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Slovo úvodem
Už si zvykáme na podzim. Za chvíli tu bude svatý
Martin a uvidíme, zda letos přijede na bílém koni, či
nás jen potěší husou a svatomartinským vínem.
Užívejme si kouzelné palety barev, kterou umí
vykouzlit jen podzim, jako by chtěl vynahradit to, že
pak už umí nabídnout jen plískanice a vůni zmaru
tlejícího listí. Podzim je takové stáří roku. Většina
aktivit je už vykonána a rok jde do důchodu. Ale i
důchod umí být krásný, protože je najednou čas na to,
co jsme v ruchu rutiny stále odkládali.

Motto
„Mluví-li vzdělanec, poslouchej; mluví-li
přítel, diskutuj; mluví-li blbec, odejdi.“

Z citátů, reklam, inzerátů a…
„Hosta vítej podle toho, co má na sobě, vyprovázej
podle toho, co má v hlavě. Mongolské přísloví
„Když nemáte slovo pro nepřítele, tak ho nemůžete
nikdy porazit.“
„Nesuď nikoho, dokud neujdeš míli v jeho botách.“
„Zásadní otázky politici neřeší, ty vyřeší příroda.“
„Nemyslím si, že bych dokázal vyjmenovat moc
skvělých vynálezů, které byly vymyšleny ženatým
mužem.“
Nikola Tesla
„Lidé si vymysleli slovo promiň, aby se mohli
neustále zraňovat.“
„Lidé jásají nad odchodem Lenina, aniž by si
uvědomovali, že přichází Stalin.“
„Paměť je divák, kterému je potřeba myšlenku
správně podat.“
„Dobrá manželka vždy odpustí a zapomene, ale nikdy
nezapomene, co a kdy odpustila.“

Víte, že?


Nejnebezpečnějším nepřítelem, s nímž se američtí
vojáci kdy setkali, je možná poněkud překvapivě
komár. Během válečných konfliktů si vyžádal
více obětí než bomby nebo kulky. Za druhé
světové války bylo zaznamenáno téměř 700 tisíc
případů malárie, později ve Vietnamu to bylo 50
tisíc případů. Podíváme-li se do bližší minulosti,
pak s malárií bojoval každý dvacátý americký
voják nasazený v Afghánistánu.



Agrovoltaika je nová forma zemědělství, která
kombinuje panely s pasením ovcí, čipanely na
sklenících či senících. Používají se i oboustranné
fotovoltaické panely, které jsou zasazeny kolmo
do země mezi plodiny, které zachycují světlo
z obou stran.

Zajímavá matematika
Nula nám dala zabrat. Římský zápis čísel ji
nepotřeboval, ale platil za to nesmírně složitým
sčítáním, odčítáním či násobením. Arabská čísla mají
poziční zápis, kdy stejná číslice jednou znamená
jednotky, pak desítky či stovky. To římská číslice X
znamenala vždy deset, ať stála kdekoliv. Jak ale
arabsky napsat deset, jestliže nemáme žádný další
symbol, menší, než jedna, který bychom napsali
napravo od jedničky označující desítky. Je
pozoruhodné, že to trvalo tisíce let, než někdo
pochopil, že potřebujeme další číslici. Symbol pro nic.
Ačkoliv si potřebu speciálního symbolu uvědomovali
už Babyloňané, Řekové i Číňané, tak nula byla
objevena zhruba až před 1800 lety v Indii. Indický
matematik Brahmagupta zanechal v r. 628 n.l.
nejstarší popis nuly. Nula je výsledkem odečtení čísla
od sebe sama. Prohlásil, že nula je skutečné číslo, byť
s trochu odlišnými pravidly počítání. Trable s dělením
nulou však trápí školáky dodnes. Že je to nekonečno,
to je pravda jen v některých limitních případech.
Otočíme-li dělení nulou 7:0, tak se ve skutečnosti
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Pravicový, liberálně-konzervativní chem.inž. občasník.

