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Slovo úvodem 
No a máme tu okurkovou sezónu. I když já už mám 
okurky, které se letos urodily ve sklenicích. Kolem 13. 
nás čeká meteorický roj Perseidy, nebo také slzy 
svatého Vavřince. Pozorování je za noci v tuto doby 
příjemné. Původem lákavé světelné podívané je prach 
z periodické komety 109P Swift-Tuttle objevené 
dvěma americkými astronomy v roce 1862. Kometa s 
periodou asi 134 let se naposledy u Slunce objevila v 
roce 1992.  Dodnes nás baví prach, který nám tu 
zanechala. 

Nadšení z pomoci statečné Ukrajině nám pomalu 
hořkne. Přicházejí všední starosti, zda se nám děti 
uprchlíků vejdou do škol a co tam budou dělat, když 
neumí česky. A jestli díky radikálnímu odmítnutí 
ruského plynu a trvajícímu boji s klimatem nebudeme 
tuto zimu doma mrznout nebo zavírat podniky. 
A vůbec, nevyužije toho covid k masivnímu útoku? 
Zkrátka rozkývali jsme rovnováhu světového 
společenství a teď sklízíme výsledky. Dobře už bylo.  

Motto 

„Co k tobě patří, neztratíš. Co k tobě nepatří, 
neudržíš.“  

Z citátů, reklam, inzerátů a…  
 „Dobře se bude vést takové společnosti, ve které 

muži sázejí stromy, o nichž vědí, že v jejich stínu už 
nebudou odpočívat.“  

„Povaha věcí se ráda skrývá.“ 
„Pravda se skládá ze dvou polopravd, tak jako přímka 

ze dvou polopřímek, a my většinou držíme jen jednu 
z nich, zato pevně.“ 

„I rozbité hodiny mají dvakrát za den pravdu.“ 
„Cesta k objevům nespočívá v objevování nových 

krajin, ale v nasazení nových očí.“ 
„Nevím, jak se chovat na svůj věk. Nikdy jsem tak 

stará nebyla.“ 

Víte, že? 

 V Česku se chová nejmíň prasat za sto let. A bude 
hůř. Meziročně k prvnímu dubnu klesly počty 
prasat o 5,6 procenta na 1,4 milionu, u prasnic se 
pak snížily o 10,7 procenta na zhruba 81 tisíc.    
Nejvíce prasat se chovalo v 70. až 90. letech 
minulého století. Pod čtyři miliony chovaných 
kusů stavy klesly v roce 2000, pod hranici tří 
milionů v roce 2005 a dvou milionů v roce 2009. 
V dobách dobrých se doveze, ale co v dobách 
zlých? 

 Průměrná mzda v Česku je 37 929 Kč (za rok 
nárůst 7,2%, reálně klesla o 3,6%). Medián mezd 
činil 31 923 Kč. Mzdu do 40 000 Kč má 62,3% 
lidí. 

 Německo změnilo ústavu, vybuduje největší 
konvenční armádu v Evropě a utratí biliony. Ti 
politici si nedají pokoj, dokud ten svět 
nerozvrtají. 

 Ochranka při Putinových cestách do zahraničí 
sbírá i jeho výkaly a vozí je zpět do Moskvy, aby 
nebylo možno z DNA usuzovat na jeho zdraví. 
http://jdem.cz/fg29j8  

 Když kolem domu voněly lípy, tak jsem 
s nostalgií vzpomínal na soudruhy z NDR, kteří 
jako jediní dokázali tuto vůni využít v kosmetické 
řadě. Kupovali jsme tam voňavé mýdlo a i 
kolínskou. Nešlo by to i dnes? Byl bych vděčným 
zákazníkem. 

Zajímavá matematika 
Třeba, http://jdem.cz/fg22q4   z netu 

Je globalizace mrtvá? 
Léta jsme využívali blahobytu vyplývajícího z dělby 
práce a rozložení obchodu na celý svět v souladu s 
teritoriálními výhodami. Zdálo se to být jasné a 
výhodné. Tam měli levné to a jinde ono. Po celém 
světě jste dostali stejnou colu a jogurty či hamburgery. 
Suroviny a produkty proudily světovou dopravou jako 
krev žilami. Vyspělé země s výhodou přenechávaly ty 
špinavější výroby těm méně vyspělým a doufaly, že se 
časem soustředí jen na výzkum, vývoj a tvorbu 
nových technologií. V Evropě rostla sféra služeb. 
Fungovalo to a životní úroveň postupně rostla. Konec 
konců myšlenka to není špatná a jen občas ji někdo 
kritizoval. Vždyť postupně zmizí naše živočišná 
výroba, ovocnářství, tak jako zmizelo naše 
cukrovarnictví. Dokonce jsme outsourcovali i 
porodnost do Asie a Afriky a podobně, jako dovážíme 
už hotové kovové polotovary, spoléháme na dovoz už 
hotových migrantů, kteří nás budou živit.  

