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Slovo úvodem 
Slovo květen se poprvé objevilo v Jungmannově 
překladu Ataly z roku 1805 jako poetismus, ale rychle 
se vžilo. Na Jungmanna zřejmě působilo polské slovo 
kwiecień (paradoxně "duben"). Dříve to byl Máj a pro 
básníky je dosud. Je to měsíc lásky, obětí komunizmu 
a požární ochrany, čili každý si v něm najde to své.  Je 
to čas květný a jako takový si ho budeme užívat.  
Rozkvetlé ovocné stromoví a později i ten šeřík, který 
nám připomene jak naděje, tak i ty oběti komunizmu.  
A pokud zažehne i požár lásky, tak to snad i ti hasiči 
vezmou s nadhledem. Je to zkrátka měsíc povedený, 
na který se vždy po zimě moc těšíme ani ti zmrzlí 
muži nám ho nedovedou zošklivit. Nezapomeňte, že 
druhou květnovou neděli se slaví svátek matek. Tak 
popřejte té své, dokud to jde. 
 
 

Motto 

Ovci můžeš stříhat mnoho let, ale kůži z ní 
stáhneš jen jednou. 

Z citátů, reklam, inzerátů a…  
„Kdysi uměly dívky vařit jako jejich mámy, dnes umí 

pít, jako jejich otcové.“  

„Maminko, jak jsem přišel na svět?“ „Tak na to se 
musíš zeptat tatínka. Ten mi před svatbou tvrdil, že 
to není možné.“ 

„Muž chce být ženinou první láskou, ona jeho 
poslední.“ 

„Rozdíl mezi muži a chlapci je jen ve velikosti jejich 
hraček.“ 

„Věda je druh lidského podnikání, při kterém se 
rozum opírá o víru.“ 

„Tím, že je člověk člověkem, z toho ještě nevyplývá, 
že může žít kdekoliv, třeba ve vašem obýváku.“ 

Víte, že? 

 Rekordman v krátkosti spánku savců je kupodivu 
slon. Sloni spí v průměru jen dvě hodiny denně a 
to ještě většinou ve stoje. Jen jednou za čtyři dny 
si k spánku lehají aby mohli mít spánkovou fázi 
REM se sny, kdy jsou svaly relaxovány a 
„umrtveny“, aby si tvor při divokých snech 
neublížil. 

 Jak se ze Země před 700 miliony let stala sněhová 
koule? Nebyla to doba ledová, ale totální 
zamrznutí Země na dlouhých 60 milionů let. 
http://jdem.cz/c4hgg3 

 Zaručené tipy pro lidstvo k přežití globální 
apokalypsy http://jdem.cz/c4hgq9 

 Wi-Fi s infračervenými paprsky je stokrát 
rychlejší, umí ale jen download 
http://jdem.cz/c4kat5 

 Umělá „fotosyntéza“ mění oxid uhličitý na 
uhelnatý http://jdem.cz/c4kax6 

 Rezistence vůči antibiotikům dlouhodobě děsí 
lékařské experty  mohla by zabíjet do roku 2050 
10 milionů lidí ročně. V současné době se 
odhaduje, že asi 50.000 lidí umírá každý rok v 
Evropě a USA kvůli neléčitelným infekcím. Jen v 
Británii ročně umírá kvůli  organismům odolným 
vůči antibiotikům nejméně 12.000 lidí, což je víc 
než na rakovinu prsu. 

 Rakovina je často považována za civilizační 
chorobu, která souvisí s naším mnohdy 
nezdravým životním stylem. Jak ale nyní ale 
informuje server EurekAlert, rakovina není 
problémem, který sužuje jen naši civilizaci – 
existovala totiž již před 1,7 miliony let. 

