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... Později k tomu Neumann přidal lanovou dráhu, Čínský sál a vulkán u Kagošimy v Japonsku.
Stejně jako u Cimrmana jeho další plány zhatila první světová válka, tedy ono známé ´Mým národům…´.
Neumann byl inspirován Vesuvem a fascinován Asií. Neumann k nám přivedl Čínu i Japonsko, v horním hotelu dokonce i Afriku.
Stejně jako Cimrman byl i Neumann průkopníkem i realizátorem zážitkové turistiky, byl propagátorem moderních technologií a elektřiny, musel být i skvělým konstruktérem a zároveň i vynálezcem a měl
estetické cítění.
Tak to byl Neumann a také ten druhý - tedy první.
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Ještě donedávna chyběly jakékoly průkazné indicie k působení Járy Cimrmana v severočeském pohraničí kromě onoho známého - Šluknovský výběžek = tabákové plantáže.
Ovšem i tentoktrát platí, že náhoda chtěla tomu, aby... A je tu opět Butterberk. ... A jeho Josef Neumann. ...
Josef Neumann byl hospodský. Přitom existují jen hospodští. Dále existují hospodští s fantazií a existují hospodští s fantazií a snahou ji realizovat. A potom také existují hospodští s fantazií, kteří ji dokáží
realizovat. A takový byl Neumann, hospodský z Neumannova Nového světa na Butterberku.
Nechci právě nyní nic zlehčovat, neboť Neumann skutečně existoval, ale podoba zmiňovaných dvou velikánů je úžasná.
Cimrman i Neumann by žili, resp. by byli žili v přibližně stejné době.
Cimrman dal Praze moře, Neumann dal Jiříkovu Vesuv, lagunu na Capri a záliv Neapole. ...
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Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
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