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Slovo úvodem 
Letos nám červenec přinese opět dva příjemné letní 
svátky, neboť věrozvěstově i Hus věděli, kdy se sluší 
se zapsat do dějin. Také ovoce, jahody, spoustu 
zeleniny a tak máme příležitost se nafutrovat 
vitaminy. Mě čeká doufejme nakládání okurek a 
těšení se na úrodu rajčat. Loni to bylo nic moc.  Také 
nám přinese nepříjemnou týdenní odstávku teplé 
vody, což už samo ukazuje, jak jsme zhýčkaní 
civilizací. Také s námi zůstává nepříjemná inflace, 
která nám kazí požitek z života a světa jaký byl dříve.   
No, na dobu ledovou si také Homo sapiens musel 
zvyknout. Nebylo vyhnutí. Tady trochu je. Když 
razantně omezíme nákupy a spotřebu, tak růst cen 
utlumíme. Jinak díky kompenzacím od státu porostou 
dále. 

Motto 

„Stáváš se tím, na co myslíš.“  

Z citátů, reklam, inzerátů a…  
 „Malí lidé vědí, že jsou malí, tlustí lidé vědí, že jsou 

tlustí, jen ti blbí nemají ani tušení.“ 
„Když píšu o budoucnosti, tak ne proto, abych ji 

předpovídal, ale abych ji zabránil.       Ray Bradbury   
„Žádný plán nepřežije setkání s realitou.“   H. von 

Moltke  
„Jeden z nejhroznějších aspektů války je, že všechna 

válečná propaganda, všechen ten řev, lži a nenávist, 
je pokaždé od lidí, kteří nebojují.“     Georg Orwell  

„Nevěř ani polovině z toho, co říká muž při drinku, a 
ničemu, co říká v posteli.“ 

„Zbabělci jsou nepochybně nebezpečný živel, a co 
teprve odvážní blbci?“ 

„Neptej se na nic a neuslyšíš žádnou lež.“ 
„Žena dává tím, že přijímá. Muž dostává tím, že 

dává.“ 

Víte, že? 

 Impotence je důvod k rozvodu ve 26 státech 
USA.  

 Matematické kouzlo: 259 x "váš věk" x 39 = ?. 
Zajímavý výsledek, vyzkoušejte. Asi poznáte 
proč. 

 Rusko má zlaté rezervy ve výši cca 2300 t. 
V posledních letech ale stagnují. USA má přes 
8100 t, Německo přes 3300 t, Švýcarsko jen přes 
1000 t. 

 Teplota lidského těla se za poslední více jak sto 
let snížilo skoro o půl stupně. Může za to to, že 
žijeme téměř v stálé teplotě, máme méně zánětů a 
antibiotiky působíme na náš mikrobiom, který je 
zodpovědný za až 70% našeho zahřívání.  

 Nejrychleji prchajícím nápadníkem je pavouk. 
Samečci druhu Philoponella prominens se po 
splnění úkolů od své vyvolené vzdalují tak 
překotně, že jejich zrychlení dosahuje hodnoty 
200 metrů za sekundu na druhou. K takovému 
úprku mají vybavení i pádný důvod. Kdo má svůj 
„katapult“ pošramocený, nebo ho nedokáže včas 
aktivovat, stává se hlavním chodem svatební 
hostiny. 

 Podle nové studie stojí přinejmenším za částí 
transkripčních chyb, které vedou ke vzniku 
mutací v DNA, hektické kvantové tunelování 
neposedných protonů. Tyto částice, jak tvrdí 
počítačové simulace, by měly bleskurychle 
tunelovat skrz vodíkové vazby mezi nukleotidy. 
Když se ve chvíli rozštěpení takové vazby 
protony zrovna nacházejí na „špatné“ straně, 
může dojít k mutaci. http://jdem.cz/fg2wa6  

Zajímavá matematika 
Euler odvodil snad nejelegantnější rovnici, kterou 
slavný fyzik R.Feynman označil za nejpozoruhodnější 

vzorec:  ei +1 = 0  Spojuje navzájem čísla e, i,  a 
1 a 0. Vyplývá z širšího vzorce eicos  + i.sin    
po dosazení    z netu 

