








Předmluva 

Knihy  Emila  Holana:  »Jiskra,  která  dobyla  světa«  a  »OK-BAA  Příběh

letadla«, patřily v dětství k mým oblíbeným knihám. Až v dospělosti jsem ale

začal chápat proč. Za můj život se totiž velmi změnil způsob, jak se píší

populárně  naučné  knihy.  Dnes  jsou  to  knihy  plné  krásných  barevných

ilustrací,  ale  když  čtete  text,  tak  zjistíte,  že  jen  málokdy  usiluje

vysvětlit čtenáři podstatu jevu a většinou v nich chybí popis dobrodružného

příběhu, který vedl k danému objevu.

Proto se vracím ke knihám, které byly sepsány záhy po těchto objevech, a

to jsou populárně naučné knihy z dob První republiky, popř. poválečné. Podle

nich by si člověk dokázal ty experimenty sám znova postavit a zopakovat.

V dětství k nám domů chodil opravář televizí pan Kolář a ten vyprávěl,

jak coby kluk vzal funkční televizi, odletoval jeden odpor či kondenzátor a

koukal, co to udělá s obrazem či zvukem. Nositel Nobelovy ceny za fyziku,

Richard Feynman popisuje stejný příběh. Tenkrát děti chtěly znát podstatu

těchto kouzel a připadaly jim mnohem podivuhodnější než jakákoli fantazie.

To právě umožňovaly knihy, jako je tato - provází čtenáře celým příběhem

elektřiny, která opravdu jako zázrakem ovládla náš svět v dobrém i ve zlém.

Jsem názoru, že tato kniha je přínosná i dospělým, kteří v ní kromě

příběhu elektriky najdou i svědectví o předválečné době - Libice, Ervěnice -

kdo je dnes zná? Smutný byl i příběh Emila Holana - jako Žid skončil v

Osvětimi podobně jako Emil Kolben, jehož výrobky jsou v knize vyobrazeny.

Když se mě lidé ptali, kde jsem byl na dovolené, cítil jsem se občas

zahanben, když jsem měl říci, že nikde. Po čase měl ale došlo, že to není

pravda. Že jsem byl na dovolené, ale spíš myšlenkami než tělem. Například

jedny prázdniny jsem intenzivně cvičil jazzové etudy Oscara Petersona - to

jsem byl v Montrealu, v Kanadě. Jindy stavím se švagrem schody - to jsem v

kovárně. Pak zkoumám Betlémskou hvězdu, to jsem odcestoval do Babylonie a

hledím  na  tehdejší  nebe  očima  astrologů.  Místo  sudoku  luštím  obvody  s

tranzistory. To vše jsou výlety daleko za mou všední praxi partnerského

poradce. Z nich pak čerpám inspiraci pro nové nápady v psychologii, nebo

úlevu před vyhořením, které tato práce neodmyslitelně přináší.

Z těchto důvodů jsem se rozhodl obě knihy digitalizovat. Bylo to dost

práce, ale možná narazí na čtenáře, který podobně jako já má rád výlety do

podivuhodných světů, které opravdu nelze objevit tak, že sednete do letadla

a obletíte půlku zeměkoule. Jsou sice na dosah ruky, ale přesto je málokdo

objeví.
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.












































































































































































































































































































































