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Slovo úvodem 
Snad nám říjen ještě dopřeje něco slunečných dní 
babího léta, trochu hub a nějaká ta jablka a hrušky.  
Stihneme nějaké ty odložené výlety, či dokonce 
dovolenou. Snad zabere dostatečně očkování a ta malá 
potvora nebude mít dostatek potravy. Pak máme šanci 
si říjen hezky užít a vnímat ty barevné palety barev, 
které jen povedený podzim umí vykouzlit. Dejte mu 
šanci a on se vám odmění. 
Letošní říjen je o něco důležitější, než ty předchozí. 
OISovinám je 25 let a jdeme také k volbám. Tak 
hlavně jděte a volte dobře a s rozmyslem. Rozum už 
máte. 

Motto 

„Nic nezpůsobuje tolik zla, jako dobré 
úmysly.“  

Z citátů, reklam, inzerátů a…  
 „Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské 

štěstí.    Dalajlama  
„Největší předností některých mužů je jejich žena.“ 
„Svůj úspěch hodnoťte podle toho, čeho všeho jste se 

pro něj vzdali.“   Dalajlama  
„Neříkej hop, ani když přeskočíš. Nejdřív se podívej, 

do čeho jsi skočil.“ 
„Život lze chápat jen zpětně, žít jej však musíme 

dopředu.“ 
„Dobrý lék je obyčejně hořký.“ 
„Co platit musíš, plať s úsměvem.“ 
„Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky.“ 
„Sto mužů může vytvořit tábor, ale jenom jedna žena 

může vytvořit domov.“  

Víte, že? 

 Ženy mají lepší a účinnější imunitu, než muži, 
protože pro přežití dítěte je přece jen důležitější 
matka.  

 Vyhynutí dinosaurů datují vědci do období před 
66 milony let. Ale nyní to překvapivě upřesnili, 
že to bylo na přelomu jara a léta, nejspíše 
počátkem června.  http://jdem.cz/aaqr0  

 Proč je Slunce žluté, ale hvězdy bílé? Buňky 
zodpovědné za vnímání barev,čípky, jsou daleko 
méně citlivé na intenzitu světla, než tyčinky, které 
se starají, abychom viděli za tmy i za světla. Při 
špatném osvětlení barvy téměř nerozlišujeme a 
v noci je každá kočka černá a světlo bílé. 

 Historicky nejvyšším Čechem byl Josef Drásal se 
svými 242 cm. Vážil 186 kg a narodil se na Hané 
v červenci  1841 a dožil se 45 let. Současným 
nejvyšším žijícím Čechem je basketbalista Ivo 
Höger se svými 225 cm. 

 Víte, co je to onomastika? Je to nauka o vlastních 
jménech. Ve Švédsku prošla i jména jako Google, 
Lego či Pepsi. Na matrice vycházejí z knihy M. 
Knappové Jak se bude vaše dítě jmenovat, kde je 
více, než 17 000 ověřených podob jmen. 

Zajímavá matematika 
Pokud chcete udivit svými matematickými znalostmi, 
tak se zeptejte známých, o kolik metrů by musel být 
provaz, který obepíná celou zemi na rovníku a měří 
tudíž asi 40 000 km prodloužen tak, aby byl ve všech 
bodech vždy 1 m nad povrchem země. Většinou 
budou hádat hodně, aspoň v kilometrech. Ale 
skutečnost je překvapující neboť stačí provaz 
prodloužit jen o 6,28 m. Je-li původní obvod O = 
2R, pak obvod pro poloměr R+1 je O1=2 (R+1) = 
O + 26,28. Překvapivé, viďte.  U přírůstku 
povrchu už tento paradox není a zemská koule s o 

jeden metr větším průměrem by měla povrch větší o 
tisíce m2. Jmenovitě S = 4 (2R+1)    

     ze školy, netu a knih  

Může onemocnět civilizace? 
Když mi bylo čtyřicet dva let, začal jsem z ničeho nic 
pociťovat silnou alergii na časné jarní stromové pyly. 
Bylo to nepříjemné a divil jsem se, kde se to najednou 
vzalo. Jsou lidé, kteří se diví daleko víc, když je 
napadne horší autoimunitní onemocnění jako třeba 
roztroušená skleróza nebo i jiné. Organizmus se z 
nějakého důvodu pustí sám do sebe, stane se svým 
nepřítelem. Z nedostatku jiných podnětů či prostě jako 
složitý systém. 

