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Slovo úvodem
Červen, to už je letní měsíc a na jeho začátku Medard
rozhodne, jestli bude slunečný nebo uplakaný.
Dokonce Slunce se na nás pak v poledne bude dívat
z nejvyšší výšky v roce (přes 63°), až v pondělí 21.
v 5:32 začne léto. Zahrádkáři se vyrojí, aby rychle
zasadili a zaseli nemrazuodolnou floru a začne opatrné
opalování. Další plodný přírodní cyklus spěje k svému
vrcholu, protože našim osudem je sinusovka. Aby
mohlo být dobře, musí být před tím hůře. A tak se
pohybujeme či potácíme mezi minimem a maximem.
I pocit štěstí je sinusový a proto nemůže být trvalý.
Sinusovka dává i bere naději. Proto neváhejte a řádně
si užijte nabízeného letního maxima, protože další
přijde až za dlouhých 365 dní.

Motto
„Nejhorší je, když myslíš, že víš“.

Z citátů, reklam, inzerátů a…
„Nehledejte zlý úmysl tam, kde je dostatečným
vysvětlením hloupost“.
„Někdy je lepší mlčet a vyvolat podezření, že jsem
nevzdělaný moula, nežli promluvit a všechny o tom
ujistit“.
„Nejlépe otupíte obranyschopnost země blahobytem“.
„Lidé se rodí jako originály, ale umírají většinou jako
kopie“.
„Není nic, co by ti vláda mohla dát, aniž ti to před tím
vzala“.
W. Churchill
„Demokracie je, když hlasují dva vlci a jedno jehně,
co bude dnes k večeři. Svoboda je, když dobře
ozbrojené jehně odmítne hlasovat.“ B. Franklin

Víte, že?


Placebo neboli neškodný přípravek braný v dobré
víře ulevuje, to je známo a i teď aktuální.
Kořeny tohoto slova však sahají do klášterních
komplexů, jejichž součástí bývaly i nemocnice.
Při udílení svátosti posledního pomazání, která
měla umírajícímu ulevit, se zpívalo „Placebo
Domino in regione vivorum“ – Bohu se zalíbím v
krajině živých. Později byl úvod věty opraven, ale
výraz placebo už žil vlastním životem.



Od otroctví k duchovní víře, od duchovní víry k
odvaze, od odvahy ke svobodě, od svobody k
prosperitě, od prosperity k sobectví, od sobectví k
apatii, od apatie k závislosti, od závislosti k
otroctví. Tento cyklus prý trvá asi 200 let.
Momentálně se nacházíme ve fázi prosperity a
sobectví.



Virologové, kteří zkoumali novou epidemii eboly
v Guineji, oznámili, že byla způsobena virem,
který se ukrýval nejméně pět let v jednom
nakaženém. Vědci jsou si tímto překvapivým
zjištěním prakticky jistí – přitom až doposud se
zdálo, že se v lidech může ebola udržet
maximálně pět set dní.

Zajímavá matematika
Objev nuly byl zásadní pro rozvoj číselných soustav a
matematiky vůbec. Jistě si dovedete představit, jak
obtížně se počítalo s velkými čísly v římské notaci,
která nulu nezná. Nula byla objevena poměrně pozdě,
až v sedmém století našeho letopočtu v Indii.
Kupodivu téměř ve stejnou dobu k ní také došli staří
Mayové, ale tam vývoj významně neovlivnila. To od
Indů nulu přijali Arabové, Evropané i Číňané. Nula
dobyla a změnila svět. Chovala se zvláštně při
matematických operacích.
Později jsme zjistili, že pod nulou jsou i záporná čísla,
ale ta už nebyla tak divná a zajímavá. Neznalost nuly
se promítla i do kalendáře, kde máme roky našeho
letopočtu a před počátkem letopočtu, ale rok nula

Jen pro vnitřní potřebu OIS!

