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Motto



Víte, co je to čižba? Lov malých ptáků na jídlo.
Nic historického, v Evropě stále praktikované.
Viz zde http://jdem.cz/eqhqm9



Zemětřesení po dopadu asteroidu, co vyhubil
dinosaury, mělo ještě v Severní Dakotě, ve
vzdálenosti 3000 km sílu 11 až 11,5 stupně
Richterovy stupnice. Tedy o mnoho řádů silnější,
než kterékoliv známé z moderní doby.

Zajímavá matematika
Dovedete napsat číslo 7777 pomocí čtyř šestek?

Stát je špatný sluha a ještě horší pán.

Není těch náhod trochu moc?

Z citátů, reklam, inzerátů a…

Vesmír jako takový je velmi nehostinné a nebezpečné
místo. Plné výbuchů, působiště velkých sil a
nebezpečného záření. Horko a smrtící chlad. Přesto
naše Země je rájem a příznivým místem pro život. Jak
je to možné? Měli jsme totiž velké štěstí, že jsme ve
správný čas na správném místě. Prvním faktorem je,
že naše Slunce, dárce energie, je středně velkou a
časově stabilní hvězdou bez velkých výkyvů a my
jsme od něho vzdáleni tak akorát.
Dalším je existence velkého Jupitera, který se stal
našim ochráncem a svojí gravitací odchyluje řadu
komet, které by se mohly srazit se Zemí. Působí tedy
stabilizačně. Obdobně je důležitý i náš Měsíc, který
má tu správnou velikost. Svojí existencí stabilizuje
sklon zemské osy a tedy také klima. Bez něho by se
zemská osa pohybovala mnohem chaotičtěji, což by
vedlo k bouřlivému počasí.
Slunce nám posílá životodárnou energii, ale také
nebezpečné záření a čas od času erupce nabitých
částic. Ty by dokázaly život spolehlivě zlikvidovat.
Naštěstí má Země dostatečně silné magnetické pole,
které tyto částice odchytí a odchýlí. Nebezpečné
ultrafialové záření zase vychytává ozonová vrstva naší
atmosféry. Naši sousedé Mars a Venuše takové štěstí
neměly, i když kdysi také měly atmosféru nebo vodu a
tedy šanci na život. Mars zničila absence
magnetického pole, která ho připravila nejen o vodu,
ale postupně i o atmosféru. Venuše nedokázala vázat
oxid uhličitý a jeho skleníkový efekt z ní učinil místo
ráje peklo.
A ještě ta největší náhoda. Že to bylo zrovna tohle
vajíčko a tahle spermie, abychom to byli zrovna my.
Vyhráli jsme tedy velký jackpot a buďme tomu rádi.
Ostatně o životě vypovídají jen ti úspěšní. Nekropole
mrtvých, těch co se nenarodili nebo vyhynuli jako
druh, je podobně bezedná, jako vesmír. Co je proti
tomu nějaké hašteření politiků nebo to, že se klima
trochu otepluje? Mohlo být hůř. Kdyby se ty náhody
nesešly, nebyli bychom tu ani my. Tak si to užívejme.
Až vyjdou hvězdy, zadívejte se na ně s obdivem a
vděčností, ale také s pokorou. Konec konců vždy
může přiletět nějaký asteroid či kometa.

„Počítač udělá jen to, co naprogramuješ, ne co chceš.“
„Udělat něco blbovzdorné je nemožné, protože blbci
jsou hrozně vynalézaví.“
„Na rozdíl od žen psi milují jen jediného pána.“
„Muži chodí na lov, ženy loví.
V.Hugo
„Když tančíš s ďáblem, počítej s tím, že přijde peklo!“
„Co je platné, že lež má krátké nohy, když pravda je
má tak často chromé.“
„Běda národu, který musí mít své hrdiny.“ Bertold
Brecht

Víte, že?


Pravicový, liberálně-konzervativní chem.inž. občasník.

již s přesností 0,0000013% a má rozměr kg.m2/s.
K definici kilogramu přispěla i velmi přesně
vybroušená koule z krystalu křemíku.

