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studentská rada časopisu
Ahoj v‰ichni!

zvědavost
J

ednou z nejdÛleÏitûj‰ích lidsk˘ch vlastností

Jmenuji se E v a K e p k o v á je mi 20 let a v souãasné dobû studuji druh˘m rokem fakultu

je zvûdavost. Sázím na ni. Pokud jste sáhli

ekonomickou a fakultu právnickou Západoãeské univerzity v Plzni. Mezi mé koníãky patﬁí

po tomto novém ãasopise, jste zvûdaví, co je

lyÏování, plavání, aerobic a z tûch více intelektuálních bych vybrala ãetbu. Mám ráda romá-

uvnitﬁ. S lidskou zvûdavostí poãítají napﬁíklad

ny L. Feuchtwangera, N. Waltariho a A. Dumase st.

nûkteﬁí tvÛrci reklamních kampaní. Vzbudí va‰i

ProtoÏe jako jediná ze studentské redakãní rady neÏiji v Praze, mám v úmyslu vás informo-

zvûdavost tﬁeba prázdnou plochou a nûjak˘m

vat o dûní „na venkovû“, tj. v Plzni a západních âechách vÛbec. Doufám, Ïe mé pﬁíspûvky

tajemn˘m sloganem, abyste se sami zaãali pídit

budou pro vás zajímavé a Ïe si je rádi a se zájmem pﬁeãtete.

po tom jediném správném v˘robku, kter˘ vám
nakonec pﬁedstaví. Tento ãasopis Ïádná reklamní kampaÀ neprovází. ProtoÏe ten, koho
zaujme, se k nûmu bude vracet i bez reklam,

Jsem J i ﬁ í K ﬁ e p e l student z katedry jadern˘ch reaktorÛ FJFI âVUT v Praze. Zajímám se
o ve‰keré zdroje energie, které lidé vyuÏívají nebo by mohli v budoucnu vyuÏívat. Jsem zastánce rozumného vyuÏívání jaderné energie, ale moje víra to není! Jsem otevﬁen˘ k diskuzi
a pokud budu mít sílu a prostor, chci vám podat ucelen˘ pﬁehled o v‰ech zdrojích energie,
nejen o tom jaderném. Nemám zapotﬁebí pﬁesvûdãovat vás o v˘hodách onoho ãi druhého,
ale budu velice rád, kdyÏ vás moje ãlánky pﬁimûjí pﬁem˘‰let.

a toho, kdo má v sobû zvûdavosti od pﬁírody
málo, stejnû neosloví. Vût‰ina vûdeck˘ch objevÛ byla uãinûna díky zvûdavosti, mnoho smûl˘ch technick˘ch ﬁe‰ení vzniklo proto, Ïe byl
nûkdo zvûdav˘, jak by to a to mohlo fungovat.
Tento ãasopis bude hodnû o vûdû a technice,
bude o tom, Ïe je lep‰í shánût si informace
a diskutovat, neÏ jen pasívnû pﬁejímat cizí ná-

Jmenuji se T e r e z a K r o b o v á vystudovala jsem Fakultu sociálních vûd, obor masová komunikace. V souãasnosti dokonãuji filmovou vûdu na FFUK. Do ãasopisu Tﬁetí pól bych chtûla pﬁiná‰et témata t˘kající se alternativních forem bydlení, témata spoleãenská a kulturní,
ale i tolik potﬁebn˘ studentsk˘ servis. Mám ráda Lond˘n, bijáky, ãokoládu a jogurtovou
zmrzlinu. Moje oblíbená hra je bowling a krvavé koleno. Za svÛj nejvût‰í Ïivotní úspûch
povaÏuji to, Ïe umím jezdit na kole bez drÏení.

zor. Bude o vás, studentech, o svûtû, kter˘
chcete a mÛÏete mûnit. Jako ãervená nit se jím
potáhne jedno téma – energie.
Obsah si ale budete ﬁídit vy. Jednak prostﬁednictvím studentské redakãní rady, jednak
oãekáváme, Ïe budete sami pﬁispívat a diskutovat. âEZ chce vedle v˘roby a prodeje elektﬁiny poskytovat spoleãnosti je‰tû jednu jinou
sluÏbu. Je pﬁipraven podporovat vzdûlávání

Kdo nezáﬁí s námi, záﬁí proti nám! Jsem M i c h a l S c h m i t t je mi 21 let a studuji druh˘m
rokem obor Diplomovan˘ radiologick˘ asistent na Vy‰‰í zdravotnické ‰kole v Praze.
Sv˘m oborem doslova Ïiji. Chtûl bych vám radiologii pﬁedstavit tak, jak ji neznáte.
Dále mû zajímají poãítaãe, vûda a cokoli t˘kající se jaderné energie. Poslouchám elektronickou muziku, hlavnû techno a break-beat. âtu knihy od Ericha von Dänikena a líbí se mi
cyberpunk (William Gibson), film Matrix.

v technick˘ch oborech. Îijeme v technickém
svûtû, na stromy uÏ se asi nevrátíme, proto je
tﬁeba se v technickém svûtû orientovat. A posouvat ho smûrem, kter˘ bude v‰em k uÏitku.
Aby to svítilo a hﬁálo... jak ﬁíká Karel âapek
v románu Krakatit.
A teì jsem zvûdavá, co na to ﬁeknete vy.
Marie Dufková, âEZ, a. s.

obsah
3
4
5
6
7
7
8
10
11
12
13
14
15
15
16
2

Slunci pﬁeskoãilo
Vyhoﬁelé jaderné palivo – surovina nebo odpad?
Chcete si to se mnou vyﬁíkat?
·kola pﬁeÏití
Komiks – Superman
Sci-fi: ªiteratura nebo brak?
Úsporné bydlení
Ukradli mi mobil
Film: Christopher Walken
Na Boubín (ale s kyslíkem...)
KdyÏ se doma zeptám...
Nenechte si ujít
Wilsonova difuzní mlÏná komora
Víte, co je to Arabela?
Mensa – úlohy

ÚSPORNÉ BYDLENÍ. Kdo má ‰anci zmûnit svou úroveÀ individuálního bydlení? Star‰í lidé anebo studenti? âtûte na stranû 8.
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slunci přeskočilo
Porovnáte-li pohled na
Slunce před půl rokem
a nyní, nebude se vám zdát
vůbec jiné. Kulaté je
pořád, hřeje přibližně také
stále stejně, dokonce
i barva zůstala žlutá. Ale
přesto se na něm cosi
důležitého změnilo.

P

orovnáte-li pohled na Slunce pﬁed pÛl rokem

Astronomové si v‰imli, Ïe pﬁepólovávání Slunce

a nyní, nebude se vám zdát vÛbec jiné. Kulaté

souvisí s hlavním cyklem jeho aktivity, kter˘ je prá-

je poﬁád, hﬁeje pﬁibliÏnû také stále stejnû, dokonce

vû jedenáctilet˘. Dlouhodobá pozorování ukazují,

i barva zÛstala Ïlutá. Ale pﬁesto se na nûm cosi dÛ-

Ïe k pﬁepólování dojde vÏdy kolem maxima sluneã-

leÏitého zmûnilo. Hnací mechanismus aktivních

ní aktivity – a stanovují se tak zaãátky a konce slu-

procesÛ, zvan˘ magnetické pole, se totiÏ pﬁepólo-

neãních cyklÛ.

val. Severní a jiÏní pól si prostû vymûnily místa.
Vûdeck˘ pohled na Slunce ﬁíká, Ïe ve‰keré jevy,
které se na nûm dûjí, jsou vázány na silné magnetic-

jevu, v‰echny jsou stejnû pravdûpodobné, Ïádná

ké pole. Pﬁedstavujeme si jej jako pole dipólové,

není do detailÛ doﬁe‰ená a my nevíme, která z nich

zjednodu‰enou pﬁedstavu nám poskytne znám˘

je ta správná. Velké nadûje vkládají vûdci do sondy

‰kolní pokus s tyãov˘m magnetem (coÏ je také di-

Ulysses, která jiÏ od roku 1994 obíhá na polární

pól) a Ïelezn˘mi pilinami.

dráze kolem Slunce.

Podobné magnetické pole jako Slunce má samo-

Magnetické pole Slunce je jednou z nejdéle sledo-

zﬁejmû i Zemû. Jsme zvyklí, Ïe stﬁelka kompasu

van˘ch charakteristik na‰í mateﬁské hvûzdy a pﬁesto

míﬁí vÏdy „k severu“. Na Slunci by byla situace

je v jeho chování stále mnoho neznám˘ch; máme

komplikovanûj‰í. KaÏd˘ch jedenáct let by stﬁelka

mnohem více otázek, neÏ odpovûdí. Zodpovûzení

kompasu ukazovala jinam – jednou na sever a jed-

tûch zb˘vajících moÏná ãeká i na vás...

nou na jih.

TIP PRO VÁS

BohuÏel, nikdo zatím pﬁesnû neví, proã k pﬁepólování dochází. Existuje nûkolik teorií v˘kladu tohoto

Michal ·vanda

SLUNCE

Autor ãlánku pracuje na
Hvûzdárnû Ondﬁejov.
Zajímá-li vás více, podívejte
se na www.sunkl.asu.cas.cz,
nebo zkuste zavolat, jestli by
vás nevzali na exkurzi.
Tel. 0204/620227.
CO JE NA INTERNETU?
Chcete vûdût, jak vypadá
Slunce v tento den? Podívejte
se na Instantní astronomické
noviny www.ian.cz. Dal‰í zajímavosti najdete také na
www.spaceweather.com.

