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Slovo úvodem 
Srpen je takový trochu rozporuplný měsíc. Léto 
vrcholí, ale současně si s lítostí uvědomujeme, že 
prázdniny se už přehouply do své druhé půle. Kdo 
nestihl dovolenou, snaží se to nějak dohnat. V druhé 
půli srpna jako na potvoru i houby přestávají růst. 
Naštěstí na zahrádkách dozrávají plodiny, stále kvetou 
růže. Na polích vrcholí boj o zrno. Vedra nás ještě 
trochu potrápí a občas přijdou i bouřky. Ale my jsme 
rádi, protože milujeme léto a nejraději bychom si ho 
prodloužili ještě o pár měsíců. Keplerovy zákony jsou 
však neúprosné a navíc se zemská osa za čas zase 
začne odklánět od Slunce. Tak neváhejte a léto si 
užívejte plnými doušky. Nashromážděte nejen 
vitaminy, ale i plno vzpomínek, ať máte o tmavých 
podzimních dnech kde brát.  

Motto 
Někdo mlčí, protože neví, a někdo mlčí, 

protože ví své. 
Z citátů, reklam, inzerátů a…  

„Paradox vzniká, když se předčasně zralý poznatek 
srazí s nerozumem své doby.“ 

„Neříkej hop, ani když přeskočíš. Nejdřív se podívej, 
do čeho jsi skočil.“ 

„Následuj ty, kteří hledají pravdu, ale uteč od těch, 
kteří ji našli.“ 

„Většina chorob je ze stresu, jen ty pohlavní jsou z 
potěšení.“ 

„Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. 
Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život.“ 

„Čím více se společnost vzdaluje od pravdy, tím více 
nenávidí ty, kteří ji říkají.“          George Orwell  

Víte, že? 
 Rodí se nový obor digitální epidemiologie, kdy se 

výskyt nemocí mapuje podle vyhledávání 
informací o nich na Googlu v různých částech 
světa. http://jdem.cz/b9x538 

 Podle posledních údajů se vesmír se rozpíná ještě 
rychleji, než jsme mysleli. O 5-9% rychleji. 
http://jdem.cz/b9yp25 

 Legální padělky (repliky) nejdražších vín, to je oč 
běží vědeckému vinaření. Nejsou z hroznů a tak 
jsou legální. http://jdem.cz/b9yp35 

 35 Čechů už zmizelo v zahraničí beze stopy. 
Člověk se diví, ale je to tak. Hlavně muži, jsou 
mezi nimi jen 3 ženy.  http://jdem.cz/b924b5  

 Čína kraluje žebříčku nejrychlejších 
superpočítačů už 7. rok. Nejvýkonnějším 
superpočítačem se letos stal Sunway TaihuLight z 
čínského Wu-si, který zvládne 93 petaflops a je 
poprvé postavený na čínských mikroprocesorech.. 
 

Zajímavá úloha 
Jaký je předpis této číselné řady: 9  12  18  27  39  ? 

My a umělá inteligence 
V souladu s Moorovým zákonem stále vylepšujeme 
počítače a učíme je řešit problémy. Díky své rychlosti 
si poradí s analýzou ohromných dat a ledacos už umí 
lépe, než my. Třeba hry šachy nebo go. Na letištích v 
reálném čase poznají závadovou osobu z centrální 
databáze. Učíme je i tvůrčím úlohám a tak logicky 
přijde doba, tzv. technická singularita, kdy bude 
umělá inteligence lepší, než ta naše lidská. Někteří 
předvídají, že se to stane už do r. 2040. Máme se 
obávat toho, co přijde pak?  

