem
na mat-fyzu v Praze, pak přešel na komerční činnost)
zase vidí jasnou příčinu v nedostatku IQ.
To vlastně souvisí s tou polovzdělaností, neb kdo
nemá dostatečné IQ, nebude mít ani vyšší vzdělání ...
Vše uznávám, ale přidám další významný důvod:
podle mne na názory člověka má podstatný vliv jeho
původ (sociální i genetický), jeho vychování,
celoživotní vlivy a v neposlední řadě jeho komplexní
psychologický profil. Názor člověka je utvářen jednak
jeho logickým myšlením, prací s přemnoha
informacemi, ale také iracionalitou podnícenou
emocemi.
Toto shledávám například u expresidenta V. Klause i
současného presidenta M. Zemana. Oba mají vysoké
IQ, mají vzdělání, spoustu politických zkušeností a
přesto s jejich názory často nemožno souhlasit. Tam s
jistotou působí jejich narcismus, pocit vyjímečnosti,
snaha být vždy originální až rebelující. Mnoho
obyčejnějších lidí se ve jmenovaných vidí a prostě
papouškují jejich nebo jiná "moudra".
Prosím, toto předkládám jako svůj názor a nikoliv
jako svatou pravdu. Vítám každou rozumnou diskusi
na toto téma.
Zdravím Tě, Ivo.
Ivan Šmíd

Hravý důchodce v supermarketu
který tam musel doprovázet nakupující ženu:
- vzal z regálu 25 balení kondomů a náhodně je
vkládal do nákupních vozíků jiným nakupujícím, když
se na něj nedívali...
- nastavil všechny budíky v oddělení domácích potřeb
tak, aby zvonili jeden po druhém v 5 minutových
intervalech...
- rajčatovým džusem udělal dlouhou a tenkou čáru na
podlaze směrem k dámským toaletám...
- přistupoval k prodavačkám různých odd. a
oficiálním tónem jim řekl: "KÓD 3!" a sledoval, jak
prodavačka zpanikařila...
- přišel k pultu Služby zákazníkům a trval na žádosti,
aby si mohl koupit krabičku lentilek na půlroční
splátky...
- přesouval nápisy "Pozor, mokrá podlaha!" do té
části supermarketu, kde byly na podlaze koberce ...
- našel si níže upevněnou bezpečnostní kameru a
zblízka se do ní upřeně díval, pak se vrtal v nose nebo
si zápalkou čistil zuby...
- u pultu se sportovními zbraněmi se zeptal prodavače,
zda neví, kde si může koupit antidepresivní tablety,
pokud se rozhodne koupit si nějakou zbraň...
- schovával se mezi věšáky s oděvy a na lidi, kteří se
probírali zbožím a objevili ho, vykřikoval: "Kup si
mě! Dnes jsem se slevou!"
– vždy, když se ozvalo hlášení z reproduktorů, dřepl si
a schoulil se. Také při tom křičel: "Ne! Ne! Už zase ty
hlasy!"
- vešel vícekrát do nějaké zkušební kabinky, zatáhl
závěs, chvíli počkal a začal vykřikovat: "Haló! Není
tu toaleťák, přineste mi ho někdo!! "
- na odd. kol sebral z regálu gumový klakson a strašil
nic netušící nakupující, když jim zatroubil najednou
za zády...
- náhodně vybíral lidem nějaké zboží z nákupního
vozíku a se slovy: "To byl poslední kus v nabídce a já
ho dnes velmi potřebuji." a spěchal směrem k

pokladnám. Tam se mu ještě podařilo dostat
prodavačku dotazem, zdali berou karty a pak jí nabídl
kulovou desítku...
z netu

