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Název : ESEJEX

ÚVOD.
Sekce ESEJE byla už od počátku SFingy základní sekcí našeho časopisu.
Nebyly tam jen eseje, ale i úvahy, komentáře, povídky, články i scifi. Mělo to
svým způsobem nahradit původní sekci Hurontarie (vznikla 1997), kde byly
všechny sekce - tj celé číslo - jako jedne fajl. Ten fajl byl kdysi pro jeden
megabajt a pohodlně se stáhl a pak mohl číst kterýmkoliv browserem, ale už
mimo net. Byl totiž napsán v jazyce HTML tím se obešla nutnost mít ještě jiný
program na čtení , např. Word, PDF a podobně.
Ale jak počítačové paměti a rychlost narůstaly, čtenáři chtěli ještě obrázky. S
pokrokem přišlo i rozdrobení na podfajly, tj. každý článek měl pak svůj jeden
fajl a v čísle tak bylo až 20 fajlů (počítaje i obrázky). A tak vznikl Příložník,
později Enigma a nakonec SFinga - a u té jsem už zůstal. Obsah i forma se
měnily, stejně tak jako se měnila doba. Program zůstal stejný: byl to časopis,
který se věnoval věcem, které Čechy spojují, ne na ty, které je rozdělují,
například politika. Náplní tedy měla být kultůra. sofistikovanost a zábava.
Jendotlivé články a povídky jsem dal do archivu a později rozházel, abych je
zase spojil podle tématu do jednotlivých knih Tak vznikly knihy povídek,
humorných povídek, filozofie a recenzí, cestopisy z Ameriky, Anglie i Japonska
a učebnice "UMÍME . . ." (tj. PSÁT, ČÍST, MLUVIT, UČIT SE atd.) kde jsem
shrnul moje zkušenosti v pedagogice a nové metody učení za posledních 40 let.
Učebnice byly obzvláště populární, používali je studenti i graduanti a někteří
pedagogové na nich i dokonce i založili své práce. Ne že by je opsali ale
rozvedi je dál, což mě obzvlášť potěšilo. Tato pýcha mě ale nesvedla: odolal
jsem návrhům čtenářů, abych je vydal i knižně, , rozuměj vytištěné na papíru.
Zkušenosti mých známých - spisovatelů - totiž byly takové, že s tím bylo hodně
práce a nic z toho- jen vám zůstala ve sklepě hromada knih, které jste museli
sami prodat, abyste si alespoň uhradili náklady. Celkem vzato elektronická
verze navíc umožnila studentům knihy snadno kopírovat a používat, víc než by
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papírová verze kdy dokázala.
Takže elektonika mi podala pomocnou ruku a moje knihy se sice nikde
neprodávají, ale už je četly tisíce lidí. Mnohé byly opirátovány a jak víme,
piráti nebudou kopírovat knihy, které nikdo nečte :-). Poslední dobou se
publikování mých knih na netu ujaly i některé servery, které umožňují čtení
mých knih přímo na netu, třeba na tabletu. Asi jim to dělá dobrou reklamu,
protože jinak se moje knihy už předtím daly číst na netu a to ve dvou formátech
( HTML, neboli Web, a PDF, forát Adobe). také oniz toho nic nemají,, když to
publikují, ale je to pro ně zřejmě dobrá reklama.
Jiná sekce SFingy, BUX, pojednávala o elektronických knihách a čtečkách.
Články z ní jsem už nedávno vydal jako knihu BUX. Byla to reakce na to, že
mnozí čtenáři namítali, že články jsou rozházené v našem archivu a chtěli něco
jako kompendium všech článků o čtečkách, tabletech, hárdvéru i softvéru.
Čtečka či tablet navíc umožňují knihu číst v místech, kam se laptop nevejde či
kde se nedá dělat nic jiného, než čekat a číst: v čekárně u lékaře, na úřadě, v
tramvaji anebo i v porodnici (ačkoliv pochybuji, že by se zrovna tam mohl
čekající otec na jakékoliv čtení vůbec soustředit :-).
Čtečka má nejen výhodu, že je menší než laptop (některé se vejdou i do kapsy),
ale je i lehčí (nepotřebuje harddisk ani CD mechaniku a i baterka jí déle
vydrží. To samé platí i pro tablety, které navíc umí plno dalších věcí než jen
sloužit jako čtečka. Tablety totiž umějí pracovat i jako přehrávačky audio či
video klipů, případně se s nimi dá brouzdat na netu i v jiných kalužích,
telefonovat a dens už i skypovat.
Po vydání sekce BUX jako samostatnou knihu jsem tedy nyní vydal další sekci,
ESEJEX, také jako knihu. V této knize jsou ovšem jen eseje, povídky a quasifilozofické úvahy pro obyčejný život - a navíc jen z posledních pár let. Je to
teda kniha lehká, obsahem i formou. Čtení je totiž především zábava a doufám,
že i vás to pobaví, jako bavilo mě to psál. I psaní totiž může být adikce a u mě
vždycky bylo. lepší hobby jsme si ani nmeohl přát . . .
Jan B. Hurych, Kincardine, Ontario. P.S. Naše knihovna knih zdarma je zde
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Název : OTAZNÍKY A DOTAZNÍKY.

Přiznám se, že zásadně nevyplňuji dotazníky, jen pod trestem smrti. Proč? Inu
mám k nim averzi. Většinou je vymýšlejí ti nejpitomější úředníci u firmy,
zaměstnanci zbytečných korporací či dokonce vlády, synovcové a neteře pana
ředitele, kteří dostali job a protože "informace je síla", myslí si, že se tak něco
doví a udělají kariéru. Sami ovšem žádné zkušenosti nemají, což se lehce
pozná už podle těch idiotských otázek . . .
OTAZNÍKY A DOTAZNÍKY.

Ne, nejde mi o to, že se mě ptají na mé soukromé, osobní věci - docela rád jim
napíšu, že náš historický rod už dávno zemřel po meči či že dědeček se
vyznamenal tam u Králového Hradce - ať se něco doví , ne? - ale ty opravdu
blbé otázky prostě nesnáším. Když jsem jednou přiletěl s manželkou na
dovolenou do Phoenixu v Arizoně, řekl jsem celníkovi na otázku, kde budeme
bydlet, že "v Bílém domě", ale rychle jsem dodal, že to je jen vtip, že budeme
bydlet v hotelu, Zeptal se ve kterém. Už už jsem chtěl říci "Jo, vy jich tady
máte víc?" ale Aťa mě předběhla a honem řekla, že ještě nevíme. kde.
O celnících, policajtech a seržantech se všeobecně ví, že se rádi ptají, ale
pozor: oni nejsou tak zvědaví, oni to mají v náplni práce. U nich se také musí
opatrně, protože nevíte, co s tou informací udělají; z kosmopolity by klidně
udělali komunistu. U dotazníků je to jiné - tam je jasné, že se vyplněné
dotazníky zcela určitě vyhodí, protože jinak by třeba vůbec nepotvrdily ty
závěry, které už z nich předem byly udělány :-).
Ano, statistické závěry, jak jinak? Jeden krásný kreslený vtip jsem četl v
torontských novinách: manželský párek leží v posteli, patrně po milování.
Manžel si čte v novinách a povídá: "Drahá, tady pišou, že průměrná kanadská
rodina souloží 1,2 krát týdně. " A neuspokojená manželka mu na to odpoví:
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"No jo, tak tohle právě bylo těch 0,2." Ano, statistika je mocná . . .
Nesmím tu zapomenout na byrokraty - u nich se právě nejvíc projevuje mocná
síla papíru, dotazníků a regulí. Někdy se tím ovšem mohou dostat do
začarovaného kruhu, jako jedna vrátná v Alabamě. Prováděl jsem tam
certifikaci počítačového systému a byl mi přidělen k ruce jeden místní
inženýr. Ten mě kromě jiného též pozdě večer vodil ven skrz vrátnici a tam
mě vždy "odepisoval" ve velké, černé knize, vrátná už tam ovšem nebyla.
Jednou ale chudák zapomněl a vrátná, typická wágnerovská Brunhilda, mě
ráno nechtěla pustit dovnitř. No já pospíchal, snažil jsem se jí vysvětlit, že už
na mě čekají, ale nechtěl jsem toho inženýra přivést do průšvihu.
Přemlouval jsem tu majitelku perníkové chaloupky, aby mě pustila, ale nich
platno. I nezbylo, než abych jí vysvětlil, jak to bylo, ale jméno toho nebožáka
jsem si radši "nepamatoval" - řekla, že hned, že ho nahlásí. Na její dotaz jsem
jen řekl, že to jméno znělo něco jako Depardieu, doufaje, že nikdo takový tam
nebyl zaměstnán. Prohledala celou knihu, ale opravdu tam nebyl :-). Odtušil
jsem, že mám asi špatnou paměť, to víte, my z Kanady, ale že mě opravdu
nutně nahoře potřebují, hlavně můj podpis na certifikaci. I slevila, že mě tedy
dovnitř pustí, ale ať nejprve podepíšu ten odchod a pak teprve příchod.
Jenže já začal děla fóry: "To bych musel nejprve dovnitř, jinak bych lhal nemohu přece podepsat, že odcházím, když tam už nejsem. Na druhé straně,
"dodal jsem, "ale nemohu ani vlézt dovnitř a podepsat ten odchod zevnitř, což
by bylo sice správné, ale nejprve bych musel porušit pravidla a vlézt nelegálně
dovnitř. Mohl bych ale zase nejprve venku napsat příchod a pak zevnitř napsat
odchod, ale to by zase bylo časově nesprávné."
Spletl jsem ji dokonale a byla z toho opravdu zoufalá. Navrhl jsem jí, že mohu
podlézt branku, která byla vlastně sklápěcí prkno, však to znáte, a odepsat se,
podlézt zpět a zapsat příchod a vejít znovu dovnitř. Koneckonců počet
podlézání by souhlasil a jako Kanaďan nepodléhám zákonům USA. Ráda
přistoupila na tu bláznivou komedii. Už už jsem chtěl podlézat, ale ještě jsem
se perverzně ozval: "Moment, otočte se prosím ke zdi, to jako že mě nevidíte,
jinak byste se stala spolupachatelkou." Poslušně se otočila a já při té hře na
slepou bábu (a hele, vtip) to provedl přesně podle mého scénáře. Když jsem to
pak vykládal tomu inženýrovi, hrozně se smál : "To jste udělal dobře, ta baba
princmetálová si to zasloužila."
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Jindy zase - to bylo u jedné firmy ve státě New York - jsem opravoval počítač
vyrobený u nás v Quebeku a bylo mi řečeno, že tam mají unie , to jako odbory
a že mi pošlou svého technika, jen abych na nic sám nešahal, že vše mohou
dělat jen odboráři a že by jim to pak odbory zavařily. Když došly očekávané
zdroje, nemohli je zase najít i nabídl jsem se, že je najdu; že je na rozdíl od
nich je vizuálně poznám. Znova mě dali varování, jen abych krabice proboha
sám nestěhoval. Našel jsem je lehce, byly o patro níže. Napadlo mě dát si ruku
na šál a předstírat, že ji mám zraněnou. Jeden ochotný zaměstnanec mi hrozně
rád pomohl a šoupl to do výtahu a ještě jel se mnou a zase je šoupl ven.
Možná, že to byl i odborář. S radostí jsem pak oznámil, že už jsou bedny na
světě a dokonce na našem patře. Styčný inženýr se znovu rozklepal: "Nesahal
jsi ne ně, ne? " Ujistil jsem ho - pod přísahou - že opravdu ne. "A jak jsi to
dokázal?" zeptal se jako blb. "Hele," povídám, " vy máte svoje tajemství, já
zase moje" . Ta příhoda má ještě dovětek. V neděli jsem do fabriky nešel, ale
ten jejich unionovaný technik ano, asi aby si přivydělal. Podařilo se mu
dokonce oba zdroje spálit, takže jim to odboráři stejně doslova "zavařili" :-)

Ale zpátky k těn dotazníkům a otázkám vůbec. Kdysi jsem napsal napjatě
očekávanou (podle slov mého šéfa) technickou zprávu, asi padesát stránek.
Byla asi dost důležitá, protože měla být předána na ministerstvo a spěchala.
Dělal jsem na ní přes výkend, celý otrávený, neb to bylo zadarmo. Napadlo
mě, ze vzteku, dát do textu nenápadnou větu: "Kdo jste se namáhal a dočetl
jste to až sem, dejte mi prosím vědět", plus mé telefonní číslo. Už den na to
jsem si ale začal dělat starosti, co se stane, až se to prošvihne - asi přijdu o
práci. Dodnes ale marně čekám na zavolání. . .
V roce 1968 navštívil Prahu herec Kirk Douglas. Udělali s ním interview, ale
po pár otázkách se Kirk naštval a zeptal se slečny redaktorky, jestli také nemá
nějaké inteligentní otázky. No jo, neměla - asi nevěděla, že otázky, před námi
ležící, se musí umět postavit tak, aby dobře seděly . . .
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Podobně jako vám, i mě chodí pošta. Píší mi přátelé, píšou i čtenáři a dokonce
i lidé, kteří nejsou ani to ani ono. Dopisů jako nastláno a je pochopitelné, že
když se pošta tak rozmohla, kvalita korespondence nutně klesla. Při dnešní
lavině dopisů se lidé neobírají nějakou tou etiketou, kterou ještě u papírové
pošty dodržovali. Dříve se lidem psalo, dnes jim jen "emajlujeme". Dokonce i
milostné dopisy - které se dříve schovávaly a ovazovaly stužkou, se dnes jen
přesunou do složky "ulož" anebo - ještě častěji - se jen vymažou.
Milostné dopisy už nedostávám, ale zato se mi stane, že se mi přes den
nahromadí až sedmdesát dopisů, přitom často až pět od jedné osoby anebo
jedna - ale stejná - od pěti osob. A nejen to: každý dopis má nejméně jednu až
pět těchto příloh, které mi zasekávají poštu a navíc ztrácím čas jejich
mazáním. A to prosím od lidí, kteří si stěžují, jak je salesmani otravují
telefonem!
Jiní lidé si myslí, že když místo jednoho dopisu s pěti přílohami pošlou pět
dopisů - každý s jednou přílohou - že tím celý problém zasekávání vyřeší.
Omyl, nevyřeší. Naopak: něco se pak zasekne ve mně a takové dopisy pak
mažu už bez otevření - zrovna jako ty, kde mi píší, že jsem vyhrál milion. Jak
to poznám? Lece: podle textu v Předmětu (Re:), například: "tohle nelze
nečíst". Ujišťuji vás, že to lze nečíst a dokonce °i s potěšením :-). Pokud mě
ale chcete opravdu dorazit, pošlete mi dopis bez vyplnění Předmětu, ten sice
také mažu bez přečtení, ale trápí mě pak představa, že jsem vymazal něco
cenného :-) :-) :-).
Nejhorší je to ale s filmovými klipy: mám pár přátel, kteří mi posílají cenné
klipy a dokonce se už naučili posílat mi jen linky na ně. Nebudu je jmenovat,
ale doporučuiji to srdečně i těm ostatním. Ti ovšem většinou linky neznají, ti
jen celé klipy kopírují z pošty, tak jak to dostali. Asi si neuvědomují, že
některé klipy dostávám až pětkrát. Co si o těch pisatelích , co mi takhle
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"odpálkovávají" klipy, myslím, raději psát ani nebudu, většina klipů je totiž
mimo běžný vkus. Naštěstí takový email lehce poznám: většnou o něm
odesílatel píše, že "to nemohl neposlat" nebo že je "ohromně legrační" ne-li
přímo "k popukání". Ano, uhodli jste, on myslí ten klip :-). Mohu ho jen
ujistit, že jsem to pro jistotu neotevřel a ani jsem se z toho nepokakal, pardon,
nepopukal . . . A opět, někdy mi lidé k tomu nenapíší nic - kdyby alespoň
napsali "posílám ti další kravinu", věděl bych, co a jak. Ale přišel jsem na
něco nového: beru to podle jména a dávám si na poštu blokádu, tzv. firewall. .
.
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Nevím, kdy přesně začíná stáří - myslím to biologické - ale je mi to celkem
jedno. Protože navzdory fyzické deterioraci a bolestem, je pro mě stáří
otázkou čistě duševní. Jak řekl Groucho Marx, známý americký komik, "Man
is as old as (the woman) he feels" což je ovšem slovní hříčka: bez toho výrazu
v závorce to je známé rčení "muž je tak starý, jak se cítí", dohromady se
závorkou to znamená "muž je tak starý jako žena, kterou laská" . . .

SENI-ORITA ČI JEN SENI-LITA?
Ale vážně. Dříve by si to nikdo nedovolil, ale dnes a denně jsem
bombardován vtipy na seniory, reklamami na domácí či zázračné léky a
radami, jak to dělat, abych se "necítil tak starý". Nu ty vtipy jsou staré jako ti
senioři, co mi je posílají a zázrak od žádné mediciny nečekám. A navíc se
opravdu "starý " nijak necítím: můj věk mě nikdy nevzrušoval, bral jsem to
vždy jen jako bod na časové ose, jako veličinu zcela zanedbatelnou vůči stáří
kosmu :-).
Pokud se ovšem tím "stářím" myslí hlavně jistý duševní stav, tak i to jsem
nějak zmeškal. Když jsme v 63 letech začal vydávat anglickou Hurontárii,
napsal mi jeden můj čtenář, americký doktor psychologie, že si mě totiž
představoval mladšího. Myslíte podle mých nedozrálých článků? - žertoval
jsem, ale on to nepochopil : prý proto, že si neodvede představit někoho, který
by v tom věku začal psát . . .
" Jenže já píšu už od dětství , " namítl jsem a dodal: "Asi jste poznal málo
penzistů, kteří jsou plně aktivní, ne?" Přiznal se, že lidé, kterými se zabývá,
jsou sice v mém věku - také výraz, který mě zvedá ze židle - ale většinou už
duševně sjížděli o závod na tobogánu senility. Vzpomínám, jak jsem si ve
dvaceti letech rozbil koleno při lyžování nárazem na strom. Ležel jsem pak na
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Bulovce, kde mi odebrali skoro celou čéšku a vedle mě jakýsi polír, který si
pádem z lešení narazil páteř. Proti nám ležel osmdesátiletý děda se zlomenou
nohou, ale jinak už v úplné demenci. Ten polír byl velmi statečný chlap: ležel
tam v jakémsi závěsu, hýbat se nesměl a jen jednou za týden ho narovnali, aby
se opatrně prošel se svou rodinou po chodbě. Bál se jen jedné věci: aby
neskončil jako ten děda. "Ale my jsme vzdělaní lidé," dodával, "nám se to
snad nestane.
Dnes už vím, že se to stát může každému, ale nemyslím si, že v tak velkém
stáří je to tragedie. Tragedie je, když je někdo senilní a nemusí, protože se
tomu ještě může bránit. Někdy je opravdu těžké rozhodnout, zda dotyčná
osoba je jen mentálně líný člověk nebo opravdu nebožák, kdo "už to ztrácí",
jak říkají Angličané. Nu ano, můžeme to svést na stáří, ale ruku na srdce:
znám hodně senilů, kterým ještě není ani čtyřicet. Ne prosím, nejsou vůbec
ještě ten živořící "vegetábl", ale senilní už jsou. Ne, nemíním tím dědečky a
babičky, co vesele žvatlají s vnoučatama, ale lidi malých zájmů a ještě
menších snah. Od doby, kdy skončili školu, se už nic nenaučili a svět kolem
nich se ale měnil dál. Podle Darwina naše užitečnost v životě skončí, když si
naděláme potomky. Ale doufám, že to myslel jen pro zvířata :-).
Lidský život má jistě větší smysl, než být jen článkem v genetické řadě slepice
- vejce - slepice, ale to už patří do jiné úvahy. V našem starším věku jde
vlastně jen o to udržet se v kondici, kdy nejsme zátěží pro své drahé a
předmětem vtipů pro naše okolí. Prostě když už nemůžeme fyzicky, musíme
se udržovat v kondici alespoň duševně. Neztrácet zájem a učit se žít i v takové
kondici.
V tom nám bude ale hlavně bránit právě ta společnost, které už je dnes
manipulována tak, abychom "zesenilnili" co nejdříve. V dnešní době davové
psychologie (rozuměj plánovaného oblbování) je ovšem nejlepší cesta k
senilitě třeba onen "politický korektismus", konzumování prefabrikovaných
názorů v konzervě. Mnozí se ještě dnes s hrdostí hlásí k zelené barvě, jakožto
vyjádření něčeho hrozně zdravého a neuvědomují si, že zelená je i barva
hniloby a zkaženého masa. Co na tom, že "přírodní strava" může obsahovat
smrtelnou bakteríi E-Coli, která je opravdu "přirodní", protože příroda umí i
zabíjet.
Podobnou senilitou je sekta větrných mlynářů - která nám - i když za tuhle
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elektřinu platíme desetkrát víc než za jinou - budou do očí tvrdit, že je "
zadarmo". To už není blbost, ale lež. Nebo si vezměme tvrzení, že
"demokracie je nejlepší státní zřízení" - jistě, ale jen v teorii. Málokterý režim
je dnes ještě může říkat "demokratický", protože demokracie - vláda lidu - se
už dávno zvrhla na diktaturu menšin.
Nejlepším ukazatelem senility je prostě to, jak začínáme věřit blbostem,
případně úmyslným lžím, které jsou vytvořeny k manipulování lidí. Nejlepším
důkazem toho je Svatý Brusel s jeho novým druhem postfašismu s lidskou
tváří. Ale nikdo se nebrání . . . a oni doufají, že už jsme tak senilní, že věříme
všemu. Koneckonců i zloději vidí v senilitě svého spojence: okrádání starých
babiček je přece tak snadné!

Je ale vůbec možno si zachovat v tomto století zdravý, pružný rozum? Asi ne,
příroda je krutá macecha. Je ale možno bránit se tomu a tuto degeneraci
zpomalit - prostě začít opět myslet mozkem . . .
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Vymyslel jsem tuhle metodu při sestavování mentálních map podle Tony
Buzana. On tam sice používal jen to jedno slovo k označení větví "stromů",
které se v mapách vytváří, ale pro složitější ůvahy je třeba celá věta. Zjistil
jsem totiž, že hromada idejí, nápadů a na první pohled komplikovaných
myšlenek se dá - i když ze začátku s potížemi - vyjádřit jednou větou, která
zahrnuje podstatu, tzv. kořen věci. Pravda, u politiků se často dá nahradit celý
jejich proslov i jedním slovem, například "kecá", "lže" nabo i úslovím " neví o
čem mluví" či "myslí, že jsme blbci", ale to jsou výjimky, co potvrzují pravidlo.

JEDNOU VĚTOU, JEDNÍM SLOVEM.
Proč to vůbec dělat? Protože to je vlastně i cvičení, jak najít pravou podstatu
věci. Je to cesta k porozumění daného problému a získání jiného úhlu pohledu.
Že to není lehké, to je nasnadě a také netvrdím, že se to každý může naučit.
Navíc je to v naší ukecané době - kdy všichni hodinu mluví do telefonu, ale
většinou nic neřeknou - i jakýsi přepych: ano, více myslet, než mluvit.
Ale právě proto, že to každý neumí, je to nejen vzácné, ale dává to uvažujícímu
člověku výhodu nad těmi ostatními. Obzvláště v dnešní době stádové
globalizace či globálního "zestádňování". Tak například: lidé si totiž často
pletou rovnoprávnost s rovnocenností. No prosím, rovnoprávnost přejme
každému, ale netvrďte mi, že všichni jsme rovnocenní ve všem. To by se pak
mohlo přijímat do práce nebo dávat vysvědčení jen podle abecedy. Poctivé
zaměstnání (na rozdíl od politiky, kde jim projde vše, i řeči o biomase :-) totiž
vyžaduje jisté vzdělání a hlavně zkušenost. Už teď sice vyžaduje Brusel
zaměstnávat manažery hlavně podle typu jejich pohlavních orgánů (počet žen
versus počet mužů), ale to ještě neznamená, že si muži s dvacetiletou praxí v
oboru budou v budoucnu muset ještě nechat navíc udělat sexuální operaci. Byli
jsme před Bruselem, budeme i po něm, pánové.
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Navíc si lidé myslí, že se alespoň samostatně rozhodují - jak naivní názor! Po
masovém zpracování v "mozkovém mlejnku" televize, novin a dnes už i
internetu nám moc prostoru pro opravdu samostatné, originální myšlení ani
nezbývá. Tam jsme naopak manipulováni nejvíc.
Vždyť i ta politická korektnost je jen stará známá, čerstvě oprášená
demagogie komunistů: mysli si co chceš, ale mluvit smíš jen jedno. Pravidlo
"rozděl a panuj" je dnes víc než kdy jindy také značně efektivní - je to jen
rafinovaná varianta metody, jak naučit obě strany nenávidět jednu druhou a
pak je OBĚ nenápadně ovládat.
Ale dost politiky, vraťme se k věci. Tedy k jejímu jádru či kořenu - jen tak
pochopíme, o co jde. Uvedu příklad, třeba organizace na pomoc těm či oněm
neštastníkům. Jak humánní, řekneme si, jenže takovou pomoc není zadarmo:
naše příspěvky se vytratí jako voda z cedníku. Vedlejší výdaje často dosahují
velké procento našich příspěvků a ti nešťastníci jsou opět odkázáni jen na
pomoc boží. A nejen to: ještě se na tom po straně vydělává.
Četl jsem o jisté akci "děti zadarmo do cirkusu" (rozuměj "jen jako diváci",
autoři se ani neuměli vyjadřovat :-). Shánění peněz bylo svěřeno jedné firmě ve
Vancouveru, která si dala za to pořádně zaplatit. Tvrdili, že dělat reklamu je
dnes hrozně drahé. A že na dětičky zbylo jen 30 procent sbírky? Ještě drze
tvrdili, že se to má brát jako 30 procentní zisk, a ne jako 70ti procentní ztrátu
( tj. skoro vše zlodějna). O děti tu prostě nešlo, jen o to, že na soucitu se dá
krásně vydělat.

