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Slovo úvodem

Tak babí léto, alespoň
zklamalo a jako by nás cht
podzimní plískanice. No šance na p
podzimu trvá i v říjnu, tak neztrácejme nad
ohřátí to už nebude, ale na p
sluncem zalitou krajinou ano.

Motto

Mužovým srdcem je sv

Z citát ů, reklam, inzerát
 „Dívá-li se některá žena 
ješitnost, ale statečnost“

„Láska je buď malá nebo velká, nenávist vždy velká

„D řív se mladí červenali, když se styd
stydí, když se červenají“.

„Lidé nejsou horší, než byli d
o jejich činech je teď dů

„Manžela nejlépe pomstí milenec jeho ženy

„K hodným chlapcům se chodí d
těm zlým vyspat“. 

„Odmítáme-li uznat zam
teče krev…“ 

„Vzdělání je to, co vám z
všechno, co jste se nauč

„Inteligentní lidé vědí, že lze v
slyší v médiích a ti nejchyt

 

Víte, že?
• Poslední ženou popravenou v

bylavražedkyně Olga Hepnarová dne 12.3.1975. 

• Čachry s globálním oteplováním 
článek http://neviditelnypes.lidovky.cz/klima
ipcc-podvadi-verejnost
/p_klima.asp?c=A130711_222413_p_klima_wag

• Umíráček pro technologii Jurského parku
http://www.osel.cz/index.php?clanek=7134

• S klasickou tužkou je možné nakreslit 
kilometrů dlouhou.

• Při kýchání z vás vyletují "objekty" rychlostí až 
160 km/h. 

• Henry Ford si vybral 
automobil modelu T, protože ze všech, v té dob
dostupných barev, 

• Váš mozek spotřebuje 20% vaší t
ale přesto hubnout p
nedaří. 

Vědci  se 
pseudov

 Za svého života jsem už slyšel tolik v
prognóz do budoucnosti a mohu 
společné – téměř nikdy se nevyplní. V šedesátých 
letech jsme byli ujišťováni, že v r. 2000 už bude 
lidstvo na Marsu, léčit rakovinu bude b
elektrárny nahradí ty fúzní.  Od osmdesátých let jsme 
strašeni, že v novém století za
docházet. Na druhou stranu nikdo nep
rozvoj mobilních telefonů
techniky, nanomateriály. Antibiotika byla oslavov
jako definitivní vítěz nad infek
je to spíše stagnující farmaceutické odv
sysifovský boj s rezistenč

  možno nalézt též na http://hlubucek.net
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Slovo úvodem  

Tak babí léto, alespoň v první polovině září zcela 
zklamalo a jako by nás chtělo připravovat na 
podzimní plískanice. No šance na pěkný nástup 

říjnu, tak neztrácejme naději. Na 
átí to už nebude, ale na pěkné výlety se zlatavým 

sluncem zalitou krajinou ano. 

Motto 

Mužovým srdcem je svět, světem ženy je 
srdce. 

ů, reklam, inzerát ů a…  
která žena často do zrcadla, není to 

“ .  
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ůkladnější“. 

Manžela nejlépe pomstí milenec jeho ženy“. 
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co vám zůstane, když zapomenete 
čili“. 

dí, že lze věřit jen půlce toho, co 
a ti nejchytřejší vědí které půlce“. 

Víte, že? 
Poslední ženou popravenou v Československu 

ě Olga Hepnarová dne 12.3.1975.  

globálním oteplováním – zajímavý 
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tužkou je možné nakreslit čáru 61 
dlouhou. 

i kýchání z vás vyletují "objekty" rychlostí až 

Henry Ford si vybral černou barvou pro 
automobil modelu T, protože ze všech, v té době 
dostupných barev, černá usychala nejrychleji. 

ebuje 20% vaší tělesné energie, 
esto hubnout přemýšlením se stále moc 

 

dci  se často mýlí, 
pseudov ědci  vždy 

Za svého života jsem už slyšel tolik vědeckých 
prognóz do budoucnosti a mohu říct, že mají jedno 

