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Slovo úvodem
Poslední doba přináší konkuren
abstinentům nebo aspo
Z hlediska rozložení IQ je to asi lehce o
silnicích zahyne řádově více lidí, ale to už jsme p
podobně jako účinnost Karnotova cyklu. Tohle jsou 
naprosto zbytečná úmrtí i když by byl též 
zajímavý údaj o počtu úmrtí na otravu etanolem.

Motto

Nikdy nesoupeř s blbcem! Stáhne T
úroveň a tam tě převálcuje svými zkušenostmi 

Z citát ů, reklam, inzerát
 „Netrap se lidmi ze své minulosti. Existuje 
proč se nedostali do tvé budoucnosti
„První dojem , podruhé neud
„Pouštěj se do bitev, které jsou dost velké, aby stály 
za to a dost malé, aby si v nich mohl zvít
„Prvním stupněm debility je pocit geniality
„Že lidstvu dojde uhlí a 
kamennou přece taky neukon
ale nástup železa“! 

 

Víte, že?
• Nejrychleji rostoucí rostlinou je bambus, který za 

den dokáže vyrůst až o 93 cm
cm.. Největší druhy dor

• Kartáček na zuby byl vynalezen v
15. st, když na kost nebo kus bambusu upevnili 
štětiny z prasete. Teprve od r. 1938 se používají 
štětiny nylonové. 

• Korea stěhuje své vládní instituce do nového 
„hlavního“ města Sedžong asi 120 km jižn
Soulu. V letech 2014 
ministerstev. Soul je p
blízko severokorejské hranici.

  

Iberské st
Již jen vyslovení názvu Cádíz vyvolává nádech 
romantiky a dobrodružství. Je to menší m
tisíci obyvateli v západní
založeno Féničany před rokem 1000 p
tradice 80 let po Trojské válce. V tomto m

nejvyšší nezaměstnanost v celém Špan
Historická část je na malém poloostrov
obklopena mořem. Z památek stojí za 
především katedrála s v
odkud je nádherný výhled na celé m
Problém však byl v tom, že nebylo kde zaparkovat. 
Objíždíme tedy celé mě
na parkovišti u nádraží, i když obyt
nechtěli. Kromě katedrály a pob
uchvátil zejména nádherný park se spoustou vody, 
květů a nádherně sestř
jsme se také konečně
jednohubky, které se servírují k pití. Vyhlášenou 

  možno nalézt též na http://hlubucek.net

O I S†
Nepostradatelný informační a inspirační zdroj pracovník

Slovo úvodem  
řináší konkurenční výhodu 

m nebo aspoň pivařům a vinařům. 
hlediska rozložení IQ je to asi lehce očistné a na 

řádově více lidí, ale to už jsme přijali 
činnost Karnotova cyklu. Tohle jsou 
čná úmrtí i když by byl též jistě 
čtu úmrtí na otravu etanolem. 

Motto 

s blbcem! Stáhne Tě na svoji 
eválcuje svými zkušenostmi  

ů, reklam, inzerát ů a…  
Netrap se lidmi ze své minulosti. Existuje důvod, 

se nedostali do tvé budoucnosti“. 
První dojem , podruhé neuděláš“. 

j se do bitev, které jsou dost velké, aby stály 
za to a dost malé, aby si v nich mohl zvítězit“. 

m debility je pocit geniality“. 
Že lidstvu dojde uhlí a ropa? No, a co? Dobu 

ece taky neukončil nedostatek kamenů, 

Víte, že? 
Nejrychleji rostoucí rostlinou je bambus, který za 

ůst až o 93 cm, obvykle 3 – 10 
tší druhy dorůstají výšky až 40 metrů. 

na zuby byl vynalezen v Číně konce, 
15. st, když na kost nebo kus bambusu upevnili 

prasete. Teprve od r. 1938 se používají 

ěhuje své vládní instituce do nového 
ěsta Sedžong asi 120 km jižně od 

2014 - 17 tam přesídlí většina 
ministerstev. Soul je přelidněný a navíc příliš 
blízko severokorejské hranici. 

