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Tato kniha obsahuje Jansanovy články a povídky z časopisu Enigma, z roku 2007. ENIGMA 
je vlastně víc než časopis, je to přímo portál: jsou tam soustředěny všechny složky, které 
tvoří. 
 
Především to jsou stránky jeho spolupracovníků - ti tu nejsou tu zastoupeni, mají v naší 
knihovně své vlastní knihy - dále Jansanova stránka záhadného Vojničova rukopisu, 
videklipů, fotografií, kniha měsíce, občas i román na pokračování a dnes už hodně 
populární elektronická knihovna (KNIHY OFF-LINE, knihy jsou ke stažení zdarma) a 
archiv (kde je i Hurontaria, česká i anglická, plus Příložník, t.j. jeho dřívější časopisy). 
 
Je to prostě deset let internetové tvorby - a to nepočítáme jeho příspěvky v jiných 
časopisech, jako je Amberzine, Zelos, Neviditelný pes a cestopisné články v novinách, jako 
byl dnes už neexistující pražský Telegraf. Některé z nich ještě najdete i v jeho knihách. 
 
Pokud se vám bude tato kniha líbit, stáhněte si i knihu Enigma 2006 a navštivte i náš portál 
Enigma, je na: http://hurontaria.baf.cz/enigma/ 
 
 
Jansan
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U vědce by se dalo říci, že jeho práce začíná na papíře. Jistě, často musí dělat předběžná pozorování, 
pokusy či statistiku, ale ta pravá, teoretická práce teprve přijde. Výsledkem pak je řekněme článek, 
report nebo nová metoda - ale i to se většinou prezentuje zase na papíře, případně přednáškou a 
podobně. jedná-li se o průmyslové použití, pak většinou předá své výsledky inženýrovi, ať si s tím 
poradí - a tam zase začíná práce toho druhého. Řekli bychom, že je to krásně zařízeno, aby si 
nepřekáželi. Ale hodně bychom se zmýlili: oni si musí překážet, aby mohli spolupracovat. 
 

Ať se separují sebevíc, problémy, které 
vznikají při realizaci jejich společného 
produktu, na sebe totiž nedají dlouho čekat. 
A pak přijde naštvaný inženýr za vědcem a 
rozčiluje se, že to nepracuje tak, jak by mělo. 
Často je to jen nepochopení, co se vlastně na 
něm chtělo, často je vina na vědci. Ale 
vždycky je vina na špatné spolupráci.
 
Představme si, že se zvolí špatná - my říkáme 
nevhodná - metoda a to se objeví, až když se 
výrobek začne testovat. Pak jde nejen o 
ztrátu času, energie a peněz, ale i o ztrátu 
důvěry mezi inženýry a vědci. Velká část 

obou si to velice dobře uvědomuje a tak se dostávají k tomu, co Japonci už dělají dávno při dohodě 
kontraktu: debatují a debatují. Jistě, nám se to zdá jako ztráta času, ale když se konečně Japonci 
dohodnou, hned druhý den se už vyrábí.V Severní Americe se podepíše kontrakt, načež se zjistí, že 
něco nejde udělat a pak se strany vedele soudí. Ne vždy, pochopitelně, ale ty případy, kdy to vše šlo 
dobře, zde ovšem nemusíme probírat, je jich menšina. Ještě jiná věc se musí Japoncům přiznat: když 
chce zákazník něco změnit, nesnaží se ho odradit tím, že mu hned napálí vysokou cenu. Pro Japonce je 
opravdu "náš zákazník náš pán" a když něco chce, nepřesvědčují ho, aby to nechtěl. 
 
Mluvíce o těch zákaznících: byl jsem na jednom semináři, kde měl přednášející zajímavou ideu: v 
procesu návrhu či výroby jsme každý zákazník a zrovna tak je každý našim zákazníkem. Pravda, někdy 
nepřímo, ale o to nejde: jde hlavně o náš myšlenkový postoj. S kolegou vědcem či inženýrem se 
můžete hádat do krve, ale se zákazníkem byste si to netroufli. V hádkách totiž často hraje roli osobní 
prestiž nebo umíněnost, proto jsem také nazval tuto esej "Věda versus technika". Měl jsem to štěstí - 
nebo smůlu, jestli chcete - že jsem vlastně dělal obojí, často i docela sám. Teprve pak jsem pochopil, 
kde to ten inženýr ve mně přehání a zdržuje mně předběžně detaily a kdy zase ta druhá polovička mé 
osobnosti, výzkumník (všimněte si, že si neříkám vědec, na to diplom nemám), zase zdržuje proces 
neustálým odbočováním od zadaného úkolu. Onen "výzkumník" to měl totiž mimochodem těžší: musel 



jsem na chvíli zapomenout vžité formule a vidět problém jen "jako takový", abych mohl najít nový, 
lepší způsob. Nerozumějte mi špatně, nešlo o to, že by mě moje technické znalosti nestačily, ale jaksi 
mi překáželo to, že jsem už předem věděl, jak se to dělalo za minulých padesát let a že jsem byl 
předpojatý. Jistě, když víte, že normální materiál by třeba stressově nevyhovoval, nenapadne vás hned, 
že zrovna pro tuhle součástku by se vyplatilo použít nějaký dražší materiál než prostě udělat ten 
levnější, ale tlustší. 
 
Ani to není úplná pravda: jistě, napadlo by mi to, ale byli-li jste roky nabádáni svým šéfem, že malé 
náklady na návrh jsou to nejdůležitější, předem očekáváte zamítnutí "seshora" a poslušně zajedete do 
starých kolejí. Tak se ale výzkum nedělá, to bychom nikdy nevynalezli nic lepšího. Jistě, když už pak 
je ten nový materiál běžný a cenově přístupný, pak už tu zábranu nemáme. Vědci tak většinou 
nepracují: oni totiž právě hledají nová řešení a nové přístupy a cena pro ně není to hlavní.
 
Práce s předem prefabrikovanými formulemi má pro inženýra nevýhodu v tom, že octne-li se v oblasti, 
která je mimo jejich platnost, neví dobře, co má udělat: přejít na teoretický rozbor nebo to obejít a 
zkusit něco jiného? Uvedu příklad: všichni známe Ohmův zákon a ano, proud v obvodu s konstantním 
napětím (řekněme s baterií) je dán velikostí odporu, který je, jak známo konstantní. Přesněji řečeno, 
"jak špatně známo". Jakmile se totiž odpor zahřívá, jeho velikost roste a proud klesá, tedy tak dlouho, 
než se situace ustálí. To už bylo ale zpozorováno dávno a tak chytří inženýři už navrhují odpory právě 
tak, aby jejich změna s teplotou byla minimální: používají materiál s malou teplotní závislostí a odpory 
dělají dostatečně veliké. Myslím tím geometricky , s dostatečně velkým průřezem a závity odporu od 
sebe tak daleko, aby se dobře chladily.
 
Teď si ale vezměte případ, že z nějakého důvodu (např. nemáte na velký odpor dost velký prostor v 
kabinetu) se vám odpor ohřívá víc, než by měl. První, co by inženýr udělal, je zcela logické: větší 
kabinet - ale to třeba také nejde. Fajn, řekne si inženýr: dáme do kabinetu větrák. A hle, ono to pracuje, 
alespoň do té doby, než se něco stane s větrákem. Následky si už jistě doplníte sami: zařícení nepracuje 
dobře, nebo co horšího, odpor vydává tolik tepla, že shoří počítač, který je kabinetu zamontován jaksi 
navíc, atd., atd.
 
Vědec bude přemýšlet jinak: co vlastně chceme - konstantní proud? A dá do obvodu regulátor proudu 
nebo použije nějaký zesilovač se zápornou zpětnou vazbou. Případně nahradí standardní odpor něčím 
jiným, třeba polovodičem anebo změní celý návrh. To si inženýr nemůže dovolit. Je totiž už tak 
daleko, že tyto změny prostě cenově nepadají v úvahu.
 
Tomu všemu by se dalo zabránit, kdyby inženýr předem informoval vědce, že tady bude problém. Ale 
ani inženýr není jasnovidec a v některých případech to prostě neví předem. Druhá věc je, že mu vědec 
nemusí věřit. A zde se právě ukáže síla spolupráce. Věřit mu nemusí, ale zamítnout to mávnutím ruky 
také nelze. Pokud inženýr nemá důkaz, je třeba udělat model či jednoduchý pokus, který to ozřejmí. A 
pak už oba mohou najít společně to nejlepší řešení. Jistě si sami najdete příklady opačné, kdy vědec ví, 
že něco bude dělat potíže a upozorní na to předem inženýra. 
 
Na západě se tomu říká "cooperative problem solving" neboli společné řešení problémů a je to jedna z 
nejdůležitějších věcí, kterou je třeba u lidí nejen prosazovat, ale navíc je to i učit. Ano, dnešní vědci a 
inženýři se učí, jak dobře spolupracovat. To neznamená, že mezi sebou nemají někdy ostré diskuze. 



Ale vzájemné pochopení jejich odlišnosti - a tedy i vzájemné důležitosti - jim pomáhá k tomu, aby 
spolu vytvořili něco, na co by jeden sám izolovaně nepřišel. 
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Dovolte, abych se představil: já jsem ten, který prý údajně diktoval panu N.D. Walshovi jeho knihu 
"Rozhovory s Bohem". Jak k tomuto názoru přišel, to ví Bůh, vlastně vidíte, ani já ne. Kdybych v tom 
měl prsty, tak by ovšem v knize nebylo jen ©Neal Donald Walsh, ale také ©God, že ano. A také nevím, 
proč bych zrovna já dedikoval onu knihu nějaké Nancy.
 

Podle toho, co tam tvrdí, jsem mu měl knihu diktovat 
dokonce slovo po slovu - on prý jen držel tužku. Nuže už 
jsem četl hloupější způsob, jak se jeden může vyhnout 
zodpovědnosti, ale svádět to na Boha, to si má jeden dobře 
rozmyslet. Je pravda, že jsem Neala několikrát navštívil, 
ale jen ze zvědavosti, to když napsal první díl jeho 
"rozhovorů" Neala s Nealem. Problém je, že ho ani 
nemohu dát k soudu, musím vše - jak známo - nechat až na 
soudný den, kde navíc budu soudcem jen já sám a lidé mě 
mohou obvinit ze zaujatosti. Nešlo jen o to, že tu někdo 
bere moje jméno nadarmo, ale ta jeho filozofie - vždyť mě 
tím úplně zesměšnil! Pravda, kniha byla předtím čtyřmi 
editory odmítnuta, ale naše konkurence z pekla v tom asi 
viděla příhodnou příležitost a přesvědčila toho pátého 
editora, že se na knize dá dobře vydělat a už to jelo. 
 
Počítám, že se to musím víc vysvětlit. Když jsem Neala 
navštívil, viděl jsem, že to má v hlavě tak popletené, a tak 

jsem se mu snažil ve vší počestnosti vysvětlit moje, teda boží, pravdy. Co mu z toho vyšlo, je ovšem 
ještě větší popletenice, neboť jak se říká: ten kdo chápe, tomu se to vysvětlovat nemusí a ten, kdo 
nechápe, tomu se to vysvětlit nemůže. Ještě štěstí, že ve svém úvodu ke knize poděkoval všem, kromě 
mně. Opravdu nebylo zač. A když na konci předmluvy čtenáře ujišťuje, že se jeho knihy (zatím vyšly 
tři díly) budou studovat po generace, musím mu dát za pravdu, s upřesněním, že tam budou marně 
hledat, co tím chtěl proboha (vlastně od boha) říci . . .
 
Neal se v první knze vypořádal, jak sám říká "s mocnými energiemi peněz, lásky, sexu a Boha". 
Nevadí mi, že mě dal až na místo poslední, vadí mi jen ten výraz "energie", který jak známo z fyziky, 
je "schopnost konat práci" a všichni přece víme, že ty první tři věci práci konat nemohou, zatímco Bůh 
zase nemusí či dokonce ani nesmí (tady si ani já nejsem jist :-). Povzbuzen tím, že mu ty dětinské 
filozofovačky v první knize prošly, troufl si Neal v druhé knize na další oblast, které také nerozumí, 
totiž na politiku. Dokonce přímo na geopolitiku, svět bez válek a zárovaň nastínil své základy 
světového, tedy asi míněno mezinárodního, společenství. Třetí kniha pak podle Neala pojednává o těch 
nedůležitějších otázkách lidstva - ale o těch vám povím víc detailně, abystě viděli, jak mi křivdí, když 



si myslí, že já bych si něco takového myslel, neřku-li diktoval či dokonce dovolil pro publikování.
Především není pravda, že Neal položil tužku na papír a čekal, až mu přes ni odpovím. On měl 
odpovědi předem připraveny a tak jen čekal, jestli kývnu, nebo ne. Dohodli jsme se, že budu kývat pro 
"ano" směrem vertikální, ne jako Japonci, směrem horizontálním a naopak. Pak si to ale nějak popletl a 
pořád se mi ptal, jestli tím "ano" myslím "ano" jako "ano" a to "ne" zase jakožto "možná" a tak mě s 
tím otrávil, že už jsem nekýval nijak, což si on bral také jako souhlas. Nakonec jsem mu už jen 
opravoval pravopisné hrubky, kterých tam měl víc než dost.
 
Nejvíc mi vadilo, že tam v knize ukazuje, jak ho pořád opravuji, přičemž defakto on opravoval mě a 
vkládal mi do mých božských úst nealovské "pravdy". No řekněte sami, cožpak bych někdy mohl říci: 
"Všecko v tvém - míněno jeho - životě se stalo proto, aby ses vyvíjel tak, jak jsi to potřeboval"? Jako 
bych mohl za to, jak se nám pan Walsh vyvinul! No říci bych mu to mohl, ale nemám ve zvyku ze sebe 
dělat blba. 
Nebo tohle: "Nic, co tě těší, není špatné" - dávno jsem přece v Desateru naznačil, co je špatné a co ne, 
a navíc jsem řekl, že žádné výjimky nebudou!
 
Jak bych také já, který úspěšně používám psychologické páky strachu a pocitu viny, mohl říci, že to 
jsou jediní nepřátelé člověka ? Nebo že ďábel vůbec neexistuje, že všechny věci stejně prý dělám já, ať 
dobré, či špatné - a jedno, jediné kriterium dobroty je, zda to potěší pana pana Walshe?
Nebo si opravdu myslíte, že bych mohl říci: "Já nejsem to, co jsem?", když už jsem jednou řekl: "Já 
jsem ten, co jest!" ? To už bych rovnou mohl říci, že také jsem, co nejsem - podle Neala teda asi pěkný 
naivka?
 
Jinde sice Neal říká pravdu, ale nebyl by to zase on, aby si to trochu neupravil. Například to moje 
známé: "Nečiň druhému, co nechceš, aby činil on tobě!" si předělal na "To co si sám přeješ, čiň 
druhým". Jinými slovy, když Neal udělá takovou hloupost, že by si nejradši nafackoval, má jít a 
nafackovat druhým?
Jeden z jeho sofismů - většinou to jsou jen reverzace běžných pravd - bych ale aplikoval přímo na něm: 
"Jaký je nejrychlejší způsob, jak se stát moudrým? Učiň někoho jiného moudrým!" Předpokládám, že 
je na čase, aby Neal učinil alespoň dvacet lidí moudrým, a tím se stal alespoň trochu moudrým. Proč ho 
neučiním moudrým já sám? Nu ono to jaksi nejde, on si totiž myslí, že moudrý už je - ve své knize to 
mnohokrát přímo naznačuje a to tak přesvědčivě, že jsem tomu málem sám uvěřil! Problém je v tom, 
že takové lidi nemohu učinit moudrým ani já sám, tak všemohoucí ani sám Bůh není.
 
Jinde si ze mně dělá vyloženě legraci: prý tvrdím, že "lidé jsou děti do svých 40 či 50 let... a v té době 
by sami neměli děti vychovávat". Nevím, ale mně se to zdá jako reklama na povinné státní mateřské 
školky. Neal to pak rozjede hopem a tvrdí, že mladí rodiče by si hlavně měli užívat sex a když dojde k 
nějakému tomu těhotenství, radši šoupnout novorozeňata k dědovi a babičce, ti jsou na jejich výchovu 
asi staří dost. Ano, prarodičové jsou pro výchovu dětí "moudřejší", asi hlavně ti, kteří jim všechno 
dovolí. Tady se náš pan Walsh usekl nejviditelněji - jako všude, kde neprozřetelně dokládá svoje 
názory příklady z jeho nepříliš bohaté praxe.
 
Jinde Neal přímo srší humorem: prý tvrdím, že "jsem v jeho ložnici každou noc". Proč bych byl ale 
zvědavý zrovna na to, jak své družce káže na dobrou noc "moje" pravdy, jen proto, aby dokázal, že 
"ložnice je nejlepší místo pro zbožnost!" Mě to zní spíše jako výmluva, že ho zrovna bolí hlava.



Ovšem vše se reverzovat nedá - některé Nealovi sofizmy jsou přímo za vlasy přitažené: "Ty jsi život 
sám, " prý říkám, "a život nemůže být 'neživot. Ty nemůžeš zemřít, protože v momentě, kdy zemřeš, 
pokračuješ v žití." Pochopitelně nemluví o fyzické bytosti - najednou se mu totiž někde objeví duše, 
která je všude, protože se pohybuje rychlostí myšlenky." Nevím, jaká energie umožní duši, aby se tak 
rychle pohybovala, u Neala by to ale rozhodně nebyla energie jeho myšlenky. Navíc si ta duše jen něco 
pomyslí a šup, už je tam. Kde? Asi jako elektron - všude a nikde. A nejen to, duše prý může být na 
dvou místech najednou. Ovšem tato rozpolcená osobnost, pardon, duchovnost, není zjev podle Neala 
zjev patologický, ale zcela normální. Představtme si tedy, že dokonce i až Neal zemře - a teda nezemře 
- bude pak hned na několika místech, jako by se ještě rozmnožil. Nejímá vás už předem hrůza?
 
Bylo by nesprávné nazývat Neala mystikem, ale spíše mystifikátorem. Z jeho knihy je vidět, že 
nejraději mystifikuje sebe sama - tam, kde by se jiná spokojili t řeba tím, že jsou Marií Terezií, Neal si 
hned myslí, že jeho tužkou mluví Bůh. Nejen, že Neal převzal iniciativu a dokonce už za mně i myslí, 
on dokonce tomu nesmyslu věří. Jako prorok sice není příliš předsvědčivý, ale jako komik je 
nepřekonatelný. Přiznám se, že i mě někdy docela rozesměje, takže si říkám: " Bože, do koho jsem to 
duši dal! "
 
Ano, pan Walsh má utkvělou představu, že mluví mými ústy, dívá se mýma očima a píše "mou" knihu. 
A i tam, kde údajně říkám "Bůh dává všem přesně to, co si přejí" se diametrálně mýlí. Mám pro něj 
novinku: nejsem ani tak mstivý, ani tak štědrý - nejprve si to musí každý zasloužit. Co by si zasloužil 
neal, je ovšem jiná otázka. Já zde jen prostě konstatuji, že jeho další "rozhovory se mnou" už budou 
absolutně beze mne. Od teďka zase bude dít, co chci já - nejprve asi pošlu Neala do školy, aby se 
naučil základní logiku. Až pochopí, jak nesmysly napsal, bude to pro něj také největší trest.
 
A co udělám s těmi, kteří si opravdu myslí, že autora knihy osvítilo světlo věčné? Nu co bych dělal - 
nic! Dal jsem přece lidem rozum, aby si sami posoudili, co a jak. Pravda, některým jsem ho dal více, 
jiným zase méně . . . 
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Ne, nemám zde na mysli osobní piloty prezidenta Bushe, ani jedno video poněkud lechtivého obsahu. 
Chci tady psát o lidech, kteří létají na těžce dostupná místa, kde rostou jen stromy a křoviny, do 
pustiny, která se všeobecně nazývá "bush" (doslova křoví), ať už se vyskytuje v Kanadě, Austrálii 
anebo jinde. Je to historie statečných mužů, kteří riskují svoje životy a to často i za dost malé mzdy - je 
to historie opravdových pionýrů divočiny. 
 

Začalo to v Kanadě. 
 

První, ještě bezmotorový let v Kanadě 
uspořádali bratři John, George a Elmer 
Underwood, na jejich farmě v Albertě. Když 
ale se svým letadlem chtěli vystupovat na 
výstavě v Torontě, chytlo jim od lucerny 
plamenem a po uhašení ho museli roztahovat 
koňmi. Později se v Novém Skotsku spojil 
Glen Curtiss s Grahamem Bellem (Neznáte? 
To je ten pán, co vynalezl - ano, v Kanadě! - 
telefon). Jejich letadlo mělo vodou chlazený 
motor a odletěli skoro celý kilometr - byl to 
vlastně první motorový let v Britském 
Imperiu. Později se ale Curtiss přidal k 

americkým bratřím Wrightovým a u nich už také zůstal. 
 
Pak přišla první světová válka a v té se vyznamenali mnozí kanadští piloti, kteří létali za britskou RAF. 
Billy Bishop například sestřelil 72 německých letadel, z toho jen 25 během posledních dvou týdnů 
války. Poručík Wilfrid May, zvaný Wop, sestřelil 13 Němců - v tomto případě byla ta třináctka 
něšťastná, ale pro ně. A kapitán Roy Brown dostal dokonce německé eso Rudého Barona Manfreda 
von Richthoffena, v jeho rudém - jak jinak? - trojplošníku. Z té doby se také traduje přízvisko pro 
německé letecké perutě, totiž „létající cirkus", neboť jejich letadla měla každé jinou barvu. 
 
A pak přišel mír a hrdinové se vraceli domů. Jenže co teď? Ne každý si mohl založit leteckou 
společnost jako to udělal Bishop. Až na to někdo přišel: z války se totiž také vrátilo domů také plno 
letadel, hlavně typu Curtiss JN-6, které piloti pojmenovali něžným dívčím jménem "Jenny". Letadla se 
dala koupit celkem levně a hodila se pro všelijaké akrobacie při slavnostech a jiných veřejných 
udélostech. Tak například Wop lítal na různá rodea, kde dělal vývrtky, skákal padákem a dokonce i 
chodil po křídle. Jiní nabírali pasažéry na vyhlídkové lety, na které vzlétali a přistávali obyčejně na 
polích. Leckdy i některá stodola vzala za své, takže se pro tento druh létání vžil název "barnstorming". 
 

Eldorádo pro piloty. 



 
V roce 1919 se také uskutečnil první let z Kanady přes Atlantik, z kanadského Nového Foundlandu do 
Irska a v roce 1920 první let přes celou Kanadu. V témže roce také našli na řece Mackenzie naftu. 
Firma Imperial Oil najala Wopa a Gormana (který byl také veteránem z bojů ve Francii) a dala jim dva 
Junkerse F13 na dopravu nástrojů i lidí.Také ve Winnipegu brzy vznikly Western Canada Airways a 
ostatní linky na sebe nedaly dlouho čekat. Lítalo se na všem možném: od malé Bellanky Pacemaker, 
přes silnou Lockhheed Vegu k velikanskému Fokkeru Super. Hodně používaný Vickers byl vlastně jen 
létající člun. Také byznys se rozrůstal, díky tomu, že na Bear Lake otevřeli důl Eldorado a jak v roce 
1935 firma Eldorado Mining and Exploration otevřela důl v městě Port Radium, zřídila tam i linku 
Silver Express. Nálezy zlata také umožnily i jiným firmám - jako třeba Canada Airways Limited - 
přežít období světové krize. 
 

Nebyla to pochopitelně jen západní Kanada - 
už v roce 1918 is chlapík jménem Elmwood 
Wilson z Quebeku všiml, že se letadla hodí 
na mapování a fotografování pobřeží a 
vypůjčil si od Američanů hned dva létající 
čluny "Curtiss HS-2L". Létaly spíše jako 
pelikáni a někdy musel v zatáčkách 
mechanik vylézt na křídlo a stroj vyvažovat, 
ale to už patřilo k věci. Wilsonovy 
Laurentian Air Services dokázaly za 60 
hodin zmapovat oblast, která by partě 
zeměměřičů trvala 6 let a létaly i do Ontaria, 

než je odtamtud vytlačila konkurenční Ontarian Provincial Air. 
 
Když roku 1926 vypukla zlatá horečka v Ontariu, na jezeře Red Lake, kapitán Harold "Doc" Oaks tam 
brzo začal přivážet svým "Curtissem Lark" důlní materiál, inženýry a poštu. Nejlepší zákazníci 
bushpilotů byli ostatně vždycky hlavně trappeři, zlatokopové, podnikatelé a sportovci. Doc, který také 
založil Western Canada Airways, tam přivedl i Nora Bernta Balchena, toho samého, který v roce 1925 
hledal v Arktidě ztraceného Amundsena. Dřevěná bouda jim sloužila pro administraci, skladiště, 
prodejnu letenek i čekárnu. A.D. Cruickshank, který v roce 1924 sloužil u Kanadské Jízdní Policie v 
zlatokopeckém Dawsonu, se také přeškolil na pilota a se svým strojem "Queen of Yukon", od stejné 
firmy, co postavila Lindbergův „Spirit of Saint Louis", dokonce přeletěl neslavně proslulý průsmyk 
Chilcoot Pass, z doby zlaté horečky. V roce 1932 zmizel na svém letu do Fort Ray. Našel ho tehdy 
Wop, který spolu s jiným známým veteránem Punch Dickinsem a ostatními kolegy piloty také nesl k 
hrobu jeho rakev. 
 

Příběhy, které se lépe vyprávějí u ohně. 
 
Z té doby se také datuje plno jejich historek. Tak například jiný Docův pilot, Stevensen, musel jednou 
nouzově přistát, když se mu praskla trubička od oleje. První, co udělal, bylo, že do sněhu vyšlapal 
veliký nápis HELP, ale pak mu to nedalo a došel do nebližší indiánské vesnice, kde si najal psí 
zpřežení a frčel si to na jih. Jenže psi se brzy vyčerpali a tak pokračoval pěšky dál. Tři dny se brodil po 
pás ve sněhu, než dorazil k jezeru Cache, kde na něj čekalo překvapení: když nepřiletěl, jeho kolegové 



ho letěli hledat a našli jeho nápis. Přistáli, opravili letadlo a odletěli s ním zpět - hádejte kam? - ano, 
právě k tomu jezeru. Tam už stáli u jeho letadla a s úsměvem na polomrtvého letce volali: "Co ti to tak 
dlouho trvalo?". 
 
Fred Mc Call (ten samý, co se jednou naboural v Calgary do kolotoče), zase jindy přivážel 
nitroglycerin z Montrealu na uhašení ohně v olejových vrtech. Cestou se nějak zdržel a tam konečně se 
svým nebezpečným nákladem přistál, zjistil s úděsem, že mu zrovna došel benzin. Jindy zase Wopovi 
přimrzl šátek k tváři, jak letěl v otevřeném Avru do Fort Vermilionu s léky proti difterii. Jiný pilot, 
který musel na cestě nouzově přistát, měl štěstí, že v tom mrazu pak vůbec nastartoval. Doletěl pak 
bezpečně, ale tam ho jeho štěstí opustilo: jeden zlatokop mu hned nato hrozně vynadal a to jen za to, že 
mu zapomněl přivést jeho oblíbený žvýkací tabák…. 
 
Většinou se létalo v otevřených strojích, které měly buď podvozek s koly či pontony, v zimě pak lyže. 
Létalo se pochopitelně celý rok, ale nejhorší to bylo v zimě. Dodržovaly se určité procedury, aby se 
vůbec mohlo nastartovat. Tak např. hned po přistání se musela vyprázdnit olejová nádrž do kbelíku, se 
kterým se rychle běželo do tepla, aby olej nezmrzl. Před odletem se zase olej ohřál a rychle s ním do 
nádrže. Na noc se musela přes letadlo dávat plachta, aby ho sníh nezasypal nebo aby se na křídlech 
nevytvořil led. Také lyže se musely podložit, aby nepřimrzly k ledu - jezera totiž tvořila i v zimě dobré 
přistávací plochy. Také motor se musel předehřívat benzinovým hořákem, což bylo mnohem 
nebezpečnější, než dnešní ohřívání elektřinou či propanem. To vše se dělalo ještě za tmy, aby se 
využilo krátkého arktického dne. Sudy s palivem pak kolikrát čekaly na pilota v úplné divočině, neboť 
na dlouhé lety se muselo mezipřistávat. 
 

(dokončení)
 
 
(The photographs are courtesy of National Aviation Museum)
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A zas jde Johnny do války… 

 
Druhá světová válka na čas přerušila jejich lety a bushpiloti odešli - jedni létat do Anglie, jiní na 
protiponorkové patroly do Atlantiku (na Catalina Flying Boats) a někteří doma dopravovali nářadí 
na stavbu 1500 mil dlouhé Alaska Highway, která byla postavena, když hrozila invaze z Japonska. 
Wop se zase stal manažerem školy pro válečné piloty - v Kanadě se vcelku vytrénovalo 130 tisíc lidí 
do leteckých posádek v Evropě i Pacifiku!  

 
A zase přišel mír a veteráni chtěli pokračovat ve 
své civilní práci, pochopitelně zase jako 
bushpiloti. Ale už to nebylo tak lehké: nová 
pravidla a nařízení vytvořila silnou konkurenci. 
Také pojištění a konkurence velkých firem 
vzrostla. Dnes už bushpiloti pracují spíše pro 
vládu, provádějí spojení se dalekými sídlišti na 
severu, anebo tam vozí rybáře a lovce. Bushpilot 
Max Ward, který po válce vozil prospektory na 
sever, si po čtyřech letech založil firmu Wardair, 
která se tak rozrostla, že konkurovala i největším 
kanadským společnostem Air Canada a CPAir. 
Ještě v roce 1988 zakoupil řadu Airbusů, ale pak 

raději firmu prodal Pacific Western Airlines, protože tušil, že by boj s konkurencí (hlavně Air Cnada) 
nevydržel.  
 
Také letadla se změnila: velké bombarďáky či rychlé stíhačky se nehodily do divočiny a tak se 
objevili menší Piper, Cessna, Beechcraft i Otter. Ovšem tato letadla jsou velmi oblíbena i u 
sportovních letců a amatérů, hlavně také kvůli jejich malé ceně. Co se ale koupit nedá, je dlouholetá 
zkušenost létání v divočině, což nám dokazují zprávy o havariích i občasné pátrání po ztraceném 
letadle v buši. 
 
Na Aljašce zlato leží… 
 
První tam lítal v roce 1925 Ben Eilson, který o čtyři roky později havaroval na pobřeží Sibiře a našel 
ho, zmrzlého u jeho aeroplánu, jiný proslavený pilot, Harold Gillam, když předtím marně prohledal 
plochu stopadesát čtverečních kilometrů. O Gillamovi bylo známo, že lítal při jakémkoliv počasí, za 
jakékoliv viditelnosti i neviditelnosti. Jeho pasažéři tvrdili, že když se konečně vynořili z hustých 
mraků, vždycky to bylo přesně nad letištěm. Pilot Bob Reeve začal vozit horolezce na ledovce, na 
kterých si značkoval přistávací plochu shazováním černých sáčků s pískem. Pat Reid byl zas první, 
který v roce 1929 proletěl celou "Cestu na Severozápad", i když mu přitom u magnetického pólu 
selhal kompas. Z novější doby si připomeňme Dona Sheldona, který musel prokopat po havarii 
přední sklo, aby svého zraněného druha dostal ven a pak ho ještě 14 hodin táhl do bezpečí. Dnes na 



Aljašce létají převážně dvoumotorové Beechcrafty, které vozí horolezce na horu Mt. Logan a také 
pomáhají helikoptérám, které příliš vysoko nevyletí, při hledání „zatoulaných" horolezců. 
 
U protinožců 
 
Už v roce 1919 navrhl australský premiér Hughes letecké závody z Londýna až k nim do Darwinu. Ze 
sedmi týmů doletěly jen dva, ale zato za pouhých 27 hodin.Také bushpiloti se zde brzo zabydleli - 
jenže namísto mrazu tady bylo nepřítelem číslo jedna horko. Hudson Fysh a P.J. McGinnes, dva 
přátelé z války, založili v roce 1921 společnost Quantas, která lítá dodnes. Jednou vezli zákazníka na 
lov divokých krocanů, ale jaké bylo jejich překvapení, když jim hoteliér nechal vykuřovat pokoj 
horkými kravinci (proti moskytům). Ale hoši si poradili - vyspali se prostě v hale pod kulečníkem. 
Fysh také s oblibou vyprávěl, jak na jednom osamělém ranči, kde ještě nikdy letadlo neviděli, ho po 
přistání zdravil farmář těmito slovy: „Vítej, panebože, já se jmenuju Smith a tohle je moje rodina." 
 
Norman Brearly také sloužil ve Francii; po válce si v Anglii koupil dva stroje Avro, nechal je rozebrat 
a poslat "down under", do Australie. Při první exhibici sice přetrhl drát elektrického vedení, ale přesto 
bezpečně přistál. A Charlie Kingsford-Smith, který často pomáhal policii, zase obletěl Australii za 10 
dní. Jednou o vánocích chytali zloděje, kteří utekli do Severní Teritorie. Dohnali je v letadle, ale 
jelikož je tam nemohli zatknout (policisté byli z Queenslandu, to je jiná provincie), sebrali jim jen 
zbraně a auta. Pak si klidně odletěli zpět k nejbližší studni, kde si na zloděje počkali a zabásli je - ta 
studna totiž byla už zase v Queenslandu… 
 
Australské linky brzo začaly létat až do Singapuru. Na Nové Guinei jim vznikla konkurence, kterou 
založili Rymon Paper a Skot John Mackintosh. Peníze na jejich první letadlo - bombarďák - jim dal 
jakýsi bohatý Skot jen za to, že dovezli předsedovi vlády jako dar soudek jeho nejlepší whisky. Na 
Guinei to měli buspiloti asi nejhorší: hrubý, hornatý povrch, nepřátelští domorodci anebo malarie - 
vyberte si. Proto jich tam také umíralo víc než kde jinde. Také za druhé světové války se 
vyznamenali, když zachraňovali lidi z vesnic obklíčených Japonci. 
 
Amerika, pro změnu ta jižní 
 
Také zde začaly ve dvacátých letech růst malé letecké společnosti jako houby po dešti. Většinou se 
vozily zásoby do hor, anebo pošta přes Kordiliery a Andy. Ale o tom si radši přečtěte něco od 
známého francouzského letce-spisovatele, Antoine de Saint-Exupéryho, který tma létal.  
 

Příběh jednoho bushpilota předčí všechny ostatní: 
byl jím Jimmy Angel (James C. Angel), kterého v 
roce 1924 najal jeden zákazník, aby s ním odletěl 
k jeho zlatonosné hoře ve Venezuele. Nu proč ne, 
cestu mu předem zaplatil ve zlatých valounech a 
ty nuggety mluvily samy za sebe. Odletěli tedy do 
Caracasu a odtamtud do Ciudad Bolivar na řece 
Orinoku. Ale pak pořád létali kolem dokola , sem 
a tam – buď si zlatokop nemohl vzpomenout, 
anebo chtěl jenom Jimmyho poplést. Konečně 
horu našli, ale zase se tam nedalo přistát; 
vrcholek byl pokrytý balvany. Konečně Jimmy 



přistál na soutězce a tři dny pak sbírali zlaté 
nuggety, než přišla bouře a museli odletět. Jenže startovací dráha byla jen několik metrů a tak Jimmy 
použil běžné metody horských pilotů - nabral to pěkně do propasti, při pádu získal rychlost a pak 
letadlo vyrovnal.  
 
Angel byl vůbec dobrodruh: s Lawrencem z Arabie střílel ve válce na Turky a létal i v Číně, Chile a 
Mexiku. Později mu onen zlatokop zavolal, že umírá a dáva mu tedy tu horu jako dědictví, pokud ji 
ovšem najde. A tak se Angel dal do služeb venezuelské firmy, která tam hledala zlato a diamanty. 
Letiště bylo blízko Orinoka a odtamtud létal fotografovat jejich i ten "svůj" terén. Jednou si musel 
odsedět tři dny ve vězení, neboť nouzově přistál na letišti, kde se vesele popásalo stádo krav. Ne, ty si 
na něj nestěžovaly, ale zato hosti guvernéra, nad jehož domem přitom přeletěl a to dost nízko. Byl 
tam totiž zrovna bál a smetánka, která tam tancovala, se polekala, že na ně útočí revolucionáři. 
 

Jimmy sice na svých letech tajemnou horu neobjevil, ale 
zato v roce 1935 něco úplně jiného: nádherný vodopád, 
napájený podzemní řekou. Je to nejvyšší "nepřerušený" 
vodopád na světě – celých 979 metrů, to jest je asi 
dvacetkrát vyšší než Niagara. Skála, ze které pramení, se 
tyčí do výše 5000 metrů nad mořem a dole pod ní je jen 
divoká džungle. Ještě dnes se tam dostanete jen letadlem 
nebo kanoí. Najdete to lehce, té hoře tam říkají Auguán 
Tepuí tj. Ďáblova Hora, ale vodopád se jmenuje Angel 
Falls, tj. Andělův vodopád.  
 
Později se Jimmy oženil, ale zlato hledal dál, tentokrát i se 
svou manželkou. Jednou se ale šeredně vybourali, když 
přistáli v bažině a 14 dní se museli trmácet zranění a k 
smrti unavení zpět do civilizace. Jimmy toho pak na nějaký 
čas nechal. Až po dvaceti letech, v roce 1956, se rozhodl, 
že to ještě naposled zkusí. V Panamě ale boční vítr 
překlopil jeho Cessnu tak špatně, že Jimmy havaroval a 

svému zranění podlehl. Podle jeho posledního přání byl pak jeho popel rozhozen z letadla, v pohoří 
La Sabana, přímo nad jeho vodopádem…  
 

(konec) 
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Čas je opravdu podivná fyzikální dimenze: má sice také negativní stupnici, ale zkuste ho 
obrátit zpět! Zatím to umíme jen v počítačových simulacích anebo pomocí různých 
pamětí, ale ten reálný, řekl bych "biologický" čas, ve kterém žijeme, ten zatím obrátit 
nejde, leda tak ve science fiction . 
 