ěř nikdy se nevyplní. V šedesátých 
ťováni, že v r. 2000 už bude 

čit rakovinu bude běžné a atomové 
rárny nahradí ty fúzní.  Od osmdesátých let jsme 

strašeni, že v novém století začnou zásoby ropy rychle 
docházet. Na druhou stranu nikdo nepředvídal takový 
rozvoj mobilních telefonů, výpočetní a komunikační 
techniky, nanomateriály. Antibiotika byla oslavována 

ěz nad infekčními chorobami a dnes 
je to spíše stagnující farmaceutické odvětví vedoucí 
sysifovský boj s rezistenční schopností bakterií. 

možno nalézt též na http://hlubucek.net   
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Proč tomu tak je?  Náš pohled na svě
lineární. Složitou realitu si rozložíme
prvky, jejichž vlastnosti zkoumáme. Jinak to totiž moc 
neumíme.  A ze znalosti základních prvk
snažíme usoudit na vlastnosti větších celk
postupu nám však uniká mnoho ze vzájemných vazeb 
a interakcí, mnoho jemných detailů
Nietsche, zavedením abstraktního pojmu list 
vytvoříme něco, co se v této podob
nevyskytuje. A ďábel se schovává v detailu. Našemu 
uvažování vévodí přímá či nepřímá úm
větší, než to druhé tolikrát.  Když dva d
příkop  za den, tak čtyři to zvládnou za p
deset tisíc dělníků ho nevykope za 18 sekund. Sv
není lineární a takové jeho „úměrné prodlužování“  
jakž takž funguje jen místně a v krátkém 
změny mívají pranepatrné příčiny. Ř
jak mávnutí motýlích křídel ve Wisconsinu m
vyvolat hurikán v Mexickém zálivu. To vše ve sv
plném nelinearit a chaotického chování dává zabrat 
opravdovým vědcům v jejich závě
platnost dlouhodobých předpovědí. 

No a u pseudovědců k tomu ještě př
zahledění se do vybraného cíle, okouzlení prvotními 
výsledky a chybná aplikace matematických a 
statistických metod. Ne, že by chtěli v
cesta do pekla bývá dlážděna dobrými 
DDT, přijatý pod tlakem environmentalist
rozmnožování některých ptáků vedl uvoln
malárii k větším lidským obětem, než ob
války. Pravda umírají hlavně lidé ve tř
se to více ztratí. To, že nás doběhla lobby globálníc
oteplovačů, nás bude stát nesmírné prost
potřebné jinde. O humbuku obnovitelných 
energetických zdrojů v čele s fotovoltaikou net
mluvit. Pseudovědeckých prognóz se 
chopí ekonomické skupiny, pomocí marketinkových 
metod je zvěrohodní v médiích a peně
peněz je otevřen. 

Jak se tomu tedy bránit? Především to chce více 
pokory a nepodléhat mýtu o dokonalosti lidského 
poznání. Opatrně s dlouhodobými prognózami. Než se 
stačí uskutečnit může se změnit tolik detail
nasměrují jinam. Hlavně nečinit opatř
„preventivní opatrnosti“. Ta jsou nejdražší. Mnohem 
racionálnější je počkat, až se konkrétní vlivy za
zřetelně projevovat a teprve pak je ř
kalhoty, když brod je v nedohlednu. O
může téct jinudy.  To z hlediska státu potom znamená 
nesubvencovat nic pro budoucnost, nanejvýš 
výzkumné směry a vzdělání.  Ono totiž v hospodá
sféře je dost málo příležitostí a až nový problém 
vyvstane zareagují na něj podnikatelé vel
bez subvencí a možná s novějšími technologiemi. 
Ještě se budou předhánět, kdo lépe.  Nám, ve
by pak slušelo nevěřit slepě tomu, co se ukazuje v 
televizi a píše v médiích. Vždyť naše informovanost je 
jen druhotným cílem. Tím prvotním je 
médií. 

Zajímavá úloha
Rozdělte číslo 320 na dva sčítance tak, aby podíl 
prvního sčítance a devíti se rovnal podílu druhého 
sčítance a sedmi. 

 

Když se nepochválíte sami,
nikdo to za vás neud

O letní okurkové sezoně, jsem se rozhodl za
rubriku, abych propagoval některé své výtvory, které 
jsou dostupné na mé stránce hlubucek.net
mohly zůstat nepovšimnuty, přestože by mohly 
někoho zajímat. 