Inteligentní stroje přebírají stále více práce ve výrobě 
a konstrukci. Jestli dříve nahrazovali nekvalifikované 
dělníky, tak nyní to začínají být středoškoláci. 
Dokonce v radiologii je dnes software lepší ve 
vyhodnocování rentgenových a tomografických dat, 
než člověk. Očekává se, že jen v Německu připraví v 
nadcházejících 10-20 letech inteligentní stroje o práci 
18,3 milionu lidí. Kam s nimi? Dosud odcházeli do 
služeb, ale časem pro ně nebude místo ani tam. 
Přestane být možné, že se všichni lidé mohou živit 
prací a společnost se začne dělit na pracanty a 
konzumenty. Bude to jakýsi vynucený komunizmus, 
každému podle chuti a potřeb nebo se společnost 
rozdělí na tvořivé s vysokou životní úrovní a ty 
nepracující, kteří jistě nebudou hladovět, ale na 
spousty výdobytků budou muset zapomenout. Už dnes 
nepůsobí dobře, když žije část občanů jen z podpory. 
Což až to bude víc, než polovina? Zvládneme co se 
spoustou volného času? Využijeme ho k zdravému 
pohybu v přírodě nebo spíš k nadměrné konzumaci 
drog a virtuální reality, jakožto úniku? Na totální 
změnu sociálního paradigmatu nejsou společnost ani 
společenské vědy vůbec připraveny. 
A jak se k nám postaví umělá inteligence?  Jako my k 
delfínům a lidoopům? Jistě časem ztratíme své 
dominantní postavení na planetě. Pro distribuovanou, 
samu sobě konkurující umělou inteligenci budeme 
spíše přítěží, ale centrální inteligenční centrum planety 
by nás mohlo chránit, jako my chráníme diverzitu 
biologických druhů. 
Takže, snažte se být se svým notebookem nebo PC 
kamarádi už dnes! 

Zlatý řez  
Zlatý řez objevili už staří Řekové a hraje významnou 
roli nejen v umění, ale i hudbě a používá ho i příroda. 
Je to poměr, který vznikne rozdělením úsečky na dvě 
části tak, že poměr větší části k menší je stejný jako 
poměr celé úsečky k větší části. Hodnota tohoto 
poměru je rovna iracionálnímu číslu, které se často 
značí řeckým písmenem . Jeho hodnota je dána 
kvadratickou rovnicí 
 1 0         √  1,618033988 
Když fotografujete, máte umístit hlavní objekt nikoliv 
doprostřed, ale do polohy zlatého řezu a to jak 
horizontálně, tak vertikálně. Matematicky má ještě 
další zajímavé vlastnosti. 
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což jsou koeficienty Fibonaciho posloupnosti množení 
králíků. U nich naopak platí 

lim→   
Zlatý řez se vyskytuje v přírodě ve formě Fibonacciho 
posloupnosti. Listy rostlin, pokud vyrůstají jednotlivě, 
jsou na větvičkách rozloženy tak, že každý list vyrůstá 
nad předchozím listem více či méně posunut o určitý 
úhel. V dolní části stonku jsou listy starší a větší, u 
vrcholu mladší a menší. Všechny listy jsou 
stejnoměrně osvětlovány Sluncem, menší nestíní 
větším, které mají delší řapíky. Dalším projevem 
zlatého řezu je uspořádání semen slunečnice nebo 
smrkové šišky, ve kterých jsou šupiny rozmístěny 
jako spirála, nebo točité schody. Toto rozmístění je 
také velice dobře vidět u ananasu. Dalším projevem 
zlatého řezu v přírodě je logaritmická spirála, která 
nemění tvar a roste stejně do délky i do šířky. Jejím 
projevem je růst neživých částí živého tvora. Můžou 

to být vlasy, nehty, zobáky, zuby, rohy, parohy nebo 
schránky měkkýšů. 
Zlatý úhel se v geometrii nazývá úhel, který rozděluje 
kruh na dva úhly (přesněji řečeno na kruhové výseče) 
α a β pro které platí, že poměr menšího úhlu α k 
většímu β je rovný poměru většího úhlu k celému 
kruhu. Více si můžete o zlatém řezu přečíst zde: 
http://www.wlyceum.cz/web/soubory/jozefik.pdf 
  Jste stále ještě technicky 

