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Slovo úvodem 
Tak podzim je tady a hlásil se dost neurvale. Ještě, že 
jsme to přežili dole v Chorvatsku. No snad se ještě 
pochlubí trochou babího léta.  

Motto 

„Připrav se na nejhorší, ale doufej v nejlepší.“  

Z citátů, reklam, inzerátů a…  
 „Je to smutná epocha, když je snadnější rozbít atom 

než zničit předsudky.“     A. Einstein   
„V lásce a umění se nedá opisovat, každý se musí 

vyjádřit po svém.“ 
„Experiment je otázka, kterou pokládá věda přírodě, a 

měření je záznam odpovědi přírody.“ 
„Dřív zloději říkali peníze nebo život. Dnes říkají, 

tady mi to dvakrát podepište.“ 
„Dámy, když chlap řekne, že to opraví, tak to opraví. 

Není potřeba mu to každých 6 měsíců připomínat.“ 
„Humanita spočívá v tom, aby člověk nebyl nikdy 

obětován cíli.“      A. Schweizer  
„Většina lidí věří, že od r. 2020 jsou nejčastěji mytou 

částí těla ruce, ale ve skutečnosti je to mozek.“ 

Víte, že? 

 Pomineme-li bakterie, představuje více než 70 % 
všech živých forem na planetě hmyz. Je zde už až 
396 milionů let a odhaduje se, že na planetě žije 
asi 6-7 milionu hmyzích druhů. Popsáno je jich 
jen asi 1,2 milonů. 

 Už i Čína začala vymírat. Zatím jen málo, ale v r. 
2025 to už má býát milion ročně. Už příští rok ji 
na místě nejlidnatější země vystřídá Indie. 
Ostatně 15. listopadu nás už má být celkem 8 
miliard.  

 Na jednu Češku připadá v průměru 1,57 dítěte, 
ale abychom nevymírali, bylo by třeba 2,1 dítěte. 
Naštěstí pomalu rosteme díky cizincům. Je nás 
10,53 mil a nejvíc je u nás Ukrajinců. Každý 
desátý občan je cizinec. 

 U pobřeží Papui v roce 2014 zřejmě dopadl 
mezihvězdný objekt http://jdem.cz/fg3y26  

 4D tisk, aneb když brouk mění barvu. 
http://jdem.cz/fg3y39  

 Je temná energie jen nafukování prázdnot ve 
vesmíru? http://jdem.cz/fg3873  

Zajímavá matematika 
Vyberte správnou odpověď místo ? 

10 3 7 
5 4 1 
12 2 ? 

      z netu 

Náš ambivalentní vztah ke 
zvířatům 

Jsou zvířata, ze kterých jsme celí pryč. Třeba taková 
chundelatá štěňátka nebo roztomilá koťátka. Milujeme 
i exotická zvířata, za kterými chodíme do 
zoologických zahrad nebo dokonce jezdíme do Afriky 
i jinam. Někteří je i střílejí, ale těch je jen pár a 
sklízejí za to opovržení většiny. Řada zvířat se stala i 
domácími mazlíčky a nejsou to jen psi a kočky. V 
domácnostech dnes najdete i králíčky, křečky a řadu 
hlodavců, ptactvo, ale také želvy, hady ba i prasátka. 
Přízni se meze nekladou. 

Pozitivní vztah máme i k většině zástupců hmyzí říše 
a obdivujeme pestrobarevné motýly či mihotání 
blanitých křídel pestrobarevných vážek nad tůněmi. 
Ostatně na sbírku motýlů nalákal nejeden z nás i svoji 
drahou polovičku. Když po cestě leze brouk, uhneme i 

za cenu zrušení kroku, abychom ho nezašlápli. Když 
je housenka pestrobarevná, líbí se i ta. Naši přízeň se 
nepodařilo získat snad jen komárům, ovádům a 
muchničkám, kteří také pro nás nemají pochopení. K 
vosám, sršňům ba i včelám zaujímáme opatrný vztah. 
Vřelý vztah máme i k žížalám, které kypří půdu 
našich zahrad a dovedou nalákat ryby. V zimě krmíme 
ptactvo. 

