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Slovo úvodem 

Září bylo pěkné, tak akorát, až na ten rozlůčkový 
tropický den. Na houbách jsem byl jednou a ani 
prašivka. Snad jste byli úspěšnější. No a už tu máme 
podzim. Netřeba truchlit, protože pěkný podzim může 
mít neméně půvabů, než jaro. Už ta nenapodobitelná 
paleta barev. Má snad jedinou vadu, že končí 
studenými plískanicemi a po něm přijde zima. Ale co, 
to je ještě daleko. Tak si ho užijte. 

Motto 
Naděje je dobrou snídaní, ale ne večeří.  

Z citát ů, reklam, inzerát ů a…  
 „Děti a psi hned poznají, kdo je má rád“. 
„Rodiče nadaných dětí věří na dědičnost“. 
„Je-li muž mužem, tak to z něho nevymlátíte“. 
„Když se žena zpovídá, chlubí se. Když se muž 

chlubí, vymýšlí si“. 
„Příležitosti jdou kolem, zatímco sedíme a litujeme 

ztracených možností“. 
„Běž k lékaři, nemoc už se najde“. 
„Bůh ti dává obličej. Smát se musíš sám“. 
„Tak dlouho se chodí bojovat za lidská práva, až se 

jde do mešity“. 
„Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, 

co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené 
jehně odmítá hlasovat“.       Benjamin Franklin  

Víte, že? 
• Třetina hvězd Mléčné dráhy v minulosti 

dramaticky změnila dráhu, což je poněkud 
znepokojující a naše galaxie není tak klidné 
místo, jak jsme si mysleli. http://jdem.cz/bsyqf2 

• Česká republika patří mezi deset 
nejbezpečnějších destinací světa. Vyplývá to ze 
žebříčku Global Peace Index, který každoročně 
vydává organizace Institute for Economics and 
Peace. Česká republika si od roku 2008, kdy je 
index zveřejňován, polepšila o osm příček. Pro 
rok 2015 si drží desáté místo před Portugalskem a 
Irskem. Česko mezi 162 zeměmi porazilo mimo 
jiné i Slovensko, Norsko či Německo. V čele 
žebříčku jsou: Island, Dánsko, Rakousko, Nový 
Zéland, Švýcarsko, Finsko. 

• Jak vzniká homosexualita? Jen v genech to není 
http://jdem.cz/bs7ep4 

• Po sto letech objevili matematici další 
pětiúhelníkovou dlaždici, kterou lze pokrýt 
rovinu. Zatím je jich známo 15 
http://jdem.cz/aaaa7 

• Také vás trápí, jak si přiblížit čtvrtý rozměr? 
Nejste sami a tak si přečtěte: http://jdem.cz/btj2n5 

 

Zajímavá úloha  

Vyluštíte tuto šifru? „Nedej ýrbod letířp ej íšžard žen 
ots hcýnzubířp“. 

Proč jsme na rozcestí? 
O tom, že je naše evropská civilizace v krizi už 
pochybuje málo kdo. Dochází to pomalu i 
eurohujerům. Abychom s ní něco mohli dělat, měli 
bychom nejdřív analyzovat a uvědomit si její příčiny. 
Že si za ni můžeme sami je asi nad slunce jasné. Po 
úspěšném mírovém období rozvoje jsme nabyli 
dojmu, že všemu nejlépe rozumíme a že co si 
usmyslíme, dovedeme i realizovat. Jistě hodně se nám 
povedlo, jako schengen, odbourání celních bariér, 
náprava životního prostředí i pomoc méně rozvinutým 
členům unie. To povzbudilo byrokraty v Bruselu 

