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Vyzkoueno v redakci
naeho nakladatelství!!!
Autora Václava edého, znám ji desítku let, od dob, kdy jsem vedl jednu
známou prodejnu s elektrosouèástkami. Václavovi jsem zdarma povolil pravidelné pøedvádìcí støedy, kde názornì vysvìtloval zájemcùm praktické pouití jeho
úasných pomùcek.
Nedávno jsem ho po dlouhé dobì opìt potkal na Setkání radioamatérù v Holicích, byl to poslední srpnový víkend roku 2000. Po návtìvì v naí redakci jsme
se krátce zamysleli nad zveøejnìním èásti jeho ivotního know-how a za nìkolik
týdnù postupnì napsal tuto knihu. Knihu jsem si vzal na starost osobnì, jeliko
elektronika je mým hobby.
Kdy si jednou pøiel Václav do naí redakce pro korektury, pøinesl do mé
kanceláøe horkovzdunou pistoli a nìjaké desky osazené spoustou souèástek.
Bìhem minuty jsem moji kanceláø promìnili v laboratoø a úspìnì na kolenì
sundali pár SMD vábù. Obdobný postup jsem poté odpoledne doma jetì aplikoval nad kuchyòským sporákem. Postupnì zkouím vechny hrátky zmínìné
v knize  z èeho mám bezmeznou radost. Pouívám také výhradnì jen jeho hroty.
Bìhem tvorby knihy jsem zmanipuloval své dìti natolik, e mi na mirglu
strouhali feritová jádra a míchali magnetický lógr. O pár minut pozdìji jsme ji
polévali médium diskety a plotnu hard disku, kde nám to vykreslilo nádherné
obrazce. Koneènì to v knize uvidíte sami.
Je urèitì lepí, aby vae dìti chodili po bytì s elektrometrem v ruce a mìøili
vá elektrický potenciál, ne aby pouívali za kolou injekèní støíkaèku nitroilnì.

Libor Kubica

redaktor nakladatelství
BEN  technická literatura
Posílejte nám své pozitivní i negativní pøipomínky a názory na adresu redakce, jako pøedmìt zprávy uveïte text Rozeberte si PC:

redakce@ben.cz
Vìtinu pøíspìvkù se budeme snait zveøejnit na stránce:

http://www.ben.cz/rpc
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Nezáivná pøedmluva starého mue
pro mláde, ale nejen pro ni
V útlém mládí mne vdy doprovázela kniha od pana ing. Smre Zápisky elektrotechnikovy. Byla to idylická doba padesátých let, bastlení na døevìných
prkýnkách  kde se souèástky pøipevòovaly høebíèky, magnetických cívek, kompasù, elektronek, inkurantních pøijímaèù z druhé svìtové války a podobnì. Asi
v esté tøídì základní koly se mi dostala do rukou druhá, skoro legendární publikace od ing. kody Hrajeme si s tranzistory. Tyto dvì, dalo by se neprávem
dnes øíci pomìrnì primitivní a amatérské kníeèky, mne a urèitì nejen mne, nenávratnì pøivedly k zájmu o elektroniku.
Uplynulo skoro ètyøicet let a pomìry v souèástkové základnì se naprosto fantasticky zmìnily. Pøily poèítaèe, barevný xerox, lasery, videorekamery, satelitní
pøíjem, radiotelefony, Internet a mnoho dalího. Svìt se otevøel. Katalogy se naplnily neuvìøitelným poètem nejrùznìjích fantastických souèástek a mìøicích
pøístrojù, o jejich vlastnostech a cenách se nikomu z pamìtníkù, kdysi ani ve
snu nezdálo.
Co vak dnes bohuel ji témìø zmizelo, to je zájmová tvùrèí èinnost. Lidé se
stávají sice pièkovými specialisty, avak mnohdy s katastrofálními neznalostmi
v ostatních oborech, anebo, co mi pøipadá nejhorí, pouze profesionálními uivateli profesionálních stavebnic, a utápìjí se beznadìjnì ve spotøební spoleènosti,
kde si lze snadno za peníze koupit cokoli moného i nemoného. K èemu je vak
taková hra, kde si èlovìk mùe vybrat jen jednu z mnoha ji pøedtím naprogramovaných moností?
Existují sice jistì hodnotné vìci, ale i pøekvapivé mnoství nejen podivuhodných, mnohdy i nebezpeèných nesmyslù. Lidé jsou obchodníky a razantní
reklamou systematicky vedeni k tomu, aby nahrazovali svùj bývalý technický um
a zruènost nìèím, co pøipomíná jen totemy a nebo jakési absurdní technické
náboenství. Výsledným trendem je demonstrovat svoji výjimeènost pøed ostatními pouze finanèními náklady na svého koníèka. Udøeni odbornou a èasovou
nároèností a mnohdy i finanènì vyèerpáni, upadají pak lidé bezvýchodnì do celodenního nesmyslného a nezvládnutelného chaosu. Naprosto vak pøitom chybí
radost z tvorby nìèeho, co tu jetì nebylo, anebo jen prosté potìení z toho,
udìlat si nìco, tøeba primitivního, avak vlastníma rukama a vymyslet to svoji
hlavou.

A
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Tato kníka je urèena pro praktiky nejirího spektra od malých dìtí a tøeba
pro dùchodce. Pro zájemce, kteøí se z rùzných dùvodù jetì nemohou anebo u
tøeba ani nechtìjí zabývat pøíli teoriemi. Z tohoto dùvodu bych zde chtìl nabídnout mnoho let po panu ing. Smrovi a nebo panu ing. kodovi nìco podobného,
co mnì pøinese tøeba i pohrdavé reakce u rùzných odborníkù, protoe neobsahuje strany textu, nabitého sloitými vzorci ani øady odvození diferenciálních rovnic,
ale bude jiným normálním lidem o to prospìnìjí. Alespoò tak, jako kdysi v dìtství
mnì byly ony dvì výe zmiòované kníky.
Mám dojem, e brání-li èlovìku jeho dosaené vzdìlání ve stále nových experimentech, mìl by se zamyslet nad tím, proè vlastnì studoval. Protoe není podle
mého názoru tragikomiètìjí postavy, ne vysoce vzdìlaný technický impotent,
který se celý ivot neodváí z profesionální hrdosti, anebo jen v obavì z neúspìchu nikdy nic praktického vymyslet, vyzkouet a zhotovit, anebo to prostì jen
nedovede.
Vdycky jsem se musel potutelnì usmívat, kdy jsem v knihovnách a nebo na
pracovních stolech takových lidí, s nimi jsem se velmi èasto ve své praxi setkal,
a byl nucen mnohdy velmi tvrdì jako nevzdìlanec bojovat, nalezl jednu, druhou
a nebo i obì výe zmínìné kníky. Tajnì bych si proto pøál, i kdy jsem si vìdom
e je to odváné a zlomyslné pøání, aby se tam obèas vedle nich ocitla také
i tøeba tato tøetí.

Václav edý
autor
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