V pohodových dobách nebyl problém. Pak přišel 
covid a my poprvé zapochybovali, když jsme museli 
vozit respirátory z Číny a čekat až někde vyvinou 
účinnou vakcínu. Rychle se obnovovala výroba 
desinfekcí. Jak bylo dobré, že jsme měli u nás výborné 
3D tiskárny, které tiskly štíty a další komponenty. 
Digitalizace sice poskočila, ale náhle chyběli čipy či 
kabely do automobilového průmyslu, komponenty i 
suroviny. Lidé si uvědomili, že jsou jisté důležité 
základní předměty a služby, které bychom měli být 
schopni si zajišťovat sami a nespoléhat na dovoz, 
který může být náhle nespolehlivý či znemožněný.  
Všichni ale čekali, že covid pomine a vše se pomalu 
vrátí do starých kolejí, včetně našeho blahobytu. Jen 
se trochu víc zadlužíme. 

Z toho nás ale počátkem r. 2022 vyvedl ruský 
prezident Putin, když napadl Ukrajinu. K světové 
válce to sice zatím nevedlo, ale k té obchodní ano. 
Materiální i lidská podpora statečné Ukrajiny i sankce 
ve snaze omezit vojenské možnosti Ruska, se 
podepsaly na našem i jejich hospodářství. Do toho 
ještě dnes už nerealistické požadavky evropského 
Green Dealu. Hospodářství je rozkolísané, blahodárná 
rovnováha porušena. Výsledkem je, že rostoucí ceny 
energií a potravin táhnou další ceny a působí nebývale 
vysokou inflaci. A to jsme si my starší mysleli, jak v 
pohodě dožijeme. Do toho energetická závislost 
Evropy na dodávkách z Ruska, se kterým se právě 
škorpíme. Jen potvrzuje správnou ideu, že když s 
někým široce obchodujete, tak se s ním obtížněji 
rozhádáte. Putinovi to však stálo za to. 

Budeme to muset řešit. Náhle je opět dopřáváno 
sluchu názoru, že co je doma, to se počítá. Hledají se 
další spolehlivé zdroje energie, především plynu a 
ropy. Budou muset být diverzifikované, i když to 
vyjde dráž, než z Ruska. Dále se rozšiřují obnovitelné 
zdroje. Ke zkrocení naskakující inflace bude třeba 
omezit spotřebu. Výroby a suroviny, které přicházely 
výhodně odněkud, bychom teď měli rádi doma nebo 
alespoň blízko ve spřátelených zemích. Silné 
zemědělství je také vítanou devizou, neb jíst se musí. 
Vědí to Poláci a my na to také pomalu přicházíme. 
Zpomalí nás to a posadí na chvíli opět na pevnou zem. 
Budeme se muset smířit s poklesem životní úrovně. 
Slovo nárok by se mělo stát neslušným a každý by se 
měl naučit starat především o sebe. 

Společnost se v poslední době stále více odklání od 
rozumového ekonomického uvažování a nahrazuje je 
emocemi. Budeme bojovat s klimatem a zachráníme 
planetu. Odsoudíme svou historii a budeme dbát o 
práva zvířat. Většina se má dobře, tak budeme 
preferovat menšiny. Myšlenky to mohou být 
zajímavé, ale pokud je nedoplníme bilancemi, zda na 
to máme a co to bude znamenat, jsou to jen hesla a 
chiméry. Třeba přechod od všech naftových a 
benzinových motorů na elektromobilitu by si v ČR 
vyžádal stavbu 4,2 nových Temelínů. Jak je možné, že 

průměrný plat ve státní sféře je vyšší, než v té 
produkční? 