 Rozhoduje měsíc narození o zdraví? Vědci 
provedli výzkum a došli k nečekanému závěru 
http://jdem.cz/c4s5t6 

 Může za předsmrtné zážitky vysoká hladina oxidu 
uhličitého v těle? http://jdem.cz/c4s6p9 

 Víte, že ze zubního kamene neandrtálců bylo 
možné rekonstruovat, čím se živili? Dokonce 
před nějakými 30 000 lety cíleně užívali na 
bolesti kůru s obsahem kys. salicylové a potravu 
s plísní penicilium. 

 Udržet globální oteplení na únosné míře vyjde v 
přepočtu na 88 bilionů korun ročně. Měli bychom 
si nějakou ropu a uhlí schovat, až budeme do 
5 tis. let zase horečně uvolňovat oxid uhličitý do 
ovzduší, abychom oddálili dobu ledovou 

Zajímavá matematika 
Jednou z nejproslulejších celočíselných struktur 
v historii matematiky je Pascalův trojúhelník. Jako 

první o něm napsal 
pojednání v r. 1654 Blaise 
Pascal, znal jej však už 
kolem roku 1100 perský 
básník a matematik  Omar 
Chajjám a ještě dříve o 
něm věděli matematici 
v Indii a Číně. Každé 

číslo v trojúhelníku je součtem dvou nejbližších čísel 
nad ním. Matematici v Pascalově trojúhelníku 
nacházeli po léta podněty pro teorii pravděpodobnosti, 
rozvoj dvoučlenů typu (a + b)n a pro různé aplikace 
teorie čísel. Jestliže sudá čísla v trojúhelníku zaplníme 
a lichá nahradíme mezerami, vzniknou fraktály, 
jejichž spletité vzorce se budou opakovat v různých 
měřítkách, což může sloužit jako inspirace při tvorbě 
nových materiálů. 

 

Kalendárium 
31.5.1279 př.n.l  Počátek vlády faraona Ramesse II., 

zvaného Velký 
20.5.325  Zasedá v Nikaji 1. nikajský koncil – první 

ekumenický koncil církve se usnesl na vyznání 
víry a způsobu výpočtu data Velikonoc. 

květen 1006   V souhvězdí Vlka byla poprvé 
pozorována nejjasnější  známá supernova, SN 
1006 

14.5.1107  Svatopluk - Český kníže (1107-1109), 
sesadil Bořivoje II. 

30.5.1416  Upálení Jeronýma Pražského v Kostnici. 
30.5.1434  Bitva u Lipan, konec husitství 
květen 1455 Yorkova menší armáda u St. Albans 

rozprášila královské vojsko. Začátek války růží 
3.5.1469  V Olomouci zvolen Matyáš Korvín českým 

vzdorokrálem. 
20.5.1498  Vasco da Gama doplul do indického 

Kalikatu, kam jako první Evropan doputoval 
obeplutím Afriky. 

květen 1639  Švédská Banérova armáda dobývá 
Mělník (do jara 14640) a Švédové neúspěšně 
dobývají Prahu 

13.5.1717  Narozena Marie Terezie – rakouská 
císařovna 

22.5.1809  První porážka Napoleona u Vídně (Aspern 
a Essling), neoslabila ho však 

5.5.1821  Napoleon Bonaparte umírá na ostrově Svatá 
Helena (* 15. srpna 1769) 

14.5.1869  Vstoupil v platnost zákon o povinné školní 
docházce na 8 let. 

10.5.1904  Obklíčila japonská armáda přístav Port 
Arthur a zahájila jeho obléhání, přitom padlo 192 
000 Japonců a 27 000 ruských vojáků 

