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Myšlienka na mesiac:

„Stretnutie dvoch osobností je ako kontakt dvoch chemických látok:
v prípade, že dôjde k reakcii, obe sa zmenia. “

ÚVODNÍK
Milí čitatelia,

Carl Gustav Jung

jeseň nás už postupne zahaľuje do svojej čarovnej atmosféry a my vám prinášame októbrové
číslo nášho bulletinu. Keďže každý rok sa práve
v tomto období začínajú vynárať alarmujúce správy
o tom, že jesenné a zimné mesiace sú časom, kedy
mnohí ľudia prežívajú melancholické až depresívne
nálady, rada by som sa v tomto úvodníku venovala
téme opačnej, ktorou je ľudský zmysel pre humor,
a to najmä taký, ktorý by sme mohli nazvať humorom
filozofickým.
Zmysel pre humor je jedným z vnútorných „zmyslov“, ktorého potenciál sme ako ľudské bytosti dostali
do daru, aby bol naším pomocníkom a radcom
na spletitej ceste životom. Nie náhodou ho pozitívna
psychológia zaraďuje medzi jeden z najdôležitejších
„vnútorných kompasov“ človeka, a to hneď po boku
takých významných kvalít, ako sú nádej, vďačnosť
a spiritualita. Dobrý humor a úprimný smiech majú
zázračné účinky na našu psychiku aj na naše fyzické
zdravie. Podporujú optimizmus, schopnosť pozrieť
sa aj na náročné situácie s určitým nadhľadom,
dodávajú energiu a podnecujú chuť do života. Nie
nadarmo sa humoru hovorí aj „korenie života“.
Všetci sme z rozličných životných skúseností
a zážitkov zistili a prišli na to, že existuje veľa
foriem humoru aj veľa stupňov tohto zmyslu:
humor ironický, posmešný, vulgárny, nemiestny...,
ale aj humor inteligentný, láskavý, hlboko ľudský,
vycibrený... A práve táto druhá kategória zmyslu pre
humor veľmi úzko súvisí s filozofiou alebo inými
slovami vnútornou múdrosťou.
Rovnako ako dobrá filozofia vyjasňuje komplikované životné otázky a vedie nás k nachádzaniu
odpovedí, aj dobrý humor „vyjasňuje“ naše vnútorné
nebo a odháňa mraky, ktoré zatemňujú slnko a svetlo
v našich dušiach. Zmysel pre humor je schopnosť
vidieť danú problematiku v takom kontexte, ktorý ju
odľahčuje a bez toho, aby jej uberal na dôležitosti,
nám ju predkladá stráviteľnejšiu, okorenenú a menej zaťažujúcu. A nielen to; spolu s odľahčením
prichádza aj hlbšie pochopenie daného problému,

ako keď odvalíme kameň, pod ktorým sa nachádza
skrytý poklad.
Hovorí sa, že iba ľudské bytosti – zo všetkých
nám známych tvorov – vedia plakať a smiať sa.
Slzy a smiech sú prejavmi našich emócií a každý
z nás sme ich veľakrát okúsili. Ich „výživná hodnota“
však nespočíva v samotnom prejave, ale skôr v príčine a v tom, z akého vyvierajú prameňa. Jedno
starodávne pravidlo japonských samurajov znelo:
„Ber seba samého s humorom a ostatných vážne.“
Podobne ako nás klasická filozofia nabáda, aby sme
každý začali predovšetkým od seba.

Ak sa budeme vedieť pozrieť na seba samého
skôr z pohľadu vnútorného mudrca, ktorého v sebe
všetci nosíme, než z pohľadu ega, ktoré sa často cíti
ukrivdené, ľutuje sa a nenachádza východiská, naše
slzy budú očistné a náš humor bude korením, ktoré
nám pomôže zdvihnúť sa po každom zdanlivom
páde a uvedomiť si to, čo krásne vyjadril český
spisovateľ Karel Čapek: „Humor je soľou zeme. Kto
je ním dobre presolený, vydrží dlho čerstvý.“ Môže
sa to zdať zvláštne, lebo soľ si zvyčajne spájame
so slzami... Kto vie, možno sú slzy a smiech
nerozlučnými dvojičkami, ktoré sa od seba nedajú
oddeliť. Lebo ten, komu nevyschli slzy hlbokého
dojatia, súcitu a spriaznenosti so svetom, sa vie
lepšie zasmiať nad vlastnými ťažkosťami.
Želám vám, milí čitatelia, krásnu a radostnú jeseň
plnú humorných a poučných situácií.

