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Slovo úvodem 

Užili jsme si domácí mistrovství světa v hokeji a na 
chvíli opět pocítili ten vzácný pocit národní hrdosti, i 
když to nedopadlo až nejvýše, což jsme o všem po 
pravdě ani nečekali. Ale propadák to rozhodně nebyl. 
Zmrzlí také chladili s mírou a bez zhoubných mrazíků. 
Teď nás čeká ještě Medard a doufejme, že jeho kápě 
nebude příliš nasáklá a vykape spíše u sousedů. A my 
se budeme těšit na to opravdové léto, až budeme zase 
hartusit na ta „hrozná vedra“. 

Motto 

V nejzkaženějším světě je nejvíc zákonů  

Z citát ů, reklam, inzerát ů a…  
 " Často nejde o to, co řekneš, ale jak to řekneš“.  
„Naše bohatství nespočívá v tom, co vlastníme, nýbrž 

v tom, bez čeho se neumíme obejít“. 
„Dnešek je zítřek včerejška“. 
„Je celá řada mužů, kteří se dvoří ženám, a kteří by se 

octli ve velkých rozpacích, kdyby byli vyslyšeni“. 
„Chce-li žena udělat za věcí tečku, je z toho nakonec 

přece jen zase čárka“. 
„Kdo má peníze, koupí si americkou motorku. Kdo je 

nemá, zemře jinak“. 
„Miluj své nepřátele, ale buď rychlejší, než oni“. 
„Nejlepší způsob, jak si zapamatovat narozeniny své 

ženy je jednou na ně zapomenout“. 
„V demokracii má každý člověk stejnou cenu. Dva 

hlupáci tedy mají větší cenu, než jeden produktivní a 
chytrý člověk“. 

Víte, že? 
• Brambory nešednou, jablka nehnědnou – díky 

genetické manipulaci http://jdem.cz/br4u57 

• Jen asi 2% záznamů pořízených bezpečnostními 
kamerami shlédne lidské oko. Průměrný 
Londýňan je denně zachycen asi 300 kamerami. 

• Oběžná dráha Země leží za hranicí oběžných drah 
zaručujících dostatečné teplo pro kapalnou vodu. 
Bez některé z forem skleníkového efektu by byla 
voda na Zemi zamrzlá. Paleontologické nálezy 
naznačují, že v jednom okamžiku poté, co 
modrozelené sinice (Cyanobacteria) kolonizovaly 
oceány a vyčerpaly z atmosféry oxid uhličitý, 
selhal skleníkový efekt a podle jedné z teorií 
zemské oceány nejspíš zcela zamrzly na 10 až 
100 miliónů let. 

 

Zajímavá úloha  

Dokážete rozstříhat a poskládat červený čtverec tak, 
aby vznikl znak červeného 
kříže o stejném obsahu? 
(Kříž se skládá z pěti 
stejných čtverců)  

Evoluce civilizací 
Jednotlivé živočišné a rostlinné druhy mají své geny a 
podléhají evoluci. Mění se, vyvíjejí a případně i 
zanikají. Jednotlivec je z hlediska druhu nepodstatný, 
al e jeho život je důležitý z hlediska budoucího přežití 
tohoto druhu. Tolik biologie. 
Existuje něco obdobného na úrovni národa nebo spíše 
civilizačního okruhu? Roli genů zde přebírají tzv. 
memy, které jsou jednotkou kulturní dědičnosti. Jsou 
to myšlenky, názory, zvyky, ale i nařízení a  zákony, 
které se předávají dalším generacím. Celkově bychom 
to mohli shrnout pod pojem společenský hodnotový 
systém, což je taková obdoba genotypu u 
biologických druhů. Na naší planetě existuje řada 