25.5.1928  Vzducholoď Italia (gen. Nobile) 
ztroskotala při návratu ze severního pólu 

10.5.1940  Napadení Belgie, Nizozemí a 
Lucemburska Německou říší 

27.5.1941  Potopení bitevní lodi Bismarck Brity v 
Atlantiku. 

27.5.1942  Atentát na Reinharda Heydricha (J.Gabčík, 
J.Kubiš) 

2.5.1945  Rudá armáda dobyla Berlín 
5.5.1949  Ustavena Rada Evropy se sídlem ve 

Štrasburku. 
1.5.1953  Zahájeno pravidelné vysílání 

Československé televize. 
29.5.1953  Edmund Hillary a šerpa Tenzing Norgay 

vystupují poprvé na Mount Everest 
19.5.1960  Izraelské komando unáší z Argentiny 

válečného zločince Adolfa Eichmanna 
9.5.1974  V Praze zahájilo svůj provoz metro - linka 

C. 
26.5.1997  Oznámeno, že téměř celé území 

Afghánistánu dobyly jednotky islámského  hnutí 
Taliban. 

2.5.2011  V noci z 1. na 2. květen dopadlo a zastřelilo 
americké komando nejhledanějšího teroristu 
Usámu bin Ladina v tajné rezidenci v 
pákistánském Abbottábádu 

 

Také žijete v bublině? 
V dnešním dynamickém světě se na nás toho valí 
hodně ze všech stran. Informace, úkoly a povinnosti, 
až by se z toho jeden zbláznil. A aby k tomu nedošlo, 
obklopujeme se často ochrannou bublinou. Jednak je 
to bublina komfortu, aby nám zjednodušila život a 
sociální bublina, kdy se stýkáme hlavně s lidmi 
podobného názoru. Je totiž velmi obtížné diskutovat 
s člověkem opačného názoru. Lidé si už odvykli 
naslouchat tomu druhému a zamýšlet se nad opačnými 
názory. Tedy pokud je vůbec podpírají nějakými fakty 
nebo argumenty. Většinou diskuse vypadá tak, že si 
oba sdělí hotové názory formou nezpochybnitelných 
pravd a jen zjistí, že se neshodnou. Jak se postavit k 
nositeli opačného názoru? Pořad M. Jílkové na ČT1 
ukazuje jak to nedělat. Účastníci na protivníky vychrlí 
své pravdy, ty po oponentech jen stečou, ti jim to 
oplatí, pozurážejí se a je konec.   Argumenty toho 
druhého vás nemusí přesvědčit a obrátit na jeho víru, 
ale je dobré, pokud aspoň trochu otřesou vaší 
neochvějnou pravdou a donutí vás se nad ní zamyslet 
a vidět vše šířeji. Nejlépe je na tom oficiální názor 
hlavního proudu šířený médii. Ten nemusí nic 
dokazovat, protože „přece všichni vědí, že… a jen 
hlupák by si mohl myslet něco jiného“.   A takový 
hlupák je také nálepkován a zesměšňován. Za totality 
jsme na schůzích ROH zvedali ruce pro nejabsurdnější 
závazky a rezoluce, abychom nebyli existenčně 
trestáni a naše děti se dostaly na školu a to máme 
znovu držet ústa a krok? Naštěstí je tu internet a tam 
je možno ventilovat své názory beztrestně (zatím). Jen 
nesmíte číst ty diskuse pod nimi. V nich se projeví to, 
že internet je sice vítaným kanálem pro svobodné 
šíření názorů, ale také stokou pro nejnižší pudy, 
zejména když je to anonymně. Internet snese všechno 
a najdete tam užitečné informace, ale také vyložené 
nepravdy. Dobro i zlo. Tok neověřených různorodých 
informací přispívá k relativizaci pravd. A to je také 
cílem politické propagandy, která k nám sítí míří 
v posledních letech i z východu. Znejistit sebevědomé 
občany, vnést červíčka pochybnosti a jejich nižší pudy 
se pak už projeví samy. Jak proti ní bojovat? Asi ne 
vládním úřadem uvádějícím nepravdy na pravou míru, 
ale vzdělaností a transparentní informovaností. 
Případně upozornit na podezřelé kanály. Relativizace 
pravd pronikla už i do vojenství a ani válka už není 
válkou, ale hybridní válkou-neválkou. 