Slovo úvodem
Začátek ledna překvapil padajícím sněhem a
kalamitami ve středních a vyšších polohách. Natolik
jsme už ovlivněni teplými zimami, že se divíme. A je
dobré, že počasí v naší klimatické oblasti je pestré a
dovede překvapit. Navíc, čím víc sněhu napadne, tím
víc ho na jaře pomalu odtaje a vsákne. Jinak
radovánky zimy už mě dnes míjejí a tak dávám
přednost hlavně zimám krátkým, byť i silným. O to
naléhavěji vyhlížím jaro, ale to si ještě počkáme. Než
dokvetou první sněženky. Tak vy, kteří se ještě
neobáváte o své kosti a šlachy, užívejte si skluzů na
svazích, stavte sněhuláky nebo se aspoň koulujte.

Jen pro vnitřní potřebu OIS!

Předkožky kojenců jako zdroj krásy? Hned
několik hollywoodských hvězd už si nechalo do
obličeje aplikovat kmenové buňky získané z
předkožek korejských novorozenců. Herečka
Cate Blanchett se nechala udělat tuto penis facials
neboli familiárně penisový zábal. Jde o deriváty
kmenových buněk získaných z předkožek malých
Korejců. Tyto buňky jsou mikrojehličkami
vpichovány do pleti, kde podporují obnovu
stárnoucích tkání. Jsou to odvážné průkopnice,
když se nebojí, že budou mít pak šikmé oči nebo
nedej bože, co jim vypučí na obličeji. 



Povahu ideologií nejlépe vystihuje údajný výrok
kalifa Omara, kterým měl dát pokyn ke zničení
alexandrijské knihovny, když řekl: „Spalte ty
knihy! Buď obsahují totéž, co korán, pak jsou
zbytečné, nebo obsahují něco jiného a pak jsou
škodlivé!“ Jak víte, měl i mnoho následovníků.



Nejslavnější vánoční píseň Tichá noc zazněla
poprvé před 200 lety v malém rakouském
podalpském kostele v Oberndorfu. Mši přes
rozbité varhany zachránil místní učitel a varhaník
Franz Xaver Gruber a pomocný kněz Joseph
Mohr s kytarou.



Člověk má šest základních emocí: strach, vztek,
radost, smutek, údiv a odpor. Láska není základní
emocí, je to emoce složená.



Po výbuchu sopky Toba v Indonésii před 74 tisíci
lety přišlo prudké ochlazení a nastala stovky let
trvající sopečná zima. Lidská populace se
zmenšila na pouhých několik tisíc jedinců, což je
důvod velmi malé genetické rozmanitosti u
dnešního člověka a tolika genetických poruch.



Nejstarší nálezy živých organizmů ve formě
mikrofosilií mají neuvěřitelné stáří 3,4-3,5
miliard let. Vzhledem k tomu, že sluneční
soustava je stará 4,55 miliardy let.



Poslední uchovávaný etalon základních měr –
kilogram, byl nahrazen výpočtem. Místo od
platino-iridiového válečku z r. 1875 se nyní
odvozuje od Planckovy konstanty. Ta je známa

Kalendárium
5.2.62 Jihoitalské město Pompeje zasaženo ničivým
zemětřesením
13.2.921 Umírá kníže Vratislav I. Otec sv. Václava.
V době uherského nájezdu na Moravu
7.2.999 Umírá Boleslav II. Pobožný, český kníže,
zakladatel jednotného českého státu
10.2.1258 Mongolové, vedení Hülegü chánem,
vyplenili Bagdád a povraždili většinu jeho
obyvatel (odhadem 250 000 lidí). Konec zlatého
věku islámu
23.2.1455 Světlo světa spatřila první tištěná Bible
17.2.1600 Upálen filosof Giordano Bruno (1548 1600), též Nolanus