Obdobně jsem řadu desetiletí obdivoval západní 
demokratickou civilizaci a byl šťasten, když jsme se k 
ní připojili, abych se najednou nestačil divit, co se to s 
ní děje. Radikálně změnila své zvyky poté, co zmizelo 
zatížení studenou válkou a antagonizmus s 
komunistickým blokem. Místo, aby si oddechla a 
nadechla se k něčemu tvůrčímu, začala se rýpat sama 
v sobě a v minulosti. To nikdy nedělá dobře a člověk 
se má dívat dopředu. Sebereflexe je dobrá, ale jen 
pokud pomáhá, pokud je východiskem. 

Pomůže nám libovolná volba pohlaví z několika 
desítek variant? Komu a k čemu? Vymíráme zvolna 
také proto, že základní pilíř společnosti, rodina je 
erodován menšinovými LGBT svazky, které jsou 
vydávány za něco progresivního a hodného 
následování. I když rasy nejsou stejné a mají svá 
specifika, tak rasizmus je zavrženíhodný. Jediná 
rovnost ční nad rasami a to je rovnost všech lidí před 
zákonem. Bílá rasa svým zpytováním historických 
konsekvencí, jako otroctví, či kolonializmus pomohla 
zdvihnout vlnu skutečného rasizmu vůči společnosti 
„bílého heterosexuálního muže“. Copak to není 
rasizmus, pokud se proklamuje Black Lives Matter 
namísto All Lives Matter. Všechny životy jsou přece 
stejně cenné. Obdobně hon na úspěšné muže po 
desetiletích přes MeToo. 

Paradoxně slušnost stojí u kolébky postupného 
ubývání naší svobody a demokracie. Politická 
korektnost se totiž za ni schovala. Buďte slušní, říkejte 
jen to, co se nikoho nedotkne. Říkejte jen to, co ten 
druhý chce slyšet, vyhýbejte se kontroverzním a 
nevhodným tématům, nepoužívejte expresivních 
výrazů a snažte se názory zaobalit. Ten, kdo se tak 
nechová, nepatří do slušné společnosti a mezi nás. Tak 
budeme všichni šťastní a spokojení. A co to za pár 
desetiletí udělá? Perfektní cenzuru, vyhazování vědců 
z univerzit, kteří mají jiný názor, vytvoření kasty a 
bubliny těch správných názorů, těch správných medií. 
A lidé si zvolna zvykají, otupují, tak jako si zvykali a 
otupovali za totalitních režimů. Stojí mi to ještě za to 
říct svůj názor? Raději budu mlčet a myslet si své. 
Měli jsme relativně svobodná léta šedesátá a pak 
devadesátá. Buďme rádi za ně. 

Z politiky se vytrácí smysl pro čest a místo jeho 
názorů se tepe sám oponent. Populizmus zničil 
všechna reálná očekávání a volič dnes raději programy 
politických stran ani nečte. Vznikají nečitelné koalice, 
jen aby nějaký subjekt nevypadl ze sněmovny. 
Subjekty se snaží zatáhnout soudní moc do politiky.  
Tradiční pravo-levé uspořádání se mění v těžko 
srozumitelné liberální, neolevicové členění vůči 
konzervativnímu. Stále je to však antagonizmus 
samostatných sebevědomých lidí vůči těm méně 
schopným schovávajícím se za stát. Zdůrazňují se 
práva a nároky, ale na povinnosti se nějak zapomíná. 

Vrcholem intelektuální vědy už nejsou technické vědy 
nebo medicína či biologie, ale nejrůznější společenské 
a antropologické směry, které se snáze studují, neboť 
názor je zde teorií a absolventi najdou snadné živobytí 
v různých humanitních neziskových organizacích. I 
mileniálové se snaží nalézt své místo na slunci, ale 
snaží se chytře minimalizovat úsilí. Blahobyt obecně 
rozmělňuje vůli a tvrdé usilování a působí jako droga. 

Vize nahrazují malichernosti. Vše je náhle relativní a 
tudíž také poněkud rozbředlé. 

Hledá se i další globální nepřítel a tím se stává 
postupná změna klimatu. Na vějičku uhlíkové 
neutrality se chytily i některé ekonomické lobby, 
neboť tuší štědré státní dotace. Opět budeme poroučet 
větru a dešti, ať to stojí, co stojí. 