Informace z internetu bude třeba brát 
pravděpodobnostně – jaká je asi pravděpodobnost, že 
je to pravda? Informace medií zase mohou být 
zmanipulované. U hlavních zpráv, přinášených 



světovými agenturami to asi nehrozí a tak otázku „Byl 
opravdu D. Trump zvolen americkým prezidentem 
nebo je to hoax“? si klást nemusíme. Ale jinde už to 
tak jasné není. Na četnost informace moc sázet 
nemůžeme, protože nejlépe se šíří právě hoaxy a už 
starý lišák Goebbels říkal, že stokrát opakovaná lež…. 

A tak už se ani tak moc nedivím, že bublina není zas 
tak špatným řešením. Jen je z ní třeba občas vystoupit 
a rozhlédnout se po světě, aby člověk po čase nezjistil, 
že stále žije v minulém století. A jednou za čtyři roky 
má také možnost říci k tomu svoje, tak aby svým 
hlasem věděl, co vlastně chce. 

Islám bude do konce století 
nejrozšířenějším 

náboženstvím 
Známý washingtonský think-tank Pew Research 
Center ve své statistice uvedl, že islám se zřejmě do 
konce tohoto století stane nejrozšířenějším 
náboženstvím světa. Vděčí za to zejména vysoké 
porodnosti a nízkému průměrnému věku muslimské 
populace.    V roce 2010 hlásilo k islámu 1,6 miliardy 
lidí, tedy 23 procent tehdejší světové populace. Islám 
se stále drží na druhé příčce za křesťanstvím, které 
vyznává 31,5 procenta lidí, avšak roste nejrychleji.    
Statistiky také ukazují, že kolébka islámu, za kterou je 
považovaný Blízký východ a severní Afrika, již dávno 
není domovem většiny muslimů. Nejvíce jich žije v 
Asii a Pacifiku, asi 62 procent. Největší skupiny 
najdeme v Indonésii, Indii, Pákistánu, Bangladéši, 
Íránu a Turecku. 

Za cestou islámu ke statistické dominanci stojí dva 

prosté demografické faktory. Nejdůležitějším je fakt, 
že muslimské ženy rodí v průměru více dětí. 
Muslimky mají v průměru 3,1 dítěte, zbytek světové 
populace se pohybuje kolem 2,3 dítěte. Díky tomu 
bude muslimská populace jako jediná růst rychleji, 
než je průměrný celkový populační přírůstek, 
připomíná BBC.    Muslimové jsou také nejmladší 
náboženskou skupinou, co se týče věku věřících. 
Medián věku u muslimů byl v roce 2010 23 let, což je 
o sedm let méně, než činí medián u vyznavačů 
ostatních náboženství či nevěřících. V kombinaci s 
vysokou porodností tak bude muslimská populace 
zcela jistě růst nejrychleji i v budoucnu. 

Růst čeká také populaci muslimů v Evropě. Do roku 
2050 budou vyznavači islámu tvořit deset procent 
obyvatel Evropy. A to už bude pro naše potomky 
vážný problém. 

    Pět pilířů islámu 

    Zásadní význam pro muslimy má pět povinností, 
které muslimské učení souhrnně označuje za pět 
sloupů nebo pilířů náboženství. V souladu s tradicí se 
dodnes pokládají za nejpodstatnější znaky příslušnosti 
k islámu 

 vyznání víry (šaháda) – víra v jedinost Boží a 
božské poslání Mohameda. 

 modlitba – pětkrát denně směrem k Mekce. 

 předepsaná almužna – 2,5 % čistých ročních 
zisků ve prospěch nižších sociálních vrstev; 
později se z něho stala náboženská daň, pak tyto 
prostředky bylo možno použít nejen charitativně, 
ale i k zajištění chodu muslimské obce, dokonce i 
k financování válek. 

 půst v měsíci ramadán – v měsíci Ramadánu od 
úsvitu do soumraku 

 pouť do Mekky – jednou za život, umožňuje-li to 
finanční situace a zdravotní stav muslima 

      z netu  

 

Inkluze 

Měl jsem v noci sen. Tak hrozný, že jsem se až zpotil. 
Zdálo se mi, že se zaváděním inkluze do škol by se 
mělo jít dál, až do státní správy. 