Založeno r. 1996

4.2.1789 George Washington zvolen prvním
prezidentem USA
16.2.1862 Tyrš a Fügner zakládají Tělocvičnou
jednotu, později přejmenovanou na Sokol
25.2.1919 Na tajné schůzi Národního shromáždění
byla uzákoněna koruna československá jako
měna Československé republiky
28.2.1933 Vrchol nezaměstnanosti v Československu.
Zprostředkovatelny práce evidují 920 182
nezaměstnaných. Odhaduje se, že skutečný stav
byl až o 1/3 vyšší.
11.2.1946 13 amerických vojáků tajně odvezlo tzv.
štěchovický archiv z doby nacismu. Po
protestech českého ministerstva zahraničí byla
část (30 beden) 2. března navrácena.
25.2.1948 Začátek totalitního režimu. Přijetím demise
nekomunistických ministrů prezidentem byl
dovršen komunistický převrat v Československu,
tzv. Vítězný únor.
25.2.1954 Zahájila vysílání Čs. televize v Praze
2.2.1989 Vykonána poslední poprava, vraha
Vladimíra Lulka
8.2.1993 Rozdělení společné měny ČR a SR
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V ospalém americkém městečku Tuscon začínal další
den. Koňské povozy přivážely na trh zboží a potraviny
z okolních vesnic, skončila ranní bohoslužba a děti
jako všude na světě přibíhaly do školy na poslední
chvíli. Juanita měla službu, tak ještě umyla tabuli
houbou a připravila křídy. Třída hučela jako včelí úl,
ale když vešel učitel, všichni ztichli a pozdravili ho
povstáním. Byl to mladý Hispánec, asi třicetiletý a
děti ho měly rády, protože uměl tak poutavě vyprávět.
Byla to vícetřídka a tak se věnoval vždy žákům
jednoho věku a ty ostatní zaměstnal úkolem.
Matematika nepatřila k nejoblíbenějším předmětům,
protože práce s logaritmickým pravítkem nebo nedej
bože s tabulkami byla otrava. Ale jak jim říkával
Miguel, musíte si umět spočítat kolik pšenice jste
vypěstovali, kolik dolarů vydělali a kolik tedy můžete
utratit. Jinak byste byli loosery a váš život by nestál za
nic.
Děti měly však nejraději dějepis. Když jim Miguel
vyprávěl o dávných civilizacích, které zazářily, aby
pak zmizely v propadlišti dějin. Ať už šlo o starou
Čínu, pak Římany a nakonec o Euro-Americkou
civilizaci. Znělo to tak neuvěřitelně, jako pohádka,
byť bez happyendu. Pověděl jim, že tenkrát se lidé
hrnuli do velkých měst, kde byl život snadnější. Žili
jich tam neuvěřitelné miliony. „Ano, naši mě vzali
jednou na výlet k ruinám Washingtonu“, zvolal Juan,
„je to hrozné. Rozpadlé domy kam oko dohlédne a
prohánějí se tam jen potkani a toulaví psi a kočky.“
„A to tam jezdily desetitisíce aut, metro, létala
letadla“, řekl smutně učitel. „Co to je auto?“, zeptal se
malý Ahmed. „To byly takové kočáry, které
nepotřebovaly koně a vozka je řídil točením volantu.
Nalil se do nich benzin, to byla taková kapalina jako
petrolej, kterým se svítí na vesnicích, a ono to samo
jelo. A jak rychle. A letadla létala vzduchem jako
velcí kovoví ptáci a lidé s nimi cestovali přes celou
Ameriku i dále.“ „Kovová letadla přece nemohla létat,
to mohou jen ptáci a balony“, řekl pochybovačně malý
Jim. Učitel se usmál a vysvětlil jim, že bylo možné
nejen to, ale i spousta dnes neuvěřitelných věcí.
Rozhlas a televize vysílali vzduchem k lidem nejen
hudbu, ale i pohyblivé obrázky. Lidé si mohli
odkudkoliv kamkoliv telefonovat takovými malými
krabičkami, kterým říkali mobily. „To byly všude
natažené dráty?“, zeptala se pochybovačně Jacinta.
„To ne, všechny signály létaly neviditelně vzduchem“,
vysvětlil učitel. To nebylo jako dnes, že telefony jsou
jen na poštách a úřadech. Nebyly to vlastně jen
telefony, ale malé počítače, které také hrály hry,
hudbu a pouštěli obrázky jako v kině. Ty počítače
byly propojené do celosvětové sítě a mohli jste se jich

