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Slovo úvodem 

Začátek srpna má takový smutný nádech. Prázdniny 
se překulí do závěrečné poloviny a rána jsou 
chladnější. Sklizená pole vypadají smutněji, než lány 
vlnící se ve větru. Příroda o tom ví, a snaží se nám to 
nahradit zrajícími plody a případně hřiby a křemenáči, 
krčícími se v mechu. Noční obloha pak meteorickým 
rojem Perseidy kolem 12. srpna, zvanými též slzy sv. 
Vavřince. Takže není důvod neužívat si léta plnými 
doušky. A to nemluvím o březích rybníků, jezer a 
koupalištích. Protože člověk je i Homo aquarius. 
Konec konců, žádný požitek mu není cizí, na což má 
po jarní koronavirové anabázi nakonec i nárok. Tak si 
užívejte i vína, pivka a ti cool i radleru. Prostě léto je 
léto a nic nenahradí, když nám vlahý vítr ovívá kůži 
na holých rukou a nohou. Však se na něj každý rok 
načekáme. 

Motto 

„Hodně lidí by se leklo, kdyby v zrcadle místo 
své tváře spatřilo svůj charakter.“  

Z citátů, reklam, inzerátů a…  
„Pokud se náhodou někomu líbíte, bude to tím, že mu 

připomínáte někoho jiného.           Murphy  
„Žádné svědectví není s to dokázat zázrak.“                 

                                              Humeova břitva  
„Nemá smysl se zabývat teoriemi, které nelze 

vyvrátit.“                               Popperova břitva  
„Jakmile se nám náš drahý psík ztratí, okamžitě se o 

něho postarají v útulku i s lékařskou péčí. Jak se 
však na ulici ocitne člověk, nezavadí o něho ani 
pes.“ 

„Očekával jsem od života víc, ale jsme si kvit. On ode 
mne také.“ 

„Každá práce trvá tak dlouho, kolik je na ni k 
disposici času.“ 

„Když se opijeme, říkáme hloupé věci - například 
pravdu.“ 

„Všechno se dá vysvětlit. Bohužel ne všem.“ 

Víte, že? 

 Ročně na Zemi vzniká na 3 100 000 000 blesků. 
V lidském těle  je asi 206 kostí a 600 svalů. Kostí 
příležitostně i více (třináctý pár žeber, více 
obratlů). Potrava se pohybuje ve střevě rychlostí 
asi 2-4 cm za minutu. Srdce pumpuje 4-5 
litrů/min. Za 70 let život atak stihne 2,5 miliardy 
tepů a vypumpuje 180 milionů litrů krve.  

 Za nejvyšší žijící strom je považována sekvoj 
vždyzelená, rostoucí v severní Kalifornii v parku 
Humboldt Redwoods, která měří 113 m. Ještě 
vyšší však byl australský listnatý blahovičník 
jeřábový, zatím nejvyšší exemplář, který padl v 
19. století a měřil 132,58 m. Za nejstarší stromy 
se dlouho považovali sekvojovce obrovské, 
dožívající se 3000-3600 let. Nyní se ale zjistilo, 
že borovice v kalifornském pohoří White 
Mountains odolávají zubu času už 4000 let a jsou 
přitom nenápadné a měří jen 12 m. 

 Víte, kde nejvíc bolí včelí nebo vosí bodnutí? Do 
nosní dírky a pak do horního rtu. Následují žalud 
penisu a šourek (u mužů), dlaň, tvář, podpaží a 
nárt. 

 Superpočítačové simulace klimatu, vegetace, 
genetiky i demografie v nejmladší době ledové 
potvrzují jako pachatele vyhubení neandrtálců 
naše dávné předky. Přišli jsme z Afriky a udělali s 
neandrtálci krátký proces. Od té doby je tenhle 
svět náš. Podle simulací rozhodlo, že naši předci 
měli nad neandrtálci zásadní výhodu ve využívání 
dostupných zdrojů potravy. Hlavními faktory 
byly lepší lovecké postupy dávných lidí, jejich 

větší odolnost vůči patogenům anebo větší 
plodnost našeho druhu. Jak se zdá, jedním z 
prvních druhů, které jsme vyhubili, byli shodou 
okolností naši bratranci. 