Na každém ministerstvu by mělo být povinné 
procento mentálně retardovaných úředníků, ve vládě 
povinné procento mentálně retardovaných ministrů, v 
parlamentu povinné procento mentálně retardovaných 
poslanců, u každého soudu povinné procento mentálně 
retardovaných soudců… 

Pak jsem se probudil a zjistil jsem, že tenhle nápad 
přede mnou už dávno realizovali jiní.             z netu  

Celník kontroluje manželku 
Celníkova žena je v posteli s milencem, v tom 
zarachotí zámek, manžel se nečekaně vrací. Milenec v 
poslední chvíli zajede pod postel. Celník kouká na 
manželku, jak je svlečená a pojme podezření. 
Začne prohledávat byt, otevře skříň a vysypou se 
kartony cigaret. 
„Tady je to v pořádku,“ brumlá si. 
Nakoukne do peřiňáku, tam je pár lahví whisky. 
„Peřiňák je taky v pořádku, kde by tak mohl být?“ 
Z pod postele se vystrčí ruka se stoeurovkou. 
Celník ji shrábne do kapsy a brumlá si: „Pod postel už 
jsem se taky díval.“ .               z netu 

Flirtování pohledem 
Optimalizovala jsem podmínky pokusu a vcházela 
přímo do zorného pole mužů. Je třeba jim přiznat, že 
takto mě postřehli i v nejvzdálenějším koutě velké 
hotelové haly. Potřebovala jsem, aby mě zachytil 
jejich radar. Potom stačil krátký pohled. Jakmile muž 
obrátil pohled ke mně, usmála jsem se na něj. Zvlášť 
dobře účinkuje pohled s mírně  pozvednutým obočím. 
Zvednu obočí jen na zlomek sekundy a tím přilákám 
pozornost k svému obličeji. Následovat mohou hlubší 
pohledy. Proč ale působí zdvihnuté obočí na muže tak 
přitažlivě? Oči ženy vypadají tak větší a napodobuje 
tak obličej dítěte, což v muži stimuluje touhu ženu 
ochránit. Další variantu představuje vzhlížení. Pohled 
zdola nahoru s hlavou mírně na stranu vyjadřuje 
podřízenost a oslovuje muže. Tento pohled má 
v repertoáru každá žena. Už malé holčičky se učí 
takhle okouzlovat své tatínky. Ženy to někdy nedělají 
vědomě, ale většina však jasně cítí, že tím dosahují 
mimořádného účinku.  
A přece jen existuje ona kouzelná formule dokonalého 
flirtu. Jedná se o úplně jednoduchý způsob, jak 
mnohonásobně zvýšit svou přitažlivost u muže, a tím 
je smích. Ženy zpravidla bývají mistryněmi 
vyjadřování beze slov. A dokáží, většinou lépe než 
muži, vycítit jemné nuance řeči těla, zvukových 
projevů jako tón hlasu a dalších smyslově 
zachytitelných signálů. Obecně platí: čím 
krátkodobější záležitost, tím ofenzivněji mohu 
postupovat. Vyzývavé pózy, výmluvné pohledy, 
dvojsmyslné narážky – abychom muže svedly, víc 
vlastně není třeba. Muži jsou v tom velmi zranitelní. 
Chci-li ale navázat s mužem dlouhodobější vztah, 
měla bych vědět, že příliš ofenzivní jednání, například 
cílené a jednoznačné využívání řeči těla, mi k němu 
pravděpodobně nepomůže. Většina mužů totiž jasně 
rozlišuje mezi malým dobrodružstvím a vážným 
vztahem. Nejdřív se tedy musím předem naučit 
kalkulovat s tím, jakým způsobem chce který muž být 
sveden. Několik obecných návodů pro ženy: 
Nadšeně se směje, když muž pronese vtipnou 
poznámku 
Nohy má „naaranžované“ trochu ke straně, lokty u 
těla, aby vynikly pěkné linie. Vědomě pózuje. 
Dotýká se brady nebo tváře.  Zamyšleně se hladí na 
rukou nebo nohou. Každá forma mimovolní 
autostimulace je obecně jasným signálem. 
Když se jí hovor emociálně dotkne, zčervená 
Hladí se na krku, šíji nebo ve výstřihu. To je jasný 
erotický signál. Ještě jej posílí, jestliže při něm zakloní 
hlavu. 
Začne náhle napodobovat pohyby muže 
Když se horní částí těla s překříženýma nohama 
nakloním směrem k muži, nedělám to proto, že jsem se 
dočetla, že tím dávám najevo otevřenost, ale proto, že 
mě dotyčný zajímá. To je můj jediný cíl. 

