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Josef Janšta

Milí kluci,
v minulých vydáních této rubriky jsme se postupně probí-
rali různými vymoženostmi moderní techniky v dnešním 
světě. A jinak tomu nebude ani dnes. Představíme si to-
tiž některé doslova zázračné materiály, které se používají. 
A nejen to, společně se dozvíme něco nového i o výrob-
cích z těchto technologicky unikátních substancí.

Mosty, domy i další venkovní stavby – velkou roli při jejich ko-
rozi hraje voda, která často zateče například do spár v betonu, 
kde zmrzne a vytvoří prasklinu. V roce 2012 však vědci z Nizo-
zemska navrhli řešení. Vyvinuli speciální betonovou směs, která 
má schopnost zaplňovat vznikající praskliny. „Nizozemský“ be-
ton totiž obsahuje bakterie. Ty se při kontaktu s vodou aktivují 
a spustí chemické reakce, díky nimž se vznikající prasklina zapl-
ňuje materiálem podobným vápenci.

Teflon, dnes běžně užívaný materiál, nejčastěji pro výrobu pánví. Má-
lokdo však tuší, že polytetrafluorethylen (tak se teflonu v chemii říká) 
byl vyvinut roku 1938 ve firmě Kinetic Chemicals v USA vlastně ná-
hodou. Rekordní je však u teflonu především jeho odolnost. Jedná se 
totiž o chemicky nejodolnější materiál vůbec. Využití tohoto polymeru 
dnes tedy rozhodně nekončí u pánví. Právě naopak. Teflon můžeme 
například pod názvem Gore-tex najít v nepromokavých botách a ve 
spoustě dalších výrobků.

Úhelný kámen
A ještě jedou uhlí, říkáte si. Ale pozor, řeč je o kameni úhelném, ne uhelném „Kámen, kte-
rý stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným,“ píše se v Bibli (Mt 21, 42). Je paradoxem, 
že teflon či uhlíková vlákna označujeme přídomkem „zázračný materiál“, když skutečné 
zázraky dokáže udělat jen onen úhelný kámen, tedy „materiál“ zmíněný v Bibli. Tím úhel-
ným kamenem je sám Kristus. Jedině ten dokáže činit zázraky a dokonalé proměny v na-
šich životech. Milí ministranti, přeji vám i sobě, ať se těmto zázrakům nebojíme otevřít!

Přesně tak bychom mohli nazvat nové švédské korvety třídy 
Visby. Ale nenechme se splést! Tato plavidla, která byla zařa-
zena do služby roku 2009, nejsou uhlíkem poháněna ani určena 
k jeho transportu. Jedná se totiž o dosud největší lodě vyrobené 
z uhlíkového vlákna, jehož výhodou je vynikající pevnost a ex-
trémní lehkost. To znamená, že při délce 73 m a váze 600 tun 
dokáží tyto lodě vyvinout vysokou rychlost 35 námořních uzlů 
(64 km/h). Díky rychlosti i svému hranatému tvaru jsou korvety 
používány k průzkumným účelům.

Umíš se správně chovat?
Etiketa pro malé rošťáky
Štěpánka Sekaninová

Umíš se chovat??! Tak schválně… 
Otevři knížku, vezmi papír a zkus 
si odpovědět na jednoduché kví-
zové věty. Potom zatáhni za táhlo 
a zkontroluj své odpovědi. K tomu 
si můžeš pohrát s veselými ilustra-
cemi, které lze podle libosti měnit 
na správné a  špatné situace. Zá-
bavná veselá kniha plná obrázků 
a úkolů tě naučí slušnému chování.

www.albatros.cz

 pánev v botě

Betonová 
revoluce

uhlíkové 
lodě

Před začátkem postní doby se rozvinu-
la mezi staršími ministranty 
bouřlivá diskuse. Vyprovoko-
valo ji oznámení pana faráře, 
že „církev sice půst nenařizu-
je, ale staletá zkušenost ukazu-
je, že půst od jídla je důležitý pro 
duchovní život každého křesťana“.

Začal to patnáctiletý Jarek. „Půst patří do středo-
věku, kdy se lidé trápili a mysleli si, že se to Pánu Bohu 
líbí. Ale on nechce, abychom se trápili.“

Přidal se o rok mladší Jirka. „Půst může-
me nahradit dobrým skutkem.“ 

Postu se zastal Vašek, který studuje 
první rok na gymnáziu, „Četl jsem, že 
půst je zdravý. Organismus si odpo-
čine, je to pro něho dobré.“

Diskuse pokračovala ještě něja-
kou dobu, ale už nic nového nepři-
nesla. 