Iberské st řípky 3  
Již jen vyslovení názvu Cádíz vyvolává nádech 
romantiky a dobrodružství. Je to menší město se 130 
tisíci obyvateli v západní části Andalusie. Bylo 

ed rokem 1000 př. n. l., podle 
tradice 80 let po Trojské válce. V tomto městě je 

stnanost v celém Španělsku. 
st je na malém poloostrově, takže je 

em. Z památek stojí za zhlédnutí 
edevším katedrála s věží La Torre de Poniente, 

odkud je nádherný výhled na celé město a pobřeží. 
Problém však byl v tom, že nebylo kde zaparkovat. 

ěsto a azyl nakonec nacházíme 
na parkovišti u nádraží, i když obytňáky tam zrovna 

katedrály a pobřežního opevnění nás 
uchvátil zejména nádherný park se spoustou vody, 

řižených jehličnanů. Rozhodli 
ě ochutnat kultovní tapas – 

jednohubky, které se servírují k pití. Vyhlášenou 

možno nalézt též na http://hlubucek.net   
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restauraci z turistického průvodce jsme zastihli ješt
zavřenou a tak jsme zvolili jinou v okolí. Cerveza 
(pivo) bylo krásně studené, dobré a osv

tapas se ukázaly být dvěma plátky bagety, úsporn
pomáznuté máslem s plátkem sušené šunky 
(proscuito). Jeden pro každého. Ne, že by nebyly 
dobré, ale představovali jsme si b
byste chtěli celkem za 2 €. Na náb
dvěma obrovitými stromy o pr
mohutnými kořeny, které se ukázaly být fíkusem. Ve 
středomoří to halt roste samo. 

Sevilla je vnitrozemské město a je to hned znát na 
teplotě. Roku 750 se Andalusie stala sou
Córdobského emirátu. Pod vládou Almorávidské 
islámské berberské dynastie zažívá Sevilla následn
začátkem 12. st. období rozkv

rekonquisty byla Sevilla dobyta 23. listopadu 1248 
Ferdinandem III. Kastilským jako jedno z prvních 
měst ve Španělsku. Pro konec tohoto období je 
typické pronásledování Židů a Maur
konvertovat na křesťanskou víru nebo byli vyhnáni do 
okolních hor a přeměna všech muslimských mešit na 
křesťanské svatostánky. Roku 1649 postihla Sevillu 
epidemie moru, 
která zabila téměř 
50% všeho 
obyvatelstva (60 
tisíc mrtvých). Od té 
doby ztrácí Sevilla 
na významu a říční 
břehy se zanášejí 
pískem. 

V centru se nedaří 
zaparkovat a tak 
odjíždíme do 
okrajových čtvrtí a 
poprvé sedáme na 
autobus. Naštěstí 
anglicky mluvící 
Španělka nás 
naviguje. Nejprve 
uprostřed parků na Plaza de España nacházíme 
nepříliš starý (1929), ale krásný komplex, u kterého 
nás zaujalo zejména filigránsky propracované bílé 
porcelánové zábradlí i s lampami. Jsou zde i kanály a 
vodotrysk a tak voda činí vedro snesiteln
Španělé hojně využívají. Odtud mí
univerzitní campus poskytující stín a chlad k p

           Jen pro vnit
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          Pravicový, liberální  chem.inž. ob

vodce jsme zastihli ještě 
enou a tak jsme zvolili jinou v okolí. Cerveza 

studené, dobré a osvěžilo. Ale 

ma plátky bagety, úsporně 
pomáznuté máslem s plátkem sušené šunky 

. Jeden pro každého. Ne, že by nebyly 
edstavovali jsme si bůh ví co. No, co 

€. Na nábřeží žasneme nad 
ma obrovitými stromy o průměru 1,5 m s 

eny, které se ukázaly být fíkusem. Ve 

sto a je to hned znát na 
. Roku 750 se Andalusie stala součástí 

Córdobského emirátu. Pod vládou Almorávidské 
islámské berberské dynastie zažívá Sevilla následně 

