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Slovo úvodem
Srpen se ještě na záv
rekordními dny, které bych zrovna nemusel. Spíš se 
těším na poklidné, příjemné dny babího léta, které ale 
zase možná promarním 
horůčavě. Hlavně ty vlhké teplé noci
šperkované bzučením komára
si babí léto užijte aspoň vy.

Motto

"Kdo chce, hledá zp
dů

Z citát ů, reklam, inzerát
 „Žij tak, jako bys měl zítra zem
bys měl žít věčně.  Erasmus
„Nemám nic proti stezkám odvahy, ale jít mimo dosah 
wifi, je už trochu moc...
„Příroda je skvělá věc. Ale selektivní herbicid je 
selektivní herbicid…“ 
„Existují tři teorie, jak se správn
jedna nefunguje“. 
„Neexistují vůbec žádná fakta, nýbrž jen 
interpretace.“  Nietsche 
„Nejzkaženější stát má nejvíc zákon
   

Víte, že?
• Teplota pod absolutní nulou?

všem: http://scienceworld.cz/neziva
priroda/laser-a-teploty

• Stimulující účinek kofeinu využívali ameri
indiáni již kolem r. 1050 (tedy dávno p
příchodem Evropanů
cesmínu (Ilex vomitoria)

• Hladina moře na stran
Panamského průplavu je p
než u Atlantiku. Je to vlivem rozdílných 
povětrnostních podmínek, proud

• Další rána alarmistů
CO2. Klima kolísalo
http://neviditelnypes.lidovky.cz/klima
opet-usvedceni-dm4
/p_klima.asp?c=A120808_223611_p_klima_wag

 

Iberské st
Také Córdoba leží ve vnitrozemí, dokonce ješt
dále, než Granada. Založili ji Féni
stěhování národů zde 
potom město dobyla Byzantská 
později Vizigóti (572). Nejv
dočkala poté, co ji r. 711 dobyli Arabové a o p
let později se Córdoba stala hlavním m

islámského emirátu v Al
arabské nadvlády bylo m
nejbohatších, bylo i duchovním a kulturním 
centrem islámu. Postavili zde i Mezquitu 

  možno nalézt též na http://hlubucek.net
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Slovo úvodem  
ě na závěr předvedl tropickými 

rekordními dny, které bych zrovna nemusel. Spíš se 
říjemné dny babího léta, které ale 

zase možná promarním v Chorvatsku v doznívající 
ě ty vlhké teplé noci, občas 

čením komára, bych vám nepřál. Tak 
ň vy. 

Motto 

"Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá 
ůvody."  

ů, reklam, inzerát ů a…  
l zítra zemřít, studuj tak, jako 

Erasmus  
Nemám nic proti stezkám odvahy, ale jít mimo dosah 

wifi, je už trochu moc...“ 
c. Ale selektivní herbicid je 

jak se správně hádat se ženou. Ani 

bec žádná fakta, nýbrž jen 
  

jší stát má nejvíc zákonů“.  
Publius Cornelius Tacitus 

Víte, že? 
Teplota pod absolutní nulou?  Teoretici uvažují o 

http://scienceworld.cz/neziva-
teploty-pod-absolutni-nulou-6927 

činek kofeinu využívali američtí 
indiáni již kolem r. 1050 (tedy dávno před 

íchodem Evropanů). Jako jeho zdroj využívali 
Ilex vomitoria). 

ře na straně Tichého oceánu u 
ůplavu je přibližně o 20 cm vyšší, 

než u Atlantiku. Je to vlivem rozdílných 
trnostních podmínek, proudů, hustoty vody. 

ší rána alarmistům, nebojte se vydechovat 
kolísalo a bude kolísat. 

http://neviditelnypes.lidovky.cz/klima-alarmisti-
dm4-

/p_klima.asp?c=A120808_223611_p_klima_wag 

Iberské st řípky 2 
Také Córdoba leží ve vnitrozemí, dokonce ještě 
dále, než Granada. Založili ji Féničané a během 