Jak se dívat na milosti
Prezident má v našem státním zřízení zvláštní
postavení. Nevykonává prakticky žádnou exekutivní
činnost a jeho postavení je spíše symbolické. Je
vrchním velitelem branné moci, ale vydává rozkazy
jen symbolicky, spíše k oslavám, než k boji. I když by
si republika vystačila i bez něj, tak představuje symbol
země, jaký dříve představoval monarcha. Je tedy
jakýmsi odkazem panovníka. Z toho titulu mu také
přísluší privilegium udělovat odsouzeným milost a
uchránit je od dopadu rozsudku justice. Má i svou
standartu a fanfáry vítající jeho příchod. To není
vyhrazeno žádným jiným politikům, to mají jen
symboly.
Milost byla vždy spíše projevem lidumilnosti anebo
rozmaru panovníka, než aby napravovala chyby
justice. Jak panovník, tak republika by nelibě nesli,
kdyby se takto poukazovalo na chybnou činnost
soudního dvora. K tomu slouží odvolávací procedury.
Proto nemá valný smysl v udělených milostech hledat
nějakou logiku nebo je posuzovat z vnějšku. Je to
záležitost práva a rozmaru panovníka, nic nárokového,
na co by se dalo spoléhat. Ponský Pilát neosvobodil
Ježíše, ale Barabáše. Panovníci bývali lepší a horší.
Prezident Masaryk udělil 417 milostí. Václav Havel
udělil na 1860 milostí, Václav Klaus na 412 a Miloš
Zeman zatím 21.
Přesto bývají udělené milosti probírány a hodnoceny
médii. A kritizovány, ať už to bylo udělení milosti
Václavem Havlem přátelům, třeba synu Věry
Čáslavské, či nedávné milosti Miloše Zemana. Jde
přitom o nepochopení tohoto institutu. Veřejnost se
může podivovat, kroutit hlavou, ale to je tak to jediné,
slovy slavného českého klasika, co s tím může udělat.

Paradox evoluce
Je zvláštní, že kdysi obrovití dinosauři se nám
v třetihorách zachovali jen jako vesměs malí a křehcí
ptáci, kdežto kdysi malí savci, kteří se jen krčili
ještěrům pod nohama, se rozvinuli ve velké živočichy
typu slona, hrochů či dokonce velryb.

Univerzálnost vůní
Nezávisle na kultuře se lidé shodují na příjemnosti
vůní. Jedničkou je vanilin obsažený v plodech
tropické orchideje vanilky.
Druhou příčku obsadil
ethylbutyrát se svou ovocnou, ananasovou vůní, v
podobě jeho umělé verze ho známe z citrusových
džusů. Bronz připadl květinovému linaloolu, který
najdeme ve dvou stovkách květin včetně levandule.
Uspěl též fenethylalkohol, který obstarává vůni růží
nebo karafiátů. Jako nejméně příjemnou respondenti
jednoznačně odsoudili kyselinu isovalerovou, jejíž
štiplavý zápach obstarává například pot, ale i některé
sýry.

Slyšeli jste o fluoridu chloritém?
Má vzorec Cl3F a patří mezi látky, které byste
rozhodně nechtěli mít doma. V plynném stavu je
bezbarvá, při zkapalnění má lehký zelený nádech.
Důležité ale je, že se jedná o mimořádně toxickou
látku, která je navíc ohromně korozivní. Reaguje
téměř se všemi anorganickými a organickými
materiály včetně skla, nebo teflonu aniž by
potřebovala jiskru pro zapálení. Fluorid chloritý je
schopná zapálit i jinak nehořlavé materiály – třeba
cihly, nebo kámen, přičemž často dochází i k
explozím. Pro člověka je nebezpečná hlavně kvůli
tomu, že reaguje s vodou za vzniku kyseliny
fluorovodíkové a chlorovodíkové, které poškozují
lidské tkáně. Tyto látky ostatně vznikají i při
přirozeném rozkladu této chemikálie. Uvažovalo se
s ní jako okysličovadlem do raket, či do plamenometů,
ale rozum zvítězil. Prý i pro nacisty byla moc
nebezpečná.
Řešení úlohy: není

A slovo závěrem
Zmrzlí nás letos velkoryse minuli a spokojili se s
vyřáděním v dost chladném dubnu. Z pranostik teď
hrozí ještě Medard a my k němu máme obojaký vztah.
Sucho by potřebovalo, aby trochu zaúřadoval. Ale ať
to dělá hlavně v noci a rozhodně ne po celých čtyřicet
dní. Vždyť nastává čas turistiky a dovolených. Tak si
ho užijme!