 
Ovšem s tím už jsme se tak nějak smířili, i když už ne 
zrovna s tím, že ten čas ovšem také pro každého z nás 
jednou skončí. Jak říká staré přísloví: každý chce jít do 
nebe, ale nikdo pro to nechce umřít. A nejen to: čas se 
nedá ani zpomalit či urychlit (při "normálních" 
rychlostech, pane Einsteine!), a už vůbec ne přeskočit. 
Jak by se nám to ale značně hodilo... 
 
Je na to takový technický vtip, elektrotechnici tomu 
říkají "předbíhající relé". Je to pravý opak časově 
"zpožděného relé ", které zapracuje nějakou dobu po 
tom, co zmáčknete tlačítko. Reverzací paradigmu 
vznikne relé, které sepne nějakou dobu před tím, než 
zmáčknete tlačítko. Že je to nemožné, obzvláště bez 

použití jiných snímačů, např. vzdálenosti, tepla, atd? Vůbec ne, na jedno poměrně 
elegantní řešení jsem přišel: stačí přece reverzovat čas a pak můžete použít obyčejné 
zpožděné relé! Tento nápad zde dávám zcela zdarma a zatím jsem na to ještě nikde 
nenašel žádný patent. Ale vážně, praktických použití by bylo nespočetně: tak například 
byste věděli, kdy přijdou nečekaní hosté, o kolik později vám asi tak přijde děvče na 
rande, atd. Jistě, takové relé se dá udělat úplně normálně tam, kde přesně víte, kdy ten 
který jev v budoucnosti nastane - ale to by nebyl žádný vtip, že ano. 
 
Už od pravěku se lidé snažili předvídat, co se stane v budoucnosti: ať už to bylo zjistit, 
kdy kolem půjde stádo mamutů, nebo kdy zkrachuje ta která banka. Pokud se jedná o 
jevy opakované, můžeme buď udělat odhad (guess) anebo použít i hrubé 
pravděpodobnosti (guesstimate), případně to i poněkud přesněji vypočíst (calculated 
guess). Tomu všemu se pak ovšem obecně říká předpověď neboli forecast. Uvádím zde 
anglické výrazy jen proto, aby bylo vidět, že i jinde existují různé stupně odhadů a 
pochopitelně i s nimi spojené druhy problémů. V poslední době se přidružily odhady 



pomocí neuronových sítí, která nám v našich odhadech přidávají další nejistotu, totiž tu, 
jak dalece jim můžeme věřit. 
 
Nu dobrá, ale jak je to u věcí či událostí, které se neopakují, jsou buď jednorázové či 
ještě nemají žádnou historii, tj. události, které se ještě neudály? Tam má naše fantazie 
volné pole, neboli - když už jsem u těch citátů - "your guess is as good as mine" , tj. 
každý odhad je stejně dobrý (přesněji řečeno stejně špatný). Nejde mi tu ovšem ani tak o 
metody, jako spíše o výsledky. Když mi někdo najde naftu proutkařením, pak samotný 
fakt, že si to neumím vysvětlit, je vcelku bezpředmětný. I kdybych pak spotřeboval 
milóny na to, že toho proutkaře vozím po světě, aby mi našel další ložiska nafty a on už 
žádná nenajde, stejně to nevymaže ten fakt, že už to tak jednou našel a třeba někdy - 
řekněme do nebližšího velkého třesku - zase najde. Zrovna tak to ale nevymaže ten fakt, 
že se jednalo o čistou náhodu... 
 
Ale to už se dostávám do oblasti iluzí, totiž představ, které jsou anebo budou - v případě 
předpovědí - nereálné. A opět: nemám zde na mysli žádné podvody nebo drogové 
halucinace (ty patří do jiné kategorie), ale poctivě míněné představy, které nemaji (a v 
případě předpovědí ani nebudou) mít svou realizaci ve skutečném, reálném světě. Vize, 
na druhé straně, je předpověď, která se víceméně uskuteční. 
 
Uvedu příklad: v roce 1862 napsal Victor Hugo v Bídnících:" Občané...umíte si 
představit budoucnost? Národy si budou navzájem jako bratři, žádné děsivé události 
(míněny války, povstání či krize), všichni budou šťastni..." 
 
Ano, dobře míněno, ale stále jenom iluze. Na druhé straně, jen o rok později, napsal jiný 
Francouz, Jules Verne, knihu (která byla mimochodem odmítnuta nakladatelem a našel ji 
až Verneův pravnuk v roce 1989; poprvé pak vyšla v roce 1994), ve které zobrazuje svoji 
vizi o tom, jak bude svět vypadat za sto let (přesněji řečeno roku 1960) a která se 
jmenuje "Paříž ve dvacátém století". 
 
Verne měl tehdy za sebou teprve svou první knihu, "Pět neděl v balóně" a na svůj velký 
úspěch si musel ještě pár let počkat. Přesto se kniha vyznačuje už i typickou verneovskou 
"jasnovidností". Tak například v ní předvídal (v roce 1863):  
 
• použití elektrického světla pro osvětlování ulic (první obloukovka byla v roce 1876, 
Edisonova žárovka v roce 1880, elektrické osvětlení ulic v Paříži až v roce 1890) 
 
• motorová vozidla (automobily) poháněné vodíkem (pár jich už jezdí a ve velkém se na 
tom pracuje, viz můj výtah z říjnového časopisu Wired)  
 
• tramvaje (první v USA r. 1880, v Evropě 1890)  



 
• automaticky řízené nadzemní vlaky na kolejích, poháněné sice stlačeným vzduchem, ale 
už držené v ložiskách elektromagnetickou silou (viz moderní japonské vlaky s lineárními 
motory) 
 
• výtahy a dveře ovládané tlačítky (první Otis výtah se objevil už v roce 1857, ale nebyl 
tuším elektrický, tlačítka neexistovala) 
 
• podzemní dráhu (první pokusná v Londýně sice už 1862, ale v Paříži až 1900 - o Praze 
naštěstí Verne nemluvil)  
 
• elektrické křeslo, tedy popravní (vynalezeno o 25 let později) 
 
• kanceláře s kopírkami, faxem a počítači (Verne jim říkal kalkulátory). 
 
V jedné pasáži jsem objevil i zmínku o e-mailu: "...elektrická telegrafie, která posílá 
dopisy přímo k adresátovi..." a navíc tak, že "...utajení textu je zaručeno". Jinde zase 
" ..fotografická telegrafie...dovoluje zasílat fotografie a obrázky na velké vzdálenosti". 
Jeho počítače už mají také klávesnici (tehdy se ještě nevědělo ani o psacím stroji!), lidé 
hrají na elektrická piana, atd. 
 
Je třeba pokračovat? Asi ne, zajímavější je, jak to tedy všecko vlastně vysvětlíme. Tak 
například:  
 
• Kniha může být ovšem hoax, napsaný později . Proti tomu svědčí dokumenty, které 
potvrzují, že Verne v roce 1863 opravdu dal tento text svému vydavateli Hetzelovi, který 
ho odmítl, s poznámkou : "Je to utopie. Nikdo vám to dneska neuvěří." Rukopis byl také 
nedávno oficiálně autentikován a uznán za pravý. 
 
• Lidé prostě dělali za posledních sto let všecko možné, aby Vernea usvědčili z pravdy - 
ne, počkejte, to nezní ani tak moc blbě, on totiž Verne hodně lidí inspiroval. Ale ve 
velkém měřítku je to pochopitelně nesmysl. 
 
• Někdo Verneovi při tom pomáhal (to se mimochodem tvrdilo o všech jeho knihách). 
Ale jak mohl ten pan Někdo tak dobře znát budoucnost? Tato otázka se ovšem dá 
zredukovat na otázku první a odpověď tedy stále chybí.  
 
• Verne přišel z Venuše, tak jak se to tvrdilo i o jiném vizionáři, Teslovi, který navíc 
svoje vize i uskutečňoval. V tomto případě bychom si ale měli stěžovat u úřadů na 
Venuši, že nám sem jich takových neposlílají víc... 
 



• Verne měl pozorovací talent, dobrou logiku a skvělý odhad, kterým směrem 
technologie půjde. Možná, že k tomu přispělo i to, že neměl běžné technické vzdělání, 
které by asi omezovalo jeho představivost. Na druhé straně víme, že měl svoji vlastní 
databázi, která obsahovala 20 tisíc kartotečních karet. Také jeho předvídavost v jiných 
knihách je fenomenální: tak například Apollo 9, které realizovalo jeho cestu na měsíc sto 
let po tom, kdy o ni psal, bylo také odpáleno z Floridy, vážilo stejně, a přistálo v moři tři 
kilometry od místa, kde to očekával Verne. Podobně přesné odhady byly v případě doby 
cesty, celkem asi dvacet různých dat a Verne také už v roce 1889 předvídal umělý 
zemský satelit.  
 
Jak je vidět, Verne dovedl odhadnout trend věcí, i těch, které se v té době ještě 
považovaly za nesmysl. Dalo by se říci, že nic není úplně nemožné, jen je to v té či které 
době ještě nerealizovatelné - řekl bych, že šedesát procent věcí, které dnes používáme, 
bylo před sto lety neuvěřitelnými. Ano, fantazie to může vytvořit, tam se smí všecko, ale 
naše omezené lidské chápání, držené při zemi současnou realitou, nám často říká "ne, to 
není možné". Podle známé Murphyho definice je vynálezce člověk, který "neví, že to 
nejde a tak to vynalezne", nebo dokonce podle jiné "inženýr, který nebere svoje vzdělání 
příliš vážně". 
 
Tak či tak, Verneovy vize se splnily, zatímco iluze jiných tu pořád po světě běhají dál, 
bez naděje na první početí. Jiní iluzionáři zase něco nesmyslného začnou, ale pak dá 
velkou práci je od jejich iluzí odehnat - sem patří i revoluzionáři. Do třetí kategorie pak 
patří hrubé omyly při předvídání budoucnosti - těch je pochopitelně nejvíc. Namátkou si 
vzpomínám na případ Američana, který v druhé polovině minulého století sice předvídal 
enormní vzrůst městské dopravy, ale zároveň varoval i před tím, že se pak budeme muset 
brodit po kolena v koňském trusu. Jak je vidět, nejen v koňském - na prvního ledna se ve 
sdělovacích prostředcích objevuje každý rok zase plno nových předpovědí . .  
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Všimli jste si, jak často se lidé mýlí, ať už v úsudku či jen v odhadu? A to i při té záplavě informací, 
která se na nás hrne z knih, televize i Internetu, kdy by se zdálo, že udělat chybu je prostě nemožné! 
Pokud se jedná o rozhodnutí, které nespadá do naší expertízy, no prosím, to lze pochopit, ale když jde 
o i odborníky, ať už se jedná o vědecký výzkum nebo technický problém? Je v tom nějaká zákonitost či 
se jedná jen o vadu našeho myšlení, které asi nikdy nebude imunní proti omylům? 
 

 
Jsme tedy ve slepé uličce nebo jen na rozcestí? Začněme ale 
od počátku: přírodopisci začali nazývat naše předky podle 
místa nálezu jejich pozůstatků: tak vznikl člověk 
neandertálský, cromagnonský a najednou, z ničeho nic, je 
tady člověk náš, Homo sapiens, neboli člověk moudrý. 
Nepodezíram pány biology z nadutosti či nadsázky - šlo jim 
zřejmě o to ukázat, že „nám to jaksi víc myslí" než naším 
předkům, i když těm to asi také muselo dost myslet, což 
dokazují nejen jejich zbraně, ale i nářadí, keramika, kresby a 
podobně. Nuže dobře, přiznejme si, že jsme asi nějaký 
pokrok od jejich doby v myšlení učinili - ale jak to tedy 
přijde, že někdy myslíme docela dobře a jindy zase vůbec 
ne? 
 
Tradičně pokládáme počátky opravdového myšlení asi tam, 
kde jsme začali používat abstrakci a jednoduchou analýzu, 
syntézu, dedukci a také indukci. Ale pak šel člověk ještě dál, 
to když si uvědomil, že stejnou či podobnou dedukci by 

mohl použít v různých případech a že tady tedy musí být něco, nějaká pravidla, která se nevztahují 
jenom na individuální případy, ale na celé skupiny případů, něco jako „zákony správného myšlení".
 
Tuto pansofii hledali už staří Řekové a její úlohu měla asi hrát filozofie. Od Aristotela, přejatého 
středověkými dogmatiky, se dostáváme k první revoluci v myšlení, kterou bezpochyby vedl René 
Descartes, jenž nás poučil, že autorita ještě není totéž, co důkaz a že každé prohlášení je třeba dokázat, 
odvodit či otestovat, podobně jako se to děje v matematice. Kromě jednoho: jen známé "Cogito, ergo 
sum" (Myslím, tudíž jsem) je třeba brát jako evidentní, tedy něco jako axiom. 
 
Skeptik David Hume ovšem zase kritizoval Descarta, neboť naše znalost „příčiny a následku" je prý 
daná jen způsobem, jakým lidé myslí a že vlastně kausalitu jako takovou nemůžeme pořádně dokázat, 
neboť je všechna jen výsledkem našeho pozorování. Ovšem i Hume věřil, že existuje metoda, která 



zavede pořádek do myšlení, to jest, abychom poznali, co je jisté a co není. Humovu skepsi zase napadl 
Immanuel Kant, který tvrdil, že ne všechna naše znalost je přece dána jen naším pozorováním. Také 
další filozofové se snažili tak či onak popřít Humeho, i když se to žádnému dodnes úplně nepodařilo. 
A tak bychom mohli pokračovat a čím více se blížíme dnešní době, tím více se filozofie zamotává ve 
svých paradoxech a víc a víc se zabývá tím, co si vlastně máme myslet, místo toho jak  máme myslet. 
 
A tak v hledání zákonů myšlení postupně zabrala místo, které si usurpovala filozofie, zase matematika, 
později fyzika a pak formální logika. Naděje se upírala i na počet pravděpodobnosti, symbolickou 
logiku a konečně přišly počítače a tam se to všecko teprve opravdu rozběhlo. Ale ruku na srdce: jak 
dalece nám to pomůže při řešení toho kterého konkretního problému, testování té které hypotézy nebo 
odhadování jistoty toho kterého tvrzení? Nebude lepší se vrátit k onomu známému Sokratovu „Vím, že 
nic nevím" ? 
 
Chceme-li totiž udělat nějaké rozhodnuti, prověřit hypotézu či vyřešit problém, marně hledáme v 
příručkách nějakou obecnou metodu jak na to - tedy myslím tu, která by vás vedla krok za krokem k 
výsledku. A zdůrazňuji obecnou, protože řešení pro mnoho individuálních problémů tady jistě jsou, 
ale ne třeba pro vysvětlení úplně nového jevu či řešení nějakého neobvyklého problému. Je až s 
podivem, jak často se vědci nemohou na určitých věcech shodnout a jedno vysvětlení asi je, že 
spoléhají víc na svoje zkušenosti než na nějakou obecnou metodu myšlení. Dobrá, řeknete, ale když 
máme fakta, pak přece se nemůžeme mýlit! Omyl: jedna věc jsou fakta a druhá je jejich vysvětlení či 
příčiny. Fakta jsou jen následkem určitých zákonitostí či předcházejících činností. V systému všech 
možných i nemožných hypotéz je naopak těžké se vůbec nějak orientovat... 
 
Ale neberte to doslova: určitá pravidla tu pochopitelně existují, ale jsou buď příliš široká nebo zase 
příliš specifická. Navíc jsou dobrá jen tam, kde známe všechna potřebná fakta. Bohužel ne vždycky 
víme vše, co potřebujeme, nemluvě už o případech, kdy si fakta odporují, ať už proto, že jsme si je 
dost neověřili, nebo že prostě všechnu informaci bereme jakožto stoprocentně pravdivou. Rozhodně 
nemáme příliš mnoho pravidel pro odhady, spekulace a už vůbec ne tam, kde je také třeba i určité 
předvídavosti. A právě v těchto případech vede špatná úvaha či rozhodnutí kolikrát k značným 
materiálním i lidským škodám. Nepomůže ani to staré české „více hlav více ví", zvláště v situacích, 
kdy opravdu není s kým se poradit. Sem patří i případy, které nelze v praxi otestovat, například když se 
testováním změní podmínky anebo samotná situace, kterou pak nelze reverzibilně vrátit zpět. 
 
U počítačů existuje něco, čemu se říká dry run, to když si programátor v duchu - či na papíře – nechá 
proběhnout svůj program, krok za krokem a sleduje výsledky jednotlivých instrukcí. Je to něco jiného 
než známá metoda pro debugging, kdy program běží step by step (krok za krokem) a programátor se 
doví jen kde to nepracuje, ale ne proč to nepracuje anebo jak to opravit. Při dry runu ten zbytek musí 
dodat člověk sám – pravda, jsou různé pomůcky, dokonce existují programy, které píšou jiné 
programy, ale o to tu nejde. Chtěl jsem jen naznačit, že pro naše obecné usuzování často právě takový 
dry run nemůžeme udělat, protože jednak nemáme tak jasná pravidla, jaká se používají u 
programovacích jazyků, jednak často neznáme - a tady se opakuju - všechny „známé", abychom mohli 
jednoznačně určit ty naše „neznámé". 
 



Když se začala na univerzitách učit binární logika, byli jsme zaujati představou, že teď bude možno 
konečně vyjádřit naše myšlení univerzálně a vydedukovat výsledky podobně jako se v matematice 
používá vzorců. Ne tak docela: náš svět je trochu víc rozmanitý než jen černo-bílý (není všecko jenom 
čistá lež nebo pravda) a brzy se objevila potřeba vyjádřit i další stav (jako třeba MOŽNÁ). Trochu jsem 
si tehdy pohrával s tříhodnotovou logikou, ale přiznám se, že mnou vyjádřené ternární De Morganovy 
zákony mě daleko nedostaly, díky dualitě negace, kde opak "možného" se dá nadefinovat buď jako 
„jisté" nebo zase třeba jako „nemožné". Také praktická aplikace tříhodnotové logiky byla a je vcelku 
omezená. Kdybych ovšem byl nápaditý jako Lofti Zadeh, tak už jsem tehdy mohl vymyslet fuzzy logic 
a být slavný (tedy až na ten název, asi bych to nazval míň fuzzy, teda "rozmazaný").
 
Až v sedmdesatých letech , kdy jsem dělal pro americkou počítačovou firmu Sperry Univac (dnešní 
Unisys, která postavila první počítač vůbec, zvaný Eniac), jsem prošel kurzem „Problem Solving and 
Decision Making" od pánů Kepnera a Tregoe®. Ti na svou metodu přišli už v době, kdy pracovali pro 
NASA. A jak už to bývá, autoři si natolik věřili, že se osamostatnili a založili spolu konsultační firmu, 
která existuje dodnes a navíc je jedním z hlavních konzultantů v oblasti managementu a vědeckého 
troubleshootingu. Nebudu zde popisovat detaily, místo toho uvedu několik poznatků, které jsem z 
kurzu získal.
 
Především se jedná o metodu univerzální - náš training officer tvrdil, že ač ji používá hlavně v 
počítačovém oboru, dokázal s ní například i zjistit, proč jeho bratrovi, jinak farmáři v Texasu, umírají 
telata. To všecko aniž věděl cokoliv o chovu zvířat či veterinářství. Tato metoda totiž dovoluje 
vytvářet logická spojení různých fakt, pokládaní pertinentních otázek a tak vidět i to, co je jinak 
„neviditelné". Navíc se zdá, že použití hlavně "praktických" zkušeností vede spíše k ukvapeným 
závěrům, o čemž jsem se sám na sobě přesvědčil. To možná vysvětluje, proč lidé s různou zkušeností 
docházejí k rozdílným závěrům a neuznají zkušenosti jiných. Rád bych zde popsal příklad, který 
značně zvýšil mou důvěru v uvedenou metodu.
 
Dostali jsme totiž v kurzu jednou takový „domácí úkol": zjistit, proč se u naší firmy začaly na 
destičkách s tištěnými spoji najednou při výrobě deformovat součástky. Byla nám dána celá story a 
pochopitelně, příčinou mohla být buď tavení - tj. velká teplota při automatickém pájení nebo chemická 
eroze - účinek agresivní čístící lázně, která následovala po pájení. Metoda Kepner -Tregoe spočívá v 
tom, že se vytvoří matrice, kde na jednotlivých řádcích jsou uvedena fakta (kdo, co, kde, jak, odkdy, 
jak dlouho, atd.). V odpovídajících sloupcích se pak zkráceně definuje, "co má správně být", „co je", 
„kde je rozdíl", „co je změna rozdílu" a konečně si vytvoříme několik hypotéz, které se pak konfrontují 
s fakty, tedy zase jakýsi dry run. 
 
Specifické otázky konfrontace jsou např. „Vysvětluje hypotéza A (tj. třeba "velká teplota") bez 
výjimky , že se defekty začaly objevovat až od 15 května?"). Pozitivní odpověď se pak označí do 
patřičného čtverečku jako plus, opak jako minus. Nakonec se sečtou plusy pro tu kterou hypotézu (tedy 
jakési obodování) a ta, co jich má nejvíc, je s největší pravděpodobností pravá příčina problému. 
Zdůrazňuji, že to vysvětlení musí být opravdu bez výjimky a že výsledek není jistota, ale jen největší 
pravděpodobnost.
 
Snad, že jsem byl příliš poctivý (u každé metody se totiž dá šidit, ať už vědomě či ne), ale možná, že to 
byla jen náhoda, dostal jsem pro obě uvedené hypotezy (tj. teplo či lázeň) přesně stejný počet bodů. Co 



teď? Napadlo mi, že snad existuje nějaký kompromis. Ale jaký - obě hypotézy se přece navzájem 
vylučovaly! A tady se ukázala pravá síla té metody: přinutila mě totiž přemýšlet. Položil jsem si 
otázku, zda obě hypotézy přece jen nemají něco společného. Brzo jsem na to přišel: každá součástka 
má totiž povrch pokrytý ochrannou vrstvou, která, když se naruší, dovoluje deformaci citlivého 
materiálu, jenž je pod ní. To je sice známo každému odborníkovi, ale bere se to jaksi za samozřejmost. 
Zkusil jsem tuto třetí hypotézu a dostal jsem daleko víc bodů, než pro ty předtím! 
 
Nemusím zdůrazňovat, že příští den byla třída rozdělena téměř na polovic mezi oběma „starými" 
hypotézami, a jenom já jsem měl tu „novou" hypotézu, která se ukázala být správnou. V tom je také 
jádro věci: nebudete-li mít správnou hypotézu, tento systém vám ji nepomůže najít, ale jsou-li výsledky 
„obodování" těch ostatních příliš blízko, můžete se vsadit, že máte zrovna ten případ, že asi žádná 
neplatí. To nám ovšem přednášející jaksi „zapomněl" říci předem - hádám že úmyslně :-).
 

(dokončení)
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Tím se dostáváme k tak zvané root cause, neboli hlavní příčině. Zda se součástky tavily či chemicky 
rozpouštěly, bylo v tomto případě úplně vedlejší. Teplota i lázeň byly zřejmě správně nastavené a jejich 
změna by k ničemu nevedla - chybné byly součástky. Později jsme se dozvěděli, že firma změnila 
jednoho ze tří dodavatelů součástek, takže pravá příčina byl vlastně ten nový dodavatel, ale metoda 
nám přesto pomohla určit „ko řen zla" - a to je důležité. Je to zároveň příklad i toho, jak se celá třída 
specialistů nemůže dohodnout na příčině, protože si ji plete s následky.
 

Na vyšetřování root causes se spotřebují na 
světě ročně po světě miliardy dolarů a tak 
není divu, že se firmy i celé státy snaží hledat 
nové způsoby řešení problémů. Do této 
kategorie patří i další metody, jako je 
bariérová analýza, změnová analýza, dále t. 
zv. metoda „událost a příčina", účelová 
analýza, symptomová klasifikace a jiné. Jsou 
pochopitelně i ty sofistikovanější, které 
používají kombinaci grafiky a symbolické 
logiky, případně i počtu pravděpodobnosti, a 
to vše pochopitelně ještě navíc za pomoci 
počítačů.
 

Další častí „v ědeckého troubleshootingu" je ovšem rozhodnutí o korektivní akci - neboli decision 
making. Při posuzení nejlepšího řešení (těch je vždy několik, jinak by to bylo hrozně lehké) je třeba 
udělat odhad ceny, risku, praktické realizace, kompletnosti a také trvalosti daného řešení. Navíc 
musíme uvážit i potencionální neboli možné problémy, které řešení může přinést, neboť jak říká 
Murphyho kolega: „Každé řešení jednoho problému s sebou přináší nejméně dva nové problémy". Při 
řešení nám zase pomáhají různé metody – z nich nejznámější je ta, která každému faktoru řešení 
přiřadí určitou „váhu", jež se pak pro to které navrhované řešení vynásobí pravděpodobností či 
odhadem efektivnosti řešení pro ten který faktor. A opět, udělá se jakási suma a nejlepší řešení je na 
světě. Zase ovšem jen to pravděpodobně nejlepší, neboť záleží na tom, jak správně oceníte ty které 
váhy či pravděpodobnosti. 
 
Prodělal jsem ještě jiné kurzy hledání root causes, a své poznatky bych shrnul asi takto:
 
- Naše zkušenosti nám v dedukci pomáhají jen někdy, jindy nás spíše zaslepují, specielně ty 
jednostranné.
- Nejlepší obecná metoda je taková, kde i neodborník může najít cestu k řešení , ovšem ne zcela nutně i 



řešení samotné.
- Většinou máme ještě data navíc, která nejsou nijak užitečná. To věci nepomáhá, neboť se začínají 
uplatňovat různé variance a chyby, které komplikují situaci, nemluvě už o datech vyloženě 
nesprávných. 
- Při hypotézách se uplatní používat pravidlo Occamovy břitvy, tj. nejprve je třeba vyzkoušet ty 
jednodušší.
- Vždycky je potřeba předem prostudovat věrohodnost fakt, naměřených hodnot a získané informace, 
jinak se dostaneme do začarovaného kruhu a výsledek je pochopitelně také nesprávný.
- Tak či tak, hypotézy si musíme vymyslet sami a nebude-li mezi nimi ta pravá, správné řešení 
nenajdeme. Podle určitých náznaků (viz dříve uvedené výsledky obodování) však můžeme už před 
otestováním vidět, zda máme takový případ a hbitě přimyslet další hypotézu. Jak hbitě, to už zase 
záleží na naší praxi v tom kterém oboru, případně na zkušenostech s řešením podobných problémů.
- Nemusíme uvažovat všechny hypotezy - také zde praxe pomůže naznačit, co je nepravděpodobné či 
zbytečné. Ovšem pozor: překvapení jsou možná!
- Metoda nám sice řekne, která hypotéza je nejpravděpodobnější, ale ne, která je správná - to se dokáže 
jen následující zkouškou, což je důležtá čast každé analýzy. Otestování v praxi je nejlepší a často i 
jediné spolehlivé měřítko správnosti naší hypotézy.
 
Od zjištění, která hypoteza je správná, přejděme teď k tomu, co předchází: jak vlastně tyto hypotézy 
dáme dohromady. Tady většinou samotná fakta nepomohou vůbec, zkušenost jenom trochu a někdy 
pomůže i určitá dávka intuice či inspirace, jinak řečeno creative thinking. Také tato část myšlení dělá 
současným vědcům, inženýrům a manažerům potíže, a to možná ještě větší než samotná dedukce: jinak 
řečeno volně: „komu není shůry dáno, v apatyce nekoupíš". Ovšem i tady zase existují kurzy, knihy a 
tréninkové metody. Zvláštní kategoríí jsou pak ty pomůcky, které slouží specielně pro výcvik pravé 
poloviny mozku, ano, té, která má být sídlem inspirace a která údajně u umělců pracuje lépe, než u lidí, 
uvažujících příliš „logicky". (Poznámka: v jednom čísle Příložníku je celá lekce o obou polovinách 
mozku, jak se liší a jak se toho dá využívat).
 
Nebudu zde doporučovat něco, co jsem si důkladně nevyzkoušel, ale znám poměrně detailně 
světoznámé metody Edwarda De Bono, skvělého konzultanta a autora mnoha knih, včetně termínu 
laterární myšlení ®". Po stránce organizace dat, zaměřené na jejich plošné a grafické znázornění 
(namísto lineárního) mi ještě nejlépe sedí mentální mapy ®" od Tony Buzana, který také tento termín 
vynalezl. Taková mapa se pak liší od "lineárních" sepsání (t.zv. pod sebou, jako jsou třeba poznámky z 
přednášky), hlavně tím, že nejen vyjadřuje hierachii jednotlivých bodů, ale i jejich spojitost a navíc 
přímo vyvolává další asociace či evoluce idejí. 
 
Účinnou metodou je například tvoření nových pardigmat (to jsou vlastně jakési šablony, podle 
kterých myslíme, často hodně zkostnatělé) včetně reverzace těch starších, či jiné methody kreativního 
myšlení, z nichž každá má jistě něco do sebe. Ale to by byl dlouhý seznam a pokud jsem tu některé 
vynechal, není to proto, že bych je podceňoval, ale proto, že jsem neměl příležitost je příliš používat. 
Pro vlastní potřebu si vypracovávám také své vlastní asociačně-inspirační diagramy, ke kterým jsem se 
propracoval vlastní metodou a jejichž „skeletonové" formuláře a grafy jsem si navrhl. 
 
S příchodem počítačů se objevily, anebo našly širší použití, i jiné metody. Dříve již zmíněná fuzzy 
logika (FL) dnes dokonce proniká i do regulačních a kontrolních systémů, kde nahrazuje dnes už 



archaické řešení regulačních obvodů methodou „ladění" (tj. hledání optimálních konstant pro 
proporcionální, derivační a integrační členy). Na rozdíl od klasické metody, kde se konstanty během 
přechodového jevu nemění, fuzzy logic je měnit může, takže při změně vstupní funkce nebo parametrů 
zátěže se systém nemusí pracně „přelaďovat", stačí jen aby si proběhl trénovacím cyklem. To ovšem 
znamená, že se dotyčný obvod musí přitom také něco naučit. V této „vyšší" kategorii jsou totiž stroje, 
které se opravdu učit umí (t.zv. learning systems) - což je někdy těžké i pro člověka, hlavně teda to 
poznání, že každý se musíme pořád učit, jinak budeme zůstávat pozadu.
 
Mezi tyto systémy pak zahrnujeme například neuronové sítě (neural networks, NN), které využívají 
principů, na kterých pracují mozkové neurony člověka. Jak dalece vlastně napodobují práci neuronů, to 
je těžko říci, neboť typů NN je několik a stále přirůstají. Na rozdíl od dnešních, dalo by se říci již 
klasických počítačů, neurony provádějí různé operace ve společném elementu, tj. neuron má v 
sobělogiku i paměť. Jejich hlavní použití je tam, kde musíme optimizovat systémy, které se nedají 
reprezentovat formulou, rovnicí či grafem, čili kde neznáme přesně zákonitosti jevů. Údajně už dělají 
NN dobrou práci při odhadu tendencí na burze a pomáhají i při jiných předpovědích. Do této kategorie 
patří i systémy s genetickým algoritmem (GA), okoukaným od pana Darwina, jak i sám název 
naznačuje. A pochopitelně existují i kombinace těchto FL, GA či NN, račte si vybrat. Také paralelní 
počítače nám stále ještě mají ukázat, co dovedou, soudě podle toho, co se nám naslibovalo. 
 
Tím to pochopitelně zdaleka nekončí a jistě nás čeká cestou i mnoho překvapení. Nejnovější práce se 
snaží navázat na teorii, že mozek vlastně pracuje holograficky, t.j. že nelze dost dobře najít lokaci 
určitých dat v lidské paměti, že jsou prostě jaksi rozprostřena. Vyrobíme-li totiž holografický obraz, 
třeba na fotografické desce, a tuto pak rozbijeme na malé střípky, každý ten střípek obsahuje celou, 
kompletní informaci. Také studie, které porovnávají způsoby myšlení obou polovin mozku, jsou jistě 
víc, než zajímavá hra.
 
Ale to už jsme se dostali do oblasti umělé inteligence (artificial intelligence). Pravda, termín 
inteligence je poněkud nejasný, už proto, že ho nikdo nechce ani definovat. Ne že by tu šlo o jistý druh 
skromnosti (ten, kdo opravdu ví, co je inteligence, už musí být sám jistě inteligentní, ne?), ale hlavně si 
nechceme zavírat vrátka, když víc a víc poznáváme, co všecko se dnes může za projev inteligence 
považovat. Můj osobní názor je, že kromě lidské inteligence existuje ještě jiná, ne tak zřejmá, mezi 
jinými i genetická, jako jsou třeba instinkty zvířat. Nevadí, že zvířatům samotným inteligenci jaksi 
nepřiznáváme - jejich instinkty jsou přesto jejich zděděnou Velkou Pravdou, která jim pomáhá přežít a 
dokázat něco, na co my sami třeba potřebujeme složitá zařízení a ještě počítače. Kdyby například 
šestiletý školák dokázal uplést pavučinu tak rafinovaně a optimálně jako pavouk, jistě bychom jeho 
činnost považovali za inteligentní. Asi proto, že u člověka by to nebyl instink, ale výsledek složitých 
myšlenkových procesů. 
 
Umělá inteligence kdysi začínala t.zv. expertními systémy (ES), kde počítač - za pomoci fakt a 
pravidel, kterými jsme ho (vlastně ti experti) zásobili předem - dokázal uvažovat jako odborník, tj, 
prováděl lékařské diagnozy, hledal naftu a podobně. Jeho činnost spočívala v tom, že se uživatele 
programu ptal na fakta, a podle různých odpovědí mu pak dával další, specifické otázky a nakonec 
provedl rozhodnutí. Program měl jednak svoudatabázi, jednakpravidlovou bázi (rulebase) aodvozovací 
logiku (inference engine). Ta pravidla byla někdy daná jenom logikou, jindy vzorcem, nebo jen 
pravděpodobností či zkušeností (rule of thumb). ES systémy se množily, ale svoji užitečnost vyčerpaly 



prakticky velice brzo. To je totiž tak: programy mohly být koneckonců jen tak dobré, jak dobří byli ti 
experti, kteří je vytvořili a někdy bylo lepší a i levnější najmout si přímo experta. Také proces 
IF-THEN, používaný u ES, vytvářel dost složité logické stromy a navic byly programy příliš 
specifické, takže např. veterinářská diagnostika se nehodila k ničemu jinému než právě k veterinářské 
diagnostice. 
 
Kdysi se dokonce prohlašovalo, že PROLOG (v Evropě a Japonsku) či LISP (v Americe ) jsou 
„inteligentní" jazyky. Pravda, PROLOG je object language a jeho inference engine je přímo 
zabudována v něm, což je jistě výhoda, ale jeho použití je opět vázáno na to, jak kompletní máte 
databázi fakt - chybí-li vám nějaká fakta, nemůžete z nich nic spolehlivě odvodit. V takovém případě 
mají lepší výsledky NN či počítačová simulace (samozřejmě jen pro rozumně malý soubor 
proměnných), případně metody Monte Carlo, teorie chaosu a jiné vymoženosti moderní matematiky a 
fyziky. A nezapomenňme ani na umělý život (artificial life), to jest na ty softvérové kompozice, které 
mají charakteristiky živých tvorů, včetně rozmnožování (např. počítačové virusy) a doufá se, že časem 
možná přijdou i na svůj způsob myšlení, který bude rozdílný od toho našeho - v neposlední řadě i tím, 
že prý bude i „lepší".
 
A jsme opět na začátku, ale i zároveň i na konci tohoto velikého kruhu. Zdá se, že složitost našich 
zájmů a tomu odpovídající komplexnost našeho myšlení se nedá nahradit nějakým jednoduchým 
návodem, kamenem mudrců. A i když si prý Einstein vzal svůj unifikovaný vědecký systém s sebou do 
hrobu, pro praktické potřeby řešení každodenních problémů by stejně nebyl příliš užitečný. O to tady 
ostatně ani nejde. Jedno je jisté: naše myšlení se rozhodně nenachází ve slepé uličce a o užitečné 
metody myšlení není nouze. Jde spíše o to, jak a kdy tu kterou metodu s úspěchem použít. 
 

(konec) 
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Přátelé nás varovali, že v Saskatoonu je zima skoro jako na Yukonu. Při takové teplotě se benzin 
podobá spíše pudinku a o oleji ani radši nemluvme. Takže automobily jsou tu téměř konstantně na 
block-heaterech čili na elektrických ohřívačích bloku motoru. V zimě, pravda, je venku sice zima, ale 
vevnitř je dobře. 
 

 
V městě se totiž topí hlavně přírodním plynem, který je levný a i 
když je výbušný, není jedovatý. Domky se tu kdysi stavěly 
poměrně malé, neboť v době zlaté horečky, kdy město zásobovalo 
zlatokopy, byly i tady pozemky drahé. Když jsme si jeden takový 
pronajali, byli jsme překvapeni, jak efektivní bylo to vyhřívání: 
dům měl otvory v podlaze, kterými stoupal teplý vzduch sám 
nahoru a termostat byl jen v přízemí.
 
Zato chodit ven už taková legrace nebyla: nejvíc si to odnesla 
Tara, která se svýma plandavýma ušima trpěla poměrně špatnou 
krevní cirkulací, takže jí omrzly. Aby o ně nepřišla - a nechtěl-li 
jsem jí pořád třít uši sněhem, kterého ostatně v městě zase tak 
moc není - zakoupili jsme jí takovou pletenou kuklu (toque). Tu 
tady nosí místní děvčata na hlavě, ale Tara si na ni těžko zvykala, 
i když v ní vypadala jako prvotřídní jeptiška. Brzo nato, když 
jsme se spolu promenovali na nábřeží, nás jakýsi pán požádal, zda 
by si mohl udělat snímeček a hle - druhý den jsme měli fotku v 

novinách (Star Phoenix). Tak jsem ji sem přidal, jen jsem ji trochu upravil, jak by asi vypadala v 
novinách z doby zlaté horečky. 
 
