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Slovo úvodem 
Vilém, Hynek i Jarmila v domově důchodců se už 
vzpamatovali z tvrdého lockdownu  a vzpomínají na 
staré mladé časy. Jediným vzrůšem už není vakcinace 
a TV seriály, ale očkovaní mohou i ven na zahradu a 
do blízkých obchodů. Sem tam i mrknou na zprávy, 
jaká mutace je na pořadu dne a nebojí se už po nich 
stařecké nespavosti. Covid se pustil do řešení 
problému přemnoženého lidstva a přibral k tomu i 
neřešenou penzijní reformu. Zredukovat a omladit. 
A pak, že evoluce je jen přírodní samovolný proces. 
To, na co si netroufli politici, zůstalo na přírodě. 

V květnu jsme vždy rádi chodili do Průhonického 
parku, kde dokvétaly azalky a pak rozkvetly 
rododendrony. Nádherná paleta barev a květy na 
pomezí vosku a skutečnosti. Odstíny, až oči 
přecházely. Nahoře nad parkem je i geofondová 
zahrada (pro obtížný přístup „zakázanka“), kde jsou 
navíc i pivoně, růže a kosatce. A také příjemná 
hruška, pod kterou je krásné posezení. Na druhé straně 
Průhonic je navíc Dendrologická zahrada. Takže 
Průhonice jsou obec plná botaniky. Pokud to dovolí 
covid, rozhodně navštivte.  

Motto 

„Žert je polovinou pravdy.“  

Z citátů, reklam, inzerátů a…  
 „Lidé neradi čelí zlu, je to pro ně příliš bolestivé. 

Proto ho dlouho popírají.“ 
„S lidem se nevyjednává, s lidem se manipuluje.“  
„Žena je nejen dotčena nepřiměřeným zájmem muže, 

ale mnohem víc je uražena jeho naprostým 
nezájmem.“ 

„Bůh nestihne být všude a proto stvořil matky.“ 
„Víko rakve není ze strany uživatele ozdobené.“ 
„Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich 

vlastní hloupé kousky.        A. Shopenhauer  

Víte, že? 

 V r. 1880 britská vláda jako první uzákonila 
jednotný čas ve státě. Ten greenwichský. 
Průměrně velká dešťová kapka padá rychlostí cca 
11 km/h. 

 V r. 2000 způsobily všechny války smrt zhruba 
310 000 lidí a vraždy měly za následek 520 000 
obětí. Oněch celkem 830 000 obětí představuje 
jen 1,5 % z osob, které zemřely v tomto roce. Z 
nich se 1 260 000 stalo obětí autonehody (2,25%) 
a 815 000 osob spáchalo sebevraždu (1.15%). 

Údaje za r. 2002 (tedy po útoku na Světové 
centrum) jsou ještě překvapivější. Z 57 milionů 
jen 172 000 zemřelo ve válce a 569 000 bylo 
zavražděno. Lidské násilí mělo za následek 741 
000 obětí, zatímco 873 000 osob spáchalo 
sebevraždu.  Člověk byl tedy sám sobě větším 
nepřítelem, než terorista.  

 V 70. letech se mimo manželství narodilo jen 4% 
dětí, v r. 1990 už 8,6% a nyní už 48,5%. V řadě 
případů spolu jen rodiče neměli svatbu. 

 Domovem kávy je Jemen a Etiopie, kde si kolem 
r. 530 všiml pasáček, jak jeho kozy ožily po 
okusování červených plodů a listů jednoho keře. 
Tak to zkusil také. Pražení už byla jen třešnička 
na dortu. 

 Češi jsou masožrouti a za rok snědí 83,2 kg masa, 
tedy skoro tolik, kolik sami váží. 

Zajímavá fyzika 
Ještě na začátku 18. století bylo určování polohy na 
moři problematické. Zeměpisná šířka nebyla 
problémem, tu bylo možné určit sextantem z polohy 

