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Slovo úvodem
Po dlouhé a vlezlé zimě jsme brblali a přírodě už
zřejmě došla trpělivost a tak nás názorně přesvědčila,
že jestli se chladu dá čelit, tak s horkem toho moc
nepořídíte. No nebylo třeba jezdit do tropů a exotické
počasí jsme měli doma. Tedy až na to, že místo
povalování na pláži jsme museli chodit do práce,
uklízet, vychovávat děti a zalévat zahrádku. Mnozí
pochopili v čem asi spočívá příslovečná lenost Arabů.
S horkem jako by se vytrácelo i IQ. Taky jste měli ten
pocit? Jako by horko rozpouštělo všechny serioznější
myšlenky a ponechávalo jen ty na chladivý drink a
úsporné bikinky někde u vody. I kola průmyslu
horkem zakolísala a elektrická síť ztratila na čas část
své síly a inteligence. Všechna ta volání romantiků po
věčném létu teď znějí trošku disharmonicky. No jsme
tu na této planetě sice doma, ale na panu domácím
stále záleží, jak to naše bydlení bude vypadat. A ten
zas musí tancovat jak píská Slunce. Po několika
desetiletích klidnějšího podnebí se opět na pár desítek
let budeme muset smířit s větší variabilitou a
extrémností. Můžeme brblat, nadávat, ale to je asi tak
vše, co s tím můžeme udělat.
VH
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Motto
„Jak nejlépe předpovídat budoucnost? – Vytvářet ji“.

Z reklam a inzerátů….

•

„Říká se, že člověk potřebuje jen 1 minutu, aby
zjistil, že se mu nějaká osoba líbí, 1 hodinu, aby ji
správně poznal, 1 den, aby ji začal mít rád či
milovat, ale potřebuje celý život, aby na ni zase
zapomněl“.
„Umění žít spočívá v tom, umět se včas rozhodnout,
na co se dřív vykašlat“.
„Kristus musel zázraky hodně zmenšit, aby si jich lidé
všimli. Na svatbě v Káni Galilejské proměnil vodu ve
víno, a udělal tak v malém a rychleji to, co dělá Bůh
ve velkém na všech vinicích tohoto světa dnes a
denně. Když nasytil zástupy, v krátkém časovém
okamžiku rozmnožil chléb, a tak zopakoval zázrak,
který se ve velkém děje každoročně na polích. Bůh se
zpravidla musí zmenšit, aby nám začal připadat
zajímavý“ C. S. Lewis.
„Nazvěte svůj omyl zkušeností a hned vás bude tížit
méně“.

Víte, že?
•

•

Vědci naměřili doposud nejvyšší teplotu na dně
moře. Dosáhla 407 °C. Rekordní hodnotu
zaznamenali na horkém pramenu v Atlantském
oceánu v hloubce 3 tisíc metrů. Dosavadní
teplotní maximum vody vyvěrající z horkého
pramenu bylo 402 °C. Tato nadkritická pára
uvolňuje částice z okolních hornin jiným
způsobem než voda. Přitom prý vznikají horké
roztoky, které okolní ekosystém zásobují
důležitými živinami jako metan, vodík a
sirovodík.
Lidstvo může ztratit vzpomínky! Možná nám
časem vezme důležité dokumenty i soukromé
fotky. Zatímco naši rodiče si v pohodě prohlížejí
fotky z dětství, dnešní děti už možná tu možnost
mít nebudou. Jestli jejich snímky zůstanou na
cédéčkách, disky za čas poškodí zub času, a když
ne, moderní počítače je stejně nepřečtou.
Podobný osud se dokonce týká i miliard datových
souborů. Vědci a filozofové varují před ztrátou
kolektivní paměti lidstva. Němečtí a američtí
znalci dokonce mluví o "věku digitálního temna".
Vědci horečně hledají řešení. Někteří se obávají,
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Pravicový, liberální chem.inž. občasník. Založeno r. 1996

