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&bdquo;Jmenuj aspoÅˆ tÅ™i vynálezy, které nevznikly moudrostí ruských Ä•i sovÄ›tských vÄ›dcÅ¯!&ldquo; Vzpomínáte? Na to
prostÄ› a jednodu&scaron;e nebyla odpovÄ›Ä•. Za mého útlého mládí existovala kniha - VyprávÄ›ní o ruských a sovÄ›tských
vynálezcích a objevitelích. Vydání 1953, 636 stránek, 22 celobarevných pÅ™íloh za neuvÄ›Å™itelnou cenu 53 korunek
Ä•eskoslovenských (dnes v aukcích za 1500 a více korunek pouze Ä•eských, cenu docela chápu).

Tu knihu napsat, to uÅ¾ musí&scaron; mít vy&scaron;&scaron;í druh fantazie a spoleÄ•enskou objednávku k tomu. Masírovat
a vyplachovat lidem mozky, na to byl sociálismus velice dobrej. Propaganda jako fík, Gobbels by se divil a Å¾e to byl
nÄ›jakej lháÅ™ profesionál. &Scaron;tÄ›stí, Å¾e jsme nedo&scaron;li aÅ¾ ke komunismu, dopadli bychom jako Severní Korea.
Chápu, Å¾e mír se musí chránit v&scaron;emi bojovými prostÅ™edky. Fakt nebyla jediná vÄ›c na svÄ›tÄ›, kterou tito lidiÄ•ky
nevynalezli. Dokonce i jakýsi muÅ¾ík JabloÄ•kov dávno a dávno pÅ™ed Edisonem vynalezl Å¾árovku, t.zv. JabloÄ•kovovu svíÄ
Jenom ta carská vláda mu nÄ›jak nezavedla do vesnice elektriku, takÅ¾e jí nemohl prakticky vyzkou&scaron;et. Ale
prvenství patÅ™í nepochybnÄ› jemu, to dá pÅ™edci rozum. Dneska jezdíte bÄ›Å¾nÄ› automobilem. Víte vy vÅ¯bec, kdo autom
vymyslel, sestrojil a provozoval?... Nemáte ani &scaron;ajnu, Å¾e jo ... to pÅ™eci byl povÄ›stný ruský vynálezce a konstruktér
&Scaron;am&scaron;urenko, a to v roce 1752, v originále to znÄ›lo asi tak... samochodna koljaska bez koni... (nebo tak
nÄ›jak) ten název je v&scaron;eÅ™íkající. A aby cestující vÄ›dÄ›l kolik jede, byl na "palubÄ›" pÅ™ístroj.. tedy tachometr v origin
Ä•asa vÄ›rstomÄ›rky. Jo, a to jeho pokraÄ•ovatel Kulibin... to byl jin&scaron;í sekáÄ•. TakÅ¾e kdyÅ¾ vám bude nÄ›kdo vykláda
Daimlerovi a ostatních, tak jim samozÅ™ejmÄ› nevÄ›Å™te, tady máte psanej dÅ¯kaz.

Asi na tomto svítidle, které mám na zdi zádveÅ™í do bytu naprosto není nic zvlá&scaron;tního. Klasické socialistické
bakelitové kopyto, nic zvlá&scaron;tního. Ale uvnitÅ™ je naprosto zázraÄ•ná vÄ›c. Do bytu jsem se stÄ›hoval v roce 1982 a
ta 40W Å¾árovka je tam furt stejná a furt svítí. Frekvence zapínání a vypínání je ve vchodu velmi vysoká, minimálnÄ›
desetkrát za den v zimním období. A Å¾árovka drÅ¾í jako tapeta. NÄ›jakej montér jí tam pÅ™ed 25 lety namontoval a funguje
dosud. UrÄ•itÄ› je to jakási Å¾árovka kvalitní sovÄ›tská, abych odÄ•inil to povídání pÅ™ede&scaron;lé. A to mám, prosim, v by
trvalé pÅ™epÄ›tí, VN trafo mám za rohem, v&scaron;echny Å¾árovky v bytÄ› jsem obmÄ›nil za tu dobu uÅ¾ deseti a vícenásob
Skláním se pÅ™ed tím výrobcem. A aÅ¾ jednou bude konec jejích dnÅ¯, tak jí zabalím a po&scaron;lu tomu kdo to vyrobil s
dÄ›kovným dopisem. Nevím kdo to je, bojím se na svítidlo &scaron;áhnout, otírám ho zatim jenom. FRANTA
BOU&Scaron;KA

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 15 November, 2018, 12:39

