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Slovo úvodem 
A je tu ten nejduchovnější měsíc roku. Závěr dobrý, 
všechno dobré. Začne to Mikulášem, ve kterém toho 
duchovna už tedy pohříchu moc nezbylo. Krásné 
masky, dost často alkohol a občas vyděšené oči dětí, 
které ne a ne si rychle vzpomenout na nějakou tu 
básničku. Ale advent bychom si měli užívat a i ten 
věnec se čtyřmi svíčkami si vyrobit nebo opatřit. My 
doma to už několikátý rok řešíme ozdobeným 
adventním tácem. Ale hlavně si k němu musíte taky 
sednout s horkým nápojem a v klidu se dívat do 
mihotavých plamenů svíček. Rozjímat – nad životem, 
nad sebou. Vyhlížet to dobré v nás. 

Motto 

Nezáleží na tom, s čím jsi přišel, ale s čím 
odcházíš. 

Z citátů, reklam, inzerátů a…  
„Každá politická kariéra končí neúspěchem.“ 
„Že tomu nevěřím, ještě neznamená, že to neumím 

používat.“ 
„Muž je jako koberec. Položte ho dobře hned 

napoprvé a můžete po něm šlapat celý 
život.“                                      Marylin Monroe 

„Úkolem manželky je utrácet tolik, aby v žádném 
případě nezbylo na milenky.“ 

„Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne.“ 
„Existují dva druhy žen: Dobře oblečené a dobře, že 

jsou oblečené.“ 
„Život lze chápat jen zpětně, žít jej však musíme 

dopředu.“ 

Víte, že? 

 Zajímavě o informaci http://jdem.cz/chxbc9 

  Na MIT sestrojili systém, který umí číst ze 
zavřených knih. Zatím jen 9 listů hluboko. 
Využívají vysokofrekvenčního záření. 

 Tvář na fotografii, rozostřenou filtrem k zakrytí 
identity,  odhalí člověk jen v 0,19 %, ale speciální 
program v 71 %. 

 Největším překvapením pokusu s rorýsy bylo, 
když čipy některých ptáků vydaly svědectví, že 
po dobu oněch deseti měsíců, nepřistáli na zemi 
ani jednou. I namlouvání a několikavteřinové 
páření si dopřávali pouze za letu. K zemi dokážou 
rorýse připoutat jen rodičovské povinnosti 
spojené s hnízděním. http://jdem.cz/cjucv8 
 

Zajímavá úloha 

Tentokrát pro každého. Romana žije v malém 
rodinném domku na kraji vesnice s tatínkem, 
maminkou, bratrem Filipem, psem Azorem, dvěma 
kočkami a dvěma papoušky. Kolik mají všichni 
dohromady nohou? 

Pražský antischengen 
Země se přelidňuje a nejinak města. Nevyhnulo se to 
ani Praze. A protože se nemáme špatně, tak skoro 
každá rodina má automobil, některé považte i dva.  
Domy jsou většinou vícepatrové a plocha na ulicích 
malá a tak parkování bylo vždycky problémem. Navíc 
do Prahy jezdí denně spousta lidí z okolí, nejen 
nakupovat ale také tam pracovat. Najít místo na 
zaparkování tak vždycky byla trochu loterie, ale dalo 
se. Když člověk objel pár bloků. 

Teď však Praha vyhlásila vetřelcům z okolí válku. 
Ulice pomalovala modrými čarami, kam vetřelci 

nesmí a těch pár nezamodřených míst zpoplatnila. 
V Ládví třeba 40Kč/hod. Když dojíždíte do Prahy za 
prací, můžete si tak z denního výdělku rovnou odečíst 
320-360 Kč. No nevím, co vám pak zbude? Pokud se 
ovšem občan Prahy 6 rozhodne přijet do Prahy 8, 
stává se zde také vetřelcem a musí platit. V době, kdy 
se tak hodnotí zrušení hranic, se někteří pražští 
zastupitelé rozhodli stavět další. Mezi českými 
občany. Naštěstí je ještě řada osvícených městských 
částí, které pokušení tohoto moru odolávají. Patří mezi 
ně i Praha 10 a jen díky tomu mohu do Vršovic zajet 
za svojí 91 letou maminkou a i přivést ji těžší nákup, 
či věci, které potřebuje. Říkají nám zónami někteří 
pražští zastupitelé, že o mimopražské návštěvníky 
nestojí? Nebo podlehli tomu levicovému názoru, že 
perzekucí přesadí lidi z aut na kola a do veřejné 
dopravy? O to se už snaží levicoví liberálové a zelení 
řadu desetiletí a marně. 