tážeme, jaké číslo musíme vynásobit nulou, abychom
dostali 7. Takové číslo však neexistuje a tak nulou
dělit nesmíme. Ještě tajemnější je výraz nula dělená
nulou 0:0. Ten je definován, ale výsledek je neurčitý a
může jím být kterékoliv číslo a určuje se podle
l’Hopitalova pravidla. Na nulu zapomněli i tvůrci
kalendářů a tak po roce -1 následuje hned rok 1.
z netu a knih

Budoucnost
V otázce budoucnosti panují dva hlavní koncepty.
Jeden říká, že budoucnost všeho, tedy i vesmíru je už
předem daná, určená v době jeho vzniku, byť předem
nepoznatelná a přítomnost se po této superprostorové
pavučině odvíjí směrem k budoucnosti, podobně jako
další políčko filmu posune děj nebo obrácený list v
knize. Druhý koncept předpokládá, že budoucnost se
tvoří teprve v přítomnosti interakcí všech částic ve
vesmíru. Tyto dvě hypotézy patří do stejné kategorie,
jako je-li Bůh či nikoliv a lidé se o ně mohou přít, ale
jak říkal Jára Cimrman, to je tak to jediné, co s tím
mohou udělat. To, co se stane je pro nás stejně
nepoznatelné, ať už to bylo předem dané nebo se to
vytvořilo při přechodu z přítomnosti.
Takových předem určených budoucností je kolem nás
plno. Tak třeba žalud spadlý z dubu má v sobě
zakódováno, že vyklíčí v rostlinku a vyroste z něho
mohutný strom. Ovšem má to háček – za příznivých
okolností. Nepříznivé okolnosti tedy mohou měnit
osud a způsobit, že namísto dubu vyklíčí bukvice či
vyroste nějaký plevel. Co rozhoduje o tom, zda se
bude na daném místě realizovat plán A anebo B? Je to
nahodilost, náhoda? Když postavím tužku přesně na
její ostrou špici, nebude tam stát dlouho a po chvíli se
skácí na nějakou stranu. Na kterou o tom rozhodne
náhoda. Ale jako potomek Galiea a Newtona se nechci
smířit s tím, že rozhodla náhoda. Rozhodl nějaký
pranepatrný fyzikální podnět, jako závan vánku či
mikrootřes podložky. Až do prosazení se kvantové
mechaniky argumenty o pranepatrném neznámém
podnětu obstávaly a říkaly, kdybychom znali všechny
faktory, mohli bychom předpovědět budoucnost. Ale
když částice může být na mnoha místech současně a
teprve, když se na ni podíváme, někde se objeví,
znamená to, že já nejsem jen pasivním pozorovatelem,
ale součástí reality a měním ji svým rozhodnutím.
Nahodilost je tedy součástí přírody i naší svobodné
vůle.
Nahodilost si často představujeme jako něco titěrného,
drobnou příčinu, která však může nasměrovat velké
hmoty a může být tedy spojnicí mezi mikro a makro
světem. Nahodilost umíme popisovat jen statistikou a
ta je o mnoha případech a neumí říct moc nic
konkrétního k jednotlivému případu, který nás právě
nejvíc zajímá. V tom se podobá historii.
Pokud se budoucnost tvoří z přítomnosti v jediném
okamžiku, vzniká otázka, zda se na její tvorbu něco
spotřebovává? Energie, hmota, informace, či něco co
nám zatím uniká. To by mohlo možná pomoct rozlišit
oba koncepty.
Realitu si představujeme jako větvící se síť v
superprostoru možností. Minulost, to jen jednoduchá
křivka vedoucí tím, co se skutečně stalo. Pokud by
měla být budoucnost předem daná, měla by
budoucnost podobný charakter. Rozhodovací, větvící
body by byly předem rozhodnuty. Na hladkosti křivky
by se jevily jen jako body s nespojitou derivací,
dávající tušit, že zde se mohlo rozhodovat.
Historie bývá po nějakou dobu vždy konzistentní. V
čase i prostoru. Kutná Hora byla po řadu let
nejbohatším městem království a mincovním centrem.
Dnes se změnila v centrum turistické. Je třeba řady
větvících bodů, aby se historie změnila. Historie
větších souborů se skládá z historie jejich součástí.
Nové rysy a osudy se na vyšších úrovních tvoří z
historie nižších součástí.
Minulost můžeme extrapolovat do budoucnosti, ale
jen po krátký omezený čas, podobně jako to dělají

