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možno nalézt též na http://hlubucek.net

Nepostradatelný informační a inspirační zdroj pracovníků býv. OIS

Pravicový, liberálně-konzervativní chem.inž. občasník.

rovnice Einsteinovy obecné relativity jsou v
pořádku a není žádoucí k nim zavádět takové
podezřelé věci, jako je temná energie. Klíč je prý
v nestabilitě modelu založeného na Friedmannově
vesmíru. http://jdem.cz/dpde35

Slovo úvodem
Tak se konečně dočkáme, aspoň my teplomilové. Jaro
je za dveřmi, tedy to astronomické (20.3. v 17:15).
Jestli se o tom dozví také počasí, tak na to si však
budeme muset počkat. Také na Velikonoce, typické
svátky jara, si budeme tentokrát muset počkat až do
začátku dubna. Jsou totiž pohyblivé. Podle prvního
nikajského koncilu připadají velikonoční svátky na
neděli následující po prvním jarním úplňku. Ještě
máme i jaro meteorologické. Začíná 1. března a končí
31. května. Jaro se skloňuje ve všech pádech a i
příroda by se už ráda probudila do nového cyklu.
Ať už si ho brzy užíváme!

Jen pro vnitřní potřebu OIS!



Článek, který rozhodně
http://jdem.cz/aaaa8



Víte, že i kraje mají své vlajky? Zde jsou:
http://jdem.cz/dsmjh7



R. 1781 byl u nás císařem Josefem II. vydán
trestní zákoník, který zrušil trest smrti a nahradil
ho nucenými pracemi. Ale neosvědčilo se to a
v r. 1795 pak František II. trest smrti obnovil.

stojí

za

přečtení

Motto
Žij přítomností, sni o budoucnosti, uč se
minulostí.

Zajímavá matematika

Z citátů, reklam, inzerátů a…
„Slaboši čekají na příležitost, silní ji vytvářejí.“
„Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak
ho vzkřísit.“
Albert Einstein
„Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má
jen 60 minut.“
„Je těžké milovat ženu a současně dělat něco
rozumného.“
L.N.Tolstoj
„Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je
základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění
a vědy.
Albert Einstein
„Láska je slepá. Manželství je ten nejlepší oční lékař.“
„Ponechme vojevůdcům koně. Jinak budou na
pomnících vypadat jako myslitelé.“
Laub
„Neházej všechno do jednoho pytle, neuzvedneš ho!“

Víte, že?


Jak to bylo s dobytím Bastily? Výročí 14.
července 1789 je francouzským státním svátkem
a dobytí Bastily a osvobození vězňů
je
považováno za heroický revoluční čin. Ve
skutečnosti šlo ale spíš o blamáž. Dav revoltující
proti králi získal nějaké zbraně v Invalidovně, ale
chyběl mu střelný prach. Kdosi řekl, že se
skladuje v Bastile a tak se táhlo tam. Vyjednávání
nebylo úspěšné a tak se strhla střelba. Zahynulo
83 civilistů a čtyři obránci. Co se týče vězňů, tak
v té době zde bylo uvězněno jen sedm mužů. Jak
se traduje "dva blázni, čtyři padělatelé a jeden
zvrhlík".



Analýza vlasů Ludwiga van Beethovena odhalila
vysokou koncentraci olova, což mohlo
způsobovat záchvaty vzteku a snad i jeho
hluchotu. Vědci se domnívají, že olovo zřejmě
pocházelo z vody lázeňského pramene, kterou
skladatel s oblibou pil.



Lidské mateřské mléko obsahuje mnoho desítek
oligosacharidů, které však novorozenec nedokáže
trávit. Vědci zjistili, že matka tím vyživuje jeden
druh bakterie Bifidus (ne ten jogurtový) a ten zase
na oplátku produkje látky, které vstřebává střevo
novorozence. Takže matka a Bifidus kojí vlastně
ruku v ruce. Navíc oligosacharidy oklamou
spousty patogenních bakteriíí i virů, které se na
ně naváží. Místo aby napadaly buňky střeva
novorozence a tím zabraňují střevním průjmům.