V případě, kde to lhaní není tak průhledné, to dá ovšem větší práci, najít tu
"jednu větu", ale věřte, ono to opravdu jde. Po několika pokusech objevíte
něco, čemu se říká "opravdové porozumění" a s ním i řešení problému,
například Archimédovi stačilo slovo "heuréka" (tj. našel jsem to!) . Jeho úkol
sice byl, jak zjistit falešné zlato, ale defakto šlo o specifickou hmotu, jak vám
mnohý student dosvědčí.
Jiný příklad: není sice těžké vytušit, že prodávající bude své zboží chválit, ale
mnoho lidí neuvažujei tu možnost, že on/ona bude i zatraceně lhát, jen aby to
prodal. Trik je v tom, přijít na to, kde lže - tam je zakopaný pes. On nelže ve
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všem, jen o chybách jeho zboží. Většinou o nich ani nemluví, takže to vůbec
nepoznáte lehce.
Uvedu jiný příklad: v poslední době se hodně propagují super-zimní
pneumatiky. Ano, ony lépe sedí v zatáčce, ale co je nejdůležitější je brzdná
dráha. Tu udávají při rychlosti maximálně 50 km/hod, zatímco tu opravdu
kritickou, třeba při 80 či 100 km/hod už neudávají, proč asi? Uhodli jste, tam
už to není tak dobré.
Tam totiž více pomohou ABS brzdy ( protiblokovací systém zablokování kol),
které nejen zabrzdí na kratší dráze, ale dovolí auto ovládat i při smyku (tzv.
pulzní reverzací kol), což ony pneumatiky už pochopitelně neumí .
Ač Wikipedie tvrdí, že dnes ABS už mají skoro všechna auta, není to tak úplně
pravda - není to standard, musí se za ně platit extra a hodně lidí si myslí, že je
to zbytečný přepych. Vím, že mě ABS jednou zachránily život, když auto
přede mnou na ledovce dostalo smyk a zablokovalo mi cestu, zatímco co v
protisměru jel sněhový pluh. Měl jsem sice seper-zimní pneumatiky, ale ty by
se bez ABS smýkaly vesele dál. ABS mě zastavily těsně před autem, co mě
blokovalo cestu.
Proč nesrovnávali v prospektu ony pneumatiky s ABS? Protože ty frmy
prodávají pneumatiky a ne ABS brzdy :-). Přitom mě ABS brzdný systém stál
je tolik jako ty čtyři super-zimní pneumatiky. A nejhorší ovšem je, že lidé si
kupují super-zimní pneumatiky a cítí se falešně "bezpeční".
Jiný příklad: prodáváte dům a agent vám řekne "dnes se rodinné domy hrozně
špatně prodávají" a chce, abyste hodně slevili. Jenže to říkali i včera a budou to
říkat i zítra - jim jde jen o komisi, prodávali by za každou cenu. Fakt totiž je, že
slevíte-li, dům se lépe prodá a dostanou komisi, i když menší. Když se dům
naopak neprodá, nedostanou nic. Vy, když zrovna teď neprodáte, neztratíte
vlastně nic, ale slevíte-li, ztratíte desetitisíce i víc. Zde pomůže věta "naštěstí je
dost jiných agentů , na které se můžeme obrátit". Chytrý agent totiž ví, že
prodá-li za dobrou cenu, dostane nejen větší komisi, ale rozkřikne se to kolem
a získá mu to další zákazníky. Moje žena na to šla chytře: rozhodla se předem
pro agenta, který prodal nejvíc domů v okolí a to za nejvyšší ceny :-).
Správná definice problému v sobě často nese i řešení. Kdysi, ještě v Quebeku,
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jsem koupil staré auto a poučen zkušeností - zima je tam krutá a baterie musí
být plně nabitá, abyste vůbec nastartovali. Nenastartujete-li a jste-li daleko od
pomoci , může jít i o život.
Tož jsem si zabudoval do nabíjecího obvodu ampérmetr, ten s obojí polaritou a
s nulou uprostřed. Kladný proud nabíjel a záporný vybíjel baterii, takže jsem v
každé chvíli věděl, zda nabíjecí obvod (tj, generátor, relé, kabely a baterie) je v
pořádku, jinak řečeno, "zda se za jízdy baterie dost nabíjí".
Až jednou: jedu do práce a místo nabíjení, baterka se sice pomalu, ale přesto
vesele vybíjela. A kupodivu, nějak podivně: když jsem přidal plyn, vybíjela se
rychleji (měla se naopak naopak rychleji nabíjet). Nu zapnul jsem hned můj
myšlenkový procesor (po česku "mozek") a přemýšlel, zda je to slabý
generátor, stará baterie či vibrující relé. Nic se nehodilo, ale naštěstí jsem na
onu zázračnou větu přišel ještě než jsem dojel do práce. Věta zněla: "V
nabíjecím obvodu není jen generátor, ale i poháněcí řemen". Nebo zkráceně: "
řemen, který prokluzuje". A prokluzoval při rychlejší jízdě víc, takže se
generátor točil pomaleji (a jak známo, napětí generátoru stoupá s rostoucími
otáčkami).
Dojel jsem do práce, utáhl řemen a ušetřil jsem si tak výměnu baterie, případně
i generátoru. Mám už totiž už i zkušenosti s opravnami automobilů. Jednou
větou: "za prokluzující řemen by tolik nedostali" :-) . . .
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Napsal jsem kdysi sice asi šestidílný návod, jak hledat práci, ale časy se mění.
Místo toho zde uvedu jen jeden případ, který mluví za všechny (tedy ty moje
případy).

JAK JSEM HLEDAL PRÁCI.
Nejprve ale vysvětlení. Přiznám se bez mučení, že jsem hledal během
posledních čtyřiceti let práci asi dvacetkrát. Z těch všech případů jsem jen
jednou hledal práci, protože jsem MUSEL, tj. že jsem byl momentálně bez
práce (nepočítám do toho Anglii, kam jsem vycestoval bez požehnání
komunistů a byl jsem tam jen 4 měsíce - to byla přechodná situace).
Těch ostatních devatenact případů bylo jen proto, že jsem hledal něco lepšího,
sám a ještě když jsem práci měl. Na takové "preventivní" hledání jsem vlastně
musel přijít jaksi sám - v totalitním státu se job tak často nehledá :-). Na
západě je to ale běžné; brzo po mém odchodu se dvě dotyčné firmy zhroutily
(ne, neměl jsem na tom vinu, jen jsem asi uměl dobře předvídat :-).
Nejprve tedy k případům, kdy jsem práci nemusel a přesto hledal. Když
přijdete jako exulant to cizí země, kde neznáte pořádně ani jazyk, ani jejich
pracovní zvyklosti a požadavky, začínáte obvykle odspodu. Navíc jste ochotni
brát i práci, která není ve vašem oboru. To bylo právě v Anglii, tam jsem
získal dokonce práci na vysoké úrovni - umýval jsem totiž okna ve výškových
budovách :-).
Nic jiného jsem totiž nesehnal a nakonec ani tuhle práci mi nechtěli dát, že
prý jsem na ni převzdělaný. Vysvětlil jsem jim tedy, že jsem možná
převzdělaný, ale navíc i podvyživený. Těch 30 liber, co jsem měl v kapse, mi
totiž brzo došlo. Navíc jsem je ujistil, že nás na technice mytí oken vůbec
neučili, takže o převzdělanosti nemůže být ani řeč. Elektrikáře jsem dělat
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nemohl - kde bych sehnal libry na toolbox s nářadím a druhá varianta, jít dělat
inženýra do Skotska, mi nevyhovala - mířil jsem totiž do Kanady a ve stařičké
Anglií jsem se nechtěl dlouho zdržovat.
Po čtyřech měsících na lešení jsem si tak vydělal i na letenku do Montrealu - v
roce 1969 už uprchlíkům nedal nikdo ani vindru - a tam jsem si hned sehnal
alespoň místo technika u malé firmičky. A právě tam jsem se naučil pravidlo
číslo jedna:
1) NEBER PRÁCI U MALÉ FIRMY, TEDA KDYŽ NEMUSÍŠ.
Takové firmy jsou totiž hrozně nestabilní, protože vydělávají prakticky jen na
malých platech zaměstnanců a musíte dělat vše, co vám řeknou. Některé ani
nemají vedlejší nemocenské pojištění (kromě toho státního a ani to tehdy ještě
v Quebeku nebylo), o firemní penzi už ani nemluvě. A pokud si nevezmete za
ženu dceru majitele, nemáte naději na povýšení. Zato ale riziko, že vás někdy
v budoucnu propustí, se s přibývajícím časem nijak nezmenšuje. A protože
dcera toho našeho majitele (ano, on vlastnil nejen firmu, ale jaksi i nás,
zaměstnance :-) už byla vdaná a na rozvod zrovna nepomýšlela, začal jsem si
už za dva roky hledat práci. Teď bych řekl "až za dva roky", ale tehdy jsem
byl rád, že jsem něco vůbec měl a protože jsem studoval po večerech, abych
dostal licenci profesionálního inženýra - ti chtěli víc než jen český titul nechtěl jsem si to komplikovat. Ale pak jsem poznal pravidlo číslo dvě:
2) HLEDEJ PERIODICKY NOVOU PRÁCI, I KDYŽ UŽ PRÁCI MÁŠ.
Proč? Pokud vám nestačí to, co jsem už napsal, pak vězte, že když chcete
vyšší plat, máte větší šanci právě jen v novém místě - v tom starém se přidání
jen tak lehce nedočkáte. A hlavně se snažte dostat k velké firmě: kromě
různých benefitů máte i delší dovolenou a různé jiné výhody (zdravotní
připojištění, penzi, a dovolenou, kterou dávají dopředu, ne tedy až za rok, až si
ji celou odpracujete, atd.) Ovšem k tomu patří přidružené pravidlo číslo tři:
3) NEHLEDEJ PRÁCI AŽ KDYŽ JI ZTRATÍŠ, PAK TO BUDE DALEKO
HORŠÍ.
To dá pochopitelně zdravý rozum, ale hlavně: i když ji nenajdeš, nic jsi
neztratil - starou práci pořád máš. Když ale uspěješ, tak na tom vyděláš. To
ovšem také znamená, že použiješ pravidlo čtyři:
4) NEBER KAŽDOU PRÁCI - NE KAŽDÁ PRÁCE JE TOTIŽ DOBRÁ.
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Ano, ovšem problém je, že to často předem nepoznáš - když ti budou mazat
med kolem úst, jedná se asi o práci tzv. průserovou. Proto si musíš získat
celou řadu informací předem. Já je získával od upovídaných recepčních či
sekretářek, od známých i od cizích lidí. Když totiž ztrávím v práci skoro
třetinu života, chci, abych byl dobře placen a aby mě ta práce bavila. Navíc je
zde nebezpečí, že až zjistíš, že je to špatný job, pak se často od té fimy těžko
dostaneš - nebudeš mít příležitost či čas hledat práci. A kvitnout (tj. dát
výpověď) bez zajištěné nové práce nemůžeš - mohl bys zůstat bez práce a to
dost dlouho. Kvitneš-li sám, sociálka ti platit nebude. Naopak u dobré práce
očekáváme, že bude na delší dobu. Prototaké . . .
5) POKUD MOŽNO, NEBER PRÁCI U KONZULTAČNÍCH FIREM.
Protože až jim skončí kontrakt, jiný třeba dlouho nedostanou a následky jsou
zřejmé: dočasná či úplná nezaměstnanost nebo při nejlepším jen částečné
zaměstnání (part-time job) a tím pádem méně peněz. Někteří kolegové takové
práce brali: byly často dobře placené a dalo se navíc něco odepsat na daních.
Ovšem tito hoši byli většinou svobodní a měli něco našetřeno. Takoví také
brali práci v cizině, ale tam jsou zase jiné problémy, nejen ty jazykové či
zdravotní .
Hlavně ale - - 6) NEVYHROŽUJ VÝPOVĚDÍ, KDYŽ NOVÉ MÍSTO NEMÁŠ. TO JE
VLASTNĚ JEN VYDÍRÁNÍ - ONI TVOJI VÝPOVĚĎ VĚTŠINOU
PŘIJMOU, I KDYŽ BLAFUJEŠ.
Jednou jsem už skoro dostal místo u firmy, kde měli odborníka, jenž jim
hrozil, že odejde (to jsem se dozvěděl až později). Mne jenom použili jako
nátlak na něj a on si to rozmyslel a vrátil se. To ovšem byla chyba - ne jeho,
ale jejich. Když mi oznámili, že se vrátil, řekl jsem jim, že mě sice podvedli,
ale že se jim to určitě vrátí, protože si sami vykopali hrob: ten člověk je bude
vydírat dál a dál, anebo si opravdu najde něco jiného. Tak či onak, budou v
troubě. A pak už ovšem odborníka na jejich problémy neseženou (což byl
fakt, něco jsem se totiž o jejich problémech dozvěděl už během interview).
Mohl bych takhle pokračovat dál, ale tohle bylo jen úvodem. Z těch dvaceti
hledání jsem celkem šestkrát sehnal lepší místo, dvakrát poměrně špatné, ale
lépe placené, u zbytku jsem si to rozmyslel nebo jsem prostě nic nesehnal. To
mě ovšem nemrzelo: práci jsem totiž pořád ještě měl. Nu a teď ještě ten
poslední případ - vlastně jediný, kdy jsem opravdu hledat práci MUSEL . . .
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Bylo to v roce 1985, pracoval jsem pro Atomic Energy of Canada, kde jsem se
za tři roky vypracoval na místo vedoucího sekce. A tam jsem právě udělal
jednu chybu: po šesti letech práce u nich jsem si myslel, že mám práci
zajištěnou, ale nepočítal jsem s Černobylem. Následoval pokles
mezinárodních objednávek na naše reaktory a firma propustila několik stovek
zaměstnanců, včetně mě.
Bylo to poprvé - a naposled - v mém životě, co se mi něco takového stalo a
byl to zdrcující šok. Dostal jsem dopis od samého pana ministra, se zlatou
ořízkou, kterou jsem si mohl strčit někam. A právě tehdy jsem si řekl, že si
musím udržet opitimismus za každu cenu. To už jsem byl 15 let v Kanadě,
zkušenosti s hledáním práce jsem měl a určitou sebedůvěru také. Navrhl jsem
tehdy vlastně část bezpečnostního systému pro reaktory vybaveného digitální
technologií a vyšel mi dokonce článek v prestižních Transacations of IEEE,
vydávaných v USA. I řekl jsem si: teď budou po mě natahovat ruce, snad i ze
zahraničí . . .

Nenatahovali - a nic nepomáhalo, že jsem během tříměsíční lhůty, kterou jsme
dostali pro shánění práce, chodil po podniku s veselým úsměvem a hranou
sebejistotou. Ta se naštěstí změnila v jistotu a v posledním měsíci jsem
skutečně jiný job sehnal. Lidé, kteří si nejprve mysleli, že jsem se snad
zbláznil, byli ještě víc udivení, že mi to tak rychle vyšlo. Na každé inženýrské
místo se totiž v Kanadě hlásí až sto uchazečů a job pak dají jen jednomu,
kupodivu :-). Moc jobů jinde také není a tak hledáte dál a dál . . .
Navíc jsem nesháněl práci přímo sám, na to tu máme agenty. Na rozdíl od
těch filmových, kde se vybírá hlavně podle sexuálních měřítek, naši "lovci
hlav" jsou ti, kteří znají job-market a ví, kde koho potřebují. Jistě, jsou tady
ještě inzeráty, ale jakou máte šanci, když se na ně přihlásí až 500 kandidátů a
všichni lžou, až se jim do huby práší?
Takže jsem měl agenta - to jsem ale ještě nevěděl, že oni pracují jinak, než
vám tvrdí: každý má řekněme na starosti až padesát kandidátů, ale z toho se
skutečně stará maximálně tak o deset (jen těch lépe prodejných) a zbytek -
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aniž vám to řekne - si drží jen jako rezervu. Moc se s nimi neunavuje, jen jim
nakecává, že sice "nic není, ale bude". Agenti totiž pracují za komisi a ta se
vyplácí, jen když někoho zákazníkovi opravdu prodají. Zákazníkem se míní
možný zaměstnavatel - tedy ne my, ten plebs, protože my jim za to neplatíme.
Pravda, jsou agenti, kterým zaplatíte a máte pak větší šanci, ale ta peněžní
odměna, kterou agent dostane, je stejně hlavně od firem a je daleko větší, než
mu dáte vy.
Proto je třeba jít hned k více agentům, ale nesmí se jim to říct :-). To je
pravda, ale někdy jsou výjimky: jednou mě v Montrealu jeden zavolal, a proč
prý jsem mu zatajil, žejsem byl i jinde? Tam jsem totiž byl jaksi bez agenta,
ale naděje jsem si nedělal. I omluvil jsem se mu, předpokládaje, že mám u něj
konec.
"Ale ne," prohlásil ten chlapík, "to byla první firma, kam jsem volal a oni mi
řekli, že mají zájem. Jste asi opravdu dobrý, tak vás prodám jinam a za víc." A
také ano, za týden jsem dostal místo u americké firmy UNIVAC, která kdysi
postavila první elektronický počítač, ENIAC. Jak vidíte, chybami se totiž
nejen učíme, ale někdy i vyhráváme :-).
Také ten agent v Torontě, kam jsem se tehdy po velkém propouštění uchýlil,
mi sehnal intervjů u jedné známé elektronické fimy. Chtěli právě to, co jsem
opravdu dobře znal - to ovšem byla pouhá náhoda, agent o tom neměl tušení a u iterview byli se mnou opravdu spokojeni. Navštívil jsem pak toho agenta a
s radostí jsem mu vyprávěl, že to vypadá dobře a že asi ten job dostanu.
"Ale určitě ho dostanete," ujistil mě ten lišák, "můj švagr je tam totiž na
osobním oddělení." . . .
Moje radost z nového místa netrvala dlouho - zapomněl jsem totiž na bod 4)
"Neber každou práci - ne každá práce je totiž dobrá". Hned na začátku jsem se
opravdu snažil - plat byl menší než u Atomic Energy, ale doufal jsem, že to
firma ocení. Navíc bylo tehdy lepší mít špatnou práci, než nemít žádnou;
splácel jsme totiž rodinný domek. V práci jsem měl opravdu úspěch: snížil
jsem jim počet zmetků na šestinu, tj. o pár tisíc kusú za měsíc. A tak mi
přidávali další práci - samé průsery a já je řešil a řešil, ale ocenění jsem se
nedočkal. .
Vydržel jsem tam jen rok a našel si práci u Canadian Standards. Tak už jsme
si vesele létal po Severní Americe i do Japonska, kde jsem certifikoval
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počítače a laptopy. Život jde prostě dál, ale někdy se mu musí trochu pomoct .
..
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Název : ZATRACENÁ FILOZOFIE

Především se musím omluvit za název této eseje, který může být klamný:
filozofií zde myslím tu v širším slova smyslu, tak jak se používá všeobecně, ve
smyslu "systém myšlení nebo myšlenkový program". Tak se například říká
"moje životní filozofie je . . ." (rozuměj styl života, jeho smysl a můj osoBní
vztah ke společnosti vůbec). Dokonce existuje třeba i "filozofie naší fimy",
není to teda jen nějaký ten souhrn přednášek či výcuc z knih, jak se to učí na
univerzitách, ale naopak něco, co je opravdu dobré k životu :-).
Podobně slovo "zatracená" zde není nadávkou, ale prostě označení filozofie,
kterou jsme už jaksi zatratili anebo pokud jsme ji kdy měli, postupem času
jsme ji ztratili . . .

ZATRACENÁ FILOZOFIE
Ano, každý totiž nějakou tu svou filozofii máme, jakési zásady do života,
které jsme pochytili, když jsme začínali rozum brát, případně je později i
museli změnit. Oni totiž rodiče a škola nám servírovali filzofii, kterou
zaměstnání a nakonec i naše životní zkušenosti - které byly už od začátku
zcela v rozporu s tou prefabrikovanou filozofií - nám na každém kroku říkaly
něco jiného.
Vzpomínám, jak nám náš tříďas na gymplu, doktor Holubář, (který prožil i
koncentrák - byl tam zavřen jako student po Opletalovské razii ), jednou na
schůzce u výročí tuším 10 let po maturitě popisoval názor jednoho rodiče:
"No jo, ale když můj syn bude slušný a ohleduplný, tak se ani nedostane do
přecpané tramvaje a příjde pozdě do práce" :-). A protože byl náš tříďas i
skvělý pedagog, nechal nás, abychom si udělali závěr sami.
Z toho reálného světa pak k nám přišlo zklamání a s ním i naše obviňování.
Obviňování ne nás samotných, že jsme si se slepou důvěrou vybrali z těch
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životních filozofií to, co sice nepracuje, ale zato velmi dobře zní. Ne, první
nás napadlo obviňovat ty, kteří nám lhali, ač dobře věděli, že to nepracuje. Co
na tom, že na naší škole v Libni byl velký zlatý nápis "BOJ SE BOHA,
MILUJ VLAST, PRÁCI A VĚDU" - a komunisté ho tam přehlédli a nechali i
po únoru.- ne, nějak jsme se do těch hesel nezamilovali. A při našem zklamání
a sebelítosti jsme vylili, jak se říká na západě ,"vaničku i s dítětem". Tu
prastarou životní filozofii, kterou pohřbily dvě války a jedna spřátelená
invaze, s následující "hovnormalizací", jsme prostě časem "zatratili " - a
vyslovolali jsme teď to slovo "zatracená" jen jako nadávku.
Říkali jsme tomu školní či rodičovské oblbování, obyčejná lež či jinak. Brali
jsme to jako zradu na nás, mladých a nezkušených. A vytvořili jsme si
filozofii jinou: nikomu nevěřit, nikomu nic zadarmo nedat, hrabat jen pro sebe
a pod sebe a hlavně se už nikdy, nikdy nedat podvést.
A přece i nás zase podvedli a podvádějí znovu. Proč? Protože člověk v životě
musí alespoň něčemu věřit. A my jsme hledali, komu se ještě věřit dá. Někteří
našli cestu k náboženství, jiní se zavřeli v rodině, jiní se stali cyniky. Ti
primitivní se dokonce řídili heslem "kdo nekrade, okrádá rodinu". To ale už
nebyla filozofie, to byl hloupý vtip. Vtip, který se vymstil na nás samotných.
Podváděli jsme jen sebe sama, zatímco jiní podváděli a podvádí nás všechny.
A se zlodějnou přišlo i všeobecné lhaní. Nejen účelové (aby nás komouši
nezavřeli), ale i to obyčejné, prostě jen tak, ze sportu. Nepochopili jsme totiž,
že ta pravá filozofie je jen ta filozofie pravdy. Od obyčejné lži je jen krůček k
soustavnému sebeobelhávání. Dělali jsme pak i to, co jsme nemuseli, někteří z
podlézavosti, jiní v hloupé domněnce, že se to musí. A se zatracením jedné
filozofie jsme pak našli jen tu otrockou.

Ale která je tedy ta pravá filozofie? Nehledejme ji u filozofů - ti si jen hrají se
slovíčky a hádají se mezi sebou - pro něž jako kdyby okolní svět neexistoval.
Hledejme ji raději v sobě: už kdysi jsem psal, že největší dobrodružství není
cesta ven, ale cesta dovnitř. Musíme být především pravdiví sami k sobě. Jen
pravdou se dopracujeme ke svobodě, té. kterou jsme sami dávno a navíc
dobrovolně zatratili a ztratili.
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Ptáme se, proč nám ta naše otrocká životní filozofie nepracuje. To je
jednoduché: protože neobsahuje pravdu. Ale proč je pravda tak důležitá? To je
otázka, na niž by odpověď sama zabrala nejméně celou knihu. Mohli bychom
začít od definice, co je vlastně pravda, nebo že lhaním obelháváme (a
ponižujeme) hlavně sebe, či že pravda je jediná cesta, jak se lidé mohou
dohodnout, žít společně i individuálně v klidu a spokojenosti, atd.
Bez pravdy by totiž neexistovalo přátelství, pomoc druhému v jeho potížích,
úcta člověka k člověku. a neexistovala by ani svoboda. A nakonec to hlavní:
když začneme lhát, kde se máme zastavit? Prezident Masaryk kdysi napsal, že
státy se udržují tak, jak vznikly: v demokratickém státě se budou lidé bránit
vší silou despotismu a ve státě totalitárním zase nelze provozovat demokracii.
i na otroctví si totiž lidé časem zvyknou . . .
Vtip je v tom, že filozofie lži nás také nikdy neuspokojí: naše podvědomí nám
nikdy nedovolí radovat se úplně z toho, co jsme si vylhali či nakradli. To
podvědomí, které nemůžeme obelhat, ta samo-cenzůra, která se často objeví
nečekaně a jakoby "zrádně". A to stačí k tomu, abychom s tím jaksi nikdy
nebyli spokojeni - nemluvě o tom, že lež rodí i nepřátelství a nenávist a strach.
Co dodat: pro některé nás už je pozdě, jiní to naopak pořád ještě nepochopili,
ale mají šanci. Pro některé bude pořád ještě "moc brzo", patrně až do smrti.
Jenže pak už na ničem opravdu nezáleží . . .
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Ano, časem to na nás přijde na všechny, sice ne ve stejném stáří a rozsahu, ale
často je ta ztráta opravdu citelná a nikdy není zanedbatelná. Co teda s tím?

TAKOVÁ ZTRÁTA PAMĚTI
Především je třeba rozlišovat paměti dvě - dlouhodobou a krátkodobou.
Podobně jako u počítače, který má paměť hlavní, trvalou a pak tu operační,
krátkodobou, často nazývanou "buffer" . Stáří ovšem napadá hlavně tu naši
krátkodobou paměť. Proto si třeba můj otec pamatoval po padesáti letech celý
abecední seznam žáků jejich třídy na gymplu, ale už ne to, co měl včera k
večeři.
Ta krátkodobá má totiž jednu zajímavou vlastnost - zachovává data jen
dočasně a v plném rozkvětu mládí si prý pamatujeme až sedm věcí najednou.
Pracuje to tak, že věc, kterou si máme zapamatovat, posune všechny další v
oné paměti a vyšoupne tu nejstarší ven. Prostě něco jako počítačový registr.
Nebo jestli chcete, jako sedm oddělení na běžícím pásu obsahující každé jednu
krabici a zapamatování a posouvání krabic se děje automaticky: pás se posune,
nová věc se tma vloží ana konci vypadne to co tma přišlo první. Nu za to číslo
7 neručím, asi to bude víc, ale operace a stárnoucí proces je stejný.
To vše je zcela normální, ale když nám část paměti stářím odumře a místo
sedmi se nám začnou ukládat jen čtyři věci, je to trapné. Náš vyhledávací
systém sice kouká i do dalších oddělení, ale ty jsou jaksi "nedostupné", mrtvé.
To je totiž další věc, že totiž dlouhodobá paměť pracuje jinak: tam se to totiž
uloží - teoreticky až do smrti, prakticky jen do té doby, kdy to jaksi "vyčichne"
- pořád na stejném místě, a to po dobu, měřenou na roky. Krátkodobá paměť je
naopak založena právě na tom, že se v ní informace posouvá a na konci pak
vypadne, do ztracena. S informace se tam ukládá velice často. A občas je to
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právě ta nejdůležitěší věc (například zamknout auto), vypadne z paměti a pak
se divíme jako Alenka v říši divů :-).