Pravicový, liberálně-konzervativní chem.inž. občasník.

chybí. Později se číselná soustava rozšířila o čísla
komplexní. Co nám tedy ještě chybí?
z netu a literatury

Je polarizace posledním stádiem
demokracie?
Za totality jsme se učili, že imperializmus je
posledním zahnívajícím stádiem kapitalizmu. Po něm
přijde už revoluce. Nabízí se tedy otázka, co je
posledním stádiem demokracie a co přijde po ní?
Nikdo nepochybuje o tom, že i demokracie se vyvíjí,
mění a prochází různými stádii. Státy, které mají s
demokracií dlouhodobé bohaté zkušenosti, ukazují, že
po čase dospěje demokracie zpravidla k dvěma
dominantním subjektům, které si dělí přízeň voličů
zhruba napůl. V Británii to jsou konzervativci a
labouristé, v USA demokrati a republikáni. V
Německu to byli dlouho křesťanští či sociální
demokraté. Voliči dají přednost jednomu z nich a pak
jim na konci volebního období vystaví účet. Obvykle
se u moci po čase střídají. To zajišťuje korigovanou
cestu vpřed. Tam, kde se o moc uchází, mnoho
malých straniček to zpravidla vede k nestabilitě a
patovým situacím, viz Itálie. Vyvažující malý subjekt
pak často získá větší skutečnou moc, než by
odpovídalo volebnímu výsledku. Na první pohled
spravedlivý poměrný systém zastoupení tak vede v
realitě k nestabilitě a k tomu, co volič nemá rád. Proto
v stabilních demokraciích většinou preferují jistý
stupeň většinového systému, který favorizuje vítěze
voleb a tedy většinu hlasů.
Tradiční rozdělení v demokratických zemích bylo
dlouhou dobu pravo-levé. Pravice preferovala užší stát
a větší individuální zodpovědnost občana a levice
sociální stát se zárukami pro ty méně úspěšné.
Jenomže s vývojem posledních dekád a rostoucí
životní úrovní je pravolevost na ústupu. Spíše se
střetává neolevicový liberalizmus s konzervatizmem.
Politická korektnost s tradičním viděním světa.
Zachovat tradiční národy a společenské vztahy, anebo
vytvořit moderního světoobčana ze všech ras a
náboženství? Na stole jsou nová nosná témata jako
globální oteplování, genderizmus či korektnost, které
svět relativizují a dobrat se pravdy je stále obtížnější.
Ti, kteří ctí staré hodnoty pomalu ztrácejí půdu pod
nohama a jsou za svůj opatrný postoj kritizování.
Hnutí miliardáře Babiše s vstupní ideou všeci kradnú
realizuje spoustu i levicových opatření a opozice má
hlavní program vše proti Babišovi. Lidé a stát se z
toho tak nějak vytrácí. Nikdo by před lety neřekl, že
strana mladých, donedávna ještě kouřících trávu a
demonstrujících proti společnosti se stane druhou
nejsilnější stranou ve státě.
I když už nejde o levici a pravici, přesto se společnost
rozdělila a polarizovala. Sluníčkáři a pražská kavárna
versus pragmatičtí Zemanovci či Klausovci a dnes s
covidem spíše popírači a milovníci svobody ať to
stojí, co stojí a ti, kterým již někdo zemřel, a obávají
se pandemie. Možná, že to je nějaký dosud
neobjevený zákon, že se společnost rozdělí zhruba na
stejné části. Horší oproti minulosti ovšem je, že si v
důsledku hektického způsobu života navzájem
nenaslouchají. Nekomunikují a nejsou schopni dělat
kompromisy. Nenávist za poslední dekády
neuvěřitelně vzrostla.
Není to problém jen naší zemičky, stačí si
připomenout poslední prezidentské volby v USA.
Vypadá to, jako by demokracie vyčerpala své
možnosti a uvízla v pasti rozpůlené polarizace. Zdá se,
že ani nemá mechanizmy, jak z této patové situace
ven. Akceptovat volební prohru o několik procent se
zdá být nerealizovatelný problém. Dříve se politické
koncepty nabízely, dnes se vnucují. Na nabídku a
diskusi není čas a v rámci zjednodušení se zabředává
do populizmu. Proto se stále naléhavěji objevuje
otázka, co bude po demokracii?

