
Takže vás opět po třech měsících vítám 
u informací o tom, co všechno prová-
děla a zažila 22. vlčácká smečka z 23. 
skautského střediska „Douglaska”. Ale 
dovolím si dnes udělat malou výjimku 
a nezačnu popisem naší vánoční výpra-
vy a dalších akcí, ale začnu tím, co je 
mnohem důležitější. Totiž, že jsme už 
opět v klubovnách na Rohožníku.

Je to bezmála sedm let, co jsme se, 
ač neradi, rozloučili s našimi starý-

mi klubovnami a přestěhovali se do ná-
hradních prostor v Lomecké ulici. Je ale 
pravdou, že původní klubovny, které 
byly původně určeny jako provizorní 
ubikace pro dělníky při stavbě rohož-
nického sídliště, byly už ve velmi špat-
ném stavu a jejich rekonstrukce byla 
nezbytná. A tak jsme se v lednu tohoto 
roku vrátili, tak jako se pachatelé vrací 

na „místo činu” a rychle se „zabydleli”. 
Nové klubovny nám samozřejmě „ne-
spadly z nebe”, ale za tím, že v nich ko-
nečně zase můžeme být, jsou konkrétní 
lidé a těm všem bychom chtěli podě-
kovat. Pokud bychom chtěli jmenovat, 
byla by to za ta léta pěkná řádka jmen 
a určitě bychom na někoho z nich zapo-
mněli a to nechceme. Myslím, že si to 
všichni přeberou a tak tedy pro všechny 
hromadně – „Moc a moc děkujeme”.

Ale ještě před tím, než jsme se všichni 
slavnostně stěhovali do nového, nás čeka-
la v prosinci jedna tradiční výprava zvaná 
„vánočka”. Tento trochu familiární výraz 
znamená vánoční výpravu, která má své 
zvláštní kouzlo a zvyky a na kterou jsme 
se tentokrát vydali v pátek patnáctého pro-
since do skautských kluboven v Dobříši. 
Přestože jsou místní klubovny u jednoho 
z velkých dobříšských rybníků, nikoho to 
nenadchlo ani nezlákalo ke koupání, ale 
naopak všichni rádi rychle zmizeli dovnitř 
a ve spacácích přečkali svoji první chladnou 
noc. Sobota byla věnována výletům do okolí 
Dobříše a na blízké brdské kopce, ale hlav-
ní náplní byla příprava slavnostní „před-
štědrovečerní” večeře a neméně slavnostní 
a očekávané rozdávání dárků. Ještě předtím 
si všichni vyrobili pod trpělivým dohledem 
„Myšáka” svůj vlastní papírový ubrousek 

a vánoční ozdobu na stůl a pak už zbýva-
la jen hromadná výroba bramborové kaše 
(náhrada za bramborový salát) jako přílohy 
k řízkům, které všem pečlivé maminky za-
balily na výpravu. Dárky, které si večer na-
dělujeme pod místním „vánočním stromeč-
kem” jsou většinou dvojího druhu, jednak 
jsou to dárky, které jsou učeny pro adresáta 
uvedeného na balíčku, a potom dárky, které 
přímého adresáta nemají a jsou určeny pro 
ty, kteří třeba dostali jen jeden dárek nebo 
ani ten ne. Ale v žádném případě se nejedná 
o dárky nákladné, i když i ty by někteří rádi 
dostali, jde o maličkosti, například figurky 
z kindervajíček, které už může dárce doma 
postrádat. Jde hlavně o ten pocit: „někdo 
si na mne vzpomněl”.  A o tom to je. Přeji 
vám, ať si na vás vždycky také někdo vzpo-
mene – a nejen o Vánocích.

Jan Jacek

14. března 2018 zemřela mezinárodní celebrita, profesor fyziky Stephen Hawking. Prodal milióny knih a přilákal obrov-
ské zástupy lidí všude, kde vystupoval. Časopis Time napsal, že Hawking je intelektuální dědic Einsteina a že pravdě-
podobně jen Darwin a Einstein jsou veřejnosti známější. Tiskový náklad jeho prvního amerického bestseleru Stručná 
historie času měl deset tisíc výtisků - klasické náklady podobných knih se pohybují mezi pěti sty a dvěma tisíci výtisků. 
Průkopnickou prací Hawkinga byla matematická fyzika o černých dírách ve vesmíru. 