tkem 12. st. období rozkvětu. V rámci 

rekonquisty byla Sevilla dobyta 23. listopadu 1248 
Ferdinandem III. Kastilským jako jedno z prvních 

lsku. Pro konec tohoto období je 
a Maurů, kteří museli 

anskou víru nebo byli vyhnáni do 
na všech muslimských mešit na 

anské svatostánky. Roku 1649 postihla Sevillu 

na Plaza de España nacházíme 
liš starý (1929), ale krásný komplex, u kterého 

nás zaujalo zejména filigránsky propracované bílé 
porcelánové zábradlí i s lampami. Jsou zde i kanály a 

iní vedro snesitelnějším, čehož 
využívají. Odtud míříme přes 

itní campus poskytující stín a chlad k půvabné 

Torre del Oro (Zlatá v
strážnicí, postavenou za nadvlády Maur
třetině 13. století za ú

k řece. Ve st
památkou Sevilly je její katedrála, která je údajn
největší v Evrop
místech). Samoz
původní mešity. Již pon
sousedství krásn
květy, zatím bezlisté. Pr
katedrály další pam
ptáme asi t

ale Alcaz
rezignujeme a p
dav lidí a v 
z toho nějaká lidová slavnost s pestrým pr
jezdců a ř
trochu dopravní zmatek a tak se k našemu autu 

dostáváme busem až po p
oplocené parkovišt
deset večer zavírat. Opouštíme tedy Sevillu a hledáme 
vhodnou v

Jen pro vnitřní potřebu OIS! 
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Pravicový, liberální  chem.inž. občasník.   Založeno r. 1996

Torre del Oro (Zlatá věž), která byla vojenskou 
strážnicí, postavenou za nadvlády Maurů v první 

13. století za účelem ochrany cesty od Alcázaru 

ece. Ve středověku sloužila jako věznice.  Hlavní 
tkou Sevilly je její katedrála, která je údajn
tší v Evropě (to už jsme ale slyšeli na více 

místech). Samozřejmě stojí, jak jinak, na míst
vodní mešity. Již poněkolikáté objevujeme v jejím 

sousedství krásně fialově kvetoucí stromy s jemnými 
ty, zatím bezlisté. Průvodce situuje nedaleko 

katedrály další pamětihodnost – Alcazár, ale a
ptáme asi tří lidí, nikdo o ní neví. Katedrála, to ano, 

ale Alcazár? Tak upocení a horkem zmožení 
rezignujeme a přecházíme na druhý břeh řeky. Tam je 
dav lidí a v čele jízdní policie na koních. Vyklubala se 

jaká lidová slavnost s pestrým průvodem lidí, 
řady volských potahů. Město je plné lidí, 

trochu dopravní zmatek a tak se k našemu autu 

dostáváme busem až po půl desáté a to se má 
oplocené parkoviště, kde asi trochu ilegálně stojíme v 

er zavírat. Opouštíme tedy Sevillu a hledáme 
vhodnou větší benzinovou pumpu, kam bychom se 

 
asník.   Založeno r. 1996 

), která byla vojenskou 
v první 

elem ochrany cesty od Alcázaru 

znice.  Hlavní 
tkou Sevilly je její katedrála, která je údajně třetí 

(to už jsme ale slyšeli na více 
stojí, jak jinak, na místě 
kolikáté objevujeme v jejím 
kvetoucí stromy s jemnými 

vodce situuje nedaleko 
Alcazár, ale ať se 

lidí, nikdo o ní neví. Katedrála, to ano, 

r? Tak upocení a horkem zmožení 
eky. Tam je 

ele jízdní policie na koních. Vyklubala se 
vodem lidí, 

sto je plné lidí, 
trochu dopravní zmatek a tak se k našemu autu 

to se má 
stojíme v 

er zavírat. Opouštíme tedy Sevillu a hledáme 
tší benzinovou pumpu, kam bychom se 



přidali k pestré paletě 
vaří večeři a ti muslimští vytáhnou k
neomylným smyslem odhadnou sm
zakleknou k modlitbě. Tak se dá nocovat velmi 
ekonomicky (rozuměj zdarma), když se 
monotónním hukotem mrazák
něco kazivého. 