Ale dost té teorie, důležité je, jak tuto situaci vylepšit. Především je jasné, že
odumřelé paměťové buňky už neoživíme. Proces ztráty navíc pokračuje k
horšímu. O paměti jsem už psal v mé knize UMÍME SE UČIT? (ke stažení
zdarma v naší knihovně, zde tedy jen k problému její ztráty stárnutím a
případné náhrady či vylepšení:
1) Musíme si ta důležitá fakta opakovat znovu a znovu, téměř bych řekl
násilím, až se - ten proces ještě neznáme, ale pracuje - jaksi sama dostane do té
dlouhodobé paměti. Na to jsou ovšem různé metody.
2) Pomúže nám třeba i opakovat si to nahlas - audiová paměť je jaksi trvalejší.
podobně se to dá i zapsat, ale opět, chcete-li to udržet i v paměti, nejen na
papíře, museli byste to asi napsat několikrát za sebou ( jako se dávalo kdysi ve
škole opisovat za trest :-).
3) Nebo prostě jen paměť nějak procvičovat, i třeba s daty, která ovšem nejsou
důležitá, naopak důležité je to cvičení: zapamatovat, vybavit, atd. Nejenže si
pak informaci déle udržíme, ona se jaksi i dlouhodobě "vpálí". Kdo si paměť
vůbec necvičí, ten ji naopak ztrácí rychleji. A nemyslím tím hledat ztracená
data, většina z nich je prostě pryč, byla by to škoda času. Najedeme je jinde a
zkusíme si je zapamatovat znova. Prostoru prý je v mozku pořád ještě dost :-).
Poznámka: Nechci podceňovat pracné vyhledávání v paměti, dokud to
najdeme, ale stojí ta data za tu námahu? Navíc není jisté, zda je příště
nebudeme zase pracně hledat znova.
4) Nejlepší je pochopitelně si udělat nějaký systém, např. si data očíslovat,
idexovat, prostě to, co si kdysi mozek dříve dělal automaticky, to nahradíme
vnuceným číslováním. Podle čísel si je pak data lépe zapamatujeme.
Mnemonické metody na to požívají klíčová slova.
5) Když se nám sniží kapacita krátkodobé paměti, soustředíme se prostě jen na
ty nejdůležitější věci, zbytek si zapíšeme. Jistě, zapíšeme si i ty hlavní věci, ale
ty se prostě naučíme, protože často musíme spoléhat i na naši paměť, např.
když ztratíme ten blok :-).
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Číslování prý někomu mnoho nepomůže, nejlepší je si udělat ke všemu jakési
vizitky, případně užít mnemotehcnický systém. Osobně dávám přednost tomu
systému, který jsme uvedl v výše uvedené knize UMÍME SE UČIT? Daná věc
se prostě přidruží k jiné věci, která v sobě zahrnuje třeba i číselný kód - pokud
to potřebujeme, třeba pro historická data.
Jsou i jednodušší systémy: už Římané používali jako vizitky třeba nábytek v
pokoji, postavený na různá místa a pak stačí položit tu věc na ždili, nebo stůl a
hle, už si ji vybavíte - naučíte se jen seznam nábytku v onom pokoji. A je
zajímavé, že pomeranč na židli se pamatuje lépe než pomeranč u zelináře :-).
Prostě ty asociace samy jsou tam jaksi nenormální, a tím se také lépe pamatují.
6) Sdružování dat v určitém pořadí: tak např. odjíždím někam autem, potřebuji
si s sebou vzít klíče, hůl, deštík a tašku. Naučím se to třeba jako básničku, kde
jsou všechny body vy jmenovány ( někdo dokonce dává přednost písničce) a to
vše si představím na sedadle v autě. Totiž to, co jsme kdysi dělali automaticky,
bez přemýšlení, si musíme znova naučit dělat z vlastní vůle.
7) Umělé pomůcky jsou pochopitelně také nutné: zapisník, magnetofon,
videokamera. Věci jsou tam ale seřazeny seriově, tj. za sebou - většinou je
musíte projít celé, než najdete to, co hledáte. Počítač je lepší, tam můžete
hledat automaticky a rychle. Vyžaduje to ale určitou akci k zápisu: zapsání,
vyťukání či nahrání audia a musíte si pamatovat, že si to musíte především
zapsat, jinak to nenajdete :-).
V tom je také ale i ta všeobecná nevýhoda při vylepšování krátkodobé paměti ta pracovala automaticky, tj. nahrávání i vybavování. Šel jsem k autu a něco mi
řeklo: kde máš aktovku? Dnes na to přijdu až když dojedu na místo :-). Naše
akce musí teď být vědomé , učelové a vyhledávání by mělo být nastaveno tak,
aby bylo snadné. Pochopitelně i dlouhodobá paměť stárne, ale to není tragické:
co na tom, že si nepamatuju jméno té či oné herečky? Na to mám Google a tam
najdu i to, kolikrát se rozvedla . . .
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Ne, nechci se srovnávat s tím velkým římským řečníkem, politikem a právníkem
se známým jménem Marcus Tullius Cicero - ostatně on sám tvrdil že ono rčení,
vlastně otázku (Cui bono? Komu to prospívá?) vymyslel už římský konzul
Cassius. O to mi nejde, je to výborná pomůcka pro správné pochopení
problémů, já bych ji tu jen chtěl vhodně doplnit :-). Časy se totiž mění a
dochází i na klasiky. Na jejich omluvu je třeba říct, že oni netušili, jaký chordel
(abych použil výraz MIloše Kopeckého) se tu na zemi časem vytvoří.

CUI BONO aneb JANSAN KONTRA CICERO
Ne že by ta otázka už neplatila - právě naopak, sám ji používám téměř denně ale mám víc a víc potíže s odpovědí. Když si třeba někdo založí firmu, strčí do
ní peníze na vyprání, pak firmu prodá, a prachy, co dostal, "legálně" uloží jinde
a zatím nová firma tiše zbankrotuje - pak bych asi sotva nalezl pravého
vinníka, obzvláště, když jich je tam víc . . .
Nu ovšem, Cicero byl navíc také právník a ti s tou otázkou nemají problém, jen
si ji trochu upraví na podobnou "Jak NÁM to prospěje?" ( míněno JIM, ne
nám :-) a odpověď mají jaksi hned na dlani ( a později i ty peníze:-).
Pochopitelně v lehčích případech je odpověď opravdu jednoduchá. Jistě, když
čtu, jak někdo někoho chválí s téměř zbožnou rektoskopií, není pochyby, komu
že se chce zalíbit a proč to dělá. Podobně, když někdo někoho urputně haní (a
v Čechách se vždycky víc hanělo, než chválilo :-) , odpověď je opět snadná.
Nejde tam tolik o haněného, ale o samotného hanitele (nebo snad haniče?) ,
kterému to nějak prospívá. V jiných případech už to prostě tak dobře nejde.
Jinak řečeno, složité habaďůry vám tahle otázka nerozmotá.
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Až po příchodu do Kanady (už je to skoro 45 let) jsem se touto otázkou začal
vážně zajímat. Proč až pak? Nu v komunistickém státě bylo vždy hned jasné,
komu to prospívá :-). Až když jsem žil v Quebeku jsem měl dost příležitostí si
tuto otázku si položit. Pomohlo mi to při různém rozhodování: hledání nové
práce, koupě auta, koupě domu a nakonec i při mé dobrovolné emigraci z
Quebeku do Ontaria :-).
Začalo to prostě: můj přítel Eddie se mě totiž jednou zeptal "Kdo myslíš, že
platí všechny ty televizní reklamy?" Odpověděl jsem mu ve smyslu, že to
záleží, pro kterou firmu ta reklama je.. "Naivo," řekl mi, anž by mě chtěl urazit,
"to všecko zaplatí ti pitomci, kteří si ty předražené šmejdy koupí!"
Nu ano, měl pravdu a tak jsem si tu Ciceronovu otázku prostě upravil na "Kdo
na tom prodělá?" Dospěl jsem tedy k jakési negaci jeho otázky a hle, odpovědi
se hned zdály přímo padat z nebe. A protože jsem většinou "prodělával" právě
já sám, bylo to pro mě i užitečné - prostě jsem se takovým situacím vyhýbal :).
Říkají, že existují tři strategie: ta, kde vyhraji, ta kde prohraji a pak ta, zvaná
"win-win", kde obě strany vyhrávají. Jako příklad pro ni uvádějí koupi bot,
které vám obchodník nabízí za 1000 korun jeden pár. Sám je koupil za 800,
jeho marže (mark-up) je tedy 200 korun, ale to vám pochopitelně neřekne.
Vám se to zdá drahé a tak vám nabídne, že když koupíte dva páry, dá vám je
oba za 1800 korun, teda každý pár za 900 korun . No prosím, obchodník opět
vydělal 200 korun.Normálně by vydělal 400 korun, ale tohle je pořád lepší, než
neprodat nic, prodávat se musí - a vy vyděláte na každém páru 100 korun. Oba
jste tedy vyhráli.
Opravdu? Taková demagogie mi ale hýbe žlučí: vždyť defakto jste oba
prohráli - vy jste přece zaplatil o 800 víc, než původních 1000, a navíc za boty,
které nepotřebujete (máte jen dvě nohy a navíc jsou oba páry stejné fazóny a
možná i barvy :-). On pak prodělal 200 korun, protože oba páry mohl jinému
prodat za 2x 1000 korun. Pochopitelně, když obchodník potřebuje nutně
prachy (nebo vy nutně dvoje boty, což je méně časté :-), bude víc platit ten
první výklad. Tam by pak řekl Cicero, že obchodník z toho měl stejně
prospěch, zatímco Jansan by řekl, že kupující prodělá tak jako tak :-).
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Ono na vše totiž může být různý názor. Zeptejte se ekonomů, zda je lepší dávat
vyšší sociální pomoc nebo ne. Jedni řeknou že ano, protože si lidé z těch peněz
koupí zboží, které by si bez těch peněz nekoupili a podpoří tak výrobu a
případně i vytvoří nějaké ty pracovní příležitosti pro ty, co pracovat chtějí. Jiní
řeknou, že ne, protože ty peníze nejsou podloženy prací, že jsou vlastně
vyhozené a že se tím jen ochuzuje stát, tedy my ostatní.
Řeknu vám asi novinku (pro ekonomy to rozhodně novinka je ): obě skupiny
se tragicky mýlí, obě mají jen částečnou pravdu a to je horší, než nic. Ona totiž
existuje tzv. kritická, tedy jakási optimální hodnota podpory. Pod tou
hodnotou platí, že podpory jsou prospěšné, nad ní pak už zase neprospěšné.
Pochopitelně zde neuvažuji ještě humánní stránku, ta se nedá vyjádřit číslem,
například kolika lidem to opravdu pomůže v nouzi a kolik je lidí, kteří zase
podporu většinou jen prochlastají nebo utratí na drogy. Je to prostě složitější,
než to vidí nějaký účetní :-).
Inu vypadá to, že k základním poučkám ekonomie nemůžeme chodit k
odborníkům, když mezi sebou mají tak odlišné názory. Stačí nám ale používat
zdravý rozum, kdysi nepřesně nazávaný coby selský. Platí totiž základní
poučka, nazval bych ji ZÁKON ZACHOVÁNÍ BALANCE. Je to podobné
zákonu zachování energie (ta se také nemůže ztratit, ale může jen měnit formu
či se přesouvat z jednoho místa na druhé) , Zákon zachvání balance zní: Když
někdo na něčem vydělá, jiní na tom zase musí stejné množství ztratit. Píšu
zde "jiní", protože se ztráta může rozdělit na více obětí. A to platí všude, nejen
pro banky, ale i pro pouliční kapsáře.
Mluví se teď hodně o umělé devalvaci měny. Naposled to provedli komunisté
při měnové reformě. Kdo na tom prodělal, to si jistě odpovíte sami. Ale zkuste
se zeptat, kdo na tom vydělal - jistě, řekneme si "no přece stát a komunisti", ale
kde se to tedy projevilo - měli jsme snad pocit, že najednou žijeme v bohatém
státě? Komu to prospělo, pane Cicero? Někomu jistě, ale ukažte na něj přesně
prstem: komu?
Když vám někdo devalvuje měnu, někdo na tom tedy prodělá a někdo vydělá.
Ale kdo? Nenechme se mýlit počáteční změnou peněžního kurzu, to je jen
virtuální číslo - my si ho sice můžeme pro začátek vycucat z prstu, ale ono se
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přesto bude měnit s trhem. Jenže jak se bude měnit trh? Stabilizuje se brzo?
Nebude bude kurz pak ještě dál klesat? To je ten problém. Autoři této
nepochopitelné změny sice říkají, že doufají, atd. - ale kolikrát už jsme tyhle
žvásty slyšeli! Z doufání se může nakonec stát i zoufání . . .
Jedno je jisté: naše našetřené peníze tím ztratí starou hodnotu, protože ceny
půjdou nutně nahoru (protože koruna půjde dolů), jinak by výrobci při prodeji
svého zboží ztráceli. Do ciziny by sice prodali více, ale důma méně. Ale co
takhle vybrat peníze z banky a honem za ně nakoupit, třeba i zbytečnosti? Jistě,
pokud pak už nebudete dál žít nebo nepříjde potopa, jak říkala Pompaďourka.
Jinak vám pak právě ty peníze vydané za zbytečnosti budou chybět na
důležitější věci. Je to jako rychle nakupovat benzin, než ho zase zdraží:
levnější benzin se vyjezdí a co pak? Budeme chodit pěšky?
A platí vůbec to očekávání, že cizina bude u nás víc nakupovat a turisté si víc
užívat? Ba ne, za euro sice bude víc korun, ale zase ceny v korunách stoupnou.
Ano, i prostitutky budou muset s cenou nahoru :-). Příroda se nedá ošulit zatížením jedné misky vah se druhá miska nutně vymrští nahoru. Takže ani ta
cizina na tom nakonec asi moc nevydělá . . .
Naši samozvaní odborníci tvrdí, že lidé budou teď honem rychle nakupovat,
dokud je to levné. Na to by ale stačily i vánoční či jiné slevy, na to nebylo
třeba hned riskantně hýbat s korunou. A co pak, až už věci nebudou levné?
Lidé si asi dvakrát rozmyslí kupovat (při svém stejném platu v korunách)
zrovna teď to zboží, které ani nutně nepotřebují. A přidávat na platech se asi
hned tak brzo nebude :-).
Ano, před vánocemi je nával na elektronického zboží, ale ten nával je před
vánocemi vždy. Lidé už teď ale budou víc šetřit (teda ti, kterým to myslí
dopředu), protože při vyšších cenách po Novém roce budou muset ještě víc
počítat, aby vyšli. A každá teď ušetřená koruna (i když zdevalvovaná) se jim
bude hodit. Ne ta virtuální koruna ušetřená nákupem zbytečností, ale ta pravá
koruna v kapse. Nejhůř na tom asi budou penzisti - ti už teď nemají kde šetřit a
už vůbec ne kde utrácet :- ((.
Státu by to prý ale mělo pomoct při splácení dluhů. No prosím, i když mám
dojem, že jsme na tom lépe než mnoho jiných evropských států. takže to ani
moc nepotřebujeme. Ae opravdu by nám to pomohlo? Nu spláceli bychom prý
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dluhy devalvovanými korunami, ne? Ale to je přece nesmysl, dluhy budou ti
druzí chtít od nás splácet jen v dolarech nebo eurech - kdo by chtěl
devalvované koruny, obzvláště když není jisté, zda koruna nebude klesat ještě
víc?
Komu to teda ksakru prospěje? Jak vidíte, i Cicero by na to asi neuměl
odpovědět. Zato odpověď na otázku "Kdo na tom prodělá?", ta je celkem
snadná . . .
Poznámka: Po nějaké roce s teď prohlašuje, že devalvace byl dobrý tah. Ano,
ale opět: pro koho?
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TRAPNÝ KONEC PROGRAMŮ ZDARMA
Nevím, jestli je máte tak rádi jako já, ale už před deseti lety jsem dával rady
čtenářům Hurontarie, kde a jak si stáhnout ten který program zdarma. Žádné
pirátování, ale opravdové programy zdarma, napsané buď entuziasty či
dokonce odborníky, ale obojí dobrovolně dané do "public domain", tedy
přístupné všem. Mnoho se ale od té doby změnilo: programy zdarma se ztráejí
nejen z netu, ale i z našich počítačů - ale ne naší vinou. A ztrácejí se teď už i
ty zaplacené . . .

Chytré a hlavně hamižné hlavy zjistily, že se i na tom freeware zdarma dá
vydělat a to nemluvím o různých přifařených reklamách. Nejprve se
přivlastňovaly hlavně nápady - z Lotusu se najednou stal Excel, s applovských
okének se staly Windows a myš (také tuším applovský vynález) už dnes
používá kdekdo, to amé s ťukacím tabletem. A pak se to stalo: programy,
které byly původně zdarma, čili FREE, byly najednou jen DOWNLOAD
FREE, tj SHAREWARE (zaplať nebo to počase zmizíí), dobré jen na tři týdny
a jiné se přeměnly na TRIALWARE, původně plný, ale pak už jen okleštěný
program. Ale slovo FREE tam zůstalo, aby to popletlo hodně lidí. Prostě po
třech týdnech zaplaťte, jinak váš program bude najednou natolik zkriplovaný,
že to vlastně bude jen okleštěné DEMO. Tak např. editor textu vám bude
pracovat jen na tři stránky, nic víc, nebo vám to přes text dá nesmazatelný
vodotisk s reklamou. Video-konvertory zase udělají z půl hodinového filmu
jen tří minutový klip . . .
No prosím, u SHAREWARE na to předem upozornili a bylo to OK: programy
se tak daly předem vyzkoušet a některé opravdu stálo za pár babek pak i
koupit. Jenže ani to, co jste pak dostali, tam nezůstalo navždy neměnné -
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mnozí výrobci podle zářného vzoru Mikrosoftu pořád revidovali a revidovali a
tak jste nikdy předem nevěděli, zda to bude za nějakou dobu zrovna na té vaší
mašině ještě vůbec chodit.
Jiné programy začaly narůstat jako rakovina, hlavně wordprocessory, kde si
programátoři začínali masírovat svoje ego a museli jste nejprve předem přečíst
300 stránek manuálu - nebo nedejbůh si na to vzít ještě drahý, ale jinak
zbytečný kurz. To vše, abyste vůbec pochopili, že napsat v takovém
wordprocesoru normální, lidský dopis zabere řadu hodin než si zvyknete
automaticky odťukávat ty zbytečné volby :-). Naštěstí se objevilo dost editorů,
kde jste program zapnuli a mohli jste začít hned psát - a nemuseli jste ani
pracně vybírat, jakou barvu má mít pozadí textu či které květinky tam dát, ani
který rafinovaný font vybrat z těch 200 fontů, a ano, aby ještě navíc bral
češtinu :-)
. Naštěstí to brzy pochopily třeba emajlové programy a zavedli svoje vlastní,
"uživateli přátelské" (user friendly) editory. I tam by se našly chyby, ale mají
navíc rychlou kontrolu spellingu čili pravopisu, s volbou řady jazyků, tu
většinou normální editory nemají - také proč, editory jsou hlavně pro psaní
programů :-).
Ale přátelské nebyly jen editory. I jiné, základní a užitečné programy se
celkem už dál nenafukovaly a slouží mi dobře dodnes. Jiné, ty specifické, si
ovšem začaly vyrábět nové verze, třeba i v jiném programovacím jazyku,
takže jste ve staré verzi nemohli číst nové dokumenty, což byl neodpustitelný
hřích (ano, Word vymyslel formát "docx", který je "nepřenosný". Uživatelé
starých Wordů se ozvali a tak MS honem udělal pro to konvertor extra,
naštěstí zdarma, naneštěstí jen na čtení formátu docx. Psát v něm můžete jen
když si zakoupíte nový Word, protože ten je psán v jiném programovacím
jazyce. No prosím, dá se to svést na pokrok, i když za tím vším byl jen a jen
kšeft, ale ani nové verze už teď výrobcům softvéru nestačí k tomu, aby si je
lidé pořád a pořád kupovali. I přešlo se na nové metody . . .

Koncem minulého roku mě začal zlobit program zdarma Bullzip - asi tak rok,
dva starý - neprve se mi objevily různé nabídky "updates" - což jsem nepřijal,
protože za to chtěli peníze a na tom starém programu se už stejně nic nedalo
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vylepšit :-). Později mi starý program zásahem z netu prostě zkriplovali. Jak to
vím? Udělali mi to totiž ve stejnou dobu totéž i na druhém laptopu, který jinak
moc nepoužívám, je dost pomalý a tak na něm spíše píšu knihy a podobně. A
stalo se to až pak, co jsem ho připojil na net.
Věděl jsem, že mají link na mě pro jejich "updates", která až dosud byla také
zadarmo. Tento link mi ovšem nasadili už při prvním stáhnutí, ale bez mého
svolení. Jenže oni to teď zneužili k tomu, aby mi znehodnotili jinak dobrý
program - jen proto, že byl zadarmo a chtěli mě přinutit k zakoupení nového.
Pochopitelně mě tím vůbec nepřiměli k zakoupení nového, byl to jen
vyděračský zásah a já mám svou hrdost (inzerovali to totiž původně jako
ZDARMA - ne TRIAL, SHAREWARE či podobně). No ano, bylo to
zadarmo, nic si nevysoudím :-).
Poznámka:Dens, po roce, zase Bullzip používám, někdo si to rozmyslel
CELOU VĚC OPRAVIL. Jen na vysvětlenou: Bullzip umí text a obrázky v
jakémkoliv oknu Windows přeměnit jedním ťukem na formát PDF. Používal
jsem ho pro konverzi mých knih v naší knihovně KNIHY OFF-LINE (verze
pro čtečky, formát PDF) nebo i pro různé články na Netu, které se mi
zkopírovaly i s obrázky přesně v místech, kam patří, to vše na jeden ťuk.Dens
už je tkaových programů plno, proto asi ta změna názoru.
Jak vidíte, způsobilo mi to dost problémů, ale našel jsem si tehdy náhradu. Je
to program CutePDF Writer, který jde také stáhnout zdarma a pracuje zatím
pořád dobře. Ony totiž tyhle konvertory na PDF nejsou nic zázračného: každé
okno z Windows je totiž už samo hned zformátováno tak, že jde i přímo
vytisknout tiskárnou - uvedený "konvertor" to jen přesměruje tak, že se to
"tiskne do fajlu PDF" tj. zapíše to prostě přímo hned jako fail PDF, který má
stejné kódovaní jako ten pro tiskárnu. Dávat jej zadarmo tedy není nějak moc
velká dobročinnost :-) . Kdybych nebyl líný, napsal bych si takový program i
sám. Jka vidíte, i každou chytrost lze překonat jinou chytrostí . . . .

Jak je vidět, toto nové kriplovaní zakoupených programů se rozrůstá víc a víc,
dnes už i na programy, které nejsou zdarma. Je to jako když si koupíte foťák a
prodavač vás po roce navštíví doma a praští s ním schválně o podlahu. No
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prosím, kdyby ve smluvě bylo, že kupuju foťák jen na rok, ale to u softvéru
není :-)
I ten případ se mi už stal: můj nový laptop má program CD Writer
(vypalovačka CD), který byl nainstalován předem od prodejny laptopu anebo
přímo výrobcem laptopu - a jistě se svolením NTI, kde jsem ho hned i
registroval (a nikde nebylo uvedeno, že bych snad o něj mohl časem přijít).
Vypalovalo mi to běžně rychlostí 16x, prakticky po celý rok a bez problému.
Nedávno mě ale začali netem upozorňovat, abych si zakoupil novou verzi. za
prachy, pochopitelně. Nezakoupil jsem, byl jsem totiž spokojen se starou
verzí,. za kterou jsem už zaplatil ( byla zahrnuta v ceně laptopu). A hle: pak
mi na dálku zkriplovali můj - opakuji - zakoupený program - snížili mi totiž
maximální rychlost ze 16x na 8x . I s tím by se dalo žít, trvá to sice 2x déle,
ale navíc mi to najednou nepálillo diskety Memorex (prý "memory underrun"),
které, jak jsem později zjistil, jsou předem předurčeny jen na jednu rychlost,
16x (jak, to nevím, ale mají na štítku je jen 16x, zatímco jiné mají napsáno
"1x až 16x" a ty chodí OK).
Místo nového porgramu jsem tedy zakoupil jiné diskety typu Philips,
označené 1x až 16x., ty jsou na zkriploveném NTI už OK. A protože kopíruji
fajly jen občas ( ukládám je raději na harddisku nebo zálohuju na zásuvné SD
memory typu "flash"). A opět, to samé se mi stalo i na druhém laptopu a
zhruba ve stejnou dobu. Takže o virus nejde, pokud bych nenazval tento zásah
hodný hakerů (na to neměl výrobce legální právo - program jsem koupil a o
další změnu nežádal (na to jsem opatrný: když odsouhlasíte novou verzi,
nedivte se pak, že TA už zadarmo není - takže u starých, dobrých programů už
"neupdatuji". Teď se dokonce celý program zasekl a pálí jen na CD, ne už na
DVD diskety. Nebudu se s nimi hádat, mám přídavný box od Sony,který mi
vypaluje vše má výborný vypalovací program. Box se mi tam válel u druhého
počítače, kde ho nepotřebuji, tekhle ho alespoň využiji.
Takové jednání výrobců mě ale už vážně štve a protože se vždy najde jiná
cesta, raději teda používám externí ( tři roky starý) drive SONY, který mi
klidně vypaluje ryvhlotí 16x na jakékoliv disketě. (mám k ní i SONY program
Pravda, pracuje to jen na starším laptopu (Windows se zatím změnily dvakrát
na tzv. "lepší" - a jakoby se s ostatními výrobci i oni dohodli, s novou verzí
zjistíte, že vám pár programů už nepracuje :-).

file:///C:/0/esejexa/09.htm

12/1/2015

E=NIGMA

Page 5 of 6

Uvedené zkriplování u vypalovačky teda bylo jasně účelové: zpomalit
vypalování, to abych se otrávil a koupil znova defakto tu starou, jen nově
oprášenou verzi - a být jejich otrokem pak navždy. Kde jsou ty doby, kdy
počítač stál desetkrát víc než všechen jeho softvér . Dnes už se na hárdvéru
moc nevydělá - dá to dost práce - zatímco "oprášit" starou verzi, dát ji nové
číslo a okopírovat ji na CD (dnes už ani to ne, proč platit za poštu, nechají vás
to přece "zdarma" stáhnout - platíte jen za program, to ej generosita, co? ) .