natolik, že Evropu přestali spravovat a začali ji řídit. 
Řídit podle svých představ. Stali se z nich sociální 
inženýři a podlehli představě, že mohou  usměrnit a 
zrychlit vývoj.  Zavedli společnou měnu bez ohledu 
na hospodářskou úroveň jednotlivých zemí. Ono se to 
nějak srovná, sedne si to. V dobách konjunktury to 
jakž takž šlo, až hospodářská krize obnažila slabiny 
tohoto projektu. Byrokrati nečekali na přirozený 
ekonomický vývoj, začali zakazovat obyčejné 
žárovky, silné vysavače, dokonce i třídit banány. 
Začali dotovat biopaliva a obnovitelné zdroje, čímž 
vypěstovali lobby, která žije z veřejných prostředků. 
Kdyby počkali, až vznikne ekonomický tlak na tyto 
oblasti, tak by podnikatelé sami investovali své 
prostředky a věci by se řešily přirozeně a rychle. 
Kdykoli společnost přerozděluje, je to na úkor 
efektivity, doprovázené ztrátami a korupcí. Není kam 
spěchat. Co si budeme povídat. I my dnes z peněz z 
EU stavíme lecjaké zbytečnosti jen proto, že ty peníze 
jsou na dosah a kdo je nevyužívá, není „in“.  

V oblasti ochrany životního prostředí se udělalo hodně 
a v podstatě se napravily dřívější přehmaty. Kyvadlo 
se však překmitlo až na druhou stranu a dnes se nám 
zelení snaží diktovat, jak máme žít. Možná zde jsou 
zárodky budoucí totality. Vrcholem je oteplovací 
mafie, která má zálusk na velký koláč veřejných 
prostředků ve jménu omezování emisí skleníkových 
plynů. Klima má svůj vývoj a my jsme příliš malí 
páni, abychom ho mohli ovlivnit. Vzpomeňte, jak 
dosud dopadly všechny ty pokusy poručit větru a 
dešti. Sovětští inženýři manipulacemi se 
středoasijskými řekami zdevastovali Aralské jezero. 
My jsme pěstováním řepky či palmového oleje 
zdražili potraviny. A teď máme obětovat nesmírné 
prostředky na něco, jehož výsledek se projeví za 
mnoho desetiletí, ne-li století, pokud vůbec. Mají to 
dobře vymyšleno, vystraší, ale nelze hodnotit 
úspěšnost. Přitom bychom tyto prostředky mnohem 
více potřebovali na rozvoj infrastruktury, zvyšovaní 
životní úrovně, či přestat žít na dluh. Nebo si je 
připravit na vypořádání se s následky oteplení, pokud 
k němu příroda sáhne. 

V poslední době však kulminuje jeden problém a 
stává se akutním ohrožením.  V Evropě si žijeme díky 
dlouhému historickému vývoji dobře (až nad poměry 
a na dluh) a vybudovali jsme si i velkorysý sociální 
systém pro ty neúspěšné. A ten se stal cílem mnoha 
lidí z méně úspěšných oblastí světa. Nebýt politické 
korektnosti a pachatelů dobra, nic by se nedělo. Na 
hranicích nebo kousek dál by prostě nelegální 
imigranty pochytali a vrátili je domů s tím, že nejsou 
Evropané a nemohou se tudíž podílet na výdobytcích 
založených už i na práci našich předků. V běžném 
životě to tak přece funguje. Když rodina obědvá 
svíčkovou, nepouští do bytu kolemjdoucí s tím, „že 
jdou na svíčkovou“. Pokud je rodina altruistická, tak 
někomu potřebnému daruje zbylé knedlíky a omáčku. 
Sociální inženýři zavedli v duchu Orwellova 
newspeaku jazyk politické korektnosti. Problémy se 
zde nahrazují eufemizmy a tím jakoby mizí. 21. století 
je “věkem menšin“. Těm patří svět a pokud k nějaké 
menšině nenáležíte měli byste se stydět. Některým 
menšinám už nestačí získat od většiny toleranci a 
práva, ale musí pořádat pochody a hlásat, podívejte 
my jsme tady, a takhle jsme jiní, než vy. Kupodivu 
tuto potřebu nemají ani včelaři nebo rybáři. Většinová 
společnost menšinám ustupuje a vychází jim vstříc 
pozitivní diskriminací. Čekám jen, kdy nějaký 
pachatel dobra přijde s tezí, že většinový názor má 
kde kdo a proto musíme stát řídit tím menšinovým. 
No ono to tak někdy už i vypadá. Mám pocit, že už 
ani pachatelé dobra si nemyslí, že imigranti z jiných 
kultur nás budou obohacovat, jen nevědí, co s nimi. 
Multikulti má prostě, jako vše v politice, velkou 
setrvačnost. 