ů zde dočasně sídlili Vandalové, 
sto dobyla Byzantská říše (544-571) a 

ji Vizigóti (572). Největšího rozkvětu se 
kala poté, co ji r. 711 dobyli Arabové a o pět 

ji se Córdoba stala hlavním městem 

islámského emirátu v Al-Andalus. V období 
arabské nadvlády bylo město jedním z 
nejbohatších, bylo i duchovním a kulturním 
centrem islámu. Postavili zde i Mezquitu – 

možno nalézt též na http://hlubucek.net   
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velkou córdobskou mešitu, která je se svými 
24 400 m2 třetí největší na světě
vzmohli katolíci a přišla rekonquista. Po
města r. 1254 jim to nedalo a mešitu zm
katolický chrám. Král Karel V. pak trpce litoval 
svého svolení a prohlásil „…Zni
něco, co bylo jedinečné“. Ale i dnešní ko
přesto působí monumentálně. Č
povzdechne nad důsledky náboženské 
ideologické nesnášenlivosti. 
oblouky a jemné ornamenty totiž opravdu neladí 
s gotickou a barokní pompézností. P
most přes kalné vody řeky
abychom pořídili pár snímků mě

žár a tropické teplo nás deptají. 
květen, jak tady musí být v srpnu? 
proto zase zchladit do Středozemního mo
Voda je kupodivu na květen docela p
ale žádné kafe na kačáku nečekejte. Blížíme se k 
druhému vrcholu naší cesty, kterým
Gibraltar. Natěšeni už zdálky vyhlížíme „Skálu“

jak jí Britové familiérně říkají. 
nuceno postoupit Gibraltar Británii v roce 1713 
Utrechtskou smlouvou ukončující války o 
španělské dědictví. V letech 1967, 1976 a 2002 
se konala referenda o připojení ke Špan
většina obyvatelstva je odmítla. Naposledy 
poměrem 20 683 : 187. Skála, která se ty
okolní krajinu,  působí opravdu monumentáln

střílny v ní nenechávají nikoho na pochybách, že 
útočník by byl náležitě přivítá
ovšem vítáni i když musí
imigračnímu úředníkovi ukázat svů
překvapením je, když vstupní ulice k

           Jen pro vnit
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          Pravicový, liberální  chem.inž. ob

ou mešitu, která je se svými 
tší na světě. Jenže pak se 
išla rekonquista. Po dobytí 

sta r. 1254 jim to nedalo a mešitu změnili na 
katolický chrám. Král Karel V. pak trpce litoval 

Zničili jste tady 
“. Ale i dnešní kočkopes 

ě. Člověk si jen 
ůsledky náboženské či 

ideologické nesnášenlivosti. Ladné arabské 
oblouky a jemné ornamenty totiž opravdu neladí 
s gotickou a barokní pompézností. Přecházíme na 

řeky Guadalquivir 
ů města, ale sluneční 

opické teplo nás deptají. To je stále 
srpnu? Jedeme se 
ředozemního moře. 

ěten docela příjemná. No 
čekejte. Blížíme se k 

druhému vrcholu naší cesty, kterým je britský 
šeni už zdálky vyhlížíme „Skálu“, 

 Španělsko bylo 
nuceno postoupit Gibraltar Británii v roce 1713 
Utrechtskou smlouvou ukončující války o 

dictví. V letech 1967, 1976 a 2002 
řipojení ke Španělsku, ale 

tšina obyvatelstva je odmítla. Naposledy 
, která se tyčí nad 

sobí opravdu monumentálně a 

ílny v ní nenechávají nikoho na pochybách, že 
ě řivítán. Turisté jsou 

ovšem vítáni i když musí korektnímu 
edníkovi ukázat svůj pas. Prvním 

ekvapením je, když vstupní ulice křižuje 

runway místního letišt
nazbyt a jinam by se nevešla. Když startuje 
letadlo, zazní klakson, r
pěší počkají. Dál je vše opravdu anglické, 
počínaje klasickou 
počátku Winston Churchill Avenue. Všude plno 
britských vlajek, protože poddaní Jejího 
veličenstva oslavují její 60ti
trůně. Mluví se zde anglicky, ovšem jezdí 
vpravo. Podve