Mgr. Kamila Hermannová
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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KRÁTKY PRÍBEH
Barmská legenda o troch dračích vajciach

Kedysi dávno žila v kopcoch severnej Barmy Dračia princezná. Bola krásna a vznešená, a tak sa stalo,
že sa do nej zamiloval Slnečný boh. Zostúpil z oblohy na zem, aby nejaký čas pobudol so svojou vyvolenou.
Po čase sa vrátil späť na oblohu a dračia princezná čoskoro počala tri vajcia. Starostlivo ich opatrovala. Keď
boli tesne pred vyliahnutím, zavolala si na pomoc vranu, ktorá bola v tej dobe ešte snehobiela, a povedala
jej, aby zaletela za Slnečným bohom a oznámila mu, že sa čoskoro vyliahnu jeho tri deti. Vrana doletela
za bohom a odovzdala mu odkaz. Slnečný boh priniesol zo svojej pokladnice najcennejší rubín a povedal
vrane: „Odkáž mojej milovanej, že sa na deti nemôžem prísť pozrieť. Daj jej ale tento rubín, nech si za neho
kúpi kráľovstvo, aby mu mohli moje deti vládnuť.“ Potom zabalil rubín do kúska plátna a odovzdal ho vrane,
ktorá s uzlíkom v zobáku odletela za princeznou.
Po ceste zbadala vrana karavánu kupcov. Práve raňajkovali a okolo nich hopkalo stádo vtákov. Hltali sústa jedla,
ktoré im kupci podhadzovali. Vrana bola tiež hladná, a tak
sa kúsok odtiaľ zniesla na zem. Uzlík s rubínom si schovala
do kríkov a pridala sa k ostatným vtákom. Jeden z kupcov
ju však videl a nepozorovane sa vkradol do kríkov. Našiel
uzlík a v ňom rubín. Rubín si vzal a na jeho miesto dal
kúsok kravského trusu. Keď sa vrana najedla, vrátila sa
späť a nič si nevšimla. Vzala uzlík a pokračovala v ceste
za princeznou. Princezná prijala s veľkou radosťou odkaz
aj dar od Slnečného boha, ale keď v ňom objavila suchý
kravský trus, jej radosť sa zmenila na smútok. Krátko na to
zomrela žiaľom. Keď sa neskôr o tomto nešťastí dozvedel Slnečný boh, ošľahol svojim ohňom vrane perie
ako trest za to, že prišla o rubín. Od tej doby má vrana čierne perie.

Vajcia ležali nejakú dobu zabudnuté tam, kde ich princezná nechala. Keď nastali dažde, spláchlo ich
do mohutnej rieky Iravadi, a tak plávali a plávali dolu prúdom. Keď doplávali do Moukoutu, jedno vajce
narazilo na skalu a rozbilo sa. Zo škrupiny sa vysypalo nespočetne veľa rubínov. Preto sa v Moukoute
vyskytujú tak hojne rubíny. Zostávajúce dve vajcia plávali ďalej. Druhé vajce doplávalo do Strednej Barmy,
a keď narazilo na skalu, rozbilo sa a zo škrupiny vyskočil tiger. Tretie vajce doplávalo do Dolnej Barmy,
a keď narazilo na skalu, rozbilo sa a zo škrupiny vyskočil krokodíl. Preto sa dodnes traduje, že dnešné tigre
a krokodíly sú potomkami detí dračej princeznej a Slnečného boha.

Neznámy autor

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI
Jules Verne
Život dobrodruha

“Všetko čo si niekto dokáže predstaviť, môže
niekto uskutočniť.”