Obnažená pokožka prý mrzne při minus 45 stupních už za dvě minuty a mohu to docela dobře potvrdit: 
byli jsme totiž na závodech psů, kde jsem si při filmování neprozřetelně stáhl rukavici a tak mi omrzla 
ruka dokonce ještě dříve, než mi zamrzl camcoder. Mluvíce o rukavicích, tady se nosí, podobně jako v 
Arktidě, palečnice a to ještě na provázku přes krk. Původně to sloužilo tomu, aby při střelbě z pušky 
mohl střelec bleskově zamířit, zmáčknout spoušť a rychle zasunout ruku do rukavice, než mu přimrzne 
ke spoušti.
 
Vidět psí závody je něco, co se nezapomene po celý život. Dvacet spřežení, každé o deseti psech, se 
vzrušuje a poskakuje na startovní čáře. Nevím, jestli to ti psi dělají, aby také nepřimrzli, nebo jestli se 
jen tak těší na závod, každopádně štěkot těch dvou set psů nahradí velkou bednu decibelů. To byly 
ovšem závody profesionální, kde výherce obdrží značnou sumu peněz. Ještě ten samý týden byly ve 
městě i závody amatérské, jen pro čest a slávu, jak se říká. Tam jsme byli svědky incidentu, příhody, 



kde psí spřežení jednoho psovoda (mushera) těsně před cílem odběhlo z trati. Kam? Běželi totiž za 
svou "paničkou", která si je chtěla ze strany vyfotografovat, jak probíhají cílem. Ztratili tím ovšem 
nejen čas, ale i první místo, neboť pravidla jsou přísná a každé saně (včetně psů, že ano) musí 
proběhnout označeným cílem. Však se ten musher také na svou manželku pěkně zlobil. Zde mi napadá, 
jestli ten povel "Mush!" (vyslov maš!)   neokoukali v té době, když tady na severu žil Čech Eskimo 
Welcl (či jak se vlastně psal), který také asi na své psy volal "Maž!".
 

Jak město rostlo, přibývalo tu 
zábavy i průmyslu. O tom jsem 
už také mluvil, ale vzpomněl 
jsem si ještě na jednu aktualitu: 
jednu zásilku lustrů a vypinačů 
zde vyrobených je totiž možno 
vidět nejen v místním Western 
Muzeu, ale - pokud se umíte 
dobře potápět - také na palubě 
Titaniku. Vy pak, co máte tu i 
tam daleko, máte zrovna štěstí: 
právě uvedli do kin novou verzi 
filmu o Titaniku, tak se tam 
dobře dívejte. Povšimněte si tam 
prosím také lodní kapely: 

vždycky mě fascinovalo, jak hráli vytrvale dál, i když museli vědět, že to bude zase jeden neplacený 
přesčas...
 
V létě je tu zábav ještě více: můžete se například zúčastnit běhu zvaného Beat the Beethoven, který se 
běží za zvuků jeho symfonie (hádejte asi které?) až k Broadwayskému mostu. Po tom mostu se také 
jmenuje ulice (Broadway) v blízké studentské čtvrti - nebo že by to bylo naopak? :-) Běží se, dokud 
neskončí Óda na radost a vyhraje ten, kdo doběhl první či nejdál (teď už si to přesně nepamatuji). Pak 
si všichni udýchaně sednou u řeky, zatímco my postarší jdeme do malé kavárničky na Broadwayi, kde 
mají asi dvacet druhů kávy a kolem nás se mrholí zlaté mládí, kdežto to naše, jak říká stará písnička, 
uprchlo do pr-, ne počkejte, právě jsem si vybavil správný výraz, ano, uprchlo pryč. 
 
V městě jsou i koňské dostihy a automobilové závody dragsterů na místní mezinárodní automobilové 
dráze a pochopitelně také golf i hokejový klub Blades. Hokej se hraje na Saskatoon Place, kde se 
konají během roku i jiné atrakce, například jednou jsme tam viděli klání středověkých rytířů neboli 
turnaje koňmo i pěšmo. Tato show sem přijela až zdaleka, z místa, kterému říkají Evropa nebo tak 
nějak. 
 
A zatímco se chlapi v zimě utužují sportem a pivem, manželky si to vynahrazují v místních shopping 
centrech nebo ve specielních boutiques, kde mají módu až z Texasu či Austrálie (ta se ale nosí spíše v 
létě). No a když se dobře obléknete, tak si chcete také někam jít zatančit. Tancuje se tu hodně a rádo. 
Kdo si chce vybírat, má to snadné - jen kdyby na to všecko měl dost času! Tak například naši přátelé, 
pan a paní Wagnerovi z Pardubic (z českých, ony prý jsou ještě jedny v Ohiu), se zase zamilovali do 
španělských tanců typu flamenco a pravidelně vystupovali na veřejnosti se známou skupinou Alergia, 



pardon, Alegría.
 
Největší z řady veřejných knihoven je ta centrální (Morrison), kde vám poslouží nejen knihami, 
časopisy, videopáskami a cédéčkami, ale mají tam i oddělení nazvané writer in residence. To bývá 
většinou nějaký známý spisovatel, který je tam na půl roku na stáži a radí spisovatelům-amatérům, jak 
se stát spisovateli-profesionály, jinak řečeno učí je, jak se má psát, aby se to dalo číst. Hned jsem se 
tam se svou drzostí přihlásil, neboť to bylo zadarmo. Paní učitelce-spisovatelce se sice moje povídky 
moc nezdály, ale zato říkala, že by ze mne mohl být dobrý básník. Druhý rok jsem nadšeně přivítal, že 
se rezidentem na rok stal známý welšský básník z Anglie, Robert Minhinnick - ten mi zase mé básně 
hrozně zepsul, ale zato mi řekl, že moje povídky jsou velice slibné . . .
 
Město žije ovšem hlavně hudbou: klasickou i westernovou, indiánskými zpěvy i rockem. Na univerzitě 
je světoznámá hudební fakulta a tam uslyšíte Dvořáka i Debussyho - myslím to obrazně, pochopitelně - 
ale na Scarlattiho či Bacha doporučuji jednu ze dvou místních katedrál. Město má několik divadel a v 
létě je tam i celá řada festivalů, počínajíc shakespearovským a konče festivalem humoru. Kromě zábav 
takříkajíc pasivních se ale lidé baví i tím, že na tom kterém divadle či v tom kterém orchestru nebo 
kapele také hrají. Je to většinou zadarmo, neboť sebrané peníze jdou pak na různé dobro - i hůře -činné 
účely. Ale dělají to rádi. Tak například můj přítel Keith hraje v podzemním baru se jménem Bassment 
(slovní hříčka na slovo basement a basu, bass) a to na saxofon. Je to většinou klastický jazz či dixie a 
mívají tam plně obsazeno. Na živobytí to ale nestačí a tak má ještě jedno zaměstnání, je technický 
designer. Podobně jako Bill Clinton, si vybral jako hlavní job prezidentství a hru na klarinet přenechal 
jiným. 
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A tak jsem tam ležel, ve svých svátečních šatech, ruce  podél těla a pozoroval cvrkot v sále. Někteří 
přišli až k rakvi, prohlédli si mě, pochválili, jak hezky vypadám a spokojeně odešli zase do lavice. Jiní 
se naklonili a když se nikdo nedíval, tak se ušklíbli - vlastně jen švagr Filip, který mě vždy nenáviděl a 
těšil se na tento okamžik po celou tu dobu, co mě znal. Nemohl své sestře odpustit, že si mě vzala - 
proč, to už se asi nikdy nedovím. 
 

Chtěl jsem ho postrašit, ale nešlo to: ač jsem 
vše vnímal, svým tělem jsem už nevládl, tak 
jako každý nebožtík. Ne každý nebožtík ale 
ještě po smrti vnímá, co se  kolem děje. Já 
věděl jen to, že mě někdo otrávil jedem a 
cosi mi říkalo, že tady ještě musím zůstat, 
dokud nepřijdu na to, kdo to byl. Proč to tak  
je, to jsem také nevěděl, ale asi je to takové 
pravidlo. Osobně mi to nevadilo, vždycky 
jsem si přál být na svém pohřbu a přitom 
ještě vnímat, jak budou lidé na to reagovat.
 

Někdo tam vpředu plakal - asi moje žena Helena, ale já se   nemohl zvednout, a tak jsem si nebyl jistý. 
Jedno mi bylo jasné: buď mě otrávila ona nebo její milenec Fred! Ano, já jsem věděl, že má milence, 
ale po tolika letech manželství už vám to ani tak nepřijde, hlavně když vám žena dá pokoj, takže si 
můžete klidně jít za kamarády, popít a podebatovat o sportu. 
 
Ležel jsem tam a nudil jsem se. Pak konečně Helena přistoupila k rakvi, asi aby to nevypadalo, že je s 
tím, jak se věci vyvinuly, docela spokojená. Stála tam a slzy jí kapaly na můj černý kabát. Ještě štěstí, 
že mi nebrečela u nohou - určitě by mi rozmočila ty papírové boty, co dávají mrtvým v krematoriu. Co 
mě štvalo bylo to, že jsem tam byl vystaven jako nějaký exponát v muzeu. Všichni se asi tvářili 
smutně, ale spokojeně, jako by si říkali: no už tam chudák musel, každý tam přece jednou musíme. 
Jenže já jsem ještě nebyl tam, ale tady a chtělo  se mi křičet na celý sál: "Vy blázni, cožpak nevidíte, že 
se tady hraje jedna velká komedie? Cožpak nechápete, že jsem byl zavražděn? Cožpak to na mě není 
vidět? 
 
Asi nebylo, personál ústavu mě pěkně učesal a nalíčil, abych se snad před tou poslední cestou na rošt 
lidem hodně líbil. A to přesto, že moje žena i její milenec jistě pospíchali, aby mě honem proměnili v 
popel a nikdo se nedozvěděl, jak to bylo. No jo, zpopelněno bude moje tělo, ale co já? Já - nebo vlastně 
už jen můj duch - tady budu muset strašit, dokud nevyjde pravda  na světlo boží! 
 



Každý jiný si v klidu umře a jeho duše si pak spokojeně letí jako pinkalinka do nebíčka nebo do 
peklíčka, jen já ne! I po smrti mám takovou zatracenou smůlu, jako za živa. Pravda, Helena nebyla 
špatná žena  - příliš hezká nebyla, takže na ni chlapi moc nebrali. Dvě děti mi dala, to ano, kde  jsou 
teď to ani nevím. Jestlipak měla správné adresy, když jim napsala, aby přijeli na pohřeb? Nu jestli se 
neukážou u rakve, tak to bude jasné. Helena se zatím vytratila zpět do lavice, aby si zase pozaštkala. 
 
Nejvíc mě štvalo, že jsem tu jen musel  jen ležet a nemohl nic dělat, tělo už mi vlastně nepatřilo. A 
nikdo mi nedal žádné instrukce, co bude dál. Jak to mám proboha - nebo pro koho - zařídit, aby byl 
viník potrestán? Zkusil jsem promluvit a když zase Helena přišla, aby mě pokropila těmi falešnými 
slzami, vykřikl jsem na ni : "Ty zrádkyně!" Já to slyšel, ale ona asi  ne a lidé kolem  se klidně bavili 
dál. Jak by mě mohli slyšet, vždyť jsem při tom ani ústy nepohnul, ani moje hlasivky se nezachvěly! 
 
Sosutředil jsem se ještě víc a asi četla moje myšlenky, protože jsem slyšel, jak říká: "Jaká zrádkyně? 
Co jsem ti udělala? Můžu za to, že ses nacpal tučným vepřovým a prasknul ti žlučník nebo co?"
Vyhrkl jsem: "To určitě! To by přece nějakou dobu trvalo, ale já padnul hned, jako podťatej!" 
"Snad sťatej," pomyslila si, ale já to kupodivu slyšel. "Vypil si celou jednu flašku sám!" dodala.
To mě rozesmálo: "Ty myslíš, že nevím, na  co jsem umřel? Ty a tvůj Fred jste se mě prostě chtěli 
zbavit! Při rozvodu bys dostala jen polovičku a to ti bylo málo, co? Vražednice jsi, nic jiného! 
Nenápadně jsi postavila přede mne tu sklenici s vínem a já to blb vypil!"
 
"S jakým vínem? Vždyť už jsme všechno dávno dopili! To víš, tvoji kamarádi z mokré čtvrti se činili, 
na to je užije. Ostatně s Fredem jsem se už neviděla dva měsíce, stejně jsem tehdy prostě jen chtěla, 
abys žárlil."
"To se ti povedlo, jak můžou mrtví žárlit?" povídám,  ale v duchu jsem najednou cítil, jak by to bylo 
krásné, kdyby to byla pravda.
"Je to pravda," řekla a já si uvědomil, že  si opravdu jen čteme myšlenky a že si nemůžeme nic před 
sebou utajit. To bylo divné, kdyby měla něco s mou vraždou společného, tak by se jistě alespoň v 
myšlení prozradila! Tady mi prostě něco nehrálo.
 
"Přísahám při našich dětech, že je to pravda," prohlásila a už zase brečela.
"Jó a kde  jsou ty naše děti? Ještě jsem je tu neslyšel brečet a u rakve také nebyly."
"Harry slouží v Pacifiku, to přece víš,  bůhví, kdy dneska přiletí a Mary na něj čeká na letišti; zrovna 
mi telefonovala," vysvětlovala Helena a já pochopil, jak je na to všechno opravdu prosté vysvětlení. 
 
Přesto jsem se nevzdával: "No hlavně, že jste pospíchali s pohřbem, co?"
"Byl jsi tady celé tři dny, to není tak málo."
Rozčílil jsem se: "Mě to neříkej, já je tady musel strávit a navíc v lednici! Ani televizi tady nemají, 
ještě že jsem to většinou prospal. A dali jste mi pohřeb žehem, co? To aby se nepoznalo, že jste mě 
votrávili!"
"Proboha, vždyť sis vždycky přál, aby tě po smrti spálili! A kolikrát ti mám přísahat, že jsme tě 
neotrávili?"
"Mluv za sebe,  Fred sám je jistě pěkně vykutálenej! No však si s ním užiješ - až vám dojdou moje 
prachy, tak se tě rychle zbaví."
 
Chtěla to asi zahrát do autu: "Ty si opravdu myslíš, že tě někdo otrávil? A kdo by to mohl být? "



"Když vy dva ne, tak to už nevím," zasmál jsem se jedovatě.
"Co pořád máš s tím Fredem, vždyť ti říkám, že to už je dávno pryč!"
"A stejně si tě nevezme," neodpustil jsem si.
"To bych si dala, vždyť je to takovej blbec!" Ušklíbla se, asi docela upřímně.
"Jako jsem byl já?" nadhodil jsem.
 
Usmála se, jako tehdy, když mě ještě měla ráda a mě nějak z toho zabolelo u srdce. Pak jsem si 
uvědomil, že už vlastně ani to srdce nemám, že jde asi jen o vzpomínku, jak mi to kdysi bolívalo, když 
jsem ještě žárlívával. "Křivdíš mi, mám tě ještě pořád ráda," odpovídala na mé myšlenky. A podívala 
se na mě tak nějak smutně, kývla hlavou a odešla do lavice. Už jsem ji ale neslyšel naříkat, asi měla o 
čem přemýšlet. "Dobře ti tak" - řekl jsem si - "klamat, no prosím, ale hned ještě zabíjet?" Ale pak jsem 
si uvědomil, že to musela slyšet a začal jsem pochybovat, jestli mám vůbec se svým podezřením 
pravdu.
 

Přemýšlel jsem, co řeknu Fredovi, až se na mě přijde také podívat. Možná, že nepřijde, jestli má špatné 
svědomí.  Ale on později opravdu přišel, tak jsem hned na něj spustil: "Tak co, ty vrahu? Ještě máš 
nějaké to otrávené víno? Pojď, napijeme se spolu na cestu do pekel!" Zřejmě mě neslyšel, protože 
nereagoval - prostě nečetl mé myšlenky. Vlastně to ani nemusel být on, byl vždycky takovej 
poseroutka. Bylo na něm něco, co odpuzovalo muže i ženy. A je možné, že s ním opravdu nic neměla, 
prostě mě jen chtěla naštvat. Na to byla Helena přímo fantastická. Ne, řekl jsem si, ten nevypadá na 
vraha. 
 
To spíš Helena, ta byla vždycky taková divoška. Bože, co my jsme si užili jako mladí! A vidíš to, teď 
mi dala napít nápoj lásky - vlastně nelásky. Ale stejně se mi to nezdá, to na ni nevypadá. Vynadat, to 
ano, i tvář mi poškrábat, ale otrávit? To leda těma svýma řečma, to uměla vždycky dobře. 
 
Kdo jiný by  to ale byl? Kdo mě nenáviděl tak, aby mi nedopřál ani těch pár let, co mi ještě zbývalo? 
Počkej, co takhle Jack? Vždyť pořád toužil po tom povýšení, co jsem pak dostal já! No teď to dostane 
on. Mohl to udělat on, ale pro to se normálně nezabíjí. 
 
Myšlenka na zabíjení mi připoměla problém, který mě ty poslední tři dny trápil. Zpočátku jsem si 
dokonce myslel, že mě pohřbili za živa. Ležel jsem tam ve tmě, jen takovém šuplíku, ale když jsem 
cítil, že se nemohu hýbat, začal jsem mít zase strach, že jsem asi paralyzovaný. Pak jsem zjistil, že ani 
neslyším tlukot svého srdce. Necítil jsem prostě nic, ani ten mráz, co tam asi byl. Doktor na prosektuře 
mě ani neotevřel a řekl: "No jo, mrtvička! Co se s ním budeme párat, ne?" a dlouho se smál tomu 
blbému vtipu. Tak jsem konečně pochopil, že už to mám prostě za sebou. Vlastně, když na to 
pomyslím, tak to není tak špatné, umřít sice rukou vraha, ale zato rychle - je to rozhodně lepší, než 
umírat půl roku na nějakou vleklou nemoc.
 
Jenže co teď bude se mnou? Co bude pak, až mě spálí? Zmizím, nebo půjdu do očistce? Ksakru, nikdo 
mě tady nic neřekne! A co když toho vraha neobjevím, to se budu tady na světě muset pořád toulat 
jako nějaký zombík? Zatímco vrah si bude klidně užívat bez potrestání, já mám trpět za něj? Mentálně, 
pochopitelně, ty tělesné bolesti už mám bohudíky za sebou. Tohle je nějaká spravedlnost? 
 



To mě vrátilo do skutečnosti. Ne - řekl jsem si - musím vraha najít, ať je to kdo chce, už mám tohodle 
světa beztak dost. A jak lidé přicházeli na mě čumět, oslovoval jsem je, jednoho po druhém, ale nic. 
Už jsem si začínal myslet, že to přece jen byla Helena, vždyť ta jediná četla moje myšlenky. Ale to ona 
uměla i předtím, ještě když jsem byl naživu. Že by to naopak na vraha nepracovalo? 
 
Jak jsem si tak přemýšlel, najednou přišli k rakvi mladí Wilsonovi, teda Jerry a Sue. Ano, ti také tehdy 
byli na naší párty, ale já je ani pořádně neznal, tak jsem se ani nenamáhal zjistit, zda s nimi mohu 
komunikovat. Ale najednou slyším, jak si ona povídá: "Tohle jsem nechtěla, tohle ne! Bože, vždyť já 
se na něj ani nemohu podívat! Místo Jerryho to odnesl tady Ed. Ještě že to nikdo neví!"
"Tak to jsi teda byla, ty mrcho vražedná?" vykřikl jsem, ale nereagovala.  Proboha - řekl jsem si - 
vždyť já ji slyším, honem, honem, co mám dělat?

Soustředil jsem se vší silou na to, aby mě slyšela: "Vražednice!" 
 
A ona najednou slyším, jak ona povídá : "Co já za to můžu, sám jsi si to otrávený víno vzal!"
"A to je ti jedno, že jsi mě otrávila?" rozčílil jsem se. Napjal jsem veškerou svou sílu, aby mě bylo v 
sále slyšet, ale tam bylo podivné ticho.
"No křič si, křič, on tě nikdo neuslyší," zasmála se jedovatě. "Vražednice!" křičel jsem, ale marně - 
nikdo mě asi neslyšel.
 
"Co mám říkat já," vykřikla, "když jsem místo něho votrávila tebe! To už se mi teď toho mýho blbce 
votrávit nepodaří; bude určitě vopatrnej!" vykřikla a já najednou slyším, jak se to rozléhá po sále, kde 
to také hned potom zašumělo.
 
Chtěl jsem ještě něco říct, ale už nebylo třeba. Slyšel jsem, jak se lidé rozběhli k ní, takže nemohla 
utéct. To jsem teprve pochopil, co se stalo: jakoby zázrakem najednou všichni slyšeli její myšlenky. 
Rvala se s nimi, křičela a kopala kolem sebe, ale marně - bylo už pozdě. 
 
A najednou jsem pocítil, jak se vznáším do vzduchu, jen tak docela sám, bez těla. Jakási síla mě 
zvedala výš a výš . . . Ještě jsem uviděl, jak jí nasazují želízka, ale to už jsem byl hrozně vysoko a pak 
už jsem neviděl nic než mraky. 
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Naše předměstí leží v průseku mezi lesy; je to sice pár mil od města, ale přesto se pyšně považuje za 
část Inverhillu. Říká se tomu Sutherlands. Proč? Snad že je to na jih od řeky, snad, že tu kdysi nějací 
Sutherlandi bydleli. Ale to muselo být někdy dávno, nikdo se už tady na ně nepamatuje.Mezi námi a 
jezerem vede stará dostavníková cesta, ještě z počátku tohoto století, místy je přerušovaná potoky nebo 
zarostlá lesem. Stromy po obou stranách cesty k sobě přátelsky sklánějí své větve a vytvářejí jakousi 
alej, která připomíná atmosféru dálných časů. Kdysi tu u cesty vyrostly sruby, to jak přicházeli vojáci, 
námořníci a později i settleři. 
 

Celý přístav se tu tak rozrostl, přímo u ústí 
řeky, která si nechá říkat Wawa - tak ji 
ostatně pojmenovali už Ojibwa indiáni, kteří 
tu blízko stále ještě žijí. Všimli si totiž, že 
tudy podél řeky přilétají hejna kanadských 
hus, které tu také odpočívají, než se vydají na 
sever přes Huronské jezero. Přístav, nazvaný 
St. Jacob, dokonce vyrůstal rychleji než 
sousední Inverhill, tak jako někdy mladší 
sourozenec přeroste své bratry. A v místní 
kronice si můžete přečíst o požáru, který 
přístav i osadu svatého Jakuba zničil, to když 
se inverhillští osadníci sebrali a místo 
zapálili.
 

Ta zapomenutá cesta, vedoucí k dávno opuštěnému přístavu, je ovšem velmi romantická a proto tam 
často chodíváme s mou ženou Marion na procházku. Dosud tam stojí několik srubů, předělaných na 
rekreační chaty. Turisti zdaleka, od Hamiltonu nebo až z Toronta, sem v létě přijíždějí a okupují pláže. 
Kluci se tu učí padat ze surfboardů a plachetnic je tu také plno. Většinou jsou to ty od Michiganského 
a Hořejšího jezera, která jsou obě propojena s Huronem. Na podzim zase civilizátoři odtáhnou a kraj si 
oddechne. A jak se pak zima přibližuje, cesta se melancholicky halí do roztrhaných cárů mlhy a 
přiložíš-li ucho k zemi, uslyšíšmožná i rachot kol starého dostavníku...
 
Na vodě u mola se houpají rackové a zatímco vlny laškovně poplácávají hráz, tam někde dole pod 
vodou vyzvání zvon z místního kostela, zvon, který tehdy vandalové odvezli na člunu do zálivu a tam 
slavnostně utopili. A jak tak podzim ustupuje a přenechývá místo zimě, přilétnou severáky od Thunder 
Bay a ve větvích stromů pak do úmoru zpívají své smuteční písně. Za koho? Jednou jsem na břehu 
jezera našel divokou husu. Ležela celá ztuhlá, snad už byla noc příliš chladná anebo asi byla vyčerpaná 
letem a přecenila svoje síly. Její družky byly už dávno dál na cestě na jih, za sluncem, jen ona tu 



opozdilec ležela a zdálo se, jako by zaspala. Její nádherný, dlouhý krk byl ohnutý do oblouku a hlavu 
měla skrytu pod křídlem. Tak zůstala, když si pro ni přišel anděl smrti a spolu pak odletěli někam 
daleko, možná do ptačího ráje...
 
Také v zimě se tu s Marion rádi couráme a větve stromů, zatížené sněhem, se k nám sklánějí a kývají 
na pozdrav. To už je i potok zamrzlý a tak jej lehce přejdeme po ledu, zatímco jindy musíme jít kus 
proti proudu, kde je malý, houpavý můstek. Za potokem pak cesta zase pokračuje dál, kolem rozvalin 
zájezdní hospody, jejiž komín ještě stojí. Krb je ještě celý černý od ohně, který tady kdysi plápolal a 
zahříval cestující, promrzlé z jízdy dostavníkem.
 
Odtamtud jdeme ještě pár minut a už jsme u domu Wilsonových, tedy Johna Patricka a jeho ženy 
Nancy. Marion se totiž seznámila s Nancy v jejich náboženském klubu, žíkají tomu bible study. 
Probírají tam Starý i Nový Zákon, ochutnávají zákusky a také diskutují různé, řekl bych světské 
problémy. Je to totiž sezení čistě ženské, vlastně přísně tajné. Když se zeptám Marion, o čem se 
mluvilo, řekne "Svatý Lukáš, kapitola šestá, verš třicátý sedmý". Schválně jsem si to tam našel a stálo 
tam: "Neodsuzujte druhé a Bůh neodsoudí vás". A přitom vím, že kromě Lukáše tam také probírají 
Rachel, ne tu z bible, ale Rachel Cunninghamovou a její dceru, co se bude letos vdávat.
 
Většinou se na své procházce u Wilsonů také na chvíli zastavíme. Nejprve všichni posedíme spolu a 
protřepáváme novinky, ale brzy se my dva s Johnem Patrickem odebereme do vedlejší místnosti, on 
přihodí poleno do krbu a oba pak děláme plány na jarní sezónu. Má totiž člun a tak jezdíme často na 
Huron lovit ryby. Většinou chytáme jezerní pstruhy, whitefish nebo pickerely a každý rok se také 
zůčastňujeme místního Chinook Salmon Fishing Derby, kde se chytá o ceny. Už jsme těch lososů 
chytili pěknou řádku, i skoro metrové, ale ještě nikdo z nás nevyhrál. Rybaření z nás udělalo kamarády 
a dobře si s Johnem rozumíme: já jsme jinak nemluva a on je takový tichý, nekomplikovaný člověk. 
 

Bylo to v květnu, kry na jezeře se už dávno hnuly a odpluly buhví kam. Slunce se už také vesele 
shlíželo ve vodě, už ne tak nesměle, jako na začátku dubna. Zase jsme jednou došli až k Wilsonovic 
domu a Marion podotkla, že asi někam odjeli, vypadalo to tam nejak tiše či co. V zadním pokoji se ale 
svítilo, tak jsem zazvonil. "Nejprve jsi měl zjistit, jestli tam není zloděj," dávala mi instrukce moje 
žena. Ona totiž myslí na všecko, ale málokdy mi to řekne včas. Nancy, celá uplakaná, otvírala pomalu 
dveře a vzlykala: "John Patrick! Dostal záchvat a odvezli ho do nemocnice se srdcem. Pořád mě 
utěšovali, že to nebude tak zlé, ale já nevím..."
 
Druhý den jsme šli do nemocnice i my. John tam ležel, bledý a nehybný, v nose trubičky a u postele na 
stojanu mu visela výživa nebo jak se tomu říká. Ani jsme si s ním nemohli promluvit, tak na tom byl 
špatně. Vraceli jsme se smutní, asi jako jednou, když jsme navštívili ve Scarborough mého kamaráda, 
paralyzovaného po nehodě. Byla to specielní nemocnice, samí lidé na vozíčkách, většinou po úrazu. 
Vozíčky byly elektricky poháněné a oni se kolem nás míhali jako na závodech. Někteří mohli hýbat jen 
hlavou, těm dali kolem čela nějaký kruh se spínači a pohybem hlavy doleva či doprava pak řídili směr 
a rychlost svých vozítek. Bylo to jako v nějaké science fiction, lépe řečeno v horroru. Vypadalo to jako 
v opravárně robotů, až na to, že uvnitř byli lidé...
 
Navštívil jsem Johna ještě později, to už byl doma. Ležel v posteli a vypadal o trochu lépe. Chvíli jsme 



se bavili o ničem a on mě najednou zničeho nic požádal, zda bych úpro něj něco neudělal. "Ale 
ovšem," povídám, "vždyť jsme přátelé." Ukázal na skříň a řekl: "Je tam nahoře taková malá krabička, 
přines mi ji." Uchopil ji opatrně, jako kdyby tam měl celé rodinné jmění. Pak ji přejel ji rukou, jako 
kdyby dělal nějaké čáry a zase mi ji podal zpátky. "Ne, teď ji neotvírej," zarazil mě, "až po mé smrti."
 
"Co blázníš?" snažil jsem se ho utěšovat, ale viděl jsem, že mluví vážně.
Kývnul prstem, abych se k němu naklonil a zašeptal:" Chtěl bych, abys mi ji dal do hrobu, tu krabici, 
ale tajně, aby o tom nevěděla - ukázal na vedlejší místnost, kde byla Nancy - ona by to určitě spálila. 
Jsou tam totiž dopisy."
"Čí dopisy?" nedalo mi to. 
"Dopisy od Sherilyn. Přečti si je a pochopíš," dodal.
"Ale já -" namítnul jsem.
"Vysvětlím ti to později, jestli na to bude čas," přerušil mě. "Schovej to pod kabát a teď už jdi!"
Tak jsem šel, co mi zbývalo, ale hlavou mi to vrtalo. Tak vida, ten klidný, nenápadný člověk má také 
svoje tajemství. A ani nechce, aby se to dozvěděla Nancy; hm, tak ona tichá voda přece jen břehy mele. 
No co, však on mi to ještě rád poví, jsme přece kamarádi...
 

Už mi to nepověděl, protože tři dny nato zemřel. Odvezli ho prý zase do nemocnice, ale už bylo pozdě. 
Když nám to Nancy volala, zněla už v telefonu nějak divně, ale když jsme k ní přišli, vyváděla jako 
šílená. Ani ne ze žalu, spíš ze zlosti. "Ona mi ho ukradla," vykřikovala, "ta děvka mi ho zabila! Celou 
tu dobu ho trápila a nemohla se ho vzdát. Radši ho utrápila, než by mi ho pustila, prokletá čarodějnice, 
ona ho zaklela..."
 
To už bylo na mě moc. Nechal jsem Marion, aby ji utěšovala a šel jsem radši zařizovat pohřeb. Nemám 
rád hysterické scény a už vůbec ne, když se týkají mého kamaráda. Co to vůbec Nancy blábolí, jaké 
čáry, jaké utrápení, vždyť přece umřel na srdce! Vynořila se mi scéna s krabičkou a hlavou mi vrtala 
představa neznámé ženy, která prý měla nad Johnem takovou moc.
 
Tím se mi ovšem hned připoměl i ten problém: co teď udělat s tou krabicí? Nejlepší bude, přemítal 
jsem, když ji prostě nenápadně vsunu do rakve, až bude John vystaven v kostele. Je to ovšem riziko: 
když mě chytnou, jak to vůbec vysvětlím? Jediný člověk, který by mi to dosvědčil, už bohužel 
promluvit nemůže. A proč bych vlastně neměl ty dopisy vrátit pisatelce? Možná, že bych měl přece jen 
otevřít ten box a najít tam její adresu...
 
Ale byla to opravdu jen sbírka dopisů, trochu opotřebovaných, jako kdyby si je někdo pořád četl. Jinak 
jsem v nich nenašel nic zvláštního. Písmo bylo skoro dětské, téměř krasopisné a dopisní papír byl bez 
iniciálek. Obálka ani jedna. Milostné vzpomínky z mládí, říkám si a dál už jsem to ani nečet. Když 
jsem tu plechovku zavíral, měl jsem pořád ještě takový divný pocit, jako bych někomu nahlížel do 
ložnice.
 

Pak přišel pohřeb. Pečlivě jsem schoval krabičku pod kabát a tvářil se hrozně nenápadně. Usedli jsme 
do lavic, vpředu na katafalku ležela rakev a do specielního stojanu zasunuli desku se jménem: 



JOHN PATRICK WILSON 

 
Jak je to prakrtické, řekl jsem si, dnes on, zítra já, jedna cedule se vysune, jiná se zase zašoupne. Ale to 
už mě Marion táhla dopředu, abychom se prý šli podívat. Mě osobně se tedy to čumění na drahé 
zesnulé zdá poněkud nenormální, radši si je pamatuji, jací byli, když žili. Ovšem musím přiznat, že 
tam John vypadal lépe, než za živa. Oholený, učesaný, prostě jako kdyby šel na koncert. Pochopitelně, 
že mu udělali make-up, ale hlavně měl ve tváři takový zvláštní výraz spokojenosti, který jsem u něj 
předtím nikdy neviděl. Jako kdyby se tam, kam se odebral, docela těšil. Jakoby konečně našel, co 
hledal, jako by neodcházel, ale naopak se někam vracel.
 
V duchu jsme mu dokonce záviděl a hned jsem to také řekl Marion, ale ta mě okřikla, abych prý 
nemluvil jako blázen. "To jsem nevěděl, že blázni závidějí mrtvým, " povídám a hned mi také došlo, 
proč mu vlastně závidím. On si tu klidně leží a já zatím abych přemýšlel, jak k němu propašuju tu 
zapeklitou krabici. Nejlépe asi bude mu ji šoupnout pod tělo, nebo pod hlavu....
 
Konečně bylo po mši, lidé odcházeli, jiní se bavili v hloučcích a nikdo si zrovna Johna nevšímal. 
Přistoupil jsem pokud možno nenápadně ke katafalku a kouknu na něj, jako kdyby mi mohl poradit. 
Ale on nic, jen se pořád tak nevinně usmíval a čas utíkal. V duchu jsem si nadával, že jsem mu to 
slíbil, pak už jsem se zlobil i na něj, že ode mne ten slib chtěl a ještě se mi teď posmívá. Musel jsem 
vypadat asi hodně ztrápeně, protože ke mně přistoupil náš kněz, father Sobotkiewicz. Poklepal mi na 
rameno, až mi málem vypadla ta piksla na zem a utěšoval mě: "Už si to tak Charlie neber, už ho 
nemusíme litovat, John už si svoje dotrpěl."
 
Ale já ne, chtělo se mi křičet, a vtom mě napadla spásná myšlenka: vždyť on přece John vůbec neřekl 
do rakve, ale do hrobu a dokonce ani neřekl, kdy to musí být! Ulevilo se mi - nikdo tak rád neodkládá 
věci, jako já. Všichni jsme pak s Nancy odjeli do jejich domu, kde se držela smuteční večeře. My jsme 
se ale s Marion brzy vytratili, koneckonců o Nancy jsme strach mít nemuseli, přijeli oba její synové i 
její matka.
 

Už jsem se chtěl vypravit na hřbitov, abych měl tu záležitost zas sebou, když jsem si vzpoměl znovu na 
jeho slova: "Přečti si to a pochopíš!" Co jsem vlastně měl chápat? Možná, že chtěl, abych dal té jeho 
pisatelce zprávu, ale kde ji najdu? Nenápadně jsem se ptal kolem po nějaké Sherilyn, ale nikdo ji 
neznal. Pak jsem si řekl: aha, to on asi myslel, že když ji najdu, abych jí ty dopisy dal, ona má přece na 
ně právo! Také jí musím sdělit, že zemřel, protože, jak je vidět, ona není vůbec odsud...
 
Znovu jsem krabici otevřel, ale tentokrát jsem se začetl pozorněji. Byla to opravdu taková mladá, 
studentská láska, znali se asi ze školy, tak jak se mladí poznávají. Pak do toho něco přišlo, ale co, to 
nebylo z dopisu vůbec zřejmé. Muselo to být něco většího, protože on najednou utekl z města a 
potuloval se někde po západě Kanady. Obálky tam nebyly, takže nebylo jasné, kam byly dopisy 
zasílány. Psali si dál, nebyl to tedy takový ten rozchod, kdy se milenci pohádají a už spolu nemluví. 
Pravděpodobně měl nějaký průšvih ve škole, nebo doma, však to znáte, také jsme byli mladí. Požádal 
jí, aby utekla za ním, že bez ní nemůže žít. Zprvu odmítala, nemohla, možná ani nechtěla. Rozhodně 
ale ne proto, že by ho neměla ráda. Napůl dítě a napůl už žena, otvírala v těch dpisech, plných 



upřímného citu, svoje srdce, naplněné zmatkem lásky. Srdce, na druhé straně zatížené, jako u jiných 
žen, poslušností k rodičům, k jejich klanu a tradici.
 
Bojovala s tím jak nejlíp uměla. Marně mu vysvětlovala - a hlavně asi také sobě - že nemůže, že nesmí, 
že nemá odvahu. Od začátku už stejně tušila, že je to marné, že sebe nepřesvědčí, že nakonec stejně 
odjede. Odjede tam, kam ji volá ten hlas, který ti šťastní z nás uslyší jen jednou v životě a ti méně 
šťastní už vůbec ne. Následoval dopis, kde slibovala, že přijede do Reginy, šestého července, v sedm 
hodin večer. Rok tam ovšem nenapsala, proč také. Ale to už byla také její poslední dopis a byl jsme 
zase tam, kde jsem začal. Přijela, nepřijela? A co vůbec dělal John Patrick v Saskatchewanu?
 