Ano, euroatlantická civilizace se hledá, je nemocná a 
zdá se, že její onemocnění je autoimunitní. Nemá se 
ráda a napadá samu sebe. Je to složitý systém a tam se 
může dít ledacos. Onemocněla německá společnost v 
době Hitlera, i naše před a po příchodu komunizmu. 
Obě se z toho nakonec dostaly. Jenomže až pod 
vnějšími vlivy. Podaří se to i té euroatlantické nebo to 
bude počátek její demence a úpadku? Jistou naději 
dává vzestup Číny a její soupeření s naší civilizací. 
Třeba doufat, že ji uzdraví nezbytnost zabývat se 
závažnějšími věcmi, než hloupostmi. 

Hacknutá čeština 

Second servis – pálení zadku po požití velmi 
pikantního jídla 

Vosopaska – žena s vosím pasem 
Debilizátor – televizor 
Stěrminál – odběrové místo pro test na covid-19 
Koronaviál – člověk počatý a narozený během 

pandemie covidu-19 
Šmidlibába – uklízečka 
Hukcuk – vlak 
Multivolba – volit dva až tři v jednom 
Ochotnice – dívka ochotná vyspat se s každým 
Ojíždět čarodějnici - jezdit s motorkou staršího data a 

v bídném stav    z netu  

Zajímavá přirovnání 
Zmlátili ho tak, že ho ani vlastní iPhone nepoznal. 

Vlasy měl mastný jak hranolky z Mekáče. 

Kdybych to nedopečený kuře dovezl k veterináři, tak 
ho ještě zachrání. 

Bylo tolik sněhu, že i ženský mohly čurat ve stoje. 

Byla tak o pět let mladší, než hnědé uhlí. 

Mateřská dovolená je jako dovolená v Egyptě, všude 
exkrementy a nikdo vám nerozumí. 

                                      posbíráno porůznu   

Když se zapomeneš pochválit, 
nikdo to za tebe neudělá 

Pamatujete se ještě, kdy vyšly první OISoviny? Bylo 
to už v říjnu 1996, tedy v minulém století. Překonaly 
dětská léta, pubertu a jako 25-letá slečna by se už 
mohly chlubit vysokoškolským vzděláním. Psát čtvrt 
století OISoviny to už je slušná dávka exhibicionizmu, 
spíš diagnóza. To ale musíte posoudit vy čtenáři. 

K tomu na 145 článků v Neviditelném psu a stránky 
hlubucek.net. Mohu se tedy už považovat za 
publicistu. Jenomže mezi publicistou a grafomanem je 
tenká hranice a oba jsou svým způsobem manipulátoři 
nebo jak se teď eufemisticky říká infuenceři. Těch 197 
čísel OISovin obsahujících 650 000 slov by spíš 
svědčilo o grafomanství. Většina mezilidské 
komunikace má manipulační charakter a manipulátoři 
jsou i učitelé, kteří připravují studenty do života. Jde 
tedy o to, aby manipulátor nabízel a vysvětloval a ne 
vnucoval. Snažím se problém nastínit, popsat, 
samozřejmě hodně z hlediska, jak to vidím já, a 
podnítit čtenáře aby o tom přemýšlel a sám zaujal své 
stanovisko. Aby o problému zauvažoval i způsobem, 
který jsem opomněl. A když ne zauvažovat, tak aspoň 
pobavit. Naštěstí většina mých čtenářů je z příbuzné 
bubliny. 

Ale nic netrvá věčně a entropie hlodá a narůstá. 
Jednoho dne prostě OISoviny nevyjdou a vy budete 
vědět. A snad si vzpomenete. 



Jak jsem se stal rasistou 
Mám rád zeleninu, blanžírovanou a osmaženou na 
másle. Výborně se hodí k masu. Takové fazolky a 
hrášek dovedou s vepřovou krkovičkou a trochou 
bramboru vytvořit takovou chuťovou symfonii, za 
kterou by se nemusel stydět ani Bach či Händel. No 
pohádka. Kořenová zelenina zase vytváří tu báječnou 
chuť svíčkové. Miluji saláty, okurka, cuketa, polníček, 
salát klasický, římský či čínský. Co by byla kachna 
bez bílého i červeného zelí. Chutná mi celer, i ten 
řapíkatý. Zeleninový bujón je kořením kuchyně. 
Cibule a česnek jsou mými spolubydlícími. 