hlasem zeptat na cokoliv a ony vám to našly. Proto si
toho pak lidé už moc nepamatovali, když si všechno
našli na té síti. Děti poslouchaly a ani nedutaly.
„A proč to už není?, zeptala se Fatima, „to je zabila
nějaká zlá nemoc nebo se zabili ve válce?“ Kdepak,
stalo se něco horšího, ty loupeživé bandy byly až
nakonec, když se civilizace rozpadla. „Tak, co se to
tedy stalo?“, vyzvídaly děti. Učitel si povzdychl, jak
obtížné bude jim to srozumitelně vysvětlit. Lidé se
měli moc dobře, měli dostatek jídla a všech těch
předmětů, co jim usnadňovaly život. Měli spoustu
volného času, který věnovali zábavě. A sami víte, že
když se nudíte, tak zlobíte. „Oni také zlobili?“, zeptala
se Laura. Ano, dá se to tak říct, jen se bavili a brali
drogy, po kterých se přestali ovládat. Místo aby s tím
něco udělali, vymysleli politickou korektnost. „Co to
je politická korektnost?“, vyhrklo několik žáků. No to
je, když máte problém a vy ho nechcete řešit a jen ho
pojmenujete hezkým jménem. Třeba místo černoch
říkali Afroameričan nebo místo Indián původní
obyvatel. „To je pěkně blbý“, zasmál se černý John,
„já jsem černej a ne žádnej Afričan.“ To by tolik
nevadilo, ale chtěli, aby si všichni mysleli zhruba
totéž. Většina se přizpůsobovala menšinám, a kdo
nehrál s nimi, byl vyvrhel. Ženy nebyly tak jako dnes
hlavně u plotny, protože vaření bylo snadné a pak
kupovali už hotová jídla. „A kde se dají koupit hotová
jídla?“, vyzvídala Anna. No teď už nikde, dříve to
bylo v obrovských obchodech, kterým říkali
supermarkety a hypermarkety. Tam byly takové
skříně, ve kterých byl pořád chlad, a tam ta jídla
dlouho vydržela. Nemusely škubat kuře, koupily ho už
vykuchané, zabalené, někdy i naporcované. Nádobí se
nedědilo, jako dnes. Něco jste už koupili s nádobím a
po snězení se nemylo, ale zahazovalo. Talíře a příbory
byly plastové. To je ta lehká hmota z ropy, co se jí
tolik válí na skládkách. A tak se ženy doma
nudily…“a zlobily“, řekl někdo ve třídě. Ne,
nezlobily, vzdělávaly se a stávaly se ředitelkami pošt,
salonů, majitelkami firem. Vyrovnaly se mužům a to
se mužům zprvu moc nelíbilo. Některé ženy byly i
generálkami u vojska a řídily ta letadla. Třídou to jen
zašumělo. Jenže někteří muži je pořád nebrali dost
vážně a tak některé zhrzené ženy vymysleli kampaň
MeToo. Žáci ztichli a jejich tváře vyjadřovaly, že
chtějí vědět všechno o tom zvláštním světě svých
předků. Učitel tedy pokračoval. No, když se některá
z žen cítila zneuznaná nebo stará, tak přišla do médií
s prohlášením třeba, že ji ten který muž před lety sahal
na zadek nebo si na ni vynucoval sex za filmovou roli
nebo dobré místo. Všichni ji litovali a toho muže
hned odsuzovali a nikdo s ním už nechtěl kamarádit.
„I když si to vymyslely“, zeptal se nedůvěřivě Diego.
Některé i vymyslely, ale kdo může posoudit, co se
stalo před dvaceti lety? „To by táta mámu pěkně
zlinkoval, kdyby si něco takovýho vymyslela“, řekl
nahněvaně Ahmed. No jo, jenomže tohle mělo za
následek, že muži si raději přestali žen všímat, už jim
nepodrželi dveře, nepochválili oblečení, aby náhodou
nebyli nařčeni ze sexuálního harašení. To trvalo
dlouho a muži raději chodili za prostitutkami nebo
měli sex s ženami robotkami. Začalo se rodit málo
dětí a ženy dávaly přednost kariéře. Pak to vzalo náhlý
konec. Společnost rychle zestárla a nebylo mladých,
kteří by uživili to množství starých lidí. Najednou
neměl kdo vymýšlet a vyrábět nové věci, ani ty staré.
Rozpad společnosti byl neuvěřitelně rychlý.
Hromadily se odpadky, přestala téct voda, fungovat
elektřina. Vypukly nemoci a rabování. Města se
změnila v obrovské hřbitovy a vylidnila se. Na vesnici
civilizace ještě chvíli fungovala, ale pak i tady došly
zdroje, benzin, auta přestala jezdit. Lidé se tři
desetiletí potáceli v marasmu. Pak přišel Obnovitel a
znovu zavedl řád. Venkov byl vždy více spjat
s přírodou a nepodléhal extrémům. Lidé znovu začali
poslouchat a spolupracovat. Hispánci s černými,
muslimy a Indiány. Anglosasové skoro vyhynuli, a
proto je dnes angličtina téměř mrtvým jazykem. A to
dříve dominovala v celém světě, jako ve středověku
latina. „My doma ještě mluvíme anglicky“, řekl Jim
španělsky. Učitel ho pochválil. Zpočátku ještě lidé
měli znalosti, ostatně byly i v knihách, ale stále hůře
jim lidé rozuměli. A pak poznali, že samotné znalosti
bez technologie jsou k ničemu. Jak říkají kazatelé, i
znalosti mohou být nebezpečné. A Bůh chce, ať už mu
říkáme Pán, Alláh nebo Jehova, abychom novinky
přijímali pomalu a uvážlivě. A zvykali si na ně.
O přestávce na školním dvoře děti konzumovaly chléb
s máslem a snažily se vstřebat, co jim učitel vyprávěl.
„Já bych to stejně chtěl zkusit, jezdit s autem nebo mít
ten malý telefon“, řekl Jim. „To já ne“, odvětila