Založeno r. 1996

Funkční demokracie je krásná věc, ale nehodí se
všude. Nedá se implantovat uměle, protože národ pro
ni musí dospět, chtít ji a být pro ni dostatečně
tolerantní. Jinak se vždy objeví jeden silný a zničí ji.
Demokracie, která nedovede řešit své problémy, se
stále více uchyluje k zatahování soudnictví do
politiky, čehož jsme už svědky a není to dobrý trend.
Demokracie, která nefunguje, vede k chaosu ve
společnosti, prohlubuje zlobu a antagonizmy. A to je
podhoubí a živná půda pro nastolení režimu silné
ruky.
Dříve nebo později se objeví nějaký
charizmatický politik a řekne dost. Od teď to bude tak
a tak a komu se to nelíbí, s tím zatočíme. Použije síly
nebo prostě získá nespokojené a unavené voliče. Však
byste příklady našli v historii. Nebojte se, nebude to
ani Čech ani Slovák. S totalitou v tak malé zemi by
ostatní dnes rychle zatočili, ale co až se to přihodí ve
Francii či Německu, USA?
O svobodu se obvykle přichází velmi rychle, ale její
znovuzískání pak trvá mnoho desetiletí. A nemusí se
vždy podařit. Jak je vidět lidé jsou nepoučitelní. Musí
být po jejich a to v demokracii nikdy není úplně.
A v totalitě pak už vůbec ne.
.

Hacknutá čeština
Chcavenka – kupón z veřejných záchodků, který lze
následně uplatnit při nákupu piva/jídla
Chčaj, čůročaj – urologický čaj
Vybrušovat se – snažit se vysvětlit původní nevhodný
výrok
Dýmbuilding – pravidelná sešlost firemních kuřáků
před budovou
Překozit – rozptýlit mužské myšlenky či hovor
hlubokým dekoltem
Nánotechnologie – zjednodušování věcí natolik, aby
to pochopily i úplné nány
Šrajtoflenka – žena milující peníze
Tah na blanku – silný zájem o velmi mladá děvčata
z netu

Co je to Jarkovského efekt?
Jarkovského efekt je změna dráhy malého přirozeného
tělesa (planetky, jádra komety apod.), pohybujícího se
sluneční soustavou, v důsledku zpožděného
vyzařování tepelného záření z povrchu tělesa na jeho
noční straně, poté, co byl na denní straně povrch
zahřát Sluncem. Fotony infračerveného záření fungují
stejně jako ve fotonové raketě a dodávají jí tahovou
sílu. Malou, ale stálou. Pokud těleso rotuje prográdně
(tj. ve stejném smyslu. jako obíhá kolem Slunce),
Jarkovského efekt jeho rychlost zvyšuje (tedy velká
poloosa dráhy se zvětšuje), při retrográdní rotaci jeho
rychlost snižuje (velká poloosa, neboli poloměr, dráhy
se zmenšuje).
Hraje roli i při změně dráhy asteroidu Benu (průměr
490 m), který by jednou mohl ohrozit Zemi. Tento
efekt přibližuje dráhu asteroidu každým rokem zhruba
o 280 m blíže ke Slunci. V r. 2016 k ní byla vyslána
sonda Osiris-REx, která k ní dorazila v prosinci 2018
a odebrala z ní vzorek (cca 60g), který dopraví
24.9.2023 na Zemi. Se zájmem se očekává pramateriál
ze vzniku sluneční soustavy, který by mohl obsahovat
i organické látky.

Proč jsou lidé hloupí?
Stačí se podívat na internet do diskusí pod články a
člověk získá pochyby, zda přívlastek sapiens –
moudrý není silně nadsazený. Na jednoho chytrého, co
příspěvek napsal, připadá tolik hloupých. Jak říká můj
přítel, nemůžou být všichni chytří, to by umřeli hlady.
Jenže to je přirozená dělba práce, kdy hodně
pracovitých lidí muselo vytvořit nadbytek, aby těch
pár mohlo vymýšlet, jak život zlepšit a ulehčit tvrdou
práci. Potřebovali se navzájem. Ti vymýšleči, ale
časem zesložitili život natolik, že mu už málo kdo do