Jules Gabriel Verne sa narodil vo Francúzsku,
v meste Nantes, 8. februára 1828. Svoje túlavé
topánky predviedol rodičom už veľmi skoro, keď
sa namiesto do školy vybral s kamarátmi na jeden
z ostrovov rieky Loiry za dobrodružstvami. Spolu
s bratom Paulom chodil do cirkevnej školy a už vtedy
sa jeho školské zošity zapĺňali kresbami fantastických
strojov a útržkami príbehov, ktoré nesúviseli
so školskými osnovami.
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Ako jedenásťročný sa pokúsil ujsť z domu ako
plavčík na lodi Coralia, plaviacej sa do Indie. Z jeho
cesty nebolo nakoniec nič, pretože v najbližšom
prístave ho jeho otec od cesty odhovoril. Neskôr,
po maturite na kráľovskom lýceu v Nantes, mal
pokračovať v tradícii otca advokáta štúdiom práva
v Paríži. Tu sa dostal do spoločnosti Victora Huga
a Alexandra Dumasa staršieho, ktorému pre jeho
divadlo ponúkol svoju prvú hru - veršovanú komédiu
Zlomené steblá. Uviedli ju síce pod menom Dumasa
mladšieho, avšak autorstvo mu bolo umeleckou
spoločnosťou priznané. Advokátske skúšky nakoniec
zložil, odmietol sa však vrátiť do rodného mesta
do otcovej kancelárie.
Prvé literárne práce uverejnil Vernovi almanach
Musée des familles, prvé platené miesto získal v roku
1851 ako tajomník Lyrického divadla.

V roku 1957 sa oženil s Honorinou Hébé
Morelovou. Aby uživil rodinu, pracoval ako burzový
maklér. Z manželstva vzišiel syn Michael. Ten
po jeho smrti dopísal rozpísané otcove diela, ktoré
vyšli pod menom Julesa Verna.

Svoju prácu obchodovania s akciami však
nenávidel a tak stále viac unikal do literatúry.
Svoj prvý veľký román Päť týždňov v balóne
dokončil Verne v roku 1862. Priniesol mu úspech.
S vydavateľom Hetzelom uzatvoril zmluvu na 20
rokov a záväzok napísať ročne dva romány. Táto
zmluva ho finančne zaistila a umožnila mu živiť
sa iba písaním. Hetzel bol s Vernem ako autorom
spokojný, keďže mu zabezpečoval nadštandardné
príjmy, a preto mu honorár postupne zvyšoval.

Päťkrát zmenil zmluvu, takže Verne si mohol kúpiť
vilu. Svoju rodinu presťahoval z Paríža do Amiensu,
manželkinho rodného mesta. Kúpil si loď, nazval ju
San Michelle a plavil sa s ňou po mori bez ženy a bez
detí, bez nutnosti hrať úlohu úspešného spisovateľa.
Verne veľa cestoval, navštívil severoafrické pobrežie,
Baltské more, USA a Rusko.
Na jednej z večerných vychádzok ho jeho synovec
Gascon postrelil do nohy. Chlapec nakoniec skončil
v blázinci a Verne zostal do konca života krívať.
Po smrti otca, priateľa astrate milenky prepadol
silnej depresii. Navyše ho trápila cukrovka - choroba,
na ktorú v tej dobe ešte neexistovali lieky.
Verne zomrel v Amiens 24. marca 1905.

Dielo vizionára

“Veda nemôže predchádzať myslenie.”

Dielo veľkého spisovateľa obsahuje 56 románov.
Väčšina patrí pod súhrnný názov Podivuhodné cesty,
ktorý vymyslel hneď na začiatku jeho nakladateľ.

Okrem románov písal novely, poviedky, históriu
veľkých objavov, ilustrovaný zemepis Francúzska
a divadelné hry, ktoré však nemali úspech.

Verneho romány majú všetky charakteristiky,
ktoré dobré romány majú mať (sú napínavé, až
strhujúce, majú dobre vykreslené postavy...), ale aj
niečo naviac – poznatky z rôznych odborov. Verne
dokázal geniálne zakomponovať tieto poznatky
do svojich diel tak, že žiadne z nich nič na charakteristike dobrého diela nestráca.
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A kde tieto poznatky získaval? Okrem práva
intenzívne študoval matematiku, astronómiu,
geológiu, fyziku, chémiu a iné odbory. Všetko, čo
ho zaujalo, si systematicky zapisoval. Jeho kartotéka
mala 20 000 lístkov. Čerpal aj z encyklopédií.
No v dielach je aj to, čo ešte dovtedy nikde
uvedené nebolo. Verne predpovedal mnoho
technických a vedeckých vynálezov. A nielen
predpovedal, ale vo svojich dielach neopakovateľným spôsobom zobrazil .