V Portugalsku nás uchvátily p
pláže. Vystupují z divokých rozeklaných skalních 
útesů a často je zdobí zlatavý písek.  Tvary skal 
připomínají věže, ale i plachty lodí. Objevují se v nich 
barvy od žluté, až po 
plastické vzory. Každý má možnost si najít tu „s
plážičku. Nejhezčí jsou od m
jihozápadní mys Cape Saint Vincent.  Na jižním 
podbříšku Portugalska je voda ješt
atlantickém pobřeží je už chladn
někdy jen pro otrlé, č
vybíhajících skaliscích jsou b
majáky i historické pob
k exotičnosti a atraktivnosti pob
neutuchající silou doráží st
A tam kdesi v dálavách je Amerika.

Zážitky z expedice Iberia 2012

 

Logická úloha
Na Archimédov
prý vytesán obrázek znázor
válec s vepsanou koulí a 
kuželem. Dokažte, že pro pom
objem
platí 1:2:3

 

 

 

Proč jsme tak 
Je zřejmé, že euroatlantická civilizace stále více 
zaostává ve schopnosti 
Asie. Proč tomu tak je? P
nepochybně se na nás podepsalo n
jsme byli na špici pelotonu a udávali tón. Ano,  
většina technických novinek a vynález
racionálně a individualisticky myslící Evropy a 
později Ameriky. To nás ukolébalo, že tomu tak m
být i v budoucnu, kdy se budeme živit prodáváním 
rozumu a služeb a to manuálno ponecháme na bedrech 
těch méně rozvinutějších oblastí. Doufali  jsme, že 
globalizace ještě víc podtrhne naši dominanci, když 
všichni budou jíst naše jogurty, pít colu a užívat náš 
software. Ale nějak se nám to vymklo z rukou. 
Učedník mnohokrát před
kdysi opovrhovaná zem
vyspělé státy. Kompletovali a kompletovali, ale s 
asijskou pílí a pracovitostí se také u
kde dnes jsou jihokorejské automobilky nebo 
elektronické koncerny LG nebo Samsung. My jsme 
utápěli svoji energii 
sociálním státě, svobodách a demokracii a oni 
pracovali a bohatli. I komunistická 
přehodila výhybku a když se v USA podíváte na zadní 
stranu výrobku, najdete tam v p
China. Všemocný kapitál m
rozložení. Z Wall-Streetu se st
ropným šejkům a pozdě
stále více a více dlužníkem asijských zemí. Na dobré 
bydlo si člověk zvykne snadno a když na n
nemá, tak než by ho opustil, rad
že ono se to nějak vyvrbí. Tak to je aspo
zhýčkaných euro-atlantickou civilizací. Když k tomu 
připočtete ještě řadu našich chyb jako realitní krize 
nebo přehnané ceny ně
divu, že se v tom začínáme
zároveň i nějakou pří
jistému znovu rozdání karet. 
jako dříve a je třeba se dynamicky p
změněné  situaci. Fyzikální a ekonomické zákony jsou 
neúprosnou  realitou. Kdo myslíte, že se této nové 
situaci lépe přizpůsobí? Zhý
jistotách toužící obyvatel  Západu nebo Asijec zvyklý, 
že co si sám nezíská, to nemá, navíc motivovaný ty 
„přemoudřelé“ dohnat a p
systém je více kolektivistický, vnímající souvislosti a 
celek na rozdíl od našeho individualistického 
analytického stylu koncentrovaného na detaily. 
Paradoxně pak může ud
pro lidi více i asijský osvícenecký diktátorský styl 
typu Singapuru. On je nau

 tiráků. Někteří opravují, jiní 
i a ti muslimští vytáhnou koberečky, 

neomylným smyslem odhadnou směr k Mekce a 
. Tak se dá nocovat velmi 

j zdarma), když se člověk smíří s 
monotónním hukotem mrazáků, těch tiráků, co vezou 