Porovnání lidského chrupu napříč staletími
dokládá, že i když nástup obchodu s cukrem v 16.
století nese vinu za ohromný nárůst kazivosti
zubů, přechod od chleba k bramborám o dvě
století později byl stejně škodlivý - Evropané
začali jíst měkčí a méně vláknitou potravu.
Je nutná temná energie? Podle nových výpočtů
nikoliv. Trio matematiků tvrdí, že původní

Na kterou stranu jede autobus? A dále, jaký je správný
výsledek výrazu? 6 : 2*(1+2)

O imunitě
Nemám na mysli tu zdravotní, kterou bychom teď
všichni vstříc chřipkovým epidemiím potřebovali, ale
tu právní, která byla vymyšlena na ochranu
zákonodárců. Původně pro to, aby mohli svobodně
vyjadřovat politické názory a to i na ty, co jsou u
vesla. U nás se o ní pak široce diskutovalo, že zakládá
nerovnoprávnost a privilegia. Jak jinak v naší
závistivé a intrikánské společnosti. Nejdřív si své
představitele svobodně zvolíme a pak se nám nelíbí,
že mají příliš veliký plat a to, či ono. Představují
základy státu. Měli by se tomu adekvátně chovat, ale
mít i všechna tato privilegia.
Myslím, že význam imunity roste zvláště v poslední
době, kdy padají vlády díky značkovým kabelkám či
sledování. Pro profesionály není problém vytvořit
umělou kauzu a obžalovat politika. Díky pomalosti
našich soudů je zničena jeho kariéra. Co je mu pak
platné, když ho soud po 3-4 letech osvobodí. S
odvoláními žalobců i déle. Upřímně, nemám důvěru,
že se tak neděje. Ne, že by pan Babiš byl neviňátko, to
jistě ne, ale proč se kauza Čapí hnízdo, která se měla
udát v r. 2008, začala obžalovávat těsně před
posledními parlamentními volbami? To logicky budí
nedůvěru a zřejmě i přispělo k takovému propadu
ČSSD. Lid jako celek není hloupý a pochopil tyto
volby i jako referendum o tom, má-li se Andrej Babiš
pohybovat v politice nebo po soudních síních. Navíc
se zdá, že v této kauze jde spíš o morální pochybení,
ale zákony a pravidla dotací doslovně porušena
nebyla. A o tom je podnikání. Daňová optimalizace a
tu provádějí stovky podniků. Nebo případ dr. Davida
Ratha. Jako arogantní politik mi byl z duše protivný a
uvítal jsem, že ho konečně dopadli za úplatky. Ale
když ho pak justice takovou dobu vláčela ve vazbě,
začalo mi ho být i líto. Normální občan nemá šanci
rozeznat, kdy nás policie a státní zástupci chrání a kdy
hrají něčí hru. Na řadového občana si málokdy
zasednou, ale na politika ano. Jistě, ani policie to
nemá lehké, zločin je stále rafinovanější, avšak také
policie používá rafinované prostředky jako
odposlechy, kamery a další, které omezují naše
soukromí a svobody a jsou na hranici právního státu.
Co z toho plyne? Myslím, že za tohoto stavu
společnosti bychom imunitu neměli omezovat, ale spíš
posilovat. Samozřejmě vše má své meze. Evidentní
vražda nebo podobný trestní čin, by měla být
výjimkou. Ale u všeho ostatního by měl být odklad, až
skončí politikovi volební období. Nechť si mezitím

Založeno r. 1996

policie vše připravuje, možná může i politika
vyslechnout jako svědka, aby trestní řízení mohlo
začít hned po konci jeho chráněného období. V
některých případech by se pak třeba i zjistilo, že
stíhání už není aktuální. Imunita snad nemusí být ve
slušné společnosti, ale k té máme ještě hodně daleko.
Proto by poslanecká sněmovna či senát měly říkat na
žádosti o vydání ne, počkejte si, a ano by mělo být
naprostou a výjimkou. Pak budu mít pocit, že žiju v
právním státě.