O Vernem sa hovorí, že je jedným zo zakladateľov
vedecko-fantastickej literatúry.

V románe Tajomný ostrov, kde skupina priateľov
stroskotá na opustenom ostrove, venuje autor
dostatok času a priestoru vykresleniu jednotlivých
postáv. Každá z postáv je čitateľovi prinajmenšom
v jednej svojej charakteristike sympatická. Akoby
spolu tvorili takmer dokonalého človeka. A to, či
sa im darí prekonávať prekážky a nástrahy, závisí
od toho, či sa voči prekážke postaví človek, obdarený
vhodnou vlastnosťou. Niekedy im pomáha tajomný
kapitán Nemo, ktorý žije v ponorke v blízkosti
ostrova.

V novele Doktor OX autor zobrazil vedca, ktorý
tvrdí, že spôsob konania ľudí môže byť závislý od
chemického zloženia vzduchu. Potrebuje to však
dokázať v praxi a tak si vyberá na svoj experiment
obyvateľov obzvlášť pokojného mestečka. Pod zámienkou montáže plynového osvetlenia, vypúšťa
do ovzdušia kyslík (oxygenium). Títo neobyčajne
pokojní ľudia vplyvom pridávaného kyslíka prešli

od svojho pokoja k neuváženým výrokom, k hádkam,
k bitkám a výtržnostiam a napokon sa vychystali
do vojny. V tej chvíli však zariadenie doktora Oxa
vybuchlo a ľudia sa zo svojho ošiaľu spamätali.

V románe Dobrodružstvá kapitána Hatterasa
autor vykresľuje hlavného hrdinu ako človeka
so silnou vôľou. Je to muž telesne i duševne pevný,
odolný voči nepriazni prírody i neprajnosti ľudí.
Niekedy je príliš tvrdý a neústupný. Tento muž
zostrojí na vlastné náklady loď a vedie ju aj s posádkou na severný pól. Z posádky vyniká doktor,
ktorý sa okrem liečenia stará o vzdelávanie posádky
aj čitateľov. Kapitán i jeho spoločníci napokon
dosiahnu severný pól, ale za cenu veľkých obetí.
Celoživotný sen

U Julesa Verneho možno obdivovať vernosť
veľkému snu. Snu o pokroku ľudstva, ktorý nadviazal
na jeho detské sny a ktorý napriek mnohým
prekážkam dokázal dostať do takej podoby, že ho
môžeme ako čitatelia až dodnes spolu s ním zdieľať.
Nielen na vlnách fantázie, ale na všetkých úrovniach,
na ktorých sme toho schopní.

Emil Medzihorský

Použitá literatúra:
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NA ZAMYSLENIE
Slobodná vôľa

Veľa sa napísalo a polemizovalo o slobodnej vôli človeka. Filozofi všetkých čias – aj bežní „debatéri“
všetkých čias – už predložili na túto tému všetky možnosti, alebo takmer všetky.
Extrémne postoje sa situujú medzi absolútne predurčenie, ktoré oberá človeka o všetky rozhodnutia,
a bezhraničnú ľudskú slobodu, ktorej motorom nie je
nič viac než želanie, smutný tieň vôle.

Zástancovia predurčenia oscilujú súčasne medzi
nevyhnutným bohom, ktorý stvoril tento svet predurčujúc všetko, až do najmenšieho detailu, a iným
„bohom“, rovnako nevyhnutným, ktorým je nič alebo
náhoda, alebo „načo to všetko...“, ktorý spôsobuje,
že akékoľvek ľudské úsilie nemá význam.
Zástancovia slobodnej vôle sa pohybujú medzi
bohom, ktorý necháva človeka konať podľa jeho
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vlastného kritéria, ale iba preto, aby ho skúšal, až po boha, ktorému nezáleží na ľudskom osude, pretože sa
pohybuje v iných sférach, alebo až po človeka, ktorému nezáleží na názore, ktorý naňho boh má.