 Po loňských masivních letních požárech na Sibiři 
zůstala pod zemí ložiska, která se po zimě opět 
probudila k životu. Pro vědce jsou tyto zombie 
požáry záhadou. 

Zajímavá matematika 
Collatzova domněnka patří mezi matematické záhady, 
které se dosud nepodařilo dokázat a přitom je velmi 
jednoduchá a názorná. Myslete si nějaké celé kladné 
číslo. Jestli je sudé, vydělte ho dvěma. Jestli je liché, 
vynásobte ho třemi a přičtěte jedničku. Opakujte tento 
postup pořád dokola. Zapisujte výsledky. Když 
narazíte na jedničku, skončete. Spočítejme si tedy 
řadu mezivýsledků pro čtyřku (4, 2, 1) a pro pětku (5, 
16, 8, 4, 2, 1). Stejně lze postupovat pro jakékoli 
výchozí číslo. Třeba: 27, 82, 41, 124, 62, 31, 94, 47, 
142, 71… ouha má 111 členů (a největším z 
mezivýsledků je číslo 9232, ale nakonec skončí 
jedničkou. Zatím se nikomu nepodařilo najít číslo, se 
kterým by to bylo jinak. Některé řady mezivýsledků 
jsou strašlivě dlouhé, ale všechny jsou konečné, 
zastaví se na čísle jedna. (Přesněji řečeno, na čísle 
jedna se výpočet zacyklí, protože se začne stále 
opakovat posloupnost 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1…) Německý 
matematik Lothar Collatz publikoval roku 1937 
odhad, že popsaný výpočet se zastaví v konečném 
počtu kroků pro jakékoli výchozí číslo. Zůstává 
dodnes domněnkou – nebyl exaktně dokázán. 

Podivná exponenciála. Exponenciální růst nás 
nezřídka nepříjemně překvapí, třeba při epidemiích. 
Exponenciála má mezi všemi funkcemi jednu 
zajímavou vlastnost. Je sama sobě derivací a to 
dokonce i do derivací vyšších řádů. A je sama sobě 
také integrálem (tedy až na obecnou konstantu ex + 
C). Protože určitý integrál představuje plochu pod 
křivkou, má ex tu vlastnost, že pro dané x hodnota 
zároveň určuje velikost plochy pod křivkou od nuly až 
po x. Takže jistě nepřekvapí, že e patří mezi ta 
zvláštní iracionální čísla, která nelze vyjádřit ve tvaru 
zlomku nebo konečným desetinným rozvojem. 
Podobně jako  či třeba odmocnina ze dvou.  

     dle netu  

Proč jsou vizionáři tak vzácní? 
Vizionáři nás posouvají vždy o kousek vpřed, ať už je 
to v oblasti vědění, techniky či filozofie. Proč však 
jsou tak vzácní? Liší se od nás obyčejných lidí, které 
škola a společnost zformuje k obrazu svému. Jejich 
mozek je jiný, jsou jakousi mutací, která jim nedovolí 
vměstnat se do obvyklých škatulek. Uvažují jinak a 
také mají jiné priority. Vidí souvislosti a jevy, které 
jsou ostatním skryté. Platí za to často nezdarem v 
osobních vztazích. Vizionář musí být umanutý a jít za 
tím svým často hlava nehlava. Takový byl třeba i 
Albert Einstein, který přijal místo ne nejlépe 
placeného referenta patentního úřadu v Bernu, jen aby 
mohl bádat o své teorii relativity. Mívají i jiný 
žebříček hodnot a dívají se na svět prostě jinak. To 
jsou ti vizionáři typu Archimeda, Newtona, Koperníka 
či Descarta. Někteří však předběhnou svoji dobu a pak 
se většinou stávají podivíny na okraji společnosti. Jen 
umění a postavení umožnilo stát se Leonardovi da 
Vinci slavným, ač také předběhl svou dobu. 

