
Voda, jak ji neznáte

Co je voda? Čirá bezbarvá kapalina bez zápachu. Vyskytuje se ve 3 skupenstvích: pevném, kapalném a plynném. Je všude
kolem nás i v nás. Pokrývá přes 70 % povrchu naší Země. Je základní podmínkou života, probíhají v ní veškeré chemické děje
všech živých organismů – živočichů i rostlin. Bez vody bychom prostě zemřeli, bez ní nelze žít. Voda je i nejdůležitější surovinou
prakticky ve všech průmyslových odvětvích a zemědělství bez ní nemůže vůbec existovat. A má spoustu mimořádných vlastností,
které dosud známe jen málo, vědce nevyjímaje. PROČ neteče přímo, ale ve spirále? JAKTOŽE proudí i ve sklenici? KDE vzala
paměť a schopnost vnímat emoce? ČÍM TO, že se vymyká mnoha fyzikálním zákonům? Tyto a mnohé další otázky kolem vody se
rozhodl prozkoumat a popsat známý publicista dr. Milan Syruček. Vzal to důkladně a vypravil se všude tam, kde se voda
vyskytuje a uplatňuje: fyzika, biologie, historie, politika, války, katastrofy, lékařství … A dospěl až k budoucnosti lidstva, protože
vody je dost, a přece je jí málo. Odhaluje a dokazuje, že ač vodu známe, přece ji dosud neznáme.

Ilustrace: Richard Böhnel.

PhDr. Milan Syruček (nar. 1932) je znám jako žurnalista a zahraničněpolitický komentátor. Vystudoval Filozofickou fakultu
Karlovy univerzity a už během studií spolupracoval s redakcí Mladé fronty. Jako její reportér a vedoucí zahraničního oddělení
později projezdil svět a účastnil se mnoha významných událostí, jednání a mezinárodních konferencí. Ze svých cest psal
reportáže a komentáře, jež byly zveřejněny v tisku, televizi i rozhlase. Krom toho je autorem 18 knih literatury faktu, jejichž
tématem jsou politické otázky a osobnosti: Rozpůlený banán, Dědictví generála, Kissinger ve službách Bílého domu, Evropa
zítřka, Záhady Angkoru, Osudové minuty Země, Svět mezi čtyřma očima, Růže pro prezidenta, Henry Kissinger , V zajetí džungle,
Banderovci – hrdinové nebo bandité?, Tajná zbraň na Ussuri aj.
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