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Slovo úvodem 
Zima byla letos dlouhá, mrazivá, chvílemi pohádkově 
krásná, jindy zas vlhká a vlezlá. Ale už jsme ji skoro 
přečkali. Pomalu nám už docházela zásoba brambor 
ve sklepě, vitaminů v těle a optimismu v mysli. Teď je 
občas cítit ve vzduchu předjaří a ranné alergiky to už 
šimrá v nose. Je to předzvěst příchodu jara - té 
puberty přírody. Změníme se všichni bez rozdílu 
věku. Jsme najednou trochu neklidnější, smířlivější a 
plni očekávání. A pak to přijde. Pupeny se nalejou a 
rozvinou v svěží nové listy. Objeví se první květy. Ze 
zachumlaných zimníků se vyloupnou dívčí a ženská 
lýtka a další vnady po řadu měsíců pečlivě skrývané 
před našimi zraky. Jakoby říkaly - „už jsme shodily 
těch pět kilo nadváhy z vánoc a jsme tady“. Zkrátka 
pastva pro včely i pro oči. 

Motto 

„Každou hodinu přicházejí lidé opožděně na všechna 
nádraží  světa. Někteří meškají jen pouhou minutu. 
Sdílím překvapený,  odevzdaný výraz jejich očí, jejich 
náhlou bezradnost,  protože jsem jeden z nich. 
 A proto se nikdy neptej, komu ujíždí vlak, ujíždí i  
Tobě“!                                               V.H. 

„Láska je instinkt, manželství zákon“. 

„Kdo viděl rozbouřené moře a rozbouřenou ženu, 
litoval spíše manžela, než námořníky“. 

„Lidstvo jde stále vpřed, ale člověk zůstává stále 
stejný“.   J. W. Goethe 

„Smrt je černý velbloud, který leží každému u dveří. 
Dříve nebo později se na tom velbloudu svezeš.“ 
   arabské přísloví 

„Já vím; teď mi odpovíte, že když člověka opravdu 
souží nějaká starost, když ho vášeň zaslepuje, nelze jí 
uniknout v myšlenkách a setřást své starosti tím, že si 
budete představovat jiný život, jinde. Ale já vám 
neříkám, abyste se v obraznosti přenesli jinam vy 
sami, ani abyste si vymýšleli život odlišný od toho, 
který vás kruší. To děláte stejně, když vzdycháte : 
"Ach, kéž by tomu tak nebylo! Ach kéž bych měl to a 
ono! Ach, kéž bych tam mohl být!“ A jsou to vzdechy 
marné. Protože kdyby váš život mohl být opravdu jiný, 
kdoví jaké city, jaké naděje, jaké touhy by ve vás 
budil, jiné než ty, které ve vás budí nyní jen proto, že 
je, jaký je. 
Ti, kdo jsou takoví, jací byste chtěli být vy, nebo mají, 
co vy byste chtěli mít,  nebo jsou tam, kde by jste 
chtěli být, vám jdou na nervy, neboť máte dojem, že 
oni za těch okolností, které vy jim závidíte, nedovedou 
být tak spokojení, jako byste byli vy. Promiňte, ale to 
je hloupost. Vy jim ty okolnosti závidíte, protože 
nejsou vaše, neboť kdyby vaše byly, nebyli byste už vy 
vy, totiž vy se svým přáním být jiní, než jste....“ 

 L .PIRANDELLO 

Z našich reklam a inzerátů 
„Dlouho jsi o něm snil. Teď ten zázrak držíš 
v ruce. Toaletní papír se zesíleným okrajem. Tak 
neváhej, zasedni a tlač!“ 

„Navštivte náš Third Hand Shop. Za 
bezkonkurenční ceny zde nakoupíte, to, co bylo 
romským spoluobčanům již malé!“ 
 

„Zkusili jste naše olomoucké tvarůžky? Smrdí 
báječně dlouho“! 

