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Slovo úvodem 
Se začátkem září tak nějak končí to pravé, 
prázdninové léto. Letos se nám sice ještě na poslední 
chvíli snažilo vlichotit horkými dny, ale co je to 
platné, když stejně víme, že je to jeho labutí píseň. 
Děti vyrazí zase do školy a dny už nebudou na 
koupání. My fajnšmekři se začneme těšit na babí léto. 
Takovou umírněnou rozlučku léta. Rána už chladná, 
někdy i mlhavá, aby se kolem poledne jako obratem 
den změnil v slunný a azurový. Slunce už neobtěžuje 
horkem, ale jen příjemně hřeje a zlatí. Ideální čas na 
výlety, houby i posezení v přírodě. Tak ať se vám líbí. 

Motto 

I ďábel může citovat Bibli.  

Z citátů, reklam, inzerátů a…  
„Je smutné utěšovat se myšlenkou, že jiní jsou na tom 

hůř.“  
„Zkušenost je učitelkou hloupých.“ 
„Oko za oko a svět bude slepý.“ 
„Diplomat je člověk, který dovede své ženě namluvit, 

že by v kožichu vypadala tlustá.“ 
„Trocha vůně vždy ulpí na ruce, jež podala růži.“ 
„Když pijeme na zdraví, neměla by to hradit zdravotní 

pojišťovna?“ 
„Proč? je slovo, po jehož zaslechnutí prozíravý 

policajt sahá po pendreku.“ 
„Kdo chce nastolit nebe na Zemi, stvoří obvykle 

peklo.“ 

Víte, že? 
 Čím více toxoplasmy, tím více se rodí holčiček, 

zjistil tým českého vědce. Nákaza toxoplasmozou 
posunuje poměr narozených dětí ve prospěch 
dívek. http://jdem.cz/cacmg4 

 Jako supererupce jsou označovány výbuchy 
sopek s indexem sopečné výbušnosti 8 (více než 
1000 kubických kilometrů vyvrženého materiálu). 
I když k takovým kataklyzmatickým událostem 
dochází jen zřídka (naposledy před 26,5 tisíci 
lety), udává se, že pravděpodobnost výbuchu 
supervulkánu je pětkrát až desetkrát větší, než 
riziko srážky naší planety s asteroidem o průměru 
jednoho kilometru, přičemž následky by byly v 
obou případech srovnatelné. 

 K ochlazení klimatu před 12 800 lety došlo náhle 
- během půl roku a to až v průměru o 8 °C. Více 
si přečtěte zde http://jdem.cz/cac5j4 

 Včela medonosná zabije za rok více lidí, než 
všichni jedovatí hadi dohromady. 

 Na Mount Everestu je zanecháno svému osudu 
cca 200 mrtvých těl. 

 V Kentucky platí zákon, podle kterého se musíte 
aspoň jedenkrát za rok umýt. 

 V lidském těle je více bakterií, než buněk. 

Zajímavá úloha 

Představte si situaci, kdy jsou tři domy. Jeden je 
červený, druhý modrý a třetí je bílý. Červený dům je 
při pohledu zepředu vlevo od domu prostředního. Při 
pohledu zezadu je Modrý dům také vlevo od 
prostředního. Otázka zní – kde je Bílý dům?  

Teorie rebelství 

V nějakém lidském společenství si vůdčí elita dříve či 
později začne myslet, že ví, co je pro její  členy 
nejlepší a tuto svoji vizi nezačne nabízet, ale vnucovat 
ji. Pokud se jí to nedaří, tak místo aby vizi opravila a 