že za pár let už bude pozdě. Zkáza hrozí i
soukromým archivům. Až se někdo bude chtít po
létech podívat na fotky z mládí, zjistí, že má
smůlu. Disky mají omezenou životnost, počítače,
které jdou na trh jako poslední bomba, jsou už
vlastně zastaralé. A ty nejmodernější asi nebudou
umět naše současná cédéčka přečíst.
Proč někoho komáři milují a jiného nechají skoro
bez povšimnutí? Nemůže za to „sladká krev“, jak
se říká, ale někteří lidé mají ve svém tělesném
pachu přirozený repelent. Vědci se nyní snaží
podpořit jeho tvorbu. Komáry ale také odpuzuje i
vylučování přebytečného vitaminu B póry.
Blesky jen v Číně za letošní červen zabily 82 lidí.
Supertvrdé sklo z uhlíku a kyslíku. Suchý led
tvoří "zmrzlé" molekuly CO2. Vědci však chtěli
vytvořit látku, která by byla tvořena
neuspořádanou sítí atomů kyslíku a uhlíku v
poměru odpovídajícím jejich zastoupení v oxidu
uhličitém - tzv. amorfní sklo. Za tímto účelem
stlačili CO2 ve formě suchého ledu na 500 tisíc
atmosfér (asi 50 Gpa. Toto sklo je velmi tvrdé,
ale je to dáno podmínkami ve kterých se vytvoří a
tím pádem velkou blízkostí atomu. Za normálních
teplot a tlaků existovat nemůže. Vědci si myslí,
že zkoumání tohoto materiálu může pomoci k
porozumění dějům v jádrech obřích planet. Další
možností využití by mohlo být smíchání skla ze
suchého ledu a běžného křemičitého skla za
obřích tlaků.
Přímé měření gravitačních vln je jednou z
největších výzev moderní fyziky, protože to
znamená počátek cesty vedoucí k pozorování až
dosud nepřístupných míst vesmíru. Tradiční
astronomie, založená na elektromagnetickém
záření, totiž může zkoumat pouze 4% veškeré
hmoty ve vesmíru, zbytek tvoří tzv. temná hmota
a temná energie, jejichž pozorování jsou dnešní
technikou nedostupné. Laboratoř GEO 600 poblíž
Hanoveru a s ní spolupracující americké
observatoře LIGO možná budou první, kterým se
to podaří.
Tři nové objekty, „zamčené“ na přibližně stejné
oběžné dráhy jako Neptun se nazývají "Trojané"
a objevili je vědci z DTM (Carnegie Institution's
Department of Terrestrial Magnetism) a Gemini
observatoře (Havaj). Objev je důkazem, že
Neptun, stejně jako jeho blízký příbuzný Jupiter,
drží na své oběžné dráze početné skupiny
Trojanů, a že tyto planetky pravděpodobně
pocházejí ze stejného zdroje. Planetky - Trojané
se nacházejí v jednom ze dvou bodů, které leží na
oběžné dráze planety asi 60° před nebo za
planetou a které známe jako Lagrangeovy body.
V těchto oblastech se gravitační síly planety a
Slunce vyrovnají a uzamknou planetky na
stabilních oběžných drahách synchronizovaných
s
planetou.
http://www.osel.cz/index.php?clanek=1991

Věrozvěstové
Také máte tak rádi ty dva spojené červencové
svátky? Jsou v tu správnou dobu z hlediska
počasí a ještě když se nalepí na některou stranu
víkendu, tak to nemá chybu. To mě přivádí na
myšlenku odpovědnosti hrdinů k budoucím
generacím. Nejde přece o to spáchat hrdinský čin
nebo umřít si kdykoliv. Opravdový hrdina, který
má svůj národ rád to udělá s rozmyslem a
ohledem na své bližní, kteří ho budou jednou
oslavovat. Nejvhodnější doba je od června do
září. Květen se dá ještě tolerovat, ale kdo s činem
otálel až do října, ten prostě zklamal. Zdá se, že
církevní mučedníci byli ukáznění a byli si této