Kalendárium
16.3. -597
Dobytí
Jeruzaléma
Babylonem
(Nabukadnezar II.), odvlečení zajatců
17.3.624 Mohamed zvítězil v bitvě u Badru
25.3.1053 Umírá sv. Prokop, zakl. Sázavského
kláštera (* okolo 990 Chotouň u Českého Brodu)
8.3.1348 Karel IV. založil Nové Město pražské
20.3.1393 Spor mezi králem a arcibiskupem Janem z
Jenštejna vrcholí usmrcením Jana z Pomuku
25.3.1420 Bitva u Sudoměře (husité s Janem Žižkou z
Trocnova odrazili útok české katolické šlechty,
Bohuslav ze Švamberka a královské vojsko)
30.3.1431 Upálena Jana z Arku – proces později
uznán neplatným; jediná upálená kacířka svatou
25.3.1634 se prvních 150 osadníků vylodilo na
pobřeží dnešního Marylandu. De facto tak
založili britskou kolonii Province of Maryland,
která de iure vznikla už o dva roky dříve.
28.3.1709 Johan F. Böttger představil v Míšni svou
technologii výroby porcelánu
30.3.1814 Rakouská vojska dobyla Paříž.
28.3.1848 Vydán císařský patent o zrušení roboty od
31.3.1849 pro Čechy a Moravu
13.3.1881 Při atentátu umírá car Alexandr II., který
začal s reformami a připravoval parlament
15.3.1917 Abdikoval ruský car Mikuláš II. Romanov.
březen 1919 Měnová odluka od Rakouska;
okolkování bankovek (A. Rašín)
14.3.1939 Vyhlášení Slovenského štátu, Tiso
16.3.1939 Zavedení jízdy vpravo v ČSR (již
připravoval min. dopravy A. Eliáš, Praha od
26.3.)
1.3.1947 Mezinárodní měnový fond zahájil činnost.
10.3.1948 Umírá Jan Masaryk, československý
ministr zahraničí (* 14. září 1886)
2.3.1951 Vznik Mosadu v Izraeli
5.3.1953 J.V.Stalin umírá (*18. prosince 1878)
28.3.1959 Potlačeno povstání v Tibetu, útěk dalajlámy
do Indie
16.3.1968 Vyvraždění vietnamské vesnice My Lai
americkými vojáky. Incident se dostal na
veřejnost až koncem příštího roku.
30.3.1981 Prezident Reagan, jeho tiskový mluvčí
James Brady a dva policisté postřeleni
vyšinutým Johnem Hinckleym, Jr. Střela minula
Reaganovo srdce o méně než palec a zasáhla jej
do levé plíce
březen 2014 Rusko anektovalo Krym na základě
místního referenda

Jak to bylo s potopou světa?
Na každém šprochu pravdy trochu, říká lidová
moudrost. Nejinak je tomu i s Potopou, kterou líčí
staré mýty, Epos o Gilgamešovi a i Bible. Vědci se
dnes skutečně domnívají, že znají přesně datum a i
místo, kde k oné Potopě došlo. Podle všeho šlo o
potopu tak velkou, že si očití svědci mohli myslet, že
postihla celou zem.
Když před 12 000 lety končila doba ledová, roztávaly
ledovce a vznikala sladkovodní jezera. Jedno takové
zaplnilo i malou část pánve, kde se dnes nachází
Černé moře. V průběhu následujících století se

pomalu zvětšovalo, až se z něj stala rozsáhlá oáza,
kolem níž vznikaly osady, které však tehdy byly asi o
150 m níže, než je dnešní hladina Černého moře. Jak
ledy tály, hladina moří na celém světě dále stoupala.
To, co se přihodilo asi před 7 500 lety, bylo tak
nečekané a děsivé, že se smrtelníkům jevilo jako hněv
bohů. Epicentrum bylo v dnešním Turecku. Mezi
Marmarským mořem a dnešním Černým byl úzký pás
země. Vzdouvající se vlny Marmarského moře útočily
na křehkou šíji a ta posléze povolila. Něco, co začalo
jako tenký pramínek, se rychle změnilo v příval,
kataklyzma. Údajně se hrnul více jak 200-násobek
Niagarských vodopádů do černomořské nížiny. Osady
na okraji v dnešním Turecku, Bulharsku, Moldavsku,
Rusku a Gruzii zmizely pod vlnami. Vesničané utíkali
k horám, ale každý den museli urazit aspoň kilometr,
aby živlu unikli. A důkazy? V černomořských
geologických vrstvách starších než 7 500 let se
vyskytují jen sladkovodní měkkýši a zbytky souše.
Pak už jen ti mořští. Někteří vědci to dávají do
souvislosti i s protržením roztálého sladkovodního
moře v místě velkých jezer v USA, kdy se do
Atlantiku vlily miliony kubických kilometrů vody.
Hladina dnešních moří nám stoupá naštěstí jen velmi
pozvolně, než zase začne klesat nástupem další doby
ledové cca za 5 000 let.