P o l o m û r = 6,9598.108 m, tj. 109 krát vût‰í neÏ Zemû.
H m o t n o s t = 1,989.1030 kg, 300 000 krát více neÏ Zemû.
S t ﬁ e d n í h u s t o t a = 1409 kg.m–3. (Je to hustota asi jakou má
obyãejná cihla, a trochu ﬁid‰í neÏ lidské kosti. Fotosféra Slunce je
ov‰em tak ﬁídká, jako plyn v Ïárovce, jádro naopak 160 000 kg.m–3.
Jo, tak to dopadá, kdyÏ se uvádí jen prÛmûr...)
P e r i o d a r o t a c e = 25,38 dne. Slunce nerotuje jako pevné tûleso,
na rovníku se otáãí rychleji (za 24,7 dne) neÏ na pólech (za 34 dní).
V û k = 4,5 miliardy let. Pﬁedpokládáme, Ïe je stejn˘ jako vûk nejstar‰ích meteoritÛ, jejichÏ stáﬁí urãujeme radioizotopov˘mi datovacími metodami.
Palivem na Slunci je vodík, probíhají na nûm reakce zvané termojaderná fúze. O té se doãtete v pﬁí‰tím ãísle.
Slunce je jedním ze dvou pÛvodcÛ energetick˘ch zdrojÛ na na‰í
Zemi: pomocí sluneãního svûtla vyrobily prvohorní organismy
dne‰ní zásoby fosilních paliv (trvalo jim to miliony let a my je
dnes proÏeneme komínem za pár desetiletí), dne‰ní rostliny vyrábûjí biomasu, sluneãní
teplo ohﬁívá zemsk˘ povrch, atmosféru a vodu,
zpÛsobuje tak vítr a díky
kolobûhu vody i proudící
vodní toky, sluneãní záﬁení
umíme fotovoltaicky pﬁemûnit pﬁímo na elektﬁinu.

MAGNETICK¯ KOBEREC. V oblastech v˘skytu sluneãních
skvrn se vyskytuje silné a komplikované magnetické pole,
které si mÛÏeme zobrazit pomocí silokﬁivek.

?

OTÁZKA: Jak˘ je druh˘ energetick˘ zdroj na
na‰í Zemi? Správné odpovûdi posílejte do
redakce, vylosovan˘ v˘herce dostane dárek!
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vyhořelé jaderné palivo
surovina nebo odpad?
Když se řekne vyhořelé
jaderné palivo, většina lidí
si vybaví pouze odpor
protijaderných aktivistů,
jak se tomu stalo například v nedávné době
v sousedním Německu
(nepleť si aktivistu s ekologem!), ale jen málo lidí
vlastně ví, o jaký materiál
se jedná.

K

dyÏ se ﬁekne vyhoﬁelé jaderné palivo, vût‰ina lidí

v hélium, pﬁiãemÏ se uvolní v˘znamné mnoÏství ener-

si vybaví pouze odpor protijadern˘ch aktivistÛ,

gie. BohuÏel tuto reakci neumíme doposud ﬁídit a je-

jak se tomu stalo napﬁíklad v nedávné dobû v soused-

diné vyuÏití na‰la zatím jen ve vodíkov˘ch bombách.

ním Nûmecku (nepleÈ si aktivistu s ekologem!), ale jen

AÏ se ﬁízení reakce podaﬁí, bude mít lidstvo ãist˘ zdroj

málo lidí vlastnû ví, o jak˘ materiál se jedná. Proto se

energie s rozsáhlou zásobou paliva a ostatním zdro-

v tomto ãlánku pokusíme popsat jeho základní fyzi-

jÛm postupnû odzvoní. Odborníci zab˘vající se touto

kální vlastnosti.

problematikou hovoﬁí o zvládnutí jaderné fúze jiÏ
v druhé polovinû tohoto století. Nezb˘vá, neÏ jim dr-

„VYHOŘELÉ“ NENÍ VYHOŘELÉ
A UŽ VŮBEC NENÍ ODPADEM

Ïet palce.

V první ﬁadû je potﬁeba ﬁíci, Ïe slovo vyhoﬁelé není tak

OHEŇ, VODA, VÍTR...

úplnû správné, protoÏe palivo obsahuje je‰tû mnoho

Do doby, neÏ se lidstvu podaﬁí jadernou fúzi ovlád-

vyuÏitelného materiálu. Pﬁesnûj‰í je proto ﬁíkat pouÏi-

nout, jsme odkázáni na ostatní zdroje energie – tedy

té jaderné palivo. Ze stejného dÛvodu je chybou

pokud se nechceme vrátit do jeskyní, coÏ by vlastnû

oznaãovat pouÏité jaderné palivo slovem odpad.

ani ne‰lo, protoÏe uÏ je nás na zemûkouli mnohem

Naopak – mÛÏe to b˘t cenná surovina. Ale to tak tro-

více neÏ vhodn˘ch jeskyní.

chu pﬁedbíháme.
Jaderné palivo je materiál, kter˘ se vyuÏívá pﬁi jaderné reakci produkující energii. Pﬁi jaderné reakci se buì

70 % elektﬁiny. Jediné, co se od pravûku zmûnilo, je

dva lehké atomy sluãují, v tom pﬁípadû jde o jadernou

tvar ohni‰tû a palivo. Dnes jiÏ nespalujeme dﬁevo, ale

fúzi, nebo se jeden tûÏk˘ atom ‰tûpí na dva men‰í

uhlí, ropu a zemní plyn, a ohni‰tû je mnohdy aÏ 100

a jde o takzvané jaderné ‰tûpení.

metrÛ vysoké. A jeho velikosti odpovídá i spotﬁeba

Palivem pro jadernou fúzi jsou lehké atomy, jako je

paliva a produkce popílku a CO2. Tento zpÛsob v˘ro-

vodík, respektive jeho izotopy, tedy deuterium a triti-

by elektﬁiny, jak asi uznáte, není moc dokonal˘ a ‰etr-

um. Tyto lehké atomy se pﬁi reakci vzájemnû slouãí

n˘ k Ïivotnímu prostﬁedí.

VYUÎITÍ. PouÏité jaderné palivo se
mÛÏe pﬁepracovat na nové a zbytky
se pﬁetaví na vysoce odolnou sklovinu, která se teprve uloÏí jako odpad.

4

UÏ od pravûku vyuÏívá ãlovûk k v˘robû energie
oheÀ. Pomocí ohnû se v na‰í republice vyrábí pﬁes
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SKLADOVÁNÍ. Kontejnery
s pouÏit˘m palivem v meziskladu v Dukovanech.

TIP PRO VÁS
Zájemci se mohou na âerenkovovo záﬁení pﬁijít podívat
ke ‰kolnímu experimentálnímu reaktoru Vrabec na praÏskou Fakultu jadernou a fyzi-

SKLADOVÁNÍ. Bazén pro skladování pouÏitého
paliva u reaktoru. Radioaktivní záﬁení vyvolává
viditelné modré âerenkovovo záﬁení. ReportáÏ
z náv‰tûvy reaktoru uvedeme pﬁí‰tû.

Lidstvo se také nauãilo vyuÏívat energii skrytou

skládá z uranu ve formû oxidu, tedy UO2, a obsa-

ve vodních tocích. V âeské republice jsme jiÏ vy-

huje oba izotopy uranu, a to nejãastûji ve sloÏe-

uÏili 95 % lokalit vhodn˘ch na v˘stavbu vodních

ní 4 % izotopu 235 a 96 % izotopu 238.

elektráren a zbyl˘ch 5 % tvoﬁí lokality vhodné
pro malé soukromé vodní elektrárny.
I kdybychom v‰ak vyuÏili na‰e vodní toky na

Oxid uranu se lisuje do válcov˘ch tablet
o prÛmûru a v˘‰ce 1 centimetr. Tyto tablety
jsou naskládány v dutém hermetickém proutku

100 %, nepﬁesáhne produkce vodních elektráren

pﬁibliÏnû stejného prÛmûru, kter˘ je vysok˘

5 % celkové spotﬁeby elektﬁiny v na‰í republice.

3 aÏ 4 metry. 200 aÏ 300 takov˘chto proutkÛ je

Pak uÏ nám tedy zb˘vá jen jaderné ‰tûpení a al-

spojeno v jeden palivov˘ ãlánek a tûch je v re-

ternativní zdroje energie. Alternativním zdrojÛm

aktoru bûÏnû 150. Celkem je tedy prÛmûr a v˘-

se budeme vûnovat v pﬁí‰tích vydáních tohoto

‰ka aktivní zóny reaktoru asi 4 metry. To uÏ je

ãasopisu a dále se zamûﬁíme na jaderné ‰tûpení

pûkn˘ rozdíl od stometrového uhelného kotle.

a s ním spojené problémy.

Dal‰ím velk˘m rozdílem je, Ïe kotel typické ve-

kálnû inÏen˘rskou, telefon
02/21 91 23 84.

SEPARACE ODPADU
Aktivita odpadÛ separovan˘ch z 1 tuny vyhoﬁelého jaderného
paliva a aktivita odpovídajícího mnoÏství pÛvodní rudy, z níÏ
bylo toto palivo získáno.
aktivita v Bq

10 17
celková aktivita odpadů

10 16

štěpné produkty
aktinidy

10 15

původní ruda

10 14

likosti pro na‰e konãiny spálí 4 vagóny uhlí za

URAN

hodinu, kdeÏto palivo v reaktoru se mûní jen

·tûpit s energetick˘m ziskem lze jen tûÏké atomy

jednou za rok a to je‰tû pouhá ãtvrtina palivo-

a v dne‰ní dobû se v drtivé vût‰inû jadern˘ch

v˘ch ãlánkÛ. Jedná se tedy o nûkolik ﬁádÛ men-

elektráren vyuÏívá jako palivo uran. V na‰í repub-

‰í objemy vznikl˘ch materiálÛ neÏ u klasick˘ch

lice se vyrábí 20 % elektﬁiny právû ‰tûpením ura-

uheln˘ch elektráren. To je veliká v˘hoda jader-

nu. V pﬁírodû se nachází dva izotopy uranu,

né reakce. Rok vyrábíme elektﬁinu a zbude jen

izotop 235 zastoupen˘ 0,7 % a 238 zastoupen˘

jeden kontejner s vyhoﬁel˘m palivem, bohuÏel

99,3 %. Oba tyto izotopy v jádﬁe obsahují 92

vysoce radioaktivním.

protonÛ, ale jeden z nich 143 a druh˘ 146 neutronÛ. Ke ‰tûpení v dne‰ních jadern˘ch reakto-

Pﬁí‰tû se dozvíte, proã je vyhoﬁelé palivo radio-

10 13
10 12
10 11
10 10
10

10 2

10 3

aktivní a co s ním.

rech je vhodnûj‰í izotop 235. Jaderné palivo se

10 4

10 5

10 6

10 7

doba po separaci v letech

Ing. Jiﬁí Kﬁepel

CHCETE SI TO SE MNOU VYŘÍKAT?
Cyklus pﬁedná‰ek s názvem TEMELÍN – NIC NETAJÍME!, probíhá jiÏ od jara roku 2000. Pﬁedná‰ky jsou urãeny pﬁedev‰ím stﬁedo‰kolsk˘m studentÛm,
rádi si je v‰ak poslechnou i Ïáci posledních roãníkÛ základních ‰kol.
Toto vystoupení odborníkÛ by mûlo podat ucelen˘ pﬁehled o energetick˘ch zdrojích dne‰ního svûta

a pﬁedstavení následuje pûtiminutov˘ animovan˘ film, kter˘ velice jednoduch˘m zpÛsobem

a zvlá‰tû pak o jaderné energetice. Ve‰keré v˘daje na akci platí elektrárenská spoleãnost âEZ.

demonstruje princip jaderné elektrárny. Pﬁedná‰ka pak pokraãuje odborn˘m v˘kladem, kter˘

Aãkoli mû âEZ zamûstnává jako lektora, mohu klidnû prezentovat v‰echny své názory na jader-

slouÏí jako základ pro diskusi – té je vyhrazena celá druhá hodina. Názory a dotazy posluchaãÛ

nou energetiku, i takové, které se nemusí shodovat s pﬁedstavami firmy âEZ. Mezi ostatní pﬁedná-

jsou tou nejlep‰í cestou pro vzájemné pﬁedání informací. Pokud studenti projeví zájem, je moÏné

‰ející patﬁí pﬁíslu‰níci katedry jadern˘ch reaktorÛ FJFI-âVUT, Vysokého uãení technického v Brnû

doplnit druhou hodinu je‰tû videozáznamem z velice nároãného testování transportních a skla-

a pracovníci jadern˘ch elektráren Dukovany a Temelín.

dovacích kontejnerÛ na pouÏité palivo.