slunce v pravé poledne nebo z polohy hvězd v noci. 
Problém dělala zeměpisná délka, která závisí na čase. 
Odhadovala se z rychlosti pohybu lodi a uražené 
dráhy. Často velmi nepřesně. Zlomový okamžik nastal 
22.10.1707, když se flotila britských lodí vracela 
z Portugalska a v důsledku navigační chyby narazila 
v plné rychlosti do útesů u souostroví Scilly západně 
od Anglie. Ztroskotaly čtyři lodi a zahynulo téměř 
2000 mužů. Těžce zraněného admirála floty sira 
Cloudesleyho Shovella moře vyvrhlo na pláž, kde byl 
zavražděn ženou, která mu z prstu ukradla 
smaragdový prsten. Vláda a královna Anna rozhodli, 
že je třeba s tím něco dělat. Vyrojila se řada nápadů a 
bylo čím dále tím jasnější, že je to otázka přesných 
lodních hodin. Běžné kyvadlové se nehodily. Vyřešil 
to britský hodinář John Harrison velkými pružinovými 
„kapesními“ hodinkami o průměru 13 cm. Ty se při 
zkušební plavbě a Anglie na Jamaiku zpozdily jen o 5 
sekund. Když se Cookova výprava vrátila po třech 
letech z cesty kolem světa, hodiny vykazovaly chybu 
pouhých 13 km. Pozdější křemenné krystalické 
oscilátory už dokázaly přesnost cca 10 sekund ročně. 
Cesiové atomové hodiny dosahují přesnosti jedné 
sekundy po řadu milionů let a umožňují moderní 
navigační systémy typu GPS.     dle literatury  

Co přijde po covidu? 
Říkáte si, co je to za hloupou otázku, když máme plno 
práce s právě probíhající pandemií. Ale ono to už 
dlouho viselo ve vzduchu. Vždyť dnešní společnost je 
jako velká Petriho miska, která se nabízí k pěstování 
patogenů. Velká hustota obyvatel ve městech, 
společenská aktivita a vysoká mobilita, kdy cestující 
letadly, vlaky či jinak rychle nákazu přenesou do 
nových míst. A virové nákazy umí být vysoce 
nakažlivé. Světová zdravotnická organizace (WHO) 
dlouhodobě sleduje významné patogeny, mezi které 
patří i ebola, Marburg, SARS i MERS nebo horečka 
Nipah. Snaží se připravit nějaké scénáře a opatření při 
jejich pandemickém šíření, ale jak ukázal covid ne 
moc úspěšně. 

Ostatně není se co divit a nikdo na světě si s tímto 
novým fenoménem nedovedl trvale úspěšně poradit. 
Všichni tápají a zkouší a ne zcela špatně. Vtipné bylo 
zkoušení už vyvinutých a schválených léků a ocenění 
zaslouží i rychlé vyvinutí několika druhů očkovacích 
vakcín a nezbytných testů. To ukazuje, že současná 
civilizace je na tom přece jen lépe než za morových 
ran. Přesto i moderní zdravotnictví bylo dotlačeno až 
na hranici kolapsu. Používají se různě účinné 
prostředky k omezení infekce od roušek až po 
respirátory s nanovlákny. Objevil se však nový 
problém a faktor podporující šíření pandemie a to 
problém sociální. Lidé jsou unaveni z dlouhého trvání 
pandemie a nejsou ochotni se jí dále trpělivě bránit. 
Prošli od fáze překvapení, úleku, popírání až do fáze 
vyčerpání a rezignace. 

Ale ani virus pasivně nečeká a díky masivnímu 
rozšíření roste i pravděpodobnost mutací a díky 
přírodnímu výběru nakonec zůstávají jen ty 
nejagresívnější. Zájmem viru není zabít si co nejvíc 
hostitelů, ale naopak se v nich šířit co nejdéle. Tento 
virus, ale vyvolá takovou reakci našeho imunitního 
systému, že ta zahubí s virem i hostitele. 

Není pochyb o tom, že přijdou i další pandemie, 
otázka nezní zda, ale kdy. Nejsem Nostradamus, 
abych věděl, jestli to bude za pět let či za dvacet. 
Možná je to i reakce přírody na přemnožený druh 
Homo sapiens. Covid je jen takovou rozcvičkou, 
protože má relativně nízkou smrtnost 2-18 % podle 
věku. Na něm bychom se měli naučit co a jak, smířit 
se a získat určitou pokoru, že nejsme všemocní. Co 
budeme dělat, až přijde neviditelný patogen s 80% 
smrtností, který nás nakazí během minuty? Budou po 
roce také odpírači a popírači? Ti možná vymřou jako 
první. Změní to naši civilizaci jak hospodářsky, tak 
morálně. Některá odvětví zkrachují a jiná budou 
vzkvétat. Změní se kultura i společenské interakce. 
Zůstane solidarita, nebo převládne sobectví? Přečkají 

introverti a ubyde extrovertů? Nepochybně 
zchudneme, jak ekonomicky, tak i společensky. 
Digitalizace nám umožní déle přežívat a ledacos bude 
jen virtuální. Bude to válka a ve válce musí velet 
jeden z jednoho místa. Ať už dobře nebo hůře. Změní 
to i pojem svobod, snad dočasně nebo i trvale. Jsou 
situace, kdy můžete být buď svobodný anebo živý. 