Jeden by se až zatetelil pýchou, že nejinteligentnější 
tvor planety má tak pěkný vztah k ostatní nižší fauně a 
chová se k ní ohleduplně a laskavě. Však tento trend 
pronikl i do umění, viz píseň „Nech brouka žít“. 
Úsměv však vzápětí zmizí, když si uvědomíme, že 
jsme všežravci. Maso nám chutná a potřebujeme je. 
Vděčíme mu za své svalstvo a také mnozí za 
inteligenci. Bez bílkovin to nejde a fazole na to 
nestačí. A tak některé druhy mají smůlu, snad kdyby 
neměli tak chutné maso. Chováme je a pipláme jen 
proto, abychom je později bez skrupulí snědli. Nebo 
aby nám snášela vejce do doby, než i je oškubáme. 
Protože slabší povahy by s tím přece jen mohly mít 
problém, tak vznikl celý masný průmysl a běžný 
člověk se s masem setkává jen v úhledných obalech 
supermarketů a mnohé, zejména městské děti, si 
myslí, že maso se vyrábí někde v továrně.  No možná 
je to tak lepší. 

Ona to v přírodě vůbec není idyla. Jeden požírá 
druhého, aby byl vzápětí uloven někým třetím. Jíst se 
musí. Ti větší se vyvyšují nad ty menší. Říká se tomu 
biosféra a také potravní řetězec. Když by se řetězec 
narušil, vše by se sesypalo.  My jsme měli to štěstí, že 
jsme se z poťouchlé bázlivé opice vyšvihli až na 
vrcholového predátora a to nás i trochu zavazuje. 
Všeho do času. Dinosauři si možná také kdysi libovali 
na vrcholu. Snažit se chovat se rozumně, i když se 
nám to moc nedaří. Ale nejsme úplně za vodou. 
Požírají nás ti malí, pro nás neviditelní. Covid je toho 
příkladem. Je jich víc a dovedou nás potrápit. Každý z 
nás má prý v sobě těch různých breberek až pár 
kilogramů. 

Tak až se zase zakousnete do šťavnatého steaku, 
uvědomte si, že kdysi běhal a aspoň mu v duchu 
poděkujte. Zaslouží si to. V přírodě byste tím steakem 
mohli být i vy.  

Zázrak zrození 
Když lidstvo v r. 2000 vyluštilo lidský genetický kód, 
zdálo se, že teď budeme rozumět celému člověku. 
Přineslo to porozumění mnoha dědičným chorobám, 
ale stále ještě máme co objevovat. Problém je, že 
zmapovaný genom představuje jakýsi celkový výkres 
či plán člověka. Ale důležitější, než celkový stav je 
časový harmonogram, určující jeho tvorbu ze 
zárodečné buňky a pak celý jeho život. Jeho geny 
neúčinkují všechny naráz a všude. Naopak se během 
jeho vývoje a života zapínají postupně a s ohledem na 
místo. Nejprve se zárodečná buňka dělí symetricky a 
se šestnácti buňkami vytvoří tzv. morulu (dle tvaru 
plodu moruše). Je těžko pochopitelné, jak pak z 
kulové symetrie vznikne trojrozměrné tělo dokonce s 
pravolevou symetrií. Buňky si to řídí samy, vysílají si 
signály a chemické markery. Postupně se zapínají 
potřebné geny a jiné vypínají. Z jedněch buněk vzniká 
pokožka, z jiných vnitřní orgány a srdce, které začne 
tlouct. Třeba dlaň ruky vznikne jako placička, ve které 
na čtyřech místech tkáň plánovitě odumře, aby se 
vytvořilo pět prstů. Spící geny bývají například na 
určitých místech metylované. Člověk žasne, jak vše 
funguje a do sebe zapadá. Tělo ženy dodává „jen“ 
přístřeší, ochranu a živiny. Dokonce placentu (lůžko) 
si zárodek vytvoří ze svých buněk sám. Ovšem 
zrozením zázrak nekončí. Vyvíjíme se dále a 
fungujeme zpravidla mnoho desetiletí. Geny v nás se 
zapínají a vypínají, jako by je řídil Velký hodinář. A 
to vše je zapsáno a založeno v nepatrném zárodku v 
okamžiku početí. Něco takového my neumíme s 
našimi stroji. Třeba, že bychom si v obchodě koupili 
malou kostičku, napojili ji na elektrickou energii a 