zvídaví? 
Stále vám vadí, že jste plně neporozuměli teorii 
relativity nebo kvantové mechanice? Pak máte 
jedinečnou možnost to napravit, zvlášť ti kteří žijí o 
věčném víkendu. Nyní můžete takový výborný kurz 
obecné teorie relativity sledovat pohodlně ze svého 
křesla přes net. Skládá se ze 14 lekcí (cca 
dvouhodinových) a prof. Kulhánek je opravdu 
výborný a názorný. Najdete ho zde: 
http://jdem.cz/b9x596 
Jsou vám nepochopitelné některé důsledky zákonů 
mikrosvěta, jako že částice je všude a teprve až se na 
ni podíváme někde se objeví? Nebo kvantová 
provázanost? Pak byste se měli podívat na kurz 
kvantové mechaniky od téhož autora: 
http://jdem.cz/b9x6c5 
Na stránce http://www.vsprednasky.cz/ najdete mnoho 
dalších zajímavých videopřednášek. 
Možná vás více zaujmou jednotlivé přednášky na 
zajímavá témata v rámci fyzikálních čtvrtků ČVUT:  
https://media.fel.cvut.cz/archive/fc/  Je skutečně 
z čeho vybírat. A navíc zmatete toho Němce, který se 
zalekne tolika nových informací, které by vám měl 
brát. 

Co máme s Čínou společné … 

Velká čínská zeď  

Malý český plot   
 

Ze školních škamen 
UČITEL: Winnie, řekni co důležitého máme dnes ve 
třídě, co jsme zde před deseti lety neměli. 
 WINNIE: Mě! 
UČITEL: Glene, proč jsi vždycky tak špinavý? 
 GLEN: Protože mám blíž k zemi než vy. 
UČITEL: Nejen že George Washington porazil otcovu 
třešeň, ale také se k tomu přiznal.                              
 A teď mi Louie řekni proč jej otec nepotrestal? 



 LOUIS: Protože George měl sekyru stále ještě v 
ruce..... 
UČITEL: Simone, řekni mi upřímně, modlíš se před 
jídlem? 
 SIMON: Ne pane učiteli, já se nepotřebuji modlit, 
maminka je dobrá kuchařka. 
UČITEL: Clyde, tvá kompozice 'Můj pes' je úplně 
stejná jako kompozice tvého bratra... 
 Opsal jsi ji od něj? 
 CLYDE : Ne pane učiteli. Jedná se o stejného psa. 
UČITEL: Harolde, jak se říká osobě která stále mluví, 
i když ji nikdo nemá zájem poslouchat? 
HAROLD: Učitel. 
 

Jistota je jistota… 
Muž a jeho stále hádavá žena byli na dovolené 
v Jeruzalémě. Hned druhý den však žena zemřela. 
Majitel pohřebního ústavu řekl manželovi: „Vaše žena 
může být pohřbena zde ve Svaté zemi za 150 $ nebo si 
ji můžete nechat letecky odvézt domů za 5 000 $.“ 
Manžel chvíli přemýšlel a pak řekl, že si přeje 
přepravit ji domů. Majitel ústavu se ho s údivem 
zeptal: „Proč byste měl platit tolik dolarů za přepravu 
domů, když může mít vaše žena krásný pohřeb zde a 
lacino?“ 
Manžel odpověděl: „Kdysi dávno, více než před 
dvěma tisíci lety zde jeden člověk zemřel, také zde byl 
pohřben, ale za tři dny pak vstal z mrtvých. To já 
prostě nemůžu riskovat! 