Gibraltar. Nasáváme 
Ulice a hosp
britskými librami nebo místní gibraltarskou 
librou v téže hodnot

vezmou i euro. Alkohol je tu docela levný, tak 
odcházím obt
krásná botanická zahrada nedaleko stanice 
lanovky. Zaujal nás i anglikánský kostel, 
střídmostí výzdoby i zav
standartami a vyhrazenými
guvernéra a velitele místní posádky. 
hřbitůvku odpo
z vítězné bitvy u Trafalgaru. 
snídani vyrážíme do Gibraltaru znovu. 
Parkujeme totiž ve špan
městečku La Linea. Naším 
vyjet lanovkou na h

a tudíž je zde nezbytné platit librami (9.75 
Během pár minut jízdy se vám nabídne nádherný 
pohled na př
zde jediná evropská opice 
nebo také berberský. A je jich tu požehnan
250). Lidí se nebojí a snaží se od nich n
získat. Také výhled je tu parádní. Díky obla
vidíme ale 

Jen pro vnitřní potřebu OIS! 
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runway místního letiště. Místa tu totiž není 
nazbyt a jinam by se nevešla. Když startuje 
letadlo, zazní klakson, rozsvítí se světla a auta i 
ěší počkají. Dál je vše opravdu anglické, 
čínaje klasickou červenou telefonní budkou na 
čátku Winston Churchill Avenue. Všude plno 

britských vlajek, protože poddaní Jejího 
čenstva oslavují její 60ti-leté jubileum na 
ě. Mluví se zde anglicky, ovšem jezdí 

vpravo. Podvečerní procházkou ochutnáváme 

Gibraltar. Nasáváme jeho zvláštní atmosféru. 
Ulice a hospůdky mají anglický ráz, Platí se zde 
britskými librami nebo místní gibraltarskou 
librou v téže hodnotě. V obchodech vám

vezmou i euro. Alkohol je tu docela levný, tak 
odcházím obtěžkán whiskou a ginem. Perlou byla 
krásná botanická zahrada nedaleko stanice 
lanovky. Zaujal nás i anglikánský kostel, 
řídmostí výzdoby i zavěšenými vlajkovými 

standartami a vyhrazenými čelnými lavicemi pro 
guvernéra a velitele místní posádky. Na malém 
ř ůvku odpočívají ti méně šťastní námoř
ězné bitvy u Trafalgaru. Druhý den po 

snídani vyrážíme do Gibraltaru znovu. 
Parkujeme totiž ve španělském hranič
ě čku La Linea. Naším hlavním cílem je 

vyjet lanovkou na hřeben skály. Lanovka je státní 

a tudíž je zde nezbytné platit librami (9.75 
ěhem pár minut jízdy se vám nabídne nádherný 

pohled na přístav. Nahoře už čekají opice. Žije 
zde jediná evropská opice – makak bezocasý 

o také berberský. A je jich tu požehnaně
250). Lidí se nebojí a snaží se od nich ně

získat. Také výhled je tu parádní. Díky oblač
ale Afriku jen mezi mraky. Je vzdálena  

 
asník.   Založeno r. 1996 

. Místa tu totiž není 
nazbyt a jinam by se nevešla. Když startuje 

ětla a auta i 
kají. Dál je vše opravdu anglické, 

ervenou telefonní budkou na 
átku Winston Churchill Avenue. Všude plno 

britských vlajek, protože poddaní Jejího 
leté jubileum na 

. Mluví se zde anglicky, ovšem jezdí 
erní procházkou ochutnáváme 

zvláštní atmosféru. 
dky mají anglický ráz, Platí se zde 

britskými librami nebo místní gibraltarskou 
. V obchodech vám ale 

vezmou i euro. Alkohol je tu docela levný, tak 
žkán whiskou a ginem. Perlou byla 

krásná botanická zahrada nedaleko stanice 
lanovky. Zaujal nás i anglikánský kostel, 

šenými vlajkovými 
lavicemi pro 

Na malém 
astní námořníci 
Druhý den po 

snídani vyrážíme do Gibraltaru znovu. 
lském hraničním 
hlavním cílem je 

eben skály. Lanovka je státní 

a tudíž je zde nezbytné platit librami (9.75 £). 
hem pár minut jízdy se vám nabídne nádherný 

ekají opice. Žije 
makak bezocasý 

o také berberský. A je jich tu požehnaně (na 
250). Lidí se nebojí a snaží se od nich něco 
získat. Také výhled je tu parádní. Díky oblačnosti 