detailu rozumí. Ti méně vzdělaní dlouho věřili svým
vzdělancům a dali na jejich slova.
Vše změnil internet a dnešní hektická doba, kdy každý
myslí, že všemu rozumí, počínaje fotbalem a konče
vakcinací. Vždyť stačí přece zagooglit. Ano získáte
informaci, často v několika protichůdných verzích.
Moře informací a jak si z něho vybrat tu správnou
odpověď? Která informace více zaútočí na mysl
průměrně vzdělaného člověka? Ta, která trpělivě
vysvětluje, jak informace z vakcinační RNA postupně
vytváří v těle protilátky anebo ta, co říká, že u pár
desítek lidí z milionu vznikla sraženina či silná
alergická reakce. Negativní informace vždy více
zaujme. Je to historické a chránilo nás to už od
pravěku. Jenomže pak by měl nastoupit rozum a
zhodnotit, co mě víc ohrožuje. Jestli šance, že budu
mezi těmi dvaceti z milionu, co měli komplikace,
které možná nakonec přežili (a které by třeba vznikly i
bez očkování, kdo ví) nebo mezi 4 - 18 % (čili 40 až
180 tisíci z miliónu) mrtvými s covidem, podle věku,
pokud ho dostanu.
Není to zdaleka o vzdělání, protože moje babička
měla jen osm tříd, ale daleko více praktického
selského rozumu, než někteří dnešní maturanti.
Potřebovala ho a bez něho by nevyřešila náročné i
každodenní situace. Dnešní generace té potřebě už
tolik vystaveni nejsou, protože život se stal
snadnějším. To je samo o sobě dobře a žádoucí, ale co
se netrénuje zakrnívá. Když se nemusíme často
důležitě rozhodovat, tak se naše schopnost správného
úsudku snižuje. Natož v dnešní komplikované době.
S člověkem, který si uvědomí, že něčemu nerozumí,
to není tak zlé.
Ale někteří lidé, co píší diskuse pod články, dobře
vědí, že píší blbost a stejně to tam napíšou. Třeba jen
proto, aby naštvali svého protivníka, či posílili svoji
bublinu. To pak je opravdová hloupost a poťouchlost.
Jenže to bychom nesměli mít emoce. A naštvanost
a pocit bezmoci mezi ně patří.
Teď asi čekáte nějaký závěr. Pokoušela se o něj řada
myslitelů. Někteří dospěli k názoru, že Lidstvo, to zní
vznešeně, jenomže lidi jsou svině. Gustav Flaubert
podlehl pesimizmu: Hloupost je něco neochvějného.
Všechno, co na ni zaútočí, také na ní ztroskotá. Na
obou citátech něco je. Hloupost je asi věčná, protože
jak jinak by moudrost vynikla? Často je k pláči, ale
někdy se také díky ní od srdce zasmějeme.

Mince v českých zemích
Zajímá vás, co chrastilo v měšcích našich předků a za
čím se pachtili?
Denár - v Čechách koncem 10. století, které byly
zavedeny Boleslavem I. Až do mincovní reformy
Břetislava I. roku 1050 byly denáry tzv. velkého
střížku tj. průměru 18 – 20 mm a hmotnosti více než
1 g.
Brakteát (z latinského braktea = plíšek) je stříbrná
jednostranná mince knoflíkovitého tvaru z velmi
tenkého střížku. Na českém území byly brakteáty
zavedeny začátkem 13. století Přemyslem Otakarem I.
a nahradily v té době silně znehodnocené denáry.
Groš – začal razit od roku 1300 český král Václav II.
Mince byla ve své době ve střední Evropě široce
užívaným platidlem. Její název pochází z latinského
výrazu denarius grossus – tlustý denár. Mince se
razila ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře.
Jáchymovský tolar - ražbu Šlikům oficiálně povolil
český zemský sněm svým rozhodnutím z 9. ledna
1520. Od jména jáchymovského tolaru se později
odvozovaly názvy dalších mincí a měn - tolary a
dolary
Krejcar - Krejcar (z něm. Kreuzer – mince s křížem)
byla původně stříbrná mince ražená od roku 1271 v
jihotyrolském Meranu. V českých zemích byl krejcar
zaveden roku 1561 za vlády Ferdinanda I. Jako drobná
mince platil v habsburské monarchii až do zavedení
korunové měny v roce 1892 ( zlatý = 100 krejcarů).
Zlatý - rakouský zlatý, od roku 1867 rakouskouherský zlatý nebo též zlatka, florin či gulden byla
měna používaná v letech 1754 až 1892 na území
habsburské monarchie včetně českých zemí
Rakousko-uherská koruna - byla měna RakouskaUherska od roku 1892 do rozpadu říše v roce 1918.
Na rozdíl od předchozí stříbrné měny byla založena na
zlatě. Koruna vycházela ze zlatého v poměru 1 zlatý =
2 koruny (z toho vyplývá dodnes lidové označení
„pětka“ pro desetikorunu)
Koruna československá (Kčs) – zavedená po vzniku
republiky a s výjimkou Protektorátu platila až do r.
1992. Po vyhlášení Československé republiky byl