Parkovací zóny však dopadly i na pražské rezidenty, i 
když teď asi najdou parkovací místo snadněji. Zaplatí 
za to však zhruba 700 Kč ročně. Za druhé a třetí auto 
už ovšem 7 000 Kč/rok. V Praze 8 platí rezident 600-
1200 Kč/rok, podle toho, kde všude v městské části 
chce parkovat. Povolení platí ovšem jen v dané části 
Prahy. Zdraží se jim ale také i služby řemeslníků, 
protože malíř či instalatér už jednoduše nezaparkuje 
v ulici jako dříve, ale musí si platit drahé parkovné. 

Možná Pražáci opravdu nestojí o obyvatele okolních 
krajů. Protože se zvedla vlna nevole, když autobusy 
Ropidu začaly svážet lidi se severní části 
Středočeského kraje k metru C v Ládví. A to přijedou 
bez svých aut a zabírají jen chodník! 

Komu prospělo zavedení parkovacích zón? No nejvíce 
firmám, co pro zóny lobovaly a teď je provozují. Pak i 
městským částem, které vyberou od občanů další 
peníze. A zaplatíme to zase my všichni. Nejvíce pak 
logicky trpí lidé za hranicemi zón, kam se stahují 
řidiči místní i ti mimopražští. 

Ať žije regulace a všeobjímající stát. Byrokratičtí 
úředníci vždy zvolí to nejjednodušší a většinou také 
nejhorší řešení. Místo toho, aby postavili dostatek 
záchytných parkovišť u metra a center MHD nebo aby 
dokončili obchvat Prahy. 

Děsím se toho, co bude příště? Na chodnících a nejen 
v centru je spousta lidí. Je jen otázkou času, kdy 
některého snaživého úředníka napadne prodávat 
povolenky pro chůzi po chodnících.  

Proč sázet – vždyť jsme všichni 
výherci 

V každodenním shonu si vůbec neuvědomujeme jaké 
máme privilegium. Žijeme. Už to, že jsme vznikli, 
byla velká náhoda a výhra. Za celý život se rodiče 
pokoušejí o dítě jen několikrát a my měli to štěstí. 
Muž vyprodukuje za život miliardy spermií a žena má 
tisíce vajíček. A my jsme tou šťastnou sperrmií a 
vajíčkem.  Jak malá to byla pravděpodobnost. Vyhráli 
jsme jackpot. Ti živí tvoří jen nepatrnou menšinu mezi 
potenciálními možnostmi nebo již mrtvými. To je to, 
co si vlastně neuvědomujeme.  

Co by to vše ale bylo platné, kdyby se před 4,5 mld let 
nevytvořila planeta v té správné vzdálenosti od Slunce 
bohatá na vodu, ve které mohl vzniknout život. Kdyby 
se nesrazila s planetkou a nevznikl Měsíc, který 
stabilizuje sklon osy Země a tím i střídání ročních 
dob. Kdyby stromatolity nezměnili původně redukční 
atmosféru na bohatou kyslíkem a umožnili tak 
získávání více energie oxidací.  Náhoda hraje 
v evoluci významnou roli. Kdyby se Země před 
66 milony let nesrazila s asteroidem, vládli by zde asi 
ještěři a savci by proti nim neměli šanci. Ale stalo se a 
karty byly rozdány znovu, jako už tolikrát. 
Uvědomme si, že ani my jako druh nemáme nic 
jistého. Kosmická srážka nebo jiná katastrofa nás 
může kdykoliv vyhubit. Nemusí to být jen asteroid, 
stačí velmi silná erupce na Slunci, či výtrysk gama 

záření ze supernovy. Pak by zase přežil někdo malý 
při zemi, který by postupně ovládl planetu. Možná by 
to byl hmyz. Nás jako jedinců se to už asi týkat 
nebude, tak si užívejme svůj jackpot. 