Měl jsem v Regině naštěstí jednoho známého, tak jsem ho požádal o informaci. Když se ale ptal, proč 
to potřebuju vědět, musel jsem mu zalhat, pravdě by totiž určitě neuvěřil. Zjistil mi, že kolem sedmé 
hodiny večer přijíždí do Reginy vlak z Winnipegu, tedy směrem z východu, směrem od našeho 
Ontaria. Snad to byla náhoda, snad se jízdní řády mění skutečně tak málo. Nebylo to moc slibné, ale 
podařilo se mi alespoň eliminovat celou Kanadu na západ od Reginy. John Patrick tam tedy byl , 
otázkou zůstává, zda tam Sherylin tehdy skutečně přijela. Odhadl jsem, že to bylo asi tak v padesátých 
létech, ale to také bylo vše, co se dalo o tom říct. 
 
Vím, Sherlok Holmes by zde řekl své známé :"Elementary, dear Watson!" a už by to frčelo. Podobně 
jiný spisovatel detektivek by zase naznačil, že jenom úplný blb by už teď nepřišel na řešení. Abychom 
se ale mohli jako ti blbicítit, nejdříve by to řešení pořádně zamaskoval a pro jistotu některá fakta ještě 
navíc zatajil. 
 
Ovšem tak to musí být, čtenáři to prostě nechtějí mít vůbec lehké. Dobrá detektivka totiž v sobě 
spojuje jednu porci napětí se dvěma porcemi tápání po pravdě. A vůbec nevadí, že to čtenář neuhodne, 
hlavně, když si může říci "No jo, jak to možné, že jsem tohleto přehlédl?" Úplně přitom zapomene, že 
spisovatel detektivky pracuje vlastně úplně stejně, jako ten vrah: nejprve si nalezne motiv, potom oběť, 
pak ji zabije a nakonec už jen zamaskuje stopy. Takhle je to totiž daleko lehčí, alespoň pro toho 
spisovatele, pochopitelně.
 
V detektivkách se také vždycky zloduch nakonec docela rád přizná, když mu ten či onen Šerlok rozbije 
jeho alibi anebo dokáže, že to prostě nikdo jiný udělat nemohl. Tato téměř zbožná úcta k logice ale těm 
živým zločincům bohužel chybí. Málokterý začne u soudu najednou ochotně vysvětlovat, proč a jak 
vlastně utopil svou tchyni v akváriu. On se vám lump většinou ani nepřizná! To zase takový lotr v 
detektivce, to je pane jinej pašák - zřejmě mu asi záleží na tom, aby se čtenář za svoje peníze opravdu 
dozvěděl úplně vše.
 
Byl jsem jednou v porotě, jakožto jeden z oněch dvanácti rozhněvaných mužů, vlastně pardon, bylo 
nás jen pět, sedm bylo žen. Porotili jsme tam tehdy chlapíka, který přepadl obchod a byl chycen in 
flagranti, jinak řečeno s pistolí v ruce. U soudu tvrdil, že ten revolver někomu vypadl a on že ho jen ze 
zvědavosti zvedl. To už bylo i na soudce moc a povídá: "Nezdá se vám to ale velká náhoda, že ten, 
komu upadla, měl všechny tři iniciálky stejné jako máte vy?" No, nemyslel, ani tehdy, ani předtím, 
vždyť on je tam sám idiot do té pažby vyryl!
 



Nezbývalo, než se nějak šikovně zeptat Nancy, ale sám jsem to udělat nemohl. Musel jsem 
chtě-nechtě, tedy spíše nechtě, celou tu historku vyprávět Marion. Vlastně jen potud, pokud jsem to 
znal. Čekal jsem, že se na mě zase bude zlobit, ale vzala to normálně, jako kdyby se takové věci 
stávaly každý den. Ženy jsou totiž vědecky nevyzpytatelné, jak říkal náš profesor matematiky a asi 
proto také zůstal svobodným mládencem. Ovšem zvědavá na konec celého příběhu, to tedy zase byla. 
Zašla za Nancy dokonce ten samý den, hned po tom, co si dvakrát přečetla všecky ty dopisy. Než 
odešla, musela mi ale slíbit, že Nancy nic neprozradí.
 
Moc toho nevyzvěděla, ale přinesla hned jedno překvapení: Sherilyn už totiž nežila. "Výborně," řekl 
jsem, "tak a milá krabice, adieu, ještě dneska se setkáš s Johnem Patrickem." Ale Marion se mnou 
tentokrát nesouhlasila, a to hned ze tří důvodů: jednak se mnou souhlasí málokdy a za druhé prý to tak 
nemůžeme nechat. Ten třetí důvod neřekla, ale já ho dobře znám: nedala jí zvědavost. 
 
"Máme hromadu stop, " pravila. "Nancy mi totiž řekla, že John jezdíval každý rok v srpnu někam 
autem. Kam, to neřekl, ale podle toho, jak se oblékal, se dalo usoudit, že se jí jezdil - Nancy řekla ´té 
ženské´ - podívat na hrob."
 
"Jak to, že o ní Nancy vůbec ví?" zeptal jsem se, asi hloupě, soudě podle toho, jak se Marion zatvářila.
 
"No on o ní mluvil ze spaní a později i ve dne, to když si myslel, že je sám. Jako by ho očarovala, 
říkala. Pak mu Nancy řekla, že o tom ví a chtěla rozvod. Ale John ji uprosil, aby s ním zůstala, i když 
kromě jména jí nic víc o Sherilyn neřekl. Teda kromě toho, že už nežije; snad jí tím chtěl uchlácholit, 
ale znáš Nancy, to mu u ní moc nepomohlo."
 
"Víš, " vysvětlovala mi žena, " to je hrozné, když žiješ s mužem, o kterém víš, že má rád jinou."
 
"To nevím," povídám, "já nikdy s mužem nežil, ale taky bych se asi naštval, kdyby měl rád jinou."
 
"Už jsi zase protivnej, " odsekla Marion a uraženě se odmčela. Ale ne nadlouho, za chvíli to už 
nevydržela a pokračovala: "Tak s ním žila dál, protože ho milovala."
 
"Ale on Nancy také miloval," hájil jsem ho. "A vůbec" jak může vůbec někdo žárlit na mrtvou?"
 
Marion jen zakroutila hlavou, jako že ničemu nerozumím. Nancy prý si opravdu myslí, že ho ta ženská 
zaklela. Ale není ti tu něco nápadné?" zeptala se spiklenecky.
 
"A co?" divil jsem se, protože mi nikdy nic není nápadné, zvláště ne to, co je nápadné mé ženě. 
 
"No přece ta vytrvalost. V tom musí být něco víc; představ si, kolik už to asi je let! Vždyť se znali už 
ze školy!!
 
"No co, " říkám, "vždyť my jsme taky byli highschool sweethearts a vydrželo nám to až do teďka!"
 
"To je něco jiného," odsekla Marion a já viděl, že už to téma radši nemám rozvádět.
 



"Musíš tam zajet," rozhodla moje žena, jako obvykle za nás za oba a mě napadlo, že to je asi také ten 
důvod, proč nám to dohromady tak dlouho vydrželo.
 
"Ale kam, proboha, to mi neřekneš?" zeptal jsem se překvapeně.
 
"No přece do Peterborough, tam někde je pochována."
 
Tím mi ovšem vyrazila dech. Určitě čekala na moje překvapení a když se ho dočkala, podívala se na 
mě vítězně jako Napoleon a pronesla: "Zatím, co ty se tady povaluješ, udělala jsem sama kus pořádné 
detektivní práce." 
 
Nezmohl jsem se než na: "Ale jak jsi to, prosím tě..."
 
"No jak, připravovali jsme s Nancy Johnovy věci, že je dáme Armádě Spásy a tenhle papírek mu 
vypadl z jeho svátečního saka."
 
"Vypadl, jo?" ptám se nevěřícně.
 
"No trochu jsem mu pomohla a taky jsem ho musela hned schovat, aby to Nancy neviděla," řekla a 
podala mi jakýsi kus papíru. Podíval jsem se na něj: byla to účtenka od benzinu, datována 20 srpna 
předešlého roku, od nějak pumpy v Peterborough. Na to jsem ovšem nemohl nic říct a druhý den jsem 
tam hned vyrazil.
 

V Peterborough jsem ovšem nepochodil, John Patrick zajížděl pravděpodobně někam do okolí. Zase 
konec stopy, zalitoval jsem, ale představa, že bych k Marion přijel s prázdnou, mě děsila. Nakonec 
jsem to vymyslel: v jednom z těch dopisů se Sherilyn zmiňovala o "jejich" mostu, kde se scházeli. A 
nebyl to jen tak ledajaký most, byl to tak zvaný covered bridge, na němž je postaveno něco ve tvaru 
otevřené stodoly, to asi aby ten most, když je celý ze dřeva, netrpěl počasím. Je to celkem rarita, v 
celém Ontariu jich není jistě víc než deset. Zašel jsem tam tedy do městské knihovny, kde jsem se 
dozvěděl kromě mnoha jiných věcí - které jsme ovšem nehledal - také to, že v okolí jsou jen dva 
takové mosty. 
 
Měl jsem štěstí: hned na prvním místě - jmenovalo se Logansville - jsme našel náhrobek, který byl s 
největší pravděpodobností její:
 

SHERILYN DONOVAN
Zemřela tragicky 20 srpna 1951 

 
 
Na hrobě ležela uschlá kytice, bůhví odkdy a patrně od Johna. Z obrázku na pomníčku se na mě dívalo 
mladé, usměvavé děvče, které asi odjelo za svým milencem a zase se zase vrátilo sem, ale bez něho. 
Možná, ale možná, že to bylo všecko jinak. V duchu jsem viděl jiný hrob, ten u nás. Jaká podivná 
historie, či spíše tragedie, je asi spojovala? Stál jsem tam a otázky se mi hlavou jen míhaly. Co jí tady 



asi každý rok John říkal, když jí pokládal na hrob květiny? Nakonec jsem také koupil kytici, protože 
vím, že by si to John tak určitě přál a položil jsem jí Sherilyn k hlavě.
 
Vrátil jsem se zase do Peterborough, přesněji řečeno zase do městské knihovny. Co jsem se nedozvěděl 
z novin, mi ochotně vypověděla paní knihovnice, už starší, milá paní: " Jo, pane, tenhle příběh tady už 
málokdo zná. To byla veliká láska. Jenomže on se nějak nepohodl se svými rodiči a utekl na západ, do 
Prairies. Odtamtud jí psal, aby přijela za ním, ale ona nechtěla, to víte, chodila ještě do školy. Ale on 
prosil a prosil a tak se sebrala a jela za ním. Moc se jim tam nedařilo, až on přišel na ten hloupej nápad 
s vyloupením banky, znáte to, holdup..."
 

Ano, znám to, dokonce důvěrně, ne že bych teda nějakou banku vyloupil, ale byl jsem při tom. To jsem 
ještě bydlel v Montrealu, pracoval jsem blízko Cote Vertu a banku jsme tam měli takovou malou, hned 
na rohu.
 
Šel jsem si v poledne vybírat šek, tedy jako výplatu, a po kratším čekání v řadě jsem se konečně dostal 
k okénku. Slečna mi zrovna začala vyplácet peníze, když slyším nějaký hluk. Tak se otočím a vidím tři 
muže v maskách - v takových těch lyžařských, co mají jen otvory pro oči a ústa. V rukou měli 
automatické pušky a křičeli něco francouzsky. Já se ovšem nikdy pořádně to jejich parle vous nenaučil, 
takže jsem si nejprve myslel, že se tam natáčí nějaký film nebo co. Když se ale ostatní lidé začali stavět 
ke zdi a zvedali ruce, viděl jsem, že se asi nejedná o divadelní inscenaci bitvy o Quebec City a 
poměrně přesně jsem je napodobil.
 
Za chvíli mě ale začaly ruce bolet a tak jsem je zase nenápadně spustil, ale ten jeden si toho všimnul a 
píchnul mě hlavní do žeber, a ten druhej, ještě víc nervozní, na mě něco zařval. Ruce mi rychle 
vyletěly nahoru jako na špagátu - což bylo jen dobře, jak mi později sdělil ten detektiv, co to 
vyšetřoval. Jenomže já v tom okamžiku myslel na něco úplně jiného a sice na to, kam asi položila ta 
slečna ty moje peníze, jestli tedy na mou, nebo její stranu okénka, než je tedy všecky ti grázlové 
sebrali. Že to není důležité? Jakto, že ne? Kdyby byly bývaly u mě, tak mi to banka nezaplatí a oni by 
vlastně okrádli taky mě. A vůbec, co bych řekl Marion, až přijdu domů s prázdnou? Myslíte, že by mi 
uvěřila, že mě banditi v bance okradli?
 
Jeden z těch ostrých hochů zatím kopl několikrát do manažera, který už ležel poslušně na břiše, tak jak 
mu to ostatně předtím zřejmě nařídili. Moc si ale nezakopal, protože ten okopaný hned zařval: "Léon!" 
a mladičký účetní honem zlodějům otevřel klíčem sejf. Nacpali peníze do ruksaků a rychle ven. jen ten 
poslední z nich, zřejmě špýmař, opět něco vykřikl a namířil zbraň na nás ostatní, co jsme tam zatím 
stáli, jako kdybychom podpírali neviditelný strop. Pomalým pohybem do strany, jako když kropí 
záhon, mávnul hlavní a vyrazil ze sebe: "Rrratatata!", ještě navíc s tím hrozným quebeckým "r".
 
Za necelou hodinu přijela policie. To se totiž čeká, aby si lupiči překvapení při činu nevzali některé ze 
zákazníků jakožto rukojmí, protože tím by se situace značně zkomplikovala. Zmíněný detektiv nás 
všechny pořádně vyzpovídal a já si najednou uvědomil, že si vůbec nepamatuji některé důležité detaily. 
Jak byli vysocí? No dost, jeden byl vyšší. Jak staří? Tam jsem už byl přesnější - pokud se mě nezeptali, 
jak jsem to vlastně poznal, když měli přece všichni masky na obličejích. Oblečení? Asi džíny, ne? 
Nebo ne? Pak jsem si vzpomněl: ten jeden přeskočil pult, jako to dělával slavný John Dillinger, teda 



alespoň ve filmu. Ostatní se přidali: "Ano, ano, on přeskočil pult!" Když byl se mnou hotov, povídá mi 
ten detektiv: "To máte štěstí, co? To se každému nestane."
 
"Já nevím," povídám, "mě se to ale v kině zdálo nějak víc opravdovější." Zasmál se a propustil mě. 
Kolik toho tehdy ukradli, dodnes nevím, protože je nikdy nechytli - byli to zřejmě profesionálové.
 

John Patrick ovšem profesionál nebyl. Proto ho také asi napadlo jít vyloupit banku, jinak by si 
uvědomil, že je to riskantní a tresty za kradení v bance jsou přísné. Pokud ovšem nejste samotný 
bankéř, tam jste naopak zákonem chráněn. Také ve výběru zbraní nebyl moc zkušený: někde si sehnal 
nebo snad i koupil, obyčejnou brokovnici, tehdy se na to ještě nepotřebovaly žádné papíry. Upravil ji 
standartním způsobem: to se uřízne vpředu hlaveň a vzadu pažba a co pak zbude, je taková 
dvouhlavňová bambitka, která se dá schovat pod kabát či do rukávu. Na pohled je to zbraň legrační, ale 
dovede udělat díru do dveří, jako kdyby tam proletěl meloun. A nejen do dveří - proto se jí obránci 
zákona dost bojí a u koho takovou bouchačku najdou, tak se s ním moc nemazlí, pokud se tu dá o 
mazlení vůbec mluvit, že ano.
 

Sherilyn seděla venku v nastartovaném autě, takže on byl na všechno úplně sám. Přepad se ale podařil 
a pak už jen rychle odjížděli na sever, protože na jih byla hranice se Spojenými Státy a tam už byli 
učitě všichni zalarmováni. Na severu je také hledání těžší: je tam méně lidí, kteří by mohli něco vidět. 
Navíc jejich fotografie neexistovaly - v Regině je ještě nikdo neznal. Přesto jim ale byli brzo na stopě. 
To víte, když někdo kupuje děvčeti extravagantní dárky, to je jako by si dal inzerát, kde je. Také to, že 
byli hrozně zamilovaní, jim uškodilo. Takoví lidé jsou totiž hrozně nápadní, věřte mi.
 
K tomu také přispěl ještě jeden malý detail: přespávali často v chatách, kde nejen že nic neodcizili, ale 
Sherilyn vždycky po nich pěkně uklidila, takže bylo jasně vidět, že jeden z pachatelů je žena. A John 
Patrick ještě nechával na stole peníze za konzervy, které si vzali. Takové věci jsou nápadné i stopařům 
od Kanadské Jízdní a není divu, že brzo byli naši uprchlíci v jedné z těch chat obklíčeni. Vyzvali je, 
aby se vzdali. Dlouho se domlouvali, ale pak, patrně díky Sherilyn, vyšli ven do oslepujícího slunce. 
Drželi se za ruce, šťastni, že je všemu konec.
 
Když je mladý, poměrně nezkušený policista vyzval "Put your hands up!", ochotně oba zvedli ruce. 
John dokonce i s tou zpropadenou bambitkou. Popletený policista sice hned zakřičel: "Throw out your 
weapons!", tedy aby jako zahodili zbraně, což měl ovšem zakřičet nejdřív - ale to už bylo bohužel 
pozdě. Jiný ze strážců pořádku si myslel, že chlapec zvedá zbraň k výstřelu, unáhlil se a zmáčkl 
spoušť. Zasáhl Johna do prsou a ten bez hlesu padl do trávy.
 
A v tom okamžiku Sherilyn, která v životě neublížila ani mouše a jejímž největším a také jediným 
zločinem byla její láska, tato Sherilyn vytrhla zbraň z ruky svého milence a vypálila z jedné a hned také 
z druhé hlavně. První ranou se minula, ale ta druhá zasáhla toho policistu, co vystřelil a poslala ho 
rovnou ďáblovi na grill. Ale to už začali střílet i ostatní. Jedna střela ji zasáhla do ramene, druhá do 
tváře a třetí jí prolétla srdcem.
 
Svezla se tiše vedle svého Romea a ještě než umřela, rozlil se jí po tváři spokojený úsměv. A najednou 



bylo všude ticho, jako by se nic nestalo. Konstábl k ní přistoupil, aby zjistil, zda je mrtvá, ale zarazil 
se, když jí pohleděl do tváře. Ležele tam tiše, jen vítr si pohrával s jejími zlatými vlasy a její oči se 
upíraly vzhůru, neboť je psáno, že manželství jsou uzavírána v nebi a když ne tady, alespoň tam bude 
ženou svého vyvoleného.
 
A pak se policista sklonil podruhé a řekl: "Tenhle ještě dýchá, zavolejte sanitku!"
 
Odvezli ji zpět do Logansvillu, kde jí také uspořádali tichý pohřeb. Vyjela sama a vrátila se také zase 
sama. " A co se stalo s tím chlapcem, s tím Wilsonem?" zeptal jsem se knihovnice. 
 
"Pardon?" řekla nechápavě.
 
"No přeces s tím chlapcem," vysvětluji.
 
"Ale ten se nejmenoval Wilson, to byl John Patrick Stuart, slavné jméno pane, přímo královské. Přežil 
to, dostal se z toho a odseděl si deset let v Kingstonu. Sem se už nevrátil. Jeho otec byl učitel a matku 
jsem také znala. Oba to byli takoví hodní lidé, ale už jsou oba dávno po smrti."
 
"A také John," řekl jsem a vyprávěl jsem jí druhou půlku té historie.
 
Víc jsem se už o nich nedozvěděl, ale nebylo ani třeba. John tedy začal nový život s novým jménem - 
staré mu vymazali, zřejmě s úředním souhlasem. Co ale nemohli vymazat, byly vzpomínky na 
minulost. Žil s nimi celý zbytek života, každý den a každou noc...
 

Rozhodli jsme se, tedy Marion a tím pádem i já, že už nezbývá než vyplnit i jeho poslední přání. Druhý 
den odpoledne jsem se tedy vypravil na náš hřbitov, vzal s sebou takovou malou zahradnickou lopatku 
a pochopitelně i tu krabici, která už vydala svoji záhadu.
 
Poklekl jsem, odkryl travnatý koberec, který tam zatím stačili položit a zatímco jsem vyhrabával 
lopatkou jamku, vyprávěl jsem Johnovi, jak jsem byl u Sherilyn a že tam ona má teď zase od něj 
čerstvé květiny. Náhle se za mnou ozvaly kroky. Otočil jsem se a nade mnou stála - Nancy.
 
Nic neříkala, jen velitelsky natáhla ruku a mě nezbývalo, než jí tu plechovku dát. Chtěl jsem jí něco 
říci, ale pořádně jsem nevěděl, co by to vlastně mělo být. Uchopila krabici a přejela ji rukou. Nejprve 
jsem si myslel, že jí chce zbavit kouzla nebo co, ale pak jsem pochopil, že to bylo vlastně jakési 
pohlazení. Pak poklekla, položila ten box do jamky, zahrábla ji hlínou a přikryla trávníkem. Chvíli 
postála a pak zase odešla.
 
Zůstal jsem v překvapení ještě chvíli klečet a když jsem zvedl hlavu, najednou vám vidím, že v uličce 
mezi hroby stojí Marion a kouká na mě. Po tváři se jí koulely slzy, ale usmívala se na mě vítězoslavně, 
tak jak to jen ona umí. Ale řekněte sami, cožpak jsem se na ni mohl zlobit?
 



 
Autor :  ©Jan Hurych
Název : GREY OWL: POVÍDKY PRÁZDNÉHO SRUBU. 
(esej o knize) 
 

 

Kniha: Grey Owl: Povídky prázdného srubu. (Tales of an Empty Cabin, vydal Macmillan odf Canada, 
Yoronto, 1975)

Grey Owl (Šedá Sova, 1888-1938) a jeho životní příběh se nám asi před rokem připomněl 
stejnojmenným filmem, v hlavní roli s Piercem Brosnanem. Na rozdíl od usměvavého a vyleštěného 
Jamesa Bonda zde Pierce vytvořil postavu indiánského ochránce přírody a pravého muže severu. Už 
bylo vlastně na čase, však ani ekologové o něm už ani nevěděli . . . 
 

V úvodu své knihy říká Grey Owl (též Wa Sha-Quon-Asin, 
kráčející ve tmě): "Člověk by neměl jít do lesů jako 
dobyvatel nebo lovec, ale jen s úctou, jako když vstupuje do 
antického chrámu nebo do katedrály." Je to myšlenka ne 
nepodobná ideám jeho amerického předchůdce, Henry 
Davida Thoreau (1817-1862, Walden or Life in the Woods ), 
ale Owl šel ještě dál: on jezdil přednášet, vysvětloval svoje 
názory, psal knihy, a dokonce natočil krátký film. A co je 
nejdůležitější, začal na svých projektech pracovat a měl 
úspěchy. Tak například je známo, že to byla jeho 
dokumentace toho, jak bobři v Kanadě vymírají, která 
vlastně zachránila tyto živočichy před totální katastrofou - 
(ale neříkejte to prosím Vás Davovi, mému známému, 
kterému bobři pokáceli kus lesa :-). 
 
Kniha sama je naplněna nejen pravými zkušenostmi 

zálesáka, ale je také opravdu potěšením číst - Owl měl skutečně spisovatelský talent. Na stylu i na 
obsahu se dá poznat, že hodně četl, ať už z narážek na Epos o Hiawathovi, kde ukazuje na rozdíly mezi 
skutečností a básníkovou fikcí, na zvyky Indiánů, jak je znal a s nimi žil, popis jejich tradicí a života 
vůbec. 
 
Podobně i jeho vztah ke zvířatům, tak například v textech fotografiím říká: 
 
. . .Skunk - je gentleman od přírody, ale neumí hádat, co chcete udělat, tak pozor na něj... 
Dikobraz je dobrý společník, když ho trochu poznáte, i když je poněkud natvrdlý 
Vlk je pirát divočiny 
Ondatry jsou příbuzní bobrů a často sedí ve skupinách a naslouchají 
Loon (vodní pták, překlad přesně neznám) jsou královští ptáci a nejlepší potápěči vůbec. 



Nebo třeba popis jejich bobrů: JellyRoll je žoviální, paličatá aplná rozmarů  a Rawhide je klidný, tichý 
ale i mysteriózní . . . 
 

Ve své knize "Ďábel v mokasinech" vykládá jeho družka Anahareo (dívka z kmene Mohawků, 
vlastním jménem Gertrude Bernard, kterou si vzal za ženu v roce 1925) , jak ho, otrlého lovce a 
trappera (název pro lovce s pastmi), upozornila na celou tu zoufalou bobří situaci, kterou nejprve 
pomáhal vlastně jako lovec jen zhoršovat. A dokonce ho obrátila natolik, že se to snažil napravit - 
udělala to velmi rafinovaně: jednou zachránila a vzala k nim do srubu dva sirotky, bobří mláďata 
(Rawhide a Jellyroll) . Přátelské chování obou bobříků pak zajistilo úspěch její taktiky. 
 
Grey Owl o sobě vykládal, že je jen indiánský  míšenec - někteří ale tvrdili, že je vývalý náčelník. Žil v 
Quebeku, kde potkal Anahareo, kterou pak  vydával za indiánskou princeznu (pravda je, že jeden z 
jejich dávných předků byl náčelník, ale to se, jak známo, u nich nedědí s generace na generaci). 
Anahareo byla ovšem moderní dívka, jejíž láska k přírodě předběhla nejen její dobu, ale i názory jejích 
soukmenovců. Byla také velmi inteligentní  (ve filmu je nazývána Pony a Annie Galipeau ji vystihla 
perfektně) a je to ona, kterou napadne, že když umí Grey Owl tak zajímavě vyprávět, mohl by stejně 
zajímavě i psát. Pravda, bylo to také trochu z nutnosti: když Owl přestal lovit, peněz bylo poskrovnu, a 
její nápad jim zaručil jistý příjem. 
 
Její manžel nejprve začal psát přírodopisné články a kupodivu největší zájem přišel z Anglie, kterou 
hlavně nadchl popis dalekého severu a kromě toho je známo, že Angličané mají hrozně rádi zvířata.. A 
tak už v roce 1931 vydává svou první knihu, Men of the Last Frontier (Lidé z poslední výspy 
civilizace). Ten rok se také přestěhovali z Quebeku do Manitoby (Riding Mountain National Park, kde  
je dnes možno vidět jejich srub) a ještě později, to už byl přijat jako lesník (ranger), k jezírku Ajawaan 
(Prince Albert National Park) v Saskatchewanu. Tam si také postavil srub, který nazval Beaver Lodge 
a spolu tam pěstovali kolonie bobrů. 
 
Jezero Ajawaan leží na severozápad od daleko většího jezera Waskesiu a když jsme žili ony tři roky v 
Saskatoonu, byli jsme se tam také podívat. Kromě volně přístupného srubu tam leží i hroby Grey 
Owla, Anahareo a jejich dcery, Shirley Dawn. Tady bylo místo, které nejvíc miloval a další knihy na 
sebe nenechaly čekat: Pilgrims of the Wild ( Poutníci divočiny)  a Sajo and Beaver People (Sajo a 
bobří lidé). V roce 1936  Anahareo odešla, prý začal  moc pít.. Rok po jejím odchodu  dokončil ještě 
jednu knihu, The Tales of an Empty cabin (Povídky prázdného srubu). Ač se o tom v knize nezmiňuje, 
odchod Anahareo ho zřejmě trápil (slova "empty cabin"  se totiž také dají přeložit  jako "opuštěný 
srub" ).  Proto asi také jede ještě jednou na turné do Anglie, ale domů se už vrací jako předčasně 
zestárlý muž, opravdová Šedá sova (což ale není vidět, protože si barví vlasy na černo). 
 
 Snad to bylo i jeho zraněním ve Francii, které utrpěl v první světové válce, když se nechal najmout 
jako dobrovolník do armády. Nakonec onemocněl na zápal plic a když se dopotácel sněhem těch 16 
mil k civilizaci, odvezli ho do nemocnice v městě Prince Albert, kde také zemřel. Jeho přátelé ho pak 
donesli zpět k Ajawaanu, kde ho podle jeho přání pohřbili. Jeho srub osaměl navždy . . . 
 
Teprve po jeho smrti se lidé dozvěděli pravdu: Grey Owl byl čistokrevný Angličan a narodil se v 



Hastingsu, v Anglii, jakožto Archibald Stansfeld Belaney. Byl vychovávám dvěma tetami od kterých 
utekl do Kanady, aby si splnil svůj veliký sen: žít jako Indián. Později, při jedné návštěvě svých tet v 
Anglii, když tam přednášel - tehdy už byl známou osobou - se málem vše vyzradilo. Novináři, kteří 
zjistili, kým vlastně Grey Owl je, se ale rozhodli to neprozradit, jen až po jeho smrti. V den kdy 
zemřel, vyšel konečně i "objevný" článek, ale nikdo tomu zprvu nechtěl ani věřit. . . 
 

Poznámka: Často, když se procházím kolem naší říčky, co teče do Huronu, hledím na pahýly stromů, 
které tam za poslední dobu obři ohlodali. A v rezervaci v Inverhuronu přecházím po můstcích, pod 
kterými si staví bobři svoje přehrady, aby jim je rangeři, lesníci, zase bourali, protože by jinak 
zaplavily celé údolí. A navečer, když slyším v dálce osamělého loona, který se usadil i se svou družkou 
u Huronského jezera, vzpomenu si i na jezírko Ajawaan, tak jak si ho pamatuji z jednoho výletu, když 
jsme ještě žili v Saskatchewanu. A když pak doma otevřu onu knihu o osamělém, opuštěném srubu, 
posedne mě touha jít tam zase zpět. Jako by mě lákalo něco, čemu já říkám "smutek dalekého severu," 
něco, co  je tak dobře vidět třeba v očích eskymáckých psů, zvaných huskies . . . 
 



 
Autor :  ©Jan Hurych
Název : ZÁHADA SHAKESPEARA OBJEVENA? 
 

 
Zaujala mě na netu jedna stránka, která se zabývá rozlousknutím záhady, zda byl Shakespeare 
opravdu onen Shakespeare, tj. autor, dramatik a básník nebo nebyl. Abyste rozuměli, život muže ze 
Stratfordu, který se jmenoval Shakespeare se natolik liší od toho, co očekáváme od autora 
Shakespearova díla, že se můžeme jen divit, že to nenapadlo nikoho už za jeho života. Už jen to jméno: 
vzniklo to skutečně jako shake-speare (třes oštěpem) nebo jen shakes-peare (třese hruškou)? Tak či tak, 
skutečný Shakespeare opravdu žil, ale stoprocentní důkaz, že to byl on, kdo to vše napsal, ten tu není . . 
.
 

William Shakespeare 

V minulém století pochyby ještě zesílily a hned se hledalo, 
kdo asi mohl S. dílo skutečně napsat. Nabízely se osoby jako 
známý herec a autor divadelnich her Ben Johnson, 
Christopher Marlowe, Sir Francis Bacon a dokonce i William 
Stanley (Sixth Earl of Derby).
Jde zřejmě o muže a je zajímavé, že se dosud nepodezřívala 
žádná žena, například sama královna Alžběta, která měla 
patřičné vzdělání i nadání. Ano, jde o muže s vyšším 
vzděláním, se znalostí latiny a řečtiny, který byl hodně 
zcestovalý, dobře obeznámený s životem u královského dvora 
a pochopitelně měl také nadání spisovatele, dramatika a 
básníka. Tedy vlastnosti, které prý u muže ze Stratfordu 
neexistovaly nebo se nemohly jaksi dobře vyvinout - vždyť se 
ani neví, jestli ukončil školu!
 
Až na začátku dvacého století anglický učitel J. Thomas 
Looney objevil osobu, která všechny tyto vlastnosti měla. Byl 
to Edward de Vere (17th Earl of Oxford), který žil od roku 

1550 do 1604. Problém je, že Earl zemřel dvanáct let před mužem ze Stratfordu a řada her se datuje až 
z doby po jeho smrti. Looney tehdy neměl mnoho důkazů pro svůj názor, ty vyšly najevo až v roce 
1984, kdy Charlton Ogburn napsal svou silnou (na tlouštku - druhou půli už jsem ani nedočetl :-) knihu 
The Mysterious William Shakespeare. Přiznávám, že některá data tam jsou hodně přesvědčivá - tak 
například se tam vysvětluje, jak klamné je datování Shakespearových her. Vždyť ani jejich náměty 
vlastně nebyly zcela originální a navíc vypadají, že byly přepisovány, případně i opisovány odjinud. 
Také to, proč Earl nemohl použít své pravé jméno - protože v oněch hrách často zesměšňoval i dvůr 
královny Alžběty - se mi zdá jako přijatelný důvod. 
 



Earl Edward de Vere 

Do boje přidávají i jiné skupiny, tak např. jedna zde tvrdí, že 
autorem musel být Christopher Marlow , básník a autor 
divadelních her, zabitý ve rvačce (a o kterém se říkalo, že byl 
policejní špeh, jako náš Sabina). Autor to byl ale skvělý a 
jeho Doktor Faustus se hraje ještě dnes, podobně jako hry 
Ben Johnsona, Shakespearova součastníka, drmatika a herce, 
který vydal většinu Shakespoearových her po jeho smrti a to 
ještě s obdivným věnováním. A ano, i ten je kandidátem na 
autorství; více o něm je zde. Je těžké ale vysvětlit, proč by 
některé hry vydával za své a jiné ne :-). Jiným možným 
auorem by mohl být Sir Francis Bacon, právník, spisovatel, 
vědec a filozof, jehož kryptogramy v díle Shakespeara se také 
"našly"; více o něm je zde. 
 
Boj mezi Stratforďáky ( tj.těmi, co tvrdí, že Shakespeare je 
autor) a Oxforďáky (že Earl z Oxfordu je autor) vesele 
pokračuje. Na stránce zde se vyjadřují hrdí Stratfordi, zatímco 
Oxfordi jsou zde Chcete-li se ale pobavit, ťukněte sem , tam 
se citují zajímavé argumenty obou stran.

 

Z posledních informací víme, že Stratfordi  nadále namítají, že některé hry byly napsány až po de 
Verově smrti (1604), zatímco Oxfordi tvrdí, že je napsal před snrtí, ale byly použity až po ní a že člen 
tohoto spiknutí měl být už zde zmíněný Ben Jonson. ten prý pokračoval ve vydávání her s klamným 
autorem i po Shakespearově smrti (1616, Ben zemřel až 1637). Rána pod pás je ovšem stratfordské 
tvrzení, že určovat jako Shakespeara někoho jiného je jen výmysl intelektuálů, kteří nedovedou 
pochopit, že i člověk bez vyššího vzdělání může napsat něco tak krásného. Ani Marlow prý neměl 
vzdělání, ani jiní autoři, pocházející z lidu. To podle mě není argument, to je prostě útok ad hominem 
(na osoby zastánců oné teorie místo na tu teorii samu). Podobná dětinskost je poukazování na to, že 
žádný jiný autor nebyl zpochybován, jen právě Shakesperare, ale to prý jen proto, že byl geniálnía že 
mu to nepřejí. 
 
A to prosím říká David Bevington, profesor z Chicaga! Základní škola, King's New School ve 
Stratfordu, kterou Shakespeare navštěvoval, prý mu prý dala dostatečné vzdělání. Na druhé straně je 
ale jisté, že se autor mohl klidně vzdělávat sám - ale to jeho zastánci asi neuvažují. Také jejich obrana 
není moc silná: absence originálních dokumentů, totiž her a to přímo v autorově rukopisu, to vše je prý 
zcela normální . A to, že je tolik "kandidátů" na Shakespearovo místo, už to prý musí ukazovat, že se 
všichni mýlí a že to musel napsat Shakespare, tečka :-). 
 
Oxfordi: Jak prohlásila Judy Woodruff, ani jedna strana nemá "smoking gun" (tj. 'ještě se kouřící 
pistoli', jinak řečeno nevyvratitelný důkaz) a vše je tedy dáno jen nepřímou evidencí. Na to tvrdí 
Oxfordi, že mají bibli kterou vlastnil de Vere, vytištěnou 1569 v Ženevě a že v ní jsou jím podtrhané 
věty, které jsou zároveň oblíbenými citacemi autora Shakespearových děl. Je jich dost" více než 250 (z 
1000 podtrhaných). Navíc se tam našly věty, kterých si předtím výzkumníci ve Shakespearových hrách 
ani nevšimli anebo jim přisuzovali nepřesné citace z jiných míst a ne z bible .



 
Rozhodně se zdá, že Shakespearovy sonety napsal De Vere, který byl už za jeho života uznávaným 
básníkem, i když se jeho dílo už nenašlo. Jeden Oxforďan tvrdí, že "Už Hamlet věděl, že 'mrtví závisí 
na živých, aby pověděli jejich story' a tak prý i De Vere." Také arguent, že se často zavíral na svém 
venkovním sídle a psal, je ovšem opět jen dětinský. To jsem dělal koneckonců i já a nic slavného z 
toho, mám dojem, nevzešlo :-).
 

Spor tedy zůstává nerozřešen - protože, jak správně říká ve svém článku Al Austin : 
"Ti, co věří, že De Vere byl Shakespeare, musí přijmout jako součást (své teorie, j.h.) dost 
nepravděpodobný podvod, totiž spiknutí s úmyslem zamlčet, jehož součástí by (asi, j.h.) byla, mimo 
jiných, i královna Alžběta sama. A ti, kteří jsou na straně muže ze Stratfordu , musí (zase naopak, j.h.) 
věřit na zázraky." 
 



 
Autor :  ©Jan Hurych
Název : BITVA O MIDWAY 
 

 
Odplata za Pearl Harbor na sebe nenechala dlouho čekat a Midway, největší námořní vítězství druhé 
světové války, byla pro Japonce první námořní porážkou za 300 let - a to tak devastující, že to 
vypadalo docela jako boží trest :-).
Ukazuje to zároveň ale i změnu systému americké strategie, účinek moderní techniky a v neposlední 
řadě i americké dešifrovací služby. To vše ovšem nezačalo únosem kódovacího stroje z ponorky U-571, 
jak by se zdálo podle stejnojmenného amerického filmu. Už dávno předtím měli Američané podstatné 
úspěchy právě v dešifrování.
 