Dnes se chci zmínit o excelovských ma
chemické stechiometrické výpočty. Nejen, že umí 
molekulární hmotnost ze vzorce a př

           Jen pro vnit
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nikdo to za vás neud ělá… 

, jsem se rozhodl zařadit tuto 
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řestože by mohly 

excelovských makrech pro 
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molekulární hmotnost ze vzorce a přepočty mezi moly 

a látkovým množstvím, ale také 
stechiometrické koeficienty chemické rovnice. 
Koncentrač
roztoků. Vzorce pro proud
jednotek a mnoho dalšího. Najdete je v
Aplikace/Programy
stechiom.xla
 

Co už nám EU stihla zakázat
Já vím, my Č
jsme členy EU a užíváme si to pozitivní, co nám 
přinesla, jako dotace 
pozorně sledujeme, co nám bere. Tak si ud
stručnou rekapitul

Pomazánkové máslo
Marmeláda
Rum 
Malé klece pro slepice
Klasické žárovky
Balonky dě

předlo
nafukovat balonky. Do 14 let nesmí foukat do 
frkaček)

Nižší životní pojistné pro ženy
Teploměry se rtutí
Zapalovač
Méně úsporné lednice
Nesamozhášivé cigarety
Uvádění léč

vyjmutí z režimu potravin a odsunutí do vysoce 
omezujícího režimu, který byl šitý na míru pro 
průmyslové léky

No je toho dost, ale sem tam to má i racionální jádro. 
Ovšem po ř

 

Lodí po Labi do Dráž
Koncem č
plavbu po Labi z
zpět. Cesta za
zařezávajícího se do zalesn
si našlo cestu z
krajina pokra
Königstein uchvátily i pohádká

Za historickou Pirnou projíž
k zámku Pilnitz
zahrady ale jenom tušíme.
byla až do 15. století sou

V předměstí Dráž
historické honorace. 
tuby na zubní pastu. 

Jen pro vnitřní potřebu OIS! 
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a látkovým množstvím, ale také  dovyč
stechiometrické koeficienty chemické rovnice. 
Koncentrační smíšení proudů nebo křížové ř

ů. Vzorce pro proudění plynu a převody 
jednotek a mnoho dalšího. Najdete je v
Aplikace/Programy ve formě doplňků stechiom.xla
stechiom.xlam.  

Co už nám EU stihla zakázat
Já vím, my Češi už jsme takoví. V jádru jsme rádi, že 

členy EU a užíváme si to pozitivní, co nám 
řinesla, jako dotace či schengen. Ale na druhé stran

ě sledujeme, co nám bere. Tak si udě

čnou rekapitulaci: 

Pomazánkové máslo 
Marmeláda 

Malé klece pro slepice 
Klasické žárovky 
Balonky dětem  (Děti do 8 let věku nesmí od 

edloňska samy bez dozoru dosp
nafukovat balonky. Do 14 let nesmí foukat do 

ek) 
Nižší životní pojistné pro ženy (neboť žijí déle)

ěry se rtutí 
Zapalovače bez dětské pojistky 

ě úsporné lednice 
Nesamozhášivé cigarety 

ění léčivých účinků bylin (Došlo k jejich 
vyjmutí z režimu potravin a odsunutí do vysoce 
omezujícího režimu, který byl šitý na míru pro 

myslové léky) 

No je toho dost, ale sem tam to má i racionální jádro. 
Ovšem po řadě věcí se mi rozhodně stýskat bude.

Lodí po Labi do Dráž ďan 
Koncem července jsme absolvovali romantickou 
plavbu po Labi z Děčína do Drážďan a pochopiteln
ět. Cesta začala romantickými zákoutími Labe 
řezávajícího se do zalesněných skalních srázů

si našlo cestu z naší země za Hřenskem. Půvabná 
krajina pokračuje i v Německu. Zátoky pod hradem 
Königstein uchvátily i pohádkáře H.Ch. Ander

Za historickou Pirnou projíždíme krajinou vinic 
zámku Pilnitz, který se sklání až k řece. Jeho krásné 

zahrady ale jenom tušíme. Mimochodem víte, že Pirna 
byla až do 15. století součástí Českého království a to 

až Zikmund, ta 
liška ryšavá ji 
prodal Sa
aby měl peníze na 
boj s husity?
slovo Drážď
je pů
slovanského a 
znamená ně
jako žď
vyklučení lesa. 