Dobře už bylo 
Když používali tento bonmot humoristé, byla to 
legrace. Ale už delší dobu se tomu nesmějeme. Začalo 
to před lety obavami z globálního oteplování, možná 
trochu přibarvenými. Řada subjektů pochopila, že se 
na tom dá krásně žít a tak vznikly povolenky na oxid 
uhličitý a začalo pomalé zdražování energií.  Lidé se 
stále měli dobře a tak vymysleli orwellovskou 
korektnost. Začali se rýpat v historii, omlouvat se a 
přejmenovávat či strhávat umělecká díla. Oslavovali 
LGBT a dvě pohlaví se zdálo málo a tak jich brzy 
vzniklo několik desítek. Rozumní lidé si zprvu 
mysleli, že je to legrace a zábava, ale nebyla. 
Sociologové a psychologové mlčeli. Ono když něco 
postihne takřka polovinu lidí, stává se to normou. A to 
normou zatraceně tvrdou. Politici si myli ruce, protože 
kacíře trestala pokroková média. Poté, co bylo pár 
statečných rozumných znemožněno či dokonce v 
zaměstnání perzekuováno, se rozumní lidé stáhli a své 
názory říkají jen svým prověřeným přátelům. Mezi 
tím klimatičtí alarmisté bujeli a prorostli až do vedení 
státu. Jejich mistrovským dílem je Green Deal. Chce 
razantně zamávat s fosilními palivy a jako kdysi 
reformátoři zakazovali nevhodné knihy, tak alarmisté 
dekarbonizují společnost a zakazují skleníkové plyny. 
Na ten nejmocnější ovšem nemohou, protože tím je 
vodní pára. Zakazovat některé prvky to je jako byste 
chtěli zakázat pár písmen v abecedě. Komunikace by 
se zkomolila. Chtějí překopat ustálenou formu 
hospodářství a to vždy něco stojí. Aby toho nebylo 
málo, do toho přišel covid, když se přírodě zdálo, že 
nás je už nějak moc. Zprvu nás stmelil, aby nás mohl 
o to víc později rozdělit. Jsme už takoví, že nám 
nadšení vydrží jen chvíli. Nadšení je totiž davové a 
později se uplatní diverzita názorů. A přišel nás draho. 

Vyváželi jsme demokracii a naše hodnoty směrem na 
východ. V arabských zemích to vyvolalo zmatek a 
diktátory nahradil chaos, místy občanská válka. 
Demokracie je totiž dar a k ní musí lidé dospět. Ani 
my jsme ještě zcela nedospěli. V demokracii není 
nepřítel, jen jiný pohled a názor. Ne nadarmo v 
kolébce demokracie, Athénách, tehdy nevolili všichni, 
ale jen ti, kteří měli k věcem státním co říci. Později 
ovšem politici pochopili, že čím širší bude voličská 
základna, tím snadněji ji budou moci ovlivňovat sliby 
a populizmem. Proto ty snahy dnes, že by snad mohli 
volit už i šestnáctiletí. 

Ekonomika pod těmito ranami zakolísala a státní 
dluhy se prohloubily, protože my přece máme na 
blahobyt nárok a nenecháme si ho vzít. A jako vrchol 
Putin v potýkání se se Západem ztratil nervy a stal se 
novodobým Hitlerem. Třetí světovou válku nikdo 
nechce a tak to řešíme penězi. Chceme sankcemi 
ochromit Rusko, k tomu miliony ukrajinských 
uprchlíků, pomoc Ukrajině a to vše něco stojí. Sankce 
jsou vždy dvojsečné a jde o to, aby neochromily více 
nás, než Putina. Naběhnuto k tomu máme. Ceny 
energií raketově rostou a inflace, ne nepodobná té v 
Rusku, nám zdražuje všechno. 

Není to veselá rekapitulace a na mysl přichází bible s 
deseti ranami egyptskými. Sedm let tučných totiž už 
bylo. Vysoké státní dluhy banky akceptují v dobách 
dobrých, protože z nich mají prebendy. Co ale udělají 
v dobách zlých, to nikdo neví. Zaděláno máme na 
pořádnou řadu problémů a světlo na konci tunelu ani 
neprobleskává. Neměli bychom si dále lhát do kapsy, 
je třeba vzít rozum do hrsti a uvědomit si, co je 
důležité a co méně. Co teď a co možná někdy. 