Afriku jen mezi mraky. Je vzdálena  



21 km. Prohlížím a natá
jak mě Vlasta volá. V
sedí jedna opice na zádech a hledá, 
zmocnila. Nakonec ji vysko
rozepne sklápěcí hřeben ve vlasech, š
skočí na skálu a šklebí se na nás. Snažíme se 
vyjednávat a nabízíme ji za h
opice je zkušená. Rychlým hmatem se zmocní 
rtěnky a má obojí. Říkáme si, má jen dv
nabízíme třetí tretku. Ale opice není žádné bé
a prchá s hřebenem na vrchol skály. Kolem 
samozřejmě plno smě
fandili nám, jiní opici. I p
Gibraltar moc líbil. 

Nejjižnější místo Evropy a nejbližší místo k 
Africe není Gibraltar, ale n
kilometrů západně vzdálená špan
K africkým břehům je to tady jen 14 km. Je to 
také jedno z největrně
větru bylo obtížné i kameru udržet v klidu. 

Vlajky a těm z nás, kte
zuřivě vlály. Na svazích pochopiteln
velké větrné turbiny, které se to
splašené. I pobřeží tu má charakter píse
pouště. K tomu sluneč
to krásné a kultovní místo.

 

Může si důchodce pospat do 
osmi

Být v důchodu má spousty výhod.
to, že se můžete večer dlouho dívat na televizi. 
Zajímavé pořady totiž dávají 
večer. Ať už je to Vesmír, jak jej známe
detektivky typu Sběratel
končí po půlnoci, chce to si trochu pospat. Ovšem to 
není tak jednoduché, bydlíte
s oknem ložnice 3 m od vchodu do domu. Je léto a 
to nejde bez otevřeného okna. N
popeláři, aby si odrachotil
Sotva zaberete, začnou se vracet lidé z
kteří si rádi u domovních dve
Člověk se sice dozví nejnov
spánek je fuč. Situaci dorazí pracovníci technických 
služeb s benzinovými seka
člověk vzdá.  
 

Logická úloha
Opravte chybnou zápalkovou rovnici p
jediné zápalky:  X = VIII 

 

Největší zvony sv
Největším zvonem světa je 
Moskvě. Má hmotnost 
stejný je i jeho dolní pr
1735-1737. Tento zvon však nikdy nezazvonil, 
protože než mohl být zav
Kremlu rozžhaven, a když jej lid
pukl. 

Druhým největším zvonem sv
stočtyřicetitunový zvon z roku 1902 v Osace v 
Japonsku v chrámě Šitenno
zrekvírován. 

Největším dosud funkčním
zvon Mingun z Myanmaru, který nechal ulít král 
Bhouthobhuya v roce 1790 a který váží 

Největší zvon, na nějž se zvoní rozhoupáním je v 
Japonsku na ostrově Honšu. Váží p
vyrobila jej v roce 2006 nizozemská zvoná
velké zvony: V  katedrále
zavěšen zvon svatého Petra, odlitý roku 1923 v 

21 km. Prohlížím a natáčím video. Náhle slyším 
 Vlasta volá. Vracím se a vidím, že Vlastě 

sedí jedna opice na zádech a hledá, čeho by se 
zmocnila. Nakonec ji vyskočí na ramena a umně 

ě řeben ve vlasech, šťastně s ním 
í na skálu a šklebí se na nás. Snažíme se 

vyjednávat a nabízíme ji za hřeben rtěnku. Ale 
opice je zkušená. Rychlým hmatem se zmocní 

Říkáme si, má jen dvě ruce a 
etí tretku. Ale opice není žádné béčko 
řebenem na vrchol skály. Kolem 

 plno smějících se turistů. Někteří 
pici. I přes tuto příhodu se nám 

jší místo Evropy a nejbližší místo k 
Africe není Gibraltar, ale několik desítek 

ě vzdálená španělská Tarifa. 
ř ům je to tady jen 14 km. Je to 

ětrnějších míst a v nárazech 
tru bylo obtížné i kameru udržet v klidu. 

m z nás, kteří ještě mají vlasy, tyto 
Na svazích pochopitelně nechyběly 

trné turbiny, které se točily jako 
řeží tu má charakter písečné 

. K tomu sluneční žár a vedro. Ale jinak je 
to krásné a kultovní místo. 