počkali, až nám z ní vyroste televizor či 
mobil.                                          

Hantec   
Hantec je místní varieta češtiny používaná v hovorové 
mluvě v Brně. Tato specifická mluva vznikla během 
několika staletí smíšením hanáckých nářečí češtiny s 
němčinou brněnských Němců (směs spisovné němčiny 
a rakouských a jihoněmeckých nářečí) a historickým 
středoevropským argotem, zejména vídeňským. Vliv 
také měly jidiš, romština a italština. V 19. století a na 
začátku 20. století byl hantec běžně používán nižšími 
společenskými třídami. Tolik tetička Wiki. Dnes je 
používán spíše imtelektuály a k pobavení. Počátek 
hantecu se popisuje takto: „Kolem járu devatenáct kol 
se scukla ve štatlu sajtna borců, které se hókalo 
plotna. Mezi sebó hantýrovali tak, že všichni vostatní 
borci z jinéch štatlů z toho negómli ani ťuk.“ 

„Hej kamo, oplodni mi róru,“- zapal mi cigaretu 

„Kadyma hrnót krtkem na Slintáč?“ – jak jet metrem 
na stanici I.P. Pavlova? 

ufachčit na někoho tunel – nalíčit podraz  

V hantecu se vyprávějí i pohádky:  „Ajnštajni by 
hókli, že měl íkvéčko jak kropicí konva, no a k temu 
byl ještě těžce ujeté. Veškerý svý love cpal jenom do 
špicovéch hadrů. Žádný džanky vod rákosníků z 
Kénigu, nebo z forhózu pod roló. Jenom značkový 
hózny, sem tam nějakej adidasovej tričmen a 
trenažéry, salamandrový šneky a každé metr si 

splašil suprovó novodurovó šolnu a mantl.“dle  netu  

Staré zašlé časy 
Tuhle jsem mobilem zdokumentoval úrodu na 
zahrádce, doma přečetl maily a vyřídil internetovým 
bankovnictvím složenky. Když jsem pak odložil 
elektronickou čtečku knih, tak jsem si uvědomil, jak 
moc za mého života pokročil pokrok kupředu. Jako 
dítě narozené na sklonku první poloviny minulého 
století (už toto konstatování zní dost ponuře), totiž 
pamatuju ještě staré zašlé časy. 

Za mého dětství už samozřejmě jezdila auta, ale 
nebylo jich zas tak moc. Před Wilsonovým nádražím v 
Praze ještě postávaly i lehké drožky tažené jedním 
koníkem a čekaly na své zákazníky. Už tehdy jim ale 
konkurovaly i drahé taxíky. Poštu, tedy balíky, 
rozvážely tmavě modré uzavřené dřevěné vozy, tažené 
také jedním koněm. Dveře měly zezadu a tam bylo 
také stupátko, na kterém se zlobivé děti rády vozily. 
Ty, které se nevešly, pak na poštovního vozku 
pokřikovaly „Za vozem, za vozem“. Poštovní barva 
byla modrá a modré byly i poštovní schránky na 
dopisy. Pivo do hospod rozvážela dvojice rozložitých 
pivovarských valachů, protože vůz plný dřevěných 
sudů byl zatraceně těžký. Kromě piva hostinským také 
přiváželi velké hranoly ledu z ledáren, které se plnily 
z přírodního ledu v zimě. Tak bylo pivo i za letních 
dnů chladné a mělo říz. Pro mléko se chodilo s baňkou 
do mlékáren, kde ho nalévaly naběračkami z takového 
velkého hrnce. Do mlékáren se přiváželo ve velkých 
kovových konvích. To by se dnes asi hygieně moc 
nelíbilo, ale tehdejší generace byly zřejmě odolnější a 
ne tak háklivé. 