Proč vymíráme?
Základním pravidlem všeho živého je přežít a množit
se. Tomu je vše podřízeno a různé druhy volí různou
taktiku. Některé se množí rychle a ve velkém
množství, jako třeba hlodavci nebo hmyz, u vědomí
toho, že zdaleka ne všichni jedinci se dožijí dospělosti
a jiné druhy se množí za delší dobu v málo potomcích,
jako třeba sloni nebo šelmy, protože jejich potomci
jsou lépe silově vybaveni.
A co člověk? Od pradávna se množil hodně a to mu
také umožnilo vzestup a postupné ovládnutí planety.
V jeho úsilí ho však omezovaly epidemie, války a také
příroda. Musel překonat ataky silnějších druhů a také
nástrahy doby ledové. Měl však pomocníka –
inteligenci – a tak vymyslel technickou civilizaci. Ta
mu usnadňovala život a zvyšovala šanci na přežití.
Začalo to ohněm, kolem, pak stoletím páry a nyní
stoletím biotechnologií a elektroniky. Už pošilhává po
umělé inteligenci, aby jí vyztužil tu svou.
Jaké to však přináší důsledky? Součástí technické
civilizace je i nárůst vzdělanosti a lidských práv. Po
tisíciletí rozhodoval o všech důležitých záležitostech
včetně množení muž – samec. Teprve před o něco
málo než sto lety bylo umožněno ženám získávat plné
vzdělání a podívejte se, co to udělalo. Rychle dohnaly
vzdělání a dnes na univerzitách mnohde tvoří většinu.
V průběhu dvou světových válek pochopily, že
dovedou plně nahradit muže v hospodářském zázemí a
nedivím se jim, že už nechtěly být jen uvázané v
kuchyni a při výchově dětí. Dnes jsou profesorkami,
lékařkami, manažerkami, pilotkami. Jen do politiky se
masově nehrnou. Pochopily, že ony se nepotřebují
předvádět a porovnávat si pindíky a jejich taktika je
jiná. Za tuto emancipaci však také draze zaplatily.
Jsou mnohem více vytíženy, protože velká část péče o
domácnost a děti zůstala.
Naše společnost se tak posunula. Mnohem více se
feminizovala a „mužské“ projevy jsou upozaďovány a
mnohdy dokonce potlačovány. No co jiného je
glorifikace duhových práv, genderová a feministická
hnutí, coming-outy a teď ještě MeToo? Zaregistrovali
jste snad, že by někdo masově prosazoval machistické
hnutí? Nepodezírejte mě, že bych rovnoprávnost
ženám nepřál. Po staletích upozaďování si to plně
zaslouží. Jenomže…..
Dříve rodily děti tak nějak automaticky a o početí
rozhodoval de facto muž v rámci svého pohlavního
pudu. To podporují i všechna náboženství, která
respektují přírodní princip a zakazují proto
antikoncepci jako něco nepřirozeného, co bůh nechce.
Dnes o početí rozhoduje žena. Konec konců se jí to
mnohem více týká a má proto k dispozici antikoncepci
a i rovnoprávnost. Ne, že by ženy děti nechtěly. Mají
je rády a umí je s láskou vychovávat. Ale stojí jim v
cestě řada úskalí. Chtějí nejdřív děti dobře zajistit,
mají kariéru, chtějí být krásné a hezky oblékané. A tak
někdy značkové kabelky a cestování po světě vítězí
nad dětmi. Rodí pak mnohem později, než přírodní
národy a moc potomků nestihnou a ani nechtějí.
Přechod z testosteronové civilizace k estrogenové (a
my jsem estrogenová, stačí se podívat do odpadních
vod), vedl i k změně reprodukční taktiky. Raději málo
potomků a zajištěných a vypiplaných. Tím se