Budou současné problémy znamenat konec 
globalizace? Myslím, že ne, protože pro valnou část 
světa je ten náš konflikt jen lokální lapálií. 
Globalizace, to není jen obchodování, ale také výměna 
myšlenek a to je ještě důležitější. Nepochybně to 
globalizaci ale ovlivní a zkoriguje. Zvýší to důraz na 
státní rezervy a klíčové domácí výroby, které zajistí 
chod států i za mimořádných a ztížených podmínek. 
Přibude skladů a bude to něco stát. Změny v 
ekonomice však nemohou být rychlé, protože 
vybudování nových kapacit nějakou dobu trvá. A s 
tím by měla být sladěna i politická rozhodnutí. Chci 
věřit, že se trochu víc soustředíme na to podstatné. 
Možná nebudeme tak rozmazlení, nebudeme chtít 
každou hloupost a staneme se ohleduplnějšími a 
rozumnějšími. Ti prozíraví si uvědomují, že dobře už 
bylo. 

Ale to bych asi chtěl od lidstva ve 21. století příliš, že?  

Zajímavá přirovnání 
Doktor konstatoval, že má tlak mezi postelí a rakví … 
Byl sedřený jak předkožka po svatební noci… 
Tchoř byl proti němu navoněnej frajer. 
Měl hlad jako rudý spisovatel za první republiky. 
Jaký je rozdíl mezi dezinformací a pravdou? Půl roku. 
.                                     posbíráno leckde  

Hacknutá čeština  
Nasoftit - nainstalovat software do počítače 

Pičifarma - dívčí internát, ubytování studentek 

Ruská sprcha - překrytí tělesného zápachu značným 
množstvím deodorantu nebo voňavky 

Pochovatel - neúspěšný chovatel domácích mazlíčků 

Foukat cukr do prdele - lichotit, pochlebovat, 
neupřímně chválit 

Liduplachý - introvertní, uzavřený, nesmělý 

Ušukávat - zahýbat partnerovi, mít během vztahu 
sexuální poměr s někým jiným 

      z netu  

Děti se ptají Boha 
No, myslím, že teď se všichni malí i velcí modlí, aby 
ta válka, inflace a covid co nejrychleji skončily a svět 
se mohl vrátit k normálu. Ale, co je to ten normál? 
Dvakráte nevstoupíš do stejné řeky! 

Staré zlaté časy 
Každý zná tento pojem, ale představuje si pod ním 
trochu něco jiného. Většinou souvisí s našim mládím, 
kdy jsme byli silní, zdraví, plni ideálů a prvních lásek. 
A vůbec nejde o to, že objektivně to byly doby těžké, 
třeba i plné nesvobody. Subjektivně, ze svého 
hlediska, to cítí každý trochu jinak. 

Pro někoho jsou zlaté časy spojeny s tím, když byl 
svět srozumitelný, pochopitelný a předvídatelný, pro 
jiného souvisí s majetkem a životní úrovní. Pro 
dalšího z retra zavane závan něčeho tajemného. Jiný je 
okouzlen možností cestovat po světě. Pesimisté 
s oblibou říkají, že době, na kterou dnes nadáváme, se 
jednou bude říkat staré zlaté časy.  

Dost lidí se shodne na idealizaci první republiky 
s prezidentem Masarykem a všeobecným nadšením 
budovat svůj vlastní stát. Ale jinak tuto dobu viděli 
Němci v sudetském pohraničí a jinak dělníci na 
Mostecku. Celkově stát prosperoval a hospodářsky 
rostl a rádi říkáme, nebýt Hitlera, kde bychom dnes 
byli. Ale i z Mnichova a Protektorátu jsme se oklepali 
a díky odboji se zařadili k vítězům. Doba nám ale 
nepřála a nacistickou diktaturu vystřídala ta 
komunistická. Snažili jsme se to změnit pražským 
jarem, ale opět jsme dostali za vyučenou. Podařilo se 
to až po pádu komunistického impéria. Opět to nebylo 
jednoduché. Svobodu doprovázel chaos devadesátých 



let. Pro někoho doba neobyčejných příležitostí, pro 
jiného nárůst kriminality a pro další doba svobody, 
kterou dnes můžeme jen závidět. Možná se některá 
období přece jen vymykala a tak se mluví o „zlatých 
šedesátých“ a „zlatých devadesátých“. A to nejen 
z českého hlediska. 