V Portugalsku nás uchvátily půvabné portugalské 
pláže. Vystupují z divokých rozeklaných skalních 

asto je zdobí zlatavý písek.  Tvary skal 
e, ale i plachty lodí. Objevují se v nich 

barvy od žluté, až po červenou a vyerodované 
plastické vzory. Každý má možnost si najít tu „svou“ 

jsou od města Lagos až po 
jihozápadní mys Cape Saint Vincent.  Na jižním 

ku Portugalska je voda ještě příjemná, ale na 
eží je už chladnější a navíc vlny jsou 

čehož využívají i surfaři. Na 
vybíhajících skaliscích jsou bělavé, stále funkční 
majáky i historické pobřežní pevnosti. Obojí přispívá 

nosti a atraktivnosti pobřeží, do kterého s 
neutuchající silou doráží stříbropěnné vlny Atlantiku. 
A tam kdesi v dálavách je Amerika. 

expedice Iberia 2012  

Logická úloha  
Na Archimédově náhrobku byl 
prý vytesán obrázek znázorňující 
válec s vepsanou koulí a 
kuželem. Dokažte, že pro poměr 
objemů kužele, koule a válce 
platí 1:2:3 

 jsme tak nepřizpůsobiví? 
ejmé, že euroatlantická civilizace stále více 

zaostává ve schopnosti čelit dynamické konkurenci 
tomu tak je? Příčin je jistě více, ale 
se na nás podepsalo několik století, kdy 

jsme byli na špici pelotonu a udávali tón. Ano,  
technických novinek a vynálezů pocházela z 

a individualisticky myslící Evropy a 
ji Ameriky. To nás ukolébalo, že tomu tak může 

být i v budoucnu, kdy se budeme živit prodáváním 
rozumu a služeb a to manuálno ponecháme na bedrech 

jších oblastí. Doufali  jsme, že 
víc podtrhne naši dominanci, když 

všichni budou jíst naše jogurty, pít colu a užívat náš 
jak se nám to vymklo z rukou. 

edčí mistra. Ukázala to i Korea, 
hovaná země kompletačních linek pro 

lé státy. Kompletovali a kompletovali, ale s 
asijskou pílí a pracovitostí se také učili. Podívejte se, 
kde dnes jsou jihokorejské automobilky nebo 
elektronické koncerny LG nebo Samsung. My jsme 

 v bezbřehých diskusích o 
, svobodách a demokracii a oni 

pracovali a bohatli. I komunistická Čína pomalu 
ehodila výhybku a když se v USA podíváte na zadní 

stranu výrobku, najdete tam v převážné míře Made in 
China. Všemocný kapitál mění své geografické 

Streetu se stěhoval nejdříve k 
ěji  se západ, a tedy i my, stává 

stále více a více dlužníkem asijských zemí. Na dobré 
k zvykne snadno a když na něj náhle 

nemá, tak než by ho opustil, raději žije na dluh s tím, 
jak vyvrbí. Tak to je aspoň ve státech 

atlantickou civilizací. Když k tomu 
adu našich chyb jako realitní krize 

ěkterých druhů akcií, tak není 
náme topit. Každá krize je vždy 

íležitostí, protože dochází k 
jistému znovu rozdání karet. Řada věcí už není tak 

eba se dynamicky přizpůsobit nové, 
né  situaci. Fyzikální a ekonomické zákony jsou 

Kdo myslíte, že se této nové 
sobí? Zhýčkaný a po klidu a 

jistotách toužící obyvatel  Západu nebo Asijec zvyklý, 
že co si sám nezíská, to nemá, navíc motivovaný ty 

elé“ dohnat a předehnat? Asijský životní 
istický, vnímající souvislosti a 

celek na rozdíl od našeho individualistického 
analytického stylu koncentrovaného na detaily. 