učinila přitažlivější, tím víc tlačí na pilu. Tím vytvoří 
vrstvu nespokojených - rebelů. Současně se nastaví 
nepřátelství a rebelové začnou zpochybňovat i další 
části vize, které jim původně nevadily. V antagonizmu 
elita hájí to své stále urputněji, protože nebude přece 
ustupovat rebelům a přiznávat selhání. Antagonizmus 
roste a rebelové získávají stále více příznivců. Nastaví 
se situace, kdy už ústup nebo kompromis není možný. 
V tom příznivějším případě následuje referendum 
nebo volby, které mají rozhodnout. Teď mají lepší 
pozici rebelové, protože jsou do věci zapálení a tudíž 
aktivnější.  Mlčící většina se k sporům staví laxně a 
stejně to vypadá i při volebním aktu. A rebelům se 
často podaří prosadit svou a porazit elitu. Je jedno, 
jestli jde o záležitosti EU, reformu policie nebo pokus 
o nastolení samostatnosti.  Elity ovšem také nejsou 
hloupé a proto se snaží nepřipustit možnost takové 
volby a když už, tak její platnost ztížit podmínkami 
jako je procento účasti a podobně. Rebelové jsou 
ovšem potřební pro zdraví demokracie, která by se 
jinak postupně měnila v totalitu. 

Infocaust 
Pralidé spolu nemluvili. Stačilo jim se na sebe 
podívat, a z výrazu tváře a postoje těla pochopili vše. 
V případě lovu, půtek, hladu i rozmnožování. Pak 
někteří extravagantní začali při různých příležitostech 
vydávat skřeky, možná zprvu jako emoce, až se z toho 
vyvinula mluva. Lidé mluvili rádi, pochopili, že si tak 
mohou nejen sdělovat pocity, ale i  zkušenosti a 
získávat moudrost. Dlouho to byl vlastně jediný 
způsob vzdělávání. Pak přišly knihy a knihtisk. 
Zkušenosti bylo možno předávat přesněji a trvanlivěji. 
Lidé četli moudra, ale i příběhy. Bavilo je to a 
vyprávěli si o tom na návsi pod lípou i v hospodě. 
Každý měl doma nějaké ty knihy. Děti četly pohádky, 
dospělí většinou dojímavé příběhy. 

Potom přišel film a odlákal lidi do biografů. Bylo 
fantastické, že i dlouhý román jim tam převyprávěli, 
dokonce s obrázky, za hodinu a půl. Kina zažívala 
boom. Pak však do domácností vtrhla televize. Už se 
člověk nemusel oblékat a jít do kina. V domácím a 
bačkorách mohl sledovat filmy a estrády z pohodlí 
domova a s oblíbeným nápojem v ruce. Dokud byl 
jeden či dva programy, sledoval vše. Pak však přišly 
desítky televizních programů a dálkový ovladač. To 
byl mezník. Už se nedalo sledovat vše a tak člověk 
začal přepínat mezi programy. Každou chvíli, aby mu 
snad někde jinde neuniklo něco zajímavějšího. Už 
nesledoval celé pořady, ale jen jejich kousky. A tak se 
z člověka moudrého stal člověk zkratkovitý. 

Pokrok nezastavíš a člověk od televizní obrazovky 
přesedl k monitoru počítače a místo ovladače stiskl v 
ruce myš. Oddal se internetu. Ten ho okamžitě 
okouzlil, protože tam bylo vše od moudrostí až po 
hovadiny. Navíc skoro vše zadarmo. A tak surfoval a 
klikal. Informace po něm stékaly, protože vyznejte se 
v moři. A tak četl jen titulky. Věděl, že V Houstonu 
někdo postřílel nějaké lidi, že v jihovýchodní Asii řádí 
tajfun a že Angela zas pozvala imigranty. Vrcholem 
byly sociální sítě. Zpočátku ukecané, pak však Twitter 
přišel na to, že více jak 140 znaků  stejně nikdo nečte 
a Instagram na to, že fotkou řekneš vše. Obličejová 
kniha vsadila na tlačítka. „Líbí-nelíbí“, „přijdu-
nemůžu“, „chci to- nechci to“, „Mám průjem – 
zácpu“. A tak se z člověka zkratkovitého stal i člověk 
klikavý. 

Brzy vystačí s jedinou dvojicí tlačítek: „Mám se – 
nemám se“. Pak už může přijít jedině „Jsem – 
nejsem“. To bude konec civilizace….. nebo možná se 
pak lidé začnou opět učit mluvit. 