civilizačních okruhů. Některé jsou relativně izolované, 
jako archaická společenství domorodců jiné spolu čile 
komunikují, obchodují a soutěží. V dnešním 
globalizovaném světě izolace ubývá a stále většího 
významu nabývá interakce těchto civilizačních 
okruhů. Historicky byly tyto interakce spíše 
darwinovské, násilné, ve smyslu soutěže o přežití a 
dominanci. Ani zrod humanizmu na tom mnoho 
nezměnil a minulé století přineslo ty nejhorší střety. 
Euroatlantický civilizační okruh se zejména 
posledních dvaceti let se snaží razit myšlenky – memy 
– pokojného soužití na základě demokratických 
pravidel.  V jejich rámci dospěl k politické 
korektnosti, zahrnující i multikulti, genderovou 
rovnost, svobodu vyznání a sexuální orientace. Také 
sociálnímu systému, chránícímu ty neúspěšné. To je 
docela nové, nedarwinovské pojetí, připouštějící 
diskuzi, kritiku, paletu názorů. Obohacuje nás to v 
některých směrech, ale současně i ohrožuje ve 
směrech jiných, jako je třeba soutěž o přežití s jinými 
civilizačními okruhy. Ve svém základním memu 
nejsme však úplně holubičí. Snažíme se o vývoz 
našich memů, zkráceně demokracie, do ostatních částí 
světa a tím naplnit pud zachování a rozšíření okruhu. 
Nejsme v tom však proti našemu očekávání a víře v 
nadřazenost našeho systému příliš úspěšní. A to ani 
tehdy, když vývoz idejí podpoříme silou. 
Všechny civilizační okruhy mají totiž pocit své 
jedinečnosti a nadřazenosti nad jinými. Vznikaly za 
různých podmínek a mají svou memovou historii. Tak 
jako není  jednoduše možné naroubovat genový 
systém jednoho organizmu do rozdílného a myslet si, 
že to bude fungovat, nelze z krátkodobého hlediska 
(několika generací) naroubovat demokracii do jiného 
civilizačního okruhu. Můžeme s nimi pouze 
dlouhodobě soutěžit v rámci společenských 
evolučních zákonů, které možná ještě ani v detailnější 
podobě neznáme. 
Jaké máme dlouhodobější šance v této soutěži? Lze 
říct, že náš civilizační okruh je ze všech ostatních 
nejvíce nedarwinovský. Nejvíce se vymykáme 
evolučním zákonům.  Jenom lidem je vlastní, že se 
mohou silou své vůle vymknout (nebo možná spíše 
pokusit se vymknout) svým vlastním genům.  
Nejmarkantnějším důkazem toho je antikoncepce či 
možnost sebevraždy. A v oblasti memů je takovým 
vymknutím bezbřehá diskuze, pluralita názorů, 
nerozhodnost v jednání. Prostě to, co rozmělňuje 
přímý směr k přežití, případně rozšíření civilizačního 
okruhu. Ostatní civilizace tímto neduhem zjevně 
netrpí a jsou mnohem více darwinovské. Naším 
nosným memem, již po více jak sto let, byla 
technologie a technický pokrok. To a ne přímo 
demokracie nám zajistilo dominantní postavení. V 
současném globalizovaném světě, však již tento mem 
poněkud vyčpěl a ztrácí na důležitosti. Memetické 
atributy naší vysoké životní úrovně paradoxně 
nevedou k snaze o napodobení v domovských 
civilizacích, ale zdvihají vlnu imigrace. Počáteční 
vděčnost imigrantů však záhy vyprchá a oni erodují 
naši společnost.  Naše ostatní memy jsme působením 
plurality úspěšně relativizovali. Neurčité a poněkud 
rozplizlé memy se pak špatně šíří v jiném prostředí. 
Zejména, když proti nim stojí memy silné a jednotící, 
jako třeba učení koránu. Mem, který uznávají a šíří 
prakticky všichni příslušníci muslimského 
civilizačního okruhu. Relativizovat nebo dokonce 
zpochybňovat ho je zakázáno a sankcionováno. 
Podobné jednotící memy mají i budhisté, hinduisté či 
domorodá společenství. To zajišťuje jejich stabilitu. 
Vzpomeňme, co dokázala národní a sebezáchovná 
vize v Německu třicátých a čtyřicátých let. Němci s ní 
přeorali většinu Evropy. Také idealistická levicová 
utopie blahobytu pro všechny se neustále vrací po 
jednotlivých nezdarech v obměněných podobách. 
My máme velmi daleko k predátorské civilizaci, 
zatímco ta muslimská má ještě své přírodní instinkty. 
Jasného nepřítele a jak s ním naložit. Paradoxně má 
nad námi navrch svými jednoduchými, ale účinnými a 

dominantními memy. Navíc proti nám pracují nejen 
společenské memy, ale i lidské geny. Náš pohodlný 
životní styl redukoval naši porodnost a ta je velmi 
významným dlouhodobým faktorem v přežití a 
konkurenci civilizací. Řada desetiletí pohodlného 
života bez rizik zcela otupila náš pud sebezáchovy a 
ostražitost. 
Civilizačně jsme možná zazářili, ale evolučně jsme na 
vyhynutí.  

Čeká nás slunovrat 
Letní slunovrat 21.6. hrál v lidské historii vždy 
významnou roli. Ač astronomický vrchol léta, 
klimatické léto vlastně otvírá.  