ůchodce pospat do 
osmi ? 

chodu má spousty výhod. Jednou z nich je i 
ůžete večer dlouho dívat na televizi. 
ady totiž dávají často až dost pozdě 

Vesmír, jak jej známe nebo 
ěratelů kostí. Protože nezřídka 

lnoci, chce to si trochu pospat. Ovšem to 
není tak jednoduché, bydlíte-li v prvním patře 

m od vchodu do domu. Je léto a tak 
řeného okna. Někdy po šesté přijedou 

aby si odrachotili svých 5-6 kontejnerů. 
čnou se vracet lidé z noční směny, 

í si rádi u domovních dveří popovídají s pejskaři.  
k se sice dozví nejnovější zprávy, ale ten pevný 

. Situaci dorazí pracovníci technických 
benzinovými sekačkami. Pak už to obvykle 

Logická úloha  
Opravte chybnou zápalkovou rovnici přesunutím 

VIII – II 

ětší zvony sv ěta 
ěta je Car kolokol a nachází se v 

. Má hmotnost 193 tun, je vysoký 6 metrů, 
stejný je i jeho dolní průměr. Byl vyroben v letech 

1737. Tento zvon však nikdy nezazvonil, 
protože než mohl být zavěšen, byl roku 1737 požárem 
Kremlu rozžhaven, a když jej lidé polili vodou, zvon 

tším zvonem světa byl asi 
icetitunový zvon z roku 1902 v Osace v 

Šitenno-ji, který byl roku 1942 

ním zvonem na světě je patrně 
zvon Mingun z Myanmaru, který nechal ulít král 
Bhouthobhuya v roce 1790 a který váží 88 tun. 

jž se zvoní rozhoupáním je v 
Honšu. Váží přes 36 tun a 

vyrobila jej v roce 2006 nizozemská zvonárna. Další 
katedrále v Kolíně nad Rýnem je 

en zvon svatého Petra, odlitý roku 1923 v 

Apolda. Má průměr 3,24 m a váží 
největší zavěšený pohyblivý zvon
rozeznívaný rozhoupáním. Je naladě

C, používá se při významných církevních i státních 
příležitostech. Dne 6. ledna 2011, u p
zvonění k svátku Sv. Tří králů, se zvonu z
rozbilo srdce. Další velký zvon tohoto typu 
Pummerin z kostela sv. Štěpána ve Vídni, který váží 
22,5 tuny a byl vyroben v letech 1951
za původní zvon z roku 1711, ulitý z d
Turkům, který byl zničen požárem kostela za II. 
světové války.  

Největším zvonem v České republice je zvon 
Zikmund, který se nachází ve v
katedrály na Pražském hradě. Ve starší literatu
uvádí jeho hmotnost 16,5 tuny, 
odhadů je asi o 3 tuny lehčí.   

Zvonovina, tak se nazývá slitina, která se na lití zvon
používá dnes, se skládá ze 78 % mě
Tento poměr však v minulosti nebyl pravidlem, 
protože ještě před 1500 lety se zvony spíše 
vyklepávaly než odlévaly - obsahovaly tedy více 
mědi.                                                                

 

Řada našich znalostí je dost 
mladých  

Spoustu věcí a znalostí bereme jako známou 
samozřejmost. Vždyť jsme se o tom uč
škole. Ale například o existenci kosmického zá
víme teprve100 let. Vědci se podivovali nad tím, pro
se jim vybíjejí lístkové elektroskopy nabité statickou
elektřinou. Podezřívali záření z
radioaktivních prvků. Pak v srpnu 1912 napadlo 
rakouského fyzika Viktora Franze 
tento vliv musel klesat s výškou. I vstoupil se svým 
elektroskopem v Ústí nad Labem do balonu a zjistil 
pravý opak a tak objevil kosmické zá
Nobelovu cenu. Někdy se vyplatí o vě

 

Burzovní hodnota firem
Hodnota velkých firem je srovnatelná s
mnohých zemí. 