Víra a Rozum 
aneb pohled do starších čísel neuškodí 

Po celou historii lidstva byly vždy oba tyto fenomény 
přítomny. Zpočátku bylo té víry více a rozumu málo. 
To, co bylo jednoduché, uchopitelné, pochopitelné a 
opakovatelné, snažil se člověk vždy chápat rozumem. 
To složité, nevypočitatelné a nepochopitelné, si 
zpřístupňoval pomocí mýtů a náboženství, tedy vírou. 
Víra tedy vznikla jako jakási berlička. Během vývoje 
civilizace se vzájemný podíl víry a rozumu měnil ve 
prospěch rozumu a to bude pokračovat i nadále s 
rozvojem techniky a našeho poznání. To je klasický 
ateistický přístup. 
Oproti tomu existuje teologický přístup (tedy 
křesťanský, ale obdobně islámský, buddhistický ap.), 
který říká, že víra a náboženství je to prvotní, 
nepochází od člověka, ale bylo mu dáno vyšší mocí, 
jako východisko a návod k chování. Představuje jiný 
rozměr vnímání a chápání světa. Ne po částech, 
analyticky, jako rozumem, ale synteticky, naráz - 
věřím, tedy už vím! Nejprve musím pochopit a 
vstřebat to základní a to mi pak zprostředkuje věci 
jednotlivé až každodenní. Protože věřím, nepotřebuji 
porovnávat a konfrontovat detaily, hledat rozpory. 
Jsou to dva různé jazyky, dva různé pohledy, prostě 
jablka a hrušky. Lidstvo po staletí marnilo čas a 
energii, když se je snažilo srovnávat a rozsoudit, 
argumentujíc vždy jen jedním z jazyků. ”K čemu 
potřebujete věřit v nadpřirozenou bytost a řídit se 
mlhavými podobenstvími Bible, když všechno kolem 
nás se dá rozumně vysvětlit a pokud dnes ne všechno, 
tak rozhodně zítra více”! říkají jedni. ”Váš život je 
strašně chudý, má jen náplň a ne smysl, když nemáte 
víru”, říkají druzí. Při troše nadhledu je tedy jasné, že 
tudy cesta nevede a Víru a Rozum nelze porovnávat, 
natož rozsoudit. Prostě existují vedle sebe, jako dvě 
základní cesty. Každý člověk si obvykle zvolí. Ani ne 
tak jednu z obou cest, ale spíše míru, jak moc a často 
půjde v životě tou, či onou cestou. Jsou totiž situace, 
které mají tendenci ho směřovat spíše k Víře: nemoc, 
nezdary, ztráta blízkých a jiné naopak k rozumu: 
záliba ve vědě, ekonomice, politice, všeobecně 
analytické a deduktivní myšlení. Konec konců, co 
může člověku nabídnout rozum v terminálním stadiu 
rakoviny? Ale abychom nekřivdili, zdaleka ne všichni 
věřící přišli k víře přes neštěstí a nemoci. Je to součást 
mocného kulturního dědictví. Vždyť není podivné z 
ryze ateistického pohledu, že ”ta pohádka” líčená v 
Bibli či Koránu nebo jiných teologických knihách 
přežívá několik tisíciletí? A stále se najde někdo, kdo 
je ochoten jí nejen věřit, ale také se jí řídit. Zajímavý 
(z hlediska rozumu, ale věřím, že i z hlediska víry) je 
způsob, kdy k víře dojde šťastný a spokojený člověk, 
kterému i v materiálním životě nic nechybí. Často je 
to i významný vědec, který celý život zasvětil 
zkoumání fyziky či kosmu. To už zasluhuje jistou 
pozornost. Jeho víra, ale není většinou víra 
podobenství Bible, ale vychází z úžasu nad dosud 

rozumem pochopeným, víra v jakýsi vyšší 
transcendentní princip, který dává celému vesmíru 
řád, logiku od metagalaxií, až po kvarky a celý vesmír 
prostupuje - což by teolog nenazval jinak, než Bůh. 
Tato víra říká: odsud posud je rozum a pak užaslá 
víra. Nic naplat věřím-li v cokoli nehmotného, co lze 
od hmoty oddělit, tak je to Víra. 
Ale nic není v životě jen černé nebo bílé. Vždyť každý 
člověk má v sobě kousek neuchopitelného 
transcendentna, v něco věří, vyznává nějaký žebříček 
hodnot, má svá přání, které nelze jen rozumem 
zdůvodnit. Něco mám rád a chci to prostě proto, že to 
chci a nehodlám to nikomu vysvětlovat. Je to prostě 
moje součást. Cítíte, to vzdálené podobenství? A tak 
rozum i víra v tomto trochu širším pojetí (náboženství 
je jen zvláštní, mezní případ krystalicky čisté víry) 
jsou samozřejmou a trvalou součástí našeho života a 
pomáhají nám ho žít. Dokonce nás víra možná dělá 
člověkem více, než rozum. Dovedu si v budoucnu 
představit stroj dokonale imitující rozumové 
schopnosti člověka, ale přesto zůstane jenom strojem. 
Rozum uspokojuje naší racionální analytickou stránku 
a víra tu emociální. A ruku na srdce - rozum nám 
může dát pocit spokojenosti, ale pocit štěstí?    
6.6.1997 