Našel jsem si přitom ještě jedno řešení, které možná též využijete: včera mi
podobně zlikvidovali mnou zakoupený program ABBYY Screanshot reader,
který umí rozpoznávat text z obrázků. Nejde a prý se mám skontaktovat s
výrobcem. Proč? Abych ho znovu koupil a po roce mi ho zase vymazali?
Zkusil jsem malý trik: vymazal jsem ten program z laptopu, odpojil se od netu
(nejlépe je prostě vytáhnout kabel) a z jejich CDčka jsem program opět
nainstaloval. Zatím to chodí OK, jen ho nesmím používat s připojením na net
- pak by mi ho určitě hned zase zablokovali - ilegálně, ale to je jim fuk. Ale
protože ho používám jen na skeny z cizojazyčných knih - abych je pak
automaticky přeložil na netu - je lehčí prostě předtím odpojit net :-). Počítám,
že brzy budu všechny tyto programy používat jne na druhém laptopu, který už
nikdy na net nepřipojím, protože jinak než touto pupeční šňůrou na mě
nemohou :-). A navíc se mi tam už nikdy nedostanou z netu virusy . . .

Jinak je slovo "zabezpečení" jen blbým vtipem. Je to jako bych nosil
neprůstřelnou vestu, ale jen s předním panelem - o to lehčí je pak zastřelit mě
do zad . . . Nové verze "bezpečných" Windows jsou ovšem z hlediska
bezpečnosti také jen pro zasmání, uvážíme.li, že kdokoliv vám může
proniknout do vašeho počítače díky nechráněným zadním dírám operačního
systému MS (ano, to je technický výraz ! :-). A proč jsou tam? Protože MS si
chce udržet své dálkové ovládání MÉHO počítače skrze Windows a to ať se
děje co děje - a není to jen, jak se říká, že je to kvůli tomu, že "Windows mají
tolik chyb, že není dne, abyste je nemuseli updatovat". To je sice pravda, ale
MS je s tím "štepováním" děr pořád ještě pěkně pozadu :-). Ne, o peníze jde
až v první řadě. Dnes už ale nepotřebují výrobci-hakeři ani to: tu díru si
uděláte sami, když nainstalujete jejich /nejen zdarma, ale i ten předem
zaplacený program : -).
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Poznámka: Microsoft se rozhodl neštěpovat a hned přijít s novými Windows
10, kde už se nedají zadarmo přilepit cizí programy u dealera. Budete -li si
tam chtít nechat staré programy, klidně můžete, většina jich ale asi nebude
pracovat. Windows 10 se dala hned velká reklama: jsou zadarmo ( teda jen
když si nainstakujete během jendoh roku) a má to být poslední verze. Nuže
není: už je vydána nová verze. Také to zadarmo není "zadarmo" , patrně se
jedná o to, že Microsoft vás bude pozorovat a ovládat na dálku . . .

Poznámka: Právě jsem objevil - z právnického časopisu - že v případech
litigace, kdy se např. probírá výplata pojištění, třeba po pracovním úrazu,
mohou proti vám například svědčit i fotky či videa na Facebooku či jinde.
Jak? Třeba když ukazují, jak si zatím užíváte u Jadranu :-). A jiné
komunikační a "společenské" programy jakbysmet. Sami jim tim totiž
pomáháme :-). Navíc tu máme nejen odposlouchávání telefonů, ale už prostě
všeho. A ještě nám Velký bratr tvrdí, že je to pro naše dobro. A časem nám
jistě zaúčtují i to odposlouchávání, vsaďte se a nám nezbude než si zazpívat:
"Vesele, jen vesele, pane Orwelle . . ."
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Autor : ©J.B.Hurych
Název : BRAINMOBIL (scifi)

Dan vlastně nebyl můj kamarád, dokonce jsem ho předtím ani neznal. Byl to
Tom, který mi přinesl jeho historku a pak mě s Danem seznámil. Jsem totiž jen
obyčejný programátor a trochu také fušuju do hárdvéru. Ale o neurologii ani o
bioelektronice toho moc nevím . . .

BRAINMOBIL (scifi)
Proč vlastně s tím za mnou Tom přišel? Nu protože Tom opravdu je můj
kamarád a protože už za mnou kolikrát s problémy přišel. A já se vždy nechal
svést a dost jsme mu jich i vyřešil. Vlastně všechny, o kterých jsem věděl, že
bych je vyřešit mohl. Ten zbytek jsem mu hned odmítl, protože nejsem zase
tak úplný blázen, abych řešil vše, co se do té hranaté kebule Toma někdy asi
omylem dostalo .
Copak o to, nápady on měl znamenité, jen některé už tu jaksi byly dříve,
dokonce i vyřešeny. Abych mu udělal radost, neřekl jsem mu tom předem, ale
slíbil jsem, že se do toho dám . No a později jsme prostě to řešení jaksi
okopíroval. Mohl jsem si to dovolit, autorům řešení to nijak neublížilo jakmile Tom dostal řešení, většinou se víc se už o ten problém nezajímal.
Až právě ten případ s Danem, tam jsme se nechal svést, ale raději začnu od
začátku. Dan byl technik a dělal v nějakém výzkumáku, snad to byla chemie či
něco podobného. Vše pracovalo dobře, až - teda asi před měsícem - se svěřil
Tomovi, že má problém. Nejprve si prý myslel, že ztrácí paměť. Šel tedy k
doktorovi, ale ten ho ujistil, že paměť má dobrou a Alzheimer mu nehrozí.
"Ještě dlouho ne, " řekl doktor a sám se tomu pitomému vtipu dlouho smál. Asi
měl pravdu: Danovi bylo sice kolem čtyřicítky a krátkodobou paměť měl ještě
dobrou - tedy tu pro běžné věci a kterou ztrácíme nejdříve, jak si mohl
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vyzkoušet na různých netových testech. S výsledky mohl být spokojen a ta
dlouhodobá paměť, ta se dá celkem jednoduše nahradit počítačem - pokud si
uděláte dobrou a spolehlivou databázi.
O co tedy šlo? Tom se mi to poněkud zmateně snažil vysvětlit, ale raději jsem
zašel za Danem sám; přiznám se, že mě ten celý případ začal zajímat. Tom
totiž zjisitl, že mu sice mozek pracuje dobře, ale jaksi s ním nemůže dobře
komunikovat. Jsa výzkumníkem - řečeno spisovně - udělal si pár pokusů a
přišel na to, že když si dá v duchu nějakou otázku, mozek na to nereaguje.
Stačilo ji ale vyslovit nahlas a hle, mozek zapracoval a odpověděl správně.
V paměti to teda nebylo, ta za fungovala normálně, ale samotný processor měl
některé vstupy asi tak říkajíc přepálené. Základní stavební jednotkou lidské
paměti je totiž neuron, který má několik vstupů (dendrity) a jeden výstup
(axon), který se pak rozvětvuje a propojuje se s dendrity dalších neuronů.
Neuron pracuje ovšem - na rozdíl od počítače - tak, že je nejen paměťovou, ale
zároveň i logickou jednotkou. To už ale bylo objeveno dávno a vznikl i nový
počítačový obor - tzv. neural networks (nervové sítě) jakožto pod-disciplína AI
(umělé inteligence). Počítač ovšem musí neurony simulovat složitými
matematickými rovnicemi, zatímco našemu mozku stačí jen ty neurony.

Pochopitelně to samotné sděení nám náš problém nevyřeší a neurologů jsme se
radši ani neptali. Napadlo mi ale, že by se mohlo najít nějaké jiné řešení, prostě
nahradit ta spálená spojení v mozku. Hned jsem si také Dana vyzkoušel - a měl
pravdu. Skutečně po vyslovení otázky se mu odpovědi jen hrnuly, zatímco
jinak ne. Ani po přečtení otázky, ani po vybavení si otázky jen mentálně mozek
prostě nereagoval.
Nejprve jsem Dana podezříval, že to prostě jen tak hraje nebo si to sugeruje zdálo se mi to příliš fantastické. Tak jsme na něj nastražil pár chytáků, ale bylo
vidět, že si to nevymýšlí. A co bylo nejhorší, svěřil se mi, že už mu ani to
vyslovování nahlas občas nepracuje, takže je docela možné, že patrně ztrácí i
sluch, a až by ztratil kontakt s mozkem úplně . . .
Obrátil sjem se tedy opět na Toma, na jeho "intuiční" část mozku. Já sám totiž
umím hledat detailní řešení, ale přímo ty ideje, tedy nápady, to mi zase tolik
nejde. Tom se zamyslel, Já tomu říkám "přímo mozkem" a vyrobil řadu
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poměrně celou řadu nesmyslných nápadů. To je u něj běžné, než se mu mozek
pročistí a začne pracovat normálně, vlastně abnormálně.
První známkou toho, že se do toho stavu dostal, bylo jeho prohlášení "musíme
to do mozku dostat jinudy". Nebylo to sice zase tak moc geniální, ale naše
nápady se najednou začaly sbíhat. Téměř současně jsme oba vykřikli "Ale
jak?". pak se ale naše mozkové procesy opět začaly rozcházet: já přemýšlel o
současné technologii, zatímco Tom už zase snil. Vše co vysnil, mi pak
servíroval se značnou rychlostí, které se dokonce ještě zvyšovala - v tom směru
byl jeho mozek zcela neomezený.
"Přišel jsem na to, " povídá. "Akustické napojení na mozek zřejmě pracuje
normálně, jde jen o to nahradit konvertor zvuku v uchu nějakou elektronikou."
"No dobře," řekl jsem, "stačí zakoupit naslouchátko a zapojit ho - vlastně
počkej, to nestačí, to je jen zesilovač, který se dává jaksi 'před ucho'. Pokud je
spojení mezi uchem a mozkem narušeno, mozek by to stejně nevnímal."
"A co ho dát až těsně před mozek?" zeptal se Tom a bylo vidět, že tomu
opravdu nerozumí.
"Myslíš jako nějakou destičku s tištěnými spoji? Na to zapomeň," ujistil jsem
ho.
"No tak to už nevím, Jak vlastně naše ucho pracuje?" zeptal se mě.
Dostal mě - tohle jsem také nevěděl. Ale na co tu máme Wikipédii - najel jsem
na Net a hned jsem byl chytřejší. Vlastně jsem to měl znát už z biologie na
gymplu, ale to jsem asi zrovna chyběl, haha. Možnn ale že ne - znělo to
povědomě: bubínek, tři kůstky (kladívkou, kovadlinka, a třmínek). Už jsme is
ale nevzpoměl na polokruhové kanálky, které spíš slouží pro stabilitu a ústí ve
vestibulárním nervu, zatímco hlemýžď přenáší zvukové vibrace vlásemkovými
detektory do kochleárního nervu a ten do mozku.
Zároveň jsem tam zjistil i čtyři nejznámější poruchy sluchu: zánět středního
ucha, neustálé zvonění nebo pískání v uchu, vertigo (tj. závrať) a zalepené
ucho – tvorba tekutiny ve středoušní dutině, způsobující hluchotu.

To ostatní se už asi nevešlo na stránku :-). Pro poruchy sluchu stárnutím jsem
si tedy musel zajít jinam: ty se vyskytují hlavně na výstupu, a to degenerací
vlásenkových detektorů, tedy spíše než přímo poruchou kochleárního nervu.
file:///C:/0/esejexa/10.htm

12/1/2015

E=NIGMA

Page 4 of 6

Hned jsem to oznámil Tomovi, který už na mě začal střílet svoje nápady.
Poslouchal jsem ho jen napůl ucha - vidíte, zase to ucho, pořád se mi sem plete
- ale pak mi to najednou blesklo hlavou: je-li tento nerv neporušený, je možno
se jím dostat bez poruchy do zvukového centra mozku. Byl to vlastně Tomův
nápad, ale kdybych mu to řekl, byl by na sebe moc pyšnej.
Jenže jak se tam dostat? Jak vlastně ty vlásenkové sensory pracují? U oka je to
celkem jasné: každý bod má v oku svou světelnou buňku, ale u zvuku to tak
nejde. Naše záznamy zvuku jsou prostě jen snímané zvukové vlny, které
zpracujeme na elektrické signály a to buďc analogově - tj. rozložíme je filtry
na základní kmitočty - anebo digitálně - rozsekáme na křátké pulzy a
přeneseme je multiplexně. Opět tedy na Wikipedii a hele - právě v těch
vlásenkových sensorech se mění vibrace kapaliny v "hlemýždi" na elektrické
signály. Jak ale ty signály vypadají, to už jsem se nedočetl - nu nevadí, patrně
bude každý vlásek naladěn na jiný kmitočet. Nás problém je jak se na ten nerv
- něco jako mnohožilový kabel - dostat . . .

Pochopitelně jsem nechtěl Danovi něco v-operovat, jednak jsem to neuměl a
jednak je to velké riziko a patrně u amatéra i nezákonné. A opět přišel, teď už
vědomě, s naápadem Tom.
"No hele", povídá, "chce to nějakou vysílačku, na níž by reagoval ten nerv."
¨"No hele, " povídám ironicky, "tobě to dneska myslí! A jakou vysílačku bys
měl na mysli?"
"No přece mobil," povídá on jako by nic - ale mám dojem, že už na to přišel
předtím už doma.
"No mobil má vysílačku i přijímačku, ale vysílá na velmi vysoké frekvenci."
Musel jsem prostě mít nějakou námitku, ale hned jsem si odpověděl: "On by
do toho mohl říkat své nápady a vysílat je, ale na jaké frekvenci, to nevím. Víš,
aby to prostě ten nerv sám chytal." A myslel jsem si, že jsem ho uzemnil.
Ale mohl jsem vědět, že už ho nám dost dlouho, abych věděl, že se jen tak
nevzdá. "No zkoušeli bychom různý kmitočet a pak bychom ho našli."
Nenápadně mi přitom tím "kmitočtem" naznačil, že mám používat české
výrazy, ale to jsem jako technik celkem ignoroval.
"Něco na tom je, "přiznal jsem, "ale jestli to pracuje, to nám musí říct Dan
sám.
"No, a nudeme tomu říkat Brainmobil a případně to prodávat pro
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nedoslýchavé, případně i neslyšící vůbec," spřádal už zase Tom své sny.
Trvalo mi asi měsíc, než jsem postavil prototyp. Přijímací část jsem vykuchal
úplně a vysílačku předělal tak, aby se dal vylaďovat ve velkém pásmu
frekvencí. Další měsíc jsme to zkoušeli, ale výsledek žádný.
"Asi jsme někde udělali chybu," prohlásil stoicky Tom a kldině si luštil dál
křížovku,
"A kde?" zeptal jsem se, abych ho naštval. Nenaštval se, jen mi klidně povídá:
"Hele, já jsme tady jen pro zákldní výzkum, detaily si musíš vypracovat sám."
No samozřejmě, taky nevěděl a byli jsme v koncích. Ale ve chvíli nejtrapnější
přišla pomoc od někoho, od koho bych to nikdy nečekal, přímo od Dana.
"A co takhle, "povídá, "kdybych do toho místo mluvení zpíval?"
Byl to tak pitomý nápad, že jsme se oba, já i Tom, srdečně zasmáli. Ne tak
Dan: neurazil se, ale začal opravdu zpívat. To bylo něco tak nečekaného, že
jsme oba vyvalili oči. Pak chvíli jakoby naslouchal a řekl: "Mám to, nevím sice
proč, ale pracuje to!"
No byl to trhák - bavili jsme se s tou hračkou celý další měsíc, pracovalo to
perfektně. Dan zářil, jeho práce se zlepšila, dokonce pracoval dvakrát lépe, než
kdy předtím. Měl i více nápadu a podal si hned dva chemické patenty.
Výsledek se dostavil - byl přesazen přímo do hlavního centra firmy, někde v
Albertě. Na naše dotazy neodpovídal, takže jsme sice věděli jakou frekvenci
používal ale ne už ve které tónině zpíval - to prostě tajil. Ani na můj dotaz, zda
by nám mohl uhradit alespoňn nějaké náklady a čas ztrávený na projektu, jsem
také nedostal odpověď.

My s Tomem jsme se ale nevzdávali: vyrobil jsem dva prototypy, jen pro nás
dva a chodili jsme do parku, popíjeli zázvorové pivo a zpívali. Lidé už nás tam
po čase znali - říkali nám Duo Rootbeer a výborně se bavili. Přešel půl roku,
ale nic jsme neobjevili. Zato někdo objevili nás: místní televize nás zaměstnala
pro zpívání reklam, těch na šampomy a depilátory. Skládali jsme si na ně svoje
texty, brali jsme poměrně slušný plat a nebylo nám zle.
Na řešení Brainmobilu jsme sice nepřišli, ale bylo pro nás jistým
zadostiučiněním, když nám Dan napsal z Alberty, že se mu jeho Brainmobil
ztratil a zda bychom mu nevyrobili jiný. Ví, že nám něco dluží, ale zaplatil by
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nám hned, jak zavede masovou výrobu Brainmobilů, to že je samozřejmé. I
jistý podíl akcií by nám připsal.
Poslal jsem mu jeden Brainmobil hned obratem pošty, ale odepsal mi zoufale,
že prý mu to nepracuje. Tomu jsem se ani moc nedivil - zapomněl jsem mu
tam totiž zapájet jednu malou leč důležitou součástku . . .
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Autor : ©J.B.Hurych
Název : SOCING aneb SOCIÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ.

Motto:
Sociální ínženýři,
nápady nám tu jen hýří,
život nám značně zveselí,
- zůstává ale faktem,
že po projití jejich zažívacím traktem skončíme zase jenom v "bruseli".

Naivně jsem si kdysi myslel, že titul "sociální inženýr" uděluje nějaká
univerzitní odnož ekonomie či jiné vědy. Jenže titul "Soc.Ing." nenajdete na
žádném diplomu - on to totiž vůbec není nějaký titul, ale jen posměšný název
pro manipulátory a podvodníky moderního kalibru. Nu dobrá, společnost se
latinsky řekne "societas", ale kde je ten inženýring?
Ba ne, s normálními, pravými inženýry, kteří vytvářejí dobré a užitečné věci, to
nemá naprosto nic společného. Vlastně bychom se našim inženýrům měli za
toto hloupé zneužití slova "inženýr" opravdu omluvit. . .

SOCING aneb SOCIÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ
V jednom slovníku cizích slov se dočteme:
Sociální inženýrství je způsob manipulace lidí za účelem provedení určité akce
nebo získání určité informace. Termín je běžně používán ve významu
nezákonného podvodu nebo podvodného jednání.
A ještě bychom měli dodat to hlavní - že o peníze přitom jde až v první řadě :). Nikdo totiž dnes nebude nikoho oblbovat zadarmo, jen tak pro tu srandu.
Socingové jsou sice podvodníci, ale ne blázni. . .
Tato i jiné definice zřejmě vycházeji jen ze slangu a nelze jim vyčítat
nepřesnost, obzvláště proto ne, že název je míněn jen ironicky. Nejde tu jen o
manipulaci, ale hlavně o moderní způsob zneužití lidské touhy po lepším,
file:///C:/0/esejexa/11.htm

12/1/2015

E=NIGMA

Page 2 of 2

okořeněné navíc různými strachy či ideologiemi.
A je toho k manipulaci dost. Sem patří nejen nesmyslná politická korektnost
(tedy něco, co sice vůbec není korektní, ale zato to stranám dobře získává
volební hlasy). Podobně i ochrana proti globálnímu oteplování (které se za
posledních deset let vůbec nekonalo, ale na kterém už jeho propagandisté
vydělali miliony, hlavně kolektováním teplotních odpustek) nebo "zelené"
zdroje energie ( které sice moc energie nevyrobí, ale zato dají vydělat jejím
výrobcům na státních podporách). Všechny ty peníze ovšem platí celá
společnost, to jest my všichni - třeba jen vyšší cenou elektrické energie.
Vrcholem socingu je bruselská administrativa, složená jen ze samozvanců a
vyšeptalých politiků, kteří se už k ničemu vůbec nehodí. Socingové tam
osvědčenou politikou "mrkve a klacku" (rozuměj "odměn a trestů") pomalu
vytvářejí nový druh "-izmu" (bruselizmus) který si co do diktatury pomalu
nezadá s jinými -izmy. A socing je nakonec i náš protikorupční hon na
čarodějnice, kde se sice hrozivě mává beranidly, ale mafiáky nechává v
bohorovném klidu. Komu to slouží? - ptal se už kdysi Říman Cicero.
V poslední době se používá termín "sociálního inženýrství" hlavně pro hakery
a "odcucávání" informací pomocí internetu pro stát se naopak uzákoňuje.
Proč? Důvodem odposlechu je prý strach z terorizmu, to je také výborná
psychóza, na které se dá vydělat. To, že k tomu vlády dávají své posvěcení, jen
jasně ukazuje, že už teď opravdu žijeme v orwellovském světě. A možná ještě
v horším . . .
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Autor : ©J.B.Hurych
Název : ČTENÍ O PSANÍ

V tomto případě jde jen o psaní moje - ale nebojte se, nejsou to memoáry:jednak si už moc nepamatuju a hlavně si myslím si, že psaní memoárů je jen
příznakem už značně pokročilé senility.
ČTENÍ O PSANÍ
Tak si přemýšlím, co mě v životě víc bavilo: čtení nebo psaní? Začnu teda
nejprve čtením: to se u mě postupem času stalo jakousi mánií, skoro bych řekl
prokletím. Na druhé straně přiznávám, že je to ta nejlepší relaxace, jakou
znám.
Už jak jsem se naučil číst, byla mou nejoblíbenější zábavou místní knihovna v
Libni, v budově Kavárna Svět. To kino Svět se později nazývalo Dukla, to po
oné bitvě, kde Rusové nahnali do průsmyku nejprve české vojáky, to aby si na
nich Němci vystříleli náboje. Později se tento podraz oslavoval celostátně a
celou pravdu jsem se dozvěděl teprve od jednoho Čecha, co tam bojoval a
přežil. Na druhém rohu budovy byla malá pivnice, onen Hrabalem proslavený
špeluňk "Automat Svět". Tehdy, když jsme tam chodili jako kluci místním
hasičům pro pivo, tam asi ještě pan Hrabal nechodil, ale my už jo.
Ta veřejná knihovna byla za opačným rohem, malá ale naše. Měla poměrně
dost knih od cizích i domácích klasiků, ovšem pro začátek mi musel stačit jen
cenzory povolený repertoár - ostatně na obecné jsem ještě ani neměl tušení, že
nějaký cenzor existuje. Teprve na měštance (neříkalo se jí tehdy škola
"střední" ?) jsem o tom začal mít pojem, to když uř jsem tam nacházel méně a
méně dobrých knih, a naopak víc a víc propagandu, přestrojenou za umění.
Naštěstí měli ty dobré knihy moji známí a co neměli, to jsem si koupil v
antikvariátech, kde se často objevovaly knihy, které unikly komunistické
stoupě. Takže jsem měl předem přelouskané nejen knihy později "školou
povinné", ale i ty "zakázané".
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Se čtením přišla později nějak automaticky i hříšná touha psát. Muselo to být
přece snadné, když se toho odvážili i jiní, ne? :-) Ve škole jsme k
opravdovému psaní moc příležitosti neměli - naše slohové práce měly
poměrně debilní témata, většinou k oslavě nějakého ubohého "vítězství lidu".
Literární slohy jsme ani na gymplu nerozbírali a pochopitelně nás ve psaní
nikdo netrénoval: stačilo umět psát různé zdravice a hesla. Ani naši profesoři
na gymplu nebyli moc zvyklí psát samostatně a logicky: vzpomínám si třeba
na styl psaní do žákovských knížek. Když jsem kamarádovi poslal jednou při
písemce z matiky tahák, který mu upadl na zem a já se k tomu jako blb přiznal
(abych ho zachránil :-), dostal jsem od paní profesorky poznámku. Původně
napsala: "Pomáhá slabším spolužákům při písemce z matematiky ", ale pak si
uvědomila, že to zní vlastně jako pochvala a honem připsala " - čímž
podvádí". Jinak jsem jí ale vděčný: dvojku z mravů mi tehdy nedala: prý by se
na vysvědčení vyjímala vedle jedničky z matiky dost blbě :-).
Hledal jsem tehdy svou příležitost v básních - nejprve jejich čtením, později i
psaním, rozuměj nevědomým kopírováním stylů a skladby známých poetů,
tehdy převážně buditelů či rudých avantgardistů. Později jsem si to uvědomil
a vytvořil si vlastní "styl". Ještě později, to už v Kanadě, jsem se zapsal do
tzv. spisovatelského workshopu, kde nás učil welšský básník Robert
Minhinnink. Tomu se sice moje básně nelíbily, ale moje povídky prý ho
zaujaly. Ty se ale zase nelíbily jedné spisovatelce z Manitoby, která podotkla,
že mám asi větší nadání pro básně :-).
Básně jsem přestal později psát vůbec - hlavně pro větší blaho čtenářů. Ještě
dnes se ale do nich někdy rád začtu. Vlastně je ani číst nemusím: piloval a
šrouboval jsem je tehdy tak moc, že si většinu z nich ještě pamatuji doslova.
Ač se mi tehdy zdály dobré, nečtu je pro jejich kvalitu, ale jen abych si oživil
tu romantiku, která tehdy mnou cloumala. Jedno vím: dával jsem do nich ty
moje city zcela upřímně, ty lásky malé, větší i největší. Byl jsem tehdy
poměrně nesmělý, takže ty lásky byly většinou platonické, plné čistého citu.
Dnes už bych to tak napsat určitě neuměl, v básni se totiž nedá švindlovat:
buď to píšete srdcem anebo "jen tak" a to se pozná. Hlavně na národních
umělcích . . .

file:///C:/Users/Jan%20Hurych/Desktop/esejex/12.htm

12/1/2015

E=NIGMA

Page 3 of 6

Ostatně víc mě lákala próza, hlavně povídky. Tam už se totiž mohu postavit
"do pozice druhého, ne-li třetího" :-). Ale vážně, povídky jsem nemusel ani
moc otesávat či žehlit, byly bez rýmů a navíc měly nějaký děj. Některé
dokonce přežily celých padesát let i víc, to když jsem některé vzkřísil a přidal
do Hurontarie, Enigmy nebo Sfingy. Science fiction mi nikdy moc nešla podle čtenářů tam bylo nějak málo raket, planet a mimopozemšťanů. Nu co,
nikdy jsem netoužil být profesionálním spisovatelem a to se mi také skutečně
podařilo :-).
Později jsem ty povídky spojil do řady knih - jsou ostatně všechny v naší
knihovně, kde jich je přes sto. Několik knih jsem napsal celé a najednou; jen
tak,. Nebyl v tom velká rozdíl, alespoň pro mne ne. . I jednu divadelní hru
jsem dokonce prosadil do Soutěže Alfréda Radoka; naštěstí se neumístila
nikde na vrcholku.
Některé mé knihy byly dokonce haknuty a publikovány piráty na internetu,
vždy ale jen pod mým jménem. Celkem mě to těší - hakrované stránky
navštíví víc lidí, než ty moje vlastní :-). Jen nevím proč to bylo nutné: ty
originální - ke stažení z mé stránky KNIHY OFF-LINE jsou ve dvou
formátech, mají i obrázky a ve formátu PDF se dají naládovat i do čtečky . . .