e udělat z dlouhodobého hlediska 
pro lidi více i asijský osvícenecký diktátorský styl 
typu Singapuru. On je naučil pracovat, dodržovat 

kázeň a postarat se o sebe. Dal jim slušné podmínky s 
důrazem na vzdělání. Zatímco náš, sociální stát 
vychovává spíše vychytralce a závisláky na státu. Ano 
i ta skvělá demokracie, která se zdála být tak 
fantastická se nám nějak rozpadá pod rukama.  Jednak 
mnoho zdrojů a energie vybíjí v nekone
diskusích, které díky převládající polarizaci 50:50 
nikam nevedou. A většinový systém, který by tato 
negativa alespoň trochu utlumil, nejsme schopni 
přijmout.  K jeho přijetí u nás povede z
nějaká velmi hluboká a vleklá krize.  Také 
volební cyklus se obrací proti nám. Než se politici 
dohodnou na vytvoření vlády i mezi sebou, zbývá jim 
pak velmi málo času na realizaci dů
protože v druhé půli volebního období 
podmiňuje snaha o znovuzvolení. A demokratický 
způsob volby v součinnosti s převládajícím IQ národa 
pak způsobí, že největší šanci na zvolení má politik 
populista ve stylu „slibem neurazíš“. Kolik už bylo 
vítězných destruktivních kampaní soust
na detail nebo chybu protistrany či slib nesplnitelného. 
A vždycky jim to národ zase spolkne, místo aby se 
ptal a jak byste to udělali vy? Dovedete si p
že by uspěl subjekt vyzývající k uskrovn
po deseti letech se to vrátí i s úroky? Ne, demokracie 
nedovede uvažovat v dlouhodobé perspektiv
tomu připočtete korupční prostř
byznysu a zločinu do státní moci, tak si 
tak tohle je ta demokracie? Masaryk se musí obracet v 
hrobě. Ona totiž demokracie není pro každého. 
Vyžaduje vyspělé nejen politiky, ale i voli
pro ty ostatní? Možná osvícená diktatura. Tak jsme se 
od asijského konkurenčního tlaku dostali až k naší 
demokracii. Ale ono to spolu úzce souvisí.
 

Proč jsou reformy nutné a musí
bolet? 

Vždyť ročně prakticky přibude absolutní hodnota 
dluhu z r. 1993 

 

Proč je v noci tma?
Zdánlivě hloupá otázka – přece protože nesvítí 
Slunce! Když se v lese kolem sebe rozhlédneme, 
uvidíme v každém směru nějaký strom. Zapl
zorný úhel, alespoň v horizontální rovin
jako s lesem na Zemi by to mělo být i s lesem hv
kosmickém prostoru. V každém smě
hvězda svítit. Hvězdy by měly bez mezer pokrýt celou 
klenbu a nebe nad hlavou by m
nesnesitelně zářit. Měl by tu panovat pekelný žár. 
Každá hvězda je přece cizí slunce, podobné tomu 
našemu. Jenže v noci je tma a chlad. 
nezměnila ani oblaka prachu pohlcující sv
by se časem také rozzářila. A tento rozpor se nazývá 
fotometrický paradox a zpopularizoval ho 
astronom Heinrich Olbers. 
Přijít na kloub tomuto paradoxu se pokoušelo mnoho 
astronomů a vědců. Snad definitivní te
fotometrickým paradoxem udělal v roce 1965 
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a postarat se o sebe. Dal jim slušné podmínky s 
lání. Zatímco náš, sociální stát 
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Utrácíme víc, než na co máme
jednotlivci. N
dobře nebo špatn
Říkáte, že tak
znamená, že máme vyšší platy a d
únosné a možná, že nejen, ž
zvyšovat, ale také klesnou. Zem
budeme kupovat mén
cigaret. Na dovolenou budem
po ČR. Naši p
přitom byli šť
za rozmařilost. Uv
předkové nebo dnešní Afrika, Asie. Ale abych 
nekončil pesimisticky 
aspoň pokud mi nekru

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

Vývoj HDP ČR (mil. Kč)