Jejich neuvážená politika ale hrozí rozvrátit náš 
tradiční způsob života. Přestaňme se ohánět „našimi“ 
evropskými hodnotami, které jsou nade všechny 
ostatní. Nejsou a jinde o ně evidentně nestojí, protože 

mají své jiné a hluboce zažité. Žijme si podle nich u 
nás doma a naučme se je chránit před 
nepřizpůsobivými příchozími. Naučme se říkat „ne“, 
„dost“ a „my vás tu nechceme“. Jsou to přece 
normální výrazy ze života a ne vulgarity, jak se nás 
snaží přesvědčovat pokřivená politická korektnost. 
Jestliže politici už umí mluvit jen falešně a pokrytecky 
budeme si muset zvolit jiné, kteří budou respektovat 
většinový názor a ne nějaké sociální vize.  

Je totiž už za minutu dvanáct a mělo by se to projevit 
už při nejbližších našich i evropských volbách. Jinak 
hrozí, že to překmitne do příliš radikálního 
xenofobního extrému, který bychom nechtěli. 

 
Češi jsou nejzkažen ější na sv ětě 
Když se sečte a zprůměruje alkohol, drogy, cigarety a 
hazard,  jsou Češi nejzkaženější na světě!  
Analytici agentury Bloomberg vyšli ze známých 
údajů: Ve spotřebě alkoholu jsme na čtvrtém místě ve 
světě, což nás přijde asi 17 miliard korun ročně. 
Konzumace drog nám zajišťuje šesté místo ve světě - 
a počítají se do toho i léky. Množství tabáku nás 
řadí na deváté místo s nákladem 80 miliard korun. V 
hazardních hrách jsme dokonce až dvanáctí ve světě, 
ale i tak nás to přijde na víc než 33 miliard 
korun ročně. 
Když se však veškeré ukazatele dají dohromady, 
vyjde z toho, že Češi  holdují některým (nebo všem) z 
těchto neřestí nejčastěji na světě. Zřejmě příznačné je, 
že na druhém místě jsou Slováci. Nejvíce alkoholu se 
pije v Bělorusku, nejvíce cigaret se spotřebuje v 
Bulharsku, největší spotřeba drog je v Izraeli a 
hazardu nejvíce holdují na Filipínách. 
I když se nejvíc varuje před drogami, Podle odborníků 
i podle policejních záznamů nejnebezpečnější 
omamnou látkou zůstává alkohol. Jeho užívání stojí za 
největším počtem násilných a kriminálních činů - 
podle odhadu až z 58 %.  
Na přímou otravu alkoholem u nás ročně zemřou více 
než tři stovky lidí. http://jdem.cz/bsxxk5      z netu   

Souvisí to nějak s tím, že jsme i nejateističtější a 
nejrýpavější národ na světě a nic nám není svaté a jen 
tak něčemu neuvěříme?     
 

Celibát a katolická církev 
Celibát není nařízen v bibli a kněží se až do 
jedenáctého století ženili a měli děti. Existovalo jen 
doporučení k celibátu.  
Až v roce 1022 nařídil papež Benedikt VIII. na 
synodu v italské Pavii, že v budoucnosti se kněží 
nesmí ženit. Ti kněží, kteří se vzepřeli papežskému 
nařízení, byli postihnutí církevními tresty. Kněží, kteří 
už měli manželky, ztratili kněžský úřad a byl jim 
odebrán majetek. Šlo jako vždy o peníze. Děti kněží 
dědili a když se nestali kněžími, církev o majetek 
přicházela. Po zavedení celibátu připadá po smrti 
kněze jeho majetek církvi. V Německu to vyvolalo 
bouři nesouhlasu Od roku 1095 však už bylo 
dodržovaní celibátu prosazované násilím. Ženaté 
kněze uvrhli do žaláře, kde mnozí za tvrdých 
podmínek zemřeli a jejich ženy a děti byli prodané do 
otroctví, přičemž peníze za jejich prodej si vzala 
církev.     dle netu  

Znáte yr.no ? 
Norsko, to není jen nechvalně známý  Barnevernet, co 
krade děti, ale také šikovní lidé a především výborná 
mezinárodní meteorologická služba na netu yr.no. 
Najdete zde předpověď pro celý svět. Byla spuštěna v 
r. 2007 a je zdarma, protože je financována z 
veřejných peněz. Je populární i v Česku a Češi jsou 
jejími třetími nejčastějšími návštěvníky po domácích 
Norech a Švédech.  Službu využívají i  vinaři z 
Latinské Ameriky nebo piloti z Jižní Afriky. 
Teď připravují i novou verzi pro mobily beta.yr.no.  