Pﬁedná‰ející ruãí za objektivitu nejen sv˘m svûdomím, ale také tím, Ïe jsou zamûstnanci nebo
absolventy nûkteré z ãesk˘ch vysok˘ch ‰kol, resp. jejími studenty. Zárukou je jejich pﬁíslu‰nost
k akademické obci. Jedna pﬁedná‰ka zabere vÏdy dvû vyuãovací hodiny – po krátkém úvodu

ObraÈte se na svého uãitele fyziky a pﬁimûjte ho, aÈ vám prostﬁednictvím redakce tohoto ãasopisu pﬁedná‰ku domluví na t e l . 0 2 / 2 4 0 8 2 6 8 1 nebo mailem na i n f o @ m a i l . c e z . c z.
Ing. Jiﬁí Kﬁepel
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škola přežití

aneb první rok na vš

A je to. Maturita z krku, přijímačky úspěšně za sebou, takže můžeme konečně trochu žít. Jenže
ony ty prázdniny brzy skončily a nás čeká nástup na více či méně vytouženou vysokou školu.

A

je to. Maturita z krku, pﬁijímaãky úspû‰nû za

ZLATÁ STŘEDNÍ

ostatních, jenÏe i oni se bojí zeptat. No a pak

sebou, takÏe mÛÏeme koneãnû trochu Ïít.

Tak takhle nûjak mÛÏou vypadat první dny. Nû-

v‰ichni Ïijeme ve stresu, nevíme, co se po nás

JenÏe ony ty prázdniny brzy skonãily a nás ãeká

kteﬁí nad tím prostû mávnou rukou. VÏdyÈ

vlastnû chce, a máme strach, Ïe to udûláme ‰pat-

nástup na více ãi ménû vytouÏenou vysokou ‰ko-

„zkou‰kové“ je kdoví kdy a ono se uvidí. Pro psy-

nû. Pravidlo ãíslo dvû zní: ãtûte nástûnky. Ne-

lu. A to s sebou nese spoustu zmûn. Nûco krás-

chiku je takov˘ pﬁístup sice zdravûj‰í, neÏ se zby-

jen, Ïe se tam vyskytne spousta zajímav˘ch infor-

ného konãí a nûco krásného zaãíná, tak nûjak to

teãnû trápit, mÛÏe se ale nepﬁíjemnû vymstít,

mací, ale zároveÀ je to ãast˘ zpÛsob komunikace

ﬁekl jeden znám˘ básník. Ten básník byl optimis-

moÏná ne po prvním semestru, ale pﬁed „postup-

ve studentské obci. Nebojte se poÏádat o po-

ta, ﬁekli by pesimisté. Jako realista svûtem protﬁe-

kou“ nebo „státnicí“ urãitû. Jiní se zhluboka na-

moc. To je pravidlo ãíslo tﬁi. Jste v prÛ‰vihu? Cítí-

l˘ (alespoÀ si tak obãas pﬁipadám), vám musím

dechnou a ponoﬁí se do hlubin studia. Nekoukají

te se mizernû? Nejste sami. SebevraÏda je druhou

ﬁíct: Nevím, co pro vás konãí, ale to co zaãíná,

nalevo napravo, od rána do veãera sedí na pﬁed-

nejãastûj‰í pﬁíãinou smrti mládeÏe v USA a âR na

léta Ïivota na vysoké ‰kole, mÛÏe b˘t krásn˘m

ná‰kách a na víkendy si seÏenou praxi v oboru.

tom není líp. A i kdyÏ vám není tak zle, i mal˘ pro-

„ãasem her a malin nezral˘ch“, pokud zjistíte, jak

Takhle sice udûláte zkou‰ky, ale aÏ se na chvíli

blém je problém, a problémy se navzájem pﬁita-

na to. A protoÏe vybudovat si smysl pro humor

vynoﬁíte nad hladinu, zjistíte, Ïe jste sami a Ïe Ïi-

hují. KdyÏ vás bolí zub, taky jdete k zubaﬁi a neãe-

a zdravé sebevûdomí je úkol na cel˘ Ïivot, zku-

vot vám nûjak utíká mezi prsty. Extrémy málokdy

káte, aÏ se vám zanítí celá dáseÀ. Zajít za psycho-

sím vám alespoÀ trochu poradit, jak pﬁeÏít ten

vedou ke zdraví. A jak ﬁíká Allport (1961): „Zdrav˘

logem není hanba a na vût‰inû vysok˘ch ‰kol mají

první rok na „vej‰ce“.

jedinec je ten, kdo dokáÏe úspû‰nû pracovat,

svého specialistu. Za ãtvrté: uãte se uãit. Ono to

hrát si a milovat.“

není jen tak. Nûkdo si vûci líp zapamatuje, kdyÏ si

PŘIJAT

je pﬁeãte, dal‰ímu vyhovuje poslechnout si pﬁed-

Málokdo si uvûdomí, Ïe i pﬁíjemné záÏitky

JAK NA TO?

ná‰ku a nûkdo si musí spojit znalosti s praxí. Naj-

a úspûchy, pﬁedev‰ím nesou-li s sebou zmûnu Ïi-

TakÏe jak na to? Zlatá stﬁední cesta je sice ohraná

dûte si vlastní metodu. A pamatujte si, Ïe Yerke-

votního stylu, patﬁí mezi tzv. nároãné Ïivotní situ-

písniãka, ale opravdu má nûco do sebe. Poptejte se

sÛv-DodsonÛv zákon zní: mírná úzkost motivuje

ace. Dostat se na vysokou ‰kolu je, obecnû vzato,

star‰ích studentÛ, oni vám vût‰inou rádi ﬁeknou,

a zlep‰uje v˘kon, vysoká tlumí a v˘kon zhor‰uje.

úspûch. Pro nûkteré z nás to znamená naplnûní

kde sehnat kterou kníÏku, co si rad‰i koupit, co ãíst

TakÏe se nebojte mít trochu trému. U vût‰iny

snÛ a cílÛ, pro jiné moÏná jen odklad vojny nebo

a co ani nevzít do ruky, na kterou zkou‰ku se uãit

zkou‰ek máte tﬁi pokusy. Za páté: neÏijte jenom

práce, ale v kaÏdém pﬁípadû si vût‰inou nad

a kam si prostû pﬁijít pro v˘bornou s úsmûvem a in-

oborem, kter˘ studujete. Zájmové ãinnosti vám

obálkou se slovem „pﬁijat“ nezoufáme. JenÏe pak

dexem. My „mazáci“ pak máme pocit, Ïe jsme uÏi-

pomÛÏou najít kamarády, uvolnit se, odpoãinout

pﬁijde záﬁí, odjezd na kolej nebo do podnájmu

teãní, no – a vy na tom vydûláte. A profesorÛm moc

si, ale také udrÏet si ‰íﬁi pohledu a otevﬁen˘ pﬁí-

nebo alespoÀ nûjaké to ne zrovna pohodlné do-

nevûﬁte. Nûkteﬁí vás budou stra‰it, jiní si na vás od-

stup ke svûtu. Na závûr: Má-li b˘t „vûdûní“ pro je-

jíÏdûní, a i kdyÏ jsme si s kamarády ze „stﬁední“

reagují své komplexy, vût‰ina vám zÛstane lhostej-

dince skuteãnou hodnotou, pak musí sytit „bytí“

slibovali, jak se budeme vídat, parta se pomalu

ná a jen pár vám jich skuteãnû pomÛÏe. Realita sice

(Fontana). A parafráze na reklamu zní: NeÏijte,

rozpadá. Kolem jsou noví lidé, neznámé prostﬁe-

krutá, ale ovûﬁená. Pﬁesto: Nezapomínejte, Ïe i oso-

abyste se uãili. Uãte se, abyste Ïili.

dí, úﬁednice na „studijním“ se ‰patnû vyspala

ba za katedrou je ãlovûk. S kaÏd˘m profesorem se

a první pﬁedná‰ející vám ke zkou‰ce pﬁedepí‰e

dá mluvit a nûkteré i zajímají va‰e názory.

dvacet titulÛ, z nichÏ patnáct není k sehnání

Nebojte se ptát. To je pravidlo ãíslo jedna.

a zbyl˘ch pût mají v knihovnû ve dvou exemplá-

MoÏná máte pocit, Ïe se ztrapníte, ale vûﬁte nebo

ﬁích, pﬁiãemÏ v roãníku je vás sto.

nevûﬁte, to co nechápete vy, nepochopilo i dost

6

Pﬁí‰tû pár rad, jak se lehce pﬁipravit na tûÏkou
zkou‰ku.
Ivana Kuglerová
studentka psychologie FFUK
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KOMIKS 1. — SUPERMAN
N

a první pohled to vypadá dobﬁe: mít supersílu, superrychlost, super-

ství DC Comics trochu pﬁehnalo, kdyÏ se v devadesát˘ch letech snaÏilo za-

odolnost, rentgenov˘ zrak a schopnost létat s vytrãenou pûstí. Ale za-

stavit klesání ãtenáﬁského zájmu ‰okovou terapií a nechalo posledního ko-

mysleli jste se nûkdy nad tím, jak˘ to musí b˘t opruz pﬁevlékat se dvacet-

miksového skauta spadnout do takov˘ch katastrof jako smrt (1993), svatba

krát dennû v telefonních budkách a na páchnoucích pánsk˘ch záchodcích?

(1996) a zmûna image (1998). A pak následoval nejodváÏnûj‰í krok ze

A kryptonit, zelenû pableskující hrouda, která v mÏiku zmûní supermuÏe

v‰ech: roku 1999 DC Comics najalo na Supermana dobré scenáristy. Díky

v tﬁesoucího se chcípáka, to taky není zrovna legrace. O té známé diskusi

Joeovi Kellymu a Jephu Loebovi, kteﬁí se vyka‰lali na marné snahy udûlat

na téma „Superman nemÛÏe souloÏit, protoÏe jeho sperma vystﬁelí kaÏdé

Supermana co nejvíc „cool“ a vrátili mu zpátky alespoÀ nûco z jeho pÛvod-

dívce ze zad jako z dûla“ ani nemluvím. B˘t Supermanem není Ïádná havaj.

ní ikoniãnosti, se maník v ãervenomodrém kost˘mu – zmrtv˘chvstal˘, se

Samozﬁejmû právû proto ho ãtenáﬁi tak rádi ãtou – díky té pﬁesnû namíchané kombinaci destruktivních monstrbitek s problémy, na které je kaÏdá
supersíla krátká. Napnout hrdinu aÏ na samou fyzickou a psychickou mez –

starou image a Ïenat˘ – v souãasnosti zase pomalu vrací na v˘sluní.
A tam taky patﬁí – protoÏe Superman, to není jenom komiksová figura,
to je symbol Ïánru, m˘tus a legenda, ãistá esence.

to je základní heslo komiksu. Je fakt, Ïe zrovna u Supermana to vydavatel-

·tûpán Kopﬁiva

SCI-FI: LITERATURA NEBO BRAK?
K

dyÏ se tûch star‰ích zeptáte na obsahy verneovek, zajásají a oãi jim

nûkdy ve tﬁicát˘ch letech v USA, a pak se spolu s touto literaturou roz‰íﬁilo

zvlhnou. Ti mlad‰í si zase neustále dokola pou‰tûjí kazety se sv˘mi

jako stepní poÏár po celém svûtû. U nás se fanou‰ci SF zaãali organizovat

oblíben˘mi filmy – STAR WARS, 2001: VESMÍRNÁ ODYSEA, FLASH GOR-

koncem sedmdesát˘ch a poãátkem osmdesát˘ch let. V roce 1979 vznikl na

DON, SPACEBALLS, VET¤ELEC, TERMINÁTOR...

Matematicko-fyzikální fakultû UK v Praze první „SF klub“, o tﬁi roky pozdûji

JenÏe... jenÏe kdyÏ se jich zeptáte na Ïánr SF, sci-fi ãi science-fiction, zpravidla protáhnou obliãej a vyloudí na nûm udiven˘ v˘raz. KdyÏ jim pﬁipome-

zaãala tradice v˘roãních setkání fanou‰kÛ SF, naz˘van˘ch PARCON (první
roky jsme se scházeli v Pardubicích, odtud název).

nete MARËANSKOU KRONIKU, DEN TRIFIDÒ, ãi 1984, nejspí‰ vám odpo-

Pagi

ví: to ale není sci-fi, to je literatura. A takov˘ Vetﬁelec ãi Star Wars – to jsou
filmy, ne sci-fi.... Jak to tedy vlastnû je?
Asi bych mûl teì trochu zabloudit do teorie, protoÏe kromû oznaãení „SF“ se
mÛÏete setkat se zkratkami a slovy jako fantasy, SF&F, SFF, SFFH a podobnû.
V˘znam zkratky SF je jasn˘ – sci-fi, science-fiction, vûdeckofantastická literatura
– prostû literatura, která reaguje na rozvoj vûdy a techniky. Fantasy je relativnû
nov˘ pojem, dﬁíve se v podobném v˘znamu pouÏívalo sousloví sword&sorcery
neboli pﬁíbûhy meãe a kouzel (i kdyÏ by mne puntiãkáﬁi okﬁikli, Ïe to není jedno
a to samé). A H na konci patﬁí k hororu. Sci-fi je reakcí na rozvoj vûdy a techniky
a na zmûny, které v na‰em okolí, na Zemi i ve vesmíru vyvolávají. SF totiÏ vnímá vûdu a techniku jako nezbytnou souãást na‰eho Ïivota.
Byl to zvlá‰tû ARTUR C. CLARKE, pro kterého vûda a technika byla nositelem pokroku a pﬁíãinou pozitivních zmûn okolo nás. Podobnû chápal
úlohu SF tﬁeba IVAN JEFREMOV ãi ISAAC ASIMOV nebo FRANTI·EK BùHOUNEK. I negativní dopady vûdy a techniky ãi spoleãenského v˘voje
byly s velkou vypovídací silou zpracovány ﬁadou autorÛ – od GEORGE
ORWELLA a jeho románu 1984 aÏ po kyberpunkové knihy BRUCE STERLINGA, z filmÛ pak tﬁeba mÛÏeme citovat MATRIX nebo X-MEN.
Proti tûmto dvûma hlavním variantám SF stojí fantasy. Filmy NEKONEâN¯ P¤ÍBùH, POSLEDNÍ JEDNOROÎEC, chystaná trilogie PÁN PRSTENÒ

TIP PRO VÁS

(podle slavné pﬁedlohy J. R. R. Tolkiena) ãi kniÏní cyklus ÚÎASNÁ ZEMù-

Velká ãást toho, o ãem kdy od dob J. Verna a K. âapka sci-fi lite-

PLOCHA britského spisovatele TERRYHO PRATCHETTA jsou vynikající

ratura psala, se splnila. Doba mezi pﬁedpovûdí a uskuteãnûním

ukázky toho, jak mÛÏe vzniknout pﬁíbûh bez vûdy a techniky, pﬁíbûh, ve

nûjaké technické novinky se zkracuje…

kterém ve‰keré dovednosti konãí u ﬁemesel, zato se v nûm objevují kouzla

Pokud se o dûní ve sci-fi chcete dozvûdût víc, mÛÏete zkusit

a magie. Mimochodem, vûdûli jste, Ïe Terry Pratchett byl nûkolik let mluv-

nav‰tívit internetov˘ deník Sarden (http://pes.internet.cz/scifi/),

ãím jedné z anglick˘ch jadern˘ch elektráren?

kter˘ je sci-fi rubrikou známého Neviditelného psa Ondﬁeje

Horor pak je zaloÏen na zbytnûlém strachu. Narozdíl od fantasy mÛÏe v ho-

Neffa. Najdete tu upoutávky na vy‰lé knihy, kniÏní i filmové

roru technika mít svoje místo – vzpomeÀte na Vetﬁelce nebo na Terminátora.

recenze, pozvánky na akce, reportáÏe, rozhovory a spoustu

Okolo Ïánru SFFH vzniklo zajímavé spoleãenství lidí – poãátky mûlo uÏ

dal‰ích zajímavostí.
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úsporné bydlení
je alternativou pro život ve třetím tisíciletí

Dobu, kdy cedule
„Zhasni – šetříš elektřinu“
anebo „Nesvítí se někde
zbytečně?“ patřily k neodmyslitelnému koloritu všech
kanceláří a školních tříd, lze
stále ještě považovat za nedávnou minulost.

D

obu, kdy cedule „Zhasni – ‰etﬁí‰ elektﬁi-

Èovány pásy minerální plsti, vlny anebo tvaro-

nu“ anebo „Nesvítí se nûkde zbyteãnû?“

van˘ polystyrén.

patﬁily k neodmyslitelnému koloritu v‰ech
kanceláﬁí a ‰kolních tﬁíd, lze stále je‰tû pova-

„SÍDLIŠTNÍ PLÝTVAČI“

Ïovat za nedávnou minulost. Tûmito v˘straÏ-

·etﬁení energie závisí do znaãné míry na komplex-

n˘mi nápisy ov‰em ‰etﬁení energie a pﬁírody

ním ﬁe‰ení energetické politiky v rámci celého ob-

v tehdej‰ím âeskoslovensku zpravidla konãilo.

jektu, aÈ bydlíte v rodinném domku anebo v pa-

Objevily se po revoluci nûjaké nové metody,

neláku. JednotlivcÛm Ïijícím na sídli‰tích proto

technologie a zaﬁízení, která by vyrábûla ener-

moc moÏností nezb˘vá. Zde je alespoÀ pár tipÛ,

gii bez toho, aby neúnosnû zatûÏovala pﬁíro-

co mohou udûlat bez ohledu na vûk ti, kteﬁí to se

du? Kdo má ‰anci nûco zmûnit na úrovni indi-

‰etﬁením energie, respektive pﬁírody, myslí váÏnû.

viduálního bydlení? Star‰í lidé anebo dne‰ní

A jestli je‰tû nestojíte na vlastních nohou, nevadí,

studenti?

mÛÏete s rodiãi anebo spolubydlícími diskutovat,
jestli by se nûkteré z tipÛ opravdu nevyplatily.

NĚKDE V DOMĚ TÁHNE

bytû pﬁetopeno, mÛÏete si dovolit pﬁivﬁít tope-

na úsporu energie, je potﬁeba zateplit vnûj‰í

ní, vá‰ byt se totiÏ ãásteãnû ohﬁívá od sousedÛ.

obálku celého domu, jen tak se nám podaﬁí

Jestli máte v kuchyni star‰í elektrick˘ sporák

uchovat v domû energii vyrobenou spálením

s litinov˘mi plot˘nkami, vypínejte vaﬁiãe dﬁíve,

uhlí, plynu anebo elektﬁiny. Nejslab‰ími místy

neÏ je jídlo úplnû dovaﬁené. NeÏ se plot˘nka

kaÏdého domu jsou okna, dveﬁe a stﬁecha, ale

zchladí, chvíli to potrvá a to, co máte v hrnci,

velice ãasto také samotné stûny domu.

vám za tu dobu dojde. Malé mnoÏství ãehokoli

Co se t˘ãe oken, ﬁe‰ení jsou pomûrnû známá.

se dá upéct pohodlnû v remosce, nemusíte pﬁe-

KdyÏ nemáme v domû klasická dvojitá okna,

ce zapínat celou troubu. Velmi úsporné jsou

do kter˘ch si babiãky dávají kvûtináãe, mohou

rychlovarné konvice. Brambory uvaﬁíte úspornû-

b˘t ﬁe‰ením okna z dvojitého nebo trojitého

ji, kdyÏ na nû na zaãátku nalijete jiÏ horkou

skla, ale pomÛÏe i kvalitní izolace oken, která

vodu, kterou pﬁedem uvaﬁíte.

v domû jsou. Zateplení stﬁechy se provádí nûkolika zpÛsoby, nejãastûji jsou pod ta‰ky umis-

EKODÒM HELIOTROP
ve Freiburgu stojí na
„muﬁí noÏce“ a otáãí
se za sluncem.

8

Je-li vá‰ soused „pl˘tvaã“, kter˘ má ve svém

NeÏ zaãneme vybavovat domácnost zaﬁízeními

Nenechávejte pﬁes noc zapnutou televizi
v poloze stand by, televize v této fázi spotﬁebo-
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CO JE TO EKODÒM
V Informaãním centru âEZ v Praze
stojí zajímav˘ veﬁejnosti pﬁístupn˘
projekt. Jedná se o maketu domu
úsporného bydlení, která byla postavena podle pÛvodního návrhu inÏen˘ra Vladimíra Zeleného. Dají se zde nalézt ukázky témûﬁ v‰ech moÏností,
jak ‰etﬁit v obytném domû. Úsporn˘
domeãek lze chápat jako pﬁíklad
„jiného“ bydlení, které pﬁitahuje
zejména mladou generaci.

foto Miroslav Kuãera a Jan Hejcman

vává celou jednu desetinu energie, kterou potﬁe-

tory jsou dobﬁe kombinovatelné napﬁíklad s te-

dﬁeviny ãi rostliny. V˘hodné jsou kotle na bio-

buje, kdyÏ se na ní díváte. Poﬁiìte si záchodovou

peln˘mi ãerpadly.

masu zejména na vesnicích, tedy tam, kde jsou

nádrÏ se dvûma polohami pro splachování, po-

Ve ·védsku anebo sousedním Rakousku je

poﬁizovací náklady dﬁeva a jin˘ch druhÛ bio-

kaÏdé nepotﬁebujete vypl˘tvat celou nádrÏ vody,

v souãasnosti nainstalováno pﬁes sto tisíc tepel-

staãí poloviãní mnoÏství. A koneãnû, neperte,

n˘ch ãerpadel, zatímco u nás je jich ﬁádovû tisíc.

kdyÏ nemáte praãku dostateãnû naplnûnou.

Tepelná ãerpadla vyuÏívají nízkopotenciální teplo

úspornûji a ekologiãtûji neÏ dosud a nevíte pﬁe-

Praãka, která nemá speciální funkci pro praní

ze zemû, vzduchu ãi vody. Toto teplo je bûÏn˘m

snû jak na to? První dÛleÏité pravidlo zní: neÏ

poloviãního mnoÏství prádla, vypl˘tvá stejné

zpÛsobem díky své nízké teplotû nepouÏitelné.

zaãnete s amatérsk˘m zateplováním domu, ná-

mnoÏství vody a elektﬁiny, aÈ je praãka plná ãi

Tepelná ãerpadla v‰ak dokáÏí i relativnû nízkou te-

kupem kotlÛ na biomasu ãi obﬁích solárních pa-

poloprázdná.

plotu pﬁetransformovat na teplo s dobﬁe vyuÏitel-

nelÛ, obraÈte se na energetické poradce a odbor-

nou teplotou. Odebírají teplo ze zemû pomocí re-

níky na ekologické bydlení.

Velk˘m „Ïroutem“ energie v domácnosti b˘vají
také star‰í lednice. Zkontrolujte, kolik eletﬁiny

gistrÛ uloÏen˘ch v r˘hách v nezámrzné hloubce ãi

va‰e ledniãka spotﬁebuje, ale hlavnû na ni nene-

v hlubinn˘ch vrtech.

chejte svítit slunce a nestavte ji vedle topení.

Dal‰ím alternativním vyuÏiteln˘m zdrojem

masy nízké.
Chcete hned anebo v budoucnosti zaãít bydlet

A chcete-li opravdu ‰etﬁit energii a také svoji
kapsu, ﬁeknûte jim v‰e. Nebojte se dát specialistÛm co nejvíce informací o tom, kde vá‰ dÛm

energie je biomasa. Spalováním biomasy, tedy

stojí, jak je postaven, kolik z jeho plochy ob˘váte

JAK SI CHYTIT SLUNCE

dﬁeva, dﬁevního odpadu, rostlin, slámy, ale na-

a kolik ãlenÛ má va‰e domácnost.

Mnohem více moÏností k úsporám energie se

pﬁíklad i skládkového plynu, je moÏné vytápût

·patnû propoãítaná energetická soustava

v porovnání s obyvateli panelov˘ch domÛ nabízí

rÛznû velké objekty. Speciální kotle na bioma-

domu ãi ‰patnû nainstalovaná – byÈ i drahá –

majitelÛm rodinn˘ch domkÛ a vilek. ¤e‰ení pro

su se li‰í od bûÏn˘ch kotlÛ na uhlí. Ekologické

úsporná zaﬁízení mohou totiÏ nakonec b˘t víc

úsporné bydlení je nûkolik a lze je navíc kombi-

jsou zejména proto, Ïe vyuÏívají ke spalování

k pláãi neÏ k uÏitku.

novat tak, aby se koneãná úspora energie maxi-

obnovitelné zdroje – zejména rychle rostoucí

Tereza Krobová

malizovala. Vedle jiÏ zmínûn˘ch izolaãních opatﬁení sem patﬁí pﬁedev‰ím zaﬁízení na v˘robu
energie z alternativních zdrojÛ.
Jsou to sluneãní panely neboli kolektory, které vyuÏívají energii ze slunce k ohﬁevu vody.
Teplou uÏitkovou vodu, která tak vznikne, lze
v zimû vyuÏít v topném systému a v létû ji mÛÏeme svést napﬁíklad od bazénu. Solární kolek-

KAM PRO RADU?
Infolinka âeské energetické agentury
tel.: 0800 155 211
www.ceacr.cz
âENES, Poradenství v energetice
Novotného lávka 5, Praha 1
tel.: (02) 21 08 23 98 | email: ces@csvts.cz
www.ekowatt.cz/hyperporadna.php3
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ukradli mi mobil
Především je třeba říci, že
záleží na tom, jaký máte program služeb. Pokud jste vlastníky Twistu nebo GO karty,
začněte se pomalu smiřovat
s tím, že své číslo už zřejmě
zpátky nedostanete...

J

e‰tû pﬁed nûkolika lety si ãlovûk dokázal

TakÏe – neÏ se odborníci na nûãem shodnou,

s mobilním telefonem pﬁedstavit tak nanejv˘‰

budeme se radûji vûnovat nebezpeãí men‰ímu,

„podnikatele“ s fialov˘m sakem, zlat˘m ﬁetûzem

ale rozhodnû velmi nepﬁíjemnému – krádeÏím.

kolem krku a zlat˘mi zuby. Dnes se s nimi setkáte

Dennû pﬁib˘vají na policii desítky hlá‰ení ukra-

na kaÏdém kroku, zvlá‰È pro studenty se stal ne-

den˘ch, zapomenut˘ch a ztracen˘ch telefonÛ.

zbytnou souãástí kaÏdodenního Ïivota.

·ance na nalezení je v‰ak mizivá.

Snad nejãastûji se ve spojitosti s mobily mluví
o nebezpeãí elektromagnetick˘ch vln, které pﬁí-

Co mám tedy udûlat, kdyÏ zjistím, Ïe mi nû-

stroj vyzaﬁuje. ·kodí lidskému mozku? Mohou

kdo ukradl mobil?

zpÛsobit rakovinu? Vûdci celého svûta si nad tím

Pﬁedev‰ím je tﬁeba ﬁíci, Ïe záleÏí na tom, jak˘

marnû lámou hlavu jiÏ nûkolik let. ·kodlivost se

máte program sluÏeb. Pokud jste vlastníky Twis-

prokázat nepodaﬁilo, ne‰kodnost ov‰em také ne.

tu nebo GO karty, zaãnûte se pomalu smiﬁovat

JAK ZÁŘÍ VÁŠ MOBIL
viditelné
záření
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s tím, Ïe své ãíslo uÏ zﬁejmû zpátky nedostanete, o telefonu
nemluvû. Ani Eurotel ani Paegas totiÏ zablokování SIM karet
a tedy telefonního ãísla u pﬁedplacen˘ch programÛ neumoÏÀují. Pokud v‰ak máte jak˘koliv pau‰ální program nebo
Oskartu, je va‰e situace o nûco rÛÏovûj‰í. Stejnû jako vás
mÛÏe operátor zablokovat, pokud nezaplatíte úãet, mÛÏe

LEDOVĚ CHLADNÝ NEUROTIK

CHRISTOPHER WALKEN

zablokovat kartu i v pﬁípadû, Ïe ji nûkdo i s va‰ím telefonem

Na první pohled by se mohlo zdát, Ïe jej nic

odcizí. A od okamÏiku zablokování se zlodûj nebude moci pﬁi-

nedovede vyvést z jeho stoického klidu.

hlásit do sítû – natoÏpak telefonovat na vá‰ úãet, nebo do-

KdyÏ se mu ale chvíli díváte do jeho chlad-

konce pﬁijímat hovory urãené pro vás. Va‰e SIM karta se tak

nû modr˘ch oãí, rozmyslíte si kaÏd˘ pohyb

zmûní na bezcenn˘ kousek plastu a kovu a vy mÛÏete poÏá-

navíc, aby se právû ve va‰em pﬁípadû nesta-

dat o novou. BohuÏel to nebude úplnû zadarmo – klienti Eu-

la ta v˘jimka, která potvrzuje pravidlo. Ho-

rotelu zaplatí za novou kartu pûtistovku, majitelé Oskara ãi

voﬁím z vlastní zku‰enosti. KdyÏ se ke mnû

Paegase dokonce tisíc korun.

v prÛbûhu na‰eho rozhovoru naklonil, pod-

A proã tato sluÏba nefunguje u GO a Twistu? Aby operátor

vûdomû jsem se stáhl zpátky. Vsadím se, Ïe

mohl kartu zablokovat, potﬁebuje samozﬁejmû nûjak identifi-

energie, která z nûj vyzaﬁuje by se dala klid-

kovat jejího majitele. U pau‰álních programÛ je to jasné –

nû zmûﬁit nûjak˘m existujícím zaﬁízením.

máte s operátorem uzavﬁenou smlouvu. U Oskarty se zase

Christopher Walken (nar. 31. 3. 1943

mÛÏete registrovat, aÈ uÏ odesláním odpovûdní karty nebo

v New Yorku) pﬁipomíná pavouka, kter˘, aÏ

na Internetu. Majitelé GO a Twist karet mají smÛlu v tom, Ïe

na krátké chvilky neklidu, kdy rychl˘mi úsporn˘mi pohyby utahuje pavuãinu, bez hnutí

jejich operátoﬁi u pﬁedplacen˘ch karet Ïádnou evidenci zá-

vyãkává, co mu osud pﬁinese pod kusadla. Takov˘ je ve sv˘ch nejlep‰ích rolích, ve kte-

kazníkÛ nevedou.

r˘ch jsme ho u nás mohli vidût: nájemn˘ zabiják (Nebeská brána), BondÛv protivník

NejdÛleÏitûj‰í je zavolat operátorovi ihned poté, co ztrátu

rozhodnut˘ zniãit Silicon Valley (Vyhlídka na vraÏdu), rádce a poku‰itel boxera Johnny-

ãi krádeÏ telefonu zjistíte. V‰echny hovory uskuteãnûné do

ho Walkera (Homeboy), obávan˘ mafián konající osobit˘m zpÛsobem dobro (Král New

okamÏiku, kdy operátor va‰i kartu zablokuje, jdou totiÏ stále

Yorku), bezskrupulózní milionáﬁ Max Shreck (Batman se vrací), gangster, co od ãtyﬁi-

na vá‰ úãet, a není jistû tﬁeba pﬁipomínat, Ïe napﬁíklad hodi-

aosmdesátého nikoho nezabil (Pravdivá romance), samotn˘ ìábel (BoÏí armáda), ãi

nov˘ hovor do ciziny mÛÏe na úãtu vykouzlit nehezky vyso-

zjizvená tváﬁ se samopalem (Poslední zÛstává). Walken jednou prohlásil, Ïe by si rád

kou ãástku.

‰lehnul nûjakou naprosto normální roli. Ale jen v˘jimeãnû se mu podaﬁilo svému pﬁedur-

Pﬁipravte se na to, Ïe pﬁi oznámení krádeÏe bude chtít ope-

ãení uniknout a ani potom to zdaleka nebyly postavy tak úplnû normální: mladík zvan˘

rátor sly‰et nejen telefonní ãíslo zmizelé karty, ale také dal‰í

Ucho, pomáhající zku‰enému kasaﬁi (Záznamy o Andersonovi), b˘val˘ voják z války ve

údaje, jako je PIN, PUK a ãíslo smlouvy ãi klientské ãíslo.

Vietnamu stiÏen˘ ztrátou rozumu (Lovec jelenÛ – získal za nûj Oscara), jasnozﬁivostí na-

Eurotel jako jedin˘ z operátorÛ nabízí jak pro pau‰ály, tak

dan˘ vûdec Michael Brace (Mrtvá zóna), muÏ pronásledovan˘ mimozem‰Èany

i pro uÏivatele GO zablokování nejen SIM karty, ale také mo-

(Spojení), úchyln˘ boháã z Benátek (Podivná pohostinnost) nebo ãestn˘ voják, kter˘

bilního telefonu podle ãísla IMEI, coÏ je jakési „rodné ãíslo“

splnil svÛj slib i kdyÏ to muselo pûknû bolet (Pulp Fiction, Historky z podsvûtí).

telefonu. Tím zlodûji znemoÏníte dal‰í pouÏívání telefonu
v síti Eurotel. U vût‰iny telefonÛ lze IMEI zmûnit, takÏe je otáz-

Jak byste shrnul svou hereckou kariéru?

kou, zda to má v˘znam.

„Zaãínal jsem na divadle v muzikálech, a samozﬁejmû také komediích. Tenkrát jsem

Dal‰ím krokem by mûlo b˘t ohlá‰ení události na policii. Do

dokonce uvaÏoval, Ïe se stanu choreografem. Pak se objevily první filmové role

protokolu popi‰tû nejen jak a kde byl telefon odcizen, ale také

a najednou ze mû byl specialista na temné postavy. Dospûl jsem ov‰em k názoru, Ïe

v‰echny údaje o telefonu – tedy jaká je to znaãka a typ, rok v˘-

hrát zlosyny je snaz‰í neÏ tﬁeba hrát komické postavy.“

roby, ãíslo IMEI, ãíslo SIM karty, barva, nestandardní kryt atd.
Také mÛÏete „nálezci“ zkusit zavolat a poÏádat ho o vrácení

Vá‰ zajímav˘ vzhled mÛÏe b˘t i svazující...

telefonu nebo alespoÀ karty. Zejména pokud máte Twist ãi

„KaÏd˘ nûjak vypadáme. S tím nic nenadûláte. Mohl bych si nechat udûlat plastickou

GO, je to asi jediná moÏnost, jak dostat své telefonní ãíslo

operaci, ale pak bych asi vypadal je‰tû zvlá‰tnûji.“

zpût. JenÏe jestli jste se stali obûtí profesionálního zlodûje,
a jestli máte cennûj‰í telefon, je to velmi pravdûpodobné –

Vidûli jsme vás i v nûkolika poãítaãov˘ch hrách. Jak˘ je rozdíl v jejich natáãení

budete volat marnû. První, co udûlal, bylo, Ïe va‰i SIM kartu

oproti filmu?

zahodil. Naopak urãitá ‰ance na dohodu je u náhodného zlo-

„Hrát pro CD ROM je úplnû jiné, neÏ pro filmové diváky. V˘roba hry pro CD je velmi

dûjíãka nebo ne zcela poctivého nálezce. Tady je moÏné, Ïe

rychlá, cel˘ jeden ‚film‘ jsme udûlali za dva dny. Natáãí se v místnosti, která je celá

se dotyãn˘ po chvilce pﬁemlouvání spokojí s náleÏit˘m

modrá, a jste tam sami s kamerou.“

„nálezn˘m“ – napﬁíklad jinou SIM kartou, kterou mu koupíte.
âasto vzbuzujete na plátnû hrÛzu. Z ãeho máte v Ïivotû nejvût‰í strach vy?

Ale rozhodnû na to nelze spoléhat.
Také na pátrání na vlastní pûst mÛÏete s klidn˘m srdcem

„Z bláznÛ. A z rakoviny.“

zapomenout, zejména pokud Ïijete na vût‰ím mûstû, kde je
bazar pomalu na kaÏdém druhém rohu. Navíc ve vût‰inû pﬁí-

Ani nejobyãejnûj‰í charaktery nejsou ve va‰em podání tak úplnû normální.

padÛ se telefon, zejména jde-li o nûkter˘ z hitÛ sezóny, v ba-

„Nevím, co je normální. Kdo je normální? Kdo to mÛÏe hodnotit? Stra‰nû rád bych si

zaru pﬁíli‰ neohﬁeje. VydrÏí leÏet na pultu nebo ve v˘loze nej-

zahrál chlápka kter˘ má Ïenu, hezk˘ mal˘ dÛm, hromadu dûtí, psa a moÏná trochu

v˘‰e dva aÏ tﬁi dny a poté si ho nov˘ majitel ‰Èastnû odná‰í

zpívá a nikde nejsou Ïádné zbranû a zabíjení, jenÏe takové role mi nikdo nenabízí.“

s pocitem v˘borné koupû, aniÏ by tu‰il, Ïe má vlastnû kradeA jak dobíjí herec nenormálních rolí energii?

né zboÏí.
Smiﬁme se tedy s tím, Ïe pokud nám telefon opravdu nûkdo
odcizí, uÏ jej s nejvût‰í pravdûpodobností mÛÏeme oplakat.
Tomá‰ Honzák

„Îiji v Connecticutu, stranou od lidí, v lesích, v hezkém domû. Se svou Ïenou jsem uÏ
osmadvacet let, coÏ je pro herce velmi dlouhá doba. Îiji velmi bûÏn˘m Ïivotem. Rád
plavu, mám svÛj bazén, ãtu knihy...“

Marek Dobe‰ | foto Radovan ·ubín
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na boubín, ale s kyslíkem
Není to žádný únos či přepadení: parta přiopitých holobrádků nemá na obličeji škrabošky,
ale podivný zvlněný kus plexiskla spojený hadicí s bombou na zádech. Chystají se na akci,
jež nemá v historii českého sportu obdoby: prvovýstup na Boubín s kyslíkovými přístroji.

V

pﬁetopeném motoráãku, kter˘ se tempem

ale celá oblast jednou velkou kolonií, zmínûnou

umírajícího kraba plazí nahoru ke Kubovû

silnici lemují stáda trpaslíkÛ a stopaﬁek, jídelní líst-

Huti, mÛÏe b˘t tak dvacet, moÏná pûtadvacet lidí.

ky jsou psány kvazinûmãinou... Symptomatická je

Kromû jedné skupinky rozjaﬁen˘ch studentíkÛ

sousední vesnice Vlãí Jámy, v níÏ je ‰est budov:

samí místní, jedoucí jako kaÏdé ráno z Lenory na

dvû chalupy, dva kravíny a dva veﬁejné domy.

Kubovu HuÈ obsluhovat nûmecké turisty. Venku

Kubova HuÈ, dal‰í moÏné v˘chodisko pro v˘stup

svítá, snûÏí a mrzne aÏ pra‰tí, ve vlaku je tma (drá-

na krále ‰umavsk˘ch hor, je cca o dvû stû padesát

hy ‰etﬁí, kde mÛÏou) a odporné vedro. Cestující

metrÛ v˘‰, a k vrcholu je to také podstatnû blíÏe.

dospávají – pﬁed ‰ichtou je kaÏdá minuta dobrá –

Nev˘hodou obce je to, Ïe leÏí na zmínûném hlav-

aÏ do chvíle, kdy jeden ze studentÛ, kterému

ním tahu. VÛbec nejlep‰í variantou je spánek

ostatní ﬁíkají Docent, zaﬁve: „Masky nasadit!“ Není

v Lenoﬁe a ranní pﬁesun vlakem na HuÈ. Tento zpÛ-

to Ïádn˘ únos ãi pﬁepadení: parta pﬁiopit˘ch ho-

sob léta zvolila devûtadvacátého prosince loÀské-

lobrádkÛ nemá na obliãeji ‰krabo‰ky, ale podivn˘

ho roku také slavná expedice. Otázku spánku vyﬁe-

zvlnûn˘ kus plexiskla spojen˘ hadicí s bombou na

‰ila za tﬁeskut˘ch mrazÛ tím nejjednodu‰‰ím zpÛ-

zádech. Chystají se na akci, jeÏ nemá v historii ães-

sobem. Jeden z nás má v Lenoﬁe chatu.

kého sportu obdoby: prvov˘stup na Boubín s kyslíkov˘mi pﬁístroji.
To, co bylo pÛvodnû recesistick˘m, u piva vznik-

VÝSTUP ZAČÍNÁ
Aã se Kubova HuÈ bûhem posledních let zmûnila

l˘m nápadem, stalo se bûhem posledního roku na-

k nepoznání, nûkteré vûci zÛstávají stejné.

prosto váÏnû mínûnou a peãlivû pﬁipravovanou akcí.

Na rozcestníku u nádraÏí je stále (pr˘ uÏ dvacet
let) cedule KUBOBA HUË a na nádraÏní budce je

12

VZHŮRU, ALE ODKUD?

vydrápáno nesmrtelné BÛh je gay. Místní nádra-

Optimálním místem k zaloÏení základního tábora

Ïí je se sv˘m bez ãtyﬁ metrÛ jedním kilometrem

pro v˘stup na Boubín je letovisko Lenora. Na sou-

nadmoﬁské v˘‰ky nejvy‰‰ím v republice, není

toku Teplé Vltavy s ¤asnicí tu v létû funguje cosi,

tedy divu, Ïe Docent dal povel nasadit masky uÏ

ãemu mapy ﬁíkají veﬁejné táboﬁi‰tû. Lenora má

ve vlaku. (Docent sice nemá Ïádn˘ akademick˘

také tu v˘hodu, Ïe neleÏí pﬁímo na hlavním tahu

titul, zato má ale zajímavou pﬁezdívku.) Do pﬁí-

na nedalek˘ hraniãní pﬁechod StráÏn˘-Philipps-

strojÛ se „leze“ dost sloÏitû a dlouho – jsou to

reut, takÏe se tu je‰tû lze domluvit ãesky. Jinak je

staré tûÏké krámy, které se údajnû pouÏívaly ve
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Vysoké Asii na pﬁelomu padesát˘ch a ‰edesát˘ch let, kaÏd˘ si tedy rozmyslí
jak˘koli zbyteãn˘ pohyb.
V˘stup z Huti na Boubín vede zpoãátku témûﬁ po rovinû. Po modré znaãce se tu
v zimû pohybují desítky bûÏkaﬁÛ a nastává klasické dilema zimních chodcÛ: jít
mimo stopu a zapadat po kolena, nebo nekﬁesÈansky ‰lapat ve stopû? Po nûkolika

KDYŽ SE DOMA ZEPTÁM,
NIKDO MI NEODPOVÍ...

krocích rozum vítûzí nad srdcem. „To je prasárna,“ zaﬁve b˘val˘ Ïákovsk˘ mistr
republiky v biatlonu Houmles, av‰ak se skﬁípûním zubÛ se pﬁidává ke vût‰inû.

Konãím stﬁední ‰kolu a mám strach z toho, co mû ãeká, jestli to

Snûhu je tu témûﬁ pÛl metru, tím bychom neprorazili.

zvládnu. Mám strach, Ïe nejsem pﬁipraven˘ se starat o sebe sám.
Tomá‰ L., 19 let, Bﬁeclav

PEKLO
V polovinû cesty na vrchol, u Srní hlavy (cca 1250 m. n. m.) je jasné, Ïe „umûl˘“

TvÛj strach i obavy jsou naprosto v poﬁádku. To v‰ak neznamená, Ïe

kyslík vystaãí sotva na cestu nahoru. Zastavujeme snad po kaÏd˘ch deseti krocích,

tyto emoce musejí b˘t i nadále souãástí tv˘ch pocitÛ. BezdÛvodnû se

opíráme se o stromy a pereme se o paﬁezy. Jediné dvû Ïenské úãastnice v˘pravy,

nepodceÀuj a nepodezﬁívej, Ïe ti nûkteré vûci nejdou. To by tû moh-

jejichÏ neuvûﬁitelná pﬁíjmení ·alamounová a ·amanová jiÏ léta matou na‰e rodi-

lo do budoucna znaãnû znev˘hodnit. Mûj svoji hodnotu pod kontro-

ãe, a jeÏ nás doprovázejí bez pﬁístrojÛ coby morální vzpruha, prohla‰ují náhle, Ïe

lou. Postrádá‰-li sebedÛvûru, negativní my‰lenky si lehce najdou ces-

‰lapeme pomalu, a pod trapnou záminkou, Ïe nám cestu ulehãí pro‰lapáváním

tu na povrch. Bude‰-li jednat nejistû, spí‰e se lidé od tebe odtáhnou,

stopy, vyráÏejí napﬁed. Îeno, tvé jméno je fale‰!

neÏ aby ti pomohli. Potﬁebuje‰ získat více sebedÛvûry. VyhodnoÈ si,

Kousek pod Johnov˘m kamenem (1310 m. n. m.) dochází Houmlesovi kyslík.
Padesát v˘‰kov˘ch metrÛ pod vrcholem. Vzteky pra‰tí s pﬁístrojem do snûhu

jaké má‰ dobré vlastnosti a pﬁednosti. Nestyì se a v hodnocení buì
objektivní – je tvoje a pro tebe.

a odmítá pokraãovat. Pak si hodí bomby opût na záda a stoupá s námi dál. Tahá

Z tvého dopisu vypl˘vá, Ïe má‰ jasno v tom, co chce‰ v budoucnu

se s deseti kily, která mu jsou úplnû nanic. Geroj!

dûlat. To je základ, kterého se potﬁebuje‰ drÏet.

ALPY I TEMELÍN

umût vypoﬁádat. Raduj se z nového, co pozná‰ a snaÏ se najít ve

U rozcestí modré, Ïluté a ãervené znaãky je uÏ v‰e jasné: Sen mnoha generací

v‰em to dobré. I kdyby nic jiného, vÏdy ti nov˘ záÏitek pﬁinese ales-

ãesk˘ch horolezcÛ se splní. Je‰tû poslední táhl˘ hﬁeben, závûreãn˘ v˘‰vih a v jede-

poÀ pouãení. A také si pamatuj, Ïe jeden neúspûch z tebe neudûlá

náct hodin padesát sedm minut uÏ není kam stoupat. ·umav‰tí bohové pustili

neúspû‰ného ãlovûka.

Cel˘ Ïivot ãlovûk prochází urãit˘mi zmûnami a musí se s nimi

ãlovûka s kyslíkov˘m pﬁístrojem poprvé na svÛj trÛn! Navíc mu poskytli nepopsa-

Mgr. Vûra Husáková

telnû nádhern˘ v˘hled. Na západû mezi stromy prosvítá alpsk˘ Watzmann, pﬁi pohledu do lÛna zemû ãeské jsme nemohli pﬁehlédnout její chloubu z nejvût‰ích,

Jsem studentem vysoké ‰koly. JelikoÏ bydlím 80 km od univer-

jadernou elektrárnu Temelín (Houmles poté spáchal intelektuální harakiri, kdyÏ se

zitního mûsta, nebyly mi pﬁidûleny koleje. Sehnal jsem si proto

vsadil o pût piv, Ïe jsou to Dukovany.)

ubytování v soukromí, podnájem v zaﬁízené garsonce. Pﬁed nû-

I pﬁes toto a jiná drobná intermezza zÛstal v nás z celé akce skvûl˘ dojem.

kolika t˘dny mû moje bytná vyzvala, abych si vyklidil svoje vûci,

Sestup jsme pﬁeÏili, ukázali jsme lidstvu kudy dál, ‰tûstí nám pﬁálo, poãasí také

svÛj poÏadavek odÛvodnila tím, Ïe hodlá dát garsonku do pod-

(nejsou to v horách synonyma?), nikdo se nezranil, i regenerace probûhla zdárnû.

nájmu ãlovûku, kter˘ jí zaplatí víc, neÏ já. VyhroÏovala, Ïe pokud

Zásluhu na tom má zejména hospoda ve vsi ZátoÀ, do níÏ vede z Boubína modrá

si vûci nevyklidím, vymûní zámek a pﬁiãte mi ho k úhradû. Má na

znaãka. (Do té vsi.) Sestup je kvÛli orientaci znaãnû obtíÏn˘ – znaãek málo, svûtla

nûco takového právo? Co mám dûlat?

velmi brzy a rychle také. Doporuãuje se baterka a silná touha po obãerstvení.
Asi po kilometru sestupu narazíte na slavn˘ Boubínsk˘ prales, kter˘ má tu zajíma-

Z va‰eho dotazu bohuÏel nevypl˘vají nûkteré základní skuteãnosti

vou vlastnost, Ïe za tmy vypadá jako úplnû normální les.

nutné pro právní kvalifikaci vzniklého problému. Je bohuÏel obvy-

Ze Zátonû se pak lze dostat dvûma zpÛsoby: buì po ãtyﬁech do Lenory

klé se v podobn˘ch pﬁípadech spoléhat na ústní dohodu mezi ma-

(asi 2 km), anebo po ãtyﬁech na vlak (také asi 2 km) a vlakem do Lenory (asi 4 km).
-end-

jitelem, pﬁípadnû nájemcem bytu a zájemcem o bydlení, tj. podnájemníkem.
Je-li osoba pronajímající byt souãasnû jeho vlastníkem, mÛÏe b˘t
sjednána smlouva nájemní. Tato smlouva musí b˘t sjednána v písemné formû, jinak je neplatná. Pouze pﬁi ústní dohodû ke vzniku
nájemního vztahu nedojde, a va‰e bydlení závisí pouze na vÛli majitele bytu. Platná nájemní smlouva mÛÏe b˘t pronajimatelem jednostrannû ukonãena pouze v˘povûdí, k níÏ musí dát souhlas soud.
Je-li osoba pronajímající byt pouze jeho nájemcem (ãlenem bytového druÏstva), mÛÏe b˘t sjednána podnájemní smlouva jen s písemn˘m souhlasem pronajimatele (vlastníka bytu nebo druÏstva).
Samotná smlouva o podnájmu v‰ak nemusí mít písemnou formu.
Doporuãuji v‰ak uzavﬁít podnájemní smlouvu písemnû a sjednat v ní
základní podmínky, kter˘mi jsou v˘‰e a splatnost podnájemného,
skonãení podnájmu, zejména moÏnost dát v˘povûì atp.
Mgr. Marek Uhlíﬁ

