
V únorovém Újezdském zpravodaji byl 
uveřejněn můj článeček, kde rea-

guji na článek v předchozím čísle „Těžba 
v Klánovickém lese”. Zejména mě „okouz-
lila” informace o tom, že někdy čekáme 
na opravu rozježděných a rozbahněných 
cest až do jara! Jako doklad o tom, že 
tomu tak není, přiložil jsem dvě fotografi e, 
které měly být logickou součástí článku. 
Byla z nich uveřejněna pouze jedna, a to 
o několik stránek dále. Ale zase se zavádě-
jícím komentářem, že se cesty loni rekon-
strukce nedočkaly. Z toho by si neznalý 
čtenář mohl vyvodit, že předtím se rekon-
strukce dočkaly. Každý se může na vlastní 

oči přesvědčit, že s takovými cestami se 
nic neděje dlouhá léta. Přikládám zde 
obě fotografi e spojovacích cest mezi ul. 
Hodkovská a lesní silničkou od nádra-
ží Klánovice do Úval, které jsou z dubna 
2013. Oprava doteď veškerá žádná. 

Dále je v článku o těžbě informace, že 
v porostech je nejvíc zastoupena 6. vě-
ková třída od 101 do 120 let. Z toho by 
se dalo usuzovat, že budou nejvíc těže-
ny staré stromy. Jenže fotografie přímo 
v článku ukazuje, že tomu zdaleka tak 
není. Stačí se taky podívat na jakoukoli 
hromadu vytěženého dřeva.

Malým příkladem toho, že péče o les 
není nic moc, je přiložený obrázek zlo-
meného javoru asi 50 m od Hodkovské 
ulice u cesty ze Sudějovické k nádraží 
Klánovice. Tohoto polomu si už dlouho 
nikdo nevšiml. Ostatní drobnější překáž-
ky na této cestě jsme odstranili při loň-
ské jarní brigádě.

Klánovický les je v těsné blízkosti několi-
katisícových aglomerací. Proto by bylo žá-
doucí, aby kvalita terénu umožňovala pří-
jemný a bezpečný pohyb a odpočinek lidí.

Marcel Marek

Lesní cesty a těžba
Ještě k článku „Klánovický les – absolutní idylka?” v ÚZ č. 2/2017

oni tomu fakt věří?

„Prosím tě, ty máš doktorát z bioche-
mie a v evoluci nevěříš. Řekni mi, 

tvoji kolegové tomu věří? Bavíš se s nimi 
o evoluci?”
„Víš, mezi čtyřma očima mnozí přiznají, že 
na Darwina buď vůbec nevěří, nebo mají sil-
né výhrady. Ale veřejně to nepřiznají; bojí 
se. Jiní si zase propojili evoluci s Bohem. 
Představ si, že bys byl uznáván v nějakém 
přírodovědeckém oboru a najednou ti ně-
kdo předložil důkazy, že tvůj celkový pohled 
na přírodu a život byl po většinu tvého živo-
ta úplně mylný až směšný. Jen velmi čestný 
člověk by se s tím také čestně vyrovnal. 
Přečti si následující rozhovor, který vyšel 
v časopisu The Ledger 17. února 2000 (USA, 
Virginia). Článek se jmenuje The Biologist 

a George Caylor v něm klade otázky jed-
nomu molekulárnímu biologovi, pracujícímu 
na identifi kaci geneticky podmíněných cho-
rob. Je jasné, proč chtěl tento vědec zůstat 
v anonymitě. Rozhovor začal diskuzí 
o složitosti lidského genetic-
kého kódu:

Genetik: „Jsem jako takový editor, sna-
žím se najít pravopisné chyby v doku-
mentu větším než 4 kompletní svazky 
Encyclopedia Britannica.”
otázka: „Věříte, že se tato informace 
vyvinula?”
Genetik: „Nikdo, koho znám ve svém 
oboru, nevěří, že se vyvinula. Byla vytvo-
řena ´géniem nad génii´, taková informa-
ce nemohla být napsána žádným jiným 
způsobem. Papír a inkoust nenapíší knihu! 
Na základě toho, co o tom víme, je směš-
né myslet si něco jiného.”
otázka: „Řekl jste toto někdy při veřejné 
přednášce nebo napsal jste to někdy veřejně?”
Genetik: „Ne, říkám jen, že se to vyvi-
nulo. Aby mohl být člověk molekulárním 

biologem, musí se stále držet dvou šíle-
ností. Ta první je věřit v evoluci, když sám 
pro sebe vidíte pravdu. A ta druhá - byla by 
šílenost říci, že v evoluci nevěříte. Všechny 
vládní úkoly, výzkumné granty, publikace, 
významné univerzitní přednášky – vše by 
se zastavilo. Přišel bych o práci, nebo by 
mne přesunuli někam na okraj, kde bych 
si už nemohl slušně vydělávat na živobytí.” 
otázka: „Nerad to říkám, ale tohle zní 
dost intelektuálně nečestně.”
Genetik: „Práce, kterou dělám v gene-
tickém výzkumu, je ušlechtilá. Nalezneme 
léčbu pro mnoho nejhorších lidských cho-
rob. Ale zároveň musíme žít se ´slonem 
v obýváku´.”
otázka: „S jakým slonem?”
Genetik: „Stvořitelský plán. Je jako slon 
v obýváku. Všude chodí, zabírá ohromný 
prostor, hlasitě troubí, strká do nás, převra-
cí věci, žere tuny sena a páchne jako slon. 
A my přesto musíme přísahat, že tam není!”

Pavel Kábrt

Záhady, TaJeMno, VíRa  UdRŽITeLný RoZVoJ Lesa

nemohu vstřebat, že by dospělý svéprávný člověk mohl věřit, že výbuchem ničeho vznikl vesmír, pak se na jedné 
kamenité planetě vytvořila z neživé hmoty sama od sebe živá buňka, slepé začalo vidět, hluché slyšet, ryby vylezly 
na souš a narostly jim nožičky a opice se staly lidmi. Zašel jsem tedy za přítelem, který pracuje v akademii věd v Praze.