Kromě národního modelu využívá i Evropský model, 
ECMVW (European Centre for Medium-Range 
Weather Forecast) od Evropského centra předpovědi 
počasí v Readingu u Londýna.   dle netu 

Rozmáhá se éra vykladačů 
Když se podíváte do médií, tak tam naleznete řadu 
článků a polemik založených na tom, co kdo řekl. Na 
tom by nebylo nic špatného, kdyby se jednalo o 
kritické zhodnocení myšlenek nějakého článku 
člověka s jiným názorem, ale tak to bohužel většinou 
není. Postup bývá takový, že se vytrhne jedna či dvě 
věty a na nich se rozvíjí, jak škodlivý či neuvážený je 
názor daného autora. 

Jak takové články poznáte?  Většinou začínají třeba 
takto: „Zeman legitimizuje napadání  jinak 
vypadajících lidí“ nebo „X.Y.  nemá rád gaye a lesby“ 
či „Co tím Novák myslí?“. Když vysvětlujeme své 
myšlenky a názory, často používáme příměrů a 
analogií. Ty nejsou nikdy totožné s problémem a 
slouží k tomu, aby to pochopili i ti méně chápající. A 
to je voda na mlýn vykladačů názorů a skýtá jim 
nekonečné možnosti. Když to hodně přeženu, tak na 
zhodnocení problému úslovím „Tak dlouho se chodí 
se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne“,  reaguje 
vykladač tezí „autor dehonestuje kvalitu keramických 
výrobků“, či „autor nabádá k zneužívání vodních 
zdrojů“. Náš pan prezident, aniž bych se ho chtěl 
zastávat, je se svým bohatstvím bonmotů přímo 
pokladem a rudým hadrem pro širokou paletu 
vykladačů. 

Autor může v článku líčit jak zná a váží si 
integrovaných romských spoluobčanů a pak popíše 
svou jednu negativní zkušenost, aby si vysloužil 
repliku „J.K. osočuje Romy“. Vykladač většinou 
záměrně ignoruje hlavní myšlenky článku, aby se 
chytil několika detailů, které snad autor dost důkladně 
nevysvětlil či nekomentoval. A na nich ho „dostane a 
smázne“. Vykladači bývají totiž nesmiřitelní a 
kategoričtí. Nemá smysl na ně nějak reagovat, protože 
to by byla voda na jejich mlýn. 

Těžko zobecňovat jací jsou to lidé. Možná trochu 
zakomplexovaní, kteří by se rádi prezentovali, ale 
nemají čím. A tak parazitují na myšlenkách jiných. 
Každopádně jsou to lidé, kteří rádi upoutávají 
pozornost. Kromě medií se s nimi v ještě vyhraněnější 
a pokleslejší formě setkáte na internetu v diskusích 
pod články. To bývá také zajímavé čtení. Možná bych 
je přirovnal k vybíračům popelnic. Teď jsem si asi 
naběhl a v diskusi se dočtu, jak znevažuju poctivé 
nezaměstnané, kteří se živí sběrem druhotných 
surovin. No, co. Každý nemůže být Čapkem nebo 
Peroutkou. Berme je proto spíš s úsměvem, jako 
takový mediální folklór.  

Co požaduje korán? 
Podívejme se tentokrát na muslimskou víru bez dnešní 
předpojatosti, protože kořenem zla není víra samotná, 
ale lidé, kteří ji zneužívají. 

Pravověrný muslim se má za den pětkrát pomodlit, 
poprvé od rozbřesku do východu slunce, pak 
v poledne, odpoledne, při západu slunce a po setmění. 
Není pravda, že má tvář obrácenou k východu, nýbrž 
k Mekkce v Saudské Arábii. Co je tam tak 
zajímavého, že muslim musí zjistit potřebný směr? Je 
tam uprostřed mešity al-Haram neposvátnější místo 
islámu Kába se svým Černým kamenem. Je to bohem 

předurčené místo uctívání nebes, které sahá až do 
předislámské éry a černý kámen je nejspíše meteorit. 
Kába je hranolovitá stavba potažená černým zlatě 
zdobeným suknem. Je 15 m vysoká se základnou  
10,5x12 m. Uvnitř, kam se dostane málokdo je  
mramorová podlaha a stěny. Zde se muslim může 
modlit obrácen jakýmkoliv směrem, protože Kába je 
středobodem. Muslim by aspoň jednou za život měl 

podniknout pouť do Mekky, nejlépe v postním měsíci 
ramadánu, tzv. hadždž.  