 
 
Šéfem námořního oddělení dešifrovacího úřadu se stal už před válkou J.J. Rochefort, který byl v roce 
1942 pověřen rozluštěním japonského kódu JN-25. Tento úkol dostal prý proto, že uměl luštit křížovky 
a nikdo jiný to dělat nechtěl (rozuměj luštit kódy, ne křížovky). Původně prostý námořní oficír, byl 
právě pro toto svoje hobby povolán do Washingtonu a když tam vedoucí šifrovacího oddělení odešel 
sloužit na moře, byl jediný, kdo to místo po něm mohl převzít. Během dvou let se pak tak vypracoval, 
že se mu podařilo rozluštit japonskou kódovací knihu Red book. Jenže ta byla ještě navíc zašifrována, 
navíc se musely ze specielní knihy přidávat určité číselné konstanty, než se dostal - pořád ale ještě 
zašifrovaný - kód. Ale tuto druhou knihu, nazvanou původně AN-1 a později už jen JN-25, však 
Rochefort neměl. 
 

Magic.
 
Další problém byl, že Američané sice už v roce 1940 rozluštili japonský kód Purple , jinak zvaný 
Magic , ale ještě ho nemohli využít k tomu, aby se včas dozvěděli o útoku na Pearl Harbor. Tento kód 
se totiž generoval pomocí poměrně složitého stroje, skladbou trochu podobného německé Enigmě. 
Také zde ale luštitelé zaskórovali: aniž ještě stroj viděli, dokázali vydedukovat jeho elektrické 
zapojení, něco, co se nepodařilo ani Britům při luštění německého stroje ENIGMY. Tu, jak je teď 
všeobecně známo, Němcům uzmuli Poláci, částečně ji vyluštili a propašovali i se strojem do Anglie. 
(Jen tak mimochodem, tento stroj někdo nedávno ukradl z muzea a chtěl za něj 50 tisíc liber, jinak že 
ho rozbije - ale pak se stroj záhadně našel a celý, pozn. j.h.). 
 
Pomocí kódu Magic se sice Roosevelt dozvěděl, že Japonci hodlají přerušit diplomatické styky s USA, 
čímž se dalo tušit, že připravují útok, ale kde, to už se nezjistilo - právě proto, že nebyla ona druhá 
kniha. Bohužel se na jiných dešifrovacích frontách v té době luštily zprávy ještě měsíc staré (inu zase 
byrokracie, takže fáma, že Roosevelt věděl předem o útoku na Pearl Harbor, je asi nesmysl. To právě 
dokazuje nedávno, po 50 letech "karantény", uvolněná tajná dokumentace (viz kniha "Battle of Witts" ( 
od Stephena Budianskyho, vydal The Free Press ). Žádný dokument užívající AN-1, který se týkal 
Pearlu nebyl totiž ještě před 7 prosincem 1941, tj. dnem útoku, rozluštěn. Sám Rochefort přiznal, že v 



tom prostě selhali. To vyluštění se jim podařilo až 18 května 1942, ale pak to stálo za to (viz dále).

V té době už byla armádní dešifrovací centra rozdělena na dvě: centrální ve Washingtonu, t.zv. 
OP-20-G a Rochefortova skupina v Honolulu na Havaji. A tehdy také začal jejich vzájemné 
nepřátelství: Washington si vždy usurpoval právo rozhodovat, co z vyluštěnými zprávami a jak 
uvidíme, nejen to. 
 

Rochefortův trik.
 

Bitva o Midway

Díky tomu také málem 
skončila bitva o 
Midway fiaskem 
americké strany. 
Zatímco Rochefort byl 
přesvědčen, že Japonci 
táhnou s onou flotilou 
na ostrov Midway 
(tedy ostrov, na který 
už dávno měli zálusk), 
Washington to urputně 
popíral. Jak už jméno 
naznačuje, leží ostrov 
asi na půl cestě mezi 
Havají a Japonskem, i 
když blíže k Havaji. 
 
Taktika Japonců měla 

dvě etapy: první část konvoje s letadlovými loďmi měla vybombardovat ostrov a druhá vlna tam pak 
měla vysadit japonskou námořní pěchotu, to vše ještě než na to přijdou Američané se svou flotilou na 
vzdálené Havaji. Umínění byrokrati ve Washingtonu ale prohlásili, že cílem japonské flotily jsou 
Sumatra nebo Java. Naštěstí byl hlavní velitel námořnictva, admirál Nimitz, přesvědčen o správnosti 
Rochefortovy hypotézy a vypravil se s konvojem k ostrovu Midway. Velitel washingtonského oddělení 
Redman pak najednou změnil názor a začal tvrdit, že Japonci rozhodně chtějí napadnout Havaj a že jen 
dělají klamné manévry. Pochopitelně určit místo útoku bylo pro Američany smrtelně kritické: japonská 
invazní flotila přesahovala svou velikostí americké síly a tak šlo vlastně o to, komu bude patřit Pacifik. 
Kód místa útoku se sice v depeších Japonců vyskytoval (AF) , ale místo samo pochopitelně ne.
 
Japonci do toho dali vše, aby si zaručili úspěch: 250 letadel, 11 bitevních lodí, 6 letadlových lodí a 23 
křižníků. Několik tisíc vojáků by se po devastujícím leteckém útoku vylodilo na ostrov, zatímco 
mnohem větší armáda by ještě čekala v závětří. Navíc ještě 20 japonských ponorek hlídalo boky 
konvoje, aby ho mohlo informovat o pohybu Američanů. A tehdy Rochefort vymyslel trik: spojovacím 
kabelem, pod vodou, aby to nebylo odposloucháno, vyzval operátora na Midwayi, aby otevřenou řečí - 
tedy bez kódu a radiem - požádal Havaj o zásobu vody, neboť se jim prý na ostrově rozbila vodárna. 
Havaj pak vyslala, také otevřeně rádiem, zpět ujištění, že už je voda na cestě. Radostní Japonci to obojí 
zaslechli a předali dál, přičemž místo jména ostrova Midway, použili jeho kód, který souhlasil s kódem 



pro místo útoku (tedy AF). Teď už nebylo pochyby a šlo jen o to, jak past dobře připravit.
 

Útok.
 
Útok na ostrov se předem odhadl na 3 či 4 června (bitva byla svedena 6 června 1942, teda asi půl roku 
po útoku na Pearl) a americký plán byl prostý: dojet tam dřív a nečekaně přepadnout útočníka. 4 června 
spatřil pilot amerického hydroplánu Catalina přední část japonského konvoje. Za čtvrt hodiny, t.j. v 6 
hodin ráno, začal japonský útok na ostrov, kde prakticky zničili všechna letadla, ať už ve vzduchu či na 
zemi. Jenže s tím se počítalo - šlo hlavně o to, aby se nepřítel nejprve angažoval do útoku a pak už 
nestačil změnit plán.
 
I tak dělostřelecké baterie na ostrově sestřelily 67 z japonských 108 letadel první vlny, což pomohlo 
vytvořit další vývoj situace. V 7 hodin totiž oznámil velitel první japonské letky, že je nutně třeba ještě 
další útočná vlna letadel na dobytí ostrova. Admirál Nagumo nejprve souhlasil, ale pak zaváhal: 93 
letadel na palubě letadlových lodí Agaki a Kaga bylo drženo v rezervě, kdyby se přece jen Američané 
objevili. Navíc tato letadla už byla vyzbrojena torpédy a specielními bombami na prorážení lodních 
pancířů. Nakonec se však přece jen Nagumo rozhodl: dal odmontovat torpéda a vyzbrojit letadla 
bombami na pozemní cíle. Velká chyba!
 

Protiútok.
 
Ani pozorovací služba Japonců nebyla nejlepší. V 7,30 sice oznámilo jejich pozorovací letadlo blížící 
se americké lodi, ale pilot je indentifikoval jako obyčejné křižníky a trvalo téměř další hodinu, než 
přidal "možná doprovázené letadlovými loděmi". To Nagumu zalarmovalo a nařídil opět letadla 
přezbrojit torpédy. Jenže v té době se už zase vracela japonská letadla z útoku na ostrov, která bylo 
nutno nechat nejprve přistát, jejich prázdné nádrže doplnit benzinem a znovu je odstartovat. To si 
ovšem vyžádalo další, tentokrát už katastrofální zdržení.
 
Americký admirál Spruance, když se dozvěděl, kde se japonská flotila nachází, si ovšem vypočítal, že 
by to trvalo ještě pár hodin, než by dorazil dostatečně blízko pro účinný letecký útok. Rozhodl se tedy 
riskovat: nečekal a odstartoval letadla hned. Navíc dobře odhadl zmatenou situaci na palubě 
japonských letadlových lodí. První vlna amerických letadel byla sice téměř zdevastováno (ze 41 
amerických letadel se vrátila zpět jen 4!) a to 50 japonskými stihačkami Zero, které hájily flotilu, jenže 
pak se nepozorovaně k Japoncům přiblížily bombardéry další vlny, z Yorktonu a Enterprise. Zatímco 
jejich američtí piloti marně hledali flotilu, objevili náhodou jeden zpožděný japonský torpédoborec a 
prostě sledovali jeho kurz. Pak se v mracích pod nimi vynořily japonské letadlové lodě Kaga a Akagi. 
Kaga, která měla palubu plnou letadel a lidí, dostala přímý zásah a paluba Akagi prakticky zkolabovala 
pod sérií výbuchů. Také loď Soryu chytila plamenem a to takovým, že se dveře od hangáru roztavily. 
Čtvrté lodi, Hyriu, se podařilo uniknout a její vlna letadel pak zaútočila na Yorkton, který sice 
nevyřadila z boje, ale zdemolováním jeho pět kotlů a omezila jeho rychlost natolik, že ho nakonec 
dostala japonská torpéda. Americká letadla z Enterprise ale Hiryu sledovala a nakonec ji zničila také - 
celkem tedy čtyři letadlové lodi z japonských šesti vzaly za své. Yamamotova armáda, která 
následovala v pozadí a byla o mnoho silnější co do síly kanonů než Američané, tím ale ztratila svou 
leteckou záštitu a tak jí nezbývalo než se otráveně vrátit zpět do Japonska.
 



Začátek konce.
 
Od té doby se datuje vojenský sestup Japonska, které už jen usilovně bojovalo, aby si udrželo v 
Pacifiku Burmu a Čímu, až nakonec už zbylo jen těch pár malých ostrůvků a k dalšímu záběru teritorií 
už pak nedošlo. Později se boj přesunul i do Japonska a přes tvrdý odpor na ostrovech Iwo Jima a 
Okinawa pokračovali Američané vítězně dál. V případě Midwaye se jednalo o vítězství, kde hrálo 
dešifrovací oddělení stejně důležitou úlohu jako ostatní složky armády a námořnictva. Vlastně větší - 
když uvážíme, jak málo lidí zajistilo námořnictvu tak skvělé vítězství.
 

Admirál Nimitz okamžitě doporučil Rocheforta na vyznamenání, ale konkurenční skupina ve 
Washingtonu, kterou vedl již jmenovaný Redman, se proti tomu hystericky postavila. Pravda, 
Washington sice rozluštil asi o 40 procent více telegramů než Havaj, ale k čemu to bylo, když správný 
závěr o místě útoku udělal jen Rochefort? Přesto si Redman přivlastnil zásluhy o celé vítězství sám a 
proti Rochefortovu vyznamenání bojoval vší silou. K této politice zneužil i svého bratra, který měl 
velkou funkci u námořnictva a tak Rochefort medaili prostě nedostal - prý jen plnil svou povinnost. 
Dva jeho spolupracovníci, Dyer a Holmes dostali medaile teprve až po válce a Rochefort konečně také 
- ale až devět let po jeho smrti., v roce 1985! 
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V roce 1991 jsme byli u známých v Quebeku a viděli jsme tam v TV projevy z memoriálu postaveném v 
Pearl Harbor nad potopenou lodí U.S.S. Arizona, jedné z mnoha lodí, které šly tehdy při nečekaném 
japonském útoku 7 prosince 1941 ke dnu. Protože jsme se na cestu na Havaj už dlouho připravovali, 
rozhodl jsem se, že se tam také při nejbližší příležitosti podívám. 
 

 
Útok na Pearl Harbor 

 

Mapa útoku

Ta oslava totiž bylo padesátileté 
výročí napadení Pearl Harboru 
japonskou flotilou a to "místo" byl 
memoriál, postavený nad potopenou 
lodí USS Arizona. Napadením Pearl 
Harboru byla vlastně odstartována 
válka s Japonskem, která se 
odehrávala hlavně v Pacifiku. Už 
roku 1940 vytvořili totiž Japonci 
spolu s Němci a Italy tak zvanou 
spojeneckou Osu a Američané 
vyhlásili embargo nad vývozem 
surovin a nafty do Japonska. Situace 
se postupně zhoršovala. Špionážní 
válka ovšem začala dávno předtím a 
tak bylo jen otázkou, kdo začne 
dřív. Jenže Američanům se do války 
nechtělo. Japonci se ovšem 

domnívali, že když tvrdě zasáhnou hned na začátku války, že tím získají náskok. 
 
Plán útoku vymyslel japonský admirál Yamamoto a vedením flotily pověřil víceadmirála Nagumo. 
Vyrazili 26 listopadu a 7 prosince 1941 už byli asi dvěstě mil od ostrova Oahu, kde tehdy byla 
soustředěna většina amerického vojenského loďstva - celkem 90 lodí, z toho 8 křižníků přímo v Pearlu 
a 7 poblíž ostrova. Byli tam prostě, jak říká anglické úsloví, jako 'sitting ducks' (doslova 'sedící 
kachny', jinak řečeno: dobrý terč). Nagumo měl 6 letadlových lodí a první útok začal už v osm hodin 
ráno. Američané ten samý den sice potopili u ostrova jednu japonskou ponorku, ale nevěnovali tomu 
nijak zvláštní pozornost. Podobně, když jejich radarová stanice ohlásila "nějakou leteckou formaci", 
velitelé to odbyli tím, že je to určitě americká letka, co se vrací zpět na ostrov Oahu.
 

Nečekaný útok.



 

Mauzoleum

První vlna 180 letadel se sice částečně vrhla na několik 
letišť na ostrově, ale většina zaútočila přímo na americké 
lodi. Po ní následovala vlna dalších 170 letadel a za dvě 
hodiny byl konec. Celkem bylo zničeno 180 amerických 
letadel (a poškozeno 159), zatímco Japonci neztratili ani 
10 procent svých letadel (jen 29). Co bylo ovšem horší, 
bylo to, že většina amerických lodí (21) byla potopena 
nebo silně poškozena. USS Nevada, ač zasažena, se 
snažila uniknout ze zálivu, ale stala se terčem Japonců, 
kteří ji chtěli potopit právě u ústí zálivu a tak zablokovat 
únik ostatních lodí. Zoufalý kapitán nakonec radši najel na 
mělčinu, jen aby se útočníkům jejich úmysl nepodařil. 
Celkem bylo zabito 2403 a zraněno 1178 Američanů.
 
Japoncům se ale nepodařilo poškodit žádnou americkou 
letadlovou loď, protože ty byly všechny zrovna daleko od 
přístavu (tento detail je zajímavý - že by přece jen někdo 
na americké straně o útoku předem věděl?). A později, v 
bitvě o Midway, to právě tyto lodi vrátily Japoncům i s 
úroky. Japonci sice považovali útok na Pearl za velmi 
úspěšný, ale nepočítali s americkou technologií: všechny 
potopené lodi byly brzo znovu vyzvednuty na hladinu - až 

na dvě, co už za to nestály - a všechny se pak zúčastnily dalšího boje, až na jednu, co byla příliš 
zastaralá. Jedna z těch dvou lodí, co tam zůstaly na dně, je právě USS Arizona, která byla pro další 
operace příliš poškozena - Japonci totiž zasáhli část lodi, kde byla munice. Morální účinek útoku byl 
ovšem zcela opačný než Japonci čekali: místo aby Američany zastrašili, brutální útok na Pearl Harbor 
je naopak sjednotil. Tak se potvrdila věštba samotného Yamamota, který, zatímco jeho důstojníci 
jásali, skepticky prohlásil: "Bojím se, že jsme probudili spícího obra."
 

Pak teprve vyhlášení války.
 
Útok byl o to barbaštější, že předcházel i samotné vyhlášení války. Pravda, tento dokument měl být 
doručen Američanům včas, ale japonští překladatelé ho neměli ještě přeložen, takže přišel pozdě. 
Později se spekulovalo, že to Japonci udělali schválně, dokonce se dávala vina i prezidentovi 
Rooseveltovi, že prý měl o útoku informaci předem, ale že ji utajil. Bylo by opravdu podivné, že se 
flotila plavila od Kurilských ostrovů na Havaj celých 12 dní a nikdo by o ní ani nevěděl. Robert B. 
Stinnett ve své knize " Day of Deceit " (Den zrady, vydal Amazon, k dostání na Netu) tvrdí, že 
japonská flotila během své cesty používala vysílačky a mnohé jejich zprávy byly zachyceny a 
dekódovány - ovšem tam se nemluvilo otevřeně o cíli útoku, ten byl až do momentu útoku tajný. 
Americká kontrašpionáž potvrdila, že zprávy měli, ale než je dokázali dekódovat, bylo pozdě. 
 
Je také pravda, že známý ruský špión v Japonsku, Sorge, poslal Stalinovi už 15 října poměrně přesné 
datum napadení USA (uvedl 6 prosince, spletl se tedy jen o den). Sorge také Rusy ještě daleko předtím 
zcela spolehlivě upozornil, že Japonci vůbec nenapadnou Sibiř - ačkoliv to původně slíbili Němcům a 



dodnes se neví, proč slib nedodrželi; možná, že byli jen chytřejší než Hitler a nechtěli začít válku na 
dvě fronty - ale zato že určitě napadnou Spojené Státy. Jisté je, že Stalin na základě této informace pak 
přesunul dva milióny vojáků, které držel proti Japonsku, na západní frontu; zda ale Američany varoval 
o japonském napadení, to už známo není. 
 

Muzeum a memoriál.
 

USS Arizona

Protože jsme museli čekat na člun, 
který nás měl dopravit k memoriálu, 
navštívili jsme nejprve Visitor's 
Center, takové malé muzeum, kde 
uvidíte filmy, různé rekvizity z 
potopených lodí a také japonské 
turisty, kteří se tam sklánějí nad 
modelem přístavu. Spatřil jsem 
šikmookého otce, který na maketě 
hrdě ukazoval synovi, co všecko kde 
tehdy potopili. Američany tahle věc 
právem rozčiluje, ale samotní 
Havajané to už přecházejí s vtipem. 
 
Říkal nám ho už předtím řidič našeho 

autobusu, s kterým jsme objížděli ostrov: prý měli tehdy Japonci ještě plán na pozemní invazi, ale 
jeden chytrý generál prý prohlásil: "Ba ne, hoši, tohle nebudeme dělat, proč si to ničit, když nám to 
jednou bude patřit a bez války!" Ten vtip je ovšem smutná narážka na to, že na Havaji už Japonci 
skoupili vše, co mohli. A co je horšího, nikdo jim to už nemůže sebrat. Vedle Centra je také místo, kde 
má každá americká ponorka, potopená ve válce v Pacifiku, svůj pomníček. Najdete zde i venku 
vystavemé různé námořní zbraně a dokonce i japonské torpedo v podobě ponorky pro jednoho muže, 
pro kamikaze-navigátora. A pak už jsme nasedli do člunu, který nás odvezl k potopené Arizoně.
 
Memoriál nad Arizonou je vlastně platforma s dómem, postavená přímo nad lodí, ve které zahynulo 
1177 námořníků a mariňáků (byla to celá polovička všech ztrát v Pearl Harboru). Je to tedy jakési 
mauzoleum a my tam stáli tiše a s úctou jako ve svatyni. Jsou tam na mramorové desce vyryta jména 
všech těch, kteří jsou ještě pořád tam dole, v lodi, kterou už nestačili opustit. Najednou nás z toho ticha 
vyrušila právě přijechavší skupina mladých Japonců, kteří se tam pak vesele nahlas smáli, aniž by 
dávali nějakou úctu těm, které tady možná právě jejich otcové zákeřně zabili. Někteří japončíci měli na 
hlavě sportovní čepičky s nápisem "Arizona", které se daly koupit v přístavu a pochopitelně nebyly 
původně míněny k oslavě Japonského útoku, ale jen jako suvenýry. Bylo mi jasné, že tihle mladí 
hotentotové by to udělali zas, kdyby jim to nařídili. Nacionalizmus - mladší sestra nacizmu - je totiž 
příšerná věc: vyvolává v lidech ty nejhorší pudy. Řekl bych, že na rozdíl od vlastence, který "je 
ochoten za svou zem zemřít", je nacionalista člověk, který "je ochoten pro svou vlast zabíjet". Jenže 
někdy se to těžko rozpozná kdo je kdo, i když je v tom zatraceně veliký rozdíl. 
 
Potopená loď je z té platformy pod vodou velmi dobře vidět a tak jsme pozorovali část paluby, nad 
kterou si hráli pestrobarevné havajské rybky. K hladině ještě dnes pořád stoupají z lodi kapky oleje, 



jediné slzy, které jsou ještě dnes prolévány za ty, kterým tehdy nedali ani pořádnou možnost se bránit. 
Přesto jejich oběť nebyla zbytečná: vyburcovala americký národ, který pak osvobodil nejen Pacifik, ale 
i Evropu. Druhá světová válka by totiž bez americké pomoci skončila úplně jinak a tak ti hoši tam 
vlastně padli i za nás. 
 

A teď ta perlička: 
 
Nedávno jsem sehnal v antikvariátu knihu "Secrets and stories of the War", (Tajemství a historky z 
druhé světové války), vydal Reader's Digest, London 1963, kde se v kapitole Blueprint for Pearl 
Harbor píše toto:
7. února 1932 se konalo v Pacifiku cvičení amerického námořnictva (celkem 200 lodí), které mělo 
ověřit obranyschopnost Pearl Harboru. Cvičení se zůčastnil admirál H.E. Yarnell, který organizoval 
letecký "útok" na Pearl. Obrana přístavu se skládala z pásma ponorek, flotily lodí, které bránily 
přístupu k přístavu, pobřežní artilerie a celé divize vojáků. Už tehdy byla na ostrově řada 
protileteckých baterií a 100 letadel, včetně bombardérů.
 
Je ovšem třeba přiznat, že se čekal hlavně námořní, tedy ne pouze letecký útok. Špatné počasí 
způsobilo, že flotila dvou letadlových lodí a 4 torpédoborců nebyla vizuelně spatřena (radar tehdy ještě 
nebyl) a navíc - byla neděle - pozornost pozorovatelů byla opravdu jen "sváteční". Admirál vypustil 
svá letadla z letadlových lodi Saratoga a Lexington až 60 mil od Pearlu, asi půl hodiny před ústvitem. 
 
První útok směřoval od severovýchodu, přesně jako japonský o 9 let později. Když se letadla vynořila 
z mraků, bylo už na obranu pozdě (ostrovem prochází vysoký hřeben pohoří Koolau Range, vysoký 
2800 stop, tj. asi 900 metrů). Útočníci pohodlně "zničili" všechna letadla už na zemi, protože ani 
jednomu z obránců se nepodařilo vzlétnout. Druhá skupina letadel zatím s úspěchem "zbombardovala" 
všechny lodi, které seděly v přístavu, opravdu bezbranné jako houf kachen.
 
Výsledek simulovaného útoku byl katastrofální a ani jiné podobnosti s japonským útokem nejsou 
náhodné: Japonci měli na ostrově Oahu silnou špionážní síť. O manévrech věděli předem, takže získali 
všechny potřebné údaje pozorováním cvičení. Měli pozorovatele v křovích kolem přístavu i na 
rybářských lodích, kde pozorovali cvičení z moře, i na horách a jinde. Zatímco Američané se z cvičení 
nepoučili, Japončíci pochopili, že jde o zcela novou taktiku a že je třeba celé jejich loďstvo 
zreorganizovat. Bez letadel už to prostě nešlo a za devět let byli k takovému útoku dobře připraveni. 
Geniální plán amerického admirála Yarnella - ne tedy Yamamota, jak se pořád ještě myslí - se tak 
obrátil proti Američanům, kde opravdovým změnám bránila politika námořnické byrokracie. 
 
Pravda, obrana ostrova v roce 1941 byla prý trochu lepší. te je ovšem nesmysl, protože tetadla seděla 
na zemi pořád v krásně vyrovnaných řadách, což umožnilo útočníkům, aby je masově zasahovali už při 
jediném přeletu. A i když měli Američané radar, k čemu jim vlastně byl? Také pozorovací schopnosti a 
ostražitost byly tehdy asi na stejné úrovni jako devět let předtím a velké množství lodí shromážděných 
v přístavu se zdá být až neuvěřitelná blbost. Navíc Japonci použili zhruba stejné množství letadel jako 
předtím admirál Yarnell a americké ztráty v roce 1941 byly také asi stejně veliké, jako se to odhadlo po 
skončení onoho cvičení. 
 
Naštěstí (nebo to nebyla náhoda?) byly všechny americké letadlové lodi mimo přístav, takže to mohly 



u Midwaye Japoncům nahnat. Ale také nemuseli, kdyby opět vyhrála námořní byrokracie (viz další 
můj článek zde, o Midwayi). 
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PŘEČETLI JSME: A Gallant Company (Muži Velkého Üt ěku), Jonathan F. Vance, Pacific 
Military History, Canada, 2000) 
 
Kdo z nás by neznal historii "velkého útěku" z vězeňského tábora Stalag Luft III u Saganu , asi 100km 
na sever od Liberce. Ano, bylo to 24-25 března 1944 a tehdy Němcům uteklo 79 spojeneckých 
letců-zajatců. Byl o tom i natočen film (The Great Escape) a hrál v něm Steve McQueen. Gestapo jich 
chytilo 68 a 50 z nich zavraždilo - bez soudu a zcela proti pravidlům nakládání s válečnými zajatci. 
Vraždu nařídil sám Hitler, ač ho Goering a Keitel přemlouvali, aby to nedělal. Šéf gestapa Himmler 
byl pověřen provedením rozkazu a jeho kamufláží, tj. veřejným prohlášením, že byli "zastřeleni na 
útěku". Méně už je známo, že se útěku zúčastnilo i několik Čechů . . . 
 

Dřívější útěky ze Saganu.
 

Kanaďan Vance popisuje ve jmenované 
knize kromě osudů jiných také příběhy 
několika Čechů, kteří se útěku zúčastnili -  
na ty se teď v tomto článku soustředíme. 
Většinu   informace máme  právě z uvedené 
knihy, jejíž autor věnoval několik let 
výzkumu historie "velkého útěku". 
 
Čeněk (Checko) Chaloupka  - se zúčastnil 
kopání podzemního tunelu. Sám se snažil 
utéct ještě s jinými už v roce 1941, 
přestrojen za německého vojáka, ale jednoho 
z jejich skupiny poznal voják z věže a bylo 

po útěku.
 
Jack Zafouk  - utíkal v roce 1942 s Rogerem Bushnellem, opět ve vojenské uniformě, ale s civilními 
šaty pod ní. Dostali se až do Prahy, kde navštívili Jackova bratra. Schovávali se pak dlouho po bytech, 
ale než je podzemí mohlo propašovat do Jugoslávie, vypukla heydrichiáda a nějaký vrátný je udal. 
Rodina, kde se schovávali, byla zastřelena. Po tvrdém výslechu poslali Jacka do vojenského vězení v 
Colditzi a Rogera  zpátky do Saganu.
 

Velký útěk.
 
Jak známo, útěk byl plánován tak, že byly určeny vždy dvojice uprchlíků, které se po opuštění tábora 



měli protloukat samostatně. Měli falešné papíry, většinou jako "gastarbeitři" cizí národnosti, nasazení 
na nucenou práci v Německu. Jeden z páru byl vždy někdo, kdo se vyznal v okolí a jelikož jeden z 
hlavních směrů byl přes Čechy do Švýcarska - několik se už to předtím pokusilo - není divu, že byli ve 
skupině uprchlíků i tři Češi. 
 

Dvořák.
 
Bedřich (Freddie) Dvořák dostal přiděleného jako partnera Angličana Des Plunketta. Už od začátku 
ale měli problémy: podchod na nádraží v Saganu byl zablokován ruskými zajatci a tak se raději stáhli 
do lesa a později naskočili na vlak a dostali se až do  Bad Reinerz. Tam se Des zapomněl a řekl na 
záchodě Freddiemu  něco anglicky. Nevšiml si totiž, že je tam i nějaký wehrmachťák a tak museli 
honem utéct. Chtěli se pak dostat do Nového Hrádku, ale po těch špatných   zkušenostech se rozhodli 
raději jít pěšky. Došli do Gamshubel a ptali se kolemjdoucího, kde je místní hostinec. Naštěstí to byl 
do Německa nasazený Čech a ten jim poradil a pomohl přejít přes hranice do Čech. Byli už 15 mil od 
Náchoda, když je zastavil český policajt. Zřejmě si domyslel, o koho jde, ale nakonec je nechal jít. 
 
V Pardubicích navštívili Freddieho bytnou, ale ta s nimi nechtěla už nic mít: byla už předtím kvůli 
Freddiemu vyslýchána a to na velitelství gestapa, které bylo navíc přímo přes ulici. Jeli tedy do Kbel u 
Prahy, ale místní holič, který jim měl pomoci, byl zrovna na výkend pryč (to byl ten, co už pomohl 
Johnovi Stowerovi na cestu do Švýcar - ale na neštěstí Johna zajistil v Německu vlakový revizor,  John 
byl zatčen a poslán zpět do vězení). Odjeli tedy na dva dny do Kolína a přespali jednu noc v hotelu. 
Když se vrátili do Kbel, onen holič už byl doma a dal jim peníze, jídlo  a potravinové lístky. Na Velký 
pátek odjeli přeplněným vlakem do Tábora a v šest večer už byli v Domažlicích. 
 
Tam se nedohodli: Des chtěl jít hned přes hranice, ale Freddie, který byl opatrnější, navrhoval, aby 
odjeli kus zpět a zmátli pátračku, která je určitě bude hledat. Nakonec vyhrál Freddie a vrátili se do 
Klatov. Tam ale zastavil Dese policajt a protože ten neměl papír, který mu povoloval cestovat v té 
oblasti, zatkl je oba. Omylem je měli za parašutisty a odvezli je do Prahy. Tam je na Pankráci 
vyslýchali (jednou se tam dokonce viděli i s Ivou Tonderem, viz dále) a nakonec je převezli do Lipska, 
kde je "za zradu" odsoudili k smrti. Pro vykonání exekuce byli posláni do vězení v Colditzi, ale to už 
bylo - naštěstí pro ně - 16 dubna osvobozeno. 
 

Valenta.
 
Arnošt (Wally) Valenta pocházel z Moravy a před válkou sloužil v československé armádě. V roce 
1938 se vrátil na Slovensko a v ten samý den, kdy byly Čechy a Morava okupovány (15 března 1939) 
uprchl přes Tatry do Polska. Byl propašován do Čech jako vyzvědač, ale v srpnu 1939 se vrací a 
nastupuje do české legie v Polsku. Později bylo všech 850 legionářů zajato u Lvova Rusy, kteří tehdy 
ještě byli spojenci Němců. Až na jaře jim bylo dovoleno odjet přes Oděsu do Istambulu, kde je zapsali 
do francouzské armády. V červnu 1940 byl Wally přidělen k francouzskému letectvu a později odešel 
do Anglie, kde byl přiřazen k české jednotce (squadron 311) jako radiový operátor.
 
V Saganu organizoval skupinu "expertů na Evropu", jejíž informace byly pro přípravu uprchlíků 
životně důležité. Navíc připravil kompletní jízdní řád vlaků, s časy i cenami. A také mapy, podle 
kterých se pak uprchlíci orientovali. Často se mu podařilo podplatit strážce a například od jednoho z 



nich získal za čokoládu kleště. Jako jeden z prvních uprchlíků také prolezl podzemním tunelem ven při 
"velkém útěku". Byl dán do týmu s Johny Marshallem a cestovali spolu vlakem do Mittelwaldu. Tam 
se rozhodli jít těch 80 mil na hranice Čech pěšky. V jedné vesnici je zastavili a Marshall dělal, že je 
Francouz. Naneštěstí jeden z Němců tam uměl plynně francouzsky a tak byli oba zatčeni. Jeho výslech 
byl obzvláště tvrdý. Byl převezen do Gorlitze, a později byl s ostatními uprchlíky odvezen náklaďákem 
někam ven k Moravské Ostravě, kde byli všichni zastřeleni. Zajímavé je, že Wally už dávno předtím 
tušil, že se konce války nedočká. 
 

Tonder.
 
Ivo Tonder se narodil v Praze a sloužil u letectva na Slovensku. Byl v roce 1938 sestřelen maďarskou 
protiletadlovou obranou. Prostřelili mu nádrž s palivem, ale zachránil se. V listopadu 1939 utekl do 
Maďarska a schovával se v Komárnu. Byl vypovězen do Rakouska, ale odtamtud utekl a vrátil se 
znovu do Maďarska, aby později odjel do Jugoslávie a přes Turecko do Bejrútu, kde ho vzali jako 
seržanta do Cizinecké legie. Poslali ho přes Maroko do Francie, kde byl zatčen a zavřen 
kolaborantskou vládou do vězení jako uprchlík. Ve vězení onemocněl, byl převezen do jižní Francie a 
odtamtud pak znovu utekl, až se dostal do Liverpoolu. Tam byl přijat do českého letectva (squadron 
312), ale při jednom letu (v červnu 1942) ho napadly čtyři německé Fokke-Wulfy. Jednoho z nich 
sestřelil, ale sám byl později zasažen a na cestě do Anglie začal hořet. Vyskočil padákem do moře a pět 
hodin vzdoroval v nafukovacím člunu vlnám, než ho sebrali Němci a poslali do Saganu. Měl tehdy za 
sebou vlastně už tři útěky.
 
Tam se zase snažil s Des Plunkettem uprchnout schován ve vozíku pod odpadky - jenže váha odpadků 
byla tak veliká, že ani nemohli dýchat (myslím, že zrovna tahle scéna je i ve filmu). S námahou se 
vyhrabali ven, ale nikdo si jich nevšimnul, i když to bylo ještě v táboře. Měli štěstí: vozík byl později 
zavezen do prostoru mezi ostnatým drátem a hlavním plotem - ven by se tedy stejně nedostali. Jindy 
zase se s Australanem Cornichem převlekli do polských uniforem a zamotali mezi ruské vězně na cestě 
z tábora (i na tuhle scénu ve filmu s epamtuji). Stráž je ale poznala a bylo po útěku. Také Ivo ze 
začátku kopal tunel pro "velký útěk", ale později toho musel nechat, kvůli své klaustrofobii, a raději šil 
šaty a uniformy pro připravovaný útěk. Jednou mu strážce objevil nějaké zrovna parádně ušité šaty, ale 
nenahlásil to: šaty zabavil a nechal si je. 
 
Při útěku tahal Ivo za lano, kterým se přesouvaly vozíčky s uprchlíky tunelem. Ivovi byl přidělen jako 
partner při útěku Australan Johnny Stower, o kterém jsme tu už psali, jak předtím utíkal přes Prahu. 
Oba měli papíry jako cizí inženýři, pracující u firmy Fokke-Wulfe, kteří cestují na dovolenou do Mladé 
Boleslavi. Z vlaku ; vystoupili v Breslau a koupili si lístky do Liberce (tehdejší Reichenberg). Co se 
ale nestalo - dostali lístky jinam a pokladní jim je nechtěla vyměnit. Navíc přímo za nimi stál nějaký 
oficír od SS. Ivo nezaváhal a úmyslně špatnou němčinou ho požádal, zda aby jim nemohl pomoci 
lístky vyměnit. A opravdu: Němec jim pomohl a ještě úřednici vynadal. V Zittau je zastavila kontrola a 
policajt si všiml australanových modrých leteckých kalhot s proužkem, prohledal oba uprchlíky a našel 
u nich anglickou čokoládu. Zatkli je a po delším době poslali Johnyho zpět do Saganu a Iva do 
Colditze. To ho zachránilo - jinak by byl poslán do Zlína, kde by byl asi popraven jako ti ostatní. 
 

Útěk.
 



Evakuace Saganu začala 27 ledna 1945 a to směrem na západ. Stovky vězňů přitom zemřely hladem a 
zimou. Druhého května byli konečně osvobozeni a konec války na sebe nenechal dlouho čekat. Daleko 
déle už trvalo, než byli vrahové padesáti uprchlíků zatčeni a odsouzeni. První soud byl v Hamburku, v 
červnu 1947. Obhájce gestapáků si hodně sliboval od svědectví velitele tábora v Saganu, 
Friedrich-Wilhelma von Lindeiner-Wildau. Ten ale na jeho provokační otázku, co by dělal on, kdyby 
dostal rozkaz k masové popravě vězňů, prohlásil, že by si raději prohnal hlavu kulkou z pistole. 
Čtrnáct vrahů bylo pověšeno, mezi nimi i šéf zlínského gestapa.V květnu 1968 se konal proces se 
zbytky obviněných - ti už ale dostali jen dva roky. Gestapáci z Breslau, kteří padli do rukou Sovětů, 
jimi ale nikdy nebyli soudu vydáni. 
 
Celý příběh útěku se čte s napětím, podobně jako román Anny Seghersové "Sedmý kříž". Mezi 
padesáti zavražděnými byli také zde jmenovaní Roger Bushnell, Johny Stower a Arnošt Valenta. A co 
se stalo s druhými dvěma Čechy, kteří také utekli, ale byli chyceni? 
 
Bedřich Dvořák se vrátil do Čech, kde zůstal i po únoru 1948, ale pak onemocněl a v roce 1973 zemřel.
 