budoucí dimenze své osobnosti vědomi. Jak Cyril
s Metodějem, tak Hus i sv. Václav mysleli na své
bližní a měli cit pro ten správný okamžik. Není
pochyb o tom, že Hus by dokázal v Kostnici sám
nebo s šikovným advokátem při procesu
lavírovat až do prvních mrazů, kdy by hranice
byla snesitelnější, ale neudělal to. Ještě větší
umění je, když hrdina dovede svůj čin více, než
s datem spojit s dnem v týdnu. Samozřejmě buď
s pondělím nebo pátkem, protože vybrat si den
uprostřed týdne by byla čirá nezodpovědnost. To
se ostatně dosud mnoha nepodařilo, jen těm
největším mistrům – Velikonoční pondělí, Velký
pátek. V tom mají výhodu již téměř zapomenutí
hrdinové u kterých se mnoho časových údajů
nezachovalo a díky zmatku různých kalendářů
jako lunární, místní a podobně zůstal v paměti
věků spíše den v týdnu. To ale neznamená, že
takto se zapsat v národu by nebylo možné dnes.
Jde jen o vhodné mediální podání. Takový
„Páteční masakr na Národní třídě“ by se přece
mohl slavit každý druhý pátek v listopadu, když
už tedy disidenti nebyli schopni ho vyvolat
v létě. Co pro nás má vůbec větší punc
autentičnosti události? Číslo data nebo den
v týdnu a návaznost na to co se dělo pak o
následujícím či volném dni? Mnohdy je
zakotvení v týdnu důležitější a lépe vysvětluje
souvislosti. V Thajsku dokonce podle narození
v týdnu dostanete odpovídající životní barvu,
která vás provází celým životem. Pondělí je i tam
modré. Takže novináři, pondělí a pátek by se
měly stát nejfrekventovanějšími slovy vašich
zpráv a článků. Pro jistotu, protože člověk nikdy
neví, co si historie vybere. Mohlo se to odehrát i
takto……
Přihodilo se to v tom památném osmém století,
kdy začalo být na té naší české planině najednou
rušno. Ryšaví Keltové se tu na lesních stezkách a
kolem řek potkávali se zvláštními slovanskými
Čechy. Ti se zvědavostí pozorovali jejich lesní
oltáře a druidské slavnosti. Báli se zase svých
bohů, mezi nimiž byl nejstrašnější hromový
Perun. Kamenem úrazu bylo ale dorozumívání a i
když se čackým Čechům zalíbily vášnivé keltské
rusovlásky a modrooké světlovlasé Slovanky
kyprých tvarů představovaly i pro keltské
mládence vítanou změnu, ledy se prolamovaly
jen pomalu a postupně. A to se keltská šlechta
rozhodla změnit. Vyslala poselstvo až do
dalekého Walesu, keltské to metropole s žádostí
o vyslání věrozvěstů, kteří by do české kotliny
vnesli opět pořádek a ty Čechy trochu
zcivilizovali. Mysleli si přitom tak trochu na
starého Merlina, jehož věhlas už tehdy
přesahoval jeho luhy a háje. Jenomže Merlin byl
zrovna služebně vázán v Irsku, kde zápolil se sv.
Patrikem a tak volba skotských druidů padla na
dva mladé nadějné čaroděje Kamila a Jarmila. Ti
nelenili a v průvodu svých pomocníků na
„Čarovný pátek“ před letním vrcholením slunce
dorazili do Čech. Byli slavně a s očekáváním
přivítáni a ihned se dali do práce. Přinesli sem
keltské runové písmo, které upravili tak, aby
dovedlo zaznamenat i ty prazvláštní šišlavé
hlásky, které Slované vydávali…ž, š, ř, č… a
které pravověrný Kelt nevyslovil ani po třech
pohárech medoviny. A tak se přizpůsobiví
Čechové naučili číst a psát a dozvěděli se o
duchovním světě svých keltských spoluobčanů,

který byl plný duchů, zaříkadel a magických
skřítků. Keltům chutnala medovina, Čechům zas
keltské hořké bylinné pivo. Do české kotliny se
vrátila harmonie a poklid, obchodní stezky
vzkvétaly a dopravoval se po nich jantar, sůl,
drahé kovy i předměty denní potřeby. Kamil
s Jarmilem pospolu navštěvovali jednotlivá
hradiště a šířili keltskou víru a vzdělanost. Kam
se hnul Kamil, tam byl i Jarmil, neudělali bez
sebe ani krok. Ten rok bylo léto opravdu úmorné
a tak nebylo divu, že Češi začali nerozlučné
dvojici věrozvěstů říkat teplí bratři. Lidem začalo
být divné, proč si jako ostatní keltští kněží
nenašli kyprou blondýnku nebo aspoň vyzáblou
zrzku a začalo se říkat všelicos. A že se mnohé
spanilé Češky snažily předstíranou vroucností ve
víře i jinak vetřít se do přízně věrozvěstů – vše
marno. A této slabé stránky obou vzdělanců
hanebně využila hrstka asociálních Čechů
lelkujících většinou pod jilmy a duby a
nasávajících medovinu či pivo. Podle hradiště
Budín odkud pocházeli, ale také podle toho že je
každé ráno po noční pitce bylo obtížné vzbudit
jim lidé začali říkat buditelé. A buditelé začali
říkat: „Co nám tu mají kázat nějací keltští teplí
bratři? Co ti vědí o životě? Tváří se, že snědli
všechnu moudrost, ale ani ženu obtěžkat neumějí.
Pryč s nimi, co mohou vědět o potřebách české
povahy“. Buditelé začali na svou stranu získávat
stále více příznivců a už tehdy se začala
projevovat vrtkavá česká povaha, která si neumí
vážit zavedeného řádu a pořádku. Oběma
věrozvěstům začala být česká půda horká a
marně Čechům vysvětlovali, že ne materiální, ale
duchovní svět je to pravé ořechové. Od
postupného nezájmu došlo i k nenávisti. Bylo to
právě tři roky od jejich slavného příchodu, kdy
celou kotlinu zachvátily nepokoje a po horkém
víkendu byli v pondělí Kamil i Jarmil s hanbou
z Čech vyhnáni. Češi začali tento den slavit jako
„Probuzené pondělí“ a nic nedbali na to, že
obchodní stezky pustly a zarůstaly, že znalost
písma upadala. Lidé se věnovali jen tlachání a
oslavám a na nový kulturní úsvit si museli ještě
sto let počkat. Zato se rychle množili a záhy se
jim podařilo ovládnout celou českou kotlinu. No
neúcta k autoritám a boření zavedených pořádků
jim tak nějak přešlo do genů.
Tak co? Budeme slavit „Čarovný pátek“ nebo
„Probuzené pondělí“? Já myslím, že jako správní
Čechové obojí.
VH