Jsou i vizionáři, kteří nejsou v pravém smyslu 
geniální, ale byli se svým nápadem ve správný čas na 
správném místě. Šli za ním velmi odhodlaně a vůbec 
nevadí, že často začínali v garáži. Sem spadají 
zakladatelé firem Henry Ford, Jan Antonín Baťa, 
Hewlet a Packard, Bil Gates či Steve Jobs. Nebo i 
trochu kontroverzní Wernher von Braun. Dříve, než 
kdo jiní viděli a odhadli, jaká potřeba a příležitost se 
ve společnosti otvírá. A uspěli. 

Co brání nám ostatním stát se vizionáři? Díváme se na 
svět příliš konformně a průměrně. Vidíme věci, jaké 
mají být. Jak se to od nich očekává v ustáleném řádu. 
Proto nám unikají ty zvláštní nápady a nevidíme, to co 
vidí vizionář. Nemáme prostě tu mutaci. Mutace je 
prostě porucha, narušení a jako taková má obvykle 
destrukční charakter. Třeba když nám částice 
kosmického záření naruší šroubovici DNA v genu 
nebo enzym nějakým výkyvem poplete řazení 
aminokyselin v bílkovině a naruší řád. Je to důsledek 
nárůstu entropie, té zvláštní termodynamické funkce, 
která předznamenává zmar. Ale u živých organizmů 
některé vzácné mutace neznamenají zmar, ale naopak 
evoluční krok vpřed. To je na nich zvláštní. 
Nepředstavují spojitý pokrok vpřed, ale náhlou 
změnu, skok. Nový nápad, který už možná visel ve 
vzduchu, ale nikoho dosud nenapadl. Chtělo by se říci 
s teologem, jsou tedy mutace dílem ďábla, který se 
snaží mařit a bořit, anebo jsou vzácným božím 
záměrem? Provádějí malé restarty, aby život neuvízl v 
rovnováze, ale měnil se a reagoval na měnící se 
prostředí. A vizionáři jsou takovou reakcí na měnící se 
společnost. 

Jsou vzácní, ale buďme tomu rádi. Kdyby jich bylo 
mnoho, destabilizovali by společnost a ta by hučela 
jako včelí úl. My obyčejní lidé dovedeme pracovat v 
širším týmu a táhnout za jeden provaz, ale představte 
si tým deseti různých vizionářů. Diskuse by byly jistě 
zajímavé, ale v realizaci by se daleko nedostali. 
Vizionáři mohou být i nedůtkliví, podceňovat detaily 
či přehlížet důsledky, které jejich ideje a plány mají 
pro druhé lidi. Naopak nedostatek vizionářů se firmy 
snaží nahradit metodami brainstormingu, kdy vyzvou 
tým tvůrčích pracovníků, aby k danému problému 
formuloval návrhy a to i ty nejkurióznější a 
nejbláznivější. V nich pak doufají najít něco, co by 
stálo za to. Ale pracovníci přehlížejí běžnou krajinu, 
kdežto vizionář vidí krajinu úplně jinak. 

Vizionáři dělají také život zajímavějším. Vždy, když 
se začne utápět v neměnné průměrnosti nebo naopak 
vyřeší narůstající rozpory. Vytyčí nový směr a učiní 
první krok. Ne vždy se však setkají s nadšením davů 
či vědecké veřejnosti. Často musí svůj názor tvrdě 
hájit a prosazovat i za cenu rizika. A to nejen Galileo 
či Koperník, ale i dnešní vizionáři. Někteří dojdou 
uznání až po své smrti. Buďme tedy tolerantní a 
vstřícní ke kreativnímu myšlení. 