Jacinta, „já nechci být ředitelkou, já chci mít kupu dětí
a hodného muže.“ Učitel je pozoroval a setřel si pot
z čela, protože začínal polední žár. Chtělo by to tu
jejich klimatizaci, pomyslel si a hořce se usmál. Ale
stejně je dobře, že je společnost zase v pořádku. Život
je tvrdý, ale spravedlivý.

Jestlipak víte, co jsou to
Hromnice?
Je svátek, který se slaví 2. února a v křesťanství
oslavuje Uvedení Páně do chrámu. Připadá na
čtyřicátý den po svátku Narození páně. Ježíšova
matka Maria podle židovských předpisů byla po
narození chlapce 40 dní rituálně nečistá. Po uplynutí
této doby bylo její náboženskou povinností navštívit
jeruzalémský chrám, podrobit se očistným obřadům a
přinést Bohu zástupnou oběť za prvorozeného syna.
Vše prvorozené totiž náleželo Bohu. Předchůdcem
Hromnic je keltský svátek Imbolc. Svátek byl také
spojen s ochranou před ohněm, bouří a bleskem jak
napovídá jeho název. Nejznámějším příkladem této
víry je svěcení svící, takzvaných hromniček,
prováděné v tento den, které se pak během bouře
dávaly do oken a měly tak ochránit domácnost.
K Hromnicím se v českém prostředí váže nejvíce
pranostik. Nejznámější pranostikou je „Na Hromnice
o hodinu více“. Na Hromnice se tradičně sklízel
betlém a někde také vánoční stromek.
z netu

13. Platíš míň za pojištění auta, zato na půjčku na auto
splácíš víc.
14. Když spíš na gauči, jsi ráno celý rozlámaný.
15. Svého psa krmíš podle zásad zdravé výživy a ne
zbytky od McDonalda.
16. Odpoledne si už nedáváš šlofíka.
17. Večeře a potom kino už pro tebe nejsou začátek
rande, ale celé rande.
18. Půlka smaženého kuřete ve tři ráno ti neuklidní
žaludek, ale naopak vyvolá žlučníkový záchvat.
19. Do drogerie už nechodíš pro kondomy a testy na
těhotenství, ale pro prášky na bolení hlavy a
anacid.
20. Flaška vína za čtyři pětky už nepatří mezi fajnový
pití.
21. Snídáš ráno.
22. Místo "Už nikdy nebudu tak strašně moc pít,"
říkáš "Už nemůžu pít jako dřív".
23. Devadesát procent času, který strávíš u počítače, je
skutečná práce.
24. Nepiješ doma ještě před odchodem do hospody jen
proto, abys ušetřil.
25. Se zakaboněnou tváří čteš celý seznam a marně
hledáš jediný bod, který se na tebe nevztahuje.