Když to neuděláme, budeme se jen hořce usmívat nad 
budoucími bonmoty humoristů, že nejhůře už možná 
bylo. A my budeme vědět své.  

Hacknutá čeština  
Napornit se - (o ženě) načančat se, výrazně či 

vyzývavě se namalovat, udělat si vlasy, 
obléknout se 

Liška z Malého prince - starší, zkušená žena, učitelka 
sexu a vztahů  

Kalexka - žena nebo dívka, která je doslova studená 
jak psí čumák (dle lednice Calex) 

Přífuk - přírodovědecká fakulta 

Derniér - neúspěšný premiér, jehož politické straně 
padají preference a je tedy pravděpodobné, že je 
premiérem naposledy 

Mezipíčí - období mezi dvěma nevydařenými vztahy 

Skunk pao - pokrm ze zapadlé čínské restaurace, který 
podivně zapáchá a není vůbec jasné, z jakého 
masa je    z netu  

Děti píší Bohu 
Milý Bože, to je moc dobře, že každé dítě má 
maminku a tatínka. Jak moc dlouho ti trvalo, než jsi 
na to přišel? Anežka 

Milý Bože, udělej, abych byl pták. Když to uděláš, 
slibuju, že dlouho nebudu chtít nic dalšího.  Matouš 

Proč jsi udělal nebe modré a trávu zelenou? To jsi 
neměl jiné barvy? Štěpánka 

Bože, nic proti tomu, že jsi udělal různá náboženství, 
ale neplete tě to někdy? Honza 

Milý Bože, děda říká, že když byl malý, tak už jsi byl 
tady. Kolik je ti vlastně let?  Daniel 

Milý Bože, mám ve sbírce obrázky všech slavných 
lidí, ale tvůj obrázek mi chybí!  Jáchym 

Milý Bože, chtěl bych žít 900 let, jako ten v té bibli. 
Kryštof                            stejnojmenná kniha 

Sebeurčení či územní 
celistvost? 

To je otázka, která je tu od nepaměti, ale obzvláště 
silně rezonuje od rozpadu bipolárního světa, který 
takové otázky nepřipouštěl. Týká se mnoha částí 
světa, počínaje Basky, Katalánci, přes Kurdy,  
Rohingů v Myanmaru, Ujgurů v západní Číně. Občas 
i Skotů a také kosovských Albánců či Rusů v 
ukrajinském Dombasu či Luhaňsku. 

Na jedné straně touha vyhraněného etnika rozhodovat 
si o svém životě a mít pod kontrolou území, kde žije a 
na straně druhé snaha o stabilitu světa a udržení 
stávajícího fungujícího uspořádání. Kde je nějaká 
objektivní pravda a spravedlnost? A kdo to rozsoudí? 
Západní demokracie má aspoň rétoricky blíže k 
sebeurčení, ale současně si uvědomuje, že masivní 
hnutí za sebeurčení by velmi rozkolísaly a 
destabilizovaly mezinárodní společenství. Proto také 
po rozpadu dvou supervelmocí k emancipačním 
snahám a dělení států docházelo téměř výlučně ve 
slovanské části Evropy, což západu spíše vyhovovalo. 
Naopak snahy Basků či Katalánců nebo Valonů a 
Vlámů byly potlačovány. Kurdové významným 
způsobem a za velkých obětí přispěli k porážce 
Islámského státu a přesto se Západ za jejich 
emancipační hnutí nepostavil. Stabilita současného 
uspořádání hranic je totiž také významnou devizou. 
Jak by se jednou začala měnit, nikdo neví, kdy a jak 
by to skončilo. 

S mezinárodní vojenskou podporou to bylo dovoleno 
Kosovu, ale dodnes není jasné, jestli to byl dobrý 
krok. Vrátilo se nám to při obdobné situaci na Krymu. 
Západ sám neví, co si se snahami o sebeurčení počít. 
Jako by pokrytecky říkal, my víme, že by mělo být 
správné žít ve svém státě a společenství, ale nemůžete 
prosazovat jen své lokální cíle. Mějte ohled na 



stabilitu světa. Nechcete přece vyvolávat války. Nejste 
tu jen vy. Co celé světoobčanství? 