Co je to  teserakt? 
Je to 4D analogie krychle. Má 24 stěn, 32 hran a 16 
vrcholů. Čtyřobjem je a4 (hrana a), Čtyřpovrch 8a3, 
klasický povrch 24a2 a  délka hran 32a. Poloměr koule 
vepsané a/2 a opsané a. 

Hacknutá čeština 
Tlamolepka – rouška 
Ochutbnat duhu - mít homosexuální zkušenost 
Smrkohadr - látkový kapesník 
Rouškáček - háček k zavěšení roušky 
Odlepovák - panák alkoholu, nejčastěji tuzemáku a 

vodky, který se prodává v průhledném kelímku 
s odlepovacím víkem 

Pomachr - policista; zkr. z hesla Pomáhat a chránit, 
viz také pochr. 

Kalhoty pravdy - cyklistické kalhoty nebo kraťasy, 
které jsou tak upnuté, že vidíte vše, co se 
nachází v rozkroku 

Motivační kalhoty - kalhoty (nebo obecně jakýkoliv 
kus oblečení), které si schováváte v zadní části 
skříně v naději, že jednou zhubnete natolik, že 
se do nich vejdete 

Šukbuk - seznam žen či dívek, se kterými měl muž 
sex; z angl. Book 

Nášuk - další kolo kvalitního sexu 
Blátošlapka – holínka 
Špekokryt - volnější oblečení, zakrývající tukové 

faldíky    z netu  



Znáte „třetí“ sloku naší hymny? 
Kde domov můj, kde domov můj. Bory pláčou pod 
kůrovcem, množí se tam, i když nechcem. V sadě skví 
se obaleč a pod ním leží povaleč. A to je ta krásná 
země, země Čechů, domov můj.     

Příhody našich znevýhodněných 
spoluobčanů 

Při studiu medicíny pracuji na částečný úvazek také v 
poradně toxikologického střediska. Je to nedávno, co 
volala nějaká žena, která přistihla dcerku při pojídání 
mravenců. S nonšalancí sobě vlastní jsem jí odvětil, že 
mravenci nemůžou její holčičce nijak ublížit, takže s 
ní do špitálu jezdit nemusí. Dáma se uklidnila a před 
rozloučením mi prozradila, že dala své holčičce pro 
jistotu vypít prostředek pro hubení mravenců. "Volejte 
záchranku! Okamžitě!" zařval jsem do telefonu. 

Je to pár let, co se jeden letištní zaměstnanec firmy 
Boeing rozhodl ukrást záchranný člun z Jumbo Jetu. 
Byl celý nadšený, když se mu jeho plán podařil a on 
člun donesl bez problémů domů. Nazítří se hned vydal 
na řeku, že si člun vyzkouší. Nafoukl jej a 
bezstarostně se začal projíždět po vodě. Jaké bylo ale 
jeho překvapení, když se nad ním z ničeho nic objevil 
vrtulník Pobřežní stráže a žabí muži vytáhli 
nešťastníka do helikoptéry! Až po přistání se 
dozvěděl, že vrtulník pro něj vystartoval proto, že jeho 
člun po nafouknutí aktivoval svou tísňovou vysílačku. 
Samozřejmě, druhý den už dotyčný u Boeingu 
nepracoval. 