Svět se vyvíjel hospodářsky sice k příjemnému 
blahobytu, ale také k správňáctví politické 
korektnosti, terorizmu, volbě pohlaví dle pocitu, 
kácení soch a pomníků, hnutí LGBT, BLM či MeToo. 
Člověk si začal říkat, mám se dobře, ale … Lidé se 
uzavřeli do sociálních bublin. O pravdě se začalo 
hlasovat a nepolemizuje se s názorem, ale dehonestuje 
se jeho autor. V naději, že když se zapudí nositel, 
zmizí i názor. Jsme sice svobodní, ale víme, že všeho 
ocud pocud. Pocit sebezáchovy nutí k autocenzuře a to 
není dobré. Autocenzura je jedním 
z nejnebezpečnějších způsobů cenzury. Dusí. 

A od té doby, co Putin napadl Ukrajinu, je každému 
jasné, že domnělé zlaté časy jsou nenávratně pryč. 
Stačí se podívat na příliv uprchlíků, ceny pohonných 
hmot, plynu a potravin. K tomu ještě Green Deal s 
dnes už nerealistickými požadavky a pozůstatky 
covidu. Jednostranná válečná propaganda a výzvy 
státu k eliminaci a nahlašování „nevhodných“ 
příspěvků k pocitu svobody nepřidají. Byli bychom 
rádi, kdyby ty zlaté časy vystřídaly aspoň časy 
normální, ale bohužel se řítíme do krize, i když si to 
zatím nechceme přiznat. O to horší bude vystřízlivění. 
Stále v nás přetrvává nárokovost. Máme přece právo a 
nárok na dobrou životní úroveň, to či ono, tak se státe 
starej a kompenzuj. I když není z čeho a žijeme na 
dluh. 

Ale jak nejlépe zkrotíme inflaci? Poklesem životní 
úrovně. Když budeme méně kupovat a jen to 
nejnutnější, tak ceny neporostou. Protože každá státní 
kompenzace se jen promítne do nárůstu cen. 
Rovnováhu lze obnovit sladěním výše platů 
s produktivitou práce. Válkou, sankcemi a ekologií 
jsme rozkolísali světovou ekonomiku a rozbili 
dlouhodobě dosaženou rovnováhu, která generovala 
blahobyt. To vždy s sebou nese ničení hodnot 
a dodatečné náklady. Její obnovení může trvat dekády. 

Jsme v tom až po krk, i když si to stále nechceme 
připustit. Velké systémy mají velkou setrvačnost 
a dlouho se moc neděje, ale naše chyby nás doběhnou. 
I až se začneme chovat rozumně, bude trvat, než se 
trendy obrátí. Obrázky ze světové krize ve třicátých 
letech, kdy chudí žili na jedné charitativní polévce za 
den, považujeme stále za historii. Dej bože, aby tomu 
tak bylo.      

Vzpomínka na Meinau 

Které jednotky jsou ty správné? 
Náš život se odehrává na Zemi a většinou ještě 
v jednom státě a městě. K měření vzdáleností, které 
běžně urazíme, nám stačily jednotky délky, které tak 
nějak vycházely z naší výšky a velikostí objektů 
kolem nás. Sčítáme je, a jak se naše možnosti 
zvyšovaly, začali jsme je dělit na jednotky menší a 
násobit na jednotky větší. Stále ale uvažujeme 
lineárně. To ale postupně přestávalo stačit, jak věda 
pronikala do mikrosvěta a do dálav vesmíru. 
V mikrosvětě se dostáváme na úroveň tzv. Planckovy 
délky, která je nepředstavitelně malá 1,616.10-35 m  a 
v astronomii k jednotkám jako světelný rok (9,460 
.1015 m) či parsek (3,26 sv. roku). Poloměr 
pozorovatelného vesmíru je asi 45,14 mld. sv. let, čili 
4,27.1026 m. Pro takovýto rozsah hodnot řádu 10-35 až 
1026 je lineární stupnice naprosto nevhodná. Podobné 
je to i ve sféře času. Asi s miliardou končí naše 
představivost. Smysluplnou představu máme pouze na 
škále logaritmické, která zvládne tyto exponenciální 
rozdíly. 