Kalendárium 
anebo co se událo v srpnu 

r. -480 se udála bitva u Thermopyl 
24.8. 79 výbuch Vesuvu pohřbil Pompeje 
24.8. 420 vizigotský král Alarich dobývá Řím 
7.8. 936 korunovace Karla Velikého v Cáchách 
18.8. 1227 umírá Čingischán během čínského tažení 
29.8. 1526 bitva u Mohače proti Turkům 
18.8. 1830 narozen císař František Josef I. 
24.8. 1883 výbuch sopky Krakatoa, 36 tis. mrtvých 
10.8. 1904 Japonci porážejí ruské loďstvo u Port 

Arthuru 
1.8. 1914 Německo vyhlásilo válku Rusku 
19.8. 1942 neúspěšné vylodění Kanaďanů a Britů u 

Dieppe 
6.8. 1945 Američané shazují atomovou bombu na 

Hirošimu a 9.8. na  Nagasaki 
17.8. 1958 Mao-Ce-Tung prosazuje politiku Velkého 

skoku 
24.8. 1961 první člověk zastřelený při přechodu 

Berlínské zdi, 24 letý Günter Liftin 
21.8. 1968 invaze SSSR do Československa 
29.8. 2005 hurikán Catrina zpustošil New Orleans 
 

Nejcennější značky 
 Značka Miliardy USD 
1 Google 229,198 
2 Apple 228,46 
3 Microsoft 121,824 
4 AT&T 107,387 
5 Facebook 102,551 
6 VISA 100,8 
7 Amazon 98,988 
 

Ženské práce 
Otec se vrací z práce a vidí, jak jeho děti sedí v 
pyžamech před domem a hrají si v blátě s prázdnými 
krabičkami od pizzy a číny, které jsou rozházené po 
celé zahradě. Vrátka na ulici jsou otevřená dokořán, 
zrovna tak dveře od auta, uvnitř leží pes čerstvě 
vyválený v blátě a nikde ani stopa po druhém psu. 
Muž vešel do domu a uviděl ještě větší nepořádek: 
Lampa převrácená a běhoun skrčený u zdi. Uprostřed 
pokoje hlasitě hrála televize a jídelna byla zaházena 
hračkami a různými díly šatníku. V kuchyni to 
nevypadalo lépe. Ve dřezu stála hromada nádobí, 
rádio hrálo na plné kolo, zbytky snídaně rozházené po 
stole, navrchu na prostírkách leží kočka. Lednice 
otevřená, psí žrádlo na podlaze, rozbitá sklenička pod 
stolem a u zadních dveří uplácaná hromádka písku. 
Muž rychle vyběhl schody, stoupajíc na další hračky a 
šlapajíc po oblečení. Ale nehleděl na to, jen hledal 
svou manželku. Bál se, že je nemocná, nebo se jí něco 
vážného stalo. Viděl, jak dveřmi koupelny prosakuje 
voda. Nakoukl tam a uviděl mokré ručníky na 
podlaze, rozlité mýdlo v hromadě špinavého prádla a 
mezi vším další rozházené hračky. Kilometry 

toaletního papíru se vinuly mezi tím vším a zrcadlo a 
stěny byly pomalované zubní pastou. Rychle se otočil 
a spěchal do ložnice, kde našel svou manželku, ležící 
v posteli a čtoucí knihu. Podívala se na něj, usmála se 
a zeptala se ho, jak se měl celý den. 
Podíval se na ni nedůvěřivě a zeptal se: "Co se tu dnes 
stalo?" 
Usmála se znovu a odpověděla: "Pamatuješ se, drahý, 
že každý den, když se vracíš z práce, ptáš se mně: 'Co 
jsi, k sakru, dělala celý den?'" 
"Ano," odpověděl muž nejistě. 
"Tak dnes ... jsem nedělala nic!" 
 