A co masopust?
V dřívějších dobách se prý říkalo, že rok má pět
období: jaro, léto, podzim, zimu a masopust.
Masopust začíná první neděli po Třech králích a končí
40 dní před prvním pondělkem, který předchází
prvnímu jarnímu úplňku. Letos vychází poslední
masopustní den, čili masopustní úterý, na 28. února.
Prvního března je tedy Popeleční středa, se kterou
začíná 40denní půst. První jarní úplněk letos bude v
úterý 11. dubna.
Masopust je zvláštní období, kdy ještě vládne zima,
ale ve vzduchu už je cítit příslib jara. Mělo to být
jakési období říje lidí, protože děti počaté během
masopustu se narodí v listopadu, kdy byl konec
polním pracím a rodička tak mohla v klidu přečkat
šestinedělí, což by jindy během roku bylo složitější.
Nejdůležitější jsou poslední tři masopustní dny neboli
ostatky – neděle, pondělí a masopustní úterý. Příprava
na ně začíná Tučným čtvrtkem. Předcházela mu
obvykle zabíjačka, takže čtvrteční oběd býval velmi
sytý. Vyvrcholením celého masopustu je masopustní
úterý. Zrána se účastníci masopustního průvodu
scházeli obvykle v hospodském sále a chystali si
masky. Průvod začal po poledni a trval až do
pozdního večera. Pořadí masek v průvodu mělo svá
pravidla. Průvod večer obvykle dorazil zpátky k
hospodě, kde veselí pokračovalo, ale po půlnoci už se
veselit nesmělo. Na ukončení oslav dohlížel
představený obce, který v návaznosti na bučivou
troubu ponocného, oznamující půlnoc, vyzval všechny
přítomné, aby se v klidu rozešli do svých domovů.
Zábava tedy utichla s Popeleční neboli Škaredou
středou.
dle netu

Únor, vrchol zimy
Měsíc únor je někdy považován už za předzvěst jara.
Odpovídá tomu i název odvozený od "noření", tedy
lámání ledu na řekách. Přesto však ve více než
čtvrtině všech let bývá právě únor nejchladnějším
měsícem, a tedy vrcholem celé zimy. Před 83 lety to
dotvrdil i dosud nepřekonaný český teplotní rekord
minus 42,2 stupně Celsia, naměřený 11. února 1929 v
Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak nejvyšší
únorová teplota byla naměřena 27. 2. 1994, kdy bylo
v Českém Krumlově +22 °C. Na horách bývá koncem
února či počátkem března nejsilnější sněhová
pokrývka. Tak uvidíme, jestli ten letošní bude podle
pana Lady?

Varování ministra kultury:
Čtení bulvárních deníků a časopisů,
jako Blesk, Aha a dalších škodí zdraví
a dříve či později způsobí zblbnutí a
ztrátu osobnosti.

Dvacet pět příznaků dospělosti
1. Za oknem máš několik květináčů s kytkama a
přitom se žádná z nich nedá kouřit.
2. Sex v úzké posteli pro jednoho už nepřichází v
úvahu.
3. V ledničce máš víc jídla než piva.
4. Šest hodin ráno už není doba na chození do postele,
ale naopak na vstávání.
5. Tvoji oblíbenou písničku už hrají jen ve výtahu.
6. V televizi sleduješ hlavně předpovědi počasí.
7. Tvoji kamarádi se už žení a rozvádějí, místo aby si
někoho narazili anebo ho nechali plavat.
8. Tvoje dovolená se smrskla ze sto třiceti dní na
čtrnáct.
9. Nevystačíš už s džínama a svetrem, když se chceš
ohodit.
10. Jsi to ty, kdo volá policii, protože ti zatraceni
spratci odvedle odmítají ztlumit stereo.
11. Starší příbuzní už vykládají v tvé přítomnosti
sprosté vtipy.
12. Nevíš, v kolik zavírá KFC.

Jak si vedeme v porodnosti?
Průměrný věk při prvním porodu je v ČR 28,2 r,
přitom v USA 26,4, Polsku 27, Slovensku 27,1r.
Průměrný počet dětí na jednu ženu je u nás 1,8,
v USA 2,2, Slovensku 1,9 a Německu 1,5.
Procentuální počet žen, které na konci svých plodných
let neměly ani jedno dítě je v ČR 9%, Maďarsko 11%,
Slovensko 12%, Slovinsko 14%, Německo 23%.
To by mělo být součástí mnoha našich tiskovin…
Řešení úlohy:

A slovo závěrem
Nevím, jak vám, ale mně leden utekl jako voda. Zima
trochu překvapila, že trocha sněhu přece jen napadla,
Britové se potácejí s brexitem, EU spekuluje, co by
zase zregulovala a politici se hádají. Takže vlastně nic
nového, jen my jsme zase o měsíc starší. Čas upaluje
jako zběsilý. Nesnažte se mi namluvit, že všem stejně
a spravedlivě. Na nás dříve narozené si rozhodně
zasedl.