komplikovaných rotací.Proč to tedy už evoluce
dávno nenapravila? Měla na to skoro dva miliony
let. Kupodivu v tomto směru toho mnoho
neudělala. Čekalo by se, že ženy u kterých
mutací došlo k rozšíření pánve nebo zvláštnímu
rozevření kostí se v populaci prosadí nižší
úmrtností novorozeňat. Zřejmě se to nedělo. A co
evoluce nestihla do novověku už asi nestihne.
Moderní lidská společnost totiž evoluci svého
druhu eliminovala. Tím, že porody provádíme za
asistence lékařů neuplatní se rozdíl mezi ženami
s úzkou a širší pánví. Zachráníme a vypipláme
skoro každého novorozence ať už má rozštěp či
jinou genetickou vadu. Staráme se o globální
oteplování, ozónovou díru či nárůst obsahu oxidu
uhličitého, ale postupná devastace lidského
genofondu
nechává
všechny
chladnými.
Zablokovali jsme i selektivní výběrové působení
bakterií a parazitů. Léky a zdravotní péčí,
globalizací životních podmínek eliminujeme
evoluční působení na náš druh. A pak se divíme,
že pomalu degenerujeme, že narůstá podíl lidí
s alergiemi, degenerativními chorobami a že jsme
na civilizaci už existenčně závislí. Představuje
koncept humanity i skryté ohrožení lidstva? No
konec konců je to vzepření se přírodě. A přitom
bychom se svým genofondem neměli riskovat.
Oproti některým jiným druhům není zrovna
v nejlepším stavu a obsahuje mnoho poruch a
defektů. Je to také způsobeno tím, že kdysi už
lidské populaci hrozilo vyhynutí a počet jejich
jedinců se ztenčil až na nějaké desetitisíce. Proto
poklesla variabilita a všichni jsme tak trochu
příbuzní. Co s tím? Zavést eugeniku a
nepovedené novorozence házet do strže jako
kdysi ve Spartě? Přestat užívat účinné léky a
nechat přežít jen ty nejsilnější? To by asi
neprošlo. Musíme se smířit s tím, že všechny
problémy nemají uspokojivé řešení a že lidstvo tu
není navždy.
VH

Chabý příspěvek k pokusu
vyznat se v ženách…
I matematikům to vrtalo hlavou….

Jednoduchá úloha?
Dokážete rozdělit čtverec na 13 stejně velkých
dílů?
Máte 13 na pohled nerozeznatelných mincí.
Jedna z nich se malinko liší v hmotnosti - nevíte,
zda je lehčí či těžší. Dokážete na
rovnoramenných vahách na tři vážení určit, která
to je?
http://hadanky.chytrak.cz/?h=trinact_minci

Buditelé
Když se pracující české vrstvy koncem 19. století
vracívali po půlnoci nebo i za rozbřesku z hospod
posíleni mnoha žejdlíky hořkého moku měli si toho
stále co povídat. Jejich český pokřik plný jaderných
výrazů a zpěvu pak rušil noční klid a nedával spát jak
českým, tak německým spořádanějším obyvatelům.
Není divu, že tito začali říkat „No jo, buditelé zase
táhnou…“ a dávali si špunty do uší. Když v nich
později česká inteligence začala burcovat vlastenectví
a náklonnost k českému jazyku, vytáhli postupně
špunty z uší a začali jim naslouchat. no, některým
z nich ani lidské věci nebyly vzdálené a tak získal
název Buditelé ještě další dimenzi.