Jeden muž se rozhodl vyloupit banku. Vešel do 
pobočky Bank of America a na papír napsal: "todle je 
přepadeňý. Dejte my všecky prachi do taški." Jenže 
jak tak stál ve frontě před okénkem a čekal, až bude 
moci svůj vzkaz podat bankovní úřednici, přepadly jej 
pochyby. Co když někdo viděl, jak píšu ten vzkaz? 
Možná už zavolal poldy a ti tady budou dřív, než já se 
k tomu okýnku vůbec dostanu? Zmítán nejistotou 
opustil raději pobočku a zamířil přes ulici k filiálce 
banky Wells Fargo. Zde trpělivě vystál frontu a když 
na něj přišla řada, podal svůj papírek dívce za 
přepážkou. Při pohledu na jeho pravopisné chyby se 
úřednice v duchu pousmála a řekla si, že lupič asi 
nebude patřit k nejbystřejším. Proto mu s klidem 
vysvětlila, že mu peníze dát nemůže, protože si podal 
žádost na blanketu Bank of America. Takže se musí 
rozhodnout - buď své požadavky napíše na papíru 
firmy Wells Fargo, nebo se vrátí zpět do Bank of 
America. "OK," zamumlal zmatený bandita a odešel. 
O pár  minut ho  zatknuli. Čekal ve frontě v pobočce 
Bank of America. 

Svatá Anna, chladna z rána 
Na svatou Annu se podle pranostik láme léto a podle 
té nejznámější pranostiky už přicházejí „chladna z 
rána“. Období kolem 26. července, kdy má Anna 
svátek, je ale jedním z nejteplejších období roku, 
chladnější rána většinou způsobují jasné noci. Období 
od 24. července do 2. srpna se v pranostikách říká 
anenská tepla. Charakterizují je vysoké teploty přes 
den a jasné noci, mezi denními a nočními teplotami 
jsou vysoké rozdíly. O jasných nocích je možné už 
koncem července občas zahlédnout „padající hvězdy“ 
či „létavice“. Jsou to meteory Perseidy, které vrcholí 
12. srpna, ale objevují se už v posledních desíti 
červencových dnech. O tom, že je anenské období 
jedním z nejteplejších v roce, svědčí i méně známé 
pranostiky: „Svatá Anna pšenku žala“ nebo „Svatá 
Anna zavádí žence do pšenice“. 
Důvodem chladných rán je relativně vysoká vlhkost 
vzduchu v nočních hodinách. Prodlužující se tmavou 
částí dne, tedy nocí, se mnohem výrazněji ochlazuje 
zemský povrch. Ten zároveň ubírá teplo z přízemních 
vrstev atmosféry, což je umožněno jasnými až skoro 
jasnými nocemi. Tím se znatelně ochlazuje vzduch, 
který nás obklopuje, a my po ránu pociťujeme zimu. 
Teploty běžně klesají k ránu k deseti stupňům Celsia a 
naopak ve dne šplhají až ke třicetistupňovým vedrům.
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Pozitiva pandemie koronaviru? 
Nepochybně jsou a není jich málo. Je to takové 
poslední varování, abychom změnili některé zvyky a 
způsob života. S rozvojem medicíny jsme nabyli 
dojmu, že jedinou hrozbou je rakovina a 
kardiovaskulární choroby, případně ty civilizační. 
Infekce, že máme pod kontrolou díky antibiotikům a 
očkování. Před lety přišlo první varování v podobě 