Kupadelné svátky je označení pro slovanské oslavy 
letního slunovratu. Byly vázány na církevní svátek 
Jana Křtitele (rusky Иван Купала – Ivan Kupala), tj. 
na svatojánskou noc z 23. na 24. června. Svatojánská 
noc má magický nádech. Je to noc vhodná pro 
předvídání budoucnosti, seznamování, léčení pomocí 
léčivých bylin a hledání pokladů. Pokud chce dívka 
znát svého budoucího manžela, má nasbírat sedm 
různých květin (nebo raději devatero), které si položí 
pod polštář. V noci se jí pak bude o jejím nastávajícím 
zdát. Keltové spojovali léčivou sílu slunce s 
uzdravující mocí vody. Také byla hořící kola pouštěna 
z kopců nebo kutálena po polích, nebo se hořícími 
větvemi točilo, aby vznikl dojem ohnivého kola 
symbolizujícího slunce. I v jiných krajích se 
považovala v době slunovratu (Keltové Alban Hefin, 
Skandinávie Midsommar) voda za léčivou. Večerní 
koupeli se přisuzovala očistná a čarovná moc. A které 
kvítí patří mezi to magické devatero? Kopretina, růže 
(může být šípková), smolnička, chrpa, rozchodníček 
(rozchodník prudký), mateřídouška, čičmudíček/ 
tučmužík (netřesk),  fialka (polní maceška), zvonek.  

O letním slunovratu se narodila řada významných lidí, 
jako Benazír Bhuttová, pákistánská politička, Jean-
Paul Sartre, francouzský filozof, spisovatel, dramatik, 
Michel Platini, francouzský fotbalista. Jistě znáte i 
někoho významného nebo drahého ve vašem okolí, 
který se zrodil o slunovratu. Nebyly však jen radosti. 
Ten den v r. 1621 skončilo na Staroměstském náměstí 
27 českých pánů, generál Heliodor Píka byl 
komunisty oběšen v plzeňské věznici Bory. Zemřel 
také Sukarno, indonéský politik. 

Celkově je letní slunovrat příjemným a oblíbeným 
svátkem. Tak si ho hezky užijte i oslavte. 

Jsme posedlá a trochu ujetá 
civilizace 

Za starých časů, tedy před rokem 2007, měla rychlost, 
kterou makléři obchodovali, své meze. V burzovních 
sálech totiž stále pracovali živí lidé, a pokud jste chtěli 
něco koupit nebo prodat, museli jste tak učinit jejich 
prostřednictvím. Jenže kolem roku 2007 už burzy 
sestávaly téměř výhradně z počítačových skříní 
naskládaných na sebe v datových centrech. Rychlosti 
transakcí, které se v nich odehrávaly, již lidé nestáli v 
cestě. Jediným omezením byla nyní doba, za kterou 
elektronický signál dorazil z Chicaga do New Yorku, 
či přesněji z datového centra v Chicagu, v němž sídlila 
CME, Chicagská komoditní burza, do datového centra 
kousek od sídla Nasdaqu v Carteretu v New Jersey. 

A tak najednou začalo jít o milisekundy (tisícina 
vteřiny). Datové spoje stávajících operátorů tu 
vzdálenost zvládali za 16-17 ms. Ideální kabel by to 
dokázal za 12 ms a to by mohlo přinést průlom do 
elektronických obchodů využívajících chvilkových 
rozdílů cen mezi Chicagem a New Yorkem. Jeden 
podnikatel si toho všiml a tak neváhal iniciovat 
investici nového 1 330 km dlouhého kabelu, který 
neobcházel Alleghenské pohoří jako ostatní, ale 
protuneloval ho. Stálo to 300 mil. USD, ale docílil 
rychlosti vysněných 13 ms. 



Detektivem v Excelu 
Nedávno jsem zkoumal jeden excelovský sešit z netu, 
který demonstroval výpočet sazby RPSN půjčky. 
Chtěl jsem pochopitelně najít vzorce, které se k tomu 
používají. Na místě dynamického výsledku byl však 
jen odkaz =H289. A v buňce H289 jen bílo. Tak jsem 
zvolil volbu Vzorce/Zobrazit vzorce a ejhle náhle bylo 
jasno, jak se to počítá. Bylo mi divné, že když zruším 
zobrazení vzorců v buňkách, neobjeví se místo nich 
vypočtené hodnoty. Tak jsem googlil, až jsem zjistil, 
že když chcete skrýt obsah buňky, stačí zvolit Formát 
buněk/Číslo/Vlastní a do formátu uvést ;;; (tři 
středníky) a nikdo neuvidí čísla v buňkách. Takže 
stačilo vrátit formát na Obecný. To by se vám také 
mohlo někdy hodit. 
 