Muslimové věří, že Bůh Mohamedovi zjevil Korán, 
který společně se Sunnou (Mohamedovy činy a slova) 
považují za základní prameny islámu. Muslimové 
nepovažují Mohameda za zakladatele nového 
náboženství, ale za obnovitele původní monoteistické 
víry Adama, Noeho, Abraháma, Mojžíše, Ježíše i 
dalších proroků islámu. Podle islámské tradice Židé a 
křesťané zkreslili zjevení daná Bohem skrze proroky, 
a to buď změnou textu, nesprávnou interpretací nebo 
obojím. Přesto je islám od křesťanství i judaismu 
zásadně odlišný. Každý Mohamedův následovník se 
musí v první řadě podvolit Aláhovi a jeho vůli. 
V rámci toho je hlásán naprostý fatalismus, takže 
každý krok lidské bytosti je předurčen Aláhem a vše 
co se stane je jeho dílem. Odtud ono „inšallah“, přeje-
li si to Bůh, je-li to boží vůle, dáli to bůh.  
     dle netu  

Slované a Němci 
Víte, proč jsme my Slované a Němci Němci? Slované 
jsou lidé slova. Ten, kdo je hoden slov (slova). Tedy 
ten, o kterém se mluví. Pouze Slované nazývají 
Němce "Němci".... němí lidé, nejsou mocni slova. 
Všechny ostatní jazyky nazývají Germány jinak. 
Anglicky se jejich vlast jmenuje Germany. Španělsky 
Alemania...od starého kmene Alemanů. Němci sami si 
říkají Deutsch. Pouze Slované, lidé Slova, jim říkají 
"němci", Slova neschopní. Slované jim nerozuměli a 
tak je prostě nazvali němými. Nezapomeňte, že třeba 
v ruštině se často vyslovuje "O" jako velmi otevřená 
hláska, spíše jako "A". Tedy nikoli Slované alébrž 
Slavjane. Slavjanski. Odtud také slovo "sláva", 
"oslavit".    z netu  

Co charakterizuje náš svět? 
Několik jednoduchých tezí: 

• Skutečnost (pravda) byla odvržena a nahrazena 
interpretací 

• Interpretace silnějšího je vždy ta nejlepší 
• Každý má pravdu, pravda je banální, stává se 

pomnožným číslem a všechny interpretace jsou si 
rovny 

• Solidarita je důležitější, než objektivita 
• Jazyk se těmto tezím přizpůsobil a už těžko se 

v něm komunikuje 
• Blížíme se stavu, že žádná fakta neexistují a 

všechno jsou jen interpretace a tím se ocitáme ve 
virtualitě 

• Neodpovídají-li fakta představám, tím hůře je pro 
fakta 

Jak vznikla civilizace? 
Před 12 000 lety skončila doba ledová a klima se 
oteplilo. Moře stouplo asi o 100 metrů a oddělilo 
Británii od Evropy. V oblasti dnešního Turecka a 
severněji a  na Středním východě vzniklo zemědělství. 
Před 9 000 lety tam existovala sídla s až osmi tisíci 
obyvateli. Pak však přišla katastrofa, která měla svůj 
původ až v daleké Kanadě, kde se před 8 400 lety 
roztáté ledovce naráz vlily do Atlantiku. Asi 163 
trilionů m3 vody zvýšilo hladinu oceánu o více jak 
metr. To způsobilo erozi Bosporského prahu, který 
odděloval Středozemní moře od velkého 
sladkovodního jezera na místě dnešního Černého 
moře. Moře vniklo do jezera a rozšířilo ho na dnešní  
Černé moře. Zde je asi prazáklad mýtů o potopě světa. 
Musela to být pro rolníky velká katastrofa a ti se 
začali stěhovat do Evropy. Další klimatická změna 