Založeno r. 1996

meteorologové s počasím. První větvící bod tuto
extrapolaci znevěrohodní.
Je náš koncept času vůbec správný? Einstein ukázal,
že neexistuje jeden „správný“ absolutní čas, ale každá
soustava pohybující se nebo nacházející se v různém
gravitačním poli má svůj vlastní čas. Dokonce
současnost dvou akcí v různých soustavách je relativní
a může být různá z různých pohledů. Mluvte pak v
takovém vesmíru o minulosti, současnosti a
budoucnosti. Jediné, co zatím nikdo nezpochybnil je,
že v každé soustavě příčina předchází následku.
Ostatně na tom je založena celá naše zkušenost a
vlastně i chápání jednosměrnosti času.
Budoucnost tedy zůstane zahalena závojem tajemnosti
a nepoznatelnosti. A to je na ní vlastně krásné a
lákavé.

Hacknutá čeština
Pařhaus – hospoda, restaurace
Mluvka – tiskový mluvčí
Tuháčtablo – vývěska na parte
Přínuzný – chudý člen rodiny, který není obvykle
příliš vítán
Šalinbus – trolejbus
Pohlednice – pohledná žena
Gepard – přezrálý banán se slupkou posetou černými
skvrnami
Chčudlík – tlačítko pro spláchnutí pisoáru nebo
toalety
Fachčit škopek – čepovat pivo
z netu

Hloupost se stále vrací
Zdá se, že lidská hloupost je věčná a nikdy nás
neopustí. Je totiž naší součástí. Jsou lidé chytří,
zdánlivě chytří a lidé hloupí. Není to jen záležitost IQ
nebo genomu, jak by se zdálo. Vzdělání dost pomáhá,
ale před hloupostí nejsou imunní ani lidé s
akademickými tituly. Co je charakteristické pro
hloupost? Neschopnost sám jevy analyzovat a raději
přejímat mínění jiných. A navíc ho šířit, protože
hloupost se ráda předvádí. Být důvěřivý a
nepochybovat. Tedy ani sám o sobě.
S tím, že je Země placatá asi neuspějete u
vysokoškoláků, zato s řadou katastrofických teorií
ano. Ony totiž nepostrádají fenomén překvapivosti a
zajímavosti. A také nás nějakým způsobem zpravidla
ohrožují. A negativní zprávy se šíří historicky řádově
rychleji, než ty pozitivní. To proto, že nás chránily.
Teď, když jsme v relativním bezpečí, si v nich
libujeme. Neodvažuji se spekulovat o podílu hlouposti
v naší populaci. Ono je snazší a pohodlnější být
hloupý. Mohl bych narazit, protože jistě se blíží doba,
kdy parlament schválí zákon na obranu hlupáků a
jejich jinakosti.
Uhněme proto raději do historie. Jen v Evropě se
střídala období osvícená a tmářská. Začalo to
starověkým Řeckem. Tehdy lidé přemýšleli a položili
základ pozdějším vědám, sportu i válečnickému
umění. Na ně navázal Řím a vytvořil efektivní
moderní říši. Ale velká centralizace byla postupně na
úkor svobody a rozvoje. Vyčerpala se. Barbaři Řím
překopali a spolu s křesťanstvím vytvořili středověk.
Ten moc svobodomyslný nebyl a také rozumu a
vědám se moc nedařilo. Společnost příliš svazovala
centrální ideologie – křesťanská víra. Přinesla mnoho
dobrého, ale pokroku příliš nepřála. Lidé
nepřemýšleli, jen věřili. Změnily to až renesance a
osvícenectví, se svým návratem k antice. Následoval
bouřlivý myšlenkový a pak i technický rozvoj. S
dvacátým stoletím však překotný rozvoj vedl ke
dvěma světovým válkám a dvěma totalitním
ideologiím, které z hlouposti těžily. Přesto jsme se
radovali z osvícených a svobodných šedesátých let a
pak devadesátek po rozpadu komunizmu. Zato dnes to
opět zabředává do korektního liberalizmu, kdy rozum