Nejčastěji se hranice mění vojenskou silou. O tom my 
něco v historii víme. Vždy jsme ale dovedli i využít 
příznivých vojensko-politických konstelací. Po 
porážce Rakouska v první světové válce jsme ve 
jménu sebeurčení rozbili Rakousko-Uhersko a získali 
po staletích opět samostatný stát. Jenomže vzniklé 
Československo bylo také takovým malým Rakousko-
Uherskem s menšinami Němců, Maďarů, Poláků a 
Rusínů. Zakladatelé museli dokonce vytvořit teorii 
československého národa, abychom měli opravdu 
majoritní etnikum. Navzdory tomu se rozbíhalo 
úspěšně, ale přišel Hitler a pak komunizmus a bylo to 
o něčem jiném. Po návratu ke svobodě a demokracii 
se Češi a Slováci, naštěstí mírumilovně dohodli na 
rozchodu. Jsme tedy oba sebeurčeni ve své malé 
kotlině. Česko je národnostně homogenní, tím, že 
jsme se v důsledku druhé světové války zbavili 
Němců. Je to dobře, ať už odsun byl spravedlivý či 
méně. Za železnou oponou jsme si odvykli na cizince 
a teprve v rámci EU si na ně opět navykáme. Možná i 
proto jsme takoví odpůrci přijímání migrantů z 
nekompatibilních kultur. Máme totiž zkušenosti. Na 
druhé straně jsme přijali Ukrajince, Vietnamce či 
Bělorusy, takže nejsme rasističtí. Jen opatrně vybíraví. 

Snah o sebeurčení umí umně využít státy s 
imperiálními snahami, ať už to byl Hitler nebo teď 
Putin. V tom je velké nebezpečí. Západ se tomu snaží 
čelit stále stejnými metodami, i když v minulosti 
zklamaly. Diplomacií a penězi. Sankce jsou o 
penězích.  Válku nikdo nechce a kdo ví, jestli by v ní 
západní muži zhýčkaní blahobytem a civilizací byli 
schopni obstát? Navíc jak by se zachovala jaderná 
mocnost na prahu konvenční porážky?  Situace, která 
nemá mnoho kladných východisek.  Západ udělal 
chybu, že se mu na rozhraní století nepodařilo začlenit 
Rusko mezi své spojence. Teď by se mu to, tváří tvář 
Číně hodilo. 

Když se mě zeptáte, čemu dávám přednost já? 
Sebeurčení nebo územní celistvosti, odpovím, že asi 
tomu druhému. Vznik států a hranice se mají měnit, 
jen když už je svět rozkolísaný jinými závažnými 
událostmi. Jinak by mělo platit, co nějak funguje má 
se ponechat a jen pomalu vylepšovat. Ve smyslu 
osvědčeného evoluce ne revoluce.  

 

Století masových vražd 
1915   – Turci zmasakrovali jeden a půl milionu 
Arménů. 
Druhá světová válka – nacisté zlikvidovali nejméně 
šest milionů Židů, tři miliony sovětských válečných 
zajatců, dva miliony Poláků a stovky tisíc 
„nežádoucích“ občanů. 
Stalin – v jeho sovětském impériu bylo zabito na 
dvacet milionů Rusů. 
Mao Ce-tung – jeho vláda přinesla smrt až třiceti 
milionům obyvatel jeho země. 
A dál: Rudí Khmerové, Srebrenica, Saddám, Rwanda, 
Dárfúr… Ukrajina.    z netu  

Jak dlouho vydrží nadšení? 
Umíme se nadchnout a skupinové nadšení někdy 
postihne většinu lidí. Vzpomeňme odporu proti ruské 
invazi v srpnu r. 1968, či nadšení v období sametové 
revoluce. Záhy se však začal národ dělit na Havlisty a 
Klausovce a později na Zemanovce a pražskou 
kavárnu. V počátcích pandemie covidu se národ 
semknul a šil roušky, aby se později rozdělil na 
příznivce a odpůrce očkování a epidemických 
opatření. Teď národ společně a nezištně pomáhá 
ukrajinským uprchlíkům.  Kdy se objeví hlasy, že je to 
moc drahé a nemůžeme si to dovolit? 
Každý silný podnět vybudí silnou odezvu, ale když 
ten podnět trvá příliš dlouho, tak se odezva vytrácí, 
vrací se předchozí rutinní stav nebo je odezva 
nahrazena jiným silným podnětem. Platí to pro 
jednotlivý neuron, celý mozek a vůbec v živočišné 
říši. Nejinak u lidského entuziasmu.  Je to tedy 
zákonité a není to žádné selhání. Navíc taková vzepětí 
nadšení patří do oblasti chování davu a větší roli, než 
rozum tam hrají emoce. Vystačí se s jednoduchými 
hesly a lidé reagují spontánně jako hejno. Je to trochu 
podobné období zamilovanosti, kdy s námi také 
lomcují city. Po čase se zklidníme a zamilování 
vystřídá láska, přátelství či lhostejnost. Z 
fyziologického hlediska se jedná o vyplavování 
endorfinů – opojně působících látek, ovlivňujících  
chování. 