 

Kalendárium 
18.12.218 př.n   Bitva na Trebii, Hannibal poráží 

Římany v první velké bitvě 
25.12. 800 Karel Veliký římským císařem, korunuje v 

bazilice sv. Petra papež Lev III. 
12 1241 Po smrti chána chánů Ögedeje se Bátú s 

vojskem Mongolů vrací do Asie na volbu 
12 1330 Jan Lucemburský vytáhl do Itálie a podmanil 

si téměř celou Lombardii 
5.12. 1349 Pogrom na Židy v Norimberku se 

souhlasem Karla IV. 
9.12. 1437 Smrtí krále Zikmunda ve Znojmě vymřela 

lucemburská dynastie 
9.12. 1582 Zavádí gregoriánský kalendář také Francie, 

Holandsko a Lucembursko - následuje tam 20. 
prosinec. 

25.12. 1642 Narozen Isaac Newton - anglický fyzik, 
matematik, astronom a filozof († 20. 3. 1727) 

16.12. 1653 Oliver Cromwell (1599-1658) jmenován 
lordem protektorem. 

16.12. 1689 Vilém III. Oranžský vydal v Anglii listinu 
Bill of Rights, stvrzující práva britského 
parlamentu (dodnes platný dokument) 

26.12. 1742 Kapitulací francouzského generála 
Cleverta skončilo obsazení a obležení Prahy 
francouzskou armádou. 

6.12. 1774 Zavedena povinná školní docházka od 6 do 
12 let, Nový školský řád 

12 1874 Ustavena mladočeská Národní strana 
svobodomyslná (Grégr, Sladkovský) 

17.12. 1903 Úspěšně opakovaně vzlétl letoun bratří 
Wrigtů, pilotovaný Orwille Wright v americkém 
Kitty Hawk 

16.12. 1916 Zavražděn Grigorij Jefimovič Rasputin 
(*22.1.1869) 

12 1918 Maďarsko-československá válka o Slovensko 
(až do srpna 1819) 

18.12. 1935 Edvard Beneš zvolen novým prezidentem 
10.12. 1936 Král Edward VIII. Abdikoval na britský 

trůn a vzal si Walis Simpsonovou. Nastoupil Jiří 
VI 

7.12. 1941 Napadení Pearl Harboru Japonci, vstup 
USA do války 

3.12. 1967 Jihoafrický chirurg Christiaan Barnard 
provádí první transplantaci srdce. 

7.12. 1980 Český tým získal vítězstvím nad Itálií 
poprvé Davisův pohár 

17.12. 1989 Rumunský prezident Nicolae Ceauşescu 
dává rozkaz ke střelbě do demonstrantů v 
Temešváru o sedm dní později je i z manželkou 
popraven. 

29.12. 1989 Václav Havel zvolen prezidentem, konec 
totalitního režimu   (ČSFR) 

31.12. 1991 Přestal existovat SSSR. Jeho 
nástupnickou organizací se stalo Společenství 
nezávislých států (SNS). 

18.12. 2011 Zemřel prezident Václav Havel 
(*5.10.1936) 

 

Vůdci pro všední dny a do 
nepohody 

Jsou vůdci a politici, kteří se dobře uplatní v dobách, 
kdy všechno jde hladce. Jsou pak spíše dirigenty, kdy 
společnost usměrňují a dolaďují. Bývají nenápadní, 
ale i charizmatičtí. Snaží se dodat i každodennosti 
filozofický rozměr a preferují pomalé změny, pokud 
nějaké, a evoluci před revolucí. Lidé si je cení, ale 



brzy na ně zapomenou. Historie je často jen ocituje. 
Ve vyspělých zemích byla takových celá řada a vidíte 
ani já si teď nějak nevzpomínám. 

A pak jsou vůdci, kteří nastupují v turbulentních 
dobách hospodářských krizí nebo politického či 
dokonce válečného ohrožení. Vynoří se náhle, jako by 
byli osudem již připraveni a vědí, co je třeba dělat. 
A dokáží národ kolem sebe semknout a zburcovat ho. 
Nejznámějším takovým vůdcem do nepohody byl asi 
Winston Churchill, který se v tomto směru stal 
legendou. Nebál se národu slíbit jen práci, pot a slzy. 
Udržel skoro poraženou Velkou Británii na nohou a se 
spojenci ji přivedl nakonec k vítězství. Získal 
ohromný kredit, a jak se mu odvděčil jeho národ? 
V prvních poválečných volbách propadl. Pro dny 
klidu si lidé zvolili labouristu Clementa Attlee. 
V dobách pozdějších Churchilla následovala železná 
lady Margaret Thatcherová, která restrukturalizovala 
průmysl Británie a ubránila Falklandy.  

