
Přestěhování do nových kluboven se nám 
trochu zdrželo, a tak jsme ještě rádi využili 

v následujících měsících poskytnutý azyl v klu-
bovnách v Lomecké ulici. Jenomže uznejte 
sami, že by byl hřích v září, kdy je počasí ještě 
skoro letní, sedět jenom v klubovnách a nevy-
užít jej k výletu. A tak jsme poslední zářijovou 
sobotu vystoupili v hojném počtu z motoráč-

ku v Lítni, odkud 
jsme měli naplá-
novány dvě trasy 
– k jeskyni Koda 
a na Tetín. Původně 
jsme chtěli vybrat 
jednu z tras pomocí 
známého systé-
mu „panna, nebo 
orel”, ale protože 
s námi byli i mladší 
kamarádi z oddí-
lu Tygříků, házeli 
jsme tak dlouho, 
dokud jsme nevy-

losovali trasu kratší a méně náročnou - takže 
ke kodské jeskyni jsme dorazili všichni včas 
a svěží.  Kodská jeskyně je zajímavá tím, že 
nevznikla uměle při těžbě vápence, tak jako 
mnohé jeskyně v Českém krasu, ale je to 
opravdu prastará přírodní jeskyně. Další naší 
zastávkou byl Tetín. Tady se každý pokusil 
najít základy bájného hradu, kde kdysi sídlila 
babička sv. Václava sv. Ludmila, ale protože 
jednotlivé skupiny pátračů tvrdily, že právě 

ony našly ty pravé základy, a hrozilo, že tvrze-
ní vystřídá boj, dohodli jsme se, že pátrání ně-
kdy zopakujeme a předtím důkladně prostu-
dujeme historické prameny, abychom mohli 
spravedlivě skupiny rozsoudit.

To říjnový výlet nebo lépe řečeno výprava vy-
padala, že žádné sváry nevyvolá. Na podzim-
ní prázdniny se celé naše skautské středisko 
vypravilo do skautských kluboven v Zábřehu 
na Moravě. Ihned po příjezdu se všichni 
změnili v pečlivé moravské vinaře. Za „pení-
ze”, které získali za splnění různých úkolů, si 
nakupovali potřebné nářadí a vybavení, jak 
pro práci na vinicích, tak pro zřízení vlastních 
vináren. Samozřejmě se nezapomnělo ani 
na potřebnou reklamu, poutače a webové 

stránky. Aby 
vinice vzkvé-
taly, vyrobi-
la si vinař-
ská družstva 
různé stra-
šáky na pla-
šení ptactva 
a rozmístila je 
na svých vi-
nicích. Bylo 
by ale chy-
bou praco-
vat do úmoru 
na vinicích 
a nenavštívit 

zábřežské mu-
zeum. Té chyby 
jsme se nedo-
pustili, muzeum 
jsme navštívi-
li a dobře jsme 
udělali. Kromě 
historie Zábřehu 
je v muzeu 
i zvláštní oddělení 
věnované slavné-
mu rodáku Janu 
Eskymo Welzlovi. 
Stejně jako jeho 
i nás láká dobro-
družství a poznávání krajů neprobádaných. 
Vzdali jsme mu tedy tichou poctu a vydali se 
zase zpět na vinice. Nicméně i duch Eskymo 
Welzla nám zřejmě chtěl vzdát svoji poctu 
a poslal nám v neděli, v den našeho odjezdu, 
pravou aljašskou zimu se silným větrem. Ty 
čtyři hodiny strávené na nádraží v nejistotě, 
jestli vůbec nějaký vlak ten den do Prahy po-
jede, byly trochu stresující. Mnozí z bývalých 
vinařů byli smutní, že přijdou o pondělní vy-
učování ve své milované škole a neuklidnilo je 
ani tvrzení, že i v Zábřehu mají školu. Naopak 
slziček ještě přibylo. Ale když se k večeru pře-
ce jenom podařilo napadané stromy z trati 
odstranit a vlak se rozjel, objevil se na jejich 
tvářích radostný úsměv. Pravda, ne na všech.

Jan Jacek

Včely ignorují Darwina a dokazují Boží stvoření

podzimní prázdniny s dramatickým koncem

Včelí plástev se skládá ze dvou vrstev šes-
tibokých komůrek. Včely staví tyto buňky 
z vosku, který je vylučován potními žlá-
zami na bříšku, tvarují jej nohama a vy-
tvářejí tak stěny a dno buněk. Včely řeší 
stavbou dva matematické úkoly:
 
1. V daném prostoru vytvořit co největší 
počet buněk přesného objemu s minimál-
ní spotřebou vosku. Řešení je jen jediné 
– pravidelné šestiboké komůrky, jejichž 
uspořádání je nejhospodárnější. Takovou 
konstrukci využívají i stavitelé obilních sil, 
protože spotřebují o 30 % méně betonu 
než u sila klasického. 