Budoucnost silničního zákona
Píše se sedmý červenec 2007, rok a týden od
památné chvíle, kdy vstoupil v platnost
Šimonovského silniční zákon, řidiči zvaný
„Šizák“. Co se změnilo?
První měsíc po zavedení Šizáka Češi nasbírali
miliony bodů a díky pokutám za „rychlou“ jízdu
mnoho z nich po zaplacení pokut klesá pod
hranici chudoby. Smutný a typický je případ
Josefa K. Jel 1. 7. 2006 po obci 50,001 km/h,
byl zaměřen radarem, přišel o dva body a
patnáct set Kč (čtvrtina důchodu). Zdrcen usedl
do auta, plakal a sledoval tachometr, aby
nepřekročil třicítku v Dlouhé Lhotě. Pro slzy
neviděl, že obecní strážník Nováček (dříve
třikrát trestaný pro znásilnění, loupeže a
zpronevěru) stojí (celý den) na začátku přechodu
pro chodce. K. vyfásl pokutu pět tisíc a další
čtyři body dolů. Pak se zapomněl připoutat a
uvázat psa. Řidičák fuč, zadlužil se a spáchal
sebevraždu. Tři měsíce po Šizákovi končí bez
papírů dva miliony řidičů a stát (včetně obcí)
vybral na pokutách 105 miliard korun. Stavějí
se nové silnice. Řidičské oprávnění si udržují jen
bohatší občané schopní kompenzovat potřeby
pokutujících.
Šest měsíců po Šizákovi mnoha uplácejícím
docházejí úspory a po silnicích se prohánějí více
méně pouze policisté. I jim však jdou především
pěší strážníci ve službě po krku, a tak i oni
pomalu přicházejí o právo řídit vozy. Sedm
měsíců: vázne zásobování
potravinami a
zbožím, mnoho pacientů umírá - chybějí řidiči
sanitek. Autobusová doprava zcela zkolabovala,
po Praze jezdí posledních dva taxíky. Lidé se
rvou o tramvaj. Benzinky houfně krachují.
Devět měsíců: Češi dojezdili. O řidičák přišel
Zdeněk Bambas, šéf dopravní policie. Papíry už
nemá NIKDO! Kupují se koně, muly, osli a
tažní psi. Na kopnutí kopytem zemřelo více
osob, než je obětí dopravních nehod. 6. 7. 2007.
Rozvášněným davem pěších pohanů byl upálen
Milan Šimonovský. Marně volal: „Obětujte
Šizáka, ne mě!“
z netu

A slovo závěrem

Odstavená evoluce
Probíhá ještě dnes evoluce? Zajímá nás to nejvíc
zejména u našeho lidského druhu. Jisté známky
snad pozorovat můžeme. Mužům ubývá vlasů,
ale jaká je to konkurenční výhoda je záhadou.
Zvětšuje se výška lidí, ale to je možná spíše
kvalitnější výživou, než evolucí. A přitom by
evoluce měla co napravovat. Tím, že jsme se
postavili a začali chodit po dvou jsme zcela
změnili původní čtyřnohý evoluční záměr.
Chodit po dvou je energeticky výhodnější, byť
pomalejší a také to osvobodí přední končetiny
pro využívání nástrojů, ale platí za to především
ženy obtížností svých porodů. Vzpřímenou chůzí
zdeformované pánevní kosti totiž způsobí, že
hlavička novorozence jimi projde jen za cenu

nazýval „zatměvanje“ (zatmívání) začaly nazývat
osudověji dokonavým termínem zatmění.

Konečně tedy důkaz faktu, který jsme intuitivně
vytušili a mnozí z nás si i empiricky ověřili…

Nevážně o původu názvů…
Zatmění
Protože staré slovanské kmeny, které již v hlubokém
starověku rády pozorovaly a uctívaly zatmění slunce
neměly k dispozici speciální ochranné brýle,
svářečská skla hustoty 13 a výše, či aspoň starou
disketu, vznikla po každém velkém zatmění, tedy
zhruba každých 160 let, jedna generace slepců. Není
tedy divu, že jev, který se původně ve staroslověnštině

Říká se, že vývoj se děje po spirále neb dvakráte
nevstoupíš do stejné řeky a ta voda je vždycky
trochu výš nebo níž. To by mohl potvrdit náš
kolega Slávek Kuklík, který opsal nad Spolanou
rozsáhlou spirálu než opět spočinul v její náruči.
Do jaké Spolany se vlastně vrací ve srovnání
s tou, kterou opouštěl? A jaký Slávek se nám to
vlastně vrací? No možná nám bude dopřáno, tato
mystéria trochu poodhalit. Ale protože nic není
jednoduché, tak až od září nebo října. Tak
Slávku vítej!