 Firma Miliardy 

1 Apple 427 

2 Microsoft 206 

3 IBM 186 

4 Samsung 156 

5 Google 154 

6 Intel 117 

7 Oracle 117 

8 Qualcomm 85 

9 Cisco 82 

10 Amazon 81 
 

Máte rádi pálivé papri
V rozumné míře dodají jídlu ten správný šmak a 
v teplých krajích snad i desinfikují trávicí trakt. 
Ovšem nesmí se to přehnat. Za vše m

Bát se ho však nemusíte, protože smrtelnou dávku 
představuje asi osm kilo silně pálivých paprik. 
Některé chilí papričky s vysokým obsahem však 
mohou vyvolat dechové potíže, nevolnost a 
zvracení…. o sliznicích nemluvě. Letos byla v
vyšlechtěna nová odrůda Trinidad Morgua Scorpion
jejíž plody o velikosti golfového míč
miliony Scovilleho jednotek pálivosti. Odr
4000x pálivější, než běžná feferonka a 350x páliv
než Tabasco. Jistě by dokázala  ud
plamenomet. 

 Jsou sebevraždy okrajové?
Za roky 2006 až 2010 zemřelo vlastní rukou 7 120 
lidí, to je o 1 685 lidí více než mrtvých p
nehodách. Na celkovém počtu úmrtí se sebevraždy 
podílejí zhruba 1,3 %. Statisticky nejvíc sebevrah
rozhodne ukončit život v jarních mě

r 3,24 m a váží 24 tun. Je to 
ený pohyblivý zvon v Evropě, 

ěný na tón hluboké 
i významných církevních i státních 

ležitostech. Dne 6. ledna 2011, u příležitosti 
, se zvonu zřítilo a 

zvon tohoto typu je zvon 
pána ve Vídni, který váží 

a byl vyroben v letech 1951-1952 náhradou 
vodní zvon z roku 1711, ulitý z děl, ukořistěných 

en požárem kostela za II. 

eské republice je zvon 
Zikmund, který se nachází ve věži Svatovítské 

. Ve starší literatuře se 
 podle novějších 

Zvonovina, tak se nazývá slitina, která se na lití zvonů 
používá dnes, se skládá ze 78 % mědi a 22 % cínu. 

v minulosti nebyl pravidlem, 
ed 1500 lety se zvony spíše 

obsahovaly tedy více 
                            net 

ada našich znalostí je dost 
 

cí a znalostí bereme jako známou 
 jsme se o tom učili už na střední 

íklad o existenci kosmického záření 
dci se podivovali nad tím, proč 

se jim vybíjejí lístkové elektroskopy nabité statickou 
ření z pozemských 
srpnu 1912 napadlo 

 Hesse, že pak by 
výškou. I vstoupil se svým 

Ústí nad Labem do balonu a zjistil 
a tak objevil kosmické záření a získal 

kdy se vyplatí o věcech přemýšlet. 

Burzovní hodnota firem  
Hodnota velkých firem je srovnatelná s HDP 

Miliardy € HDP státu 

 Švýcarsko 

 Thajsko 

 Portugalsko 

 Izrael 

 Česko 

 Peru 

 Alžírsko 

 Kazachstán 

  

 Bangladeš 
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Řešení logické 

 

Tak nám zem
voperování bypasu. M
„Neil Armstrong letí ke hv
jeho první kroky po M
v Týně nad Vltavou v
fantastické. Tehdy se zdálo být jistým, ž
přistání lidí na 
zvolil jiné priority
mnohem neč
začínají odcházet legendy našeho mládí. Zdá se nám 
to divné a tak n
zafixované v
podobně jako spolužáky z
to má připomenout, že ani my už nejsme , to co 
tenkrát. N
relativně poř
schodů, či nedobíhá autobus.
spíše mimo nás, až na ty, co se ho p
sportováním snaží 
duševní stárnutí
Pozitivním myšlením, zvídavostí, stále se o n
zajímat, na n
hledat. Stále p
k vyhasnutí 
tak trochu dít
se o nás starají a 
nedospějeme, jen ty hra

Já si zatím nest
videokamera s
možnosti programování v
aby se k vám 
jmenuje? Sakr

eznu nebo květnu. Hlavní důvod je zřejmě v tom, že 
na podzim se do svých smutků ponoří větší část lidí, 
takže deprese působí přirozeněji. A naopak, na ja
kontrast mezi tichou depresí a radostí, která visí ve 
vzduchu, mnohem zřetelnější. Nejvíce sebevražd je 
mezi 50. a 60. rokem. Ze způsobu provedení jasn

ěšení. Na druhém místě je u žen jed a u muž
 

toupení r ůzné hodnoty IQ
Tak kdepak jste vy? 