Jako kluci jsme byli rádi, když se nám podařilo 
zahlédnout parní nákladní automobil Sentinel z dob 
první republiky. U příbuzných na vesnici se oralo či 
dopravovalo vozem taženým kravkou či koněm, podle 
movitosti, do dob, než je komunisté nahnali do 
jednotných zemědělských družstev. Cestovalo se 
hlavně vlakem taženým hlučnou parní lokomotivou, 
která vyfukovala oblaka páry a také saze. Byla žíznivá 
a na nádraží často doplňovala vodu z vysokých 
vodních pump. Na nádražích se také rozléhal pokřik 
„horké párky, pivo, limonáda“, a zřízenci prodávali 
občerstvení přímo na peróně či do okna vlaku. Také 
kopeček zmrzliny v papírovém pohárku. Byla 
většinou vanilková a tu jsme milovali především my 
děti. 



Uhlí do domácností rozváželi uhlíři, původně také 
koňmi, později už nákladními auty a z ulice je v 
putnách na zádech donášeli k domu nebo za poplatek 
až do sklepa. Ano ve většině domů se topilo uhlím v 
kamnech. Jako větší dítě jsem už musel tahat uhlí ze 
sklepa a odnášet popel do kovových popelnic. A v 
temném špinavém sklepě to nebylo jen tak, protože 
stíny na stěnách podněcovaly dětskou fantazii. 

Za svého života jsem zažil i poválečný lístkový 
přídělový systém a trojí měnu. Poválečnou 
československou korunu, pak tu komunistickou, 
kterou po měnové reformě vyměňovali v poměru 1:5 
ale více 1:50.  A nakonec tu současnou už jen českou. 
Doufám, že bez eura se už obejdu. 

O starých zašlých časech by se mělo potomkům 
vyprávět. Nebyly to vždy doby idylické, ale lidé 
prožívaly své lásky i hoře. Aspoň já jsem miloval, 
když maminka nebo babička vyprávěly, jaké to bylo 
za jejich mládí. A to nemluvím o dědovi legionáři, 
který procestoval celou Sibiř až do Vladivostoku. Jeho 
paměti můžete ostatně nalézt na mé osobní webové 
stránce. Takové vzpomínky tvoří paměť rodu, která je 
důležitá a posiluje jeho soudržnost a kontinuitu. 
Vůbec nevadí, že se s ní asi nedozvíte, co rod dělal v 
době bělohorské bitvy či jak utrpěl husitstvím. Přesto 
jsou to zajímavé a poučné vzpomínky. Protože i době, 
ve které teď žijeme, se jednou bude říkat staré zašlé 
časy.                          