viru HIV. Je sice smrtelný, ale trvá to dlouho a lidé si 
za to konec konců mohou sami, svým chováním. Další 
epidemie eboly či SARS jsme vždy jakž takž uhasili. 
Vrací se ale i banálnější infekční choroby. Ale 
globalizace, kdy lidé často a mnohdy zbytečně cestují 
a pronikání přemnoženého lidstva do divočiny vytváří 
ideální podmínky pro rychlé rozšíření epidemie. A tak 
budou přicházet další infekce, až se vyšlechtí vysoce 
smrtelný a tak akorát rychlý virus, s kterým si už 
neporadíme.  Jistě nevymře úplně celé lidstvo, na 
opuštěných ostrůvcích v Polynésii či jinde pár lidí 
přežije, ale vrátí je to o mnoho století, ne-li tisíciletí 
zpět. Dinosauři měli svůj asteroid, my můžeme mít 
svůj virus. 
Po útocích 11. září zůstalo mnoho opatření, které 
výrazně ovlivnily náš život. Pochopitelně nepříjemně, 
ale dokázaly utlumit letecký terorizmus. Nejinak tomu 
bude po koronaviru. Zjistíme možná, že mnohdy 
zbytečně cestujeme a obchodní cesty nahradí a zlevní 
videokonference a naše dovolené později možná 
virtuální realita. Ztratíme sice genia loci, ale získáme 
pohledy a nadhledy, které bychom na místě nikdy 
neviděli. A za zlomek ceny a bez úmorného vedra, či 
mrazivého chladu. Budeme možná méně bloumat po 
obchodních centrech a o to víc brouzdat po e-shopech. 
Že lze tak kupovat i potraviny mnozí zjistili během 
karantény. Řada lidí si uvědomí, že jsou schopni 
efektivně pracovat z domova a ulehčí sobě i 
zaměstnavateli. Jiní, že by je to zničilo a 
zaměstnavatel nakonec vyhodil. 
Digitální technologie už teď narušují sociální kontakty 
a tento trend „každý jen ve své malé sociální bublině“, 
se možná prohloubí. Epidemiologové zajásají a 
sociologové zapláčou. Epidemie se stanou trvalým 
sezónním koloritem a roušky častým módním 
doplňkem. Některá odvětví jako letecká doprava, 
cestovní kanceláře čeká trvalý útlum a s tím se svezou 
i hotely a restaurace. Na několik točených budou 
chodit opravdu jen skalní štamgasti. Ostatní jen 
příležitostně s oslavou či výročím. Posílí to domácí 
turistiku a naše země rozhodně má co nabídnout. 
Lidé i stát pochopí, že není možné neustále nastavovat 
ruku a volat stalo se mi toto příkoří, státe pomoc a 
nahraď. Jsou rizikové oblasti podnikání a bude jich 
stále více. Omezí se a lidé se do nich tak nepohrnou, 
jako se nehrnou do záplavových oblastí. Naučí se 
přijímat riziko a rány osudu. Nebude to jednoduché a 
povede to k politickému boji, zda se navrátí 
socializmus, tentokrát evropský se všemi neduhy, 
nebo kapitalistická společnost sebevědomých 
samostatných lidí. Věřme a přičiňme se o to druhé. 
Budeme stále více sledováni a registrováni, 
pochopitelně v zájmu našeho zdraví a bezpečnosti. 
Zpočátku nám to bude vadit, ale zvykneme si, jako na 
všechno dosud. Nakonec si dáme dobrovolně zavést 
podkožní čip, který nahradí občanku, platební kartu, 
zdravotní pojištění, tramavajenku, průkaz do knihovny 
a bůh ví, co ještě. Vždyť náš pes ho má už roky a 
vždycky ho najdou, když se ztratí. 
Jaké je tedy poselství koronaviru? Možná takové: už 
jste byli moc zpovykaní a nevěděli roupama co dělat. 
Přemnožujete se a je vám to jedno. Lezete nám do 
divočiny a vůbec jste moc bezstarostní. Potřebujete 
lekci. 

Historie výuky matematiky 
1. Výuka matematiky v 60. letech dvacátého století:  
Dřevorubec prodá náklad dřeva za 1000 Kčs.  
 Náklady na produkci jsou 4/5 ceny.  
 Jaký je jeho zisk? 

2. Výuka matematiky v 70. letech dvacátého století:  
Dřevorubec prodá náklad dřeva za 1000 Kčs. 
 Náklady na produkci jsou 4/5 ceny neboli 800 Kčs. 
 Jaký je jeho zisk? 

3. Výuka matematiky v 90. letech dvacátého století: 
Dřevorubec prodá náklad dřeva za 10000 Kč. 
 Náklady na produkci jsou 8000 Kč.  
 Docílil zisku? 
 Zaškrtněte  Ano nebo Ne 

4. Výuka matematiky v roce 2000: 
Dřevorubec prodá náklad dřeva za 1000 EUR. 
 Náklady na produkci jsou 800 EUR. a jeho zisk je 
200 EUR. 
 Podtrhněte číslo 200 a podepište se. 