„Proč?“ je více, než „Jak?“ 
Lidé jsou nadáni zvídavostí a možná právě ta 
zvídavost způsobila, že jsme se stali dominantním 
druhem na planetě. Když jsme se dokázali nasytit, 
začali jsme zkoumat svět kolem nás a postupně se 

zbavili strachu z neznáma. Zjistili jsme spoustu 
zajímavostí a vytvořili jsme vědu. Od filozofie až po 
fyziku, biologii a informatiku. Teď si, možná až moc 
pyšně, myslíme, že světu a vesmíru kolem nás 
poměrně slušně rozumíme. Věda a technika 
shromáždila nepřeberné množství faktů a vědci je 
interpretují. Většinou však odpovídají na otázku JAK? 
Jak probíhají jevy a pochody kolem nás. V tom jsme 
se dopracovali značných úspěchů. Mnohem 
zajímavější a obsažnější jsou však odpovědi na otázku 
PROČ? To je však mnohem obtížnější, protože zná 
vůbec příroda proč? Není to jen důsledek lidského 
vědomí posuzovat jevy jako posloupnosti příčiny a 
následku? Typickou odpovědí na otázku „jak“ byl 
objev Keplerových zákonů popisujících dráhy planet a 
jejich měsíců. Proč tomu tak je, odpověděl až Izák 
Newton svým gravitačním zákonem. Obdobně Gregor 
Mendel vysvětlil to, co šlechtitelé zjistili empiricky. 
Odpověď „jak“ je jen zpřesněním faktu, že se jevy 
dějí. Jen se kvantifikují a popisují. Odpověď „proč“ 
však vyžaduje pochopit mnohem širší podstatu jevů. 
Jako bychom z ní cítili otázku po smyslu toho, co se 
děje. To je ale asi moc lidské a emocionální. Svět a 
vesmír nemá zřejmě smysl, prostě se vyvinul, protože 
mohl. Vše, co neodporuje pravidlům, se totiž dříve či 
později realizuje. 

Odpovědi na otázku „Proč?“ bývají dvojího druhu:  
„proto, aby“ nebo „protože“. Ty proto,aby jsou jen na 
půl cesty od odpovědi jak.  Neschopnost vědy 
odpovídat na otázky typu „proč“ často využívá 
náboženství nebo konspirativní teorie.  Dobře to 
osvětlí i slavná ilustrace Johna Lennoxe o limitech 
vědy: 

    „Řekněme, že máme ženu, Matyldu, a ta upeče dort. 
Vy ten dort vezmete, nakrájíte na kousky a různým 
vědcům dáte kousek dortu, aby jej popsali. Fyzik svůj 
kousek dortu zváží, změří, biolog může zkoumat 
bakterie, chemik jeho složení...“ 

    „Ale když bych se těchto vědců zeptal, proč 
Matylda upekla tento dort, nemůžou mi odpovědět. Ne 
proto, že by špatně měřili nebo něco špatně spočítali. 
To je zkrátka otázka, která se netýká jejich oboru. 
Pokud by na ni dali odpověď, nebyla by vědecká.“ 

    „Odpověď, proč Matylda upekla dort, může být 
jednoduchá - třeba proto, že má její neteř narozeniny. 
Ale přírodovědec k této odpovědi nedojde zkoumáním 
dortu. To není chyba přírodních věd. Je to jejich 
vlastnost.“ 

Lidé ale milují otázku proč a projevují tendenci za 
vším hledat nějakého původce či viníka. Z věd jim jde 
naproti mnohem více filozofie, než přírodní vědy. 
Takže buďte zvídaví a ptejte se i „proč?“. 

Tak nejen kočky a psi … 

  

Kalendárium 
28.9. 490 př.n.l. bitva u Marathonu Řeků  s Peršany 
25.9. 662 Příchod Mohameda do Mediny 
28.9. 929 nebo 935 Zavražděn sv. Václav 
26.9. 1212 Zlatá bula sicilská, Fridrich II. stvrzuje 

privilegia a dědičné české království 



2.9. 1347 Karel IV. byl slavnostně korunován českým 
králem. Blanka z Valois královnou 