ř ěstí Drážďan míjíme honosné vily a vinice 
historické honorace. Jedna z nich patřila vynálezci 
tuby na zubní pastu. Bývala to památka UNESCO až 
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do té doby, kdy tudy bylo třeba vést dálniční most. 
Mimochodem decentní a nic nerušící. Po obědě naše 
loď Poseidon přistane v historické části města a 
během dvou hodin na pevné zemi nás průvodce 
seznámil s hlavními pamětihodnostmi, jako Zwinger 
nebo obnovený chrám Frauenkirche, zničený za 
velkého náletu na město v únoru 1945. Cesta zpět také 
nepostrádá půvabu. Živá hudba vykouzlí tu pravou 
námořnickou atmosféru a kapitán zajímavě vypráví o 
historii plaveb po Labi. Večeře formou rautu je 
zpestřena ochutnávkou čtyř druhů výborných vín a tak 
není divu, že nám západ slunce v Labském kaňonu 
připadá obzvlášť romantický. Když jsme v deset večer 
opět na pevné zemi přístavu v Děčíně, říkáme si – byl 
to příjemně strávený den. 

 

Lidský mozek není p řipraven 
utkat se s pravd ěpodobností 

Rodina xy má dvě děti, jedno z nich je dcera. Jaká je 
pravděpodobnost, že rodina má dvě dcery? (Pro 
zjednodušení předpokládejme, že dcer a synů se rodí 
50 % a pomiňme různé evoluční modely, které třeba 
dávají pohlaví potomků do souvislosti se sociálním 
statutem rodičů.) 
Téměř všichni bez váhání odpoví, že druhé dítě může 
být stejně dobře syn jako dcera a pravděpodobnost 
dvou dcer je tedy 50 %. Ale chyba lávky. Ve 
skutečnosti mohou být dvě děti nakombinovány takto: 
syn-syn 
dcera-dcera 
dcera-syn 
syn-dcera 
První možnost můžeme vyloučit, zbývají tři další. Obě 
dcery se vyskytují v jednom případu ze tří, 
pravděpodobnost je tedy 1/3. Mate nás asi hlavně to, 
že „jedno z dětí je dcera“, není totéž jako „první z dětí 
je dcera“ (tam by pravděpodobnost vycházela vskutku 
na 50 %). 
Jak se tato pravděpodobnost změní, když budeme znát 
jméno dcery? Pokud je jméno málo běžné, pak 
můžeme jako zanedbatelnou vyloučit 
pravděpodobnost, že by rodina měla dvě dcery 
jménem Florida (nehledě k tomu, že rodiče obvykle 
dávají svým dětem různá jména, aby je od sebe 
odlišili). Máme tedy k dispozici následující možnosti, 
které vyhovují zadání: 

chlapec-Florida 
Florida-chlapec 
Florida-další dívka 
další dívka-Florida 
Zadání vyhovují dvě možnosti ze čtyř, 
pravděpodobnost je náhle 50 %. Celý článek na 
http://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/lidsky-
mozek-neni-pripraven-utkat-se-s-pravdepodobnosti-
701/ 