dostáváme s většinově dvěma dětmi k prosté
reprodukci a často ani to ne, když připočteme
problémy s neplodností. Dříve za ni mohly spíše jen
ženy. Ve skutečnosti i se jim tak nějak připisovala
automaticky. Dnes za ni začínají nést větší
odpovědnost muži. S potlačeným testosteronem a
pohodlným způsobem života ani není divu.
Používáme berličky umělé reprodukce a jednou bude
přirozené početí možná spíš výjimkou. A tak pomalu
vymíráme.
Ono by to ani tak nevadilo, kdyby kolem nás nebyly
přírodní národy, které se stále drží machistického
principu a pravidla, čím více potomků, tím lépe. Jejich
počet už tak neregulují epidemie a války, a navíc v
hladomorech a vůbec jim pomáháme. A tak jich
přibývá a přibývá. Teď se navíc stěhují k nám, když si
všimli toho rozdílu v životní úrovni a řekli si, proč
mají čekat na pomoc doma, když si pro ni mohou
dojít? Pomalu začnou dominovat.
Ptáte se, co s tím? Těžká otázka. Možná je to už
reakce přírody a pomsta evoluce za zavedení
technické civilizace. Postihlo to už mnohé společnosti
a živočišné druhy. Třeba v průběhu několika staletí
Homo technicus prostě zmizí a zůstanou tu jen
přírodní národy, které to s technikou a civilizací a tedy
taky rozumem nebudou přehánět. Jejich počet zase
upraví války, epidemie a šelmy.

Anglické zkratky z chatů a
diskusí
Lidé jsou stále línější a tak si na chatech a diskusích
vypomáhají zkratkami. Tady jsou některé z nich:
AYOR - At Your Own Risk; Na vlastní nebezpečí
ASAP - As soon as possible; Co nejdříve to půjde.
2D – Today; Dnes
2H4U - Too Hard For You; Moc těžké pro tebe
AFAIC - As Far As I\'m Concerned; Co se mne týče
AFK - Away From Keyboard; Nejsem tu
GTFO - Get the Fuck off; Táhni do hajzlu
IDGI - I Don\'t Get It; Nerozumím tomu
F2F - Face-to-Face; Tváří v tvář
W8 – Wait; Počkej
Tady najdete desítky dalších:
http://zkratky.superia.cz/chat_a_diskuze/
nebo
http://jdem.cz/dsm7v2 české http://jdem.cz/dsm7x7

Jarní zvyky
Vynášení smrti a vítání jara je západoslovanský lidový
zvyk pocházející z předkřesťanské éry. Jeho
ústředním prvkem je slaměná figura oblečená v
ženských šatech, známá pod četnými jmény jako
například Morana, Morena, Marzana, Mařena, Smrt,
Smrtka nebo Smrtholka. Rituál se zpravidla koná na
Smrtnou neděli (pátá postní neděle), ale také na neděli
Družebnou (4.) a Květnou (6.). Nejstarší písemná
zmínka pochází z roku 1366, kdy synoda v Praze
popisuje zvyk vynášet na jaře z obce postavu,
představující smrt, za doprovodu zpěvů a her ji přinést
k řece, kde je za velkého křiku utopena a lidé se jí
vysmívají, že už jim uškodit nemůže. Před
Velikonocemi by se měl konat 40-denní půst.
Quinquatrus, též Quinquatria, byla ve starověkém
římském náboženství březnová slavnost k poctě
Minervy a Marta. Účelem slavnosti bylo očištění
zbraní před počátkem válečné sezóny a byla
doprovázena tancem.
Keltský svátek Alban Eilir (21.3.) je vítáním jara a
slunce a jeho symbolem je vejce a jarní byliny.
Klasickým jarním svátkem v naší kulturní oblasti jsou
však Velikonoce.
dle netu

Soumrak euroatlantické
civilizace zase o kousek blíže
Poté, co po stížnostech feministek Švédsko před
časem vykastrovalo heraldického lva – symbol pro
hrdinství, udatnost, sílu a královskou korunu, a ve
formuli F1 už nesmí držet čísla závodníků krásné
dívky, se ukázala i Kanada.
Konec druhého verše
kanadské hymny „Láska pravého vlastence vede
všechny tvé syny“ byl dlouhodobě terčem stížností
feministického hnutí, k němuž se přidala řada
liberálních politiků. Poté, co liberálové disponující
parlamentní většinou prosadili změnu, bude znít závěr
verše „vede všechny z nás“. Ne, že by si snad někdo
myslel, že dcery jsou horší vlastenky nebo méně

udatné, ale měnit historické texty o něčem svědčí.
Pokud to jsou hlavní starosti takové společnosti, pak
taková společnost nemá budoucnost. Ještě že J. K. Tyl
v naší hymně nikoho nejmenoval.