pláče. A jeho kolébkou je Západ, ten Západ, který v
minulých stoletích vybudovat efektivní technickou i
demokratickou civilizaci. Onemocněl, možná i
zhloupl.
Třeba je to fyzika a hloupost je nezničitelná, podobně
jako energie, jen se transformuje do různých podob. V
některých obdobích je více viditelná a v jiných méně.
Ale stále někde dříme a čeká na svoji příležitost.
Nemůžeme se jí zbavit, tak jako se nezbavíme
hořkého, jako protipólu k sladkému. Bude tu stále s
námi a my se s ní musíme naučit žít. Ignorovat ji a
minimalizovat. Snažit se ji zase na pár dekád uspat.

Desatero pracovních zásad
• Lenost - půlka zdraví.
• Co můžeš udělat dnes, můžeš udělat i zítra.
• To, že pracují ostatní, neznamená, že musíš pracovat
i ty.
• Ztracenou chuť do práce nehledej.
• Kde se jí, tam jez, kde se pije, tam pij, kde se
pracuje, tam nepřekážej.
• Jestli ti v práci vadí pití, přestaň pracovat.
• Stav se k práci tak, aby se měli kam postavit i
ostatní.
• Zaměstnání není krčma, proto se tam celý den
nezdržuj.
• Kdo nic nedělá, nic nezkazí, a proto si zaslouží
odměnu.
• Nenech se honit. Jsi v práci, ne na útěku.
z netu

Meinau – květinový ráj
Při návratu z Chorvatska od dcery jsme si udělali
malou zajížďku až k švýcarským hranicím. Přespali
jsme v Rakousku a přes Švýcarsko podél Bodamského
jezera dorazili do Kostnice. V historickém centru jsme
shlédli Husův dům, kde je dnes muzeum a také
nedaleký dům, kde byl vězněn Jeroným Pražský. Jsou
zde malé líbezné uličky, tři chrámy a historická
radnice. Cílem naší cesty byl ale několik kilometrů za
městem ostrov Meinau. Malý ostrůvek o rozloze

sekvoje tyčící se do značné výšky, které připomínají
kalifornské svahy.
Historie zahrad se
táhne
už
od
středověku
a
nejvíce se o ně
zasloužil bádenský
velkovévoda
Fridrich I. Pro
návštěvu Meinau
si
vyhraďte
minimálně půlden,
při
spojení
s Kostnicí
máte
den plný krásných
zážitků. Škoda, že
u nás je tento
klenot
málo
známý.

Deset důvodů, proč nemůžete
sehnat správný protějšek
1. Všichni, co za něco stojí, jsou zadaní.
2. Pokud nejsou, má to svůj důvod.
3. Čím je někdo hezčí, tím je dál od vás.
4. IQ x krása x dostupnost = konstanta.
5. Intenzita lásky, kterou k vám někdo pociťuje, je
nepřímo úměrná intenzitě vaší lásky k němu.
6. Za peníze si lásku nekoupíš, ale když je máš, jsi v
mnohem lepší pozici.
7. Nejlepší věci na světě jsou zadarmo - a jejich
hodnota tomu odpovídá.
8. Každá laskavá akce budí nelaskavou reakci.
9. Vypadá-li to příliš dobře, než aby to byla pravda,
nejspíš se ukáže, že to pravda byla.
10. Dostupnost je funkcí času. V okamžiku, kdy se o
někoho začneš zajímat, najde si někoho jiného.

Je nás zkrátka moc
Četl jsem nářky klimatologů nad růstem průměrné
teploty Země, nárůstu emisí. Nákupní předměty mi už
začínají zdražovat odpustky za vypouštěný oxid
uhličitý. Prý budeme žít v uhlíkové neutralitě, což mi
tak trochu připomíná myšlenku komunizmu. Pak si
zase přečtu o nezvládnutelném množství odpadů, a jak
se plasty hromadí na moři. Do toho začíná stěhování
národů k těm bohatším a nasycenějším. Společnost má
problém s drogami a morálka v příspěvcích na
sociálních sítích, no hrůza. Zdá se, že svět je v
pěkném marasmu a velkém průšvihu.