Popis a předpoklady % lidí

Inteligence geniů. Absolutní 
předpoklady pro tvůrčí činnost, určuje 
ostatním směr poznání 

0,2%

Výjimečná superiorní inteligence. 
Mimořádné předpoklady pro tvůrčí 
činnost, vynikající manažeři nebo 
odborníci 

2,8%

Vysoce nadprůměrná inteligence. 
Snadno vystuduje vysokou školu, 
může dosáhnout vynikajících 
výsledků v tvůrčí a manažerské 
činnosti 

Nadprůměrná inteligence. Vystuduje 
vysokou školu, při vysoké 
pracovitosti může získat mimořádné 
pracovní místo 

12%

Vysoce průměrná inteligence. 
Vysokou školu vystuduje jen 
s potížemi. Důsledností a pracovitostí 
může získat společenské zařazení 
předchozí kategorie 

25%

Průměrná inteligence. Dokáže složit 
maturitu, v práci se uplatní ve 
středním postavení 

25%

Slabě podprůměrná inteligence. 
Dokáže absolvovat základní školu a 
dobře se uplatnit v manuálních 
profesích 

10%

Nižší stupeň mentální retardace. 
S problémy zvládne základní školu, 
úspěšný ve zvláštní škole 

10%

Lehká mentální retardace. Je-li dobře 
vedenm zvládne zvláštní školu 

6,8%

Střední mentální retardace. 
nevzdělatelný, ale osvojí si 
sebeobslužné návyky 

Těžká mentální retardace. 
Nevzdělavatelný a nevychovatelný 

    ze 100+1

logické úlohy:   X – VIII = II 

A slovo záv ěrem 
Tak nám zemřel Neil Armstrong, v 82 letech po 
voperování bypasu. Měl ale krásný nekrolog v 
Neil Armstrong letí ke hvězdám…“. Sledoval jsem 

jeho první kroky po Měsíci časně ráno v kasárnách 
nad Vltavou v kanceláři staršiny roty a b

é. Tehdy se zdálo být jistým, že se dožiju i 
řistání lidí na Marsu. Svět ale udolal komunizmus a 

zvolil jiné priority a dožil jsem se spousty jiného, 
mnohem nečekanějšího. Je zajímavé, jak pomalu 
čínají odcházet legendy našeho mládí. Zdá se nám 

né a tak nějak nepatřičné. Legendy máme totiž 
zafixované v  té etapě, kdy se staly legendami

ě jako spolužáky z gymnázia. Ale možná nám 
řipomenout, že ani my už nejsme , to co 
Naštěstí člověk to své „já“ cítí tak ně
ě pořád stejně. Tedy pokud nejde zrovna do 

i nedobíhá autobus. Fyzické stárnutí jde 
mimo nás, až na ty, co se ho přiměř

sportováním snaží více či méně úspěšně oddálit
duševní stárnutí máme trochu více „ve svých rukách
Pozitivním myšlením, zvídavostí, stále se o ně

zajímat, na něčem „pracovat“ a na Googlu ně
Stále přikládat pod kotel, aby nedošlo 

vyhasnutí a vyhoření. Zkrátka mít koníčky a 
tak trochu dítětem. My muži to máme snadnější, ženy 

nás starají a říká se, že stejně nikdy úpln
ějeme, jen ty hračky jsou stále dražší.  

Já si zatím nestěžuju. V poslední době mi učaroval
ideokamera s velkým rozlišením a objektové 

možnosti programování v Javě. Taky to pomáhá tomu, 
vám nenastěhoval, ten, no jak on se

? Sakra….no, ten Němec…  jo, Alzheimer.

v tom, že 
st lidí, 

ji. A naopak, na jaře je 
kontrast mezi tichou depresí a radostí, která visí ve 

Nejvíce sebevražd je 
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 je u žen jed a u mužů 
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kách“. 
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ikládat pod kotel, aby nedošlo 

 zůstat 
ější, ženy 

ě nikdy úplně 

ě čarovala 
a objektové 

Taky to pomáhá tomu, 
hoval, ten, no jak on se jen 

jo, Alzheimer. 