Jen kapusta a mangold si moji přízeň nedokázaly 
získat. A to ani ta půvabná růžičková. Nevím čím to 
je, ale připadá mi docela hnusná. Neznám příčinu, 
proč jsem se tak zatvrdil. Možná za to může má 
maminka, když mi někdy v dětství nutila kapustovou 
polívčičku, jak je dobrá a zdravá. Rozumově 
uznávám, že všechny druhy zeleniny jsou důležité a 
obsahují cenné výživné a ochranné látky, ale jakmile 
ucítím na patře chuť kapusty, převládnou emoce. Šlo 
by to ven. 

A tak celý můj život byl kapusty prostý. Ale mé 
nechuti ke kapustě a mangoldu si bohužel všiml i můj 
korektní zelinář a vyčítá mi to. Kapusta a mangold si 
to prý nezaslouží, vyrostly pro lidi a chtějí být 
konzumovány. Došlo to tak daleko, že mi hrozí i 
žalobou, že jsem u něho nikdy nezakoupil ani jednu 
hlávku kapusty či nějaký list mangoldu. A to je prý 
diskriminace a hanobení druhu, což je zavrženíhodné, 
ne-li dokonce trestné. Ale já se opravdu snažil, ale 
nešlo to. 

Zatím ke mně posílá zeleninové příznivce 
s transparenty s nápisy Kapustě na nás záleží a 
mangoldu jakbysmet. Tuhle u mě zazvonil pár slušně 
oblečených lidí, že pro mě mají dobrou zprávu. No 
kdo by ji nechtěl? Ale ukázalo se, že vyjmenovali 
všechny výživné a ochranné látky, které obsahuje 
kapusta. I když jsem slušný člověk, poslal jsem je… 
no víte kam. 

Jsem z toho už trochu na nervy. Dokonce už ze 
zeleninových jídel nemám takový požitek, jako dřív. 
A tak jsem se stal potravinovým rasistou.  

Kdo se těší…?Hezké, ale trochu smíšený pocit. 
Podobně jako stáří. 

Nebe - peklo 
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi 

Krátce poté obdržel doporučený dopis, ve kterém byl 
požádán o vysvětlení, proč nebyl schopen vyplnit a 
doručit prohlášení o dopadu projektu na životní 
prostředí. Po dlouhém vysvětlování mu bylo zpětně 
vydáno povolení pro realizaci projektu, nicméně 
aktivisté Greenpeace osobně napadli rozhodnutí u 
Ústavního soudu, a proto se finální rozhodnutí mělo 
vztahovat pouze na část nebe. U soudního slyšení se 
Boha zeptali, proč začal právě zemí. Odpověděl, že 
chtěl být pouze kreativní. 

A poté Bůh řekl: "Budiž světlo.“ 

Ministerští úředníci chtěli okamžitě vědět, odkud bude 
světlo pocházet a jakým způsobem bude zaručena jeho 
kontinuální dodávka. Bude zapotřebí zahájit 
povrchovou těžbu? Co tepelné znečištění? Co 
karbonové stopy? Bůh jim trpělivě vysvětloval, že 
světlo bude emitovat obrovská ohnivá koule. Dostal 
tedy přechodné povolení - za předpokladu, že v 
průběhu celého procesu nebude vznikat žádný dým. 
Úřady rovněž požadovaly vydání stavebního povolení. 
Z důvodu úspory energie bylo také požadováno, aby 
ohnivá koule minimálně polovinu času nesvítila. Bůh 
souhlasil a dohodli se na tom, že když se bude svítit, 
bude se tomu říkat 'den', a když se svítit nebude, přijde 
'noc'. Úředníci odpověděli, že je zajímá ochrana 
životního prostředí a ne hraní se slovíčky. 

Bůh řekl: „Nechť Země rozkvete zelenými rostlinami 
a sémě života nechť od obzoru k obzoru je zaseto." 

Ministerstvo životního prostředí souhlasilo - za 
předpokladu, že budou použita pouze geneticky 
nemodifikovaná semena. A Bůh hovořil dále: 'Nechť z 
vody vyjdou tvorové, již na zemi i ve vzduchu 
pohybovati se budou.' Úředníci ho upozornili, že pro 
takovéto aktivity je nezbytně nutné získat souhlas 
ministerstva zemědělství, komise pro ochranu lesů a 
půdy a občanského sdružení Děti Země, které si 
nárokovalo dědická práva. A pak už vše šlo hladce - 
až do doby, kdy Bůh oznámil, že deadline projektu je 
za šest dní. Úředníci ho upozornili, že projednání 
žádostí o výjimky a posouzení dopadů na životní 
prostředí bude trvat minimálně 200 dní. Poté se 
uskuteční veřejné slyšení, po kterém bude následovat 
veřejná diskuse, a pak nastane dvanáctiměsíční 
zkušební lhůta, ve které se k dané záležitosti budou 
moci vyjádřit občanská sdružení, a potom... 