Filozof Platón použil v svojej dobe zaujímavú metaforu ako príklad otázky slobodnej vôle a predurčenia.
Hovoril, nech si predstavíme loď, ktorá má pevne daný smer a kapitána, ktorý ju riadi na ceste určenej
k cieľovému prístavu: to zodpovedá predurčeniu, tomu, čo je nevyhnutné. Avšak počas cesty sa pasažieri
môžu slobodne pohybovať po lodi a zaujímať rozličné formy správania sa: to je časť slobodnej vôle, ktorá
zodpovedá človeku.
Ako filozofi – teda ako milovníci múdrosti – si tiež myslíme, že existujú idey, ktoré nevychádzajú z módy
a pretrvávajú napriek polemikám a kontroverziám. To je aj prípad toho, čo predkladá Platón. Univerzum,
vo svojej veľkosti, funguje podľa istých zákonov, ktoré nám unikajú, či už preto, že sú také zložité, alebo
preto, že sú také jednoduché; my sa však týmto zákonom nemôžeme vyhnúť, kým sme súčasťou Univerza.
V tomto aspekte je naša slobodná vôľa nie obmedzená, ale koordinovaná so smerom Univerza.
Na druhej strane je tu však veľa aspektov, ktoré sa nás týkajú; máme široké pole možností konania
a evolúcie, v ktorej je človek aktívnou zložkou tým viac, čím viac je aktívne jeho vedomie, čím viac je
rozvinutý jeho úsudok a jeho zdravý rozum. A to je slobodná vôľa, ktorú by sme nemali premárniť ani ňou
opovrhovať, pretože zdanlivo nepohne hviezdami, ale môže zmeniť dráhu iskry svetla, takej dôležitej, ako
je osud každej ľudskej bytosti.

Delia Steinberg Guzmán
Riaditeľka Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis

SVET SYMBOLOV
Jednorožec

Jednorožec je bájny tvor podobný koňovi, avšak na čele
má jeden špirálovitý roh. Má vznešený vzhľad a je bielej farby.
Tradične je chápaný ako symbol dobra, krásy, nevinnosti a čistoty,
pričom tieto kvality sa nevzťahujú len na fyzickú úroveň.

Vo svojich dielach ho spomínajú už antickí autori. Grécky
lekár Ktésias (5. st. p.n.l.) uvádza, že roh „monokerosa“ má
liečivé a magické účinky. Aj v krajinách Orientu sa stretneme
so zmienkami o bájnom zvierati, len jeho podoba je trochu
odlišná. Niekedy je podobný antilope, inokedy jeleňovi, ale
vždy s typickým atribútom – jedným rohom. Nachádzame ho
aj v príbehu čínskeho mudrca Konfucia, zástancu spravodlivosti
a morálky. Zjavenie jednorožca bolo predpoveďou Konfuciovho
odchodu zo sveta, v ktorom upadli tradičné hodnoty.

V tradíciách východných Slovanov sa volá „Indrik“, je cárom všetkých
štvornohých zvierat žijúcich vo vysokých horách na konci sveta. Živí sa len
vodou a neubližuje iným živým tvorom.

Najviac zmienok pochádza z európskeho stredoveku, patril medzi
najtypickejšie mýtické bytosti. Jednorožec – „unicornus“ bol pokladaný
za mimoriadne vzácne zviera. Jeho roh bol symbolom nepremožiteľnej sily.
Ak sa z neho niekto napil, ochránilo ho to pred jedom a epilepsiou. Všeobecne
bol považovaný za účinnú ochranu pred jedmi, preto sa veľmi dlho symbol
jednorožca nachádzal v mnohých lekárňach.
V poézii trubadúrov bol symbolom rytierskej lásky. Stredoveké príbehy
opisujú jednorožca ako bojovníka vzbudzujúceho hrôzu. Jediný, kto ho dokáže
chytiť, je čistá deva, ku ktorej sám pribehne, položí si hlavu do jej lona a zaspí.
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Jednorožec bol vďaka svojmu symbolizmu častým motívom používaným aj v heraldike. Stal sa tiež
symbolom kráľovskej súdnej právomoci, pretože „svojim rohom zahubí vinníkov“, práve preto sa stal
erbovým zvieraťom predovšetkým v Anglicku.
Svoje miesto má aj v kresťanskej tradícii, kde je symbolom samotného Ježiša Krista ako „najčistejšieho
z najčistejších“.

Dodnes je obľúbeným hrdinom v mnohých príbehoch a rozprávkach, pretože symbolizuje to, po čom
všetci stále túžia a čoho stále nie je dostatok – dobro, krásu a čistotu ľudských bytostí, ich skutkov a vzťahov.
Tradície hovoria, že toto vzácne zviera sa vo svete objaví až vtedy, keď v ňom budú spomenuté hodnoty
trvalo prítomné. A to nezávisí od nikoho iného než od nás, od každého z nás.