„Na rozdíl od konkurence náš bujón rozhodně 
nevyvolává zhoubné bujení“! 

„M I L K A   -   kráva pro dobrou pohodu“! 

Říká se . . . 

„... že Saša Vondra bude muset v nejbližší době 
podat demisi, protože neoprávněně užívá jméno 
Saša. Rodný list ho opravňuje pouze k jmé
Alexander“ 

nu 

 

Z historie chem. inženýrství  II 
Dnes se opět setkáváme, abychom si připomněli 
odkaz neratovického rodáka Jana Kostky Komárka, 
kterým pomáhal probojovávat počátky našeho oboru. 

Přestupem tepla se mistr zabýval jednoho 
mrazivého lednového dne, když celý promrzlý 
přestoupil z otevřené drožky a vecpal se do přeplněné 
koňky na Karlově náměstí. Ihned pocítil změnu a 
správně usoudil, že za ni zaplatil větší tlakovou 
ztrátou a pak peněženkou, kterou mu pohotový kapsář 
v té tlačenici štípl. Své zkušenosti popsal v listě 
Prager Tagblatt ve svém fejetonu „Něco za něco“ (v 
orig. „Etwas für irgend etwas“). Problematika tepelné 
izolace ho ostatně zajímala již v studentském věku a 
inspirovala k prvotině v gymnazijním časopise „Dvě 
duchny lepší než jedna“. Cenné byly zejména 
z fenomenologického hlediska jeho cesty do Tibetu, 
kde s lamaistickými mnichy rituálně sledoval poklidné 
stékání tající vody po ledovcových stěnách a sestup 
ledovců samotných. Zde je také třeba hledat původ 
slova laminární a vysvětlení prof. Hirschfelda, že 
pojem laminární je odvozen ze stékání vody po srsti 
lam na deštných svazích And je v tomto světle zjevně 
falešné. Komárkovy podnětné diskuse s T. von 
Kármánem ve vídeňských veřejných domech vydatně 
přispěly k vzniku teorie mezní vrstvy. Říkával 
poněkud naivnímu aristokratu „ Teo, tu zrzku si 
nesmíš moc pouštět k tělu“. Mistrův vztah k technice 
byl však prozíravě ambivalentní, jako by již vytušil, 
že technika nám přinese také Hirošimu a televizní 
seriály. Ač vynalezl tepelné čerpadlo, sám nosil 
kbelíky uhlí ze sklepa do čtvrtého poschodí a popel 
zpět na dvůr. V tom je třeba spatřovat jeho velikost, 
dnes stále ještě nedoceněnou. 

Od začátku do konce - naše životní 
rituály  (Robert Fulghum) 

„Na veškeré dění pod nebem je opravdu čas. Je 
čas i na všechny rituální přerody, na svátky a 
pohřby, promoce i odchody do penze. Čas na 
výročí i na shledání, čas na východ i západ 
slunce, čas na měsíc i deště, čas na hvězdy. Čas 
na první nadechnutí ‘ach’  a čas na poslední 
vydechnutí ‘och’. Ale mezitím nastává ten 
nekonečný okamžik - čas umýt nádobí a čas 
vyvenčit psa“. 
„Od začátku do konce nám životní rituály utváří 
každou hodinu, den, rok. Podle rituálů žijeme 
všichni. Rituály jsou obrazce smysluplných činů, 
které neustále opakujeme. Jestliže o svých 
krocích přemýšlíte, určitě si těch rituálních 
obrazců všimnete. Když si jich všimnete, možná 
je pochopíte. Když je pochopíte, snad je 
dokážete obohatit. Tím své životní zvyky 
posvětíte.“ 
„Světlo, které ze svého hrobu vidím, ke mě 
vystartovalo ještě, než jsem se narodil. Zdroj 
toho světla možná je už dnes vyhaslý. To je 
vědecký fakt. Můj život spotřebovává energii, a 
tak je zdrojem jiného světla. To světlo možná 
bude svítit ještě dlouho poté, co tady jeho zdroj 
nebude. Je to poetické a záměrné tvrzení. Světlo 
je věčné i pomíjivé.“ (pozn.: autor medituje u svého 
budoucího hrobu) 