Koučink 
Jste smolař  a nedaří se vám uživit se nebo vyděláváte 
méně, než si představujete?  Pak to zázračné slovo, 
které vás spasí je – koučink. Že nevíte, co to je?  Tak 
jako vrcholoví sportovci mají svého kouče, tak i každý 
úspěšný člověk by podle módního trendu měl mít 
svého osobního kouče, který by s ním řešil jeho 
problémy a dodával mu sebevědomí. Nevíte si rady a 
problémy útočí ze všech stran? Nevídáno, sezení s 
koučem vás z toho dostane.  Ptáte se, kde máte 
takového osobního trenéra sehnat? Omyl, vy ho 
neshánějte, stejně byste na něj neměli. Vy se takovým 
koučem musíte stát!  
To je totiž oblast, která se teď rozvíjí a frčí. Dříve se s 
problémy chodilo ke cvokaři, dnes vás zachrání kouč. 
Koučink pokrývá prakticky všechny oblasti života. 
Pracovní sféru, asertivitu, společenské uplatnění, řeč 
těla až po sexuální  vztahy. Nebuďte troškař a staňte 
se komplexním koučem. Že o tom nic nevíte a nemáte 
příslušné vzdělání?To přece nevadí. Přečtěte si pár 
příruček a absolvujte několika hodinový kurs, abyste 
si mohli vyvěsit zarámovaný diplom. To působí dobře.  
Pokusím se vám sdělit pár zásad, které z vás udělají 
úspěšného a vyhledávaného kouče. Snažte se podobat 
řečí těla a gesty tomu, koho koučujete, budete tak pro 
ně důvěryhodnější. Témata vašich kursů a sezení musí 
být lákavá, ale neměla by slibovat měřitelné výsledky. 
Místo „Jak zvýšit plat“, zvolte raději „Jak zvýšit 
pravděpodobnost, že šéf přidá právě vám“. V oblasti 
sexuální pak místo „Jak skončit s předčasnou 
ejakulací“ zvolte „Vaše žena vás v posteli nepozná“.  
Používejte v řeči pseudoodborné termíny jako 
mentální mapy, sugestopedie, tibetské dýchání. Musí z 

vás vyzařovat sebevědomí a pocit, že si víte rady v 
každé situaci. Neustále svého svěřence povzbuzujte 
„Ty na to máš, chce to jen více imaginace. Jdi do 
toho“. „Buď asertivní, musíš se mít rád, uskutečni své 
sny“. Rozeberte ho a zase složte. Prostě takovými 
kecy ho zblbnete tak, až tomu všemu začne věřit. A 
člověk, který něčemu věří a má nějaký cíl už se cítí 
lépe. 
Tak hodně úspěchů a vzhůru do sladkého života. A 
pokud  by někdy snad přišel stres a deprese, tak vás 
rád zakoučuju. 
 

2222 
Píše se rok 2222 a numerologové  jsou na koni a 
předpovídají vesměs šťastný a úspěšný rok. Historická 
horečka z globálního oteplování již dávno vyšuměla a 
hladiny světových oceánů stouply od r. 2000 o 
pouhých 2,8 cm. V létě bývá i nadále horko a v zimě 
zima. Světové zásoby ropy se přece jen poněkud 
ztenčily, takže se už nepálí v autech, ale používají jen 
jako surovina v chemickém průmyslu pro výrobu 
plastů, léků a dalších výrobků. Auta jezdí na elektřinu 
a tankují zásuvkou. Díky moderním bateriím s 
nanomateriály trvá nabití deset minut, což tak stačí na 
vypití šálku kávy v bufetu čerpací stanice. Většina aut 
má sice i nadále možnost ručního řízení, ale používají 
ho jen výstřední podivíni a při hustotě provozu se to 
považuje za nebezpečné. Většina řidičů prostě na 
mapě displeje zvolí cíl cesty a stiskne tlačítko. Auto 
napojené na světový web ho bezpečně doveze k cíli. 
Panely fotovoltaiky už nehyzdí zahrady a pole, 
protože už dávno není dotována, ale naopak na ni byla 
uvalena daň za zábor zemědělské půdy. Setkáte se s 
nimi většinou jen na střechách domů jako pomocné 
zdroje a pak na Sahaře. Nové energetické větrníky se 
už nestaví a tak se krajina pomalu navrací k svému 
tradičnímu vzhledu. Ptáte se jak je to možné? Levná 
elektrická energie z fúzních termonukleárních 
elektráren tyto excesy vytlačila. Pomocí  rezonanční 
X-ray katalýzy se podařilo ošálit drastické podmínky 
pro průběh slučování lehkých jader a to nyní probíhá i 
relativně malých zařízeních. Léčba rakoviny díky 
kmenovým buňkám pokročila tak daleko, že úmrtí na 
ní jsou spíše výjimečná. Takže by se zdálo, že pro 
devět miliard světové populace hotová idyla. Bohužel 
to není tak docela pravda a ďábel se vždy skrývá v 
detailu. Jsou trochu problémy s dostatkem pitné vody, 
ale to není to hlavní. 