5. Výuka matematiky v roce 2020: 
Navzdory Grétě porazí dřevorubec stromy, protože je 
sobecký, bezohledný a nezajímá ho klimatická krize. 
Činí tak proto, aby dosáhl zisku 200 EUR. 
 Co si myslíte o tomto způsobu obživy? 
 Námět na celo-třídní diskusi (při koronaviru 
internetovou) na téma: 

 Jak se cítí ptáci, Gréta a veverky, když dřevorubec 
podřezává stromy? 
 (Žádná odpověď není špatná, neobávejte se ale 
svobodně vyjádřit své pocity, tedy hněv, rozhořčení, 
pocit méněcennosti, bezmoci atd.). 
 Pokud budete po skončení diskuse potřebovat akutní 
pomoc, budou vám k dispozici psychologové, kteří 
vám pomohou se přizpůsobit zpět reálnému světu. 
6. Výuka matematiky v r. 2050: 
إال 80باهن نم داولراك عيبت وريشتاه فيك .ًارالود   وه جاتن

ود  ت .رال ل100ةفلك ال نمريثك و الم    ؟مل
    dle netu  

Vyznání 
Obdivuji na tobě, jak jsi posedná, dočkavá a zbedná, 
na rozdíl od řady jiných žen. Postavu máš přebernou a 
dostižně foremnou. Tvá pokožka je dokrevná a 
dozírně hebká. Tvoje povaha je stoudná a máš jen 
samé řesti. Večer býváš zdolná a oblomná a 
projevuješ vázanou radost nad mými horáznými 
lichotkami. Vraživě přijímám tvé dostižné plechy, 
kterými jsi mě sčetněkrát překvapila. Vím, že na tebe 
musím být urvalý a vrlý, protože jsi božačka a je to 
vždy jen dopatření. Naštěstí jsi doslýchavá a máš jen 
samé duhy. Buď stále tak gativní a naše láska nebude 
zvratná. 

Zámek Ploskovice (u Litoměřic) 

Pozdrav Jirky Judy z Islandu 

Historická vymírání 
Vědci nedávno zformulovali hypotézu, že na Zemi 
dochází každých 26-27 milionů let k vymírání druhů. 
Spekuluje se o mimozemských vlivech, nejčerstvěji o 
vzdálené deváté planetě na excentrické dráze, větší, 
než Země, která periodicky uvolňuje z Kuiperova 
pásu komety. Každé vymírání je jakési oživení 
evoluce. Přežijí především univerzální druhy, které se 
pak postupně specializují. Dosud pět vymírání bylo 
zásadních, kdy osud života na Zemi visel na vlásku. 
Došlo také k změně dominantní fauny a flory. To 
poslední, před 66 miliony let uvolnilo scénu pro nás. 

Řešení úlohy: není 

A slovo závěrem  

Vyděsil nás koronavirus, ale už si na něj pomalu 
zvykáme, jako si musel jeskynní člověk zvykat na své 
nepřátele. Jsou však i hrozby imaginárnější. Přečtěte 
si, co děsí lidi na vesmíru http://jdem.cz/fgn282 

Mnohem více by nás ale mělo děsit to, co se děje 
v USA a západní společnosti, do jejíhož lůna jsme 
vstoupili a chtěli se jí podobat. Myslím, že už ani 
nechceme. Nezbývá nám, než žít po svém na jejím 
okraji. 

Až díky politické korektnosti řeč ztratí svůj 
dorozumívací potenciál, dojde pak zase na grimasy a 
mimiku tváře, řeč těla. To tu ale už jednou bylo, ne? 
Když jsme se z opic stávali lidmi. 