Také Adolf Hitler byl vůdcem do nepohody. Německo 
zmítané zmatky v období po uzavření tvrdé 
versailleské smlouvy dal do pořádku a vyzvedl ho 
zpět mezi velmoci. Němcům vnukl pocit nadřazenosti 
a vyžadoval kázeň. Podmanil si většinu Evropy a 
nebýt jeho megalomanských a trochu zvrhlých vizí 
zřejmě by svou říši nějaký čas udržel. Taky skončil 
špatně. Obdiv a láska Němců se pomalu měnila v 
lhostejnost až nenávist. Americký vůdce do nepohody 
Franklin Delano Roosevelt stačil včas zemřít, když 
dokončil své poslání. Svým způsobem i Stalin byl 
vůdce do nepohody, i když ten tu nepohodu nejdříve 
vyvolal. Taky neskončil dobře. Napoleon dopřál 
Francouzům stejný pocit jako Hitler Němcům, když 
dominovali Evropě, ale jeho konec také nebyl veselý. 
I my jsme měli v historii takového vůdce, byl jím Jan 
Žižka a Evropa se nás bála. 

Vidíte, možná je řada těch vůdců do nepohody spíše 
záporných nebo aspoň problematických. Každopádně 
jsou velmi osamělí a pod velkým tlakem. Energii 
čerpají ze svého odhodlání a není jim co závidět. 
Někdy se moci musí chopit i násilím, jindy ve 
vyspělých zemích dojde k osvícenému přepřahání v 
době ohrožení a národ si je vybere sám.  

Po dekádách úspěšného vývoje Evropy po vzniku EU, 
porážce komunizmu a blahobytu se i my ocitáme na 
křižovatce. Máme problémy s eurem, byrokracií, 
politickou korektností a valí se na nás imigranti z 
nekompatibilní kultury, která nás nemá ráda. Není 
tedy také čas přepřahat? Dnešní vůdci jsou totiž stále 
o krok pozadu za vývojem událostí a místo řešení 
problému je jen hasí. Iluze, že náhle řeknou, ano, 
dělali jsme to špatně, zcela otočí a budou náhle 
rozhodní, je nereálná. Musí přijít jiní, kteří se na věc 
dívají jinak a také reálně vnímají problémy. Je to v 
rukách voličů. Ale kde takové vůdce vzít a nenaletět 
jen populistům? Hledat a používat rozum. Kéž 
bychom měli štěstí na osobnost formátu Winstona 
Churchilla. 

Jak to, že se nic neděje? 
Už v r. 2001  američtí vědci John C. Holliday a Noah 
Soule uveřejnili v časopise International Journal studii 
o léčivé houbě jménem Phallus indusiatus. To by 
nebylo nic zvláštního, kdyby pouhé přičichnutí k této 
houbě nepůsobilo ženám silné vzrušení. U poloviny 
z nich dokonce vyvolalo samovolný orgasmus. 
Simuluje neurotransmitéry, které v ženském mozku 
vyvolávají vzrušení. Něco, co ženy na Havaji už 
dávno znaly. Na muže však vůbec nepůsobí, její 
hnilobný zípach je jim odporný. 

Co ale dělá od té doby farmaceutický a kosmetický 
průmysl? Jak to, že ještě nejsou k dispozici krémy či 
vody po holení, které ženu stoporocentně naladí. 
případně podlomí její cnost? Vždyť muži po staletí po 

ničemi jiném tak netouží. Mít „tlačítko“ které jim 
ženu dá. Říkáte, že by to bylo nemorální a odevzalo 
by to chudinku ženu do spárů chlípných mužů? Ale 
ženy přece takové „tlačítko“ na muže mají. 

No dobře, ale při rozumném používání by to pomohlo 
samotným ženám. Těm, kterým je orgasmus vzdálen 
nebo odepřen. Zvýšilo by to jejich libido, když 
„viagry pro ženy“ jsou zatím neúspěšné. Tak snad 
napřesrok. 