dle knihy Dokonalá svůdkyně: Jak zaručeně získáte 
každého muže 

 

Víte, jak funguje modrá 
pilulka? 

Sildenafil neboli viagra byla vyvinuta skupinou 
britských vědců jako 
lék proti vysokému 
tlaku a srdečním 
chorobám. V 
průběhu klinických 
testů se ale ukázalo, 
že toho zvládne 

mnohem více. Nejen, že zlepšuje cirkulaci krve a její 
okysličení, ale pozitivně působí i na mužskou erekci. 
Viagra není pouze výsadou mužů, kteří mají problém 
s impotencí. Ve velké míře jí používají například 
horolezci, neboť její účinky snižují ve vysokých 
polohách riziko edému plic a zabraňují horským 
nemocem.  
Své zkušeností s ní mají také cyklisté. Studie totiž 
ukázaly, že u některých lidí dokáže tento lék zvýšit 
výkonnost, a to až o patnáct procent. Avšak pouze v 
případě, hovoříme-li o vysokohorské cyklistice. V 
nadmořských výškách menších než 4000 metrů totiž 
až tak závratné účinky nemá. Tedy až na ty mužské. 
Pokud vás zajímá průběh účinku, tak je zde: 
http://jdem.cz/c4szg4   z netu  
 

 
Vzpomínka na 2. narozeniny vnučky 

Proč jsou české sportovkyně 
úspěšnější, než muži? 

Už je to docela nápadné, oč lépe se daří ve sportu 
našim ženám, než mužům. Stačí uvést tenisky, 
G. Koukalovou, E. Ledeckou, E. Samkovou, 
Z. Hejnovou, K. Nash, basketbalistky a další. Ti 
všichni patří ke světové špičce. Mužů ve špičce máme 
jako šafránu. Čím to asi je? Že by pivo tak brzdilo 
muže? Ženy jsou asi usilovnější, a když žena něco 
chce, vždycky toho nakonec dosáhne. Nepátrejme po 
příčině a buďme rádi, že to tak je. 

USA: Plakát za vyhlášení prohibice – obsahuje 
text „Rty, které se dotknou, alkoholu se 
nedotknou našich rtů“. Když se podíváte pořádně, 
divíte se, že prohibice dlouho nevydržela? 

Řešení úlohy: tentokrát není 

A slovo závěrem 
Bakterie xylella fastidiosa, která na jihu Evropy 
likviduje olivovníky a poškozuje vinice, je velmi 
pravděpodobně i v Česku. Přivezli ji k nám okrasné 
rostliny z hobbymarketů. Pochutnává si až na 200 
různých rostlinách. EU ji bere velmi vážně.  

Kdyby zlikvidovala potravní řetězce, mohl by to být 
pěkný masakr a nemusel by ani přiletět asteroid. 

  