Co odkázat přeživším? 
Když jde o to, co odkázat přeživším v případě 
globální katastrofy lidstva jako nejdůležitější fakt 
zjištěný civilizací, tak se ani dva fyzici neshodnou. 
Odborník na makrosvět rozhodně navrhne vytesat do 
kamene vztah E = m.c2 o ekvivalenci hmoty a energie, 
zatímco odborník na mikrosvět bude prosazovat vztah 
a.b ≠ b.a protože nekomutativnost je základním 
znakem mikrosvěta. Když změřím nejdříve polohu 
mikročástice a pak její rychlost, dostanu jiný 
výsledek, než když to udělám opačně. Z toho pak 
vyplývají všechny podivnosti mikrosvěta, které si náš 
mozek nedovede představit. 
Je mi jasné, že pragmatik by vytesal návod jak vyrobit 
a vypálit keramickou nádobu, rozdělat oheň a vytavit 
kov, bude-li z čeho. 

Tip na výlet – zámek Lednice, dobré víno v okolí 
 
Společenská rubrika – zemřela na úbytě, aneb jste 
moc laxní… 
 
Řešení úlohy: Čísla v této řadě vstoupají vždy o 
násobek čísla 3 (3  6  9  12  15) 
9  9+3=12  12  12+6=18  18  18+9=27  27  
27+12=39  39  39+15=54  54  

A slovo závěrem 
Vzpomenete si ještě na 21. srpen roku 1968? Je to už 
neuvěřitelných 48 let. Tenkrát se poprvé zdálo, že se 
zbavíme komunizmu nebo aspoň té jeho 
nejodpudivější stránky. Ale Velký rudý bratr si 
uvědomil to nebezpečí eroze a konal. Byli jsme mladí 
a tak nás to zasáhlo naplno. Teprve později jsme 
pochopili moudro našich starších, že „revoluce“ se 
dělají, až když je 90%-ní naděje na úspěch. Že ti malí 
musí počkat, až se kolo dějin otočí tím správným 
směrem. Podobná situace nastala až v případě 
sametové revoluce, kdy už jsme konečně to štěstí 
měli. 
Teď jsme normální svobodnou společností, 
samozřejmě ne ideální, se všemi obvyklými neduhy a 
problémy. Ale už nejsme chovanci ústavu. Podělat si 
to můžeme sami, ale už nám to nepodělá někdo jiný. 
Že je to někdy těžké být svobodný a zodpovědný sám 
za sebe? Samozřejmě, divoké zvíře to má svým 
způsobem obtížnější, než to domestikované v chlévě. 
Ale má také mnohem více možností. A také 
zodpovědnost bránit svou svobodu, aby se do toho 
chléva zase nedostalo. 
V minulém „A slovo závěrem“ jsem udělal malý test 
toho, jestli OISoviny opravdu čtete a dopadl poměrně 
tristně. Kromě pár věrných jste nezareagovali. 
Netvrdím, že je rovnou mažete. Mohu se sice utěšovat 
tím, že jsem zvolil dobu dovolených, kdy jste víc u 
vody nebo na cestách nebo tím, že lidé jsou prostě 
liknaví a nereagují podobně jako mlčící většina, ale je 
to jen planá útěcha. Možná je taková doba, že se čtou 
jen nadpisy a první dvě věty a Twitter má pravdu, že 
140 znaků je až až.. Tak jako nespořádáme kilo špeku, 
jsou dávky informace, kterými jsme zavaleni, na 
hranici stravitelnosti a mohlo by se nám udělat šoufl. 