Jestli vaše protějšky už nazouvají holínky, berou 
košíky a houbařský nůž, zadržte je. Houba totiž roste 
jen na Havajských lávových polích, v Austrálii, 
Střední Americe a v některých státech Afriky. Ale 
třeba ji budeme jednou pěstovat ve svých teplých a 
vlhkých sklepích jako hlívu ústřičnou a dávat ženám 
do sáčků na polštář k sušené levanduli a meduňce. 

 

Nástupce náboženství 
Na iDnes jsem shlédl hodinu a půl dlouhý film o 
hrozbě oteplování s názvem „Je s námi konec?“. 
Najali na něj oscarového herce Leonarda DiCaprio. Je 
poplatný alarmizmu ještě z dob Al Gora a chvílemi 
jsem měl pocit, že to jsou Jehovisté se svojí „dobrou 
zprávou“ v duchu pseudovědeckých článků jejich 
časopisu Strážná věž. 
Uvědomil jsem si, že humbuk kolem údajného 
člověkem způsobeného globálního oteplování má 
všechny rysy náboženství. Protože se svět 
sekularizoval a skutečná náboženská víra se stala spíše 
něčím intimním (tedy s výjimkou islámu), snaží se 
oteplovací alarmizmus zaujmout významné místo v 
dnešní společnosti. Podobně jako církev straší 
soudným dnem někdy v budoucnosti, vzbuzuje v 
člověku pocit viny za hříchy, nakazuje mu, jak se má 
chovat a za to slibuje spasení – trvale udržitelný 
rozvoj. Tak, jako církev ve středověku získávala tučné 
prebendy, prodávají se odpustky za vypouštění ďábla 
– oxidu uhličitého. Katedrálami jsou pole 
fotovoltaických panelů a věže obrovských větrníků. 
Řepka se stala pomalu dominantní plodinou a 
obnovitelné zdroje modlou, ať to stojí, co stojí. 
Zajímavé, že se na to lidí nikdo neptal, jestli to chtějí, 
bere se to za univerzální pravdu a to, že to platíme v 
daních a energiích nikoho nezajímá. 
Klima planety se měnilo mnohokrát v historii a 
mnohem drastičtěji. Před rokem 1000 bylo Grónsko 
zelenou zemí, a když se pak klima ochladilo, plakali a 
odcházeli i drsní Vikingové. Dnes ledy v Grónsku tají 
a zase pláčou alarmisté a Inuité. Život je zkrátka o 
změně a přizpůsobování se. To, že se teď klima 
pomalu otepluje je asi objektivní skutečností, ale 
podobných výkyvů, „malých dob ledových a horkých“ 
jsme byli svědky i ve středověku. Objektivní měření 
máme zatím jen za příliš krátkou dobu, aby naše 
modely mohly fungovat spolehlivě. Ono jen spočítat 
průměrnou teplotu planety s přesností na desetiny 
stupně není jednoduché, protože síť měření je řídká a 
většinu povrchu pokrývají oceány. Vinit za mírný 
kolísavý nárůst člověka a jeho průmyslovou činnost 
mi připadá opovážlivé a velikášské. Jistě, průmysl k 
oteplování přispívá, ale otázkou je, jak velký vliv to 
má na mocné planetární síly, proti nimž jsme stále 
bezmocní. Ať si vezmete sopky, zemětřesení nebo 
hurikány. Už jsme se pokoušeli poroučet větru a dešti 
a s nevalným výsledkem. Slunce, jako životadárný 
zdroj energie má na naši planetu jistě rozhodující vliv 
a jeho energie spolu se složitou dynamikou planety 
bude určovat naše klima.  
A protože nikdo neví, jak to doopravdy je, tak zde 
vzniká prostor pro novou „víru“ a „alarmistickou 
církev“. Nakonec si každý z nás musí vybrat, na 
kterou stranu se přikloní. Komu uvěří. Já 
rozhodujícímu vlivu člověka na změnu klimatu 
nevěřím. I když nejsem příznivcem konspiračních 
teorií, tak z toho, jak tajně se scházející skupina 
mocných vymyslela alarmizmus, by byl zajímavý 
román ve stylu Dana Browna. Ono totiž zdaleka nejde 
o nějakou víru, ale jako vždy o peníze. O štědré státní 
dotace na obnovitelné zdroje, změnu struktury 
průmyslu. Odpustky za oxid uhličitý prodraží tradiční 
odvětví a otevřou cestu novým. A to už stojí za to, ne? 
Jako většina toho, co se děje kolem nás na úrovni států 
a velkých společností, neděje se z ušlechtilých idejí, 
ale má ekonomický základ. 
Otázka oteplovacího alarmizmu nás asi bude 
rozdělovat. Každý podléhá různě vlivu médií a v 
komplexních otázkách se obtížně vytváří i osobní 
úsudek. Odpůrci alarmizmu nemají ty štědré fondy, 
aby mohli své názory prezentovat v hlavních médiích. 