2. Dna buněk nejsou rovná, ale jsou tvoře-
na třemi kosočtverci, jež jako celek utváře-
jí pravidelný trojboký jehlan. Známý fran-
couzský fyzik a přírodovědec René Antoine 
Ferchault de Réaumur (r. 1730 vynalezl 
teploměr) si dal tu piplavou práci a změ-
řil úhly zmíněných kosočtverců. Tupé úhly 
činily 109°28', ostré 70°32'. Pak požádal 
vysokoškolského profesora matematiky 
profesora Königa o vyřešení následujícího 
matematického příkladu: Je dána šestibo-
ká nádoba, jejíž dno tvoří trojboký jehlan 
o třech shodných kosočtvercích. Jaký musí 

být její tupý úhel, aby nádoba měla mini-
mální povrch a maximální objem? König 
za pomocí logaritmických tabulek vypočí-
tal výsledek 109°26' – tedy nepatrný roz-
díl oproti včelímu řešení, ale přece rozdíl. 
Když se o tom dozvěděl skotský matema-
tik Colin Maclaurin, úkol přepočítal, ale do-
šel ke stejnému závěru jako König. Včela 
se tedy zřejmě mýlí, konstatoval. 

V té době u skotského pobřeží ztroskotala 
anglická loď. V mlze narazila na skálu, kte-
rá byla zakreslena v každé námořní mapě. 
Posádka se zachránila, ale loď s drahým ná-
kladem šla ke dnu. Společnost vlastnící loď 
pak žalovala kapitána, že svou nedbalostí za-
vinil tuto ztrátu. Kapitán se u soudu hájil, že 
jeho výpočty kurzu lodi byly naprosto přesné 
a vše doložil kapitánským deníkem, který se 
podařilo zachránit. Soud požádal o vědeckou 
expertizu, která potvrdila, že kapitánův vý-
počet zeměpisné šířky a délky podle loga-
ritmických tabulek byl bezchybný. Dalším 
zkoumáním se zjistilo, že chyba byla v tiště-
ném exempláři logaritmu. Tyto chybně vytiš-
těné tabulky použil i kapitán, proto byl u sou-
du osvobozen a škodu uhradila pojišťovna.
O tomto procesu se dozvěděl i Maclaurin 
a okamžitě si uvědomil, že táž chyba se 

mohla vyskytnout při výpočtu optimálního 
tupého úhlu u kosočtverce uzavírajícího šes-
tibokou nádobku. Opatřil si opravené vydání 
logaritmických tabulek a Réaumurovu úlohu 
přepočítal. Výsledek 109°28' potvrdil, že se 
nemýlila včelka, ale učenci s logaritmy. 

František Pokorný dále píše: Jsem krea-
cionista a i tento příběh mě nenechává 
na pochybách o tom, že na veškerých 
podivuhodných věcech a zákonitostech 
přírody jsou „otisky prstů” moudrého 
a laskavého Stvořitele. Musela ztrosko-
tat loď, aby se ukázala pravda o tom, 
že všechno, co vychází z jeho ruky, je 
dokonalé. Kdyby se takový plást měl vy-
víjet miliony let, jak učí evoluční teorie, 
včely by dávno vyhynuly. A navíc, včely 
nejsou schopny dělat matematické vý-
počty a ještě svoje případné „postupné 
zkoušky a omyly” přenášet geneticky 
dál do nových generací, protože nema-
jí potomky. Královna a trubec - samička 
a samec, kteří plodí včely, nikdy nepra-
cují na stavbě plástu a nezískávají tudíž 
zkušenosti. Pouze přenáší již od počátku 
zakódované informace, jednou provždy
daného know-how.

pavel Kábrt

Na webu www.kreacionismus.cz najdete několik článků o včelách a jejich podivuhodném, evoluční teorií naprosto nevy-
světlitelném designu od včelaře Václava Uhra z Lounska. pro tento článek jsem ale z časopisu Žirovničan (čís. 9, roč. 46, 
9/2016, str. 4) vybral a zkrátil několik myšlenek pana Františka pokorného, předsedy tamní včelařské organizace.

protože náš časopis vychází jako čtvrtletník, dovolím si udělat malý nebo větší oblouk od konce letních prázdnin k prázd-
ninám podzimním.
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