23.9. 1459 Bitva u BloreHeath, první velká bitva 
války růží 

23.9. 1529 Obléhání Vídně Turky 
12.9. 1683 Obležení Vídně Turky. Porážka Turků a 

jejich ústup z Uherské nížiny 
14.9. 1812 Napoleon obsazuje opuštěnou Moskvu 
10.9. 1898 Zavražděna císařovna Sisi, v Ženevě, 

italský anarchista Luigi Lucheni, pilníkem 
září 1914 Bitva na Marně, padlo 236 tis. spojenců a 

250 tis. Němců 
14.9. 1937 Umírá T.G. Masaryk  
29.9. 1938 Mnichovská dohoda a odstoupení Sudet 
12.9. 1943 Musolini osvobozen z internace na Grand 

Sasso německými výsadkáři (Otto Skorzeny) 
2.9. 1945 Kapitulace Japonska (příměří 15.8.1945) 
3.9. 1953 Na zasedání ÚV KSSS prvním tajemníkem  

zvolen N.S. Chruščov 
14.9. 1960 založena Organizace zemí vyvážejících 

ropu OPEC 
1.9. 1983 Nad sovětským územím bylo sestřeleno 

jihokorejské dopr.letadlo  a zahynulo 275 lidí. 
11.9. 2001 Teroristický letecký útok na Světové 

obchodní centrum (Twins WTC) a Pentagon 
září 2012 Aféra s nelegálním alkoholem s metanolem. 

Na 46 úmrtí 
 

Co děti rozumí pod pojmem 
kurva? 

Esterka 8 let: Kurva je ta, která neumí zaparkovat, 
aspoň podle mého tatínka. 

Michal, 6 let: Kurva je Sparta, protože otec vždy říká 
„Kurva Sparta, kurva Sparta“. Nevím, co je Sparta, ale 
asi taky nějaké neslušné slovo. 

Žofka, 6 let: Kurva je neslušné slovo, které říká 
tatínek pokaždé, když mu nejde počítač. 

Petr, 7 let: Kurva je taková teta, co spí s takovými 
strýčky, kteří nedokáží spát sami, protože se bojí tmy. 

Zorka, 6 let: Kurva je taková teta, která je velmi 
namalovaná a nemá peníze na šaty, proto stojí při 
cestě a od strýčků řidičů si bere na šaty peníze. 

Petra, 6 let: Kurva je taková teta, co pracuje pouze 
večer, protože tehdy chodí tatínkové z práce unavení, 
a ona s nimi debatuje. I já bych chtěla být jednou 
kurva.  

Milan, 4 roky: Kurva je pes sousedů, protože štěká 
nad ránem, táta je rozhořčen a říkal, že zavraždí kurvu 
psa. Podle mě je kurva nějaký pes, jako třeba knírač, 
jen je hlučnější. 

Brigitka, 7 let: Kurva je taková teta, která sexuje za 
peníze. Vím to protože jsem se zeptala tatínka. Ale 
nevím, co je to sexovat, protože to mi tatínek už 
neřekl. 

Věrka, 5 let: Kurva je naše teta, protože maminka 
říkává, že už zase přijde ta kurva půjčit si peníze, a 
tehdy vždy přijde naše teta.         z netu  

 

Co to po dešti tak krásně 
voní? 

Každý zná ten krásný pocit po malém deštíku, kdy 
vzduch je náhle svěží a nám je velmi příjemně. Může 
za to kupodivu jeden zvláštní alkohol, který produkují 
gram pozitivní bakterie Streptomycety v půdě. Ty 

produkují těkavý bicyklický 
alkohol geosmin, jehož název lze 
z řečtiny přeložit jako „vůně 
země“. Této vůni se také říká 
petrichor.    Lidský nos je na tuto 
sloučeninu mimořádně citlivý a je 
schopný ji rozeznat i v koncentraci 
5 ppt (parts per trillion, 10-12), což 

odpovídá pouhé jedné kapce této chemikálie ve 
čtyřech plaveckých bazénech vody. Ve větších 
koncentracích už geosmin páchne a je také odpovědný 
za bahnitou chuť masa některých ryb, jako je kapr 
nebo sumec. 

Jak jde život … 
Skupina mužských přátel, všichni kolem 40, se 
domlouvají na tom, kam by si měli vyjít na společný 
oběd. 