1100x610 m je od r. 1932 ve vlastnictví původem
švédské šlechtické rodiny Bernadotte, kteří z tohoto
území učinili čarokrásný květinový ráj. Zásluhu na
rozvoji zdejší vegetace má středomořské klima. Po
zaplacení 6 € parkovného a pro Čecha ne zrovna
levného vstupného 23 € vstoupíte po asi stometrovém
mostě do rajské zahrady. V každé roční době je zde
záplava květů. Vkusné květinové sesadby lučních i
kulturních květin,
jezírka s lekníny a
sochami víl, ze
kterých
tryská
voda. Umělecké
velké sesadby ve
formě kachen a
páva. V každém
zákoutí
vás
okouzlí záplava
barev. Květinami
lemovaný šikmý
vodopád,
malá
farma se zvířaty a
atrakce pro děti.
Na
vrcholku
kopce je zámek a
kostel a také italské růžové zahrady a palmový skleník
s citrusy. Všude bílé zdobené nebo prosté dřevěné
lavičky, na kterých senior rád spočine a zamedituje.
Nechybí ani tropický skleník s létajícími exotickými
motýly (120 druhů) nejrůznějších tvarů a barev.
Majitelé mají i soukromý přístav a malou část ostrova
jen pro sebe. Středoevropana překvapí i mohutné

Hledají se řešení, ale jen ta lokální. Poručíme větru a
dešti a uděláme něco s tím neposlušným klimatem.
Máme odpady kompostovat, recyklovat nebo spalovat
a vypouštět tak další oxid uhličitý? Morálku musíme
zlepšovat výchovou mladých ve školách. Co s
migranty, to zatím nevíme. Je to všechno jen léčení
příznaků a ne příčiny.
Všichni se tváří, jako by příčina nebyla nebo jsme jí
byli tak nějak my všichni. Nikdo se ji neodváží
pojmenovat. Je nás zkrátka na Zemi moc. Dokud nás
bylo 2-4 miliardy, fungovalo to. Potraviny se daly
vypěstovat, odpadů ani energie nebylo tolik. Příroda
se s tím dokázala vypořádat a absorbovat nás i to, co
po nás zbylo. Civilizace tolik nezasahovala do
divočiny a nepřeskakovalo z ní tolik nových nemocí.
Dominantní predátor planety se zkrátka přemnožil a
začíná narážet na své hranice. S normálním
živočišným druhem by si příroda poradila
nedostatkem kořisti a nemocemi. Ale my jsme si
vybudovali sofistikovaný zdravotnický systém a
vědecké zemědělství a průmysl. Vymkli jsme se díky
v živočišné říši nebývalé inteligenci. Pomáhaly ještě
války, ale díky nukleárním zbraním i ty se nám daří
držet jen na lokální úrovni.
Co s tím? Je to natolik ožehavý problém, že politici se
ho zatím ani neodvážili pojmenovat. Ti první, kteří to
zkusí, budou odepsaní. V epoše lidských práv je přece
právo na množení tím základním. Navíc to ani není
jen právo, ale přímo přírodní princip definující živou
hmotu. Je to, jako byste řekli, nemetabolizujte,
nedýchejte. Nedá se to přikázat. Navíc se ještě lidé
nejvíc množí na málo rozvinutých územích, kde spíše
spotřebovávají, než aby vytvářeli nové zdroje a
technologie. Neřešený problém se v budoucnu začne