Podobně jako termodynamika zavedla absolutní 
teplotu v Kelvinech, vycházející z absolutní nuly, 
zavedli vědci i Planckovy jednotky, které představují 
přirozený způsob zavedení fyzikálních jednotek tak, 
že gravitační konstanta, redukovaná Planckova 
konstanta a rychlost světla mají jednotkovou velikost. 
V těchto jednotkách jsou obvykle výpočty v téměř 
všech fundamentálních teoriích algebraicky 
jednodušší (http://jdem.cz/fg22p2 ). 

E = m.c2 
Tato slavná Einsteinova rovnice říká, že v hmotě se 
skrývá ohromné množství energie. Konkrétně 
v jednom kilogramu je 8,98.1016 J, tedy jako v 2,8 
miliardách litrů benzinu. Hmota je tedy energií, která 
zkondenzovala při chladnutí vesmíru a je velmi 
obtížné ji z ní uvolnit. Je však jen jakýmsi 
polotovarem, protože její protipól – antihmota, v naší 
části vesmíru chybí. Podobně jako led je 
zkondenzovaná vodní pára a z ledu udělat opět páru 
není snadné a vyžaduje to naopak dost energie. Jsou 
ale určité cesty. Když ostřelujeme štěpný materiál 
(uran a apod.) neutrony, rozpadne se jejich jádro na 
jednodušší a uvolní se značná energie. To využíváme 
v atomových elektrárnách. Ještě efektivnější proces 
probíhá ve hvězdách, kde se slučují lehká jádra 
v těžší. Problém je, že silné jaderné síly k sobě jen tak 
jednotlivá jádra nepustí. Stane se tak jen za 
ohromného tlaku a teploty v nitru hvězd. Přemůže ji 
jen síla gravitace z obrovského nahromadění hmoty 
hvězdy. Rádi bychom to dokázali i tady na Zemi, ale 
zatím se nám to moc nedaří. Chtělo by to nějaký 
nápad, podobně jako vysokoteplotní pyrolýzu je 
možné v přítomnosti katalyzátorů dělat za mnohem 
nižších teplot. Snad nějaký nový Einstein. 

Už i seznamky 
Že je něco špatně v západní společnosti, naznačují už i 
tak nečekaná místa, jako seznamky.  „Hlavně ať není 
moc emancipovaná“. V kurzu jsou Ukrajinky, jejichž 
nabídka teď vzrostla. Ale na západě i ženy z Filipin a 
Asie. Žádané jsou mladé ženy, maximálně do 30 let, 
vyšší a rozhodně štíhlé postavy, dobré kuchařky 
milující úklid a čistou domácnost. Měly by mít 
pochopení pro manžela a jeho koníčky. V tom moři 
emancipace a budování kariéry je submisivnější žena 
pokladem. O ruské ženy teď, díky Putinovi, zájem 
poklesl. Protože, co by tomu řekli sousedi. Muži chtějí 
ženu nezkaženou západním blahobytem a ambicemi, 
která ho neopustí po prvních neshodách. To něco 
vypovídá i o stavu naší společnosti. 

 
Neparkuj nikde moc dlouho 

Větší je lepší? 
Je známo, že větší živočichové žijí déle. Existuje 
pozitivně lineární závislost mezi logaritmem jejich 
hmotnosti a délkou života. Čím to je? Žijí pomaleji a 
efektivněji. Zatímco, srdce rejska tepe tisíckrát za 
minutu, tak u slona jen šestkrát. Není divu, že rejsek 
se do roka opotřebuje. Vodou nadnášená velryba se 
dožívá přes stovku let. Druhy, které přes zimu 
hibernují, stárnou pomaleji. Některé procesy jako 
metabolizmus a výroba tepla souvisí spíše s objemem 
a jiné jako ztráta tepla zase s povrchem. Čím blíže 
k pólům tím jsou větší i zvířata podobných rodů. 

Vypadá to, že kdo žije jako bouřlivák, rychleji si to 
odžije. No, co s životem, který z velké části prospíme?  
Rozhodující je asi více kvalita života, než jeho délka. 
Také se říká, že potrava, kterou potřebujeme nás 
zároveň ničí. Až si sníme tu „svoji hromadu jídla“, tak 
zemřeme. 

Závislost na velikosti neplatí jen u živých organizmů. 
Hory žijí déle, než malé hromady, skála odolává 
prostředí déle, než štěrk. Velké věci, jako by měly i 
jiné časové měřítko. Kupodivu to neplatí u hvězd. Ty 
největší žijí nejkratší dobu, zato bouřivěji. Nejlépe na 
tom jsou červení trpaslíci. 