Neuvěřitelné stížnosti turistů
cestovce
"Psali jste, že město je hned vedle sopky, ale my tam
přijeli a nebyla tam žádná láva. Jsem si dost jistý, že
je to jen obyčejná hora."
"Pouliční nápisy nebyly anglicky. Nechápu, jak tu
může někdo někam trefit."
"Sloni, které jsme viděli během našich líbánek, byli
viditelně vzrušení, což mou manželku rozrušilo a já
jsem si připadal méněcenný."
"Já a můj přítel jsme žádali v pokoji oddělené postele.
Dali jste nám manželskou, a teď jsem těhotná."
"Ženy na pláži se opalovaly nahoře bez a můj manžel
se na ně celé dny koukal."
"Nikdo nám neřekl, že v moři budou ryby. Děti to
zaskočilo a vyděsilo."
"Nikde nebylo žádné varování, že by člověk neměl
absolvovat let horkovzdušným balónem, pokud má
strach z výšek."
"Písek byl příliš bílý a ne žlutý, jako ve vaší
brožurce."
"Naše jednopokojové apartmá bylo mnohem menší
než dvoupokojové apartmá vedle nás."
"Prohlídku jsme si vůbec neužili, protože naše
průvodkyně byla ošklivá."
"Bylo tam moc cizinců a všichni mluvili španělsky."

Ptačí žháři
Když v Austrálii hoří buš, létají nad čelem požáru
draví ptáci a hodují na zvířatech prchajících před
požárem. Co víc, vědci a domorodci již dávno před
nimi, zjistili, že některé druhu, jako třeba luňáci, si
umí přenést požár i na druhou stranu řeky nebo na
místa, kde žije více kořisti. Vezmou do zobáku
doutnající větev a upustí ji na jiném místě do vyschlé
trávy buše. To vědce zaujalo a zjistili, že něco
podobného se děje i ve Střední Americe. Ptáci tedy
zatím neumějí oheň rozdělávat, ale spolu s člověkem
využívat ano.
dle Meteoru
Řešení úlohy: Jede doleva, protože nejsou vidět dveře
:o) Pokud vám vyšlo 1, tak je to špatně! 6:2*3 má
operátory stejné preference a tak se vyčísluje zleva,
čili 6:2=3 a to se pak násobí 3 a výsledek je 9.

A slovo závěrem
Evropské vlády, včetně té naší, mají starosti s tzv.
fake news, nepravdivými nebo nepřátelsky
propagandistickými zprávami. Snaží se zakládat
úřady, které by je vyvracely, nebo uváděli na pravou
míru, aby jim snad nevzdělaný občan neuvěřil.
Sousedé a jiní dokonce schvalují zákony proti
nenávistným vyjádřením (hate speech), jako trestným
činům. Nám, co jsme zažili totalitu, to proklatě
připomíná zákony proti rozvracení republiky a
cenzuru. To, co Rudé právo o západu dementovalo, se
naopak velmi dobře šířilo.
Kdyby vlády, které se stále více vzdalují svým
voličům, nepodceňovali své občany, stačilo by jen
říct: Media a internet zvláště jsou kromě skutečných
událostí plná i polopravd, překroucených pravd a
vyložených lží. To je přirozený rys každého nástroje
či jevu. Má kladné i záporné stránky. Je na vás
občanech, abyste k nim, jako takovým přistupovali a
všemu hned slepě nevěřili. Hledejte vlastní zkušenost
nebo osobnost toho, kdo to říká. Naučili jste se
bezpečně pracovat i s jedovatými pesticidy, naučíte se
pracovat i s medii a internetem. A neděsit se toho, že
si občan přečte i názor těch, kteří nejsou zrovna
našimi přáteli. Jistě je skupina lidí, kteří jsou ochotni
uvěřit i té největší zhovadilosti, jako třeba chem trails
o letadlech, která vysoko nad námi rozprašují jedy
k naší záhubě. Ale těm není pomoci ani úřadem.
Internet je tak lákavým mediem, že by bylo
s podivem, kdyby ho nevyužívaly k propagandě tajné
služby všech stran.
Bát se názoru protivníka je totiž jasným projevem
vlastní slabosti, nebo aspoň nejistoty, že to, co hlásám
je dobré a pravdivé.