Marek a Jana se rozhodli, že by si chtěli pořídit 
potomka. Žijí spolu už pátý rok a klape jim to. Marek 
pracuje jako ajťák v bioinformatice a Jana je 
zaměstnána ve státní správě. Berňák je stále obávanou 
a respektovanou institucí, jako když před zhruba před 
290 lety dostal obávaného mafiána Al-Capone. Janě 
už začaly tikat biologické hodiny a stále více si na 
netu prohlížela fotky rozkošných výběrových 
miminek. „Podívej Marku, ten je. Nebo tahle v tom 
růžovém, no není k zulíbání? “ I Marek by 
samozřejmě chtěl mít svého potomka, ale dobře věděl, 
že to nebude tak jednoduché. Splňovali i kriterium 
zákona prosté reprodukce, protože Markův otec před 
rokem zemřel. Nakonec se tedy rozhodli, že to 
martyrium podstoupí. Podle legislativy Světové rady 
je v prvním kole čekal kompletní genetický screening. 
Stačil k němu vzorek z ústní sliznice a odebrat krev. 
Automatické sekvencery pak projely celé jejich 
genomy a porovnaly jejich chromosomy. Zejména z 
hlediska paralelních zdvojených defektů. Teď tedy 
sedí v příjemném klimatizovaném zdravotním centru, 
popíjejí kolu a čekají na verdikt zdravotního komisaře. 
Jsou pochopitelně nervózní, protože už dvoje jejich 
známí tímto sítem neprošli. Neosobní úředník je 
nejprve vyzval, aby přiložili ke čtečce své zápěstní 
čipy pro kontrolu identity a pak pokynul, aby se 
posadili. „Je mou milou povinností vám oznámit, že 
jste prvním sítem prošli s výsledkem společných 
genetických defektů pod vyžadovaných 12%. To vás 
opravňuje k podání požadavku na deaktivaci vašich 
antikoncepčních biočipů a budete moct zahájit pokusy 
o přirozené oplodnění. Přeji vám úspěch, 
nashledanou“.  Oba byli velmi šťastní a večer to 
pochopitelně oslavili lahví sektu. Oba dobře věděli, co 
by je čekalo, kdyby jejich společné genetické defekty 
přesáhly oněch magických 12%. Nikdy by spolu 
nesměli zplodit potomka. Jedinou variantou by byla 
implantace vajíčka od ženy dárkyně oplodněného 
spermatem dárce. Dárci byli vybraní vzácní jedinci s 
téměř zdravým genomem první třídy. Kvůli genetické 
diverzitě byli z různých částí světa a tak rasa potomka 
byla někdy překvapením. I tak se někdy stávaly 

maléry a narodilo se defektní dítě. No vlastně 
nenarodilo, protože bylo pochopitelně před porodem 
utraceno. Ve dvanácti letech byl každé dívce a chlapci 
implantován antikoncepční biočip, který neovlivňoval 
jejich sexuální život, ale zabraňoval početí. Původně 
se tento čip vkládal jen ženám, ale po desetileté 
zkušenosti s divokým otěhotněním nevěrných 
odblokovaných žen a také na nátlak feministek 
uzákonila Světová rada tuto povinnost i pro muže. 
Ještě týž večer odeslala Jana s Markem po netu žádost 
o deaktivaci svých antikoncepčních čipů a další den 
absolvoval Marek doporučené vyšetření spermatu.  
Jana se rozesmála, když na výsledku četla, že Marek 
má dostatečnou hodnotu hemživosti a představovala si   
jak se ty potvůrky hemží v jejím podbřišku. „Hele a 
na co jsi myslel, když jsi produkoval vzorek?“ zeptala 
se s úsměvem Jana. „Prosím tě, tam byla velká 
holografická obrazovka s masturbující ženou a 
prostorový zvuk“, opáčil Marek. „Tak vidím, že na mě 
nebo miminko jsi rozhodně nemyslel“, naoko se 
urazila Jana. „Myslel jsem na to, abych to měl co 
nejrychleji za sebou“, hájil se Marek. Políbili se v 
očekávání toho příjemného. 