K temné hmotě 
Pro dnešní rozvinutou vědu je potupné, že naše hmota, 
které jsme v průběhu staletí pracně porozuměli, tvoří 
jen 4% našeho vesmíru. Ještě je tam energie a pak 
velké neznámo, které jsme nazvali eufemizmem 
temná hmota a energie. Temná proto, že není vidět a 
hlásí se jen svými projevy. Reaguje jen na gravitační 
sílu, o které mnozí tvrdí, že je jen zdánlivá, daná 
zakřivením časoprostoru.  Dle našich znalostí hmotu 
propůjčuje částicím interakce s Higgsovým 
kvantovým polem, které je jedním z těch 
nejzákladnějších. Jak mají ale vypadat částice temné 
hmoty, které nereagují s ostatními třemi silami, tedy 
elektromagnetickou, a silnou a slabou jadernou? Je 
jasné, že nemohou mít náboj jako elektrony a protony 
a kvůli zbývajícím silám také nemohou být z kvarků. 
Jak máme zkoumat to „nic“, co neodráží světlo a 
prochází naší hmotou podobně jako neutrina? Možná 
ji drží pohromadě nějaká další síla, o které nemáme 
ani ponětí a která nehraje významnou roli v našem 
hmotném světě. Rozlouskneme někdy tento problém, 
a jaký převrat v chápání světa to přinese? Možná 
větší, než objev kvantové mechaniky a teorie 
relativity. Zajímavý článek  http://jdem.cz/fg3nr9  

Pozdní dovolená 
I letos jsme vyrazili na dovolenou až po odeznění 
letních veder. U dcery v chorvatské Pule je totiž hezky 
i v půlce září. Do moře se sice nevstupuje tak 

bezstarostně jako v srpnu, ale po chvíli vám to už 
nepřijde. Děti už sedí ve školních lavicích a na plážích 

není problém najít hezké místo. Tržnice jsou plné 
plodů. 

Cestu domů jsme spojili s krátkou návštěvou 
termálních lázní v maďarském Hevízu poblíž 
Balatonu. Honosí se největším přírodním jezerem s 
léčivou vodou na světě. Jeho rozloha je 44 000 m² a 
hloubka 38 m. Kromě toho je obklopeno 50 hektary 
lesů, což zaručuje unikátní mikroklima a celá oblast je 
tak ideální k relaxaci i léčbě různých obtíží. V jezeře 
se mísí horký (41 °C) a studený (26 °C) pramen, 
teplota vody tak dosahuje příjemných 33-35 °C. Lidé 
se zde koupou celoročně. Heviz je malé, ale malebné 
městečko. Mají tam krásný moderní, ale přesto 
klasický kostel (viz foto). Věže nám připomínají 
obličeje.    

Ze školních škamen 
Maminka: „Chceš přečíst pohádku, Honzíčku?“ 
Honzík: „Dneska už ne, mami, víš, že jdu zítra poprvé 
do školy. Až přijdu, přečtu si ji sám.“ 

„Která domácí zvířata nám dávají mléko?“ 
„Kozy a krávy. Ale pak eště existují krávy, které 
mlíko nedávají, a to jsou volové.“ 

„Co udělal Karel IV., když nastoupil na trůn, Salavo?“ 
„Sedl si na něj.“  

„Horáku, co je to bajka?“ 
„To je … třeba když se spolu baví kůň a osel jako my 
dva, pane učiteli.“ 

Jednou učitelka otevřela žákovskou knížku Péti 
Čihuly a četla v omluvném listě: 
„Prosím, omluvte mého syna, že nebyl ve škole, 
bolela ho hlava. Můj táta.“ 

„Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si 
pamatovat, chytrý musí vymýšlet.“  

„Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak 
to teď po něm může dělat kdejakej blbec.“   z netu 

 

Žebříček univerzit 
Mezi tisíc nejlepších vysokých škol na světě se v 
letošním žebříčku zařadilo osm českých univerzit, o 
jednu více než loni. První místo si už podvacáté v řadě 
vysloužila Harvardova univerzita. Druhá je 
Stanfordova univerzita a třetí MIT. Čtvrtá britská 
Cambridge. Naše nejlepší Univerzita Karlova skončila 
na děleném 301.-400. místě. Brněnská Masarykova 
univerzita je 401.-500. VŠCHT se mezi hodnocené 
nedostala.     z netu  