Neměli bychom však v těch druhých vidět heretiky a 
nepřátele. Jsou to jen lidé, kteří to nevědí nějak jinak. 
Nejsem pro přehnanou předběžnou opatrnost, která je 
teď módní v EU. Dávám přednost stabilitě lidského 
chování bez velkých výkyvů. No a až nás příroda 
doběhne, tak se to stane. 

Jak se vyvíjel obsah O2 a CO2 v atmosféře 

(kyslík zeleně, oxid šedě, čas mil. let, svislá čára velké 
vymírání na konci permu) 

Vánoce  
Vánoce jsou poetickou dobou, kterou jsme jako děti 
milovali a nám romantičtějším s fantazií, to zůstalo 
dodnes. Chápu i výhrady žen obtěžkaných taškami a 
zpocených u plotny, ale je to přece jen jednou v roce a 
konec konců můžeme i pomoct. 
Vánoce jsou spojeny s mnoha zvyky a rituály, kterými 
si naši předkové snažili naklonit osud. Kromě dnes 
samozřejmého stromečku sem patří i adventní věnec, 
barborky, krájení jablek, lití olova, pouštění lodiček 
z ořechových skořápek, purpura a františek, či jeden 
talíř navíc pro nečekaného hosta. Nejsilnějším 
rituálem je dávání dárků. Jde o ten pocit obdarování, 
že si na vás někdo rád vzpomněl a vůbec nejde o 
nějakou reálnou hodnotu dárku. Natož aby se rodiny 
kvůli tomu zadlužily. 
Naše vánoce jsou dnes až moc materiální. Drahé 
dárky, pak se přecpeme kaprem, salátem a řízky a 
shlédneme pohádku na ČT. A další den svíčková nebo 
kachna. Dřív si lidé víc povídali a měli čas i rozjímat. 
O tom, co je, bude a mělo by být. Tak si letos vánoční 
rituály užijte. Ono je dobře, že se někdy něco sluší a 
patří. 

Omen nomen 
(Nemocnice pod Petřínem) 

 
Řešení úlohy: Celkem mají dohromady 24 nohou. 
Pokud vám vyšlo číslo jiné, zkuste to znovu a 
nezapomeňte připočítat Romanu. 
2+2+2+2+4+4+4+2+2=24 

A slovo závěrem 
K poslednímu měsíci v roce patří nejen vánoce, ale 
také Silvestr. Na něm už nebývá moc nic duchovního, 
jen že je to poslední den v roce. A tak slavíme, že 
jsme ten rok ve zdraví přečkali. Přejedeni po svátcích 
ani netoužíme po opulentních hodech, tak přijde 
k chuti ovar, koleno, chlebíčky, sousta, obložené 
mísy. Já si rád na ten večer opatřím pochoutky typu 
oček, uzených mušlí nebo krevetový koktail. Zato 
nápoje tečou proudem. Každý podle chuti pivo, víno, 
či něco tvrdšího. Já holduji ginu s tonikem a limetkou. 
No a příchod Nového roku se má oslavit sektem. 
Protože otvírat lahev sektu za pět minut dvanáct by 
pro některé mohla být už příliš sofistikovaná činnost, 
osvědčilo se nám otevřít sekt již o hodinu dvě dříve a 
na ten přípitek si ho trochu vyšetřit. Vzpomenout si na 
všechny své drahé a pak už jen odhrnout záclonu a 
sledovat ohňostroj, který ozáří a ohluší celé sídliště. 
Tak to letos dobře oslavte! 