Viktória Búdová

MÚDROSŤ PRÍRODY
Kedy nastáva poludnie?
Táto otázka sa môže zdať zvláštna. Veď každý
predsa vie, že poludnie je o dvanástej hodine.
Niekedy sa zvykne používať aj termín „pravé
poludnie“, čím sa chce zdôrazniť, že presne o dvanástej. To je však už dosť veľký omyl. Totiž, napríklad
na západe Španielska (mys Finisterre) koncom júla
nastáva pravé poludnie až keď hodiny ukazujú 14:43.
Tak ako je to vlastne?

V občianskom živote sa už dávno neriadime
podľa Slnka. Používame dohodnutý čas pridelený
jednotlivým časovým pásmam. Avšak v pôvodnom
význame „pravé poludnie“ nastáva, keď Slnko počas
dňa vrcholí, keď je najvyššie nad obzorom. Vtedy
prechádza miestnym poludníkom (na severnej
pologuli je nad južným smerom). Pre upresnenie:
tento okamih sa môže trochu líšiť od časového
stredu medzi východom a západom Slnka v daný
deň, keďže najmä na jar a na jeseň sa tieto úkazy
badateľne (u nás až o 2 minúty denne) posúvajú.
Pravé poludnie sa viaže na miestny pravý slnečný
čas – a hodiny vtedy skutočne ukazujú presne 12,
ale jedine hodiny slnečné.
Prídavok miestny znamená, že tento čas je
aktuálny na miestnom poludníku. Zhoduje sa medzi
miestami ležiacimi v severo-južnom smere, no
v smere východo-západnom sa líši o 4 minúty na 1º
zemepisnej dĺžky (u nás 74 km, na rovníku 111 km).
Napríklad medzi Bratislavou a Košicami predstavuje
rozdiel v miestnych časoch 16,5 minúty. To by bolo
pri komunikácii a doprave nepraktické, a tak sme
zaviedli pásmový čas. Stredoeurópsky čas (SEČ) je
miestnym časom pre poludník 15º vých. zem. dĺžky
(prechádza 160 km západne od Bratislavy). Od konca
marca do konca októbra však používame letný
čas (LSEČ), ktorý je miestnym časom pre 30º vých.
zem. dĺžky (blízko Kyjeva). A keďže tento čas platí až
po západ Španielska, vzniká tak v úvode spomenutý
značný rozdiel oproti skutočnej polohe Slnka.
Ďalšou vlastnosťou pravého slnečného času
je, že neplynie počas roka rovnomerne. Zem totiž
vykonáva dva základné pohyby: rotáciu okolo svojej
osi a obeh okolo Slnka. Trvanie dňa je ovplyvnené
ich vzájomnou kombináciou.
Zem sa otočí okolo svojej osi voči hviezdam raz
za 23 h 56 m a 4 s. Táto doba sa nazýva hviezdny
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deň. Pri pohľade zo severného pólu je tento pohyb
ľavotočivý (od západu na východ). Tým istým
smerom však obieha okolo Slnka, takže kým sa
dostane nejaké miesto na Zemi do rovnakej polohy
voči Slnku, musí sa ešte o kúsok ďalej dotočiť. A tak
slnečný deň trvá (v ročnom priemere) presne 24
hodín. Nie je to náhoda, lebo trvanie 1 hodiny bolo
zvolené práve na základe slnečného dňa.
Rotácia Zeme sa kvôli zotrvačnosti nemení
(nepatrné zmeny a dlhodobé spomaľovanie
necháme bokom). Avšak obeh okolo Slnka
rovnomerný nie je, čo má vplyv aj na slnečný čas.
Nerovnomernosť spôsobujú dve vlastnosti obežnej
dráhy:
1. Rovina obehu okolo Slnka (ekliptika) je sklonená
oproti rovine rotácie o 23,5º. Predstavme si kružnicu
rozdelenú rovnomerne na malé oblúky (ako na
uhlomere). Ak ju nakloníme a kolmo premietneme
do pôvodnej roviny, dĺžka oblúkov v priemete bude
rozdielna. Tak okolo zimného aj letného slnovratu
trvá pravý slnečný deň o máličko dlhšie než 24
hodín, okolo jarnej a jesennej rovnodennosti kratšie.
2. Zem obieha po elipse, a preto je uhlová
rýchlosť jej pohybu počas roka rôzna. Bližšie k Slnku
sa nachádza v zime a vtedy sa pohybuje trochu
rýchlejšie, čo vedie k predĺženiu pravého slnečného
dňa. V lete sa obeh Zeme spomaľuje a pravý slnečný
deň je kratší.
Takto sa kladné a záporné odchýlky počas roka
dvakrát vystriedajú. V zimnom období sa oba vplyvy
sčítajú a celkový výkyv dosahuje až pol hodiny:
okolo 1. novembra nastáva pravé poludnie o vyše
16 minút skôr než stredné a okolo 10. februára zas
o takmer 15 minút neskôr. V letnom období, keď
oba vplyvy pôsobia opačne, sú rozdiely menšie:
okolo 15. mája je pravé poludnie o 4 minúty skôr
a koncom júla o 6 minút neskôr.
So spresnením merania času a používaním
iných než slnečných hodín sa ukázalo užitočné
zaviesť stredný slnečný čas, ktorý plynie počas
roka rovnomerne. K času nameranému slnečnými
hodinami treba pripočítať korekciu podľa
dátumu. Táto korekcia sa nazýva časová rovnica.
Od miestneho stredného slnečného času je potom