Hory Kutné 
Když jsme byli s ženou autem na prvních lázních v 
Poděbradech, tak jsme neodolali výletu do Kutné 
Hory. Byl jsem zde kdysi s rodiči jako chlapec v 
pubertě a z té doby si pamatuji jen mediálně známou 
siluetu chrámu svaté Barbory. Začali jsme na 
severovýchodním konci ve známé kostnici, která je 
podzemní kaplí hřbitovního kostela Všech svatých, 
který byl původně součástí cisterciáckého opatství v 
Sedlci, založeného už v roce 1142 panem Miroslavem 
z Markvartic. Po morové ráně roku 1318 zde bylo 
pochováno na 30 tisíc zesnulých, dalších 10 tisíc 
mrtvých pojal hřbitov během husitských válek. Když 
v roce 1784 císař Josef II. rušil kláštery, zanikl i 
sedlecký klášter a hřbitovní kostelík se dostal do 
držení rodu Schwarzenbergů z Orlíka. Jejich stavební 
mistr František Rint z České skalice provedl v roce 
1870 mimořádně nápaditě výzdobu podzemní kaple 
pomocí kostí a lebek ze zmíněných pyramid. Kosti, 
které použil k výzdobě, dezinfikoval a vybělil 
chlorovým vápnem. Doplnil výzdobu 
Schwarzenberským erbem a do výzdoby 
zakomponoval i své jméno. Proto bývá považován za 
původního autora tohoto výjimečného uspořádání 
lidských ostatků. Člověka zamrazí, když se na 
jednoho dívá tolik prázdných očních důlků a memento 
mori je opravdu všudypřítomné. Těch osudů a 
většinou ne zrovna šťastných. Spěcháme proto k 
nedalekému cisterciáckému klášteru, kde věž a zdi 
kostela Nanebevzetí Panny Marie a Jana Křtitele 
působí ochranitelským a uklidňujícím dojmem. 

Pak následoval přesun až do historické části samotné 
Kutné Hory.  Zaparkujeme úsporně u Billy a pak už se 
noříme do úzkých historických uliček. Kolem 
Voršilského kláštera až na rozlehlé Palackého náměstí 
a odtud se už malou uličkou prosmýkneme k 
Vlašskému dvoru. Vlašský dvůr býval právem 
nazýván „klenotem“ koruny českých panovníků a jeho 
půvab a šarm přetrval až do dnešních dnů. Jako bývalá 
královská mincovna a královský palác byl panovníky 
hýčkán a protěžován. To bylo v dobách, kdy Kutná 

Hora si nezadala se slávou Prahy. Od r. 1300 se zde za 
Václava II. razily pražské groše a to byla nějaká měna 
a v r. 1409 zde byl podepsán Dekret kutnohorský, v r. 
1444 zde byl budoucí český král Jiří z Poděbrad 
zvolen nejvyšším hejtmanem východočeských 
landfrýdů a v r. 1448 zemským správcem, v roce 1471 
zde byl mladičký polský princ Vladislav Jagellonský 
zvolen za českého krále. A skutečně něco z toho 
bohatého genia loci dýchne i na vás, když za letního 
dne stojíte ve stínu těch zdí, které toho tolik pamatují. 

Hned vedle je kostel svatého Jakuba a od něj je to jen 
pár kroků k vyhlídce na nejkrásnější kutnohorský 
pohled.  Na malém návrší se před vámi zjeví 
majestátní silueta chrámu svaté Barbory a hned vedle 
ní mohutná budova jezuitské koleje. Díváte se, mlčíte 
a hlavou se vám táhnou myšlenky na staré zašlé časy. 
Není lehké se od toho panoramatu odtrhnout, ale 
nakonec zvítězí zvědavost jít se tam podívat. Ostatně 
není to daleko a čeká vás několik úzkých uliček s 
příjemnými kavárničkami nakukujícími do ulice a 
obchůdky s drahými kameny a esoterickými 
pomůckami, které sem tak nějak patří.  Před 
historickou budovou Českého muzea stříbra, téměř u 
Jezuitské koleje, stojí pár stánků. Sedáme na lavičku a 
pozorujeme cvrkot. Když přivřete oči, lidé se změní. 
Náhle mají historické oděvy, kejklíři umně zápasí s 
ohněm, tančící děvy lákají hosty do krčem a okolo zní 
podmanivý rytmus středověké hudby.  