Jsme hloupá protestní 
civilizace? 

V červnu 1997 byla 14letému Nathanu Zohnerovi 
udělena v Idaho Falls cena za návrh a uskutečnění 
veřejné ankety, která přinesla velice varovné 
výsledky. Cílem projektu nazvaného „Jak jsme 
lehkověrní“, bylo zjistit, jak jsou lidé ochotni uvěřit 
šarlatánům, podvodníkům a katastrofistům, kteří ve 
společnosti šíří obavy ze všech možných škodlivých 
vlivů našeho prostředí. Podle projektu mladík žádal 
dospělé lidi, aby podepsali petici, která požadovala 
striktní kontrolu nebo úplný zákaz chemikálie 
"dihydrogen monoxid" , a to z vážných důvodů: Tato 
chemikálie může u člověka způsobit zvracení a 
nadměrné pocení, je hlavní složkou kyselých dešťů, 
může způsobit v v plynném stavu těžké popáleniny, 
může zabít, je-li náhodně vdechnuta, podílí se 
významně na půdní erozi, výrazně snižuje účinnost 
automobilových brzd a byla také zjištěna v 
rakovinných nádorech u pacientů v terminálním stadiu 
choroby.   
Zohner oslovil celkem padesát lidí a ptal se, zda 
podporují zákaz dihydrogen monoxidu. Čtyřicet tři 
z dotázaných petici podepsali, šest zůstalo 
nerozhodných a jen jediný se usmál a odpověděl, aby 
si hoch nedělal žerty, že jde přece o obyčejnou vodu. 
Mladík sám byl výsledky své ankety překvapen, ale 
především znechucen tím, že dospělí lidé jsou tak 
málo vzdělaní a tak snadno se dají ovlivnit. Novinář J. 
K. Glassmann, který o anketě a dalších podrobnostech 
informoval veřejnost, navrhuje používat termín 
"Zohnerizmus" pro metodu, jak s demagogickým 
použitím nesporných faktů lze dovést populaci, 
vědecky a matematicky nevzdělanou, ke zcela 
chybným postojům.   z netu  

Jak silný je náš pas? 
Nemám na mysli ten pivní, ale ten úřední.Pas Čechům 
otevírá bezvízový přístup do 138 zemí světa, což je 
společně s Maďarskem nejvíc z postkomunistických 
zemí. Polsko a Slovensko (137), Slovinsko (135).   
Nejlépe jsou na tom Američané a Britové (147 zemí), 
nejhůře Barmánci či Palestinci (28 zemí).    Největší 
stát světa Rusko (98 zemí bez předem žádaného víza). 
My jsme na 25. místě ve světě a to není tak zlé. 

 

Jaká je alternativa demokracie? 
V poslední době stále více žehráme na neduhy 
demokracie, jako jsou bezbřehé nic neřešící diskuse, 
přijatá kompromisní a tudíž polovičatá řešení, korupce 
a populistické chování politiků a nastolení patové 
mocenské situace. Co s tím? Ostatní světové režimy se 
svými diktátory nám moc příkladu nedávají. Až na 
jeden a tím je Singapur, jehož zakladatel zemřel ve 
věku 91 let letos v březnu. Jmenoval se Li Kuang-jao 
a vůbec nebyl demokrat. Byl to inteligentní 
v Cambridge vzdělaný technokrat. Zavedl přísný, ale 
spravedlivý systém včetně tělesných trestů a povedlo 
se mu vychovat generace Singapurců k pracovitosti a 
pořádku. Dal jim blahobyt: začínalo se s průměrným 
ročním per capita příjmem 500 dolarů a prozatím se 
dosáhlo víc než stonásobného průměru 52 000 dolarů, 
což je výkon o 50 procent vyšší, než jaký je dnes ve 
Velké Británii, bývalé koloniální vládkyni Singapuru 
po dobu 150 roků. A přitom nezadlužil příští 
generace. Žít za své bylo jeho krédo. Pokud se chcete 
o Singapuru dozvědět více, přečtěte si dva zajímavé 
články Oty Ulče: 
 http://jdem.cz/br6k69  a http://jdem.cz/br6k78  
  

Zkracování URL 
Před nedávnem jsem vás seznámil s možností zkrátit 
příliš dlouhý odkaz stránky pomocí služby jdem.cz. 
Takových služeb je ovšem mnohem více. Další jsou: 
1url.cz, zip.er.cz, kuc.cz, bit.ly, googluj.cz, riz.cz, 
cli.gs nebo oblíbené TinyURL.com. Některé nabízí i 
statistiku, kolikrát uživatel na zkrácenou adresu klikl. 
 