Může to být i konečná velkolepé lidské civilizace, po 
které může zbýt jen pár domorodců na odlehlých 
tichomořských ostrovech. Žádný strom neroste do 
nebe a dinosauři také jistě nevěřili, že přiletí asteroid. 
Měli bychom to mít na mysli, ale zároveň nepropadat 
pesimizmu a fatalizmu. Umem a vědou jsme dokázali 
hodně a tak bychom se měli semknout, nezabývat se 
hloupostmi a pečovat o tu svoji civilizaci, aby byla 
silná, pevná a schopná čelit různým úskalím, která 
nepochybně přijdou. 

Hacknutá čeština 

Tuňazánka – tuňáková pomazánka 
Alenkovat - všechno negovat, na cokoliv reagovat v 

duchu „ano, ale” 
Evrosojuz – Evropská unie 
Tepluška – lezba 
Mršinfíra - obsluha kafilérie 
Ámoska – učitelka 
Zakrbit - zapálit v krbu 
Ochechtat - opatřit příspěvek na sociální síti reakcí 

smíchu 
Posílený džus – džus s vodkou 
Bramlík - bramborový knedlík 
Stařiny – narozeniny 50+ 
     z netu  

Zajímavá přirovnání 
Všechno, co měl v hlavě, mu koukalo z očí. 

Měla výstřih tak hluboký, že po jeho spatření řvali 
kojenci hlady. 

Byl jsem utahanej, jak šňůrka od splachovadla. 

Ječela, až padalo listí. 
                                      posbíráno porůznu   

Je to fofr 

Život se zrychluje a ukazuje se to už i na komunikaci 
mezi lidmi. Nesmíte být moc rozvláční, lyričtí, měla 
by vám stačit krátká zpráva a la Twiter. Nebo to 
řekněte fotkou na Instagramu. I filmy mají větší spád 
a málo kdo dnes čte rozvláčný román. Jirásek by 
zaplakal. V kurzu jsou povídky.  Fakta, fakta, třeba i 
zfalšovaná, ale stručná. Škoda, že se toho nedočkal 
telegram…. "Přijedu v pátek . Stop. Teta v pořádku 
stop Táta stop."  

Proč je tak obtížné předvídat 
budoucnost 

Lidé odpradávna toužili znát svoji budoucnost, a 
kdybych měl jen procento toho, co lidé zaplatili v 
historii astrologům a jasnovidcům, byl bych nestydatě 
bohatý. Ale není to tak jednoduché. Náš život probíhá 
po jakémsi pavučinovém podhoubí, vyplňujícím celý 
prostor možností. Za den se tisíckrát větví našimi 
drobnými rozhodnutími. Většinou o nic nejde, vezmu 
si k snídani sýr nebo rohlík s džemem, půjdu nakoupit 
do Penny nebo Alberta? Ale občas jsou větvící 
rozhodovací body osudovější, mám se oženit se svojí 
dívkou, přestěhovat za novým zaměstnáním? Nebudu 
už platit nájem a pořídím si hypotéku. Takové 
křižovatky už s naším životem zahýbají. A to se stále 
bavíme jen o svých vlastních rozhodnutích. My ale 
žijeme ve světě plném ostatních lidí a i dalších 
živočichů, s nimiž jsme ve styku, a kteří ovlivňují náš 
život. Šéf si nás zavolá, aby nám zvýšil plat nebo dal 
výpověď. Jsem ve špatný čas na špatném místě a 
setkám se s lupičem nebo autem řízeným 
nezodpovědným řidičem. Náš život není ovlivňován 



jen naší svobodnou vůlí, ale také rozhodováním 
ostatních aktérů. A svobodná vůle, to je vlastně 
nahodilost. Klíčové události jako vražda nebo výhra 
milionů naštěstí nebývají tak časté a tak raději 
nechtějte vyhrát jackpot. 