Nakonec se dohodli na tom, že půjdou do hospody 
“U sudu”, protože číšnice tam mají velký prsa a nosí 
minisukně. 
O deset let později se stejná skupina přátel, všichni 
kolem 50, domlouvají na tom, kam by si měli vyjít na 
společný oběd. 
Nakonec se dohodli na tom, že půjdou do hospody 
“U sudu”, protože tam mají pěkné číšnice, dobrý 
servis a skvělý výběr piv. 
O deset let později se stejná skupina přátel, všichni 
kolem 60, domlouvají na tom, kam by si měli vyjít na 
společný oběd. 
Nakonec se dohodli na tom, že půjdou do hospody 
“U sudu”, protože je tam velké parkoviště, žádná 
hlasitá hudba a že se tam dá v klidu a dobře najíst za 
slušné ceny. 
O deset let později se stejná skupina přátel, všichni 
kolem 70, domlouvají na tom, kam by si měli vyjít na 
společný oběd. 
Nakonec se dohodli na tom, že půjdou do hospody 
“U sudu”, protože hospoda má přístup pro vozíčkáře a 
záchod pro postižené. 
O deset let později se stejná skupina přátel, všichni 
kolem 80, domlouvají na tom, kam by si měli vyjít na 
společný oběd. 
Nakonec se dohodli na tom, že půjdou do hospody 
“U sudu”, protože tam ještě nikdy nebyli a prý je to 
tam dobrý.                z netu  
 

Oldřichův dub v Peruci 
V Peruci nedaleko Libochovic se nachází památný 
strom, u kterého někdy po roce 1000 údajně kníže 
Oldřich cestou na lovu poznal Boženu, ženu z lidu, 
která ho natolik okouzlila, že z ní udělal kněžnu. A to 

byli údajně oba zadaní. Dub vypadá opravdu 
impozantně, je vysoký přes 30 m a obvod kmene 
v prsní výši 750 cm a u paty 970. Nedaleko v Peruci je 
i Boženina studánka. 

Ještě k záhadám mikrosvěta 
Mezi obtížně skousnutelné vlastnosti mikrosvěta patří 
to, že pozorovatel je součástí systému a částice se 
nachází na mnoha místech současně a teprve aktem 
měření ji vyhmátneme na určitém místě. Přitom pokud 
ji nezničíme, změníme většinou její stav. 

Ovšem i v našem běžném světě jsou obdobné situace, 
které nám však připadají samozřejmé, protože jsme na 
ně zvyklí. Tak třeba si vezměte nepokreslený list 
papíru. Potenciálně na něm „je“ mnoho různých 
kreseb, které připadají v úvahu. Teprve aktem 
nakreslení konkrétní kresby realizujeme z těchto 
možností jednu jedinou. Nebo jdeme do restaurace na 
večeři. Dostaneme jídelní lístek a v tu chvíli „máme“ 
mnoho jídel. Objednávkou se na vašem talíři objeví 
jedno z nich. Částice se nachází v různých místech 
prostoru s různou pravděpodobností. Stejně tak, 
nemáte-li v oblibě kapustu, je pravděpodobnost toho, 
že se na vašem talíři po objednávce objeví kapustový 
karbanátek je malá. I v těchto situacích jsme my 
nedílnou součástí systému. 

Možná jste slyšeli o Schrödingerově kvantové kočce 
v krabici s jedem, která je současně živá i mrtvá, 
dokud krabici neotevřeme. I tyto situace přece známe 
z běžného života. V bříšku těhotné maminky je 
mimino kluk i holka, dokud je ultrazvuk nebo porod 
neupřesní. Totéž v neotevřeném dopise nebo balíku. 
Je spousta situací, kdy teprve nějaká akce nám systém 
upřesní a přinese informaci. Jen jsme si těmto 
situacím jazykově zvykli říkat spíš „to nebo ono“, než 
„to i to“, jako v mikrosvětě. 