ovlivnila sever Afriky, kde byla před 8 000 lety zeleň, 
voda a spousta zvěře. Klima postupně odklonilo 
monzunové deště více na jih a před 5 000 lety dalo 
vzniknout saharské poušti. Tamní lidé se přesunuli na 
východ, kde na březích Nilu našli nové útočiště, 
změnili život na zemědělský a dali vzniknout jedné 
z prvních říší. 
Zemědělství dalo i  základ sociálním změnám. Bylo 
možné plánovat, směňovat přebytky, lidé se 
koncentrovali na územních celcích, zvýšila se 
porodnost, protože stoupla potřeba pracovních sil. 
Vznikl i otrokářský systém a první vládci. Začala 
kvést řemesla a obchod, zvýšily se znalosti 
technologické i všeobecné. Zemědělci potřebovali 
kalendář. Vlak civilizace se dal do pohybu. 
 

Znáte runové písmo? 
Runové znaky možná znáte z vikingských památek a 
zpopularizovali je také nacisté ve znaku SS. Ve 
Skandinávii byly runy obvyklé. Nebyly zdaleka jen 
magickým nebo náboženským symbolem, ale sloužily 
k tak prozaickým důvodům jako obchodní zápisy nebo 
vzkazy. Používaly se až do konce 11. století a to 
souběžně s latinkou a christianizací. Existovalo 
několik příbuzných verzí, částečně národnostně 
přizpůsobených. 
 

 
 
Řešení úlohy: Ano, stačí číst jednotlivá slova 
pozpátku: „Jeden dobrý přítel je dražší než sto 
příbuzných“. 

Evidence tržeb 
Baví se spolu dvě spořeji oblečené dívky na E55. „Ty 
Eržiko, už jsi slyšela, co na nás ušil Babiš?“ „Ne, 
povídej“. „Říká se tomu elektronická evidence tržeb. 
Budeš muset mít na podvazku takovej elektrickej 
strojek, něco jako krokoměr. A když uspokojíš 
zákazníka, tak to Babišovi na ministerstvu pípne“. „To 
nám bude počítat i štouchy?“ „To snad ne, ale kunšaft 
bude moct platit i kartou a ze strojku ti vyjede hned po 
úkonu účtenka“. „Tak to je pěkně blbý, to si už 
nebudu moct nechávat příplatky za bez gumy, jako 
teď“.  
„No bude to mazec, říkaly holky, prej už nebudeme 
prostitutky, ale zážitkové živnostnice“. 

A slovo závěrem 
Také máte někdy pocit, že lidská civilizace je 
takovým organizmem sama pro sebe a vyvíjí se sama 
svými tajemnými cestami navzdory všemu našemu 
snažení a úsilí? Že my jsme pouhými glosátory a 
vykladači minulosti, ale na budoucnost máme pramalý 
vliv? Že většina našeho státnického a sociálního 
inženýrství vyznívá vniveč, jako by se bůh smál našim 
plánům? Pak si přečtěte zajímavý referát o teorii 
spontánního řádu, kterou propagoval známý ekonom 
Friedrich August von Hayek: http://jdem.cz/btrp34 
a  http://jdem.cz/btrpz7 
Takový řád spontánně vytvářený miliardami jedinců a 
jejich svobodným rozhodováním z nejrůznějších 
příčin a za různými cíli vytváří složitost 
nepostižitelnou mozkem jedince. Tím spíš není možné 
pochopit vazby a jemné předivo vztahů řád 
vytvářející. Je možné jej jen rámcově usměrňovat 
umělými pravidly bez naděje na deterministickou 
odezvu. Znalosti jsou v systému rozptýleny po jeho 
prvcích a nikdo třeba nezná všechny faktory, které 
vytvářejí cenu brambor na trhu. Řád nemá nějaký cíl 
v lidském pojetí, vytváří jen složité funkční vztahy na 
základě určitého chování subjektů. Takto vznikl 
například jazyk nebo systém cest v neprostupné 
přírodě. Internet se vymkl svým tvůrcům a nyní začíná 
vytvářet svůj spontánní řád. 
Banální, jednoduché věci samozřejmě plánovat 
můžeme, ale vždy nás budou překvapovat krize, války 
a poklesy či vzrůsty ropy. 