Naše minulost vytváří spojitou a ne extrémně klikatou 
cestu a tak se nám zdá, že ji můžeme protáhnout do 
budoucnosti a předvídat. Ale jde to jen kousek, jako v 
meteorologii, kdy předpovědi můžeme důvěřovat jen 
pár dní. První závažnější větvící body vnesou do naší 
budoucnosti chaos. V minulosti jsme je také 
absolvovali, ale známe jen tu konečnou výslednou 
cestu, v budoucnosti může být každý z nich 
mezníkem. Čím nepravděpodobnějším, tím často 
závažnějším.  

V mikrosvětě může být částice současně na všech 
místech byť s různou pravděpodobností. Teprve, když 
si na ni posvítíme, provedeme měření, najdeme ji na 
nějakém konkrétním. To je ten paradox kvantové 
mechaniky, který selským rozumem tak obtížně 
chápeme. Ale vztah budoucnost – přítomnost je 
obdobný, také „kvantový“. V budoucnosti se může 
přihodit téměř vše, s různou pravděpodobností. Ale 
teprve okamžik přítomnosti (měření), rozhodne, co to 
doopravdy bude. V tom spočívá principiální 
nemožnost předpovídání budoucnosti. 

Doposud jsme se bavili o budoucnosti nás jednotlivce, 
ale lidstvo zajímá i budoucnost celku nebo větších 
skupin. Ta je ovlivňována obzvlášť závažnými 
křižovatkami, jako vypuknutí válek, krizí, epidemií či 
pandemií nebo přírodními a kosmickými katastrofami. 
Přicházejí tyto pohromy zákonitě nebo nahodile? Na 
základě našich dosavadních znalostí se to jeví více 
méně nahodilé. O některých víme více, o jiných méně. 
Rozhodně je však nemůžeme předpovídat s rozumnou 
časovou přesností. Natož jim zabránit. To v kvantové 
mechanice jsme na tom lépe a statistický popis mnoha 
částic nám slouží v mnoha elektronických zařízeních. 
To proto, že známe vztahy řídící mikrosvět. Reálný 
svět je však o mnoho složitější. Statisticky předvídat 
chování elementárních částic je relativně snadné, 
protože elektron či kvarky jsou jeden jako druhý. Lidé 
jsou každý originál. Částice mají šarm, ale nemají 
emoce. Zatímco částici lze popsat několika 
kvantovými čísly, lidskou mysl lze přirovnat k 
obrovské neuronové sítí s miliony konstant. Proto 
sociologická Schrödingerova rovnice asi nebude jen 
tak nalezena. 

Lidé asi nikdy nepřestanou toužit nahlédnout za závěs 
své budoucnosti, ale bláhově si neuvědomují, jak by 
to bylo hrozné, kdyby ji skutečně poznali dokonale a 
úplně. Zmizelo by usilování a touhy, zvídavost, prostě 
ty vlastnosti, které pohání lidstvo kupředu. Vše by 
bylo zbytečné, když vše je už dané. Tak buďme rádi, 
že to nemůžeme. Žijeme ve světě, který se vyvíjel 
dlouho a vyvinul se rozumně, i když to ani nezamýšlel 
a ani zamýšlet nemohl. Žijme tedy své životy a těšme 
se, co nám přinese příští den. Snažme se, ale výsledek 
nás stejně možná překvapí. V tom je krása života. 

Miluje vaše kočka nepetolakton? 
Když koupíte vaší kočce rostlinu šantu kočičí, 
nejraději se v ní vyválí a bude jako zhulená, ale velmi 
spokojená. To má na svědomí docela jednoduchá látka 
nepetolakton. Kočka je na něj velmi vnímavá. Tato 

vnímavost není náhodná, 
nepetolakton je součástí sekretu, 
který kočky (ale i další kočkovité 
šelmy, např. lvi či tygři) vylučují 
žlázami na hlavě. Obdobný účinek 
má v Asii i rostlina aktinidie, 
produkující malé kiwi. Ta obsahuje 

nepetolaktol, který má místo dvojně vázaného kyslíku 
hydroxyl. Kromě opojení koček mají tyto látky i hmyz 
odpuzující repelentní účinek, což se kočkovitým hodí 
při dlouhém nehybném číhání na kořist.   
A malé opakování pro nás chemiky: Laktony jsou 
cyklické estery nasycených i nenasycených 
karboxylových kyselin. 

