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Kolikrát si Å™íkám: &ldquo;Co je&scaron;tÄ› ná&scaron; rodný jazyk dokáÅ¾e unést?&ldquo; Obrozenci bÄ›hem
devatenáctého století na obrodu Ä•eského jazyka pouÅ¾ili lidovou mluvu, ale také výrazy z pol&scaron;tiny, ru&scaron;tiny i
srb&scaron;tiny.

Jedno z dvaasedmdesáti jmen, které je vepsáno do fasády Národního muzea je Jana Svatopluka Presla, tvÅ¯rce
Ä•eského odborného názvosloví, který zavedl odbornou terminologii v mineralogii, chemii, zoologii a botanice. Zavedl
dvouslovné pojmenovávání anorganických slouÄ•enin a rozli&scaron;ování oxidaÄ•ního Ä•ísla pomocí pÅ™ípon. V tÄ›ch
dvaasedmdesáti jménech po obvodu fasády Národního muzea jsou i dal&scaron;í národní buditelé, kteÅ™í se zaslouÅ¾ili o
ná&scaron; spisovný jazyk, jen tak namátkou - Dobrovsky, Jungmann, Palacký, ÄŒelakovský... Nebudu vás s tím unavovat,
nakonec, kdyÅ¾ jsem si na&scaron;la pÅ™ehled v&scaron;ech tÄ›ch jmen, která jsou zlatým písmem na vÄ›Ä•nou pamÄ›Å¥ na
budovÄ› vypsána, tak jsem zjistila, Å¾e povÄ›domost mám tak zhruba o jedné tÅ™etinÄ›. ÄŒe&scaron;tina bez následkÅ¯
schlamstla i Å™ecké, latinské, nÄ›mecké i francouzské pojmy. Ve tÅ™icátých letech minulého století to byla i angliÄ•tina, ale
kdo dnes ví, kdo to byla &bdquo;luketka&ldquo;? Snad jenom nÄ›jaký pilný Ä•tenáÅ™ &Scaron;kvoreckého. ÄŒe&scaron;tina
nÄ›co semlela k obrazu svému, nepotÅ™ebné vyplivla a ode&scaron;lo to v zapomnÄ›ní.

Vedle spisovného jazyka tu vÅ¾dy byla lidová mluva, místy okoÅ™enÄ›ná náÅ™eÄ•ím, uÅ¾ívaným pouze mluvÄ•ími z urÄ•it
geografické oblasti a samozÅ™ejmÄ› slang, slovní zásoba, kterou pouÅ¾ívá jedna vrstva spoleÄ•enské skupiny. A jsme u
&bdquo;vypatlan&scaron;tiny&ldquo;. PouÅ¾ívá jí dne&scaron;ní pubertální mládeÅ¾, která se chce samozÅ™ejmÄ›
li&scaron;it a na jejím vzniku se podílí velkou mÄ›rou angliÄ•tina a mobilová mánie. Vypatlan&scaron;tina má svoje
pravidla, a tak tu máme i pÅ™islu&scaron;ný pÅ™ekladaÄ• &bdquo;Vypatlátor&ldquo;.
http://www.freezy.cz/ext/emo/vypatlator/index.html
NeumÄ›t Ä•esky je pÅ™ece tak dÄ›snÄ› cool... DÅ¯vodem, proÄ• pouÅ¾
místo V, je prý to, Å¾e je na mobilu lépe dohledatelné a pak uÅ¾ to jelo. Následný vývoj této debil&scaron;tiny se ubíral
raketovým tempem. Místo &Scaron; se pouÅ¾ívá anglické SH , ZH místo Å½, ztrojení písmen tam, kde má být dlouhá
samohláska, dvÄ›ma OO místo Å®, protoÅ¾e ne kaÅ¾dý má na mobilu Ä•e&scaron;tinu. Pak jsou tu smajlíci, - samozÅ™ejmÄ›
protoÅ¾e prý vykÅ™iÄ•ník také nÄ›kdy, nÄ›jak zaÄ•al.

Velká a malá písmena &ndash; tak to je prý fakt hnus na zvracení, hor&scaron;í jsou uÅ¾ snad jen Ä•ínské znaky. StejnÄ
tak, jako je vymy&scaron;lenost mÄ›kké I a tvrdé Y, tak ta také musí pryÄ•, místo toho se pí&scaron;e J. ÄŒíst
vypatlan&scaron;tinu je na náv&scaron;tÄ›vu u: PsYxIaTrIe =) MrTe Te MuCiNkAaAm PiCzO! I PaPeZh bY Se z tOhO
PoDeLaL Do sTrZiIiBrNyYyX KaLhOt :-*** SmUtNiIiIiIiIiIiM!!!!!!!!!!!! :(((((((( deeresto jsem zvÄ›davá, zda se vám to
povede vylu&scaron;tit...
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