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Vážení čtenáři,
S velkým potěšením a nadšením vám představuji nové vydání našich novin
„Budoucnost“. V tomto novém vydání budeme vám vyprávět nejenom o nadšení
studentů pro krásy naší Prahy ale také o tom, jaká je současná politická situace
ve východní Evropě a které jsou pro Čechy oblíbené destinace.
Jsou vás statisíce, kdo nás čte a podporuje a my vám děkujeme. Poskytovat
obsah, zajímavý a pravdivý, stejně jako uspokojit naše čtenáře je naší prioritou.

John Smith, Šéfredaktor

Nesmrtelné povolání
Navzdory opatřením, zavedeným vládou v Praze stále stoupá
počet kapesních krádeží. Nehledě na to, že například na Karlově
mostě půlka procházejících jsou policisté v civilních šatech, podařilo
se dvěma kapsářům okrást celou skupinu čínských turistů.
Zdůrazněme, že turisti z Asie jsou nejčastějšími obětmi zlodějů,
zejména díky své otevřenosti, zvědavosti a kvůli tomu, že převažují
samozřejmě svému převážnému počtu nad turisty z jiných zemí.
Policie zkoumá záběry z hlídacích kamer, létajících mezi
sochami Karlova mostu a žádá, aby svědci, již si té krádeže mohli
všimnout, se nahlásili policii.
Problém kapesních krádeží v centru hlavního města existuje už
od té dávné doby, od níž Praha otevřela dveře pro turisty z celého
světa. Co hodlá udělat radnice vůči tomuto nesmrtelnému povolání
je stálou otázkou všech dob.

Barevné univerzity
V českých vysokých školách se stále méně setkáváme s rodilými
Čechy. Je to logický důsledek toho, že většina Čechů díky svým
nadprůměrným jazykovým znalostem (každý mladý člověk mluví
třemi a více světovými jazyky) se uplatní hlavně v nejvyspělejších
zemích světa, kam také odchází nejprve za studiem a potom za prací.
„Co Čech to Číňan, co Čech to Japonec.“ Toto nové přísloví se mezi
mládeží ujalo.
Na našich univerzitách se setkáme hlavně se studenty ze zahraničí,
kteří prozíravě začali češtinu studovat už na svých domácích
univerzitách. Stále více přibývá studentů z Indie, z Číny a po pádu
železné opony ze znovusjednocené Koreje. Čeština se tak pomalu
stává světovým jazykem, což je naplněním a překonáním snu
národního obrození, kdy v 19.století probíhal boj za záchranu
českého jazyka.

Tajemství lékařského studia
Redaktorka: Dobrý den pane Espinozo, víme, že studujete na 1.
lékařské fakultě. Jak se Vám to daří?
Espinoza: Dobrý den pan, ano studoval jsem dva roky. Bylo to
zajímavé, byl to hezký zážitek, ale kvůli těžkým zkouškám se mi
to nepovedlo.
R: Je mi líto, že se to stalo. Jak můžete ohodnotit průběh výuky
na fakultě?
E: Ohodnotit? Je to celkem zajímavá otázka. To spíš závisí na
předmětu. Například biofyzika anebo fyziologie byly kvalitně
zorganizovány, zatímco anatomie byla ponechána skoro na
samostudium. Asi třetinu témat ke zkoušce jsme se museli naučit
sami.
R: Cítil jste se nějaký tlak ze strany vyučujících kvůli tomu, že
jste cizinec?
E: Většinou se to nedá poznat, ale potkal jsem několik profesorů,
hlavně u zkoušek. I když u zkoušky jsem měl stejné znalosti v
porovnání s českým studentem, měl jsem nižší známku než on.
R: Jaké máte další plány? Chcete to zkusit ještě jednou?
E: Ano. Právě teď se připravuju k přijímacím zkouškám. Už
jsem odeslal přihlášky na první, druhou, třetí LF a na LF v Plzni.
R: Jsem ráda, že rozhodně chcete být lékařem. Už víte, v jakém
oboru chcete pracovat? Co Vám nejvíc vyhovuje?