Ale členství v Klubu českých spisovatelů jsem neunikl. Ale to už se dostávám
k mému "technickému psaní". To bylo tak: tehdy jsem dělal asáka na
elektrofakultě v Praze a s kolegou jsme dostali za úkol napsat skripta z
Průmyslové elektroniky. Byl to tehdy obor celkem nový a tak jsme bohužel
neměli kde opisovat :-). Jen pro zajímavost: za samotné napsání knihy jsme
tehdy dostali méně, než by dostaly kresličky za okopírování našich obrázků.
Narýsovali jsme si tedy tehdy obrázky tuží sami. Každá koruna se mi totiž
hodila: bral jsem tehdy jako odborný asistent méně než můj bratr, který dělal v
ČKD zámečníka.
Jenže tehdy musel každý autor, co chtěl něco vydat, být i členem toho klubu
spisovatelů. Jak to zařídili, nevím, ale papír o členství jsem dostal a poplatek
byl jen jednorázový. Předpokládám, že když jsem odešel do exilu, dělali jistě
poinvazní probírku členstva a ke spokojenosti jejich (i mojí ) mě zase vyškrtli.
Ta skripta ale stále ještě existují, našel jsem o nich zmínku na netu dokonce v
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GOOGLEBOOKS - a řadu let jistě sloužila studentům při jejich laboratorních
pracech. Dnes už jsou asi hodně zaroostlá mechem: začínali jsme tehdy teprve
s tranzistory a polovodiči vůbec.
Než jsem odešel hledat mou "cestu na severozápad", stačil jsem ještě napsat s jiným kolegou - článek do Elektrotechnického obzoru, celkem prestižního
českého odborného časopisu; později byl prezentován i jako referát na nějaké
konferenci. Bylo to o modelování pohonu elektrického automobilu - tehdy
ještě elektromobil nebyl tak běžný. A není ani dnes dnes, protože nafty bylo
zatím pořád dost a petrolejáři si prostě nenechají ujít jejich zisky, navzdory
znečišťování vzduchu
Také jsem si ještě zadal o jeden patent, ale k udělení už nedošlo, to už jsem
byl v Londýňě a musel bych se zase za českými hranicemi proplížit ruskými
tanky zpět ( o peníze ani nešlo, tehdy se musely podávat patenty jen pod
hlavičkou nějaké státní firmy, která je pak mohla prodat, ale jen s vlastním
ziskem :-). O pět let později jsem četl o skupině indických vědců, kteří později
vymysleli totéž, co já . . .

V Kanadě jsem psal hlavně technické zprávy a referáty, případně návody či
slajdové kurzy. Mělo to výhodu: já také hrozně rád mluvím, obzvláště když
mám vzdělané posluchače :-). Nu a pak ještě pár článků do technických
časopisů.
Normy? Ne, ty jsem nepsal, jen upravoval. Ale to už i v Praze, když mě
profesor posílal na mezinárodní konference v Praze - ven se tehdy ještě
nesmělo a obdivuju dnešní mládež, která tu dnešní svobodu cestovat bere jako
samozřejmost. Tehdy jsme totiž měli takovou podivnou pohraniční stráž:
věřili byste, že jejich samopaly mířily dovnitř místo ven? Asi to někde
odkoukali :-).
Po deseti letech v Quebeku jsem ale znovu emigroval - do Ontaria. Říkáte, že
jsou obě tyto provincie jsou v Kanadě. Máte pravdu, ale Quebek tehdy hrozil,
že se odseparuje, tož jsem ho chtěl předběhnout. V Ontariu jsme si našel job
hned v královské korporaci, známé Atomic Energy of Canada. To je ta, která
postavila první průmyslovou nukleární elektrárnu na světě ( její návrh byl
totiž vypracován ještě za druhé světové války). Modernizoval jsem tam hlavně
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design, tj. propracoval jsem ochranné systémy pro elektrárnu Darlington za
použití programované logiky. Byla to světová novinka a tak jsem byl požádán,
abych o tom napsal podrobný článek do amerického odborného časopisu
(THE TRANSACTIONS of IEEE, Application of Semiconductor Logic
Components in Reactor Safety and Regulating Systems, 1982). Když jsem
tehdy ten časopis (jehož odborné stránky obsahují jen samé nové objevy) čítal
už v Praze na Technice, netušil jsem, že v něm jednou bude i můj článek
(později i přednesený na konferenci v San Diegu v Kalifornii) . Našel jsem ho
nedávno na netu, ale za kopii chtěli prachy - zřejmě na tom ještě někdo může
vydělávat i dnes :-).

Po odchodu do penze jsem začal dělat netový časopis Hurontarii (vlastně dvě:
českou a anglickou, obě se lišily obsahem), ale to už hlavně pro mou vlastní
radost a uspokojení - a pochopitelně i čtenářů, doufám. Počet čtenářů se
udržoval kolem tisícovky, půl-na-půl, půl českých a pů anglicky mluvících.
Později jsem založil ještě český Příložník, s více obrázky, kuriositami,
fotografiemi i hudebními ukázkami a hojnou aktivní účastí přispěvatelů. A
pak ještě přišla E=NIGMA a SFinga. jejichž posláním byla literatura záhad a
beletrie, založená na principu Čechy spojovat a ne rozdělovat. To také asi bylo
důvodem jistého úspěchu, to, že tam nebyla žádná politika. Dnes ve SFinze
ještě stále pokračuji, i když si to přiznejme, svět se změnil a netovou kulturu
nahradila reklama a oblbování ve velkém.
Věnoval jsme se 13 let i záhadnému Vojničově rukopisu VM (více o něm ve
SFinze) a reference k mé VM stránce (http://hurontaria.baf.cz/CVM/ ) a
některým mým objevům najdete i v anglické Wikipedii (see Horczicky's
signatures, article by Jan Hurych). O VM jsem též napsal dvě knihy (viz
KNIHY OFF-LINE).
Pochopitelně technické literatury si vážím stejně jako té netechnické: bylo to
vlastně i obsahem mé normální profese Jeden takový odborný článek měl za
sebou i rok důkladného experimentování, řešení problémů a stíhání termínů.
Na rozdíl od toho mi žádné psaní knihy beletrie netrvalo tak dlouho a jediné,
co mi při psaní trápilo, byla moje záda. Také mám teď větší volnost námětů a
způsobů zpracování, jakož i možnost přidat nějaký ten humor.
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Nikdy jsem se vlastně "nevypsal" (nebyl bez inspirace) a asi proto pořád ještě
píšu, i když asi ne tak, jako dříve. Prostě se neumím nudit. Náměty se mi vždy
sami hrnuly, na rozdíl od toho technického psaní, kde to vyžaduje hlavně
tvrdé studium, inspiraci pro nový vývoj a nakonec i troubleshooting, když to
nepracuje. Ale jako u beletrie, i tam nakonec přichází uspokojení a radost radost z tvoření, v běžném životě často podceňovaná, protože je od přírody
dána asi jen bohům. . .
V poslední době dostal net vážnou konkurenci: e-buky. V naší knihovně
KNIHY OFF-LINE (jak víte, knihy jsou tam zdarma) jsme na to ještě nebyli
připraveni, ale teď už jsme. I když to dalo hodně práce (tj. převést všechny
naše knihy na formát HTML, který čte většina čteček), myslím, že to stálo za
to. Novinkou tam je i - zatím jen jedna - interaktivní kniha - ve které můžete
přímo elektronicky hrát hry SUDOKU a FUTOSHIKU. Ostatně myslím, že
interaktivní hry jsou hudba blízké budoucnosti . . .
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Autor : ©J.B.Hurych
Název : JAK UDĚLAT VÍC S MENŠÍ NÁMAHOU

"Čas utíká jako jelen byvše do pr.... střelen" říká staré přísloví. Ano, a my
utíkáme s ním, ale už ne jako ten jelen. Po padesátce už se i zadýcháváme, v
šedesáti začnou zlobit kolena, pak kyčle - ale dost, o tom tu mluvit nechci.
Faktem je, že ani mladí to nemají lehké - ta doba mládí utíká také rychle a
"nikdy se nevrátí, pohádka mládí" a hlavně ne ty uteklé příležitosti . . .
JAK UDĚLAT VÍC S MENŠÍ NÁMAHOU
Napsal jsem na to sice už celou knihu ("UMÍME HOSPODAŘIT S
ČASEM?") , ale vážně: kdo má dnes čas číst, ne? Na browzdání po netu ho
ale máme :-). Pravda, taková kniha nám pak ušetří čas, není to teda tak zcela
zbytečné - ovšem zapamatovat si to vše a ještě podle toho žít, to už je jaksi
moc i pro ty nejnáruživější "šetřily času".
Našel jsem kdesi jen prostá pravidla na úsporu času, která to vyjadřují ve
zkratce a která tu tedy uvádám. Vidíte, kdybych je poznal předtím, asi bych už
tu knihu nenapsal :-). Ale ne, vážně, pro obyčejného, přetíženého člověka
stačí tato pravidla a dokonce si je může vytisknout a denně se kochat tím,
kolik jich ten den zase použil.
Nejprve je teda sepíšu pod sebe a pak už jen budu komentovat ke každému
podle vlastní zkušenosti:
1) VŽDY JE DOST ČASU, JEN JE TŘEBA MÍT OPRAVDOVÝ ZÁJEM.
2) VYŠKRTEJ NĚKTERÉ ÚKOLY JEŠTĚ NEŽ JE ZAČNEŠ DĚLAT
3) NĚKTERÉ ÚKOLY ROZDĚL NA VÍC, JINÉ NAOPAK SPOJ DO
JEDNOHO
4) URČI SI PRIORITY, TJ. POŘADÍ, VE KTERÉM JE BUDEŠ DĚLAT
5) NEZTRÁCEJ ČAS HNED NA ZAČÁTKU V DETAILECH, TY
PŘIJDOU POZDĚJI
6) VYVARUJ SE ZBYTEČNÉ PRÁCE A TO ZA KAŽDOU CENU!
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7) JE-LI TŘEBA, ZMĚŇ PRIORITY, ALE HNED JE NEVYŠKRTÁVEJ
8) VYVARUJ SE CHYB, DĚLEJ VŠE SPRÁVNĚ HNED NAPOPRVÉ
9) NEMARNI ČAS - BUDEŠ HO POTŘEBOVAT JINDE
10) KAŽDÁ AKCE MÁ I SVŮJ KONEC,
No vidíte, a máme hned celé desatero, to se dneska nosí :-).

Je ovšem obtížné pochopit jen z jedné věty, co tím chtěl autor říci, takže zde
ještě pár slov na okraj:
1) VŽDY JE DOST ČASU, JEN JE TŘEBA MÍT OPRAVDOVÝ ZÁJEM.
Ovšem neplatí to vždy a všude. Spíše to znamená, že se nemáme předem
vymlouvat, že na to není čas. Důležité je, jak je to důležité :-), nikdo např.
nebude tvrdit na úřadě, že "nemá čas" na daňové přiznání. Na druhé straně
dělat něco nepodstatného jen proto, že na to "máme čas" a nic nám to jinak
nedá (nemyslím zrovna peníze!) je nejen zbytečné, ale rozmařilé. Čas totiž
musíme brát jako dar, který lze vybrat jen v určité době (ani pošta neschovácá
zásilky věčně :-). Zrovna tak nemůžeme dělat jen to, co nás zajímá - takový
přepych si nemohou dovolit ani boháči. Na druhé straně ten, kdo dělá jen to,
co musí, ten je opravdový chudák . . .
2) VYŠKRTEJ NĚKTERÉ ÚKOLY JEŠTĚ NEŽ JE ZAČNEŠ DĚLAT
To je opravdu důležité, v životě ztrácíme nejvíc času tím, že děláme
nepotřebné věci. Že jsou nepotřebné, to se většinou pozná, až když je uděláme
anebo když se marně snažíme je nějakou dobu dělat a zjistíme že to nejde. Pak
je už ovšem pozdě, ztracený čas už zpět nevyinkasujeme. K posouzení předem
někdy stačí představit si všechny následky anebo se s někým poradit - ale
opět: jeho/její radu musíme brát jen jako námět k dalšímu posouzení. Úspory
času "při nedělání" téhož jsou někdy až neuvěřitelné, někdy to navíc i změní
náš život. Náš život ovšem může změnit naopak i to, když uděláme něco
jiného . . .
3) NĚKTERÉ ÚKOLY ROZDĚL NA VÍC, JINÉ NAOPAK SPOJ DO
JEDNOHO
Zde nejlépe poslouží příklad:´Vyjednávám třeba kontrakt se zákazníkem, ale
kromě telefonického jednání plánuju ho ještě navštívit, abych některé body
lépe vysvětlil (anebo je nevyjednával po telefonu, protože by to někdo mohl
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odposlechnout). Úspora času není hned zřejmá, ale představte si, že by si to
zákazník rozmyslel, budete-li na něj tlačit jen po telefonu - tam se snadněji
odmítá. Celá dosavadní námaha by byla zbytečná.
Podobně plánuji při cestě do města navštívit hned několik míst najednou.
Neuspoří to jen benzin, ale hlavně čas ztracený zbytečným cestováním navíc.
4) URČI SI PRIORITY, TJ. POŘADÍ, VE KTERÉM BUDEŠ ÚKOLY
DĚLAT
To je hned druhý největší zdroj úspor času a námahy. Osobně jsem si v práci
rozděloval úlohy hlavně podle toho, jak důležité se zdály mému šéfovi. Je to
dobré - nenarazíš, ale co když se mýlí? Několikrát jsem se přece jen musel
rozhodnout jinak, ale vždy to bylo jen proto, že tam bylo nebezpečí. Prostě
jsem tehdy viděl trochu dál než on. Tím jsem i jeho ochránil před průserem a
byli i šéfové, kteří to ocenili. Riziko jsem ovšem nesl sám a o pochvaly se se
mnou jaksi nedělili :-).
Ostatní případy, které nebyly tak "žhavé", jsem si rozděloval do pořadí jen
sám. Pomoc přátelům v práci je bohužel až na hodně nízkém místě - to jsem
se časem musel teprve naučit :-). Problém je, žr čas, co spotřebujete na
přátele, budete později potřebovat sami - jste přece v práci, ne? Málokdo vám
to totiž vrátí, někteří to ani neberou jako "pomoc", tak proč to dělat? Přesto
jsem jim pomáhal a dost. Čas, co jsem jim věnoval, jsem ovšem sám musel
ušetřit jinde a jsme zase u toho času.
5) NEZTRÁCEJ ČAS HNED NA ZAČÁTKU V DETAILECH, TY
PŘIJDOU POZDĚJI
(anebo ani přijít nemusí :-). Třetí hlavní úspora je v odhadu objemu dané
práce, tj. kolik hodin a jak do hloubky problém řešit. Už prof. Parkinson ve
své známé knize napsal, že "práce roste úměrně s časem, který je pro ni
určen". A tak jako se někdo rád se vším piplá (a říká tomu "shánět detaily"),
jiný se opravdu do toho zažere a pokračuje ve vývoji až do nekonečna.
Postupem času ztratí dokonce pojem o tom, co měl vlastně udělat a vynalezne
pastu na zuby :-).
Je dobré - i když často nepřesné - si předem učit dobu, kterou budeme k té
které práci potřebovat. Proč nepřesné? Nevíme totiž předem, které potíže
(hlavně ty s byrokraty nebo jinými blby) nás cestou potkají. Na ty, které
čekáme, si raději uděláme časovou rezervu, bude se nám hodit. Staří mazáci
vždy žádají až dvojnásobný čas, než je na to potřeba. Zkušený vedoucí jim
pak zase dá jen polovici toho, co žádají :-).
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6) VYVARUJ SE ZBYTEČNÉ PRÁCI A TO ZA KAŽDOU CENU!
Ano, ale i na to, jak zjistit, která práce je zbytečná, potřebujeme jistou
zkušenost. Na druhé straně není dobré to diskutovat se šéfem, manželkou
(pokud to žádá ona :-) a podobně, jen ve výjimečných případech děláme
výjimku. Nejlepší řešení je, že pokud by nám to "nedělání" prošlo, tak. . . - ale
ne, nebudu radši radit :-) .
7) JE-LI TŘEBA, ZMĚŇ PRIORITY, ALE HNED JE NEVYŠKRTÁVEJ
Samozřejmě, že plány jsou na to, aby se měnily . . . Ale ne, vážně: čas nestojí,
nesmíme ani my. Naskytne-li se při dané práci nový problém (případně jiná
urgence,) máme čtyři možnosti:
hned na tom začít dělat (nebo
dělat tu urgenci a program odložit, ale ne na dlouho) anebo
to ignorovat,
případně se na celý projekt vykašlat.
Jistě hned také zhruba víme, jaké následky (hlavně pro nás :-) ta či ona cesta
bude mít. Někdy je problém tak veliký (anebo je řešení nereálné), že je
opravdu lepší projekt zrušit, dokud je čas - je to rozhodně levnější.
8) VYVARUJ SE CHYB, DĚLEJ VŠE SPRÁVNĚ HNED NAPOPRVÉ
To se dobře řekne, ale hůř udělá. Věřte mi ale, že to jde, někdy se stačí víc
zamyslet, být víc opatrný, víc předvídat. Opakování je sice matka moudrosti,
ale rozhodně má nejen chytré, ale i dost hloupé dětí.
Říká se, že někteří udělají sto chyb, jiní jen jednu, ale zato stokrát za sebou.
Také se říká takové přísloví: "chybami se učíme" a já dodávám "víc chyb
ovšem nedělá člověka moudrým, ale jen směšným". Chyby se totiž dají
předvídat, dokonce se většině můžeme vyhnout. Jen si je třeba uvědomit, že
chyba je většinou v nás, ne jen v okolnostech.
9) NEMARNI ČAS - BUDEŠ HO POTŘEBOVAT JINDE
To je také důležité - den má pořád ještě jen 24 hodin, pracovní doba osm. Ne
vždy nám povolí přesčasy a i když jsou přesčasy lépe placené než normální
hodiny, únava pak roste exponenciálně s časem a tak i těch pár peněz "navíc"
nám to nemůže nikdy správně zaplatit. A už vůbec nenahradí třeba
rozvrácenou rodinu. Zde ovšem nemyslím přesčasy, co mají nahradit
proflákaný čas - na to se brzy stejně přijde . . .
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10) KAŽDÁ AKCE MÁ I SVŮJ KONEC,
Někteří lidé mají tendenci ještě dál věci vylepšovat, prodlévat na úkolu
zbytečně i po tom, když už cíle dosáhli. nadbytečný čas je pak ztracený.
Pokud věc potřebuje vylepšení, udělej z toho další úkol, ale ne hned další
prioritu!
Vlastně by tu byl ještě další bod: UŠETŘENÝ ČAS SE NESMÍ JINDE
PROMARNIT - ale to už vlastně říká i bod 9). Čas je prostě vše - vždy ho
používejme k něčemu důležitému či urgentnímu - jen tak uděláme VÍC A
BEZ ZBYTEČNÉ NÁMAHY.
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Autor : ©J.B.Hurych
Název : PATENT NA ROZUM

PATENT NA ROZUM
(Inteligence versus vzdělání)
Kdysi se říkávalo o někom, kdo byl "moc chytrý", že má patent na rozum.
Bohužel takový patent není a nikdy nebude. Na druhé straně ale zase platí, že
"chytrost nejsou žádné čáry". Pokračujeme zde v našich netypických úvahách,
co asi dělá člověka chytrého . . .

Na jednom semináři IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) v
San Diegu nám jistý lektor, jinak docela vážný chlapík, vyprávěl historku o
baboonech, chci říci paviánech, a soudě podle jeho narážek, měl na mysli
někoho úplně jiného:
Kdesi uprostřed horkého světadílu se nachází kopec a na něm je les, kde žijí na
stromech babooni. Mladí tam vesele poskakují a dospělí - no ti už většinou jen
klátí nohama a povídají si mezi sebou. Náhle jeden z baboonů z ničeho nic
seskočí se stromu a žene si to dolů s kopce, až se za ním práší. V tu ránu se ale
všichni, staří i mladí, seberou a hurá za ním . . .
Uprostřed kopce se náhle pavián zastaví, ale stádo, hnané hlavně setrvačností,
se přes něj přežene a zle ho podupe. Jen jeden, jediný z nich se zastaví, vrátí se
a ptá se toho pošlapaného, umírajícího kamaráda: "Proč jsi se, člověče (tady
je ta narážka!) zastavil?" A ten druhý mu z posledních sil odpoví: "No jo, ale
když já jsem si najednou uvědomil, že vlastně nevím, kam vůbec běžím!"
Samozřejmě, kopírování samo pochopitelně ještě není inteligence a opičení
ještě není moudrost. Co ale vlastně je ta inteligence? Mark Twain kdysi napsal:
"Existuje jen jedno nejinteligentnější dítě na světě a každá matka ho má."
Inteligence je totiž něco hrozně subjektivního a byla vždycky považována jen
za vyloženě lidskou vlastnost či schopnost. Dokonce se prý dá i měřit! Ano,

file:///C:/0/esejexa/14.htm

12/1/2015

E=NIGMA

Page 2 of 3

pomocí IQ testu a někteří naivové, kteří to špatně pochopili, používají IQ testy
při přijímání kandidátů na určité joby. Jenže i těm pitomcům musíme přiznat
jistou inteligenci, jinak bychom se přece nepojmenovali Homo sapiens, neboli
"člověk moudrý" :-). My jen máme potíže, jak tu inteligenci definovat. Už
proto, že ten, kdo takovou definici píše, musí především sám sebe považovat
za inteligenta, i když si to ti ostatní o něm myslet zrovna nemusí :-).
To máte tak: ona totiž samotná inteligence - která je vlastně jen schopnost ještě nestačí; člověk se musí navíc vzdělávat, tj. nabývat vědomostí a umět je
správně chápat. A co je ještě těžší: také umět na jejich základě něco vytvořit. K
tvoření - na rozdíl od ničení - je právě třeba inteligence, znalosti a ještě navíc
ona "schopnost tvořit". Je potřeba i zkušenosti, praxi.
Často se naskýtá otázka, zda lze vzdělance, intelektuála, považovat i za
inteligenta. Myslím, že je to otázka špatně formulovaná: slovo "inteligent" se
totiž používá v různých smyslech, často i v pejorativních ("Ty jeden
inteligente!"). A být součástí vrstvy lidí, zvané "inteligence", mělo ještě
nedávno význam téměř protistátní. Komunisté je ani nepovažovali za "třídu",
kterýžto titul dokonce neupřeli ani vykořisťovatelské třídě! :-).
Je-li inteligence schopnost, tedy jistá kvalita, pak každý, kdo má nějaké
vzdělání, je do určité míry inteligentní - jinak by se to vzdělání u něj ztratilo
jako voda v písku. Přesněji to vyjádřit nejde: každý jsme totiž inteligentní jen v
určité oblasti: nukleární vědec třeba nemusí zvládnout základy hudby (Einstein
byl výjimka) ale to není důležité. Na druhé straně ani nemusí platit, že ten, kdo
nemá vzdělání, je neinteligentní - to by byla hrubá logická chyba. Ne každý má
totiž přístup ke vzdělání: jsou tady určité univerzitní kvóty a v neposlední řadě
i finanční nároky. Na druhé straně je mnoho samovzdělanců, kteří jsou
bezpochyby také inteligentní, vezměte si třeba vynálezce 19 století.
Osobně si myslím, že inteligence je hlavně schopnost učit se a chápat. Proč
učit? Protože vývojový proces není nikdy ukončen a "chceme-li vidět dál,
musíme nejprve vystoupit na ramena gigantů", jak to řekl kterýsi nositel
Nobileho ceny. A proč také ještě chápat? Protože to je už opravdu samostatný
proces , kde ony vědomosti navíc my sami zpracováváme. Přirovnal bych to jen žertovně, prosím - k výrobě kečupu. Nakoupíme rajčata (vědomosti) a pak
někde seženeme recept na kečup a snažíme se pochopit, co to všechno chce a
jak ten kečup vyrobit. Výsledný výrobek je pak kombinací kvality rajčat,
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receptu a toho, jak jsme recept aplikovali.
Někteří jdou ještě dál: oni dokonce sami ty recepty vymýšlejí. Nu to už je spíše
výzkum a ne všichni inteligentní lidé na to mají buňky - to už je právě ta
"tvořivá síla". Ta žene lidstvo dál, ale pochopitelně není sama. Výzkum se totiž
vyvíjí "pomalu" i "skokem". Pomalu, když hledáme nové aplikace a vylepšení,
a skokem, když nacházíme nové technologie, metody a koncepty. Bylo by
zbytečné stavět jedno proti druhému: většinou je to tak, že až když vyčerpáme
jistý způsob použití a nemůžeme dál, začínáme se zajímat i o tom, jak to dělat
jinak a pochopitelně lépe.
To je ovšem historický postup a zbytečně omezující naše schopnosti: nikdo
nám přece nebrání vynalézat nové věci už tehdy, když na to ještě nemáme vše,
co to chce. Nejde tu totiž jen o (třeba) zastaralou technologii, ale hlavně o naše
zastaralé myšlení, které je příliš setrvačné, lidově řečeno "líné". Jenže tam je
právě ta "horní", neomezená hranice inteligence a tu překročit dovede jen
málokdo. Hlavně proto, že se tam neodváží. Asi jako když Římané označovali
na mapách oblasti, které neznali, nápisem "zde jsou lvi".
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Autor : ©J.B.Hurych
Název : ÚLOHA TAK ZVANÝCH "OSOBNOSTÍ" V
DĚJINÁCH LIDSTVA (díl první)

Původně jsem chtěl tento článek dát do rubriky "HUMOR", ale i když se tu
částečně jedná o satiru, tento námět je příliš vážný, aby se o něm žertovalo. A
je téměř neuvěřitelné, jak se mohou jinak zcela neschopní lidé ( co jsem to
napsal ? Vždyť oni jsou naopak schopní všeho :-)) dostat na tak vlivná místa,
kde rozhodují o osudu národů i celého lidstva. A nejen to - někteří se jaksi
postupně víc a víc zblázní, viz Robespierre, Napoleon, Stalin, Hitler a další,
rozuměj dnešní a i budoucí diktátoři.
Věřím dokonce, že se jejich mentální stav dal diagnostikovat už dávno, ne až
když bylo pozdě. Tehdy ještě bylo možno je vyřadit bez velkých obětí, jakmile
si ale utvořili svou vlastní dvorní kamarilu a zákony, šlo to už jen za cenu
krve . . ..
ÚLOHA TAK ZVANÝCH "OSOBNOSTÍ" V DĚJINÁCH LIDSTVA
Použil jsem název "osobnosti" ač ve skutečnosti šlo o masové vrahy: pro ně
byla cena života (kromě toho jejich a jejich příbuzných) zatraceně nízká. Ne,
nešlo o nějakou osobní nenávist, byly to prostě mašiny, jejichž cílem bylo
vyhladit vše, co jim stálo v cestě.
Jak dojemné - chci říci směšné - muselo být přání tehdy už zcela poraženého
Napoleona, když si jako podmínku odstoupení dál předání císařského křesla
pro jeho syna, který po něho znamenal víc než 40 tisíc padlých Francouzů u
Waterloo! A jak směšné bylo, když Hitler dal přenést ostatky tohoto
Napoleona Mladšího - kterému se posměšně říkalo "Orlík" a který
mimochodem nedokázal vůbec nic a navíc byl napůl Rakušan - do Paříže, aby
mohli oba, otec a syn, konečně spokojeně spinkat spolu ve francouzské
národní svatyni!
Ano, Napoleon i Hitler už dávno jevili příznaky válečných šílenců - ale teprve
ve válce se mohly dokonale uplatnit jejich cíle, zatímco "tatíček" Stalin byl
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alespoň natolik chytrý, že své oběti (a byly jich také miliony) nechal zmizet
beze slova a beze stopy.