název měny nakonec zachován (uvažovalo se např. o
názvech frank, hřivna nebo sokol), Rakousko naopak
později (rok 1925) název měny změnilo na šilink a
Maďarsko od roku 1926 používalo měnu jménem
pengö.
Protektorátní koruna (K) byla měnová jednotka v
letech 1939–1945 na území Protektorátu Čechy a
Morava. Jejich ražba probíhala v továrně na nábytek
Vichr a spol. v Lysé nad Labem z technického zinku.
Česká koruna (Kč) – je od měnové odluky 8. února
1993 (1 Kč = 1 Kč) přímým nuceným pokračovatelem
československé koruny.

Tajuplná Alhambra
Během naší iberské dovolené v r. 2012 jsem se ze
Španělska snad nejvíce těšil na Granadu s její
tajuplnou Alhambrou. Cesta k městu vede polopouštní
kopcovitou krajinou. Stromy v kamenité půdě musí
být zavlažovány, aby poskytli ovoce. Do Granady
jsme přijeli navečer a stačili ještě navštívit rázovitou
starou arabsko-židovskou čtvrť Albaicín. Typické
domy s maurskými dekoracemi, kachlemi a
zahradami, oddělené od ostatních zdí, dávají pocítit
pradávné časy. Večer usínáme v obytném automobilu
plni dojmů a očekávání.
Ráno jsme raději u pokladny ještě před jejím
otevřením a po osmé už vstupujeme do tolik
očekávané Alhambry. Vůkol už panuje teplo, ale na
vzdálených vrcholcích Sierry Nevady vidíme ještě
sníh. Granada byla centrem maurského kalifátu po
několik století. Nasridští sultáni vládli Granadě od
roku 1237 až do konečného zániku muslimské vlády
na jihu Španělska na konci 15. stol. Alhambra byla

procházet celé hodiny. Ale pořádaly se tu i velkolepé
ohňostroje či tu svá vystoupení měli slavní akrobaté i
hadí ženy.
Být ve Španělsku a nevidět Alhambru by bylo
rozhodně škoda. Budete si ji pamatovat hodně dlouho.
Video zde:
https://www.youtube.com/watch?v=qENIfh-fW1Y

Merkatorovo zobrazení
Tvůrci map mají od nepaměti problém, jak kulatou
Zemi promítnout do rovinných map. Vždy dojde
k nějakému zkreslení. Nejpopulárnější je zobrazení,
které zavedl r. 1569 nizozemský kartograf Gerhard
Mercator. To promítá zeměkouli na válec, který
obepíná Zemi na rovníku a je rovnoběžný se zemskou
osou. Poledníky jsou zobrazeny rovnoběžně v
konstantních
rozestupech,
zatímco
vzájemná
vzdálenost rovnoběžek směrem k pólům narůstá do
nekonečna. Zobrazení dobře zachovává tvary, ale
zvětšuje vše směrem k polárním oblastem. Póly
zobrazit nejde. Například Česko je zobrazeno asi o 56
% procent větší, než kdyby leželo na rovníku.
Grónsko se jeví nepřiměřeně veliké vůči Africe. Ale
zobrazení používají i webové servery (Google,
mapy.cz).
Různá zobrazení viz:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_map_projections