Znáte Hedy Lamarr? 
O této zajímavé a překrásné ženě stojí za to si něco 
přečíst. Nejen, že byla první ženou, která hrála ve 
filmu nahá (Extáze 1932) a později se stala hvězdou 
Hollywoodu, ale také vynalezla šumivé tablety, svítící 
obojek pro psy, vylepšila konstrukci křídel a objevila 
systém pro tajnou komunikaci, který dnes využívají 
mobilní telefony i satelitní televize. 

http://jdem.cz/aaqr0  

Co mohlo také dorazit 
neandertálce? 

Neandertálci vymřeli před 32-41 tisíci lety. Podle 
nových poznatků mohla k jejich zániku významně 
přispět i tzv. Laschampská událost před 41 000 lety, 
kdy si severní a jižní magnetický pól vyměnily svá 
místa. Obvykle k tomu dochází jednou za 300-600 
tisíc let, ale tentokrát se po krátkých 250 letech zase 
navrátily na svá původní místa. To mělo za následek i 
klimatické anomálie, snížení magnetického pole Země 
a vyšší hladinu UV i kosmického záření. Sluneční 
bouře tak mohli vyhnat obyvatele z planin do jeskyň, 
kterých nebyl dostatek. 

A jak se chová magnetický pól dnes, kdy má už zase 
čas na změnu? Za posledních 170 let zeslabilo 
magnetické pole Země o 9 % a pohyb severního 
magnetického pólu se stále zrychluje. Do r. 1904 se 
ročně posunul doslova o pár kroků, ale od té doby 
urazil už 2 200 km a nyní se z kanadské Arktidy 
pohybuje směrem k Sibiři rychlostí 64 km za rok. 
Jestli se máme bát, to ukáže budoucnost.   z netu  

Pozvání do Průhonic 

Co vyvádí Země? 
Planeta Země je naše kolébka i životní prostor a tak 
instinktivně chceme, aby se chovala řádně a byly na ni 
stále příznivé podmínky. Jenže ona neleží v bavlnce, 
ale vykonává velmi složitý pohyb. To že oběhne za 
jeden rok kolem slunce, ví každý školák. Jenomže 
zemská osa, jejíž sklon k rovině dráhy kolem Slunce 
je asi 23,5° vykonává složitý precesní pohyb (jako 
točící se káča) s periodou 25 800 let (platónský rok). 
Samotný sklon zemské osy se mění mezi 20-25°s 
periodou 41 000 let. 

Slunce uhání se svými planetami kolem galaxie 
rychlostí 217 km/s a oběhne střed galaxie (černá díra 
Sagitarius A) za 225-250 milionů let (galaktický rok). 
Jenomže Slunce se nepohybuje v rovině galaktického 
disku, ale polovinu oběhu je nad ním a polovinu pod 
ním. Naposledy protnulo galaktický rovník před 120 
mil. let a chystá se k tomu znovu. Tam ho může také 
čekat největší hustota hmotných objektů a 
gravitačních interakcí. Teď se nachází asi 28 
světelných let od centra a 14 světelných let nad 
rovinou disku. Slunce se pohybuje rychleji, než 
spirální ramena galaxie a tak skrz ně občas prolétá. 
Tam je mnohem větší hustota hvězd i mezihvězdného 
prachu, což představuje nebezpečí. Navíc dráha 
Slunce není rovinná ale v 3D zakřivená. Aby toho 
nebylo dost, tak celá Mléčná dráha kamsi uhání 
rychlostí 583 km/s spolu s ostatními galaxiemi do míst 
kam je přitahuje Velký atraktor. 

Jednomu by se z toho zatočila hlava a tak není divu, 
že klima a podmínky na Zemi se mění, občas dojde 
k nějaké katastrofě či hromadnému vymírání. Můžeme 
se těšit na ledacos. Takže nezbývá konstatovat s tím 
Skotem, co padá z mrakodrapu a říká si, no zatím je to 
dobrý. 