Poslední dobou jsem hodně četl o Robespierrovi - i jeho články, ze kterých na
první pohled ani nepoznáte, o jakou morální stvůru vlastně šlo. . .
Maximillien Francois Marie Isidore de Robespierre se narodil v rodině
právníka, který po tom, když jeho žena při porodu zemřela, opustil svou
rodinu, tj. Maxe, jeho bratra a dvě sestry, aby je už nikdy nespatřil. Dorůstali
pak u pžíbuzných. Max vystudoval práva a stal se okresním soudcem. Po čase
ale odstoupil, prý "aby nemusel vynášet rozsudky smrti". Tato ohleduplnost
ho ovšem později, když už měl na svědomí stovky životů , zcela opustila,
takže zřejmě šlo jen o jalovou výmluvu.
Bylo mu třicet, kdy se stal poslancem a jako skvělý řečník to dotáhl na
reprezentanta politické levice, tj. v klubu Jakobínů. Při sestavování Deklarace
práv člověka a občana se ještě řídil myšlenkami svého oblíbeného autora,
Jean Jacues Rousseaua, jehož humanismus ovšem také brzo odhodil stranou,
to když se stal vůdčí postavou Výboru pro veřejné blaho, ne nepodobného
nacistickým popravčím soudům. Už tam ale rozlišoval mezi člověkem a
"občanem", kterýžto titul "občan" se později zprofanoval na téměř sprostou
nadávku, asi jako je dnes oslovení "soudruhu".
Zpočátku mu lidé dokonce říkali "l'Incorruptible" , Neúplatný, snad proto, že
odsuzoval vinné i nevinné, hlava nehlava - ano, šlo o gillotinu - při frašce,
které se říkalo "soud". Nový vynález, guillotina, mu umožnila vynášet pořád
jen jeden rozsudek, protože popravy značně zmechanizovala a urychlila.
Stačilo označit někoho zrádcem lidu a jen tak, bez důkazu, se k radosti
městské spodiny už brzo vezl na popravu. A jakoby se Maxovi už nedostávalo
nepřátel, vrhl se i na přátele: tak například dalšího ze známe trojice
revolucionářů, Georgese Dantona, kdysi jeho přítele, odsoudil a nechal
popravit. A to údajně proto, že byl proti masovým popravám, ale hlavně proto,
že byl proti Robespierrovi. Pochopitelně ho obvinil ze spolčení s nepřítelem,
taková lež se vždycky hodí, i za socializmu.
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Ve své šílenosti se Max stal zcela paranoidním. Zda si opravu myslel, že k
vítěství revoluce stačí jen všechy ostatní popravit či zda už byl tak daleko, že
zpět ani nemohl - na tom už dnes ani nezáleži. Faktem je, že to byl i začátek
jeho zkázy - když se rozneslo, že ve svém dalším projevu obviní také několik
poslanců, parlament se vzbouřil a nechal ho zatknout. Odsoudili ho jako
nepřítele republiky ke smrti guillotinou, tou gillotinou, kde ještě nestačila ani
uschnout krev Dantonova. Jak je vidět, dříve parlamentu nevadil jeho teror,
ale právě to, že ho chtěl zkoušet i na nich. Touha po spravedlnosti někdy
vyrůstá i na hnoji.
Je typiclé, že než ho zatkli, snažil se spáchat sebevraždu, ale místo do mozku
se střelil pistolí jen do čelisti, ironicky právě do jeho nejvražednějšího
orgánu :-). Jak je vidět, sám by ani fyzicky vraždit neuměl. U těchto "velikánů
dějin" je podstatné to, čím se ještě liší od profesionálních vrahů - jsou to
prostě mentálně vyšinuté kreatury, pro které zabíjení není cílem, ale jen
prostředkem.

Ale ani po jeho smrti ještě Francie klid nenašla. A jako u každé revoluce,
nastalý zmatek zkrotil zase jen nový tyran. Byl to Napoleon, který později
svými kanony doslova rozstřílel další povstání a přes tato zmasakrovaná těla
Francouzů se vyšplhal až na konsula. Vrcholnou zradu ideálů revoluce pak
dovršil tím, že se pasoval na císaře. Na světových jatkách pak skočily
minimálně dva miliony Francouzů, zatímco slova "Rovnost, volnost a
bratrství" se stala jen hluchou ozvěnou dřívějších ideálů. Tato hesla byla
později znovu přijata už tehdy vznikajícími "demokraciemi", které díky
svému pokrytectví poslední dobou přerostly v "diktaturu menšin".
I přes všechny zhoubné následky revoluce je na tuto část jejich dějin většina
Francouzů hrdá. Inu proč ne, moderní historie je především věda politicky
korektní . . .
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Autor : ©J.B.Hurych
Název : TŘI ŽIVOTY (Díl 1.).

Říká se, že "člověk je tak starý, jak se cítí", ale to není přesné. Jsou totiž tři ty
životy: kalendářní, fyzický a emocionální, ten citový, tj. jak staří se cítíme.
Lékaři ty první dva rozlišují a mají na to i testy, kde vám sdělí, jak na tom
skutečně fyzicky jste, zda kalendář předbíháte (a to je zlé, protože jste teda
fyzicky starší, než je váš "úřední" věk), anebo se za ním zpoždujete (a to prý je
naopak dobré - jste naopak mladší, že ano :-) . . .

Tak jak to teda vlastně je a hlavně jak se dá naše situace zlepšit?? Nu s tím
kalendářním věkem se nedá dělat vůbec nic. Můžete si jak chcete přepisovat
rodný list - jako to třeba dělají herečky - ale lidi neoklamete, oni vás stejně
budou soudit podle toho, jak vypadáte.
Vzpomínám na starý vtip: Potkají se dvě herečky a jedna povídá: "Víš, že ani
nevím, jak ty jsi vlastně stará?"
"Hádej," povídá ta druhá, "na kolik vypadám?"
"Ale tak stará zase nejsi," šlehne jí ta první. Nu je to tvrdé, ale často i
pravdivé . . .
Na druhé straně je pravda, že mnoho lidí vypadá mladší, než je jejich
kalendářní věk. Někteří z nich pak ale kupodivu umírají dříve, než ti stejného
věku, ale staře vypadající :-). On totiž ani ten fyzický věk - na kolik vás
odhadnou doktoři podle jejich testů - se neměří podle toho, jak kdo vypadá,
ale jak fungují jeho orgány. Ale když někdo jen "vypadá" mladší než je, ale je
jen hezká skořápka nebo následek drahé kosmické operace :-). Na délku
fyzického života to ani nemusí mít žádný vliv
Fyzický věk je ovšem stav, který si často pleteme s tím, "jak vypadáme".
Přesto se všichni snažíme vypadat pěkně a nahlas si to jeden druhému vesele
lžeme, podle definice, že existují tři etapy života: mládí, střední věk a
"vypadáte dobře". Jdeme-li pak někomu na pohřeb, podíváme se na nebožtíka
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nebo nebožtici a řekneme si : "Ten/ta ale vypadá pěkně, že?", jako bychom
nevěděli, že mu (nebo jí) maskéři pohřrbního ústavu udělali nákladný makeup. Ale ať si vypadá sebepěkněji, teď už je to jemu nebo jí pr. platné . . .
Fyzický stav le ovšem ovlivnit, a to nejen negativně, ale i pozitivně. Správná
dieta, cvičení, vyvarování se extrémům jako je kouření, alkohol, drogy a
nezřízený život vůbec. Dennodenně dostávám emaily od svých současníků ,
kteří mi radí, jak si uchovat zdraví a krásu: no prosím, na krásu kašlu, ta je jen
pro mladé A zdraví? Čistota je přece už sama půl zdraví, veselá mysl také a
víc než stoprocentní zdraví ani nechci :-). Podle jejich slibů bych pak - třeba
po pití jakéhosi "zárubového čaje" - musel umřít úplně zdravý. Ale to bych
zase umřel jaksi zbytečně, ne? Kromě toho - zdraví si stačí jen uchovat, to jen
nezdravost se musí léčit . . .

Ale dost té legrace, ta věc je vážná. Přejdu tedy radši na ten věk třetí,
"emocionální neboli citový". Chtěl jsem původně napsat věk mentální , ale to
zní příliš cvokhausem anebo duševní, ale tam bych zase musel nejprve vědět,
co je to ta duše - já jsem na náboženství zrovna chyběl, když se to bralo. :-).
Citovým věkem ovšem nemíním skutečné, velké city, ale spíše jen pocity,tj.
jak starý se sám cítím . Ovšem takový věk lze ale těžko měřit na roky, že ano.
A tady se vracím k tomu přísloví na začátku mé eseje. Zjistil jsem, že naše
pocity můžeme opravdu také dost ovlivnit. Tak například jakousi sebe-sugescí
se můžeme zbavit stresu či špatných nálad. A právě takové stavy mohou
zkracovat ten fyzický život. Říkají, že jistý malý stres potřebujeme, ale toho
má jistě každý z nás bohatě :-). Jde jen o ten velký stres, který narušuje hlavní
biologické procesy těla a jeho rekuparaci, tj. nabrání sil a různé opravy,které
si tělo umí dělat docela samo, automaticky. Odolat stresu není úkol lehký a
chce to jistou dobu a hlavně správnou metodu. Někteří lidé chodí k
psychiatrovi, ale tam jsou pak zase závislí na něm i a sami si pomoci
nemohou. Mluvím zde hlavně o stavu, zvaném "stáří", tedy o něčem zcela
normálním a přesto značně nervujícím.
První možností jak nabrat rovnováhu je, že si prostě svůj věk vůbec
nepřipouštíme, i když nám to různé "bolesti stáří"a "dobře to myslící přátelé"
stále připomínají :-). Slovo starý je totiž slovo ošklivé, většinou spojované s
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jiným, jinak zcela normálním slovem do vyloženě nesympatického sousloví
(např. starý vůl, stará vesta, starý zaměstnanec stará čarodějnice či dokonce
stará vláda a podobně). Jakoby slovo mladý naopak znamenalo jen něco
dobrého, záslužného či pokrokového a ne už také i nezkušenost, neopatrnost a
často i nezralost. Mladým ovšem záleží na délce života daleko méně, tam je
bota netlačí :-) .
Pochopitelně, že se tomu fyzickému stáří prostě nevyhneme, ale u citového
stáří máme jeětě naději: můžeme ho třeba ignorovat tak, že se prostě staří
necítíme. Tu ignoranci si ale nesmíme vnucovat, ta musí přijít sama,
nenápadně. Vidíme kolem sebe plno lidí, kteří si myslí, že když budou stále
dosahovat stejných fyzických výkonů, že si stáří oddálí. Opak je ale pravdou:
příroda dříve či později stejně vyhraje a naše úsilí se z polo-tragického změní
na dokonale-směšné. Jde totiž opravdu jen o to, nedopřát smrti to
zadostiučinění, že nás porazila anebo jistě porazí. Poznat, že to prostě není
žádný boj, ale jen podzim života. Přírodní zákony jsou - na rozdíl od těch
lidských - prostě neměnné, tečka.
Trochu to jistě souvisí se strachem ze smrti, ale i ta je nevyhnutelná - ani fakt,
že možná exstuje život posmrtný, na tom nic nezmění. Než se dostaneme do
nebe, musíme stejně nejdřív umřít. Dříve či později to čeká každého z nás, tak
proč spěchat. A přesto si každý chce honem "užít" a dohnat, co ještě nestihl.
Jedni píší životopisy nebo si objednávají krásné náhrobní kameny, prostě
touží po jakési "nesmrtelnosti", když už ne té pro ně, tak alepsoň pro jejich
jméno. Zase jiní se snaží uchlastat či dohnat všechny ty rozkoše, kterých
ovšem nikdy není dost a které si navíc koledují o předčasnou mrtvicí.

Pronesl jsem tu pár ostrých slov, a to zcela úmyslně. Jak budeme víc a víc
"kalendářně dospívat", budou se naše bolesti ještě zrádněji připomínat a
naznačovat, že už to dávno není, co to bývalo. Nu ano, není - a co na tom?
Spíš si važme toho, že jsme kdysi jednou byli opravdu tak dobří, draví, silní a
hezcí . No s tou krásou bych to nepřeháněl, ale jinak to bylo dobré, ne? Ne,
neříkejte, že ne. Některým nebylo dopřáno tak dobře jako nám a tak si
nekažme vzpomínky tím, že fňukáme a chceme to všechno vrátit zpět, tak
jako ten loňský sníh . . .
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Jsme-li pak už "ve věku" - lepší už to rohodně nebude, ale dá se to vše udělat
citově snesitelnější. Jistě, zvykli jsme si na něco a nechceme si přiznat, že je
to pryč. Zvyk je sice železná košile, ale v našem věku je už dost rezavá a
nebudeme se přece chlubit tím, že už je navíc celá polámaná a vrže. Nezbývá,
než si na to vše nějak zvyknout nebo ještě lépe - to ignorovat. A na bolesti
prostě brát prášky.
Bojovat s tím až do smrti je sice hrdinské, ale zbytečné. Tím v sobě jen
pěstujeme to stálé podvědomé očekávání té poslední, definitivní porážky a
jsme už teď poraženi, aniž to víme. Mentálně poražení. A tady je ten recept:
naše tělo už nepředěláme, ale naše myšlení ještě můžeme. Ovšem ne každý a
ne stejně.
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Název : VINEN JSEM JÁ

Znám tři druhy lidí - jedni hledají chybu vždy jen u druhých, druzí nehledají
chyby nikde a ten třetí druh začíná hledat chyby nejprve u sebe . . .
VINEN JSEM JÁ
Zatímco první dvě skupiny jsou celkem nezajímavé, protože ti lidé se jakživ z
ničeho nepoučí, snažím se držet v té třetí skupině. Proč? Protože - ať už si to
přiznáme nebo ne - chyba je často v nás samotných. A většinou se jedná o
naše špatná rozhodnutí v té či oné situaci.
Neberte ale to slovo " špatné" jako něco urážlivého, tak jsem to nemyslil ( a
opět: chyba je u možná i u vás: asi jste mě "špatně" pochopili :-).
Nemusí totiž jít o naši neschopnost se rozhodovat, ale přímo o jakési
chronicky nesprávné rozhodování. Důvodů může být mnoho: nedáme si třeba
práci, abychom situaci lépe rozebrali nebo věříme příliš naší intuici, případně
se nechceme s nikým poradit. Někdy je to i naše dobromyslnost či slepá
důvěra, když se necháme oklamat někým druhým. Najdeme-li v našem
chování některé opakující se nedostatky a změníme-li se, ulehčíme si tím
značně další život.
Kolikrát jste si v životě řekli:. "To jsem se dobře rozhodl/la!"? Asi mc často
ne, že? Nu není to snadné; zjistil jsem, že opravdu platí přísloví "Nejsou to ani
tak špatné příležitosti, jako je spíše naše špatné rozhodování, které určuje náš
osud." To si nakonec můžete potvrdit sami, zkušenostmi z minulosti. Jenže i
když budeme znát vše, co je k rozhodnutí potřeba, nemusí nám to vždy vyjít.
Obzvláště když je ve hře také náhoda. Někdy je to tím, že nechápeme určité
finesy problému, jindy zase podceňujeme situaci či její dlouhodobé následky.
Rozhodně ale tím, že si chyby uvědomíme, na tom budeme daleko lépe, než
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lidé, kteří vše svádějí na smůlu, schválnost či zlou vůli druhých . Jistě, někdy
možná mají i pravdu, ale ve většině případů ne, osud opravdu není pořád jen
zlomyslný. Sám jsem kolikrát propásl nějakou šanci jen proto, že ti druzí
udělali lepší rozhodnutí a hlavně rychleji . . .
Teď jsem si uvědomil, že jsem napsat titul této eseje nejen "netradičně", ale
také dost nepřesně. Nejsem totiž žádný jedinec, který na sebe bere hříchy
světa, někdo, kdo by se pro každou hloupost bičoval, ani ne blázen, který by
ve všem viděl jen svou vinu. Ne, jde jen o to, že při hledání viníka začínám
nejprve u sebe. A nejen že to ve většině času bývám opravdu já, ale hlavně se
tím něco naučím: např. co jsem udělal hloupě, co jsem dlouho odkládal, až
bylo pozdě, co jsem slíbil, i když jsem nevěděl, zda to mohu splnit. . . Nejde
totiž o to neudělat sto chyb, ale o to, nedělat stejnou chybu stokrát.
A pak jsou lidé, kteří se často dobře rozhodnout ani nemohou. Abych byl
upřímný, jsou to hlavně ženy: u nich hraje totiž při rozhodování velkou roli i
cit. Například láska matky k dítěti, která mu dokáže vše odpustit a nechápe, že
to příště může být - a většinou i bude - ještě horší. Tam je správné rozhodnutí
kritické, protože zpět ho vzít nelze. A to platí i pro váhání a odkládání - to
jsou také rozhodnutí, ale většinou ta nejhorší . . .
Ale abych se přiznal: na některé mé chyby vzpomínám i s potěšením. A jindy
mi ty chyby dokonce i pomohly. Uvedu příklad: kdysi jsem v Montrealu
hledal práci u "lovců hlav" tj. u agentů. Hledat práci z inzerátů nebo na
pracáku je totiž v Kanadě velmi naivní. Agen ti jsou takoví lidé, kteří vám
vyhledají firmu a seženou vám u ní job interview. Většinou pak dostanou
zaplaceno od té firmy, co vás pak přijme, nebo jim,řekněme rok, ta firma
vyplácí nějaká procenta z vašeho platu. Vás to teda nic nestojí. Pochopitelně
je mezi lovci hlav konkurence, takže jsem jich navštívil hned několik (ale to
jsem právě každému z nich zatajil). Ve formuláři se také muselo uvést, u které
firmy jsem byl na interview. Jeden z nich mě poslal k jakési firmě (pojmenuju
ji řekněme "Semikonvertory") , ale nezdálo se, že jsem na ně udělal moc
dojem. Navštívil jsem tedy druhého, třetího a možná i šestého agenta - a hle,
ten poslední mi pak zavolal ještě týž den s výčitkou, proč jsem mu neoznámil,
že jsem už byl na interview u Semi-konvertorů. prý tam volal a řekli mu to.
No trapas - bylo mi, jako kdyby mě nachytal na švestkách. Rozpačitě jsem se
mu omluvil a chtěl jsem zavěsit, když on říká :"Moment, přijďte zítra znovu a
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vypišete mi, kde jste všude byl." Nu šel jsem, ale dost otráven - nerad totiž
dělám něco zbytečně. Ale zbytečné to nebylo: už během týdne mi sehnal práci
u Sperry Univac, americké firmy, které postavila první elektronický počítač na
světě a plat byl opravdu výborný. . .
Vysvětlení: když se dozvěděl, že někdo má o mě opravdu zájem, začal mít
zájem i on. Oni totiž tihle lovci hlav mají své oblíbence, o kterých ví, že je
dobře prodají a těm se proto věnují přednostně. Ty ostatní sice zaregistrují a
naslibují jim bůhví co, ale moc se nenamáhají. I u agentů jsou totiž peníze až
v první řadě :-).
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Říká se, že "člověk je tak starý, jak se cítí", ale to není přesné. Jsou totiž tři ty
životy: kalendářní, fyzický a emocionální, ten citový, tj. jak staří se cítíme. Jak
stárneme, zjistíme, že ten třetí je pro nás nejdůležitější (pokračování) . . .