Tato období jsou ale potřebná a terapeutická.  Lidé se 
semknou, mají pocit, že všichni jsou dobří a mají se 
rádi. Že někam patří a umí táhnout za jeden provaz. 
Na nějakou dobu je to nabije a čerpají z toho i 
intelektuálové. Lituji národ, který za poslední 
půlstoletí nezažil ani jedno vzepjetí. 
Dokud se umíme pro něco nadchnout, není to s námi 
zlé. A nemusí to být zrovna skupinové nadšení. 
Hledejte i své malé radosti. 

Co znamená „miluji tě“? 
Existuje mnoho způsobů, jak říct "Miluji tě".  "dávej 
na sebe pozor", "ukaž, pomohu ti", "odpočiň si 
trochu", "není ti zima?", "napiš, až dorazíš domů", 
"chceš, udělám ti čaj?". "zahřeju tě". Znáte je? 

Bezdrátový dosah 

Technologie Venku Uvnitř 

Bluetooth max 240 m max 40 m 

Wi-fi max 250 m max 70 m 

IR ovladač max 5 m max 5 m 

NFC do 4 cm do 4 cm 

Možná znáte melatonin? 
O melatoninu se ví, že to je hormon, který se nám 
tvoří v epifýze a že se tak děje především v noci. Jeho 
vyšší hladina nám říká, že je čas si zdřímnout a dopřát 
tělu odpočinek. Když během noci dopadá na sítnici 
našeho oka modré světlo, melatonin se přestane tvořit. 
Proto mají PC a mobily zvláštní večerní režim 

s potlačením modré. U 
lidí bdění a práce v noci 
způsobuje potlačení jeho 
tvorby, což nám rozhodí 
přirozený cirkadiální 
rytmus. Nepřímé důkazy 
dokonce podporují 

hypotézu, že osvětlením utlumená tvorba melatoninu 
přispívá k tvorbě rakoviny. Senioři si melatonin 
kupují v lékárně v tabletách, aby zlepšili nespavost. 
Ale není to tak účinné jako prášek na spaní. Působí 
prý také proti cestovnímu jet-lagu. Zjednodušeně 
řečeno, dodání melatoninu sníží v mozku produkci 
komunikačního media, neurony na sebe přestanou 
„křičet“ a tam kde je klid, tam se dá lépe odpočívat i 
usínat. Poté, co vyšla kniha "The Melatonin Miracle" 
od renomovaných gerontologů Pierpaoliho, Regelsona 
a Colemana, začali mnozí považovat melatonin za 
zázračný prostředek proti stárnutí. Nová studie 
odhaluje i druhou stranu mince. Vedlejším účinkem 
melatoninu je zúžení průdušek což není nic o co by 
sportovec či astmatik měli usilovat. Takže 
s potravinovými doplňky opatrně. 

Také nemáte čas na přemýšlení? 
Možná se vám to stává také. Rád vysedávám u 
počítače a surfuji a pročítám nejrůznější informace. 
Mnohé z nich jsou zajímavé, překvapující, ale 
nezřídka se přistihnu i u skutečných hovadin. Jsou 
ulpívavé a jeden link vás vede k dalšímu. Někdy mám 
pak už hlavu jako věrtel, zvlášť, když je ještě pylová 
sezona, a nacucaný informacemi jako houba si pak 

musím jít odpočinout na pohodlný gauč. Tam si 
uvědomím, že hodiny takto strávené jsou na nic, 
většinu čteného si ve svých letech stejně nepamatuji a 
díky nasávání informací zapomínám přemýšlet. 
Stávám se pouhým automatem na vstřebávání 
informací, které mnou protékají, jak podtékajícím 
záchodem. 