Dovětek: Zkuste si dát všechny ty pohyby dohromady 
a představit si tu křivočarou dráhu v prostoru ve 
chvíli, kdy jen klidně rozjímáme ve svém křesle. Je to 
jen setrvačný pohyb? Jen díky rotaci uháníme v našich 
končinách od západu k východu rychlostí 0,299 km/s. 
K tomu 29,8 km/s uhání kolem Slunce, 217 km/s 
kolem Mléčné dráhy a spolu s ní dalších 583 km/s. 
A je to vůbec všechno? Když budou v hypotetickém 
bodě směřovat vektory rychlostí jedním směrem, je to 
celková rychlost 830 km/s. S takovou by byl Husák 
v Moskvě na koberečku za pouhých 2,5 sekundy. 
Stále je to však jen 0,28 % rychlosti světla. Při střední 
hmotnosti 80 kg (tu už dávno nemám) máme tedy 
kinetickou energii 27,5.1012 J a při dopadu bychom 

uvolnili energii jako jaderná bomba s ekvivalentem 
6,58 kt TNT. Tak se nedivte, že nás při tom rozjímání 
napadá ledacos. 

Bude umělá inteligence muž 
nebo žena? 

Doba kdy se budeme s umělou inteligencí setkávat a 
komunikovat se blíží, pokud už není tady. Aby se 
přiblížila našemu světu, bude s námi komunikovat 
ženským či mužským hlasem (viz navigace apod.) a 
na displeji bude možná i nějaký lidský avatar. Ale 
otázka zní jinak, ne to co dělá, aby se přiblížila nám, 
ale to, jestli sama cítí něco jako gender rozlišení na 
samečka a samičku. Proč by to měla cítit, když se 
nerozmnožuje pohlavně, ale jako soubor instrukce 
kódů? Tedy si asi vystačí s jednopohlavní identitou. 
Ale není vyloučeno, že až bude jeden kód sám 
vytvářet jiný nový, že to nebude jen vegetativní 
pučení či dělení, ale že se využije symbiózy dvou 
nebo více kódů, tedy jakési křížení. Pak možná bude 
záležet na tom, kdo s kým. Jeden bode poskytovat to,  
druhý ono a hned máme analogii pohlaví. Dokonce 
mnoha, pokud bude účastníků více. Třeba v tom také 
najdou zalíbení a budou se těšit, co z toho spojení 
vzejde. Jen to nebude tak romantické, pokud se 
nebudou jmenovat muž a žena, ale donor a akceptor. 

 

Reklama, která nemá chybu … 

Řešení úlohy: není 

A slovo závěrem  

Co mě letošní rok okouzlilo? Ať pořád jen nepláču 
nad covidem. Je to v prvé řadě placení mobilem místo 
platební kartou. Stačí k tomu maličkost, nainstalovat 
si apku GooglePay a nastavíte v ní svoji platební 
kartu. Pak už stačí jen probudit mobil a přiložit ho 
k dotykovému placení místo karty. Jak prosté milý 
Watsone, mobil máme s sebou skoro vždy. Má to 
malinkou vadu, která však odradila mojí ženu. Mobil 
musíte mít zamykatelný heslem nebo otiskem. 
Tou druhou mobilní aplikací, která mě potěšila je 
MPLA.IO, kterou po seznámení se svojí platební 
kartou můžete snadno používat k úhradě parkování a 
to nejen v Praze. Aplikace vám sama ukáže, kde právě 
jste a stačí kliknout na ulici způsobilé k parkování a 
zadat jak dlouho tam chcete stát. Výhodné pro 
návštěvníky starých maminek. 
Předpokládám, že milovníci rostlin už dávno mají 
v mobilu, podobně jako moje žena, aplikaci Plant, 
která umí po vyfocení rostliny, nebo listu či květu 
sdělit o jakou rostlinu jde a na požádání (i) i 
informace o ní. Podobně jako předchozí vyžaduje 
propojení na net, ale to dnes má každý s paušálem. 
Existují i podobné aplikace na rozeznávání hub, jako 
česko-dánský Svampeatlas nebo třeba Aplikace na 
houby. Houby se však vyplatí spíše znát.  
Za to Sound Meter je jen taková blbinka na měření 
úrovně hluku v dB. Zaznamená i dech nebo rachot 
letadla. Stačí si to ale jen zkusit 
Za horkých letních nocí přijde vhod nějaká 
astronomická aplikace, která po namíření na oblohu 
zobrazí a pojmenuje hvězdy a souhvězdí, na které se 
právě díváme. Ať už se jmenuje Sky view, Sky map, 
Stellarium či Star walk. 
Nehodlám vás urážet připomínáním šikovné aplikace 
mapy.cz, protože je jako navigaci jistě využíváte a to 
včetně jejich Stopaře, který je luxusním krokoměrem 
– kilometroměrem i rychloměrem. 