Neméně pěkné je to na ochozu zdobeném řadou soch 
před mohutnou budovou jezuitské koleje, která je dnes 
muzeem. Po pravé ruce historická budova vybudovaná 
v r. 1626 a po levé ruce krásný pohled do údolí a na 
zbytek města. Ochozem, kterým kráčely dějiny, 
kráčíme pomalu i my ke klenotu města chrámu svaté 
Barbory. Tuto pětilodní gotickou katedrálu začali 
stavět už v r. 1388. Stavba probíhala v několika 
etapách a do značné míry souvisela s prosperitou 
stříbrných kutnohorských dolů. Práce musely být 
zastaveny roku 1558. Po vstupu se jednomu zatají 
dech. Vysoká, honosně zdobená stropní klenba, 
barevnými vitrážemi v gotických oknech proniká to 
správné množství světla, aby nenarušilo velebné šero. 
Chrám je chrám a i pohyby zde musí být pomalé. Je 
znát, že patříme ke křesťanské kultuře a tato místa na 
nás působí. Nadchne hned i velký vyřezávaný oltář. 
Poslední večeře Páně je lemována reliéfy světců. 
Ohromí vás sloupoví katedrály, varhany, ale snad 
nejvíce vyřezávané postranice lavic. Nejen, že jsou 
bohatě zdobené, ale navíc každá je originálem. 

Když se vrátíme zpět do slunečného dne, chvíli 
mlčíme. V okolním parku se ještě pokocháme 
zdobnou siluetou chrámu a skotačící děti nás vracejí 
do současnosti. Naše kosti toho také dost pamatují a 
tak toho už mají dost. Pomalu se vracíme zpět k autu. 
Víme, že jsme neviděli celou Kutnou Horu, ale i tato 
vybraná ochutnávka nás nasytila.  

Co naše svoboda rozhodování? 

Jako lidé si velmi zakládáme na své schopnosti 
svobody rozhodování. Je ale skutečná nebo nám tak 
jenom připadá? Co by ji mohlo devalvovat? Většinu 
našich pohybů a pochodů provádí mozek sám 
automaticky mimo naši vůli a vědomí. Patří sem 
dýchání, trávení apod. Ale i když chceme hodit 
kamenem nebo někam zatočit na kole, neovlivňujeme 
a neřídíme každý sval v těle vědomě. Jen pomyslíme 
na to, co chceme udělat, a mozek aktivuje 
podprogramy, které to přesně provedou. Dokonce, 
kdybychom se mu do toho pletli vědomím, nedopadlo 
by to nejlépe.  Co když má mozek obdobné 
automatizmy i pro rozhodování? My si jen 
uvědomíme varianty, ze kterých máme vybírat, a 
podprogram vybírá řešení. Vědomě se trápíme, jsou-li 
varianty těžko rozhodnutelné, ale nakonec, když už 
musí padnout rozhodnutí něco řekneme. Byla to naše 
svobodná vůle nebo mozek sám zhodnotil a našel 
volbu a jeho podprogram nám ji třeba i emocionálně 
podsunul a bylo předem jasné, jak se mozek 
rozhodne? 

Máte pravdu, je to jedno a my se vždy musíme snažit 
prosazovat tu svoji „svobodnou vůli“.  

Řešení úlohy.10 první sloupec tvoří součet zbývajících 

A slovo závěrem  

Snad jsme zvolili dobře místní samosprávu a doplnili 
funkčně senát. Ovšem doba se stále více vymyká 
z dosahu politiků a to není rozhodně dobré znamení. 
Snad se nebude opakovat počátek minulého  století se 
všemi jeho neduhy. 