Potom Bůh stvořil peklo.    z netu  

Ďáblův vír 
Panování knížete Bořivoje II., syna prvního krále 
Vratislava II. se na Vyšehradě pomalu chýlilo ke 
konci. Celý červenec L.P. 1119 byl větrný a deštivý. 
Lidé se křižovali a zdržovali se venku co nejméně. 
Sklízela se však úroda.  Probošt vyšehradské kapituly 
popíjel víno rubínové barvy z těžkého nazelenalého 
skleněného poháru a dojídal dobře uleželého bažanta. 
Obědval dnes neobvykle pozdě a mohla by to být 
spíše už večeře. Od rána samé bohoslužby a modlitby. 
Musí přece ukázat prelátovi z dalekého Regensburgu, 
který k nim zavítal, že i Čechové jsou zbožný národ a 
vědí, co se patří. A také se pochlubit kapitulou. Bylo 
den po svátku sv. Marty. Tmavé mraky letěly 
potemnělou oblohou. Setmělo se natolik, že probošt 
nechal zažehnout svíce. Také proto, že zdáli se už 
ozývaly hromy. Probošt se pokřižoval a zašeptal 
„Ochraňuj nás Pane“. Prudký závan větru přirazil 
okenici. Blesk na chvíli projasnil místnost a bizarní 
stíny prolétly komnatou. Krkavec zoufale zakrákal a 
psi se rozštěkali. Kuchařka vykřikla a poklekla ve 
zbožné modlitbě. Zlověstné vytí větru po krovech jak 
smečka běsných vlků naplňovalo celou kapitulu. 
Mohutné trámy se chvěly. „Ach Bože neopouštěj nás 
v této těžké chvíli. Nedovol ďáblu jeho rejdy, zůstaň 
při nás“. 

Sám Satan se zatočil nad Vyšehradem a z jihu udeřil 
na starou zeď paláce. Vyvrátil ji, jakoby byla z rákosu. 
Náraz větru polámal hořejší a dolejší trámy i s domem 
samým na kousky a rozházel je. „Netrestej nás za naše 
hříchy“, zašeptal prelát. Mohutné duby praskaly jako 
stébla. Vír popadl knížecí kočár a jako lavici ho vrhl 
proti věži paláce. Prelátovy rty se pohybovaly v tiché 
modlitbě, jak se loučil se životem a v duchu se 
připravoval na setkání se svými předky.  Dílo zkázy 
za příšerného vytí však trvalo jen pár minut, které se 
však zdály nekonečné. Jak rychle dílo Satanovo 
započalo, tak rychle také skončilo. Zůstal po něm 
rozvalený knížecí palác a několik mrtvých 
nešťastníků. Ještě, že kníže byl nepřítomen. Kapitulu a 
hospodářské budovy stranou však Bůh ušetřil.  

Večer prelát svolal mnichy do kaple a uspořádal 
velkou liturgii děkovných modliteb a zpívaných žalmů 
a také miserere. Všichni byli zaražení, protože něco 
takového v životě nezažili. Ďábel byl dnes tak blízko 
nich, ale Pán je ochránil. Ale, co příště? Musí přidat 
ve zbožnosti a ještě pečlivěji se vystříhat hříchu. 

Uplynulo 902 let a vír udeřil znovu. Tentokrát to 
nebyl ďábel, ale tornádo stupně F4, které se vytvořilo 
ze supercely postupující z Rakouska. Udeřil prudce 
24. června z večera na několik jihomoravských vesnic 
v pásmu 26 km a bořil domy, zdvihal auta jako 
spadané listí. Zraňoval a zničil šest lidských životů. 
Zůstala po něm zkáza stejně nepochopitelná jako ta 
před staletími. Snad ještě horší. Však co je člověk i 
téměř po tisíciletí proti mocným silám přírody.    

Orientální moudrost 
Zakladatel Dubaje, šejk Rashid, byl dotázán na 
budoucnost své země a on odpověděl: „Můj dědeček 
jezdil na velbloudu, můj otec jezdil na velbloudu, já 
jezdím v mercedesu, můj syn jezdí v Land Roveru a 
můj vnuk bude jezdit v Land Roveru ... ale můj 
pravnuk bude muset znovu jezdit na velbloudu. “ 

Proč je to tak? A jeho odpověď byla: „Těžké časy 
vytvářejí silné muže, silní muži vytvářejí snadné časy. 
Snadné časy vytvářejí slabé muže, slabí muži 
vytvářejí těžké časy. 