Zdá se, že každý druh žije tak akorát. My někdy, díky 
civilizaci, až moc dlouho. Jepice by jistě souhlasila. 
Není důležité do kdy, ale jak. 

Kvantová záludnost přirozených 
čísel 

Většině lidem je nepochopitelná podivnost světa 
kvantových částic. Ale svět přirozených čísel je 
takovou malou obdobou kvantového světa, protože 
jsou dále nedělitelná na menší části. Přímé operace 
jako sčítání a násobení jsou u nich stejné jako u čísel 
racionálních. Problém nastane už u odčítání, protože 
má smysl jen tehdy, když je odčítanec větší než 
odčítatel. Záporná čísla neexistují. U dělení narazíme 
na ještě větší komplikace a lze ho provést jen u 
některých kombinací čísel. Třeba 5:3 nelze. Také 
odmocnina existuje jen u některých čísel.  Ještě větší 
podivnosti nastanou ve světě pouze lichých čísel. 
Přičítání či odečítání jedničky je zakázáno podobně, 
jako my nemůžeme dělit nulou. Stejně tak sčítání 
dvou čísel protože by vzniklo číslo sudé. Ale tři čísla a 
vůbec lichý počet čísel sčítat lze. Mohou ale v lichém 
světě vůbec existovat dvojice čísel? Jen některá čísla 
lze odmocnit. 

Proč nám to připadá podivné? Protože jsme navyklí na 
spojité prostředí, které lze libovolně dělit na menší 
části. Je to pohodlné, ale svět takový není. 

 

Řešení úlohy: není 

A slovo závěrem  

Netušil jsem, že se dočkám takové popularizace svého 
příjmení v médiích. Už nebude třeba na přepážkách 
své jméno hláskovat Hlu-bu-ček. Manželku už 
nebudou považovat za paní Kloboučkovou. Umí ho 
vyslovit teď už všichni. Nejbližším známým jsme už 
stačili vysvětlit, že ten Hlubuček není naším ani 
vzdáleným příbuzným. 

Někdo řekne, to je hrůza, co se kolem nás děje, ale to 
že orgány v trestním řízení konají a odhalují je dobře. 
Čím víc tím líp. Nejhorší je takové to mrtvo, kdy 
všichni tuší, že … Zločin patří k lidské společnosti 
stejně nedílně jako pokrok a vynálezy. Boj s ním 
nikdy nekončí a kdo se nechá ukolébat, ten zapláče. 
Musíme dobře vybírat při volbách. Jenomže jak 
poznáme člověka na volebním lístku? 

Proti dobám špatným Češi odjakživa bojují humorem. 

Rabbi Goldstein má se Sárou čtyři krásné dcery, ale 
stále touží po synovi. Až konečně Sára znovu počne a 
za devět měsíců volají rabbimu z porodnice:  

 „Rabbi, máte syna !“ Rabbi celý rozradostněný běží 
do porodnice, najde tam Sáru se synem, ale ten je - jak 
to říct - no prostě ošklivý.  

Rabbi na něj kouká, vzpomene si na své krásné dcery 
doma, znova se na něj zakouká a pak udeří na Sáru:  

„Sára, že tys mi byla nevěrná ?“  

Sára se schoulí na posteli a špitá: „Tentokrát ne ...“ 

Manželka přijde domů a slyší z kuchyně tichý hovor. 

Vstoupí tam a v kuchyni sedí s jejím manželem cizí 
žena a pije kávu.  

Vybuchne a začne křičet na manžela: "Co to má 
znamenat, ty gaunere?"  

  Muž jí povídá: "Nekřič na mne, ta paní přišla za 
tebou."  

  Manželka odpoví: "Hej, ty lháři, za mnou? Vždyť ji 
vůbec neznám! Vymysli si něco lepšího!"  

  Muž ji v klidu povídá: "Tak když ji neznáš, já vás 
tedy seznámím. Tohle je manželka tvého milence..." 

Tak si zachovejte dobrou mysl a užívejte zbytek léta 
podle svých zálib u vody, na houbách, na turistických 
toulkách či v křesle s šálkem či sklenkou při meditaci. 