Ivo Tonder se nejprve také vrátil domů a koupil si dům blízko Mariánských lázní. V roce 1948 už ale 
zase utíkal s manželkou a dvěma dětmi přes hranice do Rakouska (to už byl přinejmenším jeho pátý 
útěk!). Na hranicích je ale chytili českoslovenští pohraničníci a všechny je uvěznili. Jeho manželku a 
děti po nějaké době komunisté sice propustili, ale Ivo byl zavřený až do roku 1949, kdy se mu po 
několika pokusech o útěk opět jeden podařil a to do Vídně. Tam se konečně v roce 1950 dostala i jeho 
manželka, ale děti jim vydali až v červnu 1951. Žili potom všichni v Anglii, kde měl Ivo textilní 
podnik a v roce 1995 zemřel.
 

Čeští letci, kteří se vrátili po válce domů a zůstali tam i po únoru 1948, byli, jak je známo, také 
uvězněni nebo persekvováni. Ušli tomu jen ti, kterým pomohl zase jiný útěk, tentokrát z jejich vlastní 
země. 
 



 
Autor :  ©Jan Hurych
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(úvahy nad knihou Jamese Surowieckiho, The Wisdom of Crowds neboli Moudrost davů)
 
 
 

 
Jeden z mnoha autorů, kteří odsuzují myšlení davu, je Gustave le Bon v jeho knize A Study of the 
Popular Mind (Studie obecného myšlení, mimochodem: "popular" zde neznamená populární, ale spíše 
"lidové" uvažování, od latinského slova populus, tj. lid, hlavně ten obecný:-). Ovšem zde je kořen 
neporozumění: on se zajímá hlavně o politické a sociální myšlení, které je často jen myšlení prostého 
"davu", tj. zcela jiná, převážně psychologická kategorie. Z toho důvodu chápeme, že ho rozčiluje, když 
se nezkušený a navíc emocionálně nabitý dav zmocní moci. Když pak anarchii vystřídá diktatura, je to 
už také i začátek konce. Ale můžeme to vztahovat i na jiné než politické situace? Existuje nějaká 
inteligence davu, vyšší nežli je ta jednotlivců? 
 

 
Máme-li na mysli zcela "normální" stav, bez 
vybičovných vášní, bez touhy po moci či 
snahy násilného přetváření světa, tj. bez 
skrytých či tajných osobních zájmů, pak je 
přenášení teorie Le Bona do této oblasti 
přinejmenším ukvapené. Z toho vychází i 
kniha Jamese Surowieckiho, The Wisdom 
of Crowds ( Moudrost davů, ale opět 
míněny spíše jen skupiny nezávislých, někdy 
i nepříliš expertních lidí, kteří sice mají 
společný úkol, ale kteří se musí rozhodnout 
zcela sami tj. že jejichž myšlení je opravdu 
nezávislé . To je velmi důležité pro závěry, 

které autor v knize činí. 
 
Přiznám se, že jsem si kdysi myslel, že všechny znalosti jsou dány hlavně vzděláním a zkušeností. 
Dnes si to stále ještě myslím, ale bez toho "hlavně", to je asi příliš domýšlivé. Kam bychom pak dali 
třeba výzkum, který navíc vyžaduje nápaditost, inspiraci a často i schopnost poznat, že jste na stopě 
něčeho nového? To vše vás ve škole nenaučí. Poznal jsem v životě plno odborníků, kteří vám vysvětlí 
ledacos, ale jinak nejsou schopni řešit problémy, předvídat vývoj a případně udělat, třeba i riskantní, 
odhad. Nemíním tím jen některé pedagogy, izolované od současné reality, stačí se podívat na 
předpovědi našich ekonomů, jak se liší jedna od druhé. Jistě: to, že by se měly shodovat, to je poněkud 
naivní názor, ale aby byly vyložené protichůdné? Jako třeba když polovina jich říká, že sociální 
podpora je dobrá věc a druzí že ne? ( jen tak mimochodem: ve skutečnosti to první platí až do určité 
hodnoty, pak už zase ta užitečnost klesá, což by měl vědět i člověk s ne zrovna ekonomickým 



vzděláním :-). 
 

 
Na druhé straně ale nevěřím, že poznání může padat jen tak s nebe. Proto jsem otevřel knihu 
Surovieckého s jistou skepsí. Jistě znáte onen žert, že "IQ davu se rovná nejmenšímu IQ v davu". 
Někdy to tak opravdu vypadá, například při protestní demonstraci (proti čemnukoliv :-), ale tam už 
není myšlení jedinců nezávislé, ale jen "davové". Nebo politická korektnost, která nemá s korektností 
nic společného. 
 
Ale hned první autorův příklad mě překvapil: Britský vědec Galton se kdysi na venkovském trhu 
rozhodl udělat si statistiku soutěže, kde indviduální osoby hádaly váhu vystaveného vola. Zúčastnilo se 
asi 800 lidí a průměrný odhad byl 1198 liber. A skutečná váha? 1197 liber. Galton si patrně na začátku 
myslel, že výsledek bude hodně mimo, ale toto ho tak šokovalo, že změnil názor zcela diametrálně. To 
byla ovšem první chyba, podle mého názoru.
 
Zde odbočím. Je možná taková přesnost? Vždyť nikdo nemohl vědět přesně, kolik může takový vůl 
vážit! Byla to tedy náhoda? Ale proč hned generalizovat jeden pokus na všechny případy? Správný 
vědec by udělal několik pokusů pro zcela jiného vola, případně se zcela jinými lidmi.. To se nestalo a 
tak se obávám, že je to jako když k někomu promluví pánbůh - může to být obecná pravda, může to být 
náhoda, může to být dokonce - u toho vola - jen výjimka z pravidla. A co u těch případů, kdy se dav 
nestrefí? Takové příklady nikdo moc nestudoval, takže nevíme, která z těch tří možností to byla. 
 
Další příklady, jako hádání výsledků ve fotbalové lize nebo akcií na burze, jsou vůbec krajně 
nepřesvědčivé: ani experti, ani laici, dokonce ani počítače to dnes příliš neumí a rozhodně bych na to 
nevsadil ani jediný pětník. Tam hraje roli psychologie odhadů a to je zase opět jiný obor Ale pak přišel 
jiný, zajímavější příklad.
 
V květnu 1968 se ztratila americká ponorka Scorpion. Nu ztratila - zřejmě se potopila :-) a bylo by 
bývalo třeba prohledat plochu asi 200 čtverečních mil, doslova tedy jako hledat jehlu v kupce sena. I 
sebrali skupinu odborníků, každý byl ovšem jen odborník na "něco" a protože další informace nebyla, 
nikdo nebyl schopen sám odhadnout místo, kde asi ponorka leží. Nevědělo se totiž, co se s ponorkou 
vůbec stalo, kde se to přesně stalo, jaké jsou tam podmořské proudy a jak daleko je tam na dno. Přesto 
- anebo právě proto - je nechali hádat, ale bez toho, aby se mohli poradit. A hle, podle výsledku 
hlasování se určilo optimální místo a hledalo se v jeho blízkosti. A ponorka se našla ve vzdálenosti 200 
metrů od odhadnutého místa! Zázrak? Náhoda? Nějaký nový objev? Něco, co otcové statistiky ještě 
nikdy neuvažovali? 
 
Zkusme nejdříve tu statistiku. Nu dobrá, z matematiky i fyziky je znám fakt, že se při různých 
měřeních v přírodě pozitivní a negativní chyby navzájem anulují, tj. ruší, například když děláme 
průměr (čili střední hodnotu). Proč? Naměřené hodnoty totiž sledují tzv. normální rozdělení, tj. křivku 
ve tvaru zvonu, kde jsou odlišné hodnoty symetricky rozděleny od průměrné hodnoty podle kladné či 
záporné chyby (tj. nepřesnosti, tolerance, atd.). Přesněji řečeno, je to dáno právě tou metodou: při 
výpočtu střední hodnoty vlastně rozdělíme plochu pod křivkou na dva stejné díly na obě strany od ní. 
"Nenormální" rozdělení je naopak nesymetrické, tam může být střední hodnota blíže jednomu či 



druhému konci. 
 
Takže ta eliminace není žádný zázrak, ale ta střední hodnota musí odpovídat nějaké kvalitní informaci, 
jinak dostaneme nesmysl. A hle, najednou vidíme, že oni vlastně také byli odborníci, ale ne na vše ( to 
není nikdo :-), ovšem na druhé straně neznali fakta, neznali detaily. Když ale autor jinde tvrdí (ne zde, 
abych byl spravedlivý!), že by bývalo stačilo vybrat jakoukoliv skupinu laiků, nemá pro to důkaz a asi 
ho nikdy mít nebude. Pochybuji, že kdyby místo odborníků vybrali prosté obyvatele nějakého města, že 
by se dosáhlo podobného výsledku. Protože ani zde nebylo použito opakovaných pokusů, nikdy už 
nebudeme vědět, zda šlo jen o náhodu či za tím bylo víc. Chyby, ano, ty mohly být náhodné a nějak se i 
vyeliminovaly. Kde se ale vzalo to "zdravé", přesné jádro? Že by tam přece jen byli lidé, co umí hádat 
přesně i z neurčitých hodnot? A jak?
 
Co když to byl jen nějaký "zdravý rozum"? Sotva, já například bych nevěděl vůbec ani jak hádat a 
když, tak bych byl asi někde v tom okrajovém procentu, s velkou chybou odhadu. Pravda, moje chyba 
by se třeba eliminovala jinou, stejně velkou, ale opačnou chybou nějakého jiného neznalce na druhé 
straně škály. Co by zbylo, by byla správná hodnota, kterou ani já, ani on neznáme! Ale co když by 
takový opačně nepřesný "neznalec" ve skupině nebyl? A co pro celou skupinu? To by se museli všichni 
neznalci přesně symetricky lišit v celkové sumě chyb a hlavní slovo by pak měli jen ti, kteří hádají 
správně! Ale to už pak není moudrost davu, ale zase jen těch odborníků! Ne, tohle vše nic 
nevysvětluje. Ani případ jasnovidectví: i to by pak muselo být nějak davové a hlavně symetrické, ne? 
:-). Takže přirozená eliminace chyb v celé skupině nemusí - a většinou ani nedává - správný výsledek. 
 

 
Ještě zajímavější je test s labyrintem. Pokusníci tam totiž nechali lidi bloudit a jen na křižovatkách 
zaznamenávali, kolik lidé šlo vlevo či vpravo. Pro každou křižovatku pak podle většího počtu určili 
směr a hle - byla to ta nejkratší cesta! Zde všem přistupuje i jiný faktor: zkušenost. Lidé, kteří už jeden 
směr zkusili, šli asi v některých místech podruhé naopak, pokud si to teda pamatovali. Zkušenost tedy 
všeovecně neužitečná, protože třeba na dalším bodě se zase rozhodli špatně, ale mohli si myslet, že 
udělali chybu na předešlé křižovatce! Nicméně nešlo zde už jen o čisté, sekvenční logikou či 
psychologií neovlivněné rozhodování. 
 
Přidejme ještě jeden případ: v roce 1986 explodovala kosmická loď Challenger a okamžitě na burze 
klesly akcie všech hlavních dodavatelů raketových pohonů pro ni. Nejvíce - a to až dvojnásobně - 
klesly akcie firmy Morton Thiokol, která vyráběla mimo jiné i těsnění na raketový booster s tuhým 
palivem. Teprve o mnoho měsíců později zjistila komise (přesněji řečeno jen laureát Nobelovy ceny, 
fyzik Richard Feynman a to ještě navzdory komisi :-) že porucha byla v těch těsnících kroužcích, 
jejichž guma ztratila při ranních mrazících částečně svou pružnost. Zajímavé je, že majitelé akcií firmy 
Thiokol, aniž měli vůbec nějakou informaci, specielně ne tu o kroužcích, už v několika hodinách sami 
odhadli, že chyba byla u té firmy a začali prodávat její akcie! To je ovšem fakt a autor si to 
opětvysvětluje "moudrosatí davu". 
 
Bohužel zapomíná na jistá psychologická fakta - pravda, řekli jsem, že je nebudeme uvažovat, ale pak 
tam ten příklad vůbec nepatří! Především zde byl strach, že zodpovědná forma bude muset platit 
škody, případně ztratí další zakázky - a zrovna to by u druhých firem, které byly veliké, nebylo tak 



tragické a akcie by tan neklesly katastrofálně nízko. Druhá věc je psychologická spirála: jakmile někdo 
začně rychle prodávat, ostatní se bez uvažování jen díky panice, přidají a také prodávají. Nu a v takové 
situaci nikdo akcie nekupuje, cena jde ještě víc dolů, atd. Z uvedeného případu je také vidět, jakou 
odbornou cenu mají takové pokusy: sotva by se tímto způsobem našlo to, co objevil Richard Feynman, 
totiž samotná příčina katastrofy. 
 

 
Je zde teda i otázka ryze technická: Jak dalece se liší odborné rozhodování experta od statisticky 
vyhodnoceného "rozhodování" skupiny laiků? Existuje opravdu jakási obecná moudrost "laické" 
skupiny lidí? Jedná se jen o jakousi zahuštěnou lidovou moudrost nebo je v tom něco jiného? Zde se 
nesmime ukvapovat s názorem. Především musíme rozlišovat, co je opravdu technicky - a hlavně 
statisticky - prokazatelné pak co je závislé na náhodě a jak mnoho. Musíme také rozhodnout, co je ještě 
ovlivněno psychologií a tudíž závislé na individualitě jednotlivce či na skupině samotné. Tyto vlivy je 
třeba eliminovat, tj.sestavit pokus tak, aby se neuplatnily. Podobně se třeba u zkoušení účinku různých 
nových léků používá placebo, jinak též cukrová voda, která se vstřikuje druhé, kontrolní skupině (aniž 
by se jim to řeklo, samozřejmě) a výsledky obou skupin se porovnávají. 
 
Ale pokračujem s knihou Surowieckiho. Ona se především se zabývá skupinami náhodně vybranými - 
což je sprábné, ale je zde ovšem výhoda i nevýhoda. Výhoda je v tom, že výběr členů skupin je 
nezávislý na jiných kriteriích, ale jen na náhodě, tím se eliminuje vliv prostředí a případná zaujatost. 
Nevýhodou je, že absloutní náhoda neexistuje, i když se k ní můžeme pro všechny praktické účely dost 
přiblížit. JIná věc je zase počet členů ve vzorkové skupině. Udělejte vzorek 10 lidí ze sto lidí a 
dostanete jako výsledek jen paskvil. Udělejte vzorek deseti lidí z miliónu a dostanete zase jiný paskvil. 
Ale udělejte vzorek tisíce lidí z miliónu lidí a tam už se dá něco studovat. Ovšem nezáleží to jen na 
poměru k celku - když vyberete 10 lidí z deseti tisíc , nezjistíte zase nic spolehlivého.
 
Tak například nesmíme vybírat jen lidi z telefonního seznamu. V případě rodinných telefonů bývá totiž 
tento často zapsán jen na manžela a měli byste ve skupině přebytek mužů, což by ovlivnilo jisté 
výsledky. Podobně se nesnažíme do skupin "politicky korektně" zahrnout lidi všech barev a odstínů, 
náboženství a já nevím čeho ještě, jen proto, že máme demokracii. Ovšem řešíme-li třeba problémy 
Indie, měli by tam být ve většině Indové a Indky, protože mají místní zkušenosti. Někdy ovšem rozumí 
situaci lépe "outsider", člověk z venku :-). Řešení technických problémů také není žádné demokratické 
hlasování, kde každý má stejný hlas. , 
 
Ale i když vybereme zcela náhodný počet lidí, náhoda nám může zahrát pěkné překvapení: výsledky 
jsou totiž podmíněné i náhopdnými faktory, které musíme buď předem eliminovat nebo alepoň během 
rozhodování držet konstantní, aby nám neovlivnili výsledek. Důležítá je i aplikace rozhodnutí, tzv. 
spolehlivost, což znamená, že uvedené předpovědi se normálně udávají ještě s pravděpodobností, se 
jakou se projeví jejich přesnost, když je použijeme v praxi. Z toho hlediska je třeba brát "překvapivé" 
vyýsledky uvedené v knize jen jakožto osamělé případy, kde se termín chyba, pravděpodobnost a 
spolehlivost vůbec nevyskytují, na rozdíl třeba od předpovědi počasí. Ani autro tytotermímy neuvádí. 
Důvod je jasný: jak by se to asi vůbec počítalo? :-).
 
. Ovšem pozor: zde se nemluví například o výzkumu mínění veřejnosti, to necháme novinářům či 



marketinku, který už umí nalakovat výsleky svých výzkumů tak, aby podporovaly zájem toho, kdo je 
platí. Jedno je jisté: v nové doméně, ve které se autor pohybuje, nestačí jen doposud užívané statistické 
metody a obyčejný průměr pro jeden jediný test ještě nemusí znamenat správný výsledek - autor 
celkem nikde neuvádí, v kolika případech takový průzkum selhal a vsadím se, že bylo víckrát, nežli ne.
 
To si ovšem jen myslím, výzkum v tom negativním směru jsem nedělal, i když bychom se z něho 
mohli hodně poučit, například to, jak hodně vedle může také takový skupinový odhad být :-). A stačilo 
by udělat křivku těchto odhadů, abychom viděli, zda je to vůbec normální, přirozené rozdělení či ne. 
Jen pak bychom byli schoipni odhadnout, zda je průměrná chyba opravdu tak malá či ne. 
 
Přesto vše jsou myšlnky v knize opravdu inspirační - snad proto, že věda, založená na "moudrosti 
skupin" je pořád ještě v plenkách.
 

(dokončení)
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Název : ZÁHADNÁ INTELIGENCE (Díl.2, dokon čení) 
úvahy nad knihou Jamese Surowieckiho 
 

 
V prvním díle jsme se zabývali víceméně kritikou uvedené knihy. Protože však ani ta nedává užitečnou 
odpověď - pokud nějaká vyšší inteligence davu je, jak ji teda využít - a navíc ani nepotvrzuje, že 
skutečně něco takového existuje pokusíme pokračovat dál už sami. Psychoanalytik Jung - jehož dílo 
přispělo k vývoji psychoanalysy přes kritický bod, na kterém ustrnul Freud, totiž vliv sexu - tvrdí, že 
existuje jakýsi společný databank, odkud lidé čerpají své vědomosti, rozuměj ty, kterých nenabyli 
vlastní zkušeností. Při vší úctě k Jungovi ale musím říci, že ani to se zatím nepodařilo dokázat . . . 
 

 
Nebudu to tu dokazovat ani já, navíc si myslím, že něco takového, pokud to existuje, by se asi dalo 
těžko "čerpat přímo od pípy". Položme si tedy základní otázky, tj. dané možnosti a snažme s e na ně 
odpovědět. 
 
1) Existuje vůbec vědomost jen tak, sama o sobě?
 

Už tato otázka je špatně položena, musíme si totiž říci, zda jde 
o vědomosti či znalosti. Ano, musíme rozlišovat mezi daty 
(vědomosti) a zpracování dat (znalosti). Pokud budeme 
považovat jen data, pak ano, naučný slovník obsahuje plno 
dat, například datum narození Karoliny Světlé (narozena 24. 
února 1830 v Praze, zemřela 7. zárí 1899, také v Praze). 
 
Problém nastane, chceme-li zjistit - víme, že byli současnící a 
dokonce si i psali - zda byl Jan Neruda starší než ona. Pro 
člověka s běžnými znalostmi je to lehké: najde si v naučném 
slovníku Nerudova data (narozen 9. července 1834 v Praze, 
zemřel 22. srpna 1891, také v Praze) a odpověď je jasná: 
Neruda se narodil později, byl tedy mladší.
 
Co kdyby se ale Neruda býval narodil řekněme v roce 1829? 
Nu pak by byl starší než ona, ne? Nu to záleží na tom, kdy to 
počítáte: až do jeho smrti by byl starší. Karolina ale žila dál a 
zemřela až když jí bylo 69, pak už by byla zase starší než on, 

že ano. 
 
Počítač by s emusel ptát, co je to "starší", musel by vědět, kde jsou uložena data. A zcela určitě by vám 
řekl, že Karolina byla "nestarší" po Nerudově smrti, protže by zase gramaticky nevěděl, co je to 
"mladší". Ani ani to by pro počítač nebylo těžké, pokud bychom mu to řekli předem a zadali mu 



algoritmus, jak to udělat. Znalosti by mu dodal programátor, tedy člověk. 
 
Jak říkával náš matikář: "Vy to víte, ale neznáte!" Jinak řečeno, počítač má vědomosti, ale nemá 
znalosti. Pochopitelně i ty znalosti mohou pro dav být někde sepsány v nějakém univerzálním 
databanku, ale neptejte se mě kde, snad v etéru, snad ve čtvrté dimenzi, nejspíše ale jen tak ve mracích 
:-). Kdo a proč by je tam shromažďoval, to už raději ani rozbírat nebudeme. Řečeno s naším 
profesorem fyziky, teoreticky je vše možné, ale prakticky je to nesmysl :-). 
 
2) Pokud by tedy taková zásoba vědomostí a znalostí byla, je možno z ní čerpat?
 
Ano, ale ne každý by toho byl schopen. To ovšem znamená, že pro teorii Surowieckiho by většina 
"čerpačů" mohla načepovat správné znalosti (vlastně musela, abychom dostali správný výsledek), 
zbytek asi ne, případně ne dobře. Zde jasně vidíme, že universální databanka na obláčcích by byla 
příliš závislá na tom, jak a koho do skupiny vybereme. Pokud by to bylo náhodně, záleželo by to i na 
tom, jak šťastnou máme ruku. Ovšem Surowiecki nic o univerzální bance netvrdí, to bychom mu 
křivdili, to zd ejen uvádíme, abyhcom si zamítli i ty krajní případy, jako je Boží vnuknutí, zázraky a 
podobně :-). Protože autor nic o tom, jak výběr dělat neudává, byl by i výběr náhodný, výsledky 
náhodné a intleigence by pracovala jen někdy, někdy jen částečně a někdy vůbec ne, když štěstí nedá. 
 
3) Co tedy považuje Surowiecki za příčinu oněch téměř zázračných výsledků, které docilují 
skupiny lidí na rozdíl od jednotlivců?
 
Zde vás musím zklamat, to jsem se tam nějak nedočetl, snad jen to, že se nestává tak často, abychom 
věděli s jistotou, kdy se ten zázrak stane, jak dalece to bude přesné a jak se to dá dále využít. Ano, 
budeme-li hodně rychle mávat rukama, je teoreticky možné, že začneme lítat. Anebo nám alespoň na 
rukou začne růst peří, ne? :-). 
4) Jak odpovídá daná teorie dnešní praxi?
 
Kdysi, když jsem ještě učil na Technice, jsme zavedli laboratorní cvičení v tzv. "kroužcích". Byl to 
výdobytek rovnostářského socializmu a nebylo to celkem k ničemu, jedinec s etím nic nenaučil. 
Samotné měření a čtení měřících přístrojů dělali ti chytřejší v kroužku, s následovným vypočtením 
výsledků, které ne už tak chytří posluchači v kroužku pak tajně opisovali. Abych studentům trochu 
přiblížil skutečný život, volil jsem pro každé cvičení nohodně "vedoucího měření", který měl na 
starosti "jen" tři věci: materiál, lidi a naměřené výsledky. Jinak řečeno: vše a musel projevit navíc i 
organizační i jiné schopnosti. A abych nezapoměl: musel znát, co a jak se v té hodině měří, to hlavně, 
proto jsem dával před měření i otázky, ale všem, než jsem si vybral vedoucího. Proč? Nu nebudu to 
přece dávat někomu nepřipravenému. To stačilo, aby se všichni raději dobře připravili - ne že by mu 
druzí neporadili, ale udělal by si před nimi ostudu.
 
Pozici "vedoucího" a jeho funkci jem si vymyslel sám, aniž bych se ptal nahoře, zda se to smí, bylo 
totiž nebezpečí, že by to nahoře špatně pochopili. Studentům se líbilo dělat vedoucí, bylo to jako když 
vylezete z kina , kde dávali western, přímo do prérie :-). Navíc se mi skutečně připravovali a tak jsem 
rozdával ty otázky všem a to ve formě anonymníhio testu. To anonymní se jim líbilo nejvíc, mě také, 
protože testy se mohly psát jen u zkoušek. 
 



Výsledky testu jsem pak zpracoval statisticky a hle, byly značně překvapivé. Vyslytovaly se vlastně jen 
dva druhy kroužků: nadprůměrné a podprůměrné, skoro nic mezi tím. Ty podprůměrné měly výsledky 
ubohé a křivka znalostí byla nízká a plochá, mezi studenty prostě nebyl žádný velký rozdíl. Ty 
nadprůměrné skupiny zase měly křivku ostrou, a to díky dvěma či třem super-nadaným studentům. 
Překvapení bylo v tom, že i ostatní studenti v takovém kroužku měli ale také lepší výsledku než ty 
"ploché" skupiny. Jinak řečeno, ti nadaní je nepřímo táhli, rozuměj byli jim příkladem. V průměrné 
skupině hloupější sice snížili průměr, ale ne moc. V podprůměrné skupině nebyl nikdo příkladem 
nikomu a průměr klesal ještě více. 
 
A nebylo to tím, že by se ti chytřejší sdružovali dohromady, výběr skupin byl předem dán jen 
abecedou, prostě bylo jasné. že ti chytří opravdu měli pozitivní vliv, diskutovali věci mezi sebou a it 
ostatní se zájmem naslouchali a něco se přiučili. A co víc, začali i samostatně myslet. První závěr teda 
zní: "Dav složený jen z blbů zůstává zase jen blbým". Jinak řečeno, ignorance je nevyléčitelná: abyste ji 
mohli léčit, musíte si přiznat, že ji máte. A to ignorant buď neví nebo si to přiznat nechce. No prosím, 
zde jsme mluvili jen o získávání vědomostí a znalostí, ale jak je to v oblasti předpovědí, kterou se 
autor také zabývá? 
 
4) Je možno něco předvídat bez patřičných znalostí?
 
Ale ano, lze, někdy i úspěšně, například v loterii :-). Říká se tomu "šťastná náhoda". Jinak ovšem ne. 
většinou nevyhráváme. V technických oborech se pak mluví o riziku spojeném s náhodou. Jsou dva 
druhy rizika: odhadnuté a statistické, tedy vypočítané . Bylo by zajímavé zjistit, jak velké riziko asi 
bylo v případech, které autor nesledoval: v případech, které nevyšly. 
 
5)Jak dalece nám pomůže statistické vyhodnocení?
 
Na rozdíl od pravděpodobnosti, která vlastně reprezentuje jen předběžné, teoretické procento 
úspěšných pokusů z celkového počtu, statistika vám to naopak vypočítá četnost až po skutečnbých 
pokusech. A to ještě neznamená, že v jednotlivém případě vám to vyjde jako v těch pokusech, ale je to 
určité vodítko. Statistika vám například vypočítá tzv. střední hodnotu, rozptyl a strmost křivky. Co ale 
v případech, kde výsledek je binární, teda buď ANO nebo NE (řekněm stane se či nestane se)? A co 
když se počet odhadů ANO a NE navzájem ruší? Nu pak je pravděpodobnost 50 procent, to je to 
nejhorší, neůlžeme se pak rozhodnout tak ani tak.
 
Podobně to je, když průměr vychází nulový. Tak například střední hodnota sinusovky je nula - ano 
součet hodnot kladných a záporných se ruší. Zde si elektrikáři vypomáhají s tzv. efektivní hodnotou, 
danou u proudu třeba vyvinutým teplem. Taková efektivní hodnta nám zde ve statistice nemomůže, 
děláme to trochu jinak: sečteme druhé mocniny odchylek a z nich pak počítáme rozptyl. Podobně jako 
u mých studentů, velký rozptyl znamená skupinu, kde jsou vědomosti hodně rozházeny od středu, teda 
jakási "všehochuť". Naopak. kde je skupina vyrovnaná, dostame křivku ostrou a rozptyl malý. 
Náhodně vybraná skupina je pak něco mezi. Ale pořád odbočujeme, jde nám přece jen o náhodné 
odhady, tam je to jiné, ne?
 
6) Když ne znalosti, pomůže nám teda intuice?
 



Intuice je něco, co se nedá dost dobře měřit. Už podobné názvy, jako třeba "šestý smysl", "pravidlo 
palce" a podobně nám říká, že nějaká znalost za tím musí být. Pokud jde o opakované případy, je jisté, 
že zde něcco pracuje v náš prospěch, jenže nevíme co. Patrně nějaká znalost, dávno už "zapomenutá" 
nebo stav, kdy človělk podobně jako při meditaci najednou do toho "vidí". Někdy je to jen druh 
usuzování, něco jako "zdravý selský rozum", ale tam už jde i o logiku, ne jen intuici. Je zajímavé, že se 
autor v cel=é kniz eoi logice nezmiňuje, asi ji davu nepřičítá anebo ji podceňuje :-). .
 
7) Jak dalece se srovnává intuice se znalostmi expertů? Je lepší nebo ne? 
 
Řekl bych, že je to asi takhle: když přijde na takové odhady, kde nám znalosti nepomohou - už dříve 
zmíněná loterie - pak mají laici stejnou šanci jako odborníci. Pokud ale mohou svoje znalosti použít, 
měli by na tom být experti lépe než laici. A zde je zakopaný pes: často se stává, že právě experti hádají 
špatně. Je to jednoduché: jejich expertíza je zaslepuje, často natolik, že pro stromy nevidí les. 
Neuvědomují si, že dávný případ z jejich skušenosti, se kterým to srovnávají, je trochu jiný. Někdy je 
analogie správná, ale záleží také na pravděpodobnosti výskytu, době a i jiných parametrech.
 
Pak se může stát, že přijde prosťáček a uhodne to, co expert přehlédl. Pak se ovšem zdá, že ten laik je 
chytřejší než odborník. Co na tom, že ten odborník se strefí řekněme v devadesáti případech ze sta? 
Kdo mu to připíše k dobru? Kapitán Titaniku byl jistě dobrý námořník, ale udělal jednu velkou chybu a 
pro ni šel ke dnu, i se svou lodí. Podobně jako ve Vančurově Rozmarném létě se pak najde divák, který 
řekne: "Já jsem vám říkal, pane Kryštůfku, že spadnete!"
 
Byl jsem v Halifaxu na hřbitově, kde jsou pochovány oběti z Titaniku. Nredávno tam odborníci 
pomocí zkoušky DNA zjistili, že jedna dětská kostřička, o které se nevědělo, komu patří, je dcerou jen 
o něco metrů dále ležící ženy. Není to žádný zázračný úspěch vědy, jen jedne z výsledků ustavičného 
snažení našich odborníků. Protože bez inteligence expertů se prstě neobejdeme, zatímco inteligence 
davu nám většinou přináší jen revoluce a války. .

(konec)
 



 
Autor :  ©Jan Hurych
Název : LEONARDO A JEHO ŠIFRA. 
 

 
Už jsem tu psal o výzkumu Vojničova rukopisu, tady bych se rád zmínil o přidruženém výzkumu, který 
jsem dělal při hledání dalších možných autorů onoho rukopisu. Nemohu se vyhnout ani zmínce o 
Mistrovi Leonardovi a jeho tzv. šifře, popsané v knize Dana Browna Šifra Mistra Leonarda, (v 
originále Da Vinci Code, vyšla 2003), jakož i o přidružených tématech. Knihy se zatím prodalo 60 
miliónů kopií a autor už zase chystá novou knihu . . . 
 

 

Mona a Leo, je zde nějaká podobnost?

Začalo to knihou tří 
autorů Holy Blood, 
Holy Grail ( česky 
Svatá krev, svatý Grál, 
1982, dál už jen 
zkráceně HBHG). Její 
autoři Michael Baignet, 
Richard Leigh and 
Henry Lincoln v ní 
uváděli jistý výzkum, 
později též 
dokumentovaný BBC 
televizí. K tomu se snad 
někdy ještě zvlášť 
vrátíme. Z ní také 
Brown hodně čerpal a 
její autoři se také s ním 
soudili za plagiátorství. 
Brown vyhrál, 

pochopitelně: ani v jejich knize není přiliš opravdových novinek. Šeptanda kolem Grálu, Krista a 
Magdaleny, utajená evagelia, tajná společnost Prieure du Notre Dame du Sion ( doslova Převorství 
Sionské Madony, jinak též PNDS, zajímavé čtení o ní je tady), Templáři, Svobodní zednářů a jejich 
skotské kaple v Rosslynu, záhadný Mistr Leonardo a podobně - to vše už tu bylo dávno předtím. 
Anglický soudce pak do svého rozhodnutí vpašoval ve smyslu anglického humoru tajný text o 47 
písmenách, poněkud laicky utajený: písmena šifry, i když rozházena na několika stránkách, byla velmi 
nápadná: byla vytištěna kurzivou a text nebyl nijak zašifrován. Jinak se dá říci, že Brownova kniha , je 
výborné spojení žánru thrilleru a záhadologie(méně už ale podle ní udělaný film), jak to asi uměl jen 
Jules Verne. Co na tom, že fakta tam pokulhávají, koneckonců je to fikce a tam se to smí :-). 
 

 



Začněme u Ježíše Krista: ač sám nenapsal ani slovo (a patrně psát ani neuměl), evangelia prý byla 
psána samotnými apoštoly; nu nevím, byli to většinou bývalí rybáři, kteří asi také byli se psaním na 
štíru. Z tohoto hlediska se dá říci, že texty pouze diktovali a ani to není jisté - někdo možná jen opsal 
jejich vyprávění z vlastní paměti a to asi hodně zkresleně. Katolická církev se ale rozhodla uznat jen 
čtyři z evangelií a i v nich jsou vzájemné rozpory. Ostatní evangelia (tzv. apokryfa) byla církví tvrdě 
zavržena, ale čas šel dál. Tak např. nedávno nalezené Evangelium Jidáše (správně bychom asi měli 
napsat "svatého Jidáše", ono evangelium totiž popírá, že Jidáš Krista zradil, ale naopak že jen plnil 
jeho poslední přání) a nebo teď objevený Ježíšův manuscript (o kterém vyjde nebo už snad vyšla kniha 
pan Baigneta - ten soud ho sice stál peníze, ale byla to asi dobrá reklama pro tuhle jeho knihu :-). 
 
Maří Magdalena je zase líčena podle církve div ne jako reformovaná prostitutka, zatímco podle fámy 
měla být kněžkou, družkou Ježíše a po jeho smrti měla prý utéci do jižní Francie a porodit tam 
Ježíšovu dceru Sáru. 
 
Důkaz pro to ovšem není, když nepočítáme údajné hříčky Mistra Leonarda a přídavnou fikci Mistra 
Browna. Podle nich prý není Svatý Grál nějaký kalich či co, ale samotné lůno Maří Magdaleny, 
přesněji řečeno její potomstvo, Ježíšova krevní linie. A ne jen tak ledajaká: po matce byl Ježíš potomek 
krále Davida a po otci synem krále nebes! A ta krevní linie prý žije dodnes, skrze PNDS ( Prieure du 
Notre Dame du Sion, doslova Převorství Sionské Madony), která ji také ochraňuje, alepsoň jak to tvrdí 
Brown ve své knize. Tuto společnost údajně založil Godfrey of Bouillon, potomek Merovingianské 
dynastie ve Francii (a ta prý byla krevní linií oné Sáry), který se proslavil v křižáckých válkách a v roce 
1099 byl zvolen jeruzalémským králem. 
 
PNDS prý vládla i nad samotnými Tenpláři, kteří v Jeruzalémě údajně něco tajně vykopali v podzemí 
Šalamounova paláce (snad Archu úmluvy, jako později Indiana Jones? :-) a proto se stali slavnými a 
bohatými. Spíše se ale zdá, že zbohatli hlavně bankovnictvím, například zavedli druh směnek, jejichž 
nositelům byly vypláceny na listy důvěry peníze ve zlatě. To se hodilo nejen na Blízkém Východě, ale i 
v Evropě, kde byli cestovatelé vesele okrádáni (ano, už tehdy :-) a tak se nevyplatilo nosit si peníze s 
sebou. To bohatství také přimělo francouzského krále Filipa Sličného, aby dal Templáře postavit se 
souhlasem papeže mimo zákon (asi jim moc dlužil). Rytíři Templu pak byli pochytáni, pomučeni a 
hlavní představitelé ještě i upáleni. Pokud někdy u sebe nějaký ten hmotný grál měli, ten se tehdy beze 
stopy ztratil a bohatství zabral král. A co se jim tehdy vyčítalo? Nu dost, plivali prý na kříž, měli tajné 
regule, vzývali ďábla Bafometa, konali nemravné orgie, atd. Inu když vám někdo strčí nohy do 
žhavého uhlí, přiznáte se ke všemu. Jeden Templář si musel dokonce s sebou nést své ohořelé kosti z 
chodidla v bedničce až na hranici, kremace totiž musela být úplná :-). V Římě se našly nedávno 
dokumenty, které ona obvinění Templářů popírají, ale to už je pro ně asi poněkud pozdě. 
 
Také odrůda křesťansví, která se rozmohla v Jižní Francii, tzv. katarství, byla Římem vyhubena při tzv. 
albigensienské křížové výpravě (1209 - 1229). Z té doby se datuje i heslo, jehož původ byl mylně 
přičítán dnešním mercenářům: "Pobijte je všechny, on už si je Bůh přebere!" Tak totiž odpověděl 
papežský legát Arnaud-Amaury veliteli křižáků, když se ho tento ptal, jak poznají, kdo je kacíř a kdo 
ne. Poslední bašta odporu byla na hradě Montségur, kde se prý v noci před porážkou čtyři odvážlivci 
slanili po skále dolů a odnesli s sebou i poklad neznámého původu, prý samotny Grál. Templářský řád 
ale na rozdíl od katarů nevyhynul - někteří prý odjeli do Ameriky a podle jejich map si prý o dvěstě let 
později jejich cestu zopakoval i Kolumbus. Jiní prý odešli do Skotska a něco pohřbili v podzemí už 



zmíněného Rosslynu.Dnes mají Svobodní zednáři i jeden "Yorský Rite Templářů", ale jejich mluvčí 
popírá, že by kdy měli Templáři vůbec něco společného s Grálem nebo Rosslynskou kaplí :-). 
 