E: Víte co, už od dětství jsem chtěl být onkologem, protože můj
tatínek je onkologem a je to závažný problém dnešní doby.
R: Takhle! Zdědil jste zájem po tatínkovi! Tak Vám přeju hodně
štěstí, abyste se podruhé dostal na fakultu a úspěšné ji
vystudoval. Děkuju Vám za rozhovor.

Pohled do Historie.
Proč Češi už nejezdí do Chorvatska?

E: Já Vám taky děkuju a přeju hodně zdraví.

Jak víme před 20-30 lety skoro každý správný Čech jel do
Chorvatska. Lákala ho ta destinace jednak kvůli tomu, že to bylo
blízko, jednak to bylo laciné nebo spíš dostupné. Kromě toho
Chorvati mluvili téměř stejným slovanským jazykem.
Chorvatsko v té době mohlo nabídnout jak skvělé ubytování, tak i
servis. Mělo dobré moře, pláže a chutná jídla a hlavně široký
kulturní program a zážitek.
Co se změnilo?
Málokdo si pamatuje, že v roce 2019 Chorvatsko přivítalo a přijalo
první obrovské asijské investice.
Od roku 2020 začala rozsáhlá stavba mostů, přístavů a letišť atd. Za
deset let se Chorvatsko úplně změnilo a mělo nové silnice a dálnice,

nová města atd. Tahle země se stala jižní branou pro vstup
dováženého zboží z asijských zemi. Ekonomika prudce rostla a
mezinárodní společnosti si začaly vybírat Chorvatsko za své sídlo.
Ekonomická závislost na turistech byla minulostí.
Velmi rychle se Chorvatsko zdražilo a teď patří k nejdražším zemím
Evropy. V současnosti v Chorvatsku bydlí průměrně 90% cizinců,
kteří mluví jak anglicky tak i čínsky.
Stejnému osudu podlehlo i Řecko.
V roce 2049 Češi stále více cestují do své nové oblíbené destinace –
Afriky.
Afrika jako turistické středisko už pátým rokem je jedničkou ve
světovém žebříčku.

Reklama
Surfovaní v poušti na dronech. Vše za 50 Juanů.

Divoké ZOO – kočky, psi a vzácný velbloud

Virtuální cestování po světe

Uzavření krajské silnice
Zástupce ze společností UNESCO pozorovali chránit kulturní
památku města Průhonice. Jde o tom, aby byla uzavřená krajská
silnice, která odděluje Průhonický park a Průhonické obory,
S tím ovšem nesouhlasí řada obyvatel, protože způsobí nárůst
automobilové dopravy mezí Jesenicí, Modletice a Dobřejovice.
Závěrečný dokument hlásí, že tu silnici musí byt uzavřená.

Předpověď Počasí
Dneska se očekává docela dobré počasí.
Během dnu bude polojasno, večer se očekáváme mírnou zátěž, která
postupně klesne a v nocí zase bude jasno.
Večer stupeň zátěží umožnuje běžný večerní režim bez omezení,
pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Teplotní rekordy: -3,3 C - 24,0 C
Roky výskytu: 1775 - 1779

Klubová výstava plemena psu Shiba-Inu
V sobotu se v Mladé Boleslavi konala klubová výstava.
Za chovnou stanice PRIMA NOVA se statečně zúčastnili dorostenci,
kteří se hodně snížili a výsledek se dostavili.
Riku – VN 1
Renjiru – VN 2
Reiko – VN 3
V dospělých byla hezky předvěděná Nani, která vyběhla vysoké
oceněni VI, CAC, klubový vítěz 2019, BOS.

Máme velkou radost a majitelům blahopřejeme. Rozhodčí na psy
byla paní Úbrová, rozhodčí na feny byla paní Pavliková.
Děkujeme Vladimíru Kačirkovi za fotku.

Janá Novotná
Předsedkyně klubu

Průvodce Prahou.
Dechberoucí zážitky a vynikající výhledy ze vzducholodi.
Nejtajemnější koutky města s odborným průvodcem od společnosti
XYZ zvládnete prohlédnout během dne za letu moderní
vzducholodí.