Z 22. vlčácké smečky

Stephen Hawking:    nemocné tělo i duše

hawking není známý jen jako astrofy-
zik, ale i jako člověk, který překonal 

mnoho překážek v souvislosti se svým 
paralyzujícím neuromuskulárním onemoc-
něním, amyotrofickou laterální sklerózou 
(ALS), známou též jako Lou Gehrigova 
choroba. To je název po známém americ-
kém hráči baseballu, který na tuto nemoc 
zemřel. Hawkingovi byla tato nemoc dia-
gnostikována během jeho univerzitních 
studií, ale žil mnohem déle, než lékaři oče-
kávali (76 let).

Méně známá o Hawkingovi jsou další 
fakta, některá dost bolestná a smutná. 
Většinu jeho života se o něj obětavě sta-
rala jeho manželka Jane. Byla křesťankou 
a kreacionistkou, laskavou 24hodinovou 
pečovatelkou svého arogantního, Boha 
popírajícího muže, který se její víře vysmí-
val. Přitom to byla právě tato víra, která 
dávala Jane sílu doslova táhnout svého 
muže životem. V roce 1986 Jane vyznala: 
„Bez svojí víry v Boha bych nebyla schop-
na žít v této situaci." Nebylo to zhoršující 
se zdraví manžela, co působilo její utrpení, 
ale především jeho arogantní výsměch její 
víře v Boha.

Je proto zajímavé porovnat manželství 
Darwina a Hawkinga. Oba muži z věří-
cích rodin skončili jako ateisté, oba měli 

za ženu křesťanku; jak pro Hawkinga Jane 
tak pro Darwina Emma byly jejich celoži-
votní služky a obětavé ošetřovatelky. Jak 
Hawking, tak i Darwin uvěřili ve svém 
životě v něco, co bylo naprosto iluzorní 
a vědecky neověřitelné. A ač se to nazý-
valo vědou, byly to jen neprokazatelné 
materialistické spekulace: černou díru ni-
kdo nikdy neviděl, stejně, jako nikdo ni-
kdy neviděl, jak se z neživé hmoty vyvíjí 
život nebo jak slepí tvorové začínají vidět, 
hluší slyšet, rybám narůstají nožičky, tvo-
rové nemající křídla začnou létat a opice 
slézají ze stromů a stávají se lidmi. To jsou 
věci hodné do pohádek, s experimentální 
vědou to nemá nic společného. Jedna od-
lišnost mezi Darwinem a Hawkingem však 

přece jen byla: na rozdíl od Hawkinga 
se Darwin ke svojí ženě choval slušně, 
její péče si vážil a její víru neznevažoval. 
Hawking se ke konci života, i v tom zbída-
čelém fyzickém stavu na invalidním vozí-
ku, sblížil s jinou ženou a rozvedl.

A kuriozita na závěr. Hawking se posmí-
val své ženě Jane, že věří v něco, co je 
vědecky neověřitelné, nepozorovatelné 
a experimentálně neprokazatelné. A víte, 
proč nedostal Nobelovu cenu? Protože 
Hawkingovy výpočty o černých dírách jsou 
neověřitelné. Jednou z podmínek udělení 
Nobelovy ceny v oblasti přírodních věd je 
ověřitelnost výsledků práce jejího kandi-
dáta. Zatímco však boží existence je snad-
no vědecky ověřitelná na jeho díle, díky 
úžasným konstrukčním designům v pří-
rodě, jako je třeba oko, srdce, ozubený 
převod u skokanů či echolokace u kytovců 
a netopýrů, tak víra ateistů, že se svět se-
strojil sám od sebe a vesmír vznikl výbu-
chem ničeho, je experimentálně neověři-
telnou černou dírou rozumu.
Z myšlenek profesora Jerry Bergmana 
zpracoval 

Pavel Kábrt

Foto: Dough Wheller, Profesor Stephen 
Hawking v Cambridge
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