Mnozí to nepochopí, ale musíte vychovávat válečníky, 
ne parazity. “ A k tomu přidejte historickou realitu, že 
všechny velké říše ... Peršané, Trójané, Egypťané, 
Řekové, Římané a v pozdějších letech Britové ... 
všichni povstali a zahynuli během 240 let. Nebyli 
podmaněni vnějšími nepřáteli; uhnily zevnitř. 

Amerika nyní překročila hranici 240 let a hniloba 
začíná být viditelná a zrychluje se. Minuli jsme roky 
Mercedesu a Land Roveru… velbloudi jsou na 
obzoru.      z netu  

Východ Země na Měsíci 
Kladli jste si někdy otázku, jak vypadá a jak dlouho 
trvá atraktivní východ Země na Měsíci? Jeho 
fotografie jste asi viděli, ale ty byly spíše pořízeny 
z obíhající lodi. Pokud budete uprostřed měsíčního 
disku, tak budete mít Zemi stále na obloze, jen bude 
mírně měnit místo. Je to způsobeno tím, že Měsíc se 
otočí kolem své osy za stejnou dobu, jako oběhne 
Zemi. Je to častý jev, tzv. vázaná rotace, a pouze na 
okrajích blízko odvrácené strany měsíce Země na 
chvíli zapadá, tato chvíle však trvá několik hodin. 

Milníky Evropy 
Evropě už šlo mnohokrát o život nebo aspoň o její 
orientaci. V r. 490 př.n.l. u Marathonu a pak r. 479 
př.n.l. Řekové odrazili perskou invazi u Platají. Divocí 
středoasijští Hunové v čele s Attilou potrápili ve 4. a 
5. století. V 6. st. si část Balkánu a střední Evropy 
podmanili Avaři. V osmém století se Arabští Mauři 
přeplavili z Afriky do Španělska a na dlouhá staletí si 
ho porobili. Ve 13. st. vyplenili mongolští nájezdníci 
východ Evropy a dostali se až do Polska a na Moravu. 
Osmanští Turci zase od 14. st pronikali na Balkán, 
který nakonec celý obsadili. V r. 1529 a 1683 
ohrožovali Vídeň a z Evropy je vytlačil až přelom 19. 
a 20. století a pak první světová válka. Pak přišel 
naopak Drang nach Osten a dnes přicházejí další 
migranti z jihu a jihovýchodu v jakési hybridní invazi. 

Z dovolené 

Řešení úlohy: není 

A slovo závěrem  

Původ některých slov překvapí. Tak třeba parchant je 
dnes synonymem k hajzl, ale pochází z německého 
banc (lavice) a hart (tvrdý) a naznačuje, že byl počat 
místo počestného manželského lože někde na tvrdé 
lavici. Slovo neřest znamenalo původně tření ryb a 
pitomý byl výraz pro ochočené zvíře. Svatbě se říkalo 
mariáš. Je to na draka s pohádkou nesouvisí, ale drak 
je zkomolenina z německého Dreck, čili eufemisticky 
stojí to za … 

Někdy sám poukazuji na to, jak se v dnešní 
společnosti uvolňují a mizí morální zábrany, ubývá cti 
a charakteru. Chybí Damoklův meč desatera a lidé 
dělají to, za co by se ještě před sto lety styděli. Jak se 
neřest omlouvá a hledají různá ale. Prostě takové to 
mentorování starého pána, který ztrácí kontakt se 
světem. Ale pak se kouknu do historie, připomenu si 
travičské orgie Borghiů, falešná obvinění a popravy 
ve středověké Anglii, upalování čarodějnic, či 
zúčtování s Templáři a říkám si, že to s tím naším 
světem není zas tak zlé. Člověk má prostě v genomu i 
stinné stránky a jako tvor, no prostě žádná velká sláva. 
Záleží na nás, na kterou stranu se přikloníme. 
Podívejte se raději, jak moje 13 letá vnučka Aninka 
hraje Montiho čardáš… 
https://www.youtube.com/watch?v=RvgVbih-oi0     

Užívejte krás podzimu a uvažujte o třetí vakcinační 
dávce, ať to té potvůrce co nejvíc znesnadníme a co 
nejvíce se přiblížíme normálnímu životu. 