Opět příspěvek
Čtenáři OISovin se občas rozhýbou…a diskutují.
Ahoj P….,
dost teď o TOM přemýšlím, a taky díky Tobě.
Začínám pomalu a jistě chápat názory mých
vrstevníků i starších na vývoj po roce 1989.
Hodně se snažím být nad věcí, trochu objektivnější,
spravedlivý. Zamýšlím se nad významem slova
LEGITIMITA. Legitimita znamená něco jiného nežli
LEGALITA, legální = podle současných zákonů.
Legitimita je významem podle mne výše a vždy by
měla vyjadřovat tu nejlidštější ideu a čin v té dané
době.
Třeba ve Francii za krále Luise XVI. platily zákony
nahrávající hlavně králi, také i šlechtě a duchovenstvu.
Třetí stav ostrouhal. Vzbouření proti králi, šlechtě a
církvi bylo z pohledu humanismu zcela legitimní, ale
nelegální.

jednak pevností a také sídelním palácem. Se
zatajeným dechem vstupujeme do Nasredinova
paláce, který nás vtáhne do atmosféry povídek tisíce a
jedné noci. Vzdušná architektura, filigránsky zdobené
oblouky a stropy. Islám zakazuje zobrazování osob a
tak dávní stavitelé dovedli k dokonalosti a
geometrické pravidelnosti ornamenty. Oči přecházejí,
a když je přivřete, slyšte náhle tklivou maurskou
hudbu a vidíte ladné pohyby odalisek. Každý sál i
strop je jinak zdobený, z barev převládá hnědá a
smetanově béžová. Uprostřed paláce je čtvercová
zahrada se svěží zelení a fontánou s vodotryskem.
K nejfotografovanějším částem paláce patří i Patio de
los Leones (Lví nádvoří), bohatě zdobené sloupovím a
s kašnou podpíranou dvanácti lvy. Poletovala zde
spousta vlaštovek či rorýsů. Bylo navrženo jako
vnitřní zahrada a osázeno keři, ze tří stran sousedí s
královskými pokoji. Ale v paláci nebyla vždy jen
idyla. Jedním ze sálů je Sala de los Abencerrajes s
úžasným stropem, který nemá v paláci konkurenci.
V této místnosti také jeden z maurských vládců nechal
zabít šestnáct princů z rodu Abencerraje, protože se
hlava rodu zamilovala do sultánovy největší
oblíbenkyně.
Když opustíte vlastní palác, pohltí vás velké zahrady,
plné kvetoucích růží, jezírek a upravené zeleně. Všude

Protože obecně člověk již dávno přišel na to, že
KRÁST SE NEMÁ, znárodnění u nás po druhé válce,
ač po patřičné změně zákonů legální, určitě nebylo
legitimní (pokud se na problém nedíváme z pozice
marxisty).
Pak jsme 41 let "budovali komunismus", lidé si na
režim zvykli, někteří museli zvyknout, ale žili jsme a
pracovali a vytvořili jsme společně spoustu hodnot.
Po roce 1989 "bylo rozhodnuto", že se pokusíme
napravit některé nespravedlnosti minulého režimu,
přišel tedy návrat majetku nebo kompenzace.
Zbylé bohatství, a nebylo ho málo, mělo být rozděleno
mezi občanstvo spravedlivě, rovným dílem. To se ale
v žádném případě nestalo!
Podle Václava Klause bylo nutné dosáhnout
privatizace společně vytvořeného majetku bez
prodlevy, rychle a bohužel i za každou cenu.
Vzniklo nové rozdělení bohatství, pravděpodobně
ještě méně přijatelné nežli je tomu v zemích s
nepřerušeným kapitalismem. Bankovní sektor a
značná
část
průmyslu
byla
zprivatizována
zahraničními investory, dnes bez výjimky prosperují a
jejich významné zisky unikají ven. To je ve světě,
pokud se tak děje relativně malé míře, obvyklé, ale u
nás to pochopitelně má demoralizující účinek, vždyť
nám to bylo ukradeno.
V odpovědi na otázku jak efektivní a jak kvalitní
výroba byla běžná u nás v období vlády komunistů, se
naše názory rozcházejí. Ale vím z vlastní zkušenosti,
že většina lidí okolo mne pracovala poctivě, jak to
uměla, a nezaslouží si sebemenší despekt. Stav naší
společnosti a faktické výsledky naší práce byly plně
poplatné režimu a době.
Změnit to, jak ukázaly i události roku 1968, nebylo v
našich možnostech.
Zdravím Tě,
Ivan.
Řešení úlohy: není

voda, aby atmosféra byla příjemná i v horkých letních
dnech. V podlouhlém bazénu se odrážejí stavby i
azurová obloha. Krásné princezny se zde mohly

A slovo závěrem
Bude zase příště. Zato následuje příloha !