Co přinese věk Vodnáře ? 
Koncem ledna došlo k významné astrologické 
události. Konjunkci Jupitera, Uranu a Neptunu 
(všechny tři planety se nacházejí na jedné 
přímce spojující je se Sluncem). V harmonickém 
postavení s nimi byly i další vnější planety Saturn 
a Pluto. K tomu ještě v opozici Slunce a Měsíc 
v úplňku. Prostě astrologové byli u vytržení, 
protože k takové situaci dochází jen jednou za 
200 let. Scházeli se na celém světě k společným 
meditacím (ti naši na Kampě) s cílem soustředit 
co nejvíce pozitivní energie. Tento jev by mohl 
předznamenávat novou epochu planety a 
přechod od devastačního materiálního vývoje 
k racionálnímu duchovnímu. Tak se máme na co 
těšit. Nebyli by to však astrologové, aby si 
neponechali zadní vrátka. Pokud by ovšem i do 
budoucna mělo lidstvo zůstat u svého způsobu 
chování, může to znamenat i zánik planety. Tak 
si vyberte. 
 

Kdo je čí ? 
Již si pomalu zvykáme, že všechno má svého 
vlastníka a nejinak je tomu i se subjekty v našem 
okolí, které ovlivňují náš život a to někdy až zásadně. 
Nebude tedy škodit připomenout si aktuální vlastnické 
poměry: 
Spolana FNM   36,73 % 
  Chemapol  16,67 % 
  Bankovní holding a.s. 28,58 % 

Chemapol IPB   10,23 % 
  IPF KB   10,18 % 
  Katnek Securities a.s. 11,58 % 

TIÚ  Sitel s.r.o.  42,85 % 
  Spolana   15,27 % 
  fyz.akcionář    7,56 % 
  fyz.akcionář    5,12 % 

Ale nedělejte z toho dalekosáhlé závěry.  Skutečné 
otěže vedou do rukou již dříve nastolených kočí. 
A zbytek je taktika. Nemusím mít přece firmu na bytě, 
když vlastním celý dům, ve kterém byt je. 
Impérium Chemapol v sobě zahrnuje 133 společností, 
ať už v přímém vlastnictví nebo ve vlastnictví dcer. 
 

Chystáte se na kometu? 
V těchto dnech je stále ještě viditelná kometa 
Hale-Bopp, což je úkaz, který by si zvídavý čtenář 
rozhodně neměl nechat ujít. Vždyť některé komety 
máte šanci vidět jen jednou za život. Je sice pravdou, 
že s pádem komunismu se komety objevují nějak 
častěji, než dříve, jako by chtěly naznačit, že ani teď 
to nebudeme mít jednoduché. 

 Kde tedy kometu hledat? Koncem února a 
počátkem března byla viditelná na ranní obloze na 
SV. Od 14. března je viditelná na večerní obloze 
směrem k  severozápadu. Méně pohodlně i ráno před 
rozbřeskem, pro změnu na severovýchodě. Do konce 
dubna kometa zmizí a bude viditelná pouze na jižní 
polokouli. Nejblíže Zemi bude 23.3. a Slunci 1.4. Co 
máte na obloze čekat? Rozhodně ne šesticípou hvězdu 
s ohonem. Uvidíte eliptickou zářící mlhovinu a 
s triedrem i méně jasný protáhlejší ohon. I tak to stojí 
za to, protože v té chvíli jste vesmíru o něco blíž. 

A slovo závěrem 
Toto číslo je poněkud hubenější - marně budete 
obracet, na druhé straně skutečně nic není! Času málo, 
úkolů hodně a hlavně líní a liknaví přispěvovatelé. 
Tak se nad sebou také trochu zamyslete. 
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