Staří stoikové říkali, že život je jako kniha: nezáleží na tom, jak je dlouhý, ale
jak je dobrý. Jenže kdo ten život může nejlépe posoudit? My sami, řekli
bychom, ale to je moc subjektivní: my si totiž ten život i sami tvoříme a často
si nevidíme ani na špičku nosu. Pravda, co je dobré pro mě, není dobré pro
někoho jiného. Ale záleží na tom, co si myslí on o mě? Řeknete, že ne, ale u
mé rodiny a u některých mých známých to důležité je, co si kdo o mě myslí.
Ale pořád ten hlavní, na kterém záleží, jsem já. Ne, není to sobectví, ale
pokud chci a mohu řídit svoje činy či chování, musím si nad tím udržet jistou
kontrolu sám. Už proto, abych mohl dělat dobrá rozhodování (viz také můj
článek "VINEN JSEM JÁ")
Podle psychologů máme každý v sobě zabudován jakéhosi cenzora (říkají
tomu podvědomí), který rozhoduje, co jsme udělali správně a co ne. My o tom
ani nevíme, někdy se to projeví v našich snech, jindy nás sice něco žere, ale
nevíme přesně, co. Jenže co s tím? Jsou jen dvě cesty: buď podvědomí potlačit
nebo si s ním promluvit. Žádná ta cesta není snadná, proto chodí tolik lidí k
psycho-lékařům. Někdo se uchýlí k náboženství a někdo to dokáže sám, třeba
meditací. Především je ale potřeba, aby si člověk přestal nalhávat - i to chce
ale značnou zkušenost a lásku k pravdě. Ne sebelásku, ne pocity pýchy, ale
znalost sebe.
Jde vůbec možno ovládat naše pocity? Ano, "do jisté míry a s mírnou
jistotou". Ne, to není jen slovní hříčka ale prostě fakt. Naše osobní pocity jsou
totiž dány vychováním i dědičností a není lehké s jich zbavit nebo je dokonce
obrátit . . .
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Rozhodně bych ale řekl, že i pokus stojí za to. Poznat sám sebe je - podle mě to největší dobrodružství světa. Navštívíte tam džungle, které jsou divočejší
než ty kolem Orinoka, jezera s tajuplnými ostrovy a místa, kde se můžete
ztratit i s kompasem nebo s GPS :-).
Mnoho starších lidí se snaží místo toho dohnat, co jim celý život jaksi
nechybělo: cestují po světě a přinášejí se domů poznání, že Beethoven měl
pruhované peřiny, Leonardo měl rád chlapce anebo že moře je barevné, ale
všude jinak. Jakkoliv jsou to pro ně úžasné zážitky, doprovázené stovkami
fotografií římské fontány De Trevi a vydrží jim to na měsíce vyprávění ("Vy
jste tam ještě nebyli?") - hledají tam pořád něco, co už dávno propásli a zbude
jim stejně jen pocit, že někteří lidé prostě uměli žít už před penzí. A že
zatímco oni dělali v kanceláři, jiní slézali Mount Everest. Takže toho jaksi
moc tím cestováním stejně už nedohoní a Benátky byly krásné před nimi s
budou i po nich. A tak se jen obdivují kráse, kterou kdosi jiný vytvořil a pak
se zase vracejí ke svým zahrádkám.
Ptali se filozofa, kdo je bohatý. "Ten," odpověděl onen moudrý muž, "který je
spokojen s tím, co má." Ano, umírat s pocitem "Ještě jsem chtěl uvidět
Galapagos" je celkem malicherné. Na druhé straně umírat s pocitem, že už
člověka nic netěší, to je ještě daleko horší. Láska k životu by měla být člověku
vrozená - pro sportovce je daleko lepší umřít na hřišti, než v posteli, jestli
chápete, co tím chci řícI . . .
Marně se říká : "uvidět Neapol a umřít". Neapol totiž není zblízka moc krásná,
to jen blízké souostroví - Capri - je. A vidíte, právě na Capri shazoval císař
Tiberius své oběti z vysoké skály do moře, kde je pak ještě ve vodě dotloukali.
Pro takové nešťastníky to bylo naopak "uvidět Capri a umřít". . . Ale na to
místo vás průvodci nezavedou. To jen na Havaji (náhodou je to také
souostroví) stojíte jen za nízkým zábradlím, přímo nad propastí, kam se háely
živé oběti. Nu ano, je v tom riziko - taková místa mohou být i dost inspirační .
..
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Čím to je, že dokážeme poslat člověka na měsíc a nedokážeme přesvědčit lidí,
že pití vodrážkového čaje jim nevyléčí rakovinu?
NATURÁLNÍ BLBIZMUS.
Je to proto, že vodrážkový čaj je naturální, přírodní, matka příroda, je jak
známo, mocná a už naše babičky používaly vodrážkový čaj. Jen příroda umí
vyléčit, teda prý. Nu dobrá, řekněme že umí, ale jistě jen naturální nemoce. V
tom případě je ovšem také rakovina naturální, přírodní, jinak řečeno dobrá,
ne? A není-li naturální, jak ji vůbec příroda může vyléčit?
Ale nechme téhle hloupé filozofie a sofostiky, která vede jen od blbosti k
blbosti. A nejen to, vede i ke smrti, naturální, pochopitelně. Ne, nevysmívám
se - dva moji dobří přátelé už umřeli na rakovinu, protože hledali přírodní
způsob léčby. Věřili šarlatánům víc, než doktorům. Ještě horší je, že kvůli
naturální léčbě odkládali pomoc doktorů a když k nim přišli, bylo už pozdě.
Tím netvrdím, že by je doktoři určitě vyléčili, ale kdyby k nim přišli včas,
jistě by měli větší šanci.
Přírodu máme všude kolem. A není jen dobrá, je také zlá, někdy až perverzně
krutá - a tím nemyslím jen Darwinovu teorii, která je na tom založena, ale i to,
co vidíme denně: zátopy, zemětřesení, epidemie a podobně. Přesto převládá
názor, že "přírodní" je něco, co je jen pozitivní, kvalitní a užitečné. Dokonce
tomu dali barvu - zelenou. Co na tom, že smradlavé močály, hnijící maso a
hleny jsou také zelené?
Zelené mozky také vypouštějí do světa strašidelné, přímo globální fámy,
protože na lidi platí jen dvě síly: hrabivost a strach. A tak zelení hrabou,
protože ti druzí mají strach -strach, který je uměle vyvolaný. Měli bychom mít
spíše strach z důsledku jejich zelených reforem, které ničí naše zemědělství,
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naše lesy a hlavně tím, že oblbují naši mládež.
Ano, naše děti, dnes oběť oblbování, budou zítra muset žít totálně ve světě
strachu a zelené devastace. Krajiny plné větrníků, většinou nepracujících,
panelů, které zastiňují naše dobrá pole, kukuřice, která se nebude jíst, ale pálit
na gazohol. Budou žít ve světě politiků, kteří zeleným podvodníkům nahrávají
nebo byli už tak imbecilní, že trpně přihlížejí na to skoro středověké
zastrašování hrozbou pekelného globálního oteplování. Jen malá změna: dříve
se lidé báli pekelného ohně, teď už i oteplování :-).
Ale ani to nestačilo - vymyslely se odpustky, které údajně vše napraví. Údajně
mají tyto pokuty platit firmy, které překročí normy CO2 a peníze přejít do
rukou těch, kteří vyprdí CO2 pod normu. Jenže odpustky vydává úřad, který
je - pochopitelně - akciovou společností a nedělá to zadarmo. Najdete v tom
úřadě mimochodem ty samé, co zastrašují globálním teplem, Shrábnou část
pokut a to je jejich odměna . No a velké firmy rády zaplatí pokutu, když
mohou vyrábět stejné tuny CO2 dál . Takže CO2 bude pořád stejně, vsaďte se.
A tak nám zelení krysaři, ne z Hameln ale z Bruselu - dnes už jsou to veřejně
usvědčení lháři a podvodníci - odvádějí naše děti. Říká se, že strach má velké
oči. Jenže až ty zelené uši oklamaných na vlastní oči uvidí, kam to vedlo,
bude už pozdě . . .
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Čím to je, že dokážeme poslat člověka na měsíc a nedokážeme přesvědčit lidí,
že pití vodrážkového čaje jim nevyléčí rakovinu?
NATURÁLNÍ BLBIZMUS.
Je to proto, že vodrážkový čaj je naturální, přírodní, matka příroda, je jak
známo, mocná a už naše babičky používaly vodrážkový čaj. Jen příroda umí
vyléčit, teda prý. Nu dobrá, řekněme že umí, ale jistě jen naturální nemoce. V
tom případě je ovšem také rakovina naturální, přírodní, jinak řečeno dobrá,
ne? A není-li naturální, jak ji vůbec příroda může vyléčit?
Ale nechme téhle hloupé filozofie a sofostiky, která vede jen od blbosti k
blbosti. A nejen to, vede i ke smrti, naturální, pochopitelně. Ne, nevysmívám
se - dva moji dobří přátelé už umřeli na rakovinu, protože hledali přírodní
způsob léčby. Věřili šarlatánům víc, než doktorům. Ještě horší je, že kvůli
naturální léčbě odkládali pomoc doktorů a když k nim přišli, bylo už pozdě.
Tím netvrdím, že by je doktoři určitě vyléčili, ale kdyby k nim přišli včas,
jistě by měli větší šanci.
Přírodu máme všude kolem. A není jen dobrá, je také zlá, někdy až perverzně
krutá - a tím nemyslím jen Darwinovu teorii, která je na tom založena, ale i to,
co vidíme denně: zátopy, zemětřesení, epidemie a podobně. Přesto převládá
názor, že "přírodní" je něco, co je jen pozitivní, kvalitní a užitečné. Dokonce
tomu dali barvu - zelenou. Co na tom, že smradlavé močály, hnijící maso a
hleny jsou také zelené?
Zelené mozky také vypouštějí do světa strašidelné, přímo globální fámy,
protože na lidi platí jen dvě síly: hrabivost a strach. A tak zelení hrabou,
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protože ti druzí mají strach -strach, který je uměle vyvolaný. |Měli bychom
mít spíše strach z důsledku jejich zelených reforem, které ničí naše
zemědělství, naše lesy a hlavně tím, že oblbují naši mládež.
Ano, naše děti, dnes oběť oblbování, budou zítra muset žít totálně ve světě
strachu a zelené devastace. Krajiny plné větrníků, většinou nepracujících,
panelů, které zastiňují naše dobrá pole, kukuřice, která se nebude jít, ale pálit
na gazohol. Budou žít ve světě politiků, kteří zeleným podvodníkům nahrávají
nebo byli už tak imbecilní, že trpně přihlížejí na to skoro středověké
zastrašování hrozbou pekelného globálního oteplování. Jen malá změna: dříve
se lidé báli pekelného ohně, teď už i oteplování :-).
Ale ani to nestačilo - vymyslely se odpustky, které údajně vše napraví. Údajně
mají tyto pokuty platit firmy, které překročí normy CO2 a peníze přejít do
rukou těch, kteří vyprdí CO2 pod normu. Jenže odpustky vydává úřad, který
je - pochopitelně - akciovou společností a nedělá to zadarmo. Najdete v tom
úřadě mimochodem ty samé, co zastrašují globálním teplem, Shrábnou část
pokut a to je jejich odměna . No a velké firmy rády zaplatí pokutu, když
mohou vyrábět stejné tuny CO2 dál . Takže CO2 bude pořád stejně, vsaďte se.
A tak nám zelení krysaři, ne z Hameln - dnes už jsou to veřejně usvědčení
lháři a podvodníci - odvádějí naše děti. Říká se, že strach má velké oči. jenže
až ty zelené uši oklamaných na vlastní oči uvidí, kam to vedlo, bude už
pozdě . . .
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DĚJEPIS NENÍ HISTORIE.

Vím, zní to divně, ale já si definuji historii jako to, co se skutečně
událo, zatímco dějiny jsou to, co o tom napíší dějepisci, prostě jen
politické traktáty. "Historici" jsou pak ti vizionáři, kteří se v tom
dějepise snaží najít tu pravdu pravdoucí. Oni si neuvědomují, že každá
strana měla a má jen "svoji pravdu" a všechny ty "jejich" pravdy jsou
často protichůdné, takže je nejde dát dohromady a udělat jakýsi
průměr. A tak z celé historie zbývá jen pár letopočtů, případně kdo a
kdy co kde postavil nebo zboural, to ostatní jen dějepisci zkosmetizují,
podle toho, co se jim hodí či nehodí do krámu. A nebozí žáci se ještě
musí ty lži biflovat. . . .

Už odedávna lidé psali dějiny. Někdy to byli pamětníci, jindy až další
generace a dodnes je píšou a pozměňují - ale vždy s politickým
pozadím současné doby, i když to na první pohled třeba ani není
vidět.. A přitom se dějiny stále považují za část národní tradice. Kdo
nezná dějiny, neví, jací pašáci jsme kdysi byli a možná ještě někdy
budeme :-). Dějiny nám ale nikdy moc nepoví o tom, kdy a jak jsme
NEBYLI pašáci, ba právě naopak - proč taky, je lepší zapomenout to
zlé a ubírat se ke zářným zítřkům, ne? K těm sice nikdy nedojdeme,
protože se mezitím už zítřek stane dneškem, ano, a zase tím nezářivým :-). Proč teda ty sliby? Protože jen takové pohádky nám
pomohou zapomenout na ten nešťastný dnešek.
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Někdy se jen něco z historie potlačí a je to. Už naši národní buditelé
se dopouštěli zkreslování dějin. V prohlášení Komenského "Věřím i já
bohu, že po přejití vichřic hněvu, ( hříchy našimi na naše hlavy
přivedenými), vláda věcí tvých k tobě se navrátí, ó lide český", tam
prostě šikovně vynechali ta slova v závorce. Neslušelo se přece
zdůrazňovat, že jsme na naší porážce v bitvě na Bílé hoře - ale hlavně
už před ní - měli vinu i my! Ale ne, to my nic, my muzikanti! Ale
stačí si přečíst třeba Českou kroniku Pavla Skály ze Zhoře, tehdejšího
kronikáře a exulanta, kde popisuje, jak se města hádala se šlechtou,
kdo zaplatí tu válku. No a cizí žoldáci, kteří se tehdy rozutekli, prostě
už dlouho nedostali zaplaceno. Fridrich Falcký je často líčen jako
neschopný a přece to byl on, který pak musel vojáky platit ze svého a
další peníze už neměl!
Jinde se zamlčelo, jak "beránčí" českobratrská církev už předtím tvrdě
usilovala o moc ve státě. No prosím, ostatní to dělali také, ale proč jí
raději neříkat "beraní"?
Některé události jsou dodnes sporné. Tak třeba pověst o blanických
rytířích. Už tolikrát přece měli šanci, ale vždycky se na nás vykašlali.
Pěkní jste to rytíři, pánové! Bodejť by ne, když v jejich čele prý stojí
sv. Václav, který se ani nechtěl postavit Němcům v boji, a radši jim
tam posílal voly. Teda jen tak dlouho, než ho jeho vlastní brácha zabil
- teda spíše nechal zabít. Také pěkná tradice, co? A tady to máme: pro
jedny je teď Venda zbabělec, pro jiné zase mírotvorce a moudrý
vládce i když moc dlouho nekraloval (ostatně on nebyl král, jen
vévoda).
Na druhé straně ale byl Boleslav opravdu jenom bratrovrah a nic víc?
Prohrál to snad s Němci? Ne, on s nimi úspěšně bojoval 14 let a
nakonec mu sami nabídli smír. Stálo to za to? Jistě, později dokonce
připojil k Čechám i Moravu, Slezsko, část Krakovska a Červené
hrady. Přitom si zachoval svou nezávislost - jen tak si dobudete
vážnost, ne dodáváním volů. Proto Němci i Rakušáci chválili naopak
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Václava, protože byl poslušný. Kdyby to bylo na Václavovi, posílali
bychom ty voly do Němec ještě dnes. Protože už to ale neděláme,
musí si teď Němci vystačit jen se svými vlastními voly.

Nebo si vezměte Richarda III. Byl zabit jedním Tudorovcem. Ti pak
začali vládnout v Anglii a vydrželo jim to pár století. Byli to vlastně
povstalci a museli si proto vymyslet dobrou pohádku. A tak v jejich
verzi dějin uváděli Richarda jako hrozného zlosyna. A to tak dobře, že
popletli i samotného Shakespeara, který ho pak vylíčil ve své hře jako
krvelačného sadistu.
Možná že jím Ríša byl, možná, že nebyl. Rozhodně ale nebyl větším
sadistou než byl Jindřich VIII, Tudorovec. Ten nechal popravit svého
přítele Thomase Morea jen proto, že mu nechtěl odsouhlasit jeho
rozvod. Z jeho šesti manželek unikla jeho pomstichtivosti jen ta
poslední, a to jen díky tomu, že předtím ještě stačil umřít.
První manželku, Kateřinu Aragonskou, sice "jen" zapudil, zatímco
druhá manželka, Anna Boleynová, pravá příčina Kateřinina zapuzení,
se sama později dočkala popravy ( dokonce mečem, dříve Angličané
popravovali jen sekerou), To už se ale zatím náš ženivý Jindra
seznámil s Janou Seymourovou, která mu sice dala mužského
potomka, ale zemřela po těžkém porodu. Třetí, Anna Kijevská, sice
poslala předem Jindrovi svůj vylepšený portrét, ale když ji uviděl,
zděsil se. Byla ovšem ošklivá, ale zase natolik chytrá, že mu sama
nabídla rozvod a tak, aby si to vynahradil, dal alespoň popravit
doručitele onoho portrétu :-).
To už si ale zase Jindra našel Kateřinu Howardovou, o které ale zjistil,
že už se předtím s někým pelešila A tak hned šup s ní ke špalku!
Později dal popravit i jejího bratrance, jinak básníka, o kterém si
paranoidně myslel, že bude chtít sebrat trůn jeho synovi, Edwardovi
( co ho měl se Seymourkou).
Poslední manželka, Kateřina Parrová, byla vdovou a když Jindra
umřel, tak dokonce vdovou dvojnásobnou. Šťastná to žena! Ale
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dívejme se na to jinak: hned tři Kateřiny - pak aby se z chlapa nestal
kat !
Edward se ovšem stal králem, protože Jindra zatím své první dítě,
Mary, to měl ještě s první manželkou Kateřinou Aragónskou, vyškrtl z
následnictví. Éda vládl jen šest let a pak následoval otce tam, kam se
nikomu nechce.
Žezlo pak převzala Mary. Byla to katolička a krvavě pronásledovala
příslušníky té církve, kterou předtím Jindra založil, proto, že mu Řím
nepovolil rozvod. Jako poloviční Španělka také hrozně ráda
upalovala. Podle jejího oblíbeného nápoje se jí říkalo "Bloody
Mary" ( Krvavá Mary) - nebo že by to bylo obráceně ?
Žila pak naštěstí jen pět let a po ní nastoupila Alžběta I, dcera Jindry a
Anny Boleynové. S popravami ale také nebyla skoupá: dala například
popravit Essexe (údajně jejího milence) a také skotskou královnu
Marii Stuartovnu, která se k ní uchýlila s žádostí o ochranu před
svými Skoty. Protože Mary Skotská byla pravnučkou Jindřicha VII, a
ten byl zase otcem Jindry, měla asi větší nárok na anglický trůn než
nemanželská Alžběta.
. A tak ji Alžběta hned uvěznila a vymyslela si spiknutí proti sobě
samé. Nastrčila past, uvězněná Marie, toužící po svobodě, se chytila a
tak ji hned Bětka obvinila ze zrady. A tam se ukázalo, že Angličané
ještě tehdy pořád ještě nezvládli moderní popravní techniku: dvakrát ji
musel kat seknout mečem, než se mu to konečně podařilo starou
dobrou anglickou sekerou.
Je tu ale ještě další důvod, proč se chtěla Alžběta zbavit Marie. O tom
se sice nemluví - ale já na něj přišel a tak ho tady dám k dobru. Stačí
se jen podívat na portréty Mary a Alžběty. Mary byla opravdu krásná,
to ostatně každý, kdo ji znal, také tvrdil, zatímco Bětka byla spíš to
druhé :-). Předpokládám, že i milence dostávala do postele jen tak, že
jim předtím pohrozila popravou . . .

file:///C:/0/esejexa/21.htm

12/1/2015

E=NIGMA

Page 5 of 5

Tak to vidíte, jak lehce se dají upravovat dějiny. A jak už řekl
Havlíček Borovský: " ... jednou tě maj' za svatého, podruhý jsi
sviňák". A o to víc to platí i pro dnešek.
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Autor : ©J.B.Hurych
Název : OH, ZUZANO!

Seznámil jsem se s Kennym asi před pěti lety. Procházel jsem se
kolem Huronu - teda ne kolem dokola, na to je to jezero moc veliké,
to se jen tak někdy říká. A jak se tak procházím, vidím tam najednou
někoho, kdo si fotí jezero. Na tom by nic nebylo, ale on používal pro
svůj fotoaparát starý stojan, jako za dob mého mládí a i jeho aparát
byl také jistě postarší, tak z devadesátých let minulého století - to se
pozná už na dálku. Nedalo mi to a zeptal jsem se ho, ale opatrně,
abych ho neurazil, proč ještě používá tu klasiku . . .
OH, ZUZANO!
"To není klasika, pane, asi se neumíte dívat," odpověděl, zasmál se. a
dodal: "Je vidět, že nejste fotograf, ono to jen tak vypadá, ale ujišťuji
vás, že mám všechny ty nejmodernější věci. "
"Máte pravdu," přitakal jsem, "to nejsem. Já si sem totiž radši chodím
občas zamalovat, víte, tam člověk musí všechno pořádně prostudovat,
než začne malovat: oblohu, jak jdou vlny, a i tu dynamiku, když se to
během hodiny změní. To víte, pokud tohle nedostanete na obraz,
bude to jen taková pohlednice - jako nějaká fotka," oplatil jsem mu
jeho aroganci.
"Ale to já dělám také, pane," urazil se. "Ale omlouvám se fotografování sice možná moc nerozumíte, ale umění asi ano.
Rozhodně nejste jako ti dnešní snobi, kteří si koupí tablet a nastřílejí
s ním desítky snapšotů, jeden ubožejší než druhý".
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"Ano, ty znám, a pak s tím přes email otravují k smrti svoje známé,
jako by ti neměli nic jiného na práci, než lhát a obdivovat jejich
fotky. No já taky lžu a chválím, jinak to nejde. "
"Tak, tak, " souhlasil se mnou a najednou jsme si docela rozuměli. . .

Nezůstalo ovšem na tom. Ken bydlel blízko a protože byl vdovec a já
zase šťastně rozvedený, sblížilo nás to ještě více. A tak jsme si
užívali své znovu-nabyté svobody a popíjeli spolu pivo, teda on
Budweiser a já zase známý lager Moosehead, ten s tím obrázkem losí
hlavy, co je taky v názvu. Je to symbolický nápoj lovců, kteří
odjedou na sever, zastřelí si tam losa a s parádou si odvezou domů
jeho hlavu i s těmi lopatovými parohy, kterou pak pověsí na zeď jako
trofej.
Proč to dělají? Nevím, asi jen proto, že se to může - většina z nich
nejsou přece žádní násilníci. Já osobně zvěř nestřílím. Považuji to za
zastaralý zvyk ještě z doby kamenné, jen dnes mají ti chlapci
dokonalejší hračky, pardon, zbraně.
Chodívám k němu do jeho domu, má pěknou verandu a tak nejprve
posedíme venku a sledujeme spolu západy slunce nad jezerem - on
jako fotograf, já jako malíř-amatér. Někdy si říkám, že bych chtěl
umřít s takovou parádou, s jakou tady zapadá večer slunce. On ten
západ nikdy není úplně stejný. Není to ovšem každý den, často je tu i
zamračeno, ale když se to povede, je to nádhera.
No a přitom všem si povídáme, třeba o tom, jak si jednou dva lovci
udělali legraci. Jeden se nechal přivázat na střechu landroveru, tedy
auta, tam, kde normálně bývá svázaný úlovek, tedy ten los. Druhý si
nasadil umělou losí hlavu, teda maketu, usedl za volant a vyjeli.
Vypadalo to, jako když los ulovil lovce, no prostě k popukání. Lidé
se smáli a otáčeli a v jednom místě tak ti holomkové způsobili srážku
pěti aut. No není to krásný kanadský žertík?
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Takové příběhy teda vyprávím spíše já než Kenny. On je víceméně
romantik, já zase skálopevný skeptik - Kenny dokonce říká, že jsem
cynik. Je inženýr a ač jsme už oba dávno v penzi, je to na něm pořád
znát. Musí být ve všem přesný a akurátní, zatímco já si ty příběhy
většinou vymýšlím, hlavně ty humorné, protože sranda musí být.
Proto mě také někdy dohání s tím svým puntičkářství k zlosti.
Nechápe, jak je to směšné.
Říkám mu třeba tohle: "Slyšel jsem, Kenny, že ty jsi se v životě
nikdy nezmýlil. Vlastně jednou ano, ne? To když jsi si myslel, že jsi
se zmýlil a zatím jsi se nezmýlil, takže jsi se přece jen zmýlil." On
ten fór ale nepochopil a jen něco zamručel, jako že to tak není.
"Ale vážně," povídám, "tos byl celý život takový perfektní? To jsi
musel mít ale hrozně nudný život."
"Ne, nebyl to nudný život. Měl jsem přece svou práci. Pravda, tam
jsem se málokdy zmýlil - ale zato v životě, v životě dost. "
To mě zaujalo: "Povídej," řekl jsem.
"Ale to není důležité, Patriku. Jde o to, že člověk někdy udělá chybu
jen z blbosti. A horší je, že v životě se často nedá ta chyba napravit.
Ale já o tom nechci mluvit."
"Jo, to chápu - většina chyb se dělá z blbosti a ne z chytrosti. Ale teď
jsi mě natolik navnadil, že mi to prostě říct musíš. Ostatně můžeš to
brát jako zpověď - já to nikde neřeknu a navíc ti dám i rozhřešení,
býval jsem přece deacon u jedné církve."
Zasmál se a bylo na něm vidět, že se už dávno potřeboval někomu
svěřit . . .

"Jmenovala se Zuzana," začal.
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"Oh Zuzano, jen pro mě neplakej", zazpíval jsem začátek známé
písničky, ale on mě přerušil: "Jestli si z toho budeš dělat legraci, tak ti
nic neřeknu."
"No dobrá, dobrá, "utěšoval jsem ho, "já nevěděl, že je to tak vážný."
"No někdo by se tomu třeba zasmál - ale teď, když mi léta přibývají,
musím na to pořád myslet. Udělal jsem tehdy velkou chybu."
"To byla tvoje první láska, ne?"
"Nebyla, i když se říká, že každá láska je jiná a tedy vlastně pokaždé
je i tou první. V tom to není. Prostě byla jiná, než ty ostatní, žádnou
takovou jsem předtím ještě nepoznal a tehdy jsem se opravdu vážně
zamiloval."
"Ale takové jsou všechny, Kenny - napoprvé je každá jiná, ale pak s
hrůzou zjistíš, že si jsou v něčem hrozně moc podobné," ujistil jsem
ho. "Mám svoje zkušenosti," dodal jsem, abych ten názor podpořil
fakty.
"Mluvíš jako nedávno rozvedený muž, to zklámání z tebe jen čiší,"
zasmál se Ken. "Muži přece nehledají v ženách to, čím si jsou
podobné, ale to, čím se liší jedna od druhé," namítl.
¨"Hledají - nehledají, podobné si jsou. Nemyslím jen fyzicky, ale
hlavně mají podobné instinkty, podobné chování. A na to se můžeme
vsadit!"
"Jo, instinkty mají stejné. To je právě ono, Patriku. Jeden z těch
instinktů je najít si životního partnera a mít s ním děti. Teprve pak
přijde na řadu to, zda je pohledný, laskavý a - "
Přerušil jsem ho : " - a bohatý."
"Jistě, to také. A někde mezi tím vším je ale láska, " přidal.
"No jo, ale kde, Kenny? Ta se tam vždycky nějak připlete a nutí
člověka, aby dělal hlouposti. V tom jsme si ale podobni, muži i ženy.
Chytneme lásku jako nějakou infekci a už je z toho zápal. Nemůžeme
si prostě pomoct, musíme jít za tou láskou a tak často vše ostatní jde
stranou.
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První obvykle odchází rozum. Ale ženy, ty jsou na tom ještě hůř ony se snaží, často za každou cenu, ulovit toho pravého. Něco jako
prince z pohádky. Muži jsou v tomhle skromnější. "
"No chceš říci umírněnější, zatímco co ženy to mají horší. Ony
nemohou svému srdci poručit. A taková byla i Zuzana."
"Vlastně se měla jmenovat Diana, ne? Bohyně lovu, " uchechtl jsem
se.
Znovu se ohradil: "Nedělej si z toho srandu!"
Omluvil jsem se a on se uklidnil. Viděl jsem, že mi to rozhodně chce
dovyprávět. Nu co, řekl jsem si o to, tak teď to mám: jednu další
banální historku.
Kenny prohodil: "Vlastně jsi uhodil hřebíček na hlavičku. V tom je
právě jádro mého příběhu. Ale nejdřív se napiju."

"Chceš taky?" zeptal se, ale já mu ukázal, že mám ještě půl sklenice.
Piju totiž pivo jen ze sklenice - nejsem žádný barbar, abych to pil
přímo z piksly.
Došel si teda pro novou plechovku do lednice, napil se a pak
pokračoval:
"Bylo to tak nějak před čtyřiceti lety, prostě dávno, hrozně dávno.
Přišla do našeho podniku v létě, zrovna nastala doba dovolených. Já
také nastoupil jen pár měsíců předtím a neměl jsem teda ještě nárok
na normální délku dovolené. Radši jsem si to šetřil, až si budu moci
vybrat více dní najednou."
"A tak se stalo, " pokračoval Kenny, " že jsme na našem oddělení
zůstali jen my dva, nepočítaje jednoho vrátného, dva staříky a jednu
obézní sekretářku. Navíc mi to děvče dali na starost, abych ji
zaučoval.
Zuzana byl opravdu krásná a hlavně mě přitahovalo její mládí, její
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úsměv, prostě vše. Řekni, Patriku, už jsi někdy viděl holku, která se
jmenovala Zuzana a nebyla krásná?"
"Jo, pár takových jsem v životě potkal, ale buď nechtěly ony mě nebo
já je. Ono to často s krásou vůbec nesouvisí, často jde jen o vášeň,
nemluvě už ani o chtíči," zažertoval jsem, ale Kennymu to neušlo.
Přerušil mě podrážděně: "Co jsi mi slíbil?"
"Už budu hodnej," sliboval jsem znova, "jen si taky odběhnu pro
další pivo."
Přinesl jsem hned dvě pro mě a jedno pro něj. Ani jsem se ho neptal,
protože mě napadlo, že až se trochu opije, bude ten jeho příběh ještě
zajímavější, možná i šťavnatější . . .
"A jak vypadala?" ptám se.
"Měla nádherné černé vlasy, víš, ty jak se hrozně lesknou, černé oči a
taková malá, něžná, rozkošná ústa - ". Zarazil se: "Proč já ti tohle
všechno vlastně říkám?"
"Jen povídej, " pobízel jsem ho, "ať si ji mohu představit. To přece
patří k příběhu, to je hrozně důležité."
"Ale to s mou historkou nemá nic společného."
"Ale má, ale má," ujišťoval jsem ho, ačkoliv jsem si nebyl jistý, jak
by zrovna tohle mohlo být tak důležité. Začalo mě to všecko zajímat,
a chtěl jsem si ji tak trochu vybavit.