Uplynulo dalších osm měsíců, než se Janě podařilo 
otěhotnět. Průměrný počet spermií mužů totiž už 
dávno poklesl pod hranici, kterou v r. 2000 považovali 
lékaři za dostatečný důvod k umělému oplodnění, ale 
našim mladým se to podařilo. Janino těhotenství bylo 
bedlivě sledováno a musela v jeho průběhu projít 
postupně třemi zevrubnými genetickými vyšetřeními 
včetně odběru a analýzy plodové vody. Když jim lékař 
sděloval kladný výsledek toho posledního ulevilo se 
jim. „Víte nezjistili jsme žádnou kritickou vadu, pro 
kterou by porod nemohl proběhnout. To samozřejmě 
nevylučuje nějaký drobnější genetický defekt plodu. Za 
to vše můžeme poděkovat bezbřehému humanizmu a 
altruismu dvacátého a jednadvacátého století. 
Civilizace vyřadila evoluci a společnost dopustila, aby 
se rodili lidé s genetickými vadami. Nejen, že se rodili, 
ale jako menšina byli pozitivně diskriminováni 
různými výhodami a tak sami měli další potomky. Není 
divu, že se počet lidí s vrozenými vadami začal prudce 
zvyšovat a lidský genom dostávat na frak. V historii 
byly případy, kdy lidé toto nebezpečí rozpoznali. Již ve 
starověké Spartě dbali na zdraví potomků a zavedli 
první eugeniku. Tu pak v novověku zprofanoval Hitler. 
Ani ne tak myšlenkou vytvořit zdravý národ, jako tím 
dalším co prováděl a tím, že prohrál. Pak přišlo 
období zhoubné falešné politické korektnosti, kdy se 
problémy halily do líbivých slov. Světová rada se 
musela k eugenice uchýlit na konci minulého století, 
kdy se defektní lidé stali neřešitelným sociálním, ale i 
fiskálním problémem. Dnes samozřejmě defektní lidi 
nezabíjíme, ale důsledně zabraňujeme tomu, aby se 
narodili.Ovlivnilo to i pohled na menšiny. Už nemají 
tak na růžích ustláno jako dříve, ale musí se podřídit 
většině. Jen tak je možné zachovat udržitelný svět“ . 

Jana se doma stulila k Markovi. Do porodu zbýval 
týden či dva. „Víš, že mě z toho, co říkal ten doktor 
mrazí. Stále na to musím myslet“, zašeptala Jana. „Já 
vím, není to nic veselého, ale má bohužel pravdu. V 
každé době jsou nějaká ale“, odpověděl smutně 
Marek. „Milá čku, řekni, že bude zdravé. Jestli bude 
mít každé očičko jiné barvy to nevadí, to se stává. Ale 
ať má v pořádku nohy  a hlavu“, ozvala se smutně 
Jana.  Marek ji vzal do náruče a na její rty zašeptal 
„Uvidíš, že bude v pořádku, a už za dva týdny ho tady 
budeme spolu chovat“. 
 
Řešení úlohy: 320 = 180  + 140 
180/9=20  a  140/7=20 

A slovo záv ěrem 
Tento měsíc budete rozhodovat o charakteru našeho 
státu nejméně na další čtyři roky.  Já vím, není z čeho 
vybírat a politikům celého spektra se podařilo nám 
dokonale znechutit politiku i obnažit, že o rozumnou 
správu státu jim jde až v poslední řadě. Vzájemné 
hašteření a korytaření u nich převládá. 

Přesto všechno je třeba ve volbách zachovat 
vyváženost a nedovolit žádnému křídlu, tedy ani 
levici, aby ústavně dominovalo a mohlo si dělat, co 
chce. Navíc nepatří k těm zodpovědnějším, 
nezadlužujícím a nemá trpělivost položit základy 
dlouhodobé prosperity. Ani dělat reformy, protože 
reformy jsou od toho, aby něco napravovaly a tudíž 
vždy trochu bolí a jsou nepopulární. Zabraňují však 
mnohem většímu průšvihu v budoucnu, pokud se 
problém neřeší. Tak držím palce, abyste rozumně 
zvolili – pro sebe i své potomky. 