Nu a co naše PNDS? Seznam jejich velmistrů až do dnešní doby se našel v pařížském archivu, a je tam 
např. jmenován i Newton, Cocteau a ano, uhodli jste, i Leonardo. Současný velmistr PNDS Plantard 
se ale už veřejně přiznal, že si vše s kamarádem vymyslel, založili totiž PNDS až v roce 1956, v 
městečku Annemasse, jakožto jistou recesi. Přičemž prohlašoval, že právě oni jsou pokračováním staré 
PNDS, o které už ale víme, že nikdy neexistovala :-). Nu prosím, autoři HBHG mu naletěli, ale co říci 
o Brownovi, který ten nesmysl opakuje ještě teď, když už se to ví celou řadu let? Důvod je patrně 
prostý: bez PNDS by se mu celý příběh rozpadl na řadu vzájemně nespojených episod a starých pověstí 
katarských. Také existující organizace Opus Dei, společnost církevníků, která se na Brownových 
stránkách změnila na bandu teroristů, jdoucích po PNDS, by najednou neměla koho vraždit a poslední 
potomek Ježíše by se pak zase neměl koho bát :-). 
 
A tak nám zbývá ještě (a už jen) Leonardo. Nu prosím, psal obráceně, zprava do leva a pozpátku, asi 
proto, že byl levičák, tak se jim totiž lépe píše. Nešlo teda o šifru, i když rád psal rébusy - každého totiž 
hned napadne, když to písmo uvidí, ten trik se zrcátkem. Že ne? Nu ono se to čte špatně i se zracátkem, 
on totiž Leonardo hrozně škrábal :-). Také šifrovací válec kryptex neobjevil Leo, ten vznikl až v 
osmnáctém století. Zbývají teda ještě záhady v jeho obrazech, ze kterých za pomoci dávno 
publikovaných hypotéz splétá Brown články svého scénického řetězu. 
 
Na obraze Poslední večeře páně je prý místo sv. Jana namalována Maří Magdalena, neboť má vyleženě 
ženský obličej. Sám Leonardo ale ve své knize o umění vysvětluje, že vždy chlapce maloval bez 
mužských charakteristik, to byl totiž tehdy docela běžný styl, asi jako když u Shakespeara hráli ženské 
role jen chlapci. To asi také oběma umělcům vysloužilo podezření z homosexuality, zatímco Ježíšův 
poměr k jeho nejmilejšímu apoštolovi Janovi tomuto osudu ušel, asi proto, že to byl jeho příbuzný. 
Ostatně nebyl jediný, apoštol Jakub byl podle všeho Ježíšův bratr. 
 
Také Mona Lisa nemá nic co dělat se složeninou egyptských bohů Amona a Isis, tedy jakéhosi 
hermafrodita, alespoň podle Browna. To jméno totiž dal obrazu až padesát let po Leonardově smrti ve 
své knize malíř, architekt a spisovatel životopisů Giorgio Vasari (1511 - 1574) - do té doby se totiž 
obrazu říkalo "Prostitutka se závojem" :-).
 



Stará a Nová Madona ve skalách

Obraz Madonna ve skalách (to je 
Brownův titul, oficiálně to je 
"Panna ve skalách") asi sotva 
ukazuje nadřazenost Jan Křtitele 
oproti Ježíšovi. Samotná historie 
obrazu je ovšem velmi zajímavá: 
Leonardo namaloval totiž obrazy 
dva, ten starší je v Louvru 
(dokončen 1486), ten novější, 
namalovaný až po mnoha letech, je 
v Londýně, v Národní Galerii 
(dokončen 1508).
 
Mnichům v klášteře Confraternity 
of the Immaculate Conception v 
Miláně, kteří si obraz objednali, se 
totiž nelíbilo, že svatí nemají 
kroužky kolem hlav a Jan Křitel že 

nedrží křížek. A anděl Uriel záhadně ukazuje prstem na jedno z batolat, podle církve na Ježíše (podle 
Browna na Jana Křitele). Snad proto také nechtěli páni mniši Leonardovi doplatit celou sumu za obraz, 
takže ten si ho vzal zpět a prodal ho překupníkovi. Nu prosím, v druhé verzi Leonardo tohle vše 
opravil, ale hlavně opravil ještě něco navíc, zdánlivě bez důvodu: totiž skály nad hlavou sv. Marie. 
Opravil je opravdu hodně, pohleďte vlevo na starší verzi (více zvětšeno zde) a rozpoznáte tam nepříliš 
zamaskovanou sexuální symboliku. Proč se Brown nezmiňuje právě o této hříčce, ač by to potvrdilo, 
že Leonardo opravdu ve svých obrazech něco skrýval, je celkem nasnadě: mohlo by to jeho zcela 
vážnou teorii změnit v pouhý vtip.
 
Za napoleonských válek našli vojáci v Benátkách první verzi obrazu a "přesunuli ji" do Francie. Druhá 
verze se našla někde v Rakousku, ale patrně byla domalována až po Leonardově smrti. Nemá totiž ani 
moc Leonardův styl - chybí jí Leonardova jemnost práce štětcem a jeho proslulé techniky sfumato a 
chiaroscuro. Navíc se místy obraz přibližuje až ke kýčovině.
 
A jako by to nebylo už dost zamotané, našla se ještě třetí verze obrazu; je teď ve Švýcarsku, v 
Chéramy Collection a od 15 října tohoto roku bude na čas vystavovaná v italské Anconě, 200 km od 
Říma. Od verze 2 se liší celkem málo, na rozdíl od Leonardovy skicy, kterou v Londýně nedávno 
objevili na infračerveném skenu druhé verze. Ta se liší od všech tří: ukazuje Madonu s Jezulátkem, ale 
klečící a ve zcela jiné sestavě a prostředí. 
 
Proč dal Brown jméno faráře Sauničra zrovna tomu archivářovi v Louvru? Pravý Sauničre totiž podle 
HBHG našel nějaké dokumenty PNDS ve svém kostele ve vesnici Rennes Le Chateau blízko 
katarského Monts&egraveguru. Patrně Brownovi došla fantazie, ale ono je to jedno, stejně ho tam už 
nalézéme hned na začátku knihy docela a úplně mrtvého :-). Zato zlý Sir Leigh Teabing dostal od 
Browna co proto: Teabing je totiž vysloveně přesmyčka jména Baigent a křestní jméno Leigh je zase 
příjmení druhého autora HBHG. 
 



Do dneška se také vyrojilo plno dalších knih, které vegetují na popularitě Brownovy knihy, ale první 
vlna nadšení či popírání už přešla. Teď už dokonce víme, o čem bude další Brownova kniha: o 
Svobodných zednářích. Podruhé už to ale nebude ono, ledaže by Brown dokázal ve své nové knize 
naštvat tajuplné Zednáře jako si už na sebe v té poslední popudil církevníky . . . 
 



 
Autor :  ©Jan Hurych
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V anglosaském světě (ale ovšem i jinde) se slaví Halloween, neboli Svátek všech duší, druidský 
Sumhain či po česku Dušičky. Je to jeden ze starých pohanských svátků. V době, kdy končilo léto a 
stáda se sháněla do stájí, lidé vzdávali úctu mrtvým a dávali jim oběti, neboť se věřilo, že v období, 
které trvalo obvykle od 31. října do 2. listopadu, mohou tito navštěvovat nás živé a případně tropit 
různá alotria. O Halloweenu se totiž zvedala opona mezi světem živých a mrtvých. S příchodem 
křesťanství se nejprve doufalo, že tento svátek půjde zrušit; když ale zjistili, že ne, tak ho přejmenovali 
na Den všech svatých a bylo to. Nebo že by ne? 
 

HALOWEEN DNES 
 

Ono se totiž opravdu změnilo jen to jméno. Je pravda, že se už o svátcích 
nevystavují pomalované lebky předků - tak to dělali třeba Keltové - ani 
ruská Baba Jaga si už nestaví plot z lidských kostí, ale pořád je tu ještě 
dost zvyků, které někteří "ochránci našich duší" dokonce považují za 
zjevy hraničící se satanismem či pohanstvím. Zato děti se na Halloween 
těší, neboť dostávají různé mlsky a mohou se přestrojovat za různá 
strašidla, protože - věřte si tomu nebo ne - děti si s duchy docela dobře 
rozumějí. Jeden takový starý zvyk – guising ze Skotska, pojmenovaný 
trick or treat – se totiž tady provádí ještě dnes. Děti, převlečené za 
čarodějnice, Drakuly, Frankensteiny, figurky z různých horrorových 

filmů či science-fiction, werwolfy a podobně vám zaklepou na dveře a vy už pro ně musíte mít 
připravené různé bonbóny, čokolády či cukrátka, a to ještě prosím musíte přestírat, že jste pořádně 
vystrašení! 
 
Televize vždy dává celý večer horrory a tatínkové zatím vyrábějí Jack o´Lantern, což je lucerna 
vydlabaná z pumpkinu (turka, tykve, dýně), která se postaví do okna. Uvidíte ji po celé Severní 
Americe, ale tento název prý vznikl přímo tady v Kanadě, na Newfoundlandu, kde rybáři často vidívali 
před přídí své lodi (t.zv. jack-boats) světelnou kouli, která je (na rozdíl od českého ohnivého muže) 
chránívala před neštěstím. Jak se taková lucerna dělá? Jednoduše: nejprve si namalujete nějaký ten 
kulatý obličej na papír, pak vezmete dýni, přenesete svůj návrh fixem na tu dýni a už se může krájet. 
Nejprve vyříznete nahoře kolem stopky něco jako víčko, asi tak 12 cm v průměru a řez by měl být 
kuželovitý, aby pak víčko dobře zapadlo, ale nepropadlo! Vyberete vnitřek dýně, z kterého se pak dá 
udělat výborný koláč (pumpkin pie), vyříznete dýni oči, ústa a nos a dovnitř postavíte a připevníte 
kratší svíčku, jejíž spodek obalíte staniolem. Zapálíte, přiklopíte a je to. Hlavně se nepořezejte nebo 



neudělejte požár! 
 
Také některá zvířata jsou spojena s Halloweenem: tak např. netopýr, orientální symbol nesmrtelnosti, 
jehož křídla prý byla inspirací pro japonské vějíře. Podobně i sova, o které severoameričtí Indiáni věří, 
že přináší nemoci a smrt. Jak vážně je tento svátek asi brán, si můžete představit z toho, že ještě před 
několika lety čekaly stovky lidí u Niagary na ducha známého kouzelníka Houdiniho, který totiž před 
svou smrtí slíbil, že pokud svět mrtvých existuje (on sám na duchy nevěřil), že se vrátí a poví nám o 
tom. Zatím tak ovšem neučinil… 
 
V Mexiku a Jižní Americe se tento den nazývá Dia de los Muertos, den mrtvých, a oslavuje se tím, že 
kněží vysvěcují domácí oltáříčky. I na hřbitovech se postaví u hrobů malé oltáře a lidé, oblečení v 
maskách (většinou jsou to napodobeniny lebek - starého symbolu Inků a Mayů), přinášejí na hroby 
květiny - hlavně žluté barvy, která prý přiláká mrtvé - a pak tam mají piknik (hlavně ti živí). 
 
Také vy, jestli chcete, můžete oslavit Halloween tím, že si najdete nějaký starý, opuštěný hrob se 
zajímavým náhrobkem a na velkém archu papíru můžete tužkou okopírovat nápis na něm. Papír se 
přiloží na kámen a tužkou se po něm prostě jezdí, až se celý nápis přenese. Mrtvým to většinou nevadí, 
ale pro jistotu s sebou vezměte malou kytičku a položte ji na hrob, to prý je určitě odzbrojí… 
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Posledních deset let jsem důvěrně studoval historii Vojničova rukopisu, popsaného zde Karlem 
Šlajsnou v eseji Rukopis a záhada (viz seznam Shinen). I když se leccos z historie rukopisu objevilo, 
rukopis sám zůstává nerozluštěn, jeho autor je neznám a ani písmo či jazyk se nepoddalo ani po100 
letech výzkumu, podpořeném za posledních 40 let i počítačovou technologií a experty. Selhali i 
proslavení vojenští a civilní kryptologové, botanici si neví rady s jeho kresbami květin, astrologové s 
jeho horoskopy a už vůbec nikdo neví, proč je v jedné části nakresleno plno nahých krásek, se 
sexepílem téměř věstonickým (i když to už může být spíše vinou samotného kreslíře :-). Vždy, když se 
nám podaří něco zodpovědět - říkám nám, protože jsem se zúčastnil i profesionálního výzkumu - objeví 
se nová řada otázek, většinou ještě těžších, než byly ty zodpovězené . . . 
 

 

Jakub Horčický z Tepence

Jednou z přímo provokativních záhad je samotná osoba Georga 
Bareše (též Baresche či Barschiuse), dobrého přítele tehdejšího 
rektora Karlovy Univerzity, Jana Marka Mark ů z Kronlandu 
(latinsky Ioannes Marcus Marci). Marci byl Čech a vlastenec a i 
když byl vychováván Jezuity, dlouho hájil Karlovu Univerzitu proti 
jejich Klementinu, který ji dokonce na nějaký čas pohltil. Titul z 
Kronlandu (Lanškrounu) dostal mimochodem za to, že se studenty 
hájil Karlův most proti Švédům. 
 
Ale to předbíhám. Bareš kdysi dostal (koupil, zdědil či zcicil?) 
Vojničův rukopis, který předtím patřil Jakubovi Horčickému z 
Tepence, o kterém se leccos dočteme v knize Kdo byl kdo? (Rovina 
1992). Byl to chudý chlapec, který dostal od krumlovských Jezuitů - 
když poznali, že je hlava chytrá - vzdělání a to zcela zadarmo. 

Dokonce ho poslali i do Prahy studovat a tam se pak vypracoval až na císařova alchymistu. A co víc: 
na císařova věřitele. Ano, prý půjčoval Rudlovi II peníze, za což pak dostal šlechtický titul - podle 
císařského věnování údajně prý za to, že císaře z čehosi vyléčil. Kde ale sebral Horčický(latinsky 
Sinapius) tolik peněz? Inu prodával léčivou vodičku, kterou nazval Aqua Sinapia a ta šla jako na 
dračku. Je dokonce podezření, že její recept získal od svého učitele, pátera Schaffnera, známého 
apotékáře a felčara v Krumlovském semináři. 
 
Hrad Tepenec byl už tehdy v rozvalinách, takže to moc císaře nestálo a k titulu mu asi nic nepřidal, jen 
jako záruku na dluh mu dal do zástavy město Mělník. Jenže pak Rudolf umřel, dluh zůstal nesplacen a 
Jakub získal město. Patřil mu i zámek a stal se dokonce i mělnickým hejtmanem. Jeho úřední podpis s 
ornamenty našel nedávno náš Karel Šlajsna přímo v mělnickém archivu. Hejtmanství ale bylo 
Horčickému osudné. Věrný Jezuitům, kteří se o něj vždy dobře postarali, začal urputně pronásledovat 



protestanty. To se jim - a po pražské defenestraci nově zvolenému Direktoriu - nelíbilo a tak šel do 
vězení zase on. Později byl propuštěn výměnou za Jana Jessenia, který byl při svých cestách do Uher, 
kde Čechům hledal spojence, zase zajat císařskými. Po výměně ale musel Horčický odejít spolu s 
jinými do exilu. Jak je vidět, první exulanti byli vlastně katolíci, kdo by to řekl? :-)
 
Stavovské povstání netrvalo dlouho, Fridrich Falcký se vydal ze všeho a nedostatek peněz, díky 
hádkám českých měst se šlechtou - kdo vlastně má válečné výdaje platit - se proměnily české vojenské 
výhry v trapné ústupy a konečně i hanebný útěk žoldnéřů, převážně cizáků, v bitvě na Bílé hoře. 
 

I dnes, spíše z politických důvodů nežli z prosté ignorance, vynechávají naši historici z Komenského 
věty " Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda 
věcí tvých k tobě zase se navrátí, ó lide český . . . " tu část, která je zde silně zvýrazněna. Sebekritika 
stejně nikdy nebyla naší silnou stránkou :-). A zatímco Jessenius je pak popraven na staroměstském 
pranýři, Horčický se vrací na Mělník. Moc si ho ale neužil: po roce umírá pádem s koně, jakožto první 
oběť kletby našeho rukopisu. 
 
To, že Horčický opravdu rukopis vlastnil, je potvrzeno tím, že je v rukopise napsáno jeho jméno, 
patrně jím samotným coby majitelem či později nějakým archivářem. Víme, že to muselo být až po 
roce 1608, kdy dostal titul, je tam totiž uveden už jako "z Tepence". Zajímavý je i fakt, že se někdo 
dokonce snažil jeho jméno vymazat, takže je později objevil Vojnič až teprve pod ultrafialovým 
světlem. Po smrti Horčického pak nějakou dobu o osudu rukopisu nic nevíme. 
 
A zatím Marci přichází do Prahy studovat medicínu a seznámí se alchymistou Barešem, kterého patrně 
poznal už na Karlově univerzitě. Byl starší než Marci, takže tam asi učil nebo jen asistoval, možná v 
laboratoři při výuce "Chymie", tehdejší alchymie, ale už hodně obohacené metalurgií a výrobou 
léčivých lektvarů. Přesně to nevíme, jen to, že si ho Marci hodně vážil a že se spolu skamarádili. Od 
něj se také dovídá o ezoterice, alchymii a transmutaci kovů, která ho n ejvíce nadchne. Prahou jde 
pověst, že spolu vyráběli zlato. Marcimu to ale nestačí, snaží se na praktické metalutgické pokusy 
Bareše vymyslet vhodnou teorii a doplnit ji i o transmutaci živočichů a dokonce i lidí (viz Marciho 
kniha Philosophia vetus restituta, Stará filosofie obnovena, kde také všechno tohle autor o Barešovi 
píše a která vyvolala nenávist Jezuitů). 
 



Jan Marek Marků z Kronvaldu

Od Bareše se také doví, že vlastní záhadný rukopis. To už je ale Marci 
profesorem medicíny. Pracuje dokonce i na krevním oběhu, jehož 
objevitel William Harvey ho kvůli tomu dokonce v Praze navštíví a 
později ho doporučí anglické Královské společnosti věd za čestného 
člena. Ke jmenování už ale nedojde, protože Marci v roce 1667 umírá, ve 
věku 72 let. Dnešní vědecký výzkum znovu objevuje Marciho coby 
moderního vědce - některé jeho stati o optice předběhly i Newtona - ale 
jeho ezoterický a metafyzický výzkum je zřejmě stále v pozadí, jakoby mu 
to snad mělo ublížit v očích dnešních vědců :-). A přitom jsou i tyto jeho 
názory zajímavé i z hlediska moderní vědy a dnešního výzkumu DNA. 
 
Z dopisů Bareše víme, že se tento snažil rukopis vyřešit a Marci, navíc 
výborný matematik a fyzik, mu v tom určitě pomáhal. Dokonce se za něj 
přimluvil u známého egyptologa Kirchera v Italii, se kterým se dobře znal 

- kdysi s ním řešil šifru švédského generála Bannera. A zde začíná série podezřelých tahů Bareše: pošle 
sice Kircherovi vzorky písma z rukopisu, ale už ne samotný originál, dokonce ani ne celý opis. Také 
jeho důvody, proč se o rukopis zajímá, jsou příliš nezištné, aby se jim dalo zcela věřit. Jde mu patrně o 
to, že v rukopisu je možná utajen recept na výrobu zlata nebo alespoň Horčického zázračné vodičky 
(pokud vůbec věděl o "neviditelném" Horčického jméně). Je jasné, že sice potřebuje s řešením něčí 
pomoc, ale nechce se o něj s nikým dělit :-). Nikde se také nedočteme, jak k rukopisu Bareš přišel. Zdá 
se, že to neřekl ani Marcimu a už asi vůbec ne to, že v rukopise je skryto i Horčického jméno, jinak by 
obojí Marci svému příteli Kircherovi v dopise sdělil. Jak dalece byl tedy Bareš ke svému příteli 
Marcinu upřímný, to můžeme jen hádat.
 
Pak Bareš umírá a jeho sen o vyřešení rukopisu s ním. Jak píše Marci, byl luštěním jako posedlý a 
strávil s jeho záhadou všechna poslední léta svého života. Patrně byl jinak i samotář, protože rukopis 
odkázal s celou svou knihovnou Marcimu. A hle, ten jej zcela nevysvětlitelně a bez rozpaků velmi brzo 
posílá svému příteli Kircherovi do Italie. Ten tam pak sedí skoro třista let, než jej objeví newyorkský 
archivář Vojnič. Jenom čtením mezi řádky Marciho dopisu si můžeme domyslet, že má o celé historii 
rukopisu svoje pochyby. Proto jej asi ani nepředal svému synu Johannu Georgovi (Bareš byl patrně 
jeho kmotr), který jinak zdědil veškerý Marciho majetek. Jiným důvodem ovšem může být, že Marci 
před smrtí zcela oslepl, takže by rukopis stejně nemohl řešit. Proto asi také na smrtelném loži vstupuje 
do Jezuitského řádu, ale nelze vyloučit, že patrně ani nevěděl, co v té chvíli podepisuje. Stává se tedy 
druhou obětí kletby rukopisu. 
 

Jak se dostal k rukopisu Horčický, je dosud záhadou. Někteří tvrdí, že mu jej dal či prodal sám Rudolf 
II, jiní si myslí, že jej sehnal někde jinde, možná přímo od alchymisty Kellyho. Jedno je jisté: Jakub 
měl velkou knihovnu a dost peněz, aby ji mohl bohatě doplňovat. Od koho rukopis koupil už patrně 
nikdy nezjistíme, ledaže bychom to objevili přímo z textu. Také o autorovi nic nevíme. Někteří tvrdí, 
že rukopis do Čech přivezl z Anglie John Dee, jiní dokonce přidávají, že jej napsal sám Roger Bacon, 
františkánský vědec. Profesor William R. Newbold dokonce "Baconův" rukopis "rozluštil", ale jeho 
sláva trvala jen do jeho smrti. Zanedlouho potom se snažili vědci aplikovat jeho řešení na jiné pasáže a 
zjistili, že celá teorie, předtím tolik oslavovaná, je jen velký nesmysl. Newbold měl z toho ostudu a 
řada jeho následovníků s ním. Inu další oběti kletby. 



 
Ačkoliv máme dopisy od Marciho, které Barešovo vlastnictví potvrzují, a dokonce se našel i jeden 
dopis samotného Bareše Kircherovi, nevíme ani u Bareše, jak se k rukopisu dostal. Jedna možnost se 
nabízí sama: když byl totiž Horčický poslán do exilu, pražská lůza vydrancovala jeho dům. Náhodný 
zloděj pak asi rukopis prodal Barešovi a nějakou doprovodnou historku si jistě už k tomu vymyslel. 
Možná, že to byl sám Bareš, kdo pak Horčického podpis z toho důvodu vymazal, možná že ještě sám 
zloděj. Jiná možnost je, že Horčický měl knihu někde schovanou a vlastnil ji ještě v okamžiku své 
smrti. Kam přišla pak? Ačkoliv většinu svého majetku věnoval Jezuitům (je pochován u sv. Salvatora), 
o našem rukopise se v té spojitosti nikde nemluví. Je ovšem možné, že knihu dostali, ale pak se jí 
raději zbavili, než aby ji museli dávat mezi libri prohibiti . Ovšem i Jezuité se zajímali o černou magii a 
výroba zlata. Horčický sám jistě nemusel, on získával zlato jinak a lépe :-). 
 

Největší záhadou je pro nás nakonec samotný Bareš - pátrání v Čechách nás dostalo pouze k objevu, že 
studoval u Jezuitů a později, jak sám přiznává, dostal doktorát na laické univerzitě Sapienza v Římě. Z 
jeho dopisu Kircherovi se zdá, že snad ani nebyl katolík - jeho oslovení a výrazy v dopise Kircherovi 
se zcela liší od zvyklostí oné doby. Jak je to možné, když tehdy už byli všichni protestanti 
konvertováni či vyhnáni ze země? Inu učité výjimky tu přece jen byly, například pro osoby židovského 
náboženství či pro cizince. Westfálský mír totiž jen stanovil, že poddaní musí mít náboženství svého 
pána a ve velké části Evropy tehdy vládli protestanti. 
 
Je ku podivu, že se také nenašly žádné jiné zápisy o Barešovi, který se svou posedlostí vlastně také stal 
další obětí kletby. Údajně měl pocházet ze Žinkov u Plzně, ale tam o tom jménu žádný zápis nemají. 
Přitom se jasně jedná o české jméno. Zda měl spojení s Karlovou univerzitou, to je vlastně také jen náš 
dohad. Ani my, ani odborníci z ciziny už víc neobjevili. Zda byl jen alchymistou nebo i pedagogem, 
pro koho vlastně pracoval a co někdy napsal, to vše je zahaleno záhadou. Dokonce ani nevíme, jak 
vypadal nebo kde je pohřben. Uvážíme-li jeho malichernou snahu rukopis vyřešit a zároveň před 
světem zatajit, a hlavně důvod, proč to dělá, to vše nám ho to spíše přibližuje, jakožto člověka 
chybujícího a proto jaksi i více lidského. Bohužel už Jirka Barešů svoje tajemství hlavolamu 
nevypátral, ale i tím je nám vlastně jaksi blízký. 
 
Zda měl alchymista Edward Kelly  někdy něco společného s rukopisem, to také nevíme. Víme jen to, 
že mu císař za služby udělil šlechtický titul a že si za to koupil dnešní Faustův dům na Karlově 
náměstí. Jeho pokusy dělat zlato ve velkém se ale nedařily a když ztratil císař trpělivost, nechal jej 
uvěznit. Dvakrát se Kelly pokoušel utéct, dvakrát spadl s hradeb a zlomil si nohu. Nakonec mu Rudolf 
odpustil, ale pod podmínkou, že se nesmí vrátit do Anglie. Kelly se pokusí o poslední útěk a ten se mu 
přece jen povede. Obklopen svou rodinou se nakonec otráví jedem v mosteckém vězení . . . 
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"Když byla kanonáda v nejlepším, jižanská kapela, která byla mezi námi a høbitovem, zaèala hrát polky a valèíky, což znìlo za 
doprovodu výbuchù a hvizdu dìlostøeleckých granátù velice neobvykle." 
Colonel Artur J. L. Fremantle, Britský vojenský zapisovatel u štábu generála Roberta E. Lee

 

Naše kapela patøila k 
26-tému regimentu ze 
Severní Karoliny, ale 
jinak jsme si øíkali 
Moravian Brass Band, 
tak jako tehdy, když 
jsme ještì hrávali v 
Salemu. Naši pøedkové 
totiž pøišli ze Saska, 
nejprve do Georgie, 
pozdìji do Karoliny a 
tam založili Salem. 
Takže kdybyste se mì 
zeptali, co vlastnì 
dìláme tady nahoøe v 
Pennsylvanii, asi bych 

se vám musel pøiznat, že nás sem poslali, abychom tyhle Yankees nauèili zpívat Dixie. Ale to byste asi 
dnes už nepochopili... 
 
Toho rána jsme vstávali do druhého dne bitvy. Mìsto jsme sice mìli pod kontrolou, ale na kopcích 
kolem bylo vidìt modravé hlouèky nepøátel, kteøí se ovšem nehodlali vzdát, protože bojovali na svém. 
A tak zatímco jejich papa Lincoln byl z toho celý nervózní, naši se chystali, že dnes dokonèí, co vèera 
zaèali. Chlapci si ještì dìlali vtipy na to, jaká pìkná místa si ti seveøané zvolili k obranì, se jmény jako 
Høbitovní kopec a Ïáblovo hnízdo, i když si je vlastnì nevybrali - to my jsme je tam zahnali. Jenomže 
pøes noc jim pøišly posily, takže byli najednou v pøesile a i slepému muselo být jasné, že vyhnat je 
odtamtud nebude pøíliš snadné. 
 
Zvedali jsme se dost pomalu. Èekal nás tìžký den a pøedstava, že mnozí z nás už ani zítra vstávat 
nebudou, nám náladu nepøidala. I ten budíèek znìl jakoby nìkdo vytruboval na funusu. Jak by ne, však 
ho troubil regimentální trubaè, který, stejnì jako chlapec bubeník, k naší kapele ani nepatøil. My jsme 
vùbec byli taková kapitola sama pro sebe - nikdo dobøe nevìdìl, co s námi. Pravda, hráli jsme gallops 
pro kavalerii i quicksteps pro infanterii, vlastenecké marše na parádách, ale hlavnì jsme vyhrávali na 
pohøbech. Jinak jsme tak akorát drželi stráže anebo pomáhali chirurgovi. 
 



A ovšem také v kuchyni, to hlavnì a jako z udìlání, zrovna dneska. Šli jsme neochotnì, udržovat oheò 
pod kotly není zrovna práce pro muzikanty. Zatímco ostatní dostali štípat døíví, kuchaø si mì zavolal a 

 že prý mu nìkdo ukrad' pytel s cukrem a a prý dobìhnu k vozùm s proviantem, aby mi dali nový. Pak si 
ovšem vzpomnìl, že proviant zùstal na druhé stranì mìsta, ale že prý je vedle nás nìjaká brigáda z 

 Texasu, a se zeptám, jestli by nám nepùjèili, že ho po bitvì zase vrátíme. Nejdøív jsem nechtìl, s takovým 
poselstvím by si tam mìl jít sám, ale nakonec jsem šel, co jsem také mohl dìlat? Naštìstí ten jejich 
kuchaø byl docela pøíjemný chlapík a prý samozøejmì, a tadyhle Amos tì tam zavede. Tak jsme šli a já 
abych vùbec nìco øekl, povídám tomu Texanovi: "Amos - ty se jmenuješ Amos?" A on, že prý se tak 
jmenoval kdysi jeden jejich biskup, oni že jsou totiž Moravians a on sám že má rodinu nìkde u 
Austinu. 
 
To mì vyrazilo dech. " My jsme jsme také Moravians", povídám," naši praotci sem pøišli ještì s 
biskupem Spangerberkem!" Bylo na nìm vidìt, že je taky celej pøekvapenej. "To naše zase," 
vysvìtloval, "ty sem pøivedl reverend Chumský. Nìkteøí zùstali tam, co my, jiní šli dál a založili si to 
nové místo, Temple tomu øíkají." 
 
"Ale poèkej, " vyzvídám ," máte vy tam taky nìjakou kapelu? " "Kapelu?" na to on, "My máme nejlepší 
dechovou kapelu v Americe a já v ní taky hraju!" No dobøe, myslím si, ono se øíká, že tihle hoši z 
Texasu nejsou zrovna nejskromnìjší. Ale hlavnì, že je muzikant! Mezi hudebníky je totiž vždycky 
takové to neviditelné spojení - znáte to: sejdou se, hrajou celé hodiny a když se pak rozcházejí, tak si 
potøesou ruce a øeknou: "To jsme si hezky popovídali, co?" A bylo mi hned jasné, že musím Amose 
pøivést k naši kapele. Naštìstí mìl ten jejich kuchaø vìtší porozumìní, než ten náš vaøeèkový král, a 
øekl mu, že ho asi hodinu nebude potøebovat. 
 
Pøedstavil jsem Amose našemu kapelníkovi a ten hned na nìj: "A co tam u vás všecko hrajete?" " No 
my tak spíše square dances a semtam polku..." øíká ten vykuk najednou nìjak moc skromnì. Ale náš 
starej se nedal a hned na nìj: "A Bonnie Blue Flag znáš?" A tu vám mu ten kluk øekne: " S 
dovolením!", vezme mu z ruky trumpetu a už jak ji bral, bylo vidìt, že ji nedrží poprvé, našpulí pysky, 
pøiloží ji ke rtùm a duje. Ale jak - takhle snad neumí troubit ani archandìl Gabriel! 
 
A náš kapelmajstr jen pokyvuje hlavou, ale nijak nedává najevo, že se mu to líbí. A pøitom musí vidìt 
jako my, že je ten dlouhán opravdu virtuóz. A pak si vezme trubku od nìj zpìt a hraje "Maryland, ó 
Maryland", a když mu nato ten mladej tvrdí, že je to vlastnì melodie písnì "Ó Tannenbaum", tak mu 
ovšem musí dát za pravdu. Pak se ale neudrží se a vyhrkne: "Ale vsadím se, že u vás neznáte nic od 
našeho Zinzendorfa! " A to už jsme se vùbec nedivili, že tuhle sázku šéf taky prohrál a jen jsme tiše 
poslouchali, když Texan spustil také tu naší "Old Hundred", což je zhudebnìný žalm, prý ještì ze staré 
vlasti. A nakonec ještì pøidal tu, kterou prý zpívali naši pøedkové, když opouštìli vlast. 
 
Zaposlouchali jsme se, ale mezitím si už ten chlapík sedl a jen tak prohodil: "Víte, my to máme v 
rodinì. My jsme z Olomouce a v naší rodinì byl kdysi nìjaký Pavel Josef Vejvanovský, co také zaèínal 
jako vojenský trubaè a pozdìji to dotáhl na kapelmajstra na zámku". A ještì nám vykládal, jak to tehdá 
v tom sedmnáctém století bylo, když v té jedné bitvì hrstka Moravanù bojovala u nìjakého letohrádku 
do posledního muže. A pak se zase zvedl a povídá:" Tak já už musím jít, oni by se po mnì hoši 
shánìli". Ještì než odešel, pùjèil si ale ode mne moji notovou knížku a napsal mi tam svou adresu, 
abychom prý ho po válce navštívili, že jeho žena nám udìlá pravou moravskou hostinu. 



 

Bitva už byla v plném proudu, když kolem nás zrovna projíždìl náš vrchní velitel. Tak jsme hned 
spustili tu jeho, "Carry me back to old Virginny's shore" a ještì pochopitelnì i "Pochod 26-ho 
Regimentu". A pak najednou náš kapelník povídá: "Hoši a teï nìco pro Amose! Musí to tam mít ti hoši 
z Texasu pod Little Round Top pìknì horké - tøeba nás i uslyší!" 
 
A tak jsme hráli, nejprve "Pojï milá, už se setmìlo", "Lulu odešla" a ještì také na jihu oblíbenou 
"Juanitu". Došlo i na tu, co se u nás v Salemu hraje na Velikonoèní nedìli na oslavu zmrtvýchvstání 
Pánì. To se totiž všichni sejdeme v kostele a kdo umí na nìco hrát, tak se pøidá a naše chorály se pak 
nesou daleko do údolí. A najednou Julius, aniž to komu øekl, spustil jen tak sólo tu starodávnou, tu 
"Old Hundred", kterou možná už tehdy zpívali mušketýøi na té Bílé hoøe, když už vìdìli, že je všemu 
konec. A jak vám tak hrál, my jsme se pomalu pøidávali, jeden po druhém. 
 
A pak, protože bitva trvala dlouho a nám došel repertoár, ale hlavnì také proto, že jsme nechtìli poøád 
hrát jen ty smutné, tak jsme pøešli i na valèíky a polky a úplnì jsme vám zapomnìli, že kolem nás se 
lidé zabíjejí, konì padají, šrapnely lítají vzduchem a dopadají hned vedle na høitov, kde nedají pokoj 
ani tìm mrtvým. Zapomnìli jsme, že je poøád kolem ještì válka, a to ta nejhorší, ta, které se øíká tak 
nìjak moc slušnì "obèanská". 
 
A najednou vám tam pøijede nìjaký oficír, podle pøízvuku to mohl být Anglièan a povídá s úsmìvem: 
"Gentlemen, to jsem ještì nevidìl, aby nìkdo takhle vyhrával v bitvì do tance a to ještì u høbitova". Na 
což mu náš kapelmajstr odpovìdìl: "Pane plukovníku, dnes tu každý dìlá to, co nejlépe umí a my holt 
umíme nejlépe dìlat právì tuhle muziku, Sir ."
 

Hlášení generálu Robertu E. Lee, ze dne 4 èervence 1863: 

" V bitvì u Gettysburgu utrpìl 26-tý Regiment ze Severní Karoliny tìžké ztráty - z celkového stavu 800 mužù jich bylo 717 
zabito, zranìno anebo je nezvìstných." 

 

Poznámka autora:
Uvedený Freemantlùv citát a také historii 26 regimentu najdete skoro v každé uèebnici o válce Severu 
proti Jihu. Teprve nedávno jsem - vlastnì náhodou - objevil, že ona kapela se skládala z Moravských 
bratøí (Moravians) ze Salemu. Také texasská brigáda u Gettysburgu stateènì zaútoèila na Little Round 
Top a ztratila tam vìtšinu vojákù. Jen osobu Amose jsem si pøimyslil. 
 



 
Autor :  ©Jan Hurych
Název : STYX,V.R. (Science- fiction) 
 
 

 
"Samota je pro každého zlá, zvláštì pro vdovce," pravil Dr. Charon. " Od kdy si myslíte, že je to to 
jediné, co mùžete udìlat, pane Orfeo?" 
"Udìlat co, pane doktore?" otázal jsem se, i když jsem vìdìl, kam míøí. 
"No pøece sebevraždu," øekl a usmál se potìšenì, že to uhodl. 
"Já jsem vám pøece neøekl, že -" zaèal jsem, ale on mì pøerušil: " My víme víc, než si myslíte," a pak 
dodal, "- že my víme." 
To mì trochu vystrašilo, ale radši jsem se nezeptal, koho míní tím "my". Není dobré se na takové vìci 
ptát. 
 

"Ale dobøe, že jste se 
pøiznal," pokraèoval, 
"protože sebevražda je 
poøád ještì zloèin a trest za 
ní je velice pøísný." Podíval 
jsem se na nìj pøekvapenì. 
"Ledaže by se povedla, 
ovšem, " zasmál se. "Ale to 
je teï, jak jistì víte, pøi 
našich nových metodách 
oživování prakticky 
nemožné. Nám nikdo - 
opakuji nikdo - neuteèe!" 
"Ale já jsem pøece nechtìl 
utéct!" vykøikl jsem 
rozèilenì. 
"Lžete," rozzlobil se teï 
zase on, "a lež je také 

zloèin!" 
 