Jirka si všímá, že dosud nic 
k  tomu neřekl Kryštof, který 
bude letos promovat na lékař-
ské fakultě. Poté se chce ženit, 
ale dosud moc rád ministruje. 
„Řekni nám k tomu také něco. 
Co na to říká lékařská věda?“

Kryštof na výzvu odpovídá: „Pokud vím, tak ro-
zumný půst organismu prospívá. Ale to není na po-
stu to hlavní. Nevím, jestli mně budete rozumět, 
a tak jsem zatím nic neříkal.“

Kluci chtějí, aby se problém vyřešil, a proto žá-
dají Kryštofa o jeho názor.

„Tak dobře,“ souhlasí Kryštof. „Když jsem se za-
miloval do Kristýnky, tak jsem se nemohl dočkat, až 

se uvidíme. Často jsem na schůzku spěchal z předná-
šek anebo ze cvičení. Neměl jsem čas se ani najíst. A když 
jsme byli spolu, tak nebylo jídlo pro mne důležité. A pro-

tože jsem zamilovaný i teď, když spolu chodíme už 
dva roky, je to s tím jídlem pořád stejné. Vezmu 

si do kapsy rohlík a víc nepotřebuji. Mám radost 
z toho, že je pro mne Kristýnka víc než jídlo 
a všechno ostatní. Myslím, že s postem je to 
podobné. Když se zřeknu jídla, mám radost 
z toho, že mi ke štěstí stačí samotný Pán 
Ježíš. Mnozí lidé jsou otroky jídla. Stále vy-
mýšlejí něco dobrého, věnují tomu hodně 
času i peněz. Při postu nemusíme hlado-
vět, ale vezmeme si prosté jídlo, třeba 
jenom krajíc chleba. A přitom si mů-
žeme říct: „Pane Ježíši, nemusím mít 

dobré jídlo, ty mi stačíš. A  mám 
z takové lásky radost.“

Ministranti mají o  čem pře-
mýšlet. A  můžeme přemýšlet 
i my na začátku postní doby.
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překlep a škraloUp

Tomáš Končinský
Věděli jste, že věci stárnou? Stačí jen na 
chvilku nedávat pozor a z věci, která před 
chvíli zářila novotou, je starý, nepotřebný 
krám. Ale kdo za to může? Drobná stvo-
ření, která mají veškeré stárnutí na staros-
ti. Skřítek Překlep, jehož specialitou jsou 
chyby v  knížkách, se jednoho dne vydá 
na dobrodružné putování k  samotnému 
Zubu Času. Podaří se mu zastavit stárnutí? 
A kdo získá Křišťálový Prdlajs? A jakou roli 

v tom všem hraje mluvící hovnivál? 
www.albatros.cz

Vojtěch Kohut
Čítanka vnitřní modlitby
podle sv. Terezie z Ávily
Autor knihy Slabikář vnitřní modlitby vychá-
zí novou knihou vstříc čtenáři, který se na 
základě Slabikáře vrhá do vnitřní modlitby, 
začíná meditovat – a  také narážet: Jak to 
mám dělat? Mám prostě „studovat Bibli“? 
Číst si exegetické komentáře? Učit se texty 
zpaměti nebo si opakovat jednotlivé verše 
jako křesťanskou mantru? Nebo ještě něco 
jiného? Ale co a jak? Čítanka čtenáři ukáže 
texty sv. Terezie (a dalších karmelitánských 
autorů), které se k  jeho situaci vztahují, 
a autorův komentář a jeho vlastní reflexe jej 
dál povedou na cestě vnitřní modlitby. 

www.portál.cz
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Zázračné 
materiály

Plastové židle, 
které lze složit 
jednu do druhé, 
už jsou dnes na-
prostým standar-
dem. Vždyť kdo 
na takové židli ni-
kdy neseděl nebo 
ji nemá doma na 
dvoře či na te-
rase? Ale i  takto 
notoricky známý 
předmět byl před 
časem naprostou 
technologickou 
novinkou. Úplně 
první plastovou 
stohovatelnou 
židli navrhl v roce 
1964 německý 
designér Helmut 
Bätzner pod ná-
zvem Bofinger.

Moderní 
posezení?

Orientace v tomto nepře-
hledném terénu i s pomo-
cí GPS bude velmi obtížná. 
Už proto, že nám právě 
došly baterie.
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