O svatém Václavu 
Koncem měsíce slavíme jeho svátek a tak pár slov o 
něm neuškodí. Tento čelný Přemyslovec se narodil r. 
907 knížeti Vratislavu a jeho ženě Drahomíře. 
Václavovy výchovy se ujala jeho babička Ludmila. 
Podle tradice se mu na Budči dostalo v té době u 
panovníků neobvyklé vzdělání, které zřejmě spočívalo 
ve studiu především latinského žaltáře. Pozdější 
staroslovanské legendy zmiňují i studium slovanských 
knih. 
Václav se ujal vlády někdy po roce 921, po smrti 
svého otce knížete Vratislava, nejpozději na podzim 
925. Přemyslovské knížectví se tehdy rozkládalo ve 
středních Čechách, na území ovládaném hradišti 
umístěnými v přibližně třicetikilometrovém okruhu 
kolem ústředního sídla, pražského hradiště. 
V zahraniční politice byl v té době nejdůležitější vztah 
k východofranské říši, kde se po vymření Karlovců 
r. 911 rozpadal jednotný stát a formovalo nové 
mocenské uspořádání, které r. 962 vyústilo v založení 
(Svaté) Říše římské Otou I. Změněnou situací byla za 
Václava narušena tradiční přemyslovská zahraniční 
politika, orientovaná na Bavorsko a zřejmě i severní 
slovanské sousedy, z jejichž knížecích rodin 
pocházely manželky Václavova otce i děda. Tato 
aliance byla zřejmě namířena proti nebezpečně 
vzrůstající saské moci a snad proti ní i pasivně 
podporovala maďarské výpady. Václav se ve 
spojenectví se Slovany asi dostal do politické izolace 
poté, co se Jindřich dohodl s Arnulfem a pak (r. 927) i 
s Maďary. 
Boleslav pozval svého bratra Václava na hostinu při 
příležitosti svátku svatých Kosmy a Damiána (929 
nebo 935), k sobě do Staré Boleslavi. Druhý den ráno, 
ještě před rozedněním, se Václav vydal na ranní 
pobožnost. Potkal cestou Boleslava a řekl mu: „Včera 
jsi nám pěkně posloužil, Bůh ti to oplať.“ Boleslav 
odpověděl: „A dnes ti chci takhle posloužit!“ a udeřil 
ho mečem do hlavy. Způsobil mu jen menší zranění, 
ale Václav mu vytrhl meč, odhodil ho, protože nechtěl 
prolít krev svého bratra. Nato Boleslav přivolal své 
družiníky a ti Václava zabili. Podobně to alespoň 
vypráví legendy 

Máte rádi hvězdy? 
Ale žijete ve městě zaneřáděném světelným smogem? 
Tak si dopřejte aspoň virtuální prohlídku nebeské 
sféry, která vám odhalí více podrobností, než by 
dokázalo vaše oko. Jak? Stáhněte si a nainstalujte 
volně šiřitelný program Stellarium. 
http://www.stellarium.org/cs/ 

Řešení úlohy: Bílý dům je přece ve Washingtonu.  

A slovo závěrem 
Možná jste si ani nepovšimli, že jsem od tohoto čísla 
změnil v záhlaví „Pravicový, liberální chem.inž. 
občasník“  na „Pravicový, liberálně-konzervativní  
chem.inž. občasník.“ Uvědomil jsem si, že slovo 
liberální se poněkud zprofanovalo. Nestojí za ním jen 
svoboda, ale i právo hlásat, že každý má svoji pravdu 
a ta pravá vlastně není, oslava menšin a ohrnování 
nosu nad tradičním uspořádáním rodiny, 
heterosexualitou a pevným zakotvením vůbec. 
Vrcholem pak je politická korektnost a 
multikulturalizmus, Něco jako „žij si po svém a 
neohlížej se na druhé.“. Proto teď liberálně-
konzervativní, čili „žij si po svém, ale ber přitom 
ohled na druhé.“ 
Svoboda je individuální statek a můžete si ji užívat jen 
jako jedinec, maximálně ve dvojici. Když se svobodou 
současně opájí mnoho lidí, pak jeto dav a ta svoboda 
už není pravou svobodou. 
Konzervativní proto, že mám rád, když něco platí, 
existuje zakotvení. Kdy v určitých situacích se něco 
hodí a v jiných nehodí, kdy dáváme najevo, že jsme 
z něčeho vzešli a to něco si neseme v sobě. 