"No - jak jsem říkal, začalo to tím, že jak jsme tam byli sami v práci,
sedávali jsme spolu i o přestávkách a hodně jsme si povídali. Později
jsme si o sobě povídali i mimo přestávky. Neuplynul ani týden a já
najednou dostal hroznou chuť ji políbit. Její krása mi ale brala
odvahu, znáš to.
Bývali jsme jiní, ta naše generace, pamatuješ? Nebyl jsem sice panic,
ale to předtím byl jen a jen sex - tentokrát jsem ale byl opravdu
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zamilovaný. Nevěděl jsem ale, jak začít nějaké intimnosti a nedovedl
jsem si představit, že bych jí to řekl přímo.
Dovolil jsem si jen nenápadné narážky v řeči, ale ona dělala, jako
když to neslyší ani nevidí. Zaváděla řeč jinam a já se potil . . .
Po nějaké chvíli najednou řekla: "Já tě trápím, co?" a já už nečekal.
Uchopil jsem ji a líbal a líbal, až konečně řekla: "Dost, nebo mě
udusíš!" Přitom se smála tím zvláštním, zvonivým smíchem mladých
děvčat a mě srdce úplně poskočilo a dalo se do cvalu.
A pak jsme spolu začali chodit. Do kina, do parku, ke mně domů.
Dokonce jsme se milovali i v podniku, v opuštěné kanceláři. Jednou,
jak jsme se courali spolu městem, dostal jsem nápad a vtáhl ji do
kostela sv. Pavla. Uvnitř jsem ji políbil a hned jsme zase vyběhli ven.
Ještě u vchodu jsem ale vhodil do kasičky peníz. .
"Proč jsi to udělal?" ptala se a já řekl: "To bylo za ten hřích a aby jich
bylo víc."
Objala mě a dala mi dlouhý polibek. A zasmála se: "Takhle přijdeš o
všechny drobné."
"Byl jsem na to, že je moje děvče, také hrozně pyšný. Chodili jsme
všude možně a občas jsme potkávali i známé. Při jedné takové
příležitosti jsem ji představil i Charliemu, mému dobrému příteli.
Náš vztah mě naplňoval pocitem neustálého blaha - neměl jsem totiž
s holkama předtím moc štěstí. Nikdy to dlouho netrvalo a opustily
mě. Nejprve jsem se bál, že mi to udělá i Zuzka, ale když už to trvalo
měsíc, začal jsem to brát jako trvalý poměr.
A místo abych byl vděčen osudu, že jsem našel svou lásku a že i
Zuzanka mě má ráda, začal jsem to brát jako by to bylo normální.
Místo, abych ji pořád ujišťoval, jak ji mám rád, říkal jsem jí všechno
možné, jen tohle ne. Teda asi říkal, ale asi ne dost často a ne s tou
původní horlivostí.
Na to jsou ovšem ženy velmi citlivé. Poznala, že ji vlastně považuji
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jaksi za moc jistou a to ženy nesnášejí. Začala se vymlouvat, že nemá
večer čas a tak jsme se vídali jen v práci, ale ani tam jsem neměl čas
na důvěrnosti. Letmý polibek a dost. Měl jsem tam zrovna nějaký
složitý problém a býval jsem po práci moc unavený. A tak mi ani
moc nevadilo, že neměla čas a už vůbec mě to nijak nevarovalo, že se
něco děje. A to už ke mně nepřišla celý týden!
Tak to šlo i další týden a pak se to stalo. Vyšel jsem si jen tak na
procházku a najednou jsem je spatřil - teda ji a Charlieho, jak jdou po
nábřeží a vedou se za ruce. Za ruce! Něco tak intimního, na co jsem
měl právo jen já! Byli do sebe tak zahleděni, že mě ani neviděli.
Nejprve jsem chtěl k nim běžet a vyčítat jim tu jejich dvojnásobnou
zradu, ale nemohl jsem udělat ani krok. Srdce se mi zastavilo a já tam
stál a stál, až se mě někdo zeptal, jestli mi něco není.
To mě vzpamatovalo. Došel jsem domů, už ani nevím jak a chtělo se
mi hrozně brečet. Přemýšlel jsem, co dělat. Jak mi to jen mohla
udělat? Celou noc jsem nespal a asi to bylo na mě v práci vidět,
protože Zuzana se hned zeptala, jestli mi něco není.
Něco neurčitého jsem zamumlal a abych to napravil, hned jsem ji
požádal o schůzku, na ten samý večer. Napadlo mě to už ale předtím
- musel jsem se jí přece zeptat, co to tam u vody mělo znamenat.
Kupodivu souhlasila. Procházeli jsme se teda kolem vody a já
většinou mlčel, až jí to muselo být nápadné. Pořád jsem totiž nevěděl,
co udělat. Mám o ni bojovat? A zaslouží si to vůbec? Ale zasloužil
jsem si to já, aby mě tahle podvedli? A co když mi to udělá zase?

Rozhodla to nakonec Zuzana, která to mlčení už nevydržela. Povídá:
"Řekni mi to, Kenny, řekni mi pravdu."
To mě zabolelo. Ona, která mi sama pravdu neřekla, teď chce pravdu
ode mne? Já dobře vím, co chce! Chce, abych ji řekl, jak ji miluji a
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ona řekne, že tamto nic nebylo.
Vzepřela se ve mně najednou hrdost. Ne, nebudu se doprošovat! Ať
si chodí s Charliem a jednou ho taky oklame, jako oklamala mě.
Dobře mu tak !
Místo toho jsem ale řekl první pitomost, co mě napadla: "Víš,
Zuzanko, já jsem už v životě hodně lhal, ale tobě bych lhal nerad. Ty
si to nezasloužíš."
Byla to jen jedna velká lež, abych nemusel říct, jak mě bolí srdce, že
ji ztrácím, ale opravdu jsem nevěděl v tom okamžiku, co jiného bych
jí měl říct. Pravdu? Ne, nemohl jsem jí otevřít mou duši a přiznat se,
jak trpím, jak mi ublížila. Nemám to prostě v povaze.
Sklopila hlavu a řekla: "Musím už domů". A tak jsme šli, ale nějak
jsme moc nepospíchali. Snad jsme oba doufali, že ten druhý prolomí
led a zase se obejmeme a bude vše zapomenuto, vše prominuto, vše
při starém. Ale k tomu bohužel nedošlo. Když jsme byli u jejího
domu, chtěl jsem ji jako obvykle políbit, ale otočila hlavu stranou a
řekla: "Nenuť se."
Teprve když už jsem byl doma, tak jsem si uvědomil, jaký jsem byl
blbec a že teprve teď jsem ji opravdu ztratil.
Mlátil jsem se do hlavy a řval : "Ty blázne bláznivá! Teď už je všemu
konec, nejde to napravit." Ale pak jsem už jen brečel a hrozně jsem
se litoval. Vůbec mě nenapadlo, že jsem ten náš rozchod tou svou
větou teprve sám vyvolal a už vůbec ne to, že jsem byl vlastně hrozně
hrubý a vůbec ne laskavý, jak jsem si původně myslel.
Možná kdybych se tehdy s někým poradil, třeba jako to teď říkám
tobě, Patriku, byl by mě pobídl, aby se šel omluvit, abych to
vysvětlil, abych to napravil. Anebo alespoň přiznat, že jsem je viděl a
žádat o vysvětlení. Ale nikoho jsem tehdy neměl, jen Charlieho, a ten
mě právě zradil, a Zuzanku, kterou jsem už ztratil. Bylo mi na nic -
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když jsem pochopil, jak jsem byl neurvalý a hlavně neupřímný, sám
jsem se sobě hnusil.
Pak jsem se s tím začal nějak smiřovat. Začal jsem dumat o mém
životě, k čemu mi teď je a co chci vlastně v životě dokázat.. Nějakou
dobu jsem chodíval sám k nábřeží, díval se na řeku a čekal, že se
snad objeví ona. Ne, nečekal, ale přímo doufal.
"Na řeku? " zeptal jsem se - tady, u Huronu?"
To nebylo tady, " vysvětloval ni Kenny, tehdy jsem žil ještě v
Saskatoonu. To jsem ti neřekl? "
"Ne, neřekl, ale pokračuj," pobídl jsem Kennyho.

"Pak se to stalo: měli jsme partu kluků, se kterými jsme hrávali karty.
Charlie si mě tam vzal stranou a povídá: "Odpusť Kenny, je mi to
trapné, ale já jsem se zamiloval do Zuzany a chtěl bych s ní chodit."
Blbec - pomyslil jsem si - jak se může takhle pitomě ptát? Udělal
jsem teda obličej, jako že je to pro mě novinka a furiantsky jsem
prohodil: "No tak s ní choď, kdo ti brání!"
"No dobře, ale já vím, že to tak nemyslíš, nechci ti ublížit."
To jsem mu nevěřil, viděl jsem už svoje tam u vody. V tu chvíli mě
to napadlo, ten blbý nápad. "Myslím - nemyslím, ať to rozhodne
osud. Víš co, zahrajeme si o ni karty".
To mě, opravdu šokovalo. Doposud jsem byl jen pasivním
posluchačem, ale teprve teď jsem pochopil, co ho trápí. "To jsi
skutečně řekl, Kenny?" zeptal jsem se, protože jsem myslel, že snad
špatně slyším. " Myslel jsem, že jsi gentleman!"
"Jo Patriku, to jsem, teda většinou. Moc jsem o tom tehdy ale
nepřemýšlel, byl jsem uražený a bylo mi to už tak nějak všecko
jedno. Jednou jsem ji už ztratil a víckrát ji ztratit nemohu. Dokonce
se mi to zdálo jako dobrý, černý vtip. Charlie překvapeně souhlasil a
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tak jsme si sedli stranou a hráli.
"O co hrajete? " ptali se kluci.
"O štěstí," řekl jsem rychle, aby to snad Charlie neprozradil. To jsem
ještě netušil, že jsem opravdu o to štěstí hrál, ale už předtím. Ano, a
že mě ta hra bude ještě dlouho pronásledovat.
Charlie rozdával a já dostal, jen tak, přímo do ruky, dobrou figuru.
Byla to tercka a dabl, teda fullhand. Vyměnil jsem si tři karty, aby mi
zbyly jen dvě různé, které mi celkem zajistily, že jsem nemohl
vyhrát. Vůbec mě nenapadlo, že mě tehdy sám osud nahrával do ruky
a já tu šanci zahodil.
Charlie dostal mizerného dabla a vyhrál. Bylo vidět, že ho to pravdu
těší, pitomce. Mě zase těšilo, jak jsem ho teď parádně podvedl já, na
oplátku. Počítal jsem s tím, že se to Zuzka nedoví. Ale i když ano,
bude to i vlastně moje odplata za její zradu.

Ale dozvěděla se to. Sám Charlie se mi pak přiznal.
"Tak jsem jí to řekl, na rovinu," povídá.
"Cože jsi udělal? " Nemohl jsem tomu věřit - Charlie se snad opravdu
zmagořil!
A pak mi to vše vyprávěl, ale proč jí to řekl, to ne. Dodnes to nevím.
Snad ji chtěl uklidnit, že se ona ani on nemusí bát mé pomsty, neboli
že s tím souhlasím, že teď mají oba čisté svědomí. Vždyť ji přece
vyhrál, že ano! Anebo - jestli byl sketa - možná to udělal jen proto,
aby jí ukázal, jaký jsem ve skutečnosti špatný člověk. To nejspíš . . .
Zato její reakci ale Charlie vůbec nechápal: místo aby měla radost,
tak ho prostě vyhodila.
"Jak to," křičela, "že sis vůbec dovolil o mě hrát, jako o koně?!" A že
prý si mohu podat ruku s tebou, že jsme oba stejní hajzlové."
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A pak se ptala, kdo prej s tím přišel první, s tím nápadem.
Když jí to prozradil, řekla, že to si mohla myslet, protože on, Charlie,
by sám nic takového nikdy ani nevymyslel, že je na to moc hloupej.
Pak se nějak divně zachechtala, otevřela dveře a vystrčila ho ven.
"Chápeš to?" zeptal se mě Charlie. "Ale od té doby se mnou nechtěla
nic mít."
"A co vzkázala mě, Charlie?" Srdce se mi přitom nějak divně stáhlo.
"Nic, " řekl.
"A zlobí se na mě?" zeptal jsem se, ještě s nadějí.
"To si piš, že zlobí," řekl Charlie, "vždyť přece řekla, že jsme oba
stejní hajzlové. Jo a taky řekla, že jsme hráli zbytečně, že už má
jiného. A víš, Kenny, to je všechno tvoje vina, tys chtěl hrát ty karty.
Takhle si nikdo nemá zahrávat s lidmi. "

Kenny se dlouze napil a řekl: " Vím, Patriku, byla to hlavně moje
chyba, ale já netušil, že jí to všecko Charlie řekne. Ale to, že po tom
všem, co mi provedl, to všechno házel jen na mě, to mě ale ještě víc
naštvalo."
"No abys teda věděl," povídám mu zlomyslně," já jsem vás dva dny
předtím viděl, jak jste se vedli po nábřeží za ruce. Tak si nehraj na
nevinného."
Koukal na mě celý vyjevený, tak jsem si ještě něco přimyslel: "A
líbali jste se."
"To není pravda," vykřikl, "nikdy jsem ji ještě ani nepolíbil!"
"A co ty ruce", ptám se, "za ty jsi ji také nedržel?"
"To ona sama mě chytila za ruku, já bych si to sám nedovolil," řekl,
jako by se mi obhajoval, o což jsem mu ale vůbec nestál.
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. Nevím, kde se ve mě vzala ta krutost a řekl jsem: "A v těch kartách,
abys věděl, jsem schválně prohrál. Rozdal jsi mi do ruky fullhand, ale
schválně jsem ho odhodil a nechal tě vyhrát, " Opět nasadil ten
nechápavý výraz, něco jako vůl na jatkách, když ho řezník praští do
hlavy, a tak jsem radši odešel . . .

"A co jsi pak udělal?"
zeptal jsem se zvědavě. Ten příběh mě opravdu docela zaujal.
"To vše mi ale přece jen dodalo odvahu, Patriku, že není nic ztraceno.
Druhý den jsem ji v práci překvapil. Postavil jsem se nenápadně se za
ni, dal jí ruce přes oči a zeptal se: "Hádej, kdo to je?"
Poznala mě už po hlase, protože řekla, "Jdi pryč, ty hazardní hráči!"
Políbil jsem ji na krk a protože se nemohla bránit, objal jsem ji
zezadu a zašeptal: " Chceš vědět tu pravdu, tu pravou pravdu?"
Vycukla se mi a řekla: "Už si ji nech, tu tvou pravdu, už jednou jsi mi
lhal. A mimochodem - hráli jste zbytečně. Hráli jste o to, co vám ani
jednomu už vůbec nepatřílo a ještě jste ze sebe udělali blbce."
"Uchopil jsem ji za ruce a chtěl jsem ji políbit. Naše rty se lehce
dotkly, ale ty její byly tvrdé, sevřené a odmítavé. Znova se odtáhla a
řekla: "To je konec, Kenny, copak to nechápeš?
"Jestli myslíš tu hru, to jsem se jen chtěl pomstít Charliemu," namítl
jsem.
"Zase lžeš," řekla, "tak proto jsi ho nechal vyhrát, co?"
"Jak to víš? " prořekl jsem se a hned jsem ale pochopil, že to
nevěděla a že jsem se jen hloupě chytil.
"Vidíš," řekla, "pro tebe to je všecko jen blbá hra."
Otočila se a odešla.
A odešla z mého života navždy. Rozhodl jsem se totiž odejít ze
Saskatchewanu. Byl jsem ještě mladý a měl celý život před sebou.
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Nechtěl jsem žít v místě, které by mi připomínalo to vše, co se stalo.
Brzo jsem si sehnal místo v Bramptonu, v Ontariu, a už jsem jí ani
Charlieho nikdy neviděl..
" A tohle tě, Kenny, trápí? Vždyť to bylo před tolika lety!" namítl
jsem.
"Ale o to mi nejde. Řekni, mi Patriku, mohl jsem ještě něco udělat?
Anebo jsem jen skutečně tak zlý člověk? A opravdu měla někoho
třetího? A milovala mě vůbec někdy? Kde je ta skutečná pravda,
Patriku?"

Než jsem mu odpověděl, dlouze jsem se napil a po chvilce jsem
konečně promluvil.
"To, jestli tě milovala, jsi se měl tehdy zeptat právě ty jí, na to přece
čekala. A ujistit ji, že i ty ji miluješ. Tys to ale nepochopil, že ti
dělala drahoty, ay poznala pravdu.
Ne, ty nejsi zlý člověk, ani tehdy jsi nebyl. Byl jsi prostě mladý a
žárlivý. Teď už jsi jen žárlivý - proto se ptáš, jestli byl někdo třetí. Co
na tom sejde, zrovna teď? Ale vsadím se, že žádný nebyl. To řekla
Charliemu, aby ji už neotravoval. A řekla by to i tobě. Musela si
přece zachovat trochu sebedůvěry, tak také lhala. A Charlie byla
jenom taková atrapa. Někdy si ženy někoho najdou prostě jen tak,
když se cítí osamělé, když jsou zanedbávany tím, kterého milují.
Myslím, že jeho si jen vybrala, aby sis ty toho všimnul a po pravdě jí
řekl, zda to s ní vůbec myslíš vážně."
"Ale vždyť věděla, že ji miluju!" ohradil se Kenny.
"Ba ne, nevěděla, jen tys to věděl, ona ne," opravil jsem ho. "Ženě to
totiž musíš říkat pořád a pořád. Já takhle ztratil mou ženu, ano, po
tolika letech manželství se najednou sebrala a odešla. Ale jedno ti
mohu řící s úplnou jistotou - ty už jsi asi opravdu nemohl nic víc
dělat. Už bys jí nikdy nepřesvědčil. Byla to ona, která jako první s
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tebou hrála tu známou ženskou hru a ženy dobře vycítí, kdy prohrály,
i když to navenek nepřipustí. I kdyby se vše vrátilo k tomu, jka ot
bylo, bála by se pořád, že bys jí jednou přinesl jen další zklamání."
"Takže mě ale nemohla milovat, protože pravé lásce tohle všechno
nevadí," řekl Kenny."
"Zatímco tys jí miloval, ale ani jsi o ni nebojoval? " pokáral jsem ho.
"Máš pravdu. Byl jsem nemožný blbec a vím, že jsem ji hrozně
zranil. Ale k té otázce: takže myslíš, že jsem udělal dobře, že jsem o
ni už dál neusiloval?"
"Když uvážím, co by bylo dál, musím říci, že ano, " usoudil jsem. "I
kdyby ti odpustila, pořád by si potom myslela, že to děláš jen z pocitu
viny či soucitu. A i tobě by to sedělo v podvědomí a jen by sis to
pořád vyčítal. A co je horší, až by vám láska vychladla, což se stává
skoro každému, vyčítala by to naopak ona tobě. Tak už vidíš, od čeho
vlastně uchránila nejen sebe, ale i tebe?"
"Víš, Kenny," pokračoval jsem, "ona věděla, že se chytila do vlastní
pasti. Hrála na tvou žárlivost, aby tě získala, ale nepočítala s tvou
přemrštěnou hrdostí.- na té se totiž nedá založit žádný trvalý vztah.
Ovšem, po tom, kdy jsi jí řekl a vlastně neřekl "svou pravdu",
nevěděla pořád nic a musela se dozvědět víc.
Charlie, to byla jen falešná karta, takový ten žolík, který jí ale
nevyšel. Myslela, že tě vyprovokuje, aby ses vyjádřil, jaké s ní máš
úmysly. Proto ho na nábřeží chytla za ruku, když tě zpozorovala. A
když jsi na to nereagoval, protože jsi pak o tom s ní ani nepromluvil,
pořád si nebyla jistá. Možná že ona sama poslala Charlieho, aby se tě
zeptal, zda mu ji necháš. A to se nekonec dozvěděla."
" Vidíš," řekl Kenny, " to mě nenapadlo. On ten Charlie přece jen i
nebyl tak blbej, když to nebyloz jeho hlavy."
"No vidíš," povídám, "proto jí pak musel povědět, jak to dopadlo,
určitě se ho an to pak zeptala. Kdybys řekl ano, nebo alespoň ne,"
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vysvětloval jsem, "tak mohla ještě doufat, ale to, co jsi udělal myslím narhnou tu hru - to muselo znamenat jedině konec. Hrubý a
nemilosrdný konec.
Zprvu doufala, že ta tvoje první "pravda" byla jen lež, ale co si měla
myslet o tom, že jsi navrhl, abyste si o ni zahráli karty? Netušila, že
jsi zase jen blafoval, protože jsi prostě nevěděl, co máš dělat. Brala to
tak, že jí dáváš - a to dost neurvale - znamení, že o ni opravdu
nestojíš. Vždyť kdo by vůbec hrál karty o někoho, koho miluje?
To jí jen potvrdilo, že to, co jsi jí řekl tehdy u vody, že jsi skutečně
také tak myslel, teda že to byla pravda. A že ti nestála ani za to, abys
jí to přímo řekl. A tak jsi prohrál i ty, v té hře zvané láska, kde se
nevyplácí něco jen přestírat. Víš, lhát se má jen v nouzi, nikdy ne
"jen tak".
No a ona to pak sama musela ukončit, když poznala, že to přehrála.
Hra byla u konce, ale tys to tehdy ještě hned nepochopil, že to byla
hra. Musela tis tím chápáním pomoct.A co bylo dál? "

"Po několika letech v Bramptonu jsem pak odešel sem, na sever,"
pokračoval Ken. Tady jsem se také oženil. Jak už víš, manželka mi
nedávno umřela a moje dvě děti jsou na druhém konci Kanady. Byla
to hodná žena, ale po Zuzaně jsem už nemohl nikoho tolik milovat."
"No to jsou ty první lásky, Patriku,, ale to si jen o nich myslíme.
Velké lásky často končí tragicky: buď se rozejdou nebo se vezmou."
Kenny se na mě podíval, zda si dělám legaci či ne, ale pak to
pochopil po svém a rozesmál se: "Ty jsi byl a vždycky budeš jenom
cynik, Patriku! A proto tě asi tvá žena opustila!" A zasmál se.
Oplatil mi tím moji neurvalost, ale teď jsem se zasmál i já, s
ulehčením, že to bral jako vtip a honem povídám: "No ne, já myslel,
že mi řekneš, co bylo dál se Zuzanou?"
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"Nevím, slyšel jsem, že se také provdala, má tři děti a manžel je
lékařem.
"No a co tě teda ještě teď vlastně trápí? Chtěl bys jí teď zpátky, když
si sám?"
"Ne, Patriku, jsme už oba staří. Navícmá děti jako já, možná i
vnoučata a já jí nechci trhat rodinu, nemám na to právo. Navíc vím,
že by mi řekla to samé, co mi řekla tehdy naposledy. Pro ni to nebyla
jen hra, ale jistě vše dávno zapomněla. Vím, že je pozdě - jen mě
trápí to, že nevím, zda jsem tehdy nepřišel o největší lásku mého
života."
"To se už hochu nikdy nedovíš. A buď tomu rád," řekl jsem a dal si
další láhev Moose, protože se na obrazovce objevil začátek zápasu v
hokeji. Hráli naši Montreal Canadians proti Chicago Blackhawks a
už bylo na čase, aby jim dali nakládačku . . .
(konec)
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IVETA.
29 dubna to bude rok, co se Iveta Bartošová rozhodla odejít z tohoto
světa, který jí dal tolik slávy i utrpení. Někteří vzpomenou, jiní
mávnou rukou. Tak už to bývá, když se odehraje nějaká velká
tragedie mezi celebritami . . .

Už je to dávno. Odešel jsem po ruské invazi do Londýna, takříkajíc
poloilegálně - odešel jsem vlastně legálně, na výlet, ale nějak jsem se
zapomněl vrátit do vlasti, tehdy ještě důkladně omotané ostnatým
drátem. Byl jsem odsouzen - za nenávrat - a po sametu opět
omilostněn; inu svět se mění a my s ním.
V Londýně jsem si vydělal na letenku do Kanady a občas jsem pak
odtud sledoval situaci v českém hudebním světě. Jakožto starý
obdivovatel skupiny RANGERS jsem ale nechápal, kam se najednou
poděla. Pak se začaly objevovat desky se skupinou PLAVCI a hle, se
stejnými jmény. Teprve v roce, kdy byla v Praze stoletá výstava a já
se mohl zase vrátit, jsem v Juldě-Fuldě opět uviděl onu skupinu, která
se už zase jmenovala Rangers. Pokecal jsem si s nimi a bylo nám tak
nějak dobře, že už je to zlé za námi.
Ale to říkám jen proto, že jsem vlastně už pár let let nijak hudební
českou scénu moc z té dálky ani nesledoval. Až před třemi lety jsem
objevil to, že jsou nějaké české nahrávky na YouTube a s nimi i od
zpěvačky Ivety Bartošové. To už byla slavná, trojnásobná zlatá
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slavice a jindy získala pět dalších, čestných druhých míst. Vyhrávala
také i v jiných soutěžích a stala se velmi populární. To jsem chápal mě zaujala už z těch nahrávek tím svým nádherným hlasem. Zpívala
neuvěřitelně krásně, téměř sametově a neuvěřitelně čistě - její
písničky byly prostě unikátní mezi všemi těmi ostatními. Není divu,
že jí to kolegyně záviděly. Měla také štěstí na velmi dobré textaře a
skladatele - a oni zase měli štěstí, že měli ji :-).
Začalo to jejím rozhodnutím, že pojede do Prahy a udělá se slavnou.
Vzala si s sebou jen ten svůj hlas a talent, ale to stačilo. Nejprve
zpívala s Petrem Sepéšim, o kterém prohlásila, že to byla její první
láska. Petr ale v roce 1985 zemřel v tragické nehodě na železnici a
trvalo jí několik měsíců, než se z toho vzpamatovala.
Ale "jako Fénix" povstala, a pak už to šlo, jedno CDčko za druhým.
Její nejznámější hit - píseň "Tři oříšky pro Popelku" - se stala
národním šlágrem.. A pak přišla i ta různá turné a angažmá v
muzikálech Dracula, Johanka z Arku, Monte Cristo, Bídníