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     Milí a vážení čtenáři, občas už je ve vzduchu cítit jaro, zpěv ptáků zní radostněji 
a první květy sněženek, petrklíčů a kočiček nás naplňují optimismem. Přesto vzápětí 
ještě foukne severák a rozmetá ještě poslední zásoby sněhových vloček pro tento 
rok. Pak vše zkropí první jarní déšť a mi si povzdechneme. Už aby bylo teplíčko.
     Právě proto, že se blíží doba výletů a cest do přírody, zařadili jsme jako novou 
rubriku Tip na výlet. Doufám, že mnohé z Vás inspiruje k jarní výpravě.
     Také vyzývám Vás, tajné básníře, co schováváte své básně do šuplíku, podělte 
se se čtenáři o to, co Vám múzy našeptaly. Nebo máte-li jakýkoliv námět k Dobru, 
neváhejte a podělte se s námi.
     S přáním krásných jarních dnů zdraví
                                                                                                   Veronika Blanka L.     

Z obsahu:
Mé úvahy na tyto témata: Řád uvnitř nás, Duchovnost kontra Láska, Nebuďme uražení, 
                                         Podmíněnost a skrytá manipulace

Ekologie: Zodpovědné nakupování (modifikované potraviny), Výhody vodních filtrů (šetříte své 
zdraví,                   přírodu i peníze)

Tip na výlet: Malý Klondaik

Velké osobnosti našich dějin: tato postava našich dějin měla velmi pohnutý osud, člověk musí přijít do
                                               určitého věku, aby mohl plně pochopit to, co nás o něm učili ve škole.
Waldorfská pedagogika – alternativa k výchově a vzdělávání lidských mláďat

Realita – opět velmi zajímavá sci-fi povídka od Bohuslava Nýta



  

Řád uvnitř nás

      Řád. Kdo má rád toto slovo? Asi málokdo. Přestavíme si 
pod ním povinnosti, pocit, že jsme do něčeho nuceni, do 
něčeho, co ani sami tolik nechceme. To řád vnější, daný 
společností, výslednicí konfrontací jejích vlivů a proudů. A 
my se tímto můžeme řídit a nechat unášet, nebo ho 
bojkotovat a snažit se ho změnit. Až v posledních 
desetiletích dochází k posunu vnímání řádu vnitřního, toho co 
vychází z nás, z našich potřeb, cítění a prožívání. Řád, který 
vychází ze svobody, řád, který si vytváříme jako reakci na 
skutečnost, na život. 
       V  momentě, kde se střetne řád vnější a vnitřní, můžeme 
pociťovat jako euforii ze života, osudovost, smysl z bytí. 
Můžeme zažívat schody náhod a okolností, které nás směřují 
Tím správným směrem. Tomu se říká koincidence. 
       Jako zástupce silného ročníku sedmdesát jsem pocítila 
převahu řádu vnějšího nad tím vnitřním, tak asi jako většina 
z Vás. Řád vštípený jsem se snažila přebít novým řádem, 
který jsem si vykonstruovala na základě mého poznání a 
mých přesvědčení. Ale vždy, když se jeho naplnění začalo 
projevovat, došlo mi, že to není ono. A tak jsem si vytvořila 
nový obraz. V  posledních měsících mi připadá, jako by čím 
dál častěji problikával ten řád, který vychází z mé podstaty 
a je v souladu s principy řádu vyššího, s principy bytí, 
Vesmíru a Země. 
       Nikdy jsem nebyla ta, která by se stala součástí toho, 
co přijímá většina. Už na základce jsem nenosila džíny, 
protože je nosili všichni a do kina jsem chodila na filmy, o 
kterých nikdo nemluvil. Pozdější snaha se přizpůsobit a 
vyrovnat se požadavkům a normám společnosti neustále 
kolidovala s naléháním a voláním mé duše, tohle nechci.
       

      Proto píši v pravopisu chyby. Je to moje permanentní 
vzpoura proti tomu, co je vnucené a to způsobem, který 
degraduje osobnost na pouhý robot na sčítání dat a informací 
a na podávání výkonu. Neberte proto prosím toto jako omluvu 
za mé chyby, ale spíše jako vysvětlení.     
      Ve škole po nás chtěli spoustu věcí, které jsme z větší 
části již zapomněli nebo zasunuli hluboko do naší hluboké 
studny paměti. Mnohem více si pamatujeme pocit, kdy stojíme 
před tabulí a nevíme, a nebo víme, ale nejsme si jisti, zda to 
řekne všechno a správně. A tenhle pocit se vybaví kdykoli 
máme říci svůj názor. Zda bude za 1 nebo za 5. Zda budeme 
přijímáni či odmítnuti. Za jedna to bude tehdy, když nikoho 
nepobouříme , neurazíme, nejlépe něco vtipného a zábavného.  
      Svůj názor však nedáváme všanc jen tak snadno. Už máme 
vypěstovanou schopnost během pár prvních vteřin kontaktu s 
druhou osobou odhadnout, do jaké míry a hloubky můžeme v 
konverzaci zajít. 



  

      Ale i tyto hranice se můžou měnit a posouvat a pokud dojdeme k té opravdové vnitřní pravdě, zjistíme, že najít společnou 
řeč a pochopení není těžké. Neboť hluboké poznání sebe sama nám ukáže, jak se v nás mísí všechny podoby a aspekty života a 
jeho prožívání. Díky soucitu a pokoře, uvidíme opravdovost i v těch druhých. Jen strach z rozdílnosti, nepřijetí a kritiky nám 
dává ve vztazích pocit oddělenosti. Někdy zjistíme, že toho, koho jsme v skrytu duše nebo i nahlas kritizovali, najednou 
chápeme. Protože život je spravedlivý a chystá nám cestu, abychom byli schopni pochopit opravdu každého. Skrze sebe a sebe 
skrze všechny.      
                                                                                                                                                                        Veronika Blanka L.
Duchovnost kontra Láska

      Konstelace o Lásce a Bohu v sobě často skrývají jisté 
poselství. Je zřetelné, jak touha a míra potřeby uznání Boha a 
Bohem je zesílena právě absencí Lásky. Této osobní, lidské hřejivé 
lásky.  Touha po vnitřním míru a pocitu duchovnosti je touha vyjít 
z bolesti a oddělenosti, kterou absence lásky vyvolává. 
    Jednou jsme měla sen. V konstelaci jsem stála po boku partnera 
a panovala mezi námi velká harmonie a důvěra. Náhle do konstelace 
vstoupili další účastníci a obraz se změnil. Propadla jsem se do 
naprosté apatie a netečnosti. Až když mi partner řekl, pojď 
budeme spolu dělat duchovno, tak jsem pookřála. 
   Pak jsem šla směrem k parku. Tam stál jakýsi poutník či 
bezdomovec a náhle se začal rozpouštět do modrorůžových 
obláčků. Došlo mi, že největší duchovno je odevzdání se lásce a 
životu a jeho proměnám, prožívání a žití a vnitřním katarzím, 
krizím a znovu nalézání sebe sama.  Ve snu jsem to pojmenovala 
transcendentální konstelace. Je to změna jak vnitřní tak i vnější 
formy.   
     Takhle bych si ráda představila SMRT. Smrt současného 
nahlížení většiny evropanů  jako na něco černého, bezedného a 
prázdného. Chtěla bych se rozhodnout pro modrý a růžový 
beránky. Chtěla bych se rozhodnout pro Lásku namísto Strachu.
                                                                   Veronika Blanka L. 



  

Nebuďme uražení

      Co se děje v člověku, když si myslíme, že je uražený? O tom jsme měly dnes krátkou debatu s kamarádkou a tak mi nedalo, se o 
toto prohlédnutí s Vámi podělit. Neříkám, že níže popsané schéma platí v každé situaci pro každého, ale jistě stojí za zmínku a za 
úvahu, zda neovlivňuje i mé chování a reakce.
       Když se někdo urazí, poznáme to podle toho, že se na nás už neusmívá nebo se s námi přestane bavit. Buď pro krátkou chvíli 
nebo na dlouhou dobu. Co se vlastně děje v člověku, který se urazí? Většinou je to tehdy, když se jedná o „pravdu“. Může být 
řečena hrubě (to je ta přijatelnější forma – hrubě se dá odrazit), nebo mírně či ohleduplně. Ale ouha, o to hlouběji toho druhého 
zasáhneme na jeho achilově patě. 
       Většina z nás žije ve své podstatě nejlépe, jak dokáže. Mnohdy to ale navenek tak nevypadá. Proč? Protože i když se snažíme, 
naše minulost (karma) a šrámy, které jsme po cestě schytali či rozdali, nám to jinak nedovolí. V tu danou chvíli. Každý má téma, 
které ho irituje, zkušenost(i), která je jeho slabinou. Právě toto místo chráníme nejvíce svými závislostmi (viz minulé číslo) a 
obrannými mechanismy, které se mohou  druhým jevit jako nepochopitelné, či zkratové počínání. 
      Ale ouha. Co se stane, když nám někdo připomene, že máme achilovku pořád zranitelnou? I když se snažíme ji chránit a zranění 
na ní zahojit, i přesto  je pořád citlivá, když na ni dennodenně došlapujeme, přes všechnu snahu na ni zapomenout a jít dál. Co 
musíme udělat v tu chvíli? Musíme ještě více zesílit obranu, a to jako způsob před znovuprožíváním té bolesti a jednak před 
frustrací, že celá ta léta se vlastně snažíme zbytečně. Že naše snaha svůj život změnit a žít co nejlépe vychází vniveč (Ono to 
často opravdu tak nevypadá, protože když na něco vyvíjíme velký tlak, vzniká velký protitlak, který způsobuje opačné reakce). Proto 
se musí člověk uzavřít – urazit. Je to prostě reflex, pud sebezáchovy. Ale také pud zachování svého Ega. A Ego nám právě často 
kompenzuje naše slabosti. Je to také dáno malou důvěrou v to, že máme prostředky, jak se účinně bránit před kritikou a míněním 
druhých. A pokud přece jen vzneseme nějaké argumenty, jsou nám vmeteny zpět a roztočí se kolotoč, kdy dochází k totální 
konfrontaci. A výsledek? Stav nezměněn, jen naprosté vyčerpání energie. Ale i stav, kdy pocítíme úlevu, že jsme vše vynesli na 
světlo. 
     Časem nám  dojde, že naše reakce (uražení, obrana) je přehnaná. Že to, co se nám zdá jako velká kritika a ohrožení, druhý může 
mínit jako dobrou radu a snahu o pomoc.  Pokud přijmeme tuto skutečnosti, možná se posuneme k větší otevřenosti a zjištění, že to, 
co považujeme za brzdu se časem změnilo na to, co nás pohání vpřed a dává nám sílu a nový pohled na život. Je to již zahojené a je 
čas staré obranné mechanismy nechat odejít a rozpustit. Proto, až bude někdo na Vás mířit konstruktivní kritikou, vydržte.      
     Vydržte i to, že se budete muset vzdát svých obraných mechanismů a budete vystaveni velkému odporu svého ega ke změně. Ke 
změně v sebepřijetí se vším, co k Vám patří. Budete vystaveni strachu pustit se obavy, ale i tím své jistoty na nekonečné 
znovuopakování svých vnitřních schémat a vykročit do nové skutečnosti svého života.
                                                                                                                                               Veronika Blanka L.



  

Podmíněnost a skrytá manipulace

      Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme. Vrátíme se do stáje, tam je teplíčko, seno a je o nás postaráno. Myslí si 
koně, odfrknou, ale dají se do cvalu. Ale není to cval radostný a svěží, je to cval lopotící se se sklopenými hlavami. Hříva 
vlaje ve větru, který naráží do jejich nozder. Jezdci jsou zahaleni do černých plášťů s kapucí a míří na sever. Do země 
zimy a ledu a pobízí koně bodáním do slabin.
     Koně si odfrkli, jezdci zastavili na noc u krčmy. Koně ulehly do sena pod malým přístřeškem. Za odměnu dostaly vodu, 
kousek chleba a sena. Jaké blaho. Ze spaní občas odfrknou a hodí svým ohonem. To se jim zdá, jak ržají a pobíhají v 
divoké krajině, stepí s jezery ohraničenými  horskými hřbety. Ten sen o svobodě byl příliš krátký, aby si na něj ráno 
vzpomněli. Jezdci usedli do sedel a ujížděli dál na sever.

      Tento příběh byl inspirován mojí úvahou o hmotné a 
citové podmíněnosti. Kdy námi nenápadně někdo 
manipuluje a ovládá cukrem a bičem. Cukrem, láskou nás 
přitahuje osoba k sobě, bičem dává najevo, že bez ní a 
jeho podpory to sami nezvládneme. Dáváním si nás 
připoutává pocitem závazku a dluhu k sobě a mi časem 
nabudeme pocit, že sami nejsme schopni zajisti své 
potřeby, být schopni samostatné a sami sebou. Při pokusu 
o vzpouru a osamostatnění a nezávislost přichází pocit 
viny, vzbuzený nenápadně vnuceným soucitem našeho 
sponzora.
     Je těžké říci ne, tomu poutu, které je zdánlivě výhodné 
pro oba zúčastněné. Lásku a pozornost výměnou za 
přehnanou „péči“ a podporu zvláště na hmotné úrovni 
(často je to i bez té podpory), kdy stačí velký pocit viny a 
dluhu. Dalším způsobem manipulace je kritika. Ten, kdo 
nás (naši energii)„potřebuje“, používá kritiku jako paralyzér 
pro osobu, kterou chce k sobě připoutat, které chce vštípit, 
že někdo jiný o něj stát nebude a tím získává moc nad naší 
svobodou a sílou.
     A proto řekněte ne všem manipulátorům ve vašem 
životě. Řekněte ne s láskou, neboť jedině ta dokáže 
rozpustit pouta, která manipulátora a manipulujícího 
spojují. Neboť toto spojení kdysi vzniklo za (i nevědomého) 
souhlasu na obou stranách.
      Řekněte ne, ze kterého se stane ano, ano svobodě, 
důvěře a síle stát na vlastních nohou. ...viz cvičení na 
následující straně.



  

       Cvičení – osvobození od nezdravých pout

Usaďte se pohodlně do křesla a zavřete oči. 
Chvíli klidně dýchejte a snažte se uvolnit. Zkuste 
si navodit pocit, jako že odpočíváte. 

Fáze 1.
    Ve své mysli se postupně soustřeďte na své 
čakry od základní ke korunní. Viz obrázek a 
popis na předchozí straně. Někomu to půjde 
snáze, někomu bude chvilku trvat než si tuto 
techniku osvojí. Pokud máte již pocit, že 
vizualizaci již zvládáte, můžete přistoupit k fázi 
dvě.

Fáze 2: 
     Představte si osobu, ke které máte 
nevyrovnaný vztah. Začněte představou první 
čakry a zda je spojena s 1. čakrou druhé osoby. 
Zkuste vycítit sílu, intenzitu, vzdálenost mezi vaší 
čakrou a čakrou druhé osoby. Potom poproste 
své Vyšší já, aby pomocí lásky a pochopení toto 
příliš pevné pouto přetnulo.
  Tímto způsobem procházejde dalšími čakrami. 
Pokud pocítíte uvolnění a pak náhle velký pocit 
odporu či jiné intenzivní pocity, zeptejte se svého 
vnitřního hlasu, „čeho se nechci vzdát“? Často 
ten, kdo nás „příliš ovlivňuje“ jen zrcadlí něco, co 
potřebujeme my sami u sebe vyřešit a uvolnit. 
Někdy můžou být emoce velmi silné a intenzivní. 
Dobré je míti při sobě sklenici s vodou, která 
přehršel emocí spláchne pryč. 
  
    Pokud by jste měli obavu či pochybnosti z 
malé zkušenosti s prací s vlastním 
podvědomými obsahy, doporučuji se obrátit 
na někoho, kdo má s tímto zkušenosti a může 
Vám nastavit zrcadlo a bezpečně Vás tímto 
procesem provést. 



  

Zodpovědné nakupování – 1. díl

      Zodpovědně nakupuje zodpovědný spotřebitel. Kdo je zodpovědný spotřebitel? Ten, kdo cítí zodpovědnost za své zdraví, za zdraví 
svých dětí, komu není lhostejný současný stav životního prostředí, ten, kdo si váží určitých hodnot v rámci kulturních tradic, apod. 
Ovšem není to úplně jednoduché zorientovat se v tom nepřeberném množství různých nabídek, produktů, do toho jsme ještě masírováni 
více či méně agresivní reklamou. Na co se tedy zaměřit, chci-li se stát při svých nákupech zodpovědným spotřebitelem? Vybírám 
namátkou několik bodů:

*  GMO
*  Kontaminace - Cizorodé látky v potravinách, v   
   dalších    předmětech našich nákupů (nábytek,   
   drogerie,  hračky, oblečení, …)
*  Ekologické zemědělství
*  Nekupovat pokud možno zboží dovezené z     
    velkých dálek
*  Nepodporovat svými nákupy firmy nebo projekty 
   s  velkou ekologickou stopou (hypermarkety, fast   
    foody a další)
*   Všímat si obalů – řešit recyklovatelnost

     Jistě by čtenáře ještě napadlo několik dalších bodů, tyto jsou ale na 
rozjezd po dráze zodpovědného nakupování zásadní.  Téma je příliš 
rozsáhlé na to, aby se vtěsnalo do jednoho článku v našem časopise.     
       Velmi důležitá je patrně alespoň základní znalost výše uvedeného. 
Při tom nemusíme být nutně studovaní environmentalisté, abychom si 
s tím neporadili. Mnoho informací lze nalézt na stránkách ministerstva 
ŽP, na stránkách mnoha neziskových organizací, např. Greenpeace, 
Společnost pro udržitelný život, Kontrola ekologického 
zemědělství, atd. 
     V zásadě lze říci, že lépe je nakupovat přímo u zdroje. Redukují se 
náklady za dopravu, cena potraviny jako taková, ale také náklady 
spojené s dalším zpracováním potraviny. Navíc tyto „úpravy“ často spíše 
snižují biologickou kvalitu potraviny. 
      Dobrým příkladem je např. mléko, vejce, maso – zejména tolik 
oblíbené maso kuřecí. Kuřecí maso kupované – v běžné kvalitě je 
produktem brojleřích velkochovů, kde jsou kuřata chována v otřesných 
životních podmínkách (1 kuře má životní prostor o velikosti papíru 
formátu A4), krmena speciálními směsmi a dávkami antibiotik. Takový 
brojler velmi rychle vyroste, rychleji než jeho vlastní nožičky (už toto je 
přímo obludné) a ještě rychleji než jeho kolega doma na dvorku před 
kurníkem. V kvalitě masa je ovšem výrazný rozdíl. A to nemluvím jen o 
případném chemickém rozboru masa, ale to ostatně známe všichni: co 
zbude z masa, které osmahneme na tuku po 10 minutách? Původní 
množství se sníží na polovinu – zásluhou jednoduchého triku chovných 
firem: směsmi krmená sociálně vystresovaná kuřata mají v mase 
spousty vody a ta se jednoduše při tepelné úpravě vypaří…s vejci to 
bude zřejmě dost podobné.
   Jenže co si počít, pokud zrovna nemám babičku se slepičkami na 
venkově? Určitou zárukou zachování původní biologické kvality potravin 
je tzv. ekologické zemědělství. Takto vyráběné potraviny jsou podle 
zákona označeny logem a kódem CZ-BIO-KEZ-01  .



  

      V současné době zaznamenává tento resort boom, dá se 
předpokládat rozšiřování nabídky potravin v této kvalitě. Zde je dobře 
patrný nárůst spotřeby a na něj reagující nabídka, doufejme také cena.
      I tady jsou na nás, spotřebitele, nastraženy pasti – v podobě 
klamavě označených výrobků. Nejčastěji jsou to různé modifikace 
značek Bio a další podobné dezinformační taktiky.

GMO – geneticky modifikovaný organismus
     V tomto příspěvku se budu věnovat okrajově záležitostí kolem GMO 
= geneticky modifikovaných potravin, v následujících číslech 
časopisu pak vysvětlím další pojmy.
     Pokrok genetického inženýrství dnes umožňuje dokonce překonat a 
zlomit druhové bariéry a smíchat genetické informace mezi naprosto 
odlišnými druhy, např. vložit geny odolnosti proti mrazu mořských ryb 
do rajčat nebo jahod či geny bakterií, které vylučují jed zabíjející hmyz, 
vložit do kukuřice, bavlníku nebo semen řepky. Díky tomuto vnesení 
cizího genu označujeme takto vzniklé organismy jako geneticky 
modifikované či transgenní (GMO).Zákon č. 153/2000 Sb. stanovuje při 
uvádění do oběhu povinnost označit na viditelném místě GMO nebo 
výrobek obsahující GMO označením "geneticky modifikovaný 
organismus" nebo "tento výrobek obsahuje geneticky 
modifikovaný organismus" V současné době v ČR prozatím není 
povolena žádná GM plodina ke komerčnímu pěstování. Přehled GM 
plodin povolených pro pokusné pěstování (uvádění do životního 
prostředí) je uveden na webových stránkách MŽP a také na stránkách 
obecně prospěšné společnosti Kontrola ekologického zemědělství 
www.kez.cz. 
Pokud chce mít dnes člověk jistotu, že jeho potraviny nemají s 
genetickým inženýrstvím nic společného, měl by nakupovat suroviny co 
nejméně zpracované, nejlépe pocházející z nějakých místních zdrojů, 
neboť naše vlastní modifikované potraviny zatím na trh uvedeny 
nebyly. Sójové boby mohou být klidně nahrazeny stejně chutnými a 
dostatečně výživnými luštěninami českého původu jako je čočka, 
hrášek, fazole. Cestou jistoty je také ekologické zemědělství - 
ekologičtí zemědělci i zpracovatelé se genetických manipulací 
zříkají, nepěstují transgenní plodiny, nechovají GMO zvířata, 
nepoužívají látky vyrobené z GMO, a proto je nákup biopotravin v 
tomto směru zárukou. Rizika konzumace a používání GMO potravin 
dnes bohužel neumí nikdo dopředu odhadnout.

                                                          Připravila Mgr. Markéta Široká



  

Výhody vodních filtrů

      Tento měsíc jsme poslali náš milý vodní filtr na regeneraci (výměna vnitřku filtru, který obsahuje vysoce aktivní uhlí, které na sebe 
váže škodlivé látky) a náhle nám došlo, jak jsme si na jeho výhody za 2,5 roku zvykli. Vodu z kohoutku již nepijeme z chuťových a 
samozřejmě i zdravotních důvodů . Proto jsme vyrazili nakoupit balíky s vodou na překlenutí doby bez filtru. Jen co je manžel  vynosil do 
třetího patra, již jsem začala nosit sešlapané petky do kontejneru. Tento nárůst objemu našeho plastového odpadu mne docela šokoval. 
Proto jsem pro Vás připravila seznam výhod, používání vodních filtrů.

Hledisko zdravotní 

     Téměř 86% lidí v ČR má jako zdroj pitné vody k dispozici 
chlorovanou vodu z kohoutku.  Chlorování je nutná dezinfekce 
vody ničící nebezpečné bakterie. Ovšem chlor je tělu prospěšný 
pouze v organické podobě, ovšem při chlorování dochází k jeho 
navázání na další látky a ke vzniku sloučenin, které tělo zatěžují, 
zvláště z dlouhodobého hlediska.

     Vodní filtry odstraňují široké spektrum cizorodých látek 
jako jsou: chlor a jeho sloučeniny (trihalometany - zejm. 
chloroform, polychlorované bifenyly, chlorbenzen, chloreten...) 
dále radon, dusičnany, dusitany, ropné látky, tenzidy (saponáty), 
herbicidy, insekticidy, fungicidy, aromatické uhlovodíky (fenoly a 
jejich deriváty, benzen, toluen, xylen, kresoly...), dále také zbytky 
přírodních organických látek, těžké kovy jako např. hliník, 
kadmium, berylium, olovo, měď... a další látky s prokázaným 
nebo předpokládaným karcinogenním , mutagenním (vliv 
na vývoj plodu), teratogenním(poškozující  plod  v děloze) 
nebo kombinovaným účinkem.
      Filtry odstraňují také zákal a zápach vody, zlepšují její 
chuťové vlastnosti a barvu. Neovlivňují přirozené (přírodní) 
minerální složení vody a zachovávají její biologickou hodnotu. 
Pracují tedy inteligentně, v čemž je technologie použitá v těchto 
filtrech dosud nepřekonaná!Všechny minerální látky (např. 
vápník-kalcium a hořčík-magnesium) zůstanou zachovány. 

       Přesto většina pije dál vodu z kohoutku a chlácholí se 
nedávným prohlášením v TV, že je často balená voda více 
závadná než právě ta chlorovaná. Z čehož „vyplývá“ že voda z 
kohoutku je naprosto nezávadná a zdraví prospěšná?!!            



  

Hledisko ekologické

     Jak jsem již zmínila, používáním filtru 
odpadne koloběh plastových flašek. Pro rodinu 
se dvěma dospělými a jedním dítětem je to cca 
50 flašek za měsíc a 600 flašek za rok. Míru 
zplodin a zátěže pro přírodu nevyčíslím v grafu, 
ale předpokládám, že to příroda ocení. V jednom 
době v kterém bydlíme by to bylo celkem 6600 
flašek za rok. 

Hledisko ekonomické
      Toto hledisko bylo pro nás rozhodující v době, 
kdy jsem byla čerstvou maminkou a vypila jsem 
dvě petky vody denně, aby bylo dost mléka pro 
mimi. Manžel vypil jednu, protože to bylo v létě. 
Takže balení na dva dny. K tomu nošení a 
odnášení vody a plastu do třetího patra. Tak jsme 
začali být “mírně“ nespokojeni. Manžel začal 
pátrat na internetu a začínali jsme být nadšeni 
naším plánem. Pořídíme si filtr. Protože se to 
opravdu vyplatí. Spočetli jsme si, že naše 
investice se nám při naší spotřebě vody vrátí do 6 
měsíců.                                                                   
    
     Pokud Vás toto téma oslovilo, podívejte se na 
následující stránky, kde se o nabídkách a cenách 
a podrobných informacích dozvíte více:

www.filtrovani.cz
www.enviromarket.cz
www.fontanus.cz
(zde naleznete – Nebezpečné kontaminanty 
podrobně- jen pro odvážné)
www.vodaeco.cz

                                                                            
                                                                       VBL

Výlet na Klondajk

       Zvu Vás do takřka nedotčené divoké přírody, krajiny řek, potůčků a 
příkrých strání. Kde z hlubokých lesů nad údolí čnějí ostré  skály, kde řeku 
lemují sruby dobrodružných osadníků. V umlklém lesa stínu zaslechnete jen 
zpěv ptáků a šumění vod. Můžete si tu najít  své klidné místo a spočinout v 
něm do omrzení, aniž by Vás někdo rušil. Můžete si vylézt na skalní ostroh 
vysoko nad údolím a kochat se dalekým rozhledem. Nebo se schovat někam k 
potůčku, sednout si do mechu a naslouchat klidnému zurčení vody. Tato 
báječná krajina se rozprostírá na sever od obce Plasy. Pro toho, koho jsem 
snad zklamal a těšil se na vzdálenou exotickou krajinu a Nadplasý (jak jsem si 
tuto oblast pracovně nazval) se mu zdá příliš fádní a nudné, mám vzkaz. „Kdo 
vidí a slyší, najde krásu všude. Tady to ani nedá námahu.“

http://www.enviromarket.cz/
http://www.fontanus.cz/
http://www.vodaeco.cz/


  

     Nejlepší přístup je z Plzně motoráčkem ČD, o víkendu v 11:03. 
Pojedete asi hodinu a za oknem Vám bude „ubíhat“ členitá krajina. 
Vystoupíte v zastávce „Mladotice zastávka“. Poblíž stanice je turistická 
mapa a rozcestník. Vydejte se po zelené značce směr Plasy.     
      Nebudu Vám přesně líčit co kde uvidíte, nerad bych Vás oloupil o 
ten pocit objevování něčeho nového. Pokud se budete držet značky 
neuděláte chybu. Ale za některými krásami můžete na chvíli odbočit z 
cesty jisté a vydat se do neznáma.
       V jednom místě půjdete po strmé stráni nad řekou a napravo od 
Vás uvidíte v lese vysokou skálu. Pokud máte trochu odvahy a není 
po dešti, můžete si na ni vylézt. Je zní moc pěkný rozhled.

        Jinde uvidíte lávky přes řeku, zásek do skály pro železniční trať. A až 
přijdete do údolíčka v lese, kterým protéká malý potůček a vpravo proti 
proudu leží v troskách zřejmě krmelec, můžete se vydat po proudu vlevo. 
Je to trochu dobrodružnější a horší cesta přímo po březích potůčku. Určitě 
to ale bude za to stát. Jen prosím jděte opatrně a nic neponičte.
        Až dojdete k řece, dejte se po proudu vpravo a mezi chatami najdete 
zelenou značku. Pokud se nenecháte zlákat potokem, projdete se pěknou 
lesní cestou bez nástrah. Zelená Vás dovede až do Plas, kolem restaurace 
až na nádraží ČD. Vlak do Plzně jede o víkendu 14:03, 15:17, 16:03, 18:03. 
Přeji Vám pěkné počasí a odpoledne plné krásných zážitků. Je to jen 
8,5km. 

P.S.: Víte podél jaké řeky půjdete ?                                                                 
                                                                                      Připravil Martin Lohr



  

VELKÉ OSOBNOSTI NAŠICH DĚJIN

      Dnes si povíme něco bližšího o muži, který může být bez jakýchkoliv pochybností zařazen mezi 
velikány, nejen našich, ale i evropských dějin. Každý z Vás o něm již bezesporu slyšel, každý z Vás jej zná. 
Nebo si to alespoň myslí. Schválně, než budete dál pokračovat ve čtení, zkuste si v duchu přeříkat co o 
tomto muži víte.
       Zdá se toho dost, že? Znáte jméno, jeho profesi, mnohá z děl a nejspíš i pár míst na kterých 
pobýval. Ptáte se, co víc Vám ještě můžeme sdělit? Jen pokračujte. Kolik toho víte o jeho skutečném 
životě? O nepředstavitelném utrpení jeho bytí. O drtivých ranách osudu, které na něj a jeho blízké 
dopadaly s neutuchající pravidelností? Takový osud si snad nezaslouží žádný člověk. Posuďte samy, ale 
vězte, že to bude neradostné a mnohdy bolestivé čtení.

       Narodil se 28. března roku 1592 pravděpodobně ve vesničce Komňa na Moravě jako poslední z pěti dětí. Jeho otec Martin měl 
pronajatý mlýn v Nivnici, kam také chodil do školy. Několik let na to se jeho rodiče rozhodli přestěhovat do Uherského Brodu. Otec tu 
provozoval hostinec a když vydělal dost peněz, koupil synovi statek, aby se měl kam z města vrátit. Zdá se to jako idylické dětství? Tak 
pokračujte.
     Když je mu jedenáct let, umírají mu v průběhu čtvrt roku oba rodiče. Je dán na výchovu k otcově sestře do Strážnice. Po dvou letech 
klidného života napadne dvakrát po sobě Strážnici majitel sousedního panství, podruhé Strážnici vypálí. Teta se do Strážnice vrací už sama. 
Mladého klučinu dává do péče k vdané sestře Markétě. Tam ho také dostihne zpráva o vypálení Brodu, při kterém lehl popelem i jeho 
statek, který mu koupil otec.
       A následuje další rána. Umírají dvě jeho mladší neprovdané sestry Zuzanka a Lidka. U Markéty už jej nic nedrží, navíc její manžel mu 
vyčítá, že je příživníkem. Proto je rád, když jde k matčinu bratru do učení na mlynáře. Spřátelí se s bratrem z Jednoty a když je mu 16, je 
poslán do školy. Studuje na bratrské škole v Přerově a později na německých evangelických gymnáziích. Ve 24 letech je vysvěcen na kněze 
Jednoty Bratrské, ujímá se řízení bratrského sboru ve Fulneku. Světlým bodem v temnotě se stává rok 1618, kdy se žení s Magdalenou 
Vizovskou se kterou má dva syny.
       Po bitvě na Bílé hoře se, jako člen Jednoty Bratrské, musí skrývat. Přepraví manželku a syny do Přerova, sám se vrátí do Fulneku a 
vytvoří tu útulek pro běžence. Na jaře 1622 však zasáhne Přerov zhoubná epidemie, která zahubí nejen jeho manželku, ale i oba dva syny. 
Může být něco horšího?
        Ale jako by utrpení ještě neměl být konec, o rok později mu je vypálena knihovna. Poté císařský patent z května 1624 vypoví všechny 
nekatolické duchovní z Čech a on je poslán do vyhnanství, do polského Lešna. Zde potkává Marii Dorotu Cyrilovou a podruhé se žení.
 Díky pedagogickým zkušenostem se v Lešně uchytí jako učitel na gymnáziu. Není spokojen s učebnicemi, začíná tedy psát nové. Jeho 
knihy jsou přeloženy do 20 jazyků, ale jeho snem je napsat encyklopedii, kde by byly popsány věci božské i lidské. Nějaký čas pobývá 
v Anglii a poté ve Švédsku na přímé pozvání švédské královny.
       Když se konečně vrací, umírá i jeho druhá manželka. A dál, v říjnu 1648 je podepsán Vestfálský mír, což mu zasazuje další krutou ránu. 
Už nikdy se nemůže vrátit do vlasti.  V letech 1650-1654 se pokouší vybudovat vzorovou vševědoucnou školu v Blatném Potoce v Uhrách; 
jak by měla vypadat popsal v Obecné poradě o nápravě věcí lidských.
 Ale jako by nestíhalo prokletí jenom jej, kniha se po jeho smrti ztratí a je nalezena až ve 20. století.
        Když v roce 1656 dojde k vypálení Lešna, jeho působiště, uchýlí se starý, nemocemi pronásledovaný muž do Amsterdamu, kde 15. 
listopadu 1670 umírá. Pohřben je v Naardenu.
 (Ale jako by snad ani po smrti neměl dojít klidu, holandská vláda v současnosti odmítá udržovat jeho památník a tak ten v klidu chátrá.)



  

       Tak co, už víte kdo je naším dnešním velikánem? Pokud budete chtít ověřit pravdivost svých 
domněnek, máme pro Vás malou osmisměrku. Po jejím vyplnění zůstanou písmenka, která seskládaná 
dají jméno hledané osoby. Přejeme příjemnou zábavu.
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ALKRON,  BŘEZEN,  DÓZA,  IRSKO,  JARO,  KOČIČIKY,  KORNOUT,  KŘEČEK,  MÁSLO,
MATKA,  NÁROD,  NIT,  OBRAZ,  OMÁČKA,  OTOMAN,  PÁRÁTKO,  RTY,  SNĚŽENKY,
SVÁTEK, TUŘÍN, TUTANCHAMON



  

Waldorfská pedagogika

      Waldorfská pedagogika vychází z anthroposofické 
antropologie Rudolfa Steinera (1861-1925), která si všímá 
zákonitostí vývojových kroků dítěte a mladého člověka, 
proměn a rozvoje jeho vztahu ke světu a jeho schopnosti 
učit se.  Na základě Steinerovy antropologie vzniklo od r. 1919 
až do současnosti na celém světě několik tisíc pedagogických a 
léčebně-pedagogických zařízení. Na výchovu je ve waldorfských 
školách nahlíženo jako na vývojový proces, v němž jsou určité 
předměty zaváděny ve specifických fázích individuálního 
rozvoje osobnosti. Smyslem je upravit učební plán potřebám a 
postupně se rozvíjejícím schopnostem dítěte. 
       Waldorfská škola byla založena jako jednotná dvanáctiletá 
všeobecně-vzdělávací škola pro děti všech sociálních vrstev 
společnosti. Vedle tradičního obsahu (vzdělávací program 
waldorfských škol v Čechách naplňuje vzdělávací standardy 
vydané Ministerstvem školství) má waldorfská škola zajišťovat 
všestranný rozvoj dítěte v praktických a uměleckých oborech - 
učební plán waldorfských škol je velmi bohatý. Je tím 
zohledněna skutečnost, že schopnosti nadání dětí se velmi 
odlišují.  Touto rozmanitostí nabídky se chtějí učitelé 
waldorfských škol co nejvíce přiblížit stavu, kdy každé dítě 
pro sebe najde v učebním plánu něco v čem bude mít šanci 
vyniknout - zužuje se tak rozdíl mezi méně a více nadanými 
nebo zručnými. 
      Výkony žáků nejsou motivovány známkovým hodnocením, 
ale živým zájmem o probíranou látku. Vysvědčení na konci 
školního roku mají formu slovního hodnocení, které 
charakterizuje všechny přednosti a nedostatky dítěte, jeho 
pokroky i obtíže v uplynulém školním roce. Pro život a práci ve 
waldorfských školách platí zásada, že spolupráce žáků jasně 
převažuje nad jejich vzájemnou soutěživostí. 

      V učebních plánech waldorfských škol se zřetelně 
projevuje snaha nenadřazovat žádný předmět či skupinu 
předmětů nad druhé. .  každý z předmětů totiž rozvíjí dílčí 
aspekty široké palety lidských kvalit. Dalším důležitým 
zřetelem, který je v učebním plánu zohledněn, je co možná 
největší prolínání jednotlivých témat. Ve vyučování je 
snaha stavět mosty mezi jednotlivými obory a předměty, 
představovat dětem svět ve vzájemných vztazích a ve 
vztahu k člověku. 
     V učebním plánu waldorfských škol je také patrná snaha 
dosáhnout souladu mezi vědou, uměním a duchovními 
hodnotami. Právě tento soulad pravdy (vědy), krásy (umění) 
a dobra (duchovních hodnot) se má stát základem pro 
vhodné vzdělání. 
     Již Komenský radil vybrat základní věci a zajistit 
celistvost vzdělání. Stavěl se za to, aby dítě bylo uváděno do 
vědění pomocí obrazů budovaných na jednoduchých základech. 
V metodách, jimiž učitelé waldorfských škol uvádějí své žáky 
do učiva, hraje důležitou roli obraz, rytmus a pohyb. 
      Vyučování hlavních předmětů (matematika, mateřský 
jazyk a literatura, čtení, fyzika, chemie, přírodopis, dějepis, 
zeměpis a další) probíhá v tzv. epochách - dvouhodinový 
vyučovací blok, který se ještě dále dělí na část rytmickou, 
vyučovací a vyprávěcí, je monotematický a po dobu 3 až 4 
týdnů při něm učitel rozvíjí jedno dané téma (např. 
matematické operace, stavba domu, dějiny Řecka). Další 
předměty (jazyky, tělesná, pracovní a hudební výchova, 
eurytmie apod.) se již vyučují v klasických vyučovacích 
hodinách. I při nich se však učitel snaží zachovat rozčlenění 
na část rytmickou - plnou říkadel a písniček, část vyučovací, 
ve které se probírá nová látka a jakousi vyprávěcí část, která 
by měla třídu zklidnit a harmonizovat. 



  

      Dalším specifikem waldorfských škol je absence 
učebnic. Jejich roli plní materiály, které si učitel sám, 
ev. ve spolupráci s kolegy vybírá nebo vytváří. Knihy 
mohou být doplňkem (např. cvičebnice a atlasy),Velký 
význam je v této souvislosti přikládán žákovským pracovním 
a epochovým sešitům, které jsou vypracovány  s velkou 
pečlivostí samotnými žáky. 
      Na pouti základní školou provází dítě po celou dobu 
třídní učitel, který v epochách vyučuje obvykle všechny 
hlavní předměty. Každý učitelův krok v práci s učební látkou 
tedy odpovídá dětským vývojovým potřebám. Učitel se tak 
stává do značné míry architektem učebního plánu, jeho 
kompetence jsou v tomto ohledu mimořádně široké. 
     Waldorfští učitelé usilují o výchovu svobodných lidí (u 
nichž byly svobodně rozvinuty jejich přirozené 
potenciality), nevštěpují jim tedy určitý světový názor. 
Spíše usilují o rozvinutí vloh svých svěřenců do té míry, 
aby tito byli v dospělosti schopni vlastní orientace, 
samostatného, odpovědného a sociálně pozitivně 
zaměřeného jednání. Jde tedy o to: 
     "vychovávat lidi, kteří jsou schopni vnímat všechno, 
co se děje ve světě, kteří mohou každého dne, vidí-li 
něco nového, své pocity, své úsudky vyvíjet podle této 
novosti. Nesmíme vychovávat lidi spokojené se sebou, 
uzavřené do svého nitra, nýbrž musíme vychovávat lidi, 
kteří mohou svobodně a otevřeně předstupovat před 
svět a kteří mohou svobodně a otevřeně jednat ve 
smyslu toho, co je prospěšné světu." (R. Steiner). 
                                                                          VBL
Čerpáno z www.iwaldorf.zc

http://www.iwaldorf.zc/


  

P e t i c e
       Podle Mezinárodní organizace práce musí denně pracovat téměř čtvrt miliardy dětí po celém světě. Tyto děti nemají možnost 
chodit do školy a šanci prožít normální dětství. 
„Stop dětské práci - je lepší chodit do školy“ je mezinárodní kampaň, jejímž cílem je přispět k odstranění dětské práce ve světě. 
Kampaň se snaží upozornit českou i evropskou veřejnost, že dosáhnout toho lze jen tak, když všechny děti budou mít možnost řádně a 
plnohodnotně se vzdělávat. 
       Cílem kampaně je zároveň připomenout politikům jejich mezinárodní závazky na poli vzdělávání a dětských práv a zasazovat se o 
větší angažovanost evropských i světových aktérů v řešení problému dětské práce. Dále kampaň dbá na dodržování mezinárodních úmluv 
upravujících problematiku dětské práce, na nichž se shodlo téměř celé mezinárodní společenství. Jsou to Úmluvy Mezinárodní 
organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání a Úmluvy č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění 
nejhorších forem dětské práce a Úmluva OSN o právech dítěte.
       Česká republika v roce 2000 podepsala Deklaraci tisíciletí, kterou se zavázala přispět ke splnění Rozvojových cílů tisíciletí včetně 
poskytnutí základního vzdělání všem chlapcům a dívkám na světě do roku 2015. Pro dosažení těchto cílů je potřebné, aby vyspělé 
státy – tedy i Česká republika - navýšily finance určené pro rozvojovou spolupráci. Česká vláda na rozvojovou spolupráci v současnosti 
přispívá 0,12 procenty hrubého národního důchodu. V rámci Evropské unie se zavázala usilovat o dosažení 0,17 procent do roku 2010 a 
0,33 procent do roku 2015 (OSN přitom doporučuje 0,7 % HND). 

      >Považuji dětskou práci za závažný problém, k 
jehož řešení by měla aktivně přispívat i Česká 
republika. Svým podpisem pod tuto petici proto: 

     > Požaduji, aby se Česká republika aktivně podílela 
na plnění Rozvojových cílů tisíciletí s důrazem na cíl č. 
2 - Základní vzdělání pro všechny 

      > Vzývám českou vládu, aby dodržovala evropské i 
mezinárodní závazky o objemu poskytované rozvojové 
pomoci, konkrétně aby vyčlenila více prostředků na 
zahraniční rozvojové projekty podporující vzdělání 

     > Žádám, aby rozvojové projekty financované 
českými daňovými poplatníky zohledňovaly boj proti 
dětské práci 

     >Vybízím Českou republiku, aby podpořila 
celosvětové úsilí za odstranění dětské práce tím, že 
bude apelovat na dodržování mezinárodních úmluv 
upravujících dětská práva, přístup ke vzdělání a 
dětskou práci. 

Pokud se chcete připojit k této petici, klikněte na: www.stopdetskepraci.cz



  

Realita 
Bohuslav Nýt

       Heobaar plul zvolna tichým a pustým prostorem. Nic 
jiného neexistovalo, jen prázdnota a on. Nespěchal, měl před 
sebou celou věčnost. Jeho tělo (dalo-li by se tak nazvat) 
sestávalo z nepřeberného množství atomů, rozptýlených v 
mlhovinu jen o něco málo hustější než vakuum. Zaujímal 
plochu téměř nekonečných rozměrů a přece byl ničím, proti 
bezrozměrnosti okolí. 

     Kdo může pochopit, jak dokáže být věčnost nesmírná? 
Heobaar nedokázal vnímat. Necítil, ani nebyl osamělý. 
Nenudil se. A přece. Bylo zde cosi, co chybělo. Něco, co ani 
nemělo jméno … snad nějaký nesoulad v meziatomárním 
prostoru.

     Vše by plynulo pomalu dál, bez vzruchů, beze změn až do 
konce věků, kdyby jednou Heobaar neobjevil Heobaara. 
Heobaara? Ano, jak jinak nazvat existenci další identické 
mlhoviny? Trvalo neskutečně dlouho, než k sobě připluli a 
ještě déle, než konečně tělo jednoho, začalo prostupovat 
tělem druhého. Jejich atomy byly roztroušeny velmi řídce, ale 
při rozloze, kterou oba zaujímali, bylo statisticky 
nevyhnutelné to k čemu nakonec došlo. Některé z atomů se 
přiblížily natolik aby mezi nimi mohlo dojít k interakci.

      Jak příjemná zkušenost. Heobaar ještě nikdy nezažil 
energetický výboj, jenž by sám nezpůsobil. Tento nový vjem 
bylo třeba prozkoumat a vyhodnotit. Do doby než budou 
veškerá dostupná data shromážděna a katalogizována, není 
možné opustit sektor ani druhou entitu. Okamžitě vyslal 
signál, který pozměnil konfiguraci na jejímž základě se 
počala měnit integrita těla. V místech náhodných impulsů 
docházelo k smršťování. Vzdálenost jednotlivých atomů 
klesala, aby mohlo dojít k častějším střetům s opačným tělem 
Heobaara. A k těm také skutečně docházelo, neboť i druhá 
mlhovina reagovala obdobně, zřejmě puzena stejnou 
myšlenkou. 

      Myšlenkou na dotek.

   Richard Egler byl mladík zaměstnaný ve vývojové skupině jedné z největších 
počítačových společností světa. Měl svoji práci rád. Kybernetika mu byla vždy koníčkem 
a zaujímala v jeho životě první místo. Vlastně téměř jediné místo, protože pohlcovala 
veškerý volný čas, který ještě měl. Nevadilo mu to. Prakticky odjakživa byl spíše stydlivý 
a kolektivu se stranil.

       Už jako dítě poznal svoji odlišnost od okolí. Cítil, že není tím čím se narodil. Kdesi 
uvnitř byl ještě někdo jiný. Nevěděl však co s tím počít a tak tehdy svěřil své obavy 
matce. Ale matka plna zděšení, zareagovala naprosto nevhodně a necitlivě. Až mnohem 
později pochopil k jakému omylu došlo. Ta žena se patrně domnívala, že její malý syn 
v sobě nosí touhu stát se dívkou. Nařídila malému jinochovi zapomenout a změnit 
chování k normálu, stát se takovým jako všichni ostatní. Když to udělá, nebude ostuda a 
nikdo ho nemůže odvést někam mimo domov. Pryč od ní.

      Richard byl vyděšený. Nechtěl přijít o maminku a tak udělal co mu řekla. Začal svoji 
odlišnost skrývat. Pro šesti letého kluka je to však téměř nemožný úkol. Ze sebevědomého 
chlapce se stal nejistý mladík a z nejistého mladíka plachý muž skrývající se před okolním 
světem. Před lidmi. Vlastně i tím byl odlišný, ale takovou odlišnost společnost tolerovala. 
Nařízení ženy, kterou kdysi bezvýhradně miloval, splnil. Nikdo nic nepoznal.
 
     Jenomže ve skutečnosti tím nic nezměnil. 



  

      Pak přišel přelom třetího tisíciletí a on postupně dospěl v nemálo 
inteligentního muže středních let. Svět se radikálně měnil a měnila se 
i společnost. Najednou už nebyla ostuda nechat si změnit pohlaví. Na 
scénu vyplulo pár odvážných jedinců, kteří se dali přeoperovat z muže 
na ženu, nebo obráceně. Společnost měnila své postoje a zdálo se, že 
dlouho zakořeněné předsudky ustupují. Ve skutečnosti to byla jen 
nová fasáda nanesená na stále stejné, prohnilé konstrukci. Klam. 
Každý takový jedinec, chtě nechtě, zůstával na okraji společnosti 
zastrčen v přítmí, pouze s hrstkou svých blízkých. Lidé se jich potají 
stranili a instinktivně odvraceli pozornost jinam.

      Richardovi to vlastně bylo jedno. Pro něj nebyla operace řešením. 
On nikdy netoužil stát se ženou. Cítil se být … snad obojím … nebo 
ještě něčím víc. Možná proto tolik tíhnul k výpočetní technice. 
Binární data a informace nerozlišovala výrazy – on/ona/to.  Pracoval 
sice v tříčlenném týmu, ale naštěstí nebylo nezbytně nutné, aby 
docházelo navzájem ke kontaktu. Tedy přesněji, k fyzickému 
kontaktu. Jejich většinová celodenní náplň sestávala především z 
vylepšování izochronních systémů, případně v aplikaci systémů ještě 
modernějších.

      Ale dlouhodobý cíl byl jiný. Společnost upírala svoji pozornost k 
vývoji nové technologie pro vnímání virtuální reality. Chtěli dokázat 
co nejednodušeji a přitom co nejefektivněji ošálit nedokonalé lidské 
smysly. Veškeré vzruchy jsou zaznamenány, tříděny a 
zpracovávány centrální nervovou soustavou!!!

     Blížil se konec roku a lidé chystali velkolepé oslavy příchodu 
první desítky nového tisíciletí. Přípravy byly v plném proudu. Všude 
se tísnily nepřeberné davy. Muži, ženy i děti sháněli na poslední chvíli 
dárky pro své nejbližší, nakupovali tuny jídla a hektolitry alkoholu. 
Svět byl jedním velikým blázincem. V takových dobách zalézal 
Richard do laboratoře a pokud nemusel, nevycházel.

      Večer před prvním dnem nového roku pobýval opět ve vývojovém 
středisku a dokončoval svoji práci na projektu. Oslavy ostatních lidí 
ho nezajímaly, jemu měl být odměnou konečný výsledek několikaleté 
práce. Stál před kovovou klecí tvaru koule a s potěšením pozoroval 
naplnění dlouholetých pracně utajovaných snů. Konečně se bude moci 
stát tím, čím už vlastně od narození je.
 

       Zbývalo jen přistoupit k samotné zatěžkávací zkoušce zařízení. V nostalgii 
okamžiku mu myšlenky zalétly do doby nedávno minulé, kdy virtuální realita 
byla v plenkách a představovala ji obyčejná rukavice s mnoha senzory. V duchu 
se smál a recitoval učebnici anatomie:

Hmat - čili volná nervová zakončení (i na vlasových či chlupových 
pochvách) a smyslová tělíska v kožní škáře. Smyslová tělíska 
Wagnerova-Meissnerova snímají dotykové vlivy, tedy tah a tlak, 
Ruffiniho tělíska tepelné vlivy, Krauseova tělíska chlad, tlak a tah, 
Vaterova-Paciniho tělíska tlak, vibrace a tah. Bolest je vnímána většinou 
volných nervových zakončení.

   Zapnul přívod energie a nechal naběhnout celý systém včetně zkušebního 
programu. S tímto speciálním softwarem si hrál hodně dlouho. Nemálo potrápil 
jeho zježenou hlavu. A zase, jako blesk, tady byla analogie na předchozí verze 
„virtuálek“. Hlava, ano hlava. Vždyť dalším vývojovým stupněm se stala přilba, 
která už byla značně pokročilejší a přinesla s sebou hned dva vjemové prvky. 
Nabídla též možnost soukromí. Konečně vše začalo alespoň připomínat původní 
představu třírozměrného prostoru.

Zrak - smysl pro vnímání světelných podnětů prostřednictvím zrakových 
pigmentů ve fotoreceptorech (čípky zrakové, tyčinky zrakové) sítnice 
oka. Tyčinky zprostředkují vidění hlavně za šera, tzv. vidění skotopické. 
Vidění při plném osvětlení, tzv. vidění fotopické (barevné), zajišťují tři 
typy čípků s citlivostí na modré, zelené a červené světlo. Elektrické 
signály, které vznikají ve fotoreceptorech dopadem světelných paprsků, 
vedou k tvorbě vzruchů; ty jsou ve zrakové oblasti neokortexu nejprve 
po částech analyzovány (linie, kontrast, barva, pohyb) a poté složitým 
procesem v asociačních oblastech neokortexu vzniká zrakový vjem.

      Můžete stát v davu a přece nikoho nerušit.

Sluch - zvukové vlny zachycují specializované mechanoreceptory zvané 
vláskové buňky, umístěné v Cortiho orgánu ve vnitřním uchu. Jejich 
podráždění vyvolá vzruchy, které jsou přenášeny vlákny sluchového 
nervu, vedoucími do sluchové části neokortexu. Nejvyšší tóny dráždí 
vláskové buňky ležící nejblíže oválnému okénku (začátek hlemýždě), 
nejhlubší tóny dráždí nejvzdálenější vláskové buňky. Centrální nervová 
soustava rozlišuje výšky tónů podle polohy vláskových buněk, od 
kterých právě přicházejí vzruchy. Intenzita zvuku je kódována frekvencí 
vzruchů v daném nervovém vlákně (kódování nervové).



  

     Postupně odkládal všechny svršky až konečně v místnosti stanul 
zcela nahý. Pocítil vzrušení. Ovšem ne z nahoty, ale z blízkosti poznání 
své pravé podstaty. Pomalu vystoupil na drobný podstavec uvnitř koule. 
Obvody se aktivovaly a trysky hustě rozmístěné po vnitřní straně dutých 
mříží, začaly rychle chrlit elektrolytický roztok. Richarda obklopila 
tenká vrstva rosolovité hmoty, která mu vnikla i do úst a nosu. Nebyla 
nikterak nepříjemná a jelikož ji očekával, nebránil se.

Čich - zprostředkovává chemické informace z vnějšího prostředí 
a výrazně ovlivňuje emoční stavy a chování individua. Čichové 
chemoreceptory rozlišují velmi nepatrné rozdíly ve struktuře 
pachových molekul.

Chuť - smysl založený na registraci podráždění chemoreceptorů 
uložených zejména. v chuťových pohárcích na papilách 
(bradavkách) jazyka látkami rozpuštěnými ve slinách nebo v 
přijímaných tekutinách.

    Ocitl se uprostřed reality. Ne skutečné, pouze simulované. Počítač 
věrně kopíroval prostředí kanceláře. Každičký detail byl perfektní. Mohl 
ho uchopit, očichat a nebo kdyby chtěl, třeba do něj i kousnout. Iluze 
byla dokonalá. Vlastně se odlišovala pouze v jedné věci. Počítač 
syntetizoval Richarda Eglera a transformoval do složité matice 
programu. Richard se stal součástí prostoru. Byl knihou na stole, byl i 
tím stolem. Byl pavučinou i mouchou která se v ní bez naděje na 
záchranu třepotala. Ale pořád byl i člověkem. Měl své tělo, měl svoji 
vůli, měl své smysly.

      Richardu Eglerovi se konečně splnil sen i touha jež ho hnala od 
dětství. Stal se kompletní bytostí. Stačil pouhý dotek. Vnímal veškeré 
emoce toho kontaktu. Bylo to, jako by jste se pravou rukou, dotkly levé. 
Jenomže pocit byl tisíckrát, milionkrát intenzivnější. Muž, žena, stroj, 
věc. To vše splynulo a Richard sál emoce jako houba. Hlava mu z toho 
vířila v jednom kole. Měl pocit, že je uvnitř vesmíru. Ne, dokonce ve 
dvou vesmírech současně. Ta představa přesahovala rozměr. Zhroutil se 
v naprostém bezvědomí.

* * *

       Heobaar a Heobaara již celé věky vytvářeli spletitý uzel shluků, 
který neustále pozvolna měnil tvar. Zformovali realitu plnou hmoty a 
dokonce i života, ze které doslova sály veškeré možnosti svého setkání. 
Každičký atom, ať už tvořící strnulou masu či živý organismus, byl 
společnou součástí obou vesmírů mísících se v jeden. Svět se stal 
virtuální realitou, skrze kterou oba hledali to, po čem tolik toužili. 
Naprostý, dokonalý kontakt - vzájemné splynutí, byť jen chvilkové. 

A skrze Richarda Eglera došli naplnění. Stalo se.

Veškeré vzruchy byly postoupeny centrální nervovou soustavou kamsi 
výš, kde byly zpracovány, tříděny a zaznamenány. Možnosti setkání 
byly vyčerpány. Heobaar ani Heobaara neměli víc co si předat. Jejich 
těla opět začala velmi zvolna měnit tvar. Staletí plynula a čas míjel v 
místech, kde nic neznamenal. Až konečně zde znovu stály  dvě 
mlhoviny, zaměřující svoji sílu dál do neznáma. Očekávala je věčnost.

                                                                                     Konec l



  

DIVOKÁ  ŘEKA

Divoká řeka,
nezkrotný proud,

 nedá Ti ve Tvém klidu ustrnout.

Odnese vše, 
čím sis byl jist,

 odnese poslední javorový list.

Pak voda zmizí,
 pod ledovou tříští,

 a Ty jen čekáš na jaro příští.

Co asi přinese,
s kým budeš spát,

 zda pocítíš naději nebo zažiješ 
pád?

 Ten střemhlavý a hloupý,
tak  jak jako pokaždý, 
když srdce Ti zavelý,

 jíst bobule osudu nahořklý.

OKAMŽIK

Kratičký okamžik,
 ten co jsem stála na peronu,

viděla jsem letět anděla.
Letěl tiše a vlídně se usmíval.

Kapky deště se odráželi od jeho křídel
a zahalovaly jej do tajemného pláště.

Každý jeho pohyb,
každé mávnutí křídly,

 byla symfonie svobody.

Symfonie svobody, 
která touží znít a prýštit

ze srdce
 dříve zamčeného strachem.

Anděl letěl tiše a vlídně,
 nevěděla jsem proč a kam.

On to věděl,
 plynul s věčností,
z které byl stvořen

 a kterou tvořil svým úsměvem.

Melancholická nálada se ztrácela,
 jako víno ubývá z džbánu.

Smutný pán si ho nevšiml.

V  PAVUČINĚ

Flétny zní a já usínám,
zavírám oči a Boha se ptám,

kam pluje bárka má,
a proč.

Proč ráno vstát,
proč slunce uvítat,

když v duši tíseň mám.
Tisíc otázek, co stále se ptají,

Tisíc otázek, co odpověď nikdy 
nepoznají.

Ne v myšlence,
 ale v činu,

očistím všechnu svoji vinu.
Odpustit, není snadné,

odpustit sobě svoje chyby,
v nichž jak v  pavučině uvězněná jsem.

Můžu se prát a rukama máchat,
jen víc se zamotám.

Do pavučiny, jež sama jsem tkala.
Proč si však nadávat,

vinou se trestat,
tak nepohnu se dál.

Strach, 
že z té pavučiny vypadnu

a budu padat a padat,
 že nevím kam?

       Veronika Blanka L. 
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