už len krôčik k času pásmovému, ktorý je stredným
časom pre dohodnutý poludník jedného časového
pásma a platí pre všetky miesta nachádzajúce sa
v tomto pásme (príslušnej zemepisnej oblasti).
Pre zaujímavosť uvádzam časy pravého poludnia
pre Bratislavu (zaokrúhlené na minúty):
1.1.
1.3.
1.5.
1.7.
1.9.
1.11.

11:55 SEČ
12:04 SEČ
12:48 LSEČ
12:55 LSEČ
12:51 LSEČ
11:35 SEČ

1.2.
1.4.
1.6.
1.8.
1.10.
1.12.

12:05 SEČ
12:55 LSEČ
12:49 LSEČ
12:58 LSEČ
12:41 LSEČ
11:40 SEČ

Vidíme teda, že aj taká zdanlivo jednoduchá
a samozrejmá vec, akou je poludnie, sa pri bližšom
pohľade rozvinie do netušenej šírky a ukáže nám
mnohé ďalšie, podnetné súvislosti.

Richard Kováč
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AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU
Stalo sa

Nová Akropolis na Polievkovom festivale v Košiciach

V sobotu, 13.10.2018, sme v priestoroch Novej Akropolis v Košiciach navarili 40 litrov „Pestrej Filosupy“,
s ktorou sme sa zúčastnili siedmeho ročníka Polievkového festivalu v Kulturparku. Za krásnej jesennej
atmosféry sme celé poobedie ponúkali nie len stravu pre telo, ale i stravu pre dušu v podobe kolesa
cností, na ktorom si každý „papáč“ mohol vykrútiť nejakú cnosť doplnenú citátom. Zeleninovú filosupu si
návštevníci nášho stánku mohli obohatiť dvanástimi ponúkanými ingredienciami a chutným domácim
pagáčikom. Filosupa navarená a rozdávaná s radosťou chutila, keďže bola obohatená aj o štipku praktickej
filozofie a rozdali sme ju takmer do posledného litra.

Pozývame Vás
16.10.2018 Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Bratislava
17.10.2018 Večer na tému Záhada dobra a zla, Bratislava (prednáška)
18.10.2018 Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Košice
19.10.2018 Sny – reč duše, Košice (seminár)
23.10.2018 Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Bratislava
29.10.2018 Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Košice
05.11.2018 Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Košice
12.11.2018 Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Bratislava
14.11.2018 Večer na tému Symbolika v mýtoch a rozprávkach, Bratislava (prednáška)
14.11.2018 Večer na tému Duša západu – duša východu, Košice (prednáška)
15.11.2018 Večer na tému Duša západu – duša východu, Košice (prednáška)
15.11.2018 Večer na tému Pavol Dobšinský – príbehy pre dušu, Bratislava (prednáška)
16.11.2018 Kreatívny kurz Obraz z paverpolu, Bratislava
Informácie na: www.akropolis.sk

8