Švédské ženy jsou dál( 
U nás má slovo feministka trochu pejorativní nádech, 
ale ve Švédsku jsou všechny ženy tak trochu 
feministky. Dosáhly už toho, že muži rezignovali a 
všichni se snaží, aby všechno a všeho bylo "lagom", 
tedy tak akorát, a půl na půl. Začaly trvat na tom, že 
značka pozor přechod je genderově nesprávná, a tak 

vznikla značka s přecházející panenkou, rovněž na 
přechodu vás na semaforu informuje panenka v sukni, 
zda jít či stát. 
Ženy v armádě si zase vyžádaly speciální "bojové" 
podprsenky, ale ještě předtím si vymohly kastraci lva 
ve znaku Severské bojové skupiny. Bylo jim 

vyhověno a přes námitky heraldiků byl lev v roce 
2007 zbaven své ozdoby. Nabízím obrázek před a po 
této "operaci". Všimněte si, že lev po kastraci poněkud 
přibral. 
Na švédských toaletách zase můžete zahlédnout tuto 

nálepku. A to mě děsí. No, vývoj musí jít kupředu, ale 
já snad už domočím vstoje.  dle netu  
 

Praha vyčuhuje 
Na konci roku 2014 v ní statistici naměřili pouze 2,5% 
míru nezaměstnanosti. To je spolu s německým 
regionem Horní Bavorsko nejméně v celé Evropské 
unii. 

 Region Nezaměstnanost 
1-2 Praha 2,5 % 

1-2 Oberbayern (Německo) 2,5 % 

3 Tübingen (Německo) 2,6 % 

4 Oberpfalz (Německo) 2,7 % 

5 Niederbayern (Německo) 2,8 % 

Na opačném konci tabulky potom skončily španělské 
a řecké regiony. Andaluzie 34,8 %, Kanárské ostrovy 
32,4 %. 

V čem je náš problém? 
To možná nejlépe ilustruje vtip z Neviditelného psa: 

Volá chlapeček do rádia: 

„Nenávidím ostatní rasy! Jsem rasista?“ 

Hlasatel se vážně zamyslí: 

„To je složitá otázka, chlapče. Pokud jsi Žid, tak jsi 
ortodoxní, pokud jsi muslim, tak jsi pravý 
mudžahedín, pokud jsi Japonec, tak jsi vlastenec, a 
pokud jsi černoch, tak jsi nevinná oběť bílého teroru. 
Ale pokud jsi běloch… tak jsi zasraná fašistická 
svině!“ 

Znáte Pawlovnii? 
Pawlovnie plstnatá, též jako čínský císařský strom, je 
parkovým okrasným stromem s nápadnými 
modrofialovými zvonkovitými květy. Pochází z 
jihovýchodní Číny. Teď krásně kvete v mnoha našich 
parcích. U Anděla, v Grébovce, na Malostranské i 
jinde. http://jdem.cz/bsaw36 

 

Rusové vyvíjejí vlastní mobilní 
systém 

Rusové jsou nyní nedůvěřiví k všemu západnímu. 
Bojí se, že 95%ní dominance dovozních systémů 
v mobilech znamená i bezpečnostní ohrožení. Pomocí 
„zadních vrátek“ by mohly prozrazovat polohu 
uživatele či citlivé údaje. Proto chtějí od finské 
společnosti Jolla koupit její systém a upravit si ho 
k obrazu svému. Po odhaleních Edwarda Snowdena se 
obávají, že by západní služby mohly odposlouchávat 
ruské občany. A tak si raději vytvoří svůj systém 
s vlastními „zadními vrátky“.  http://jdem.cz/bsawy2 
    Asi 140 amerických společností se obrátilo na vládu 
Baracka Obamy. Chtějí, aby zamezila požadavku na 
vytvoření zadních vrátek k zabezpečeným systémům. 
 
Řešení úlohy:  
 
 
 

A slovo závěrem 
Také se vám k stáru změnily chutě? Já si už dnes jídla 
bez zeleninových příloh ani nedovedu představit. A to 
i „vařených“, resp.  blanžírovaných a s máslem či 
slaninou. Jím tak mrkev, fazolky, cuketu, lilek, chřest 
a nebráním se dalším experimentům. Přitom, kdyby 
mi tato jídla nabízel někdo v mládí, tak rezolutně 
odmítnu a zůstanu raději o hladu.  
Ale nebráním se ani ostřejším jídlům a sojovka či 
ústřicovka jsou mými kamarády. 