2010 2020

Vývoj státního dluhu v 

americký kosmolog Edward Harrison. Vyšel z 
soudobé kosmologie a ukázal, že hvězd zá

na obloze sice mnoho, ale přesto je jich málo na to, 
aby zaplnily oblohu celou. Proč? Vzhledem ke svým 
velikostem jsou navzájem příliš vzdálené. Dohlednost 
v tomto "řídkém lese hvězd" by proto měla být 
obrovská, asi 10 23 světelných roků do vzdálenosti, a 

23 let do minulosti. Podle modelu velkého 
esku (tj. standardního modelu) svítí hvězdy ale jen 

roků, takže vidíme do doby před jejich 
vznikem. Tam však vidíme tmu. Tato tma ale není 
pohledem na prázdný prostor, jak si mysleli třeba sta
stoikové. Je to obraz dávno vyhaslého ohn

ného plazmatu, které existovalo p
zdami v dobách, kdy byl vesmír mnohem mladší, 

hustší a teplejší. Teplota tohoto plazmatu byla p
i tisíce stupňů, tj. více, než je teplota vlákna b

žárovky. Dnes se však tento oheň jeví jako 
protože energie jeho světla vlivem rozpínání kosmu 

liš klesla. Žár vychladl. Záření však lze pozorovat 
citlivými přístroji v oboru mikrovln. Jde o tzv. reliktní 

zbytkové záření kosmického pozadí. Ukazuje se, 
že v tomto oboru celé nebe slabě a téměř rovnom

. Teplota odpovídající této neviditelné zá
nedosahuje ani tři stupně nad absolutní teplotní nulu. 
Není to už záře žhavého pekla, ale sinalý svit kruté
mrazu. Mrazu, který panuje v pekle, nikoliv v našem, 
ale takovém, jak si ho představují severské národy.

    z netu

Bájný fomepizol 
souvislosti s otravami metanolem se skloňuje bájný 

a drahý lék fomepizol. Je to 4-methylpyrazol
používá se jako protijed při otravách metanolem a 
etylenglykolem. Lze ho použít samostatně nebo v 

kombinaci s hemodialýzou.
vidíte ze vzorce je to látka celkem 
velmi jednoduchá a proto udivují 
mediální údaje o jeho ceně. 700 
1000 USD za ampulku s obsahem 
1500 mg. Navíc, když je to již p
vypršené platnosti patentu 
generikum. Fomepizol je 

kompetitivní inhibitor enzymu alkoholdehydrogenázy, 
katalyzuje počáteční fázi metabolismu 

etylenglykolu a metanolu na jejich toxické metabolity.
 metanolu je to formaldehyd a kys. 

čí, které působí v těle nevratné škody. Není
fomepizol, dostává pacient směs glukózy a etanolu. 
Metanol samotný se metabolizuje zhruba polovi
rychlostí oproti etanolu. Celková eliminace metanolu 
je pomalá, odpovídá zhruba sedmině rychlosti pro 
etanol. Navíc má etanol asi dvacetkrát vyšší afinitu k 
alkoholdehydrogenáze než metanol, proto je 
preferovaným substrátem. Během léčení se pacient 

 řízeném alkoholovém opojení. Smrtelná 
dávka pro člověka je cca 30 ml metanolu. Již požití 

- 10 ml může způsobit trvalou slepotu.
Povolený obsah v destilátech je 10 g na 1itr abs. 

Mimochodem víte, že kuchyňská sůl je jedovatě
než etanol? Její smrtelná dávka je 200 – 280 g, kdežto 
u etanolu 420 – 560 g. 
Takže je dobré se zamyslet s Nohavicou: „Pijte vodu, 

čistou vodu, pijte vodu a nepijte rum….“. 

ešení úlohy: 

A slovo záv ěrem 
Utrácíme víc, než na co máme. Jako stát i ně
jednotlivci. Někdo to tak nastavil a nezajímal se jestli 
ře nebo špatně a je-li to udržitelné. A my si zvykli
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znamená, že máme vyšší platy a důchody, než je 
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ČR. Naši předkové žili mnohem skromn
řitom byli šťastni. Náš dnešní standard by považovali 
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