DO TÉTO PORADNY JSME POUÎILI DOTAZY, SE KTER¯MI âASTO PRACUJÍ ODBORNÍCI P¤I SVÉ PRAXI. P¤Í·Tù TU MÒÎE B¯T
ODPOVùë I NA VA·Í OTÁZKU.
PI·TE NA ADRESU: ATYPO S. R. O., DLOUHÁ 39, 110 00 PRAHA 1
NEBO MAILUJTE NA ATYPO@TELECOM.CZ
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nenechte si ujít!
C

hcete se dozvûdût nûco o tom, jak potﬁe-

mobilÛ. A nakonec se vûdû podaﬁilo proniknout

ba energie provázela lidstvo od samého

aÏ do samého nitra hmoty, spoutat jadernou

jeho zrodu a jak se posléze stala hybnou silou
a stûÏejním problémem moderní technické

energii a vyuÏít její obrovskou sílu.
Zasvûcené a zajímavé pohledy na energii z rÛz-

civilizace? Od okamÏiku, kdy se pravûk˘ ãlo-

n˘ch stran, pestr˘ kaleidoskop technick˘ch vyná-

vûk nauãil ovládat oheÀ, kter˘ mu pﬁiná‰el

lezÛ, stovky jmen a osudÛ v˘znamn˘ch technikÛ

teplo i ochranu, získal v˘znamn˘ zdroj ener-

a vûdcÛ, desítky pozoruhodn˘ch pﬁíbûhÛ i pro-

gie. A byla to energie skrytá ve vûtru, která

blematiku energetick˘ch nárokÛ na Ïivotní pro-

pohánûla lopatky vûtrn˘ch ml˘nÛ a plachetní

stﬁedí podává populární obrazová encyklopedie

lodû na jejich dalek˘ch cestách za neznámem.

Velká kniha o energii kolektivu ãesk˘ch autorÛ,

Vod-ní energie zase roztáãela kola ml˘nÛ,

která se na pultech knihkupectví objevila kon-

hamrÛ ãi ãerpadel a dodnes Ïene turbíny vod-

cem dubna tohoto roku.

ních elektráren vyrábûjících elektﬁinu – ener-

Kniha shrnuje pﬁístupnou formou v‰e podstat-

gii, bez které bychom si dne‰ní svût uÏ vÛbec

né v tomto oboru, je v‰ak mimoﬁádná pﬁedev‰ím

nedovedli pﬁedstavit.

zpracováním, které se v mnoha smûrech blíÏí for-

Pokrok pﬁinesl lidstvu majestátní parní stroj

mû umûlecké publikace.

a spalovací motor pohánûjící dnes miliony auto-

TIP PRO VÁS
Velkou knihu o energii si mÛÏete objednat na telefonním ãísle 02/2408 2681
nebo mailem na info@mail.cez.cz, nebo vystﬁihnûte objednací lístek a po‰lete na
adresu: âEZ, a. s., oddûlení komunikace, Jungmannova 29, 111 48 Praha 1.

objednávám

VELKOU KNIHU O ENERGII
(na dobírku za speciální pﬁedvánoãní cenu 199 Kã)
Jméno
Adresa
Datum
Podpis
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VÍTE, CO JE TO ARABELA?

DANA. Tûleso turbíny ve strojovnû
JE Temelín je dlouhé 60 m.

T

i, kdo tvrdí, Ïe je to pÛvabná princezna z televizního seriálu, mají sice pravdu, ale ona se tak jmenuje také neménû krásná a navíc nejvût‰í turbína na svûtû o v˘konu 1500 MW, vyrobená pro

francouzskou jadernou elektrárnu v Chooz B. Nezapﬁe, Ïe je Ïenského rodu a má své rozmary – pﬁi jejím spou‰tûní ji museli dlouho a peãlivû ladit, stejnû jako nyní turbínu v Temelínû.
Ta temelínská se jmenuje Dana podle své kmotry Dany Vojtíkové, pracovnice elektrárny, která ji lahví
‰ampaÀského pokﬁtila 30. kvûtna 1996. Hned po kﬁtu ãekala temelínskou turbínu Danu první zatûÏkávací
zkou‰ka – 25 otáãek za minutu. V plném provozu se toãí aÏ 3000 otáãkami za minutu.
–duf–

WILSONOVA DIFUSNÍ

MLŽNÁ KOMORA
Î

ijeme v moﬁi neviditelného záﬁení, radioaktivita je
pﬁirozenou souãástí na‰eho okolí i kaÏdého z nás,

z vesmíru pﬁicházejí neustále kosmické paprsky. MlÏná
komora (cel˘m odborn˘m názvem Wilsonova difuzní mlÏná komora) je jedním z mála zaﬁízení, které nám umoÏní
vidût na vlastní oãi alespoÀ dráhy tûchto ãástic.

PRINCIP PRÁCE
V tenké vrstvû pﬁesycen˘ch par izopropylalkoholu zpÛsobí prolétající ãástice ionizaci – vznik iontÛ a voln˘ch
elektronÛ. Na tûchto iontech se podél dráhy ãástice kondenzují páry na drobné kapiãky. Tuto stopu malink˘ch kapiãek pak vidíme.
âástice, jejichÏ dráhy pozorujeme, pocházejí z konstrukãních materiálÛ komory, okolního prostoru, z hlubin
vesmíru i z nás samotn˘ch, kteﬁí se na komoru díváme.
–duf–

BUBLINKOVÁ KOMORA. Na obdobném principu jako mlÏná
komora fungují i dal‰í zobrazovací zaﬁízení, napﬁíklad bublinková komora, z níÏ je ná‰ obrázek. Ta se pouÏívá k zobrazování reakcí pﬁi sráÏkách elementárních ãástic.

NA MLÎNOU KOMORU SE MÒÎETE P¤IJÍT PODÍVAT
DO INFORMAâNÍHO CENTRA âEZ V JUNGMANNOVù
ULICI V PRAZE (TEL. 02/2408 2717).
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mensa čr
M

ensa je svûtová organizace zaloÏená v roce 1946 v Oxfordu. âlenem se mÛÏe stát kaÏd˘, kdo
dosáhne v testu inteligence, schváleném mezinárodním dozorãím psychologem Mensy Inter-

national, v˘sledku mezi horními dvûma procenty celkové populace (v testech uÏívan˘ch v âR odpovídá ãíslu 130). Pro ãlenství nejsou nutné Ïádné jiné pﬁedpoklady. Spoleãnost Mensa provádí základní testování IQ, popﬁ. uznává testy podstoupené u psychologÛ splÀující následující podmínku.
Test námi pouÏívan˘ není závisl˘ na nabyt˘ch vûdomostech, kulturním, jazykovém a spoleãenském
zázemí. Jedná se o vyhledávání logick˘ch vazeb mezi grafick˘mi symboly. Cílem Mensy je zkoumat
a rozvíjet lidskou inteligenci ve prospûch lidstva, podporovat v˘zkum vlastností, znakÛ a vyuÏití inteligence a vytváﬁet stimulující intelektuální a spoleãenské prostﬁedí pro své ãleny. Ve více neÏ 100 zemích svûta má nyní okolo sto tisíc ãlenÛ. Mensa âR má asi 1 200 ãlenÛ.
Vzhledem ke sv˘m cílÛm se Mensa âR snaÏí pÛsobit na rozvoj du‰evních vlastností veﬁejnosti zveﬁejÀováním hádanek, hlavolamÛ a kvízÛ – pﬁi ﬁe‰ení logick˘ch problémÛ se dosahuje nenásilnû a pﬁitom velmi úãinnû v˘‰e uvedeného. I z toho dÛvodu jsem pﬁivítal moÏnost spolupracovat s tímto ãasopisem a doufám, Ïe bude úspû‰n˘ a oblíben˘.

Václav Foﬁtík

úlohy
1] Urãete, co patﬁí místo otazníku

4] Vyberte, které z uveden˘ch pﬁísloví jsme upravili.

26 – 31 – 37 – 44 - ? – 61 – 71

a) Ranní ptáãe, dál doskáãe.
b) Nejdﬁív práce, potom koláãe.

2] Pﬁiﬁaìte k sobû – dramatici a jejich díla
1) A. P. âechov

a) Bouﬁe

2) Euripides

b) ·kola pomluv

3) Moliére

c) Antigona

4) E. O’Neill

d) Tanec smrti

c) Jednou mûﬁ, dvakrát ﬁeÏ.
d) Z cizího krev neteãe.

5] Vyberte, která dvojice slov má podobn˘
logick˘ vztah jako ta zadaná (ãas – sekunda)

5) J. Osborne

e) Jak je dÛleÏité míti Filipa

a) Síla – Newton

6) A. N. Ostrovskij

f) ªoupeÏníci

b) Kalorie – energie

7) E. Rostand

g) Ohlédni se v hnûvu

c) Délka – kilometr

8) R. B. Sheridan

h) Smutek slu‰í Elektﬁe

d) Skladatel – klavír

9) F. Schiller

i) Cyrano z Bergeraku

e) ªibra – hmotnost

11) Sofokles

j) Zdrav˘ nemocn˘

12) O. Wilde

k) Trójanky

13) A. Strindberg

l) Tﬁi sestry

6] Urãete, které zvíﬁe logicky nejvíce nepatﬁí
mezi ostatní a proã.
a) Netop˘r

3] DoplÀte tﬁi písmena tak, aby vznikla podstatná jména
v prvním pádu jednotného ãísla.

b) Kánû

(pﬁíklad: . . . , H - . . . , P - . . . – OCE D ROM, HROM, PROMOCE)

d) Kráva

ª - . . . - CH, R - . . . - CHA, . . . - S D

c) Pes
e) Koza

¤E·ENÍ: 1] 52, 2] 1l, 2k, 3j, 4h, 5g, 6a, 7i, 8b, 9f, 10c, 11e, 12d, 3] OPU, 4] c) dvakrát mûﬁ, jednou ﬁeÏ), 5] a), 6] b) – je to pták, ostatní jsou savci)

příště...

...spadne meteorit...
...dozvíme se jak pomocí fyziky vyhrát zájezd do Francie...
...nav‰tívíme místo, kde se rodí budoucnost...
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