↓

Co se doufejme s covidem nestane.
Momentálně jsme zase v euforii, že se zotavujeme z třetí vlny a tiše doufáme, že nepřijde vlna čtvrtá. Ne, že bychom se už
konečně chovali rozumně, ale vkládáme naděje do očkování. Tahle „velká chřipka“ má už na svědomí až příliš osobních
tragédií. Je to faktor, který vpadl do života zvláště bohatší a trochu zpovykané a zpohodlnělé části planety. Ale nemylme
se, skutečné důsledky teprve přijdou. Taková velká věc má také velkou setrvačnost. Zatím jsme s ní bojovali z rezerv a na
dluh. Je logické, že trochu zchudneme a musíme obětovat kousek své skvělé životní úrovně. Změní se i struktura služeb i
kultury. Ubyde hotelů a restaurací, fit a wellness center, protože se to stalo rizikovým podnikáním, jako hotel v záplavové
oblasti. Diváci budou trochu méně docházet za kulturou a sportem, ale obojí bude více docházet za nimi. Ubude turistů a
cestování. Digitalizace posílí a naše shromažďování se umenší. Nebude to třeba. Na olympiádu jezdí jen opravdoví
fajnšmekři, protože normální divák to uvidí lépe a s detaily v televizi. Mohou se objevit i pozitivní tendence, proč přeplácet
špičkové sportovce či umělce, když diváci je naživo stejně neuvidí. Proč draze cestovat za byznysem, když většinu věcí lze
vyřešit videokonferencí. Někteří podnikatelé to vzdají, jiní se naopak chopí nových příležitostí. Kdo má e-shop a
rozvozovou službu, je za vodou.
Tyhle důsledky si asi každý dovede představit a možná i připustit. Ale ono to může být i jinak. Při tolika mutacích není
vyloučeno, že nám evoluce připraví opravdu smrtící variantu covidu typu eboly a se současnou či větší nakažlivosti. Pak by
byl rozpad společnosti velmi rychlý a katastrofální. Potom by asi velká část lidstva vymřela ať už na nový covid či hlady.
Zachovaly by se jen izolované odlehlé komunity, žijící tradičním primitivním způsobem. Možná už příroda ztratila
trpělivost s expandujícím přemnoženým predátorem Homo sapiens. Mohou se masivně objevovat následné potíže po
prodělaném covidu, které budou zkracovat nebo znepříjemňovat život. V důsledku velkých zadlužení vypukne vleklá
hospodářská krize. Řešení dluhů inflací může zlikvidovat naše životní úspory. Jiným problémem může být, že se některé
státy rozhodnou narůstající problémy řešit válkou a v zchudlém světě získat co ještě jde. V narušené rovnováze se mohou
prosazovat i radikální islamisté či čínští komunisté. Řada dalších by si jistě ráda přihřála svoji polívčičku. Pokvete
populizmus a tendence vlády silné ruky. Může se narušit sociální soulad a vznikne nenávist ke starým lidem, kvůli kterým
se zruinovalo hospodářství.
Proč to říkám? Ne abych strašil, sám tiše doufám, že to nenastane. Jen vás chci trochu vyvést z toho bohorovného klidu, že
svět je stabilní přívětivé místo a budeme se mít stále lépe. Není. Je to složitý dynamický systém, který může snadno
sklouznout do chaosu. Často z malicherných příčin, jako efekt motýlích křídel. Každý živočišný druh má vymezený čas a
my čím dál tím víc cítíme, že už překračujeme Rubikon. Takže by trocha pokory a mentální přípravy rozhodně neuškodila.