Teprve na gauči si uvědomím, pár zajímavostí, o 
kterých jsem četl a začnu o nich přemýšlet. A také o 
sobě, jak vlastně málo si v klidu sednu a přemýšlím. O 
světě, o okolí a o sobě. Co bych chtěl, co plánovat, 
čeho se vystříhat. Jde o to zastavit se, vypadnout ze 
zajetí bubliny informační průtrže, pak už to jde. 

Ta záplava informací, která se na nás line z médií, 
sociálních sítí i internetu je totiž monotónní, toxická a 
ubíjející. Postupně ničí naši schopnost přemýšlet a 
hodnotit. Místo toho spíše přejímáme a vezeme se. 
Přestáváme být sami sebou, stáváme se masou 
hnětenou médii. Nabídka informací totiž zdaleka 
překračuje poptávku. K čemu jsou nám informace, 
které nepotřebujeme? Informace bychom si měli sami 
aktivně vyhledávat. K řešení něčeho zajímavého či k 
dalšímu vzdělání. A to nemluvím o statusu na 
sociálních sítí typu: „Tak jsem právě snědla jogurt a 
byl dost kyselý.“ Blahoslavení ti, kteří nemají televizi 
a události sledují jen zpovzdálí. Myslíte, že o něco 
přišli? Možná z hlediska nás závisláků. To podstatné 
se jim ozve stejně i z žehličky nebo od sousedů. Ale 
toho času, který mohou věnovat sami sobě a svým 
drahým. Je příjemné zase zjistit, jak zajímavé a 
užitečné dokáže být přemýšlení. Konec konců proto 
nám byl mozek dán. I proti nástrahám našeho okolí. A 
když už jsme, tak abychom k něčemu byli, jak by řekl 
J. Werich. 

Doporučuji si každý den vyhradit aspoň půlhodinku 
na klidné přemýšlení a meditaci. Zjistěte, jestli to s 
vámi není ještě ztracené, jestli máte naději. To, co se 
kolem vás děje a co jste vstřebali, je třeba zhodnotit, 
utřídit a dát do souvislostí. Jedině tak vám jsou 
informace k užitku a nejste v jejich vleku. Možná vás 
pak i napadne vynechat surfování či nějaký seriál a 
vzít do ruky knihu, něco poznat hlouběji nebo si 
ujasnit, co chcete v příštím půlroce dokázat. Tak třeba 
dnes v podvečer? 

O vyvážení 
Náš svět je založen na protikladech. Světlo, tma, ano, 
ne, sladký a hořký a dalších. Svět počítačů tvoří 
složité z jednoduchých nul a jedniček. Jedno bez 
druhého by ztratilo smysl. Obdobnou roli v našem 
životě hraje i fantazie a rozum. Potřebujeme obojí, 
aby náš svět byl bohatý. A nejbohatší je, když jsou 
oba vyvážené. Převažuje-li fantazie, pohybujeme se 
ve světě spekulací a konspiračních teorií. Možná i 
lyriky. Čirý rozum je nudný, mentorský bez špetky 
humoru. I ve vědě musí nejprve fantazie vytvářet 
teorie, ale pak musí nastoupit rozum a kriticky 
oddělovat zrno od plev. Ostatně znáte to i z rodiny. 
Ženy vymýšlejí a my realizujeme. 

Pozdrav ze Spolany 

Řešení úlohy: není 

A slovo závěrem  

Ukrajinská válka vstoupila do další fáze, kdy začíná jít 
o souboj ekonomik. Tak skončila i druhá světová 
válka. Proti té ruské se spojil civilizovaný svět, 
protože sama Ukrajina by neměla šanci. Zůstává 
záhadou, proč Rusové přistoupili na devastující 
poziční válku a nepoužili bleskový průlom tankových 
svazů na rovinatém terénu, který si o to říká, jako to 
dělal Wehrmacht. Ani javeliny by je nedokázaly 
zastavit. Naštěstí vojákům chybí ta správná motivace 
a útočí v cizí zemi, kterou si Ukrajinci statečně brání. 
Sami válku nechtějí pojmenovat. Doplácejí na to 
prostí lidé, kterým bere všechno. Nejvyšší čas, aby 
skončila. Bohužel, asi skončí zase patem. 