"Já jsem jen pøišel, abyste mi dal nìjaké prášky na spaní nebo co..." zaèal jsem znova. 
"To tak - aby vás to uspalo navždy! Pane Orfeo, vy chcete abych vám napomáhal k sebevraždì? 
Cožpak nevíte, že to je zloèin ze všech nejvìtší?" 
"Ale když bych to udìlal sám od sebe a vy byste jako nic nevìdìl - a povedlo se to - co pak?" dìlal jsem 
chytrého. Pak jsem si uvìdomil, že se tím vlastnì pøiznávám a hned mi to také mrzelo. 
"Nu tak vás zcela jednoduše oživíme a budete odsouzen k životu vìènému. A to znamená, že nebudete 
- tak jako ti druzí, co vìrnì sloužili - po tisíci letech terminován, vaše tìlo nebude eliminováno a váš 
duch nebude transponován do zemì vyvolených. Ba ne, pane, vy tady budete muset žít vìènì..." 



 
"A co mám tedy proboha dìlat?" vykøikl jsem zoufale. 
"Chcete-li se odvolávat na vaše bohy, potom bych doporuèoval spíše knìze. Já jsem jen lékaø a podle 
hypokritického - totiž hipokratického - slibu jsem povinen vás udržovat na živu, ne asistovat vašemu 
ilegálnímu exitu." 
"Ale co mám dìlat, když bez ní nemohu žít?" zaúpìl jsem. 

 "Bez èeho, prosím?" zeptal se doktor Charon nepøítomnì, nebo si zrovna nìco zapisoval. 
"No bez mé ženy, Eurydiky! Vlastnì podívejte se: jak to, že ona si klidnì mohla umøít a já ne?" 
"Ale ona pøece ještì nezemøela, pane, byla jen pøeøazena do mlhoviny Hades a to pøíkazem èíslo 
2X375B položka 6H. A co se týèe vás, vy jste víc potøeba tady. Takže se mì neptejte, zda nemùžete 
být také pøeøazen, protože to prostì nejde! Opravdu se s tím nedá nic dìlat." 
"Vùbec nic?" zaúpìl jsem zoufale. 
 
"Ne, ale v nejtìžších pøípadech mohu pochopitelnì navrhnout léèení Styxem." 
"To je nìjaká léèivá droga?" zeptal jsem se zvìdavì. 

 "Ale pane Orfeo, vždy víte, že drogy se už nepoužívají - od té doby, co byly znièeny všechny jejich 
 zásoby. Lidé se toho totiž pøedávkovali, a už vìdomì èi omylem, a my je pak museli znova oživovat. A 

stejnì z nich potom byly jen takoví zombies, kteøí se k nièemu nehodili: poøád jenom v limbu a 
nakonec jsme je museli stejnì sešrotovat. Kdepak drogy, milý pane, dnes se všecko dìlá jenom 
elektronicky, virtualitou! A navíc to není vùbec adiktivní - máme na to pøístroj, jmenuje se to "Styx - 
V.R." To je jméno té bájné øeky," vysvìtloval, "pamatujete se pøece ze školy na tu øeckou mytologii, 
ne?" 
 
"Tu jsme my už nemìli, ale to V.R. - to je nìco jako ta virtuální realita?" snažil jsem se vyhrabat své 
znalosti z obecné školy. 
"No trochu ano, ale je to skombinováno s holografií. Ty pøílby a rukavice, to už se také dávno 
nepoužívá. To ještì bylo, když to mohl dìlat každý. Ale pak, jestli si pamatujete, soukromé používání 
virtuální reality pøísnì zakázali a teï je to povoleno jen nám, lékaøùm," vysvìtloval. "To se vám 
voperují elektrody do mozku..." 
 
"A bolí to, to voperování?" pøerušil jsem ho; jsem totiž na bolesti alergický. 
"Ale kdepak! Za prvé, mozek vás nemùže bolet, jestli to nevíte; a za druhé, vrtání se provádí laserem. 
Vložení elektrod a senzorù do mozkové dutiny, to už je dneska bìžné stejnì jako obyèejný elektronický 

 porod. A pak si budete moci virtuálnì cestovat za svou paní a nebudete už poøád sám," ujišoval mì. Ještì 
chvíli mì pøemlouval a pak mi dal podepsat nìjaký formuláø a øekl mi, abych pøišel pøíští støedu. 
 

Už jsem se nemohl té operace doèkat: poøád jsem pøemýšlel, co vlastnì Dice - tak jsme si totiž øíkali, 
já jí Dika a ona mì Oro - co tedy Dice povím, až ji prvnì uvidím. Jak jenom vyjádøím svùj cit k ní, jak 
jí øeknu, že mi hroznì moc chybí? A mám jí pøinést kvìtiny, nebo se to nesmí? 
 
Èekal jsem, že mì doktor Charon nìjak uspí èi co, ale on mì nechal sedìt v køesle, na hlavu mi nasadil 
nìjaká sluchátka, ale jinak jsem necítil vùbec nic. Víte, já té elektronice nerozumím, ale když s ní jdou 

 dìlat takovéhle vìci, zapla pánbùh za ní, jak øíkávala naše babièka. Slyšel jsem jenom pøíjemnou hudbu 



a pak zase pøišel doktor a øekl: " No, tak to bychom mìli!" a zase mi ta sluchátka sundal. 
 

 "Ale poèkejte, vždy jsem tu mou ženu ještì ani neslyšel!" namítal jsem rozèilenì. 
"A také jste ji slyšet nemìl - to jsme vám jenom zabudovali ty elektrody do mozku. Teï jdìte pìknì 
domù, uložte se do køesla, udìlejte si pohodlí a tady pak zmáèknìte tenhle knoflík." A podával mi 
pøitom takovou obyèejnou krabièku, nebylo tam nic než jedno malé, zelené tlaèítko. "Tenhle ovladaè 
je radiovì spojen se senzory ve vaší hlavì," dodal na vysvìtlenou. " Po hodinì se to vypne automaticky 
samo - dali jsme tam totiž watchdog, øíkáme mu Cerberus, haha!" žertoval, ale když vidìl, že to 
nechápu, dodal: "No prostì vypínat to nemusíte - ani to nejde," a zase se zasmál, ale nìjak divnì. 
"Už po hodinì?" vyrazilo ze mì zklamanì. 
"Ano, to je z bezpeènostních dùvodù. Ale zato si to mùžete zapnout každý den!" ujistil mì a pøitom na 
mì spiklenecky mrkl levým okem. 
 

Postavil jsem na stolek kvìtiny, zapálil svíce - Dika totiž mìla vždycky ráda romantiku - a nalil jsem z 
láhve Cold Duck, "vin rosé", které jsme si spolu ještì pøivezli z dovolené v New Jersey. Do dvou 
sklenek, pochopitelnì. Nebyl jsem si vlastnì vùbec jist, jestli si budeme moci pøipít, ale udìlal jsem to 
stejnì, pro všechny pøípady. 
 
Vytáhl jsem z kapsy ovládací krabièku a dychtivì jsem zmáèkl ten malý, zelený knoflík. Chvíli mi jen 
tak huèelo v hlavì; mihotaly se mi pøed oèima všelijaké obrazy, nìco jako tunel èi chodba, se svìtlem 
na konci - a najednou jsem byl u ní. 
 
Dika sedìla u stolku a nìco si èetla. Chvíli jsem obdivoval její profil - mìla vždycky takový andìlský 
výraz, když si ètla - a najednou vám mì ta moje touha pøemohla a vzdechnul jsem si, nahlas. 
Pøekvapenì vzhlédla a zeptala se: "Jak to, že už jsi tady, Oro? Pokud vím, tak jsi byl vždycky zdravý 
jako øípa, ne?" 
"No ano, ale já tady nejsem na trvalo, já jsem tu pøes tu virilitu  nebo jak se to jmenuje. Já zase musím 
zpátky na zem." 
"Jo tak, ty jseš tu jen na služební cestì. Tak to chápu," øekla ironicky. "Ty teï pro zmìnu jezdíš na 
služební cesty za manželkou - no to tady ještì nebylo," zasmála se jedovatì a mì vám najednou nìjak 
bodlo u srdce. 
 
"Já jsem ti jen pøišel øíct, jak hroznì mi chybíš, Diko," snažil jsem se vysvìtlovat. "Ty mi taky chybíš," 
prohlásila, ale ne zrovna moc pøesvìdèivì. Chtìl jsem ji za to políbit, ale cukla sebou, jako by ji uštknul 
had.
"Co dìláš?" vykøikla, "Copak nevidíš, že mám èerstvì udìlanou hlavu? Ještì mì rozcucháš!" 
"Já myslel, že tady na tom nezáleží," blekotal jsem zaraženì. Vùbec jsem ji nepoznával - ještì nikdy 
nebyla na mì tak zlá! 
"Jak to, nezáleží? Tobì je všecko jedno, viï? Tobì je jedno, když budu vypadat jako boží dopuštìní, že 
jo? To jsi celej ty! Nikdy ti na mnì nezáleželo!" 

 "Ale Dikoušku (tak jsem jí totiž øíkal jen ve chvílích intimních), vždy já jsem pøišel pøes celou tu velkou 
dálku, jen abych ti mohl øíct, jak se hroznì trápím -" 
 



Pøerušila mì: "To už jsi pøece øíkal, nemusíš to opakovat. Ostatnì neøíkej mi, že jsi tu celou dálku 
šlapal! Ty bys to pro mì urèitì udìlal - ty jo!" 
"Proboha, proè se zrovna teï musíme hádat?" zasténal jsem. 
"Tak já se hádám, jo? No prosím, ja prý se s ním hádám! A kdo to sám za mnou pøišel, co? Pøišla 
jsem snad za tebou já?" vztekala se. "A já bláhová doufala, že se zmìníš, ale ty jsi poøád stejný jako 
døív! Co já jsem se s tebou natrápila, tam na zemi!" a zaèala mi vyèítat všecko, co si jen pamatovala. A 

 pamì mìla Dika vždycky dobrou, bohužel. 
 
A tak jsem jenom poslouchal a poslouchal a pak už ani to ne. Nakonec mì vysvobodil ten automatický 
Cerberus, co odèasoval a virtuální realita se koneènì vypnula. Vydechl jsem úlevou... 
 

Pohlédl jsem na stolek, kde stály ty dvì sklenice vína, kterými jsme si už nestaèili ani pøipít. Unavenì 
jsem jednu zvedl a ještì unavenìji povídám: "Tak na tvoje zdraví, Diko moje drahá!" a hodil jsem to 
naráz do sebe. Hned nato jsem vypil druhou sklenici, teï už pomaleji, tak jak se má víno pít. A ještì 
tøetí a ètvrtou. 
 
Napolo vypitou láhev jsem si pak ještì odnesl do ložnice, i když jsem vìdìl, že Dika nemìla ráda, aby se 
tam pilo. A ještì než jsem ji vyprázdnil, udìlal jsem pevné rozhodnutí, že tu zpropadenou virtualitu 
hned zítra doktorovi vrátím. Už jsem ho vidìl, jak potìšenì øekne: "No tak vidíte, zase jeden vyléèený!" 



 
Autor :  ©Jan Hurych
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V české a anglické historii je je zajímavý případ dvou princezen, které byly ve své době považovány za 
velmi krásné a navíc i neobvykle vzdělané. Obě se staly královnami v zemi, o které nic nevěděly a 
životy obou byly poznamenány tragickým, i když zcela nepodobným zásahem osudu. Jedna byla 
anglická princezna na trůnu českém a ta druhá byla česká princezna na anglickém trůnu . . . 
 

 
 

ANGLICKÁ PRINCEZNA NA ČESKÉM TRŮNU
Alžběta Stuartovna (Elizabeth of Bohemia, 1596-1662)

Narodila se králi Jakubovi (James Stuart - byl 
označován I jakožto anglický a VI jakožto skotský) a 
Anně Dánské. Svou krásu a inteligenci ale podědila 
spíše po své babičce, nešťastné Mary Stuartovně, 
kterou proslulá Alžběta I nechala popravit, prý pro 
zradu, ale spíše hlavně proto, že Mary měla větší 
právo být anglickou královnou, než ona. Stejně to ale 
moc nepomohlo, protože sama zemřela bezdětná a 
králem se stal nakonec právě James, syn Mary. Malá 
Alžběta byla dána na vychování do kalvinistické 
školy, kde byla vedena jako přísná protestantka.
 
Byla štíhlá, krásná a vtipná. Měla ráda lov, jízdu na 
koni a společnost, ve které měla vždy houf 
obdivovatelů. Zapsala se do srdcí Angličanů jako ta 
nejhezčí a nesympatičtější ze Stuartovců a když jí 
nabídl ruku Fridrich Falcký (Frederick V.), národ se 
s ní loučil nerad. Vdávala se, když jí bylo sedmnáct a 

při slavnostech táké hráli Shakespearovu "Zimní pohádku", o zemi zvané Bohemia, ke které 
stratfordský bard dokonce přikouzlil i mořské pobřeží. Tehdy ještě netušila, že za pár let nabídnou čeští 
stavové jejímu manželovi titul českého krále. Říkalo se později, že sice váhal, ale právě její přímluva 
rozhodla, že nakonec nabídku přijal.
 
Opustili Heidelberg, kde jí zamilovaný Fridrich nechal postavit t.zv. Alžbětinu bránu, která je tam 
dodnes a vydali se kralovat do Čech. Cestovali pomalu: Alžběta byla tehdy už těhotná s třetím dítětem. 
V Praze už na ně netrpělivě čekali a rychle je korunovali. Jaká byla pak radost, když se jim tam za dva 
měsíce narodil syn, krerému dali jméno po jeho prapradědkoci, císaři Rupertovi. Dojatí Češi ho 



pokřtili ve Svatém Vítu a hned chtěli, aby batole dostalo dědičný titul českého krále. Ten ovšem dostal 
podle práva prvorozený syn Henry Friderick.
 
To vše se pochopitelně nelíbilo císaři Ferdinandovi II, Habsburkovi, který se domníval, že titul patří 
dědičně jemu a zbytek, jak víme, je už historie. Marně sháněl Fridrich pomoc od německých 
protestantských vládců, dokonce ani jeho anglický tchán mu nepomohl. Přesto vyrazily z Anglie do 
Čech jednotky dobrovolníků, aby bojovali za svou "Queen of Hearts" (Srdcovou královnu), jak jí 
říkali. Po bitvě na Bílé hoře prchal Fridrich s rodinou přes Prahu pod svým praporem s heslem "Diverti 
Nescio" (Obracet neumím), které ovšem najedno znělo spíše ironicky. Dlouho si v Praze nepobyli - 
proto dostal přízvisko zimní král - a nakonec tak spěchali, že málem zapomněli vzít i malého Ruperta.
 
Brzo byla Falc napadena a okupována a tak byla rodina bez království, bez země i bez domova. 
Fridrich se poddával svému neštěstí, ale ne tak Alžběta - byla hrdá, byla Skotka, byla Stuartovna. 
Usadili se v Haagu v Holandsku a své syny poslali do univerzity v Leydenu, kde se navíc i naučili 
několika jazykům (Rupert později i trochu česky). Když se pak jejich prvorozený syn utopil při srážce 
lodí, nešťastný otec, který byl při tom, ho dlouho nepřežil. Celá tíha starostí teď ležela na Alžbětě. Byli 
chudí a tak nezbylo, než poslat Ruperta a Maurice (který se narodil do po něm) do války, která trvala - 
pokud si to ještě pamatujete - celých třicet let. V ní byl Rupert zajat, vězněn v rakouském Linci a 
později propuštěn na dobré slovo od Ferdinanda III. Druhorozený syn - Charles Louis - zatím marně 
usiloval o získání své Falce zpět. To se mu podařilo až po Westfálském míru, ale byla to už jen 
západní polovička země, druhou zabralo Bavorsko.
 
Po svém propuštění se Rupert vrátil do Anglie - právě včas, protože začínala občanská válka, 
parlament versus král. Přidal se pochopitelně na stranu krále Karla (Charles I., jinak ovšem také jeho 
strýc, jelikož byl bratr Alžběty). Osvědčil se jako zdatný generál královy strany (Cavaliers) a sloužila s 
ním řada veteránů, které si přinesli své zkušenosti ze třicetileté války domů, mimo jiné právě i jeho 
bratr Maurice. Díky neschopnosti pak král Karel ztratil nejen válku, ale i hlavu a to doslova. Rupert 
odešel do emigrace, kde se spojil se svým synovcem, pozdějším Charlesem II.. Dostal od něj právo 
napadat lodě Commonwealthu - jak si tehdy Cromwellova diktatura říkala - a svými "úlovky" pak 
podporoval odboj royalistů.
 
Cromwell zemřel a Angličani si zavolali mladého krále zpět. Nastal doba prospěchu - není divu, že mu 
začali říkat "dobrý král Karel". Nějakou dobu mu dělal Rupert admirála, ale později se věnoval víc 
věcem civilním: byl zakládající člen Královské společnosti věd a prvním guvernérem společnosti 
Hudson Bay , které patřilo půl Kanady, tehdy ještě zvané Země Prince Ruperta. Dostal to vlastně 
darem za své služby králi, když byl ještě v emigraci. Společnost se hodně zasloužila o vývoj Kanady a 
doposud existuje.
 
Charles Louis, teď už konečně zase falcký vládce, se k matce příliš dobře nezachoval. Když ji anglický 
parlament přestal vyplácet finanční podporu, nepomohl jí a dokonce ji naznačil, že by nebylo z 
politických důvodů dobré, aby žila ve Falci. Anglický král jí sice pozval zpět do Anglie, ale ona už 
radši zůstala napořád v Haagu, ve svém paláci. Tam byla středem obdivu a hlavně českou královnou, 
kterýžto titul si podržela až do své smrti a nikdo jí ovšem také jinak neřekl. Finančně ji podporoval 
anglický lord Craven, který byl do ní zamilován a hlavně byl na to také dost bohatý. Přesto musela 
často vzít svůj perlový náhrdelník české královny a prodat ho, než ho pak on - či někdo jiný - zase 



vykoupil zpět.
 
Podobně jako její matka, měla také víc dětí: kromě už uvedených čtyř synů měla ještě dva Filipa a 
Edwarda. Edward se oženil s katoličkou, což musela být rána pro Alžbětu, která jednou dokonce 
prohlásila o Rupertovi (když ho v zajetí Habsburci sváděli ke změně víry), že by bylo lepší, aby byl 
mrtvý, než katolíkem. Obavy to ale byly zbytečné, protože Rupert vůbec nebyl nábožensky založený. 
 
Dcer měla pět: Louisu, Henriettu Marii, Charlottu, Elizabeth a Sofii. Louise, která zůstávala s matkou 
v Haagu, se zamilovala do francouzského šlechtice jménem Jacques de l'Epinay, který se pak někde 
chlubil, že se těší nejen přízni dcery, ale dokonce i matky. Historka byla zřejmě vymyšlena tak, aby 
Elizabetině rodině ublížila a tak syn Filip , kterému bylo tehdy devatenáct, jednou potkal Epinaye na 
ulici a rozčílil se tak, že ho na místě zabil. To ovšem skandálu nepomohlo; Filip rychle utekl před 
zákonem a dal se do služeb jako voják v Italii, kde byl později zabit. Louise, která studovala malířství 
u Honthorta (některé její obrazy byly dokonce mylně přisouzeny jemu), nakonec také utekla z domova, 
protože chtěla přejít na katoličku. Uražená Alžběta ji nechala hledat zatykačem. Rodina si asi 
oddechla, když Louise odešla do kláštera Maubuisson u Paříže, kde se stala abatyší a dožila se 
osmdesáti osmi let. Její sestra Henrietta Maria si vzala Transylváského prince Rakoszyho, ale pět 
mesíců po svatbě zemřela.
 
Dcera Elizabeth se věnovala vědě; byla prý v té době nejvzdělanější ženou v Evropě. Psala si s 
Descartesem, který jí dokonce napsal věnování do své knihy Principia Philosophie, tak si jí vážil. Také 
ona se později stala abatyší, ale v luteránském klášteře. Nejmladší dcera Sophie, ze všech nejkritičtější 
k vlastní rodině, si vzala hannoverského vládce Jiřího. A tak se stalo, že když se anglický trůn upráznil 
po odchodu protestanta Wiliama Oranžského, který vládl spolu se svou ženou Mary, dcerou Jamese II 
(bratra Karla II), navrhli Angličané trůn jejímu synovi Jiřímu (Georg I., od roku 1714) královskou 
korunu. Tak se dostal hannoverský rod na trůn právě díky startovské krvi, údajně proto, že hrozilo 
nebezpečí od jiné stuartovské větve, od Jamese II, která byla sice uznávána v cizině, kde žila v 
emigraci, ale pro Angličany jaksi příliš katolická. Její poslední potomek, Charles Edward Stuart 
(Bonnie Prince Charlie) sice zorganizoval povstání ve Skotsku (1746), ale to bylo krvavě potlačeno, 
Charlie stěží zachránil svůj život a do své vlasti se už nikdy nevrátil.
 
A tak se na trůně usadili ti z Hanoveru, poslední pak královna Victorie. Ta si vzala za muže Alberta 
von Saxe-Coburg-Gotha a tak její syn, Edward VII, který byl už vlastně převážně Němec, raději 
změnil rodové jméno na Royal House of Windsor a jestli nezemřeli, tak tam vládnou dodnes :). 
 
Toho všeho se už Alžběta Česká pochopitelně nedožila. Zemřela tiše, v šedesáti šesti letech, vzdálena 
od svých Čech i od své Anglie. Rupert, který se pak stal guvernérem zámku ve Windsoru, kde se 
věnoval svým malbám a technickým vynálezům, ji následoval po dvaceti letech. V jeho pozůstalosti se 
našel i perlový náhrdelník české královny, který se mu předtím konečně podařilo najít a vykoupit zpět. 
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V české a anglické historii je je zajímavý případ dvou princezen, které byly ve své době považovány za 
velmi krásné a navíc i neobvykle vzdělané. Obě se staly královnami v zemi, o které nic nevěděly a 
životy obou byly poznamenány tragickým, i když zcela nepodobným zásahem osudu. Jedna byla česká 
princezna na anglickém trůnu a ta druhá byla anglická princezna na trůnu českém . . . 
 

ČESKÁ PRINCEZNA NA ANGLICKÉM TR ŮNU
Anna Česká (Anne of Bohemia, 1366-1394) 

Vdávala se - lépe řečeno byla vyvdána, jak už to tehdy 
bývalo - za anglického krále Richarda II, který byl zároveň 
synem Černého Prince a vnukem krále Edvarda III. Oba tito 
jeho předkové kdysi mistrně porazili větší (podle jedné 
kroniky dokonce desetkrát) spojeneckou armádu 
francouzského krále a Jana z Lucemburku v bitvě u Kresčaku 
(1346). Tam už také bojoval a byl zraněn mladý Karel IV, 
její otec. 
 
Karel (Čtvrtý, jako císař římský a První jako král český) 
dostal své jméno při biřmování ve Francii a to po svém 
strýci, francouzském králi. Byl tam totiž už jako sedmiletý 
poslán svým otcem k Janově sestře, francouzské královně 
Marii. Říkalo se, že Jan ho poslal do ciziny, aby snad česká 
šlechta - které se nelíbilo, jak Jan pustoší české království - 
nedostala náhodou nápad, že malého prince unese a prohlásí 
za svého krále. Francouzský král si chlapce zalíbil a ačkoliv 
byl sám "písma neznalý", jako většina tehdejších králů, dbal 

na to, aby se Karel naučil číst a psát a tak mu přidělil i dobré učitele. Že se Jan a jeho syn příliš rádi 
nikdy neměli, bylo každému jasné a že Karel těžce nesl, jak Jan ožebračuje českou zem, to jistě také. 
Dokazuje to konečně i to, že později s ním, to už jako správce českých zemí, uzavírá Karel dohodu 
(1342), podle které nesměl Jan dva roky vkročit do Čech a na oplátku dostal pět tisíc hřiven stříbra. A 
jak bylo tehdy všude dobře známo, peněz měl král Jan pořád zapotřebí - a pořád málo. 
 
Deset let ve Francii ale nedokázalo Karla odcizit od jeho matky, Elišky Přemyslovny, a také jeho první 
cesta domů (1333) vedla do Zbraslavského kláštera, kde byla jeho matka už tři roky pochována. A byla 
to jistě láska k jeho matce, kterou deset let neviděl, láska, kterou si přenesl na českou řeč a národ. Když 
se totiž vrátil, neuměl už vůbec česky a musel se znovu učit - a tak ke čtyřem jazykům, které ovládal, 
přibyl pak i jazyk jeho matky. A ač všechny jeho manželky byly cizinky, "doma" u císaře se muselo 



mluvit česky. Však si také Anna s sebou na svou svatbu do Anglie vezla i evangelium, psané česky, 
německy a latinsky. Ale to předbíháme. 
 
Styk s Angličany se vlastně vyvinul přes Francouze, už od té doby, co si král Edvard II vzal za 
manželku sestru francouzského krále, která mu pak ale i s jejich synem (později Edvardem III) a 
milencem utekla do Francie. Tam si také Edvard III vzal za ženu dceru krále Francouzů. Později se 
jeho matka se svým milencem vrátila do Anglie, kde pak společně porazili Edwarda II. A králem se 
stal Edward III, který později se svým synem, zvaným Černý Princ (podle barvy jeho brnění), porazil 
u Kresčaku (1346) spojenecká vojska francouzského krále. Černý Princ, muž statečný a spravedlivý, si 
po bitvě dal z úcty k neméně statečnému, bohužel už méně živému Janovi Lucemburskému do erbu 
jeho tři pštrosí pera a heslo. A když později (1348) Ludvík Braniborský chtěl na trůn římského císaře 
proti Karlovi IV dosadit právě onoho anglického krále Edwarda III, poslal Karel do Anglie poselství, 
které tam dojednalo, že se Edward nebude ucházet o římské císařství a Karel na oplátku zase nebude 
pomáhat Francii s nároky na anglický trůn. Dohoda ta pak byla navíc potvrzena anglickým poselstvím, 
které zase tehdy přijelo do Prahy. 
 
Černý princ, který měl po smrti svého otce trůn převzít, ale svého otce nepřežil, zemřel totiž rok před 
ním. A tak to byl jeho syn, Richard II, který se tehdy stal ve věku 11 let králem - a dali mu 
pochopitelně regentské rádce, kteří za něj nějakou dobu vládli. V roce 1382 si pak vzal za ženu právě 
naši Annu Českou, v té době "už" šestnáctiletou. Ríša byl sám už také "dost" starý, bylo mu sedmnáct. 
Sňatky se tehdy totiž uzavíraly poměrně brzo, tak například Karel IV byl oženěn s Blankou z Valois, 
když jim oběma bylo sedm let. Anna ovšem byla od svých dvanácti let napůl sirotek, protože v době 
její svatby (20 ledna 1382) už Karel odpočíval čtyři roky ve své hrobce ve chrámu svatého Víta. Dožil 
se tedy šedesáti dvou let, na tu dobu poměrně dlouhého věku. 
 
Mladičká česká princezna toho o té vzdálené zemi zvané Anglie příliš nevěděla, ani její matka, Eliška 
(Alžběta) Pomořanská, která si dokonce nechala tu neznámou "Anglii" pořádně přešetřit, jestli je to 
vhodné místo pro její dceru. Anna prý byla, podle anglických pramenů, velmi krásná a přičiněním 
svého otce i vzdělaná. Odcházela z domova nerada, nevěděla, co ji čeká, ale poslechla, koneckonců 
která žena by odmítla možnost stát se královnou? A kromě zmíněného evangelia si s sebou vezla i 
obrázek kaple svaté Anny, její patronky, který dostala od jeptišek z kláštera sv. Jiří na Hradčanech. 
Navíc s sebou dostala i české služebnictvo a jakožto dívka vzdělaná, ještě učitele a kněze, doktora 
Faulfashe (Faulfaše?), který po studiích v Heidelberku, Kolíně a Paříži, učil na pražské univerzitě a 
byl navíc skvělý kazatel. 
 
Anna si Richarda na první pohled zamilovala, koneckonců byli stejného věku a jako ona i on měl rád 
literaturu a hudbu. Byla pravou dcerou svého otce: dovedla se nejen přizpůsobit, ale naopak, kde o 
něco opravdu šlo, prosadit svou. Richard - ten jí byl přímo unesen, miloval ji upřímně a hluboce. 
Prožili spolu dvanáct let, vcelku šťastných a poměrně klidných, zatímco svět kolem nich se měnil a 
blížila se bouře. Její milá povaha jí u Angličanů vynesla přízvisko "dobrá královna Anna". Mimo jiné 
se proslavila i tím, že zavedla dámské sedlo, na němž sedí ženy na koni víceméně stranou - do té doby 
se totiž jezdilo jen rozkročmo. Sedlo se brzy stalo populární, i když se objevila pověra, že to vede k 
potratům. V případě Anny to ovšem neplatilo: pravda je, že nikdy s Richardem ani neotěhotněla. Vina 
byla asi na něm, protože ani se svou druhou ženou neměl žádné potomky. Jejich idyla však byla 
tragicky přerušena její smrtí. Anna zemřela nenadále - v červnu 1394 - na mor, kterému se říkalo 



"letní", tedy ne na nějakou epidemii. Dnes už se asi sotva dovíme, co to bylo za nemoc. Umírala jen 
krátkou dobu a skonala v jejím oblíbené paláci v Richmondu, ve věku 28 let. 
 
Richard byl její smrtí těžce zasažen: byla mu nejen manželkou, ale i přítelkyní; měli stejné zájmy a 
vůbec si hodně rozuměli. Dlouho truchlil a ze své ztráty se vlastně nikdy nevzpamatoval. Jelikož 
neměl dědice, šlechta ho nutila, aby se znovu oženil. Dva roky odolával a pak si vzal sedmiletou 
Izabelu z Valois, dceru krále Francie. Byla to svatba čistě politická, která měla konečně zamexit 
ustavičným bojům Anglie s Francií. Na Annu ale Richard zřejmě nemohl zapomenout a Angličané, 
kteří ji měli rádi, také ne. Jeho manželství s Francouzkou je naopak popudilo, specielně jeho strýce, 
vévodu z Gloucesteru, který proti němu bouřil a prohlašoval Richarda za zrádce. Richard ho zajal a 
nechal popravit - bez soudu, což mu také hodně uškodilo v očích Angličanů. Po smrti Anny se začal 
Richard měnit: prováděl politiku násilí a byl v ní nemilosrdný. Několik hlavních šlechiticů nechal 
popravit, jiné poslal do vyhnanství. To se mu vymstilo, neboť po několika letech byl zajat armádou 
svého synovce, vévody z Herefordu, který se zrovna vrátil z exilu. Richard byl přinucen abdikovat 
(1399) a byl roku 1400 zavražděn na hradě Pontefractu, kde byl předtím uvězněn, ale to už jistě znáte z 
poslední scény Shakespearova Richarda II. Vévoda z Herefordu se pak stal králem Jindřichem IV. 
 
Anna odpočívá vedle svého manžela v místě vyhraženém pro anglické krále a královny, ve 
Westminster Abbey. Na jejím náhrobku je její socha - má dlouhé vlasy a mírumilovný výraz ve tváři, 
který asi ještě zdůrazňoval její krásu. Podobně jako její matka, byla Anna královnou vlídnou a 
dobrotivou. Není o ní známo, že by lámala podkovy holýma rukama jako její matka - asi sotva, byla 
spíše povaha něžná, citová a jemná. Do veřejného života se příliš nepletla, to ostatně v té době nebylo 
ani ženám doporučováno. Jen v jednom případě si to neodpustila: postavila se totiž na obranu 
profesora teologie a filozofie z Oxfordu, Johna Wycliffa, který tvrdě káral nešvary církve, za což byl 
dvakrát exkomunikován. Profesor Faulfash se totiž Vycliffem nadchnul a brzo i Anna. Byla to hlavně 
asi její zasluha, že ač byli jeho příznivci - Lollardové - v Anglii pronásledováni, doktor Vycliff se po 
ztrátě profesury mohl uchýlit do ústraní a tam dožít svůj život v klidu (zemřel r.1384). 
 
Wycliffova bible, cenný přínos pro teologii i spisovnou angličtinu, pak spolu s jeho učením putuje zpět 
s profesorem Faulfashem do Prahy, kde se tento také hned dá do kázání. Kněží se staví proti němu a 
úloha teologicky dokázat nesprávnost jeho učení připadla Mistru Janu Husovi. Ten ale s údivem 
pozná, že na tom něco je, začte se do Vycliffa a za nějakou dobu začne dokonce sám kázat proti 
zlořádům kněží a mnichů. Navíc ještě přeloží do češtiny Vycliffovu knihu Triologues. To už je ale 
kritiků více. Připojí se k němu i Jeroným Pražský, který sám pobýval v Oxforu a prohlašuje se za 
Vycliffova žáka, a brzo i jiní. 
 
Napadení církevní hodnostáři se ovšem stěžovali králi, ale Václav IV - Annin bratr - se postavil na 
Husovu obranu. Však byl Hus nejen zpovědník královny, ale i hodnostář Karlem založené a Václavem 
pak počeštělé Pražské univerzity. Hus byl nicméně papežem exkomunikován a zatím, co se Vycliffovy 
knihy pálily na hranicích, u Rýna se už připravovala jiná, přímo pro Mistra Jana. Později si vzpomněli 
i na Vycliffa, vykopali z hrobu jeho kosti a spálili je také na hranici, ale hnutí, jehož byl zakladatelem a 
které v Čechách našlo úrodnou půdu, už zastavit nemohli. 
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se narodil ještě před světovou válkou (druhou, ne 
první!) v Libni, kde také povětšině vyrůstal, do 
necelých pěti stop a sedmi palců. Velký kus mládí 
procestoval v tramvaji číslo 14, ať už jako študák 
směrem na Karlák nebo, s přesedáním, do Dejvic - to 
když tam učil na Technice. Naposledy použil pražské 
tramvaje v roce 1969, směrem na letiště v Ruzyni, kde 
jeho stopa záhadně mizí.  
 
Objevuje se až v Anglii, kde se zabýval převážně 
mytím oken ve výškových budovách. Z té doby také 
pochází jeho systém, jak umýt až 95 oken denně - 
nápad, který byl o čtvrt století později kýmsi 
okopírován jakožto Windows 95. A opět se nám stopa 
ztrácí na letišti, tentokrát je to londýnský Heathrow.  

 
Zatím však jeho hledání "cesty na severozápad" pokračuje v Montréalu, kde to vypadá, 
že se už usadí. Dělá tam pro kompjútrovou firmu z USA, ožení se a začíná pomalu 
počítat, kolik let mu ještě zbývá do penze. Po devíti letech ho to počítání asi přestává 
bavit, protože jeho stopa končí opět na montrealském letišti se jménem Dorval (bez 
háčku). V Torontě, kam měl namířeno, pak pobude necelých deset let. Z toho čtyři roky 
lítá pro CSA (opět bez háčku, neboť to je Canadian Standards Association) a certifikuje 
počítače v USA a Japonsku. Konečně se rozhodne: odstěhuje se nahoru na Huronské 
jezero, koupí si tam dům a dělá tam na elektrárně (no spíše uvnitř, občas i v reaktoru).  
 
Když se ale dozví, že v Saskatoonu (což je tři tisíce kilometrů na SZ - zase ten 
severozápad!) hledají někoho, kdo umí navrhovat elektrárny, jeho stará cestovatelská 
vášeň se zase znova probudí. Usadí manželku Aťu za volant jejich krytého vozu, sebe 
umístí s mapou vedle ní a zatímco jejich pes (psina?) Tara se pohodlně roztáhne na 
zadním sedadle, vyjedou. Po třech letech a zimách - zimou se tam míní teplota kolísající 



mezi mínus třiceti a mínus padesáti stupni Celsia - se rozhodnou, že ten zbývající půl 
roku už tam na prérii stráví Honza sám, zatímco Aťa se vrátí, aby ochraňovala jejich 
dům v Kincardinu před cyklony (těch je tam víc než tornád, je to totiž u vody).  
 
Po roce se pak vrátil i on, i když dělal ještě rok v Missisauze u Toronta. To už se ale 
vídal s manželkou alespoň o víkendech, i když cesta autem tam a zpět mu trvala šest 
hodin. Konečně odešel do penze, prý aby mohl ušetřit na benzínu a také graciézně 
stárnout. To se mu pořád nedaří - tedy ta graciéznost - protože na to nemá dost času: má 
už na svědomí tři časopisy - Hurontarii, tu vedl ji 4 roky, dokonce dvojjazyčně, pak 
Příložník (3 roky) a teď už zase čtvrtý rok Enigmu, což už je vlastně i portál, kde má 
řadu spolupracovníků a stránek včetně jedné o Vojničově rukopisu. Také kdysi psal do 
Vědy i Neviditelného Psa, do ArtFora a sem tam mu vyjde nějaká ta reportáž či povídka 
v českých novinách. Ani to mu ale nestačí, tož si ještě vytvořil vlastní edici 
elektronických knih nazvanou KNIHY OFF-LINE, kterou, jak vidíte, pilně doplňuje, 
nejen textem, ale i svou grafikou. Má tam už přes sto knih, pochopitelně tam jsou 
některé i od jeho kolegů. 
 
Občas ještě cestuje, většinou už jen za své. Na těchto cestách je často považován za 
Skota, hlavně když dává spropitné. Z kádrového posudku vyplývá, že se zapojil pouze 
jednou, do elektrického obvodu vysokého napětí a to ještě omylem. Také se přiznal, že 
nemá žádné tajné ani veřejné konto ve Švýcarsku, čehož ale upřímně lituje. O své 
bohaté zkušenosti z cest se rád dělí s kamarády u piva.  
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