samovolně řešit pandemiemi a válkami. Společenskou
degradací.
Nedovedu si ovšem ani představit, jak by vypadal
řešený problém. Totálně by změnil lidskou společnost.
Žádný trvalý rozvoj, ale konstantní rovnováha. Jen
starý výrobek nahradí ten pokrokovější. Nové dítě si
bude možno pořídit až po předložení úmrtního listu
prarodiče? Nebo dojde na kastování, eugeniku?
Možná vzdělanější lidé zavedou kampaně, že se
nemusí množit za každou cenu a odlehčí světu. To
ovšem zase sníží celkový intelektuální potenciál
lidstva. Řešením by asi byla totální krize a rozpad
současné civilizace a návrat k primitivnímu
přírodnímu způsobu života, který by drasticky
zredukoval počet a možnosti lidstva. Možná to tak
skončí, pokud problém zůstane neřešen. Populační
křivka sice už nesměřuje tak strmě vzhůru a začíná se
ohýbat, ale může být už pozdě a nevyřeší to vyvolané
problémy.
Jako by se naplňovala stará moudrost, že žádný strom
neroste do nebe. Z tohoto důvodu jsem rád, že já jsem
skoro celý život už prožil a nezávidím našim
potomkům, čemu budou muset čelit. Mají inteligenci i
ohromný potenciál nahromaděných vědomostí a tak
snad budou úspěšní. Jinak se nakonec bude muset
uplatnit všemocná příroda, která ukončí eskapádu
ambiciózního predátora.

Nenápadně do krize
Hudba na palubě stále vyhrává, ale do podpalubí se už
hrne voda. Tak by se také dala popsat pozdně
covidová doba. Zdražují skokově energie, pohonné
hmoty, potraviny a ledacos chybí, na což jsme si už od
dob socializmu odvykli. Chybí elektronické čipy, ale i
hořčík, přísady pro diesely z kyseliny močové a řada
dalšího. Nenápadně se tato paleta rozrůstá. Roste
inflace. A příčina? Jistě především covid, ale zdaleka
ne jen on. Také Green Deal a všechny ty úpravy proti
oteplování a růstu hladiny oxidu uhličitého přinášejí
své vedlejší efekty. Liberální elity se rozhodly
obětovat část životní úrovně k ovlivnění přírody.
Člověk ne vždy předem dohlédne budoucích důsledků
svých činů. Svět je velký a důsledky se projevují vždy
s velkou setrvačností. Z předchozí krize jsme se
snažili dostat utahováním opasků, tentokrát se
proinvestováváme. Důsledkem je obrovské zadlužení,
protože leccos také uvízne vedle a projí se.
Krize bývají zákonité a různé. Z nadvýroby,
přeinvestování v určitém segmentu, nedostatek či
přebytek regulace a další. Je zbytečné, aby ještě
přibývaly krize z lidské hlouposti.
Řešení úlohy: není

A slovo závěrem
Název měsíce listopad je samovysvětlující
a charakterizuje zlatavé koberce pod korunami holých
větví stromů. Ale třeba Chorvati si rezervovali název
listopad už pro říjen. A rujanem je naše září.
A jedenáctý měsíc je u nich studeni. Listopad také
moc nic neříká lidem v tropech a subtropech, protože
tam padají listy průběžně po celý rok. Listopad ovšem
také býval devátým měsícem roku a odtud ho mnozí
nazývají november.
Tak jsme si zvolili a máme opět, co si zasloužíme. Že
volby vlastně nic zásadního nevyřešili? Něco přece,
zbavili jsme se konečně komunistů, dokonce i ČSSD.
Nevyřeší nic, dokud budeme k sobě nepřátelští a
nepůjde nám o zvelebení naší kotliny a nalezení
společného jmenovatele, čili toho kompromisu, na
kterém se dokážeme jakž takž shodnout. Aby se
nenadávalo, nebojovalo proti někomu, ale za něco.
Říkalo no dobrý, ale mohlo by to být lepší. Umět
přijmout za premiéra Babiše, Fialu anebo Rakušana,
podle vůle většiny. Počkat, až se Zemanova nemoc
ustálí. Hledat nejefektivnější postup bez ohledu, kdo
ho navrhne. Není to lehké. Uměli to jakž takž naši
předkové za první republiky a snad to budou umět i
naše děti. Vzpomeňte, jak jsme k sobě uměli být hodní
v listopadu 1989. Ani se nechce věřit, že už je to 32
let.
Jestliže zákon zakazuje hanobení rasy či národa,
protože rasa či národ jako celek nemohou být špatní,
pak by zákon měl zcela logicky obsahovat i zákaz
velebení rasy či národa. Obojí tedy nemohou být jako
celek ani dobří.
Já už mám pozvání na třetí očkování proti covidu.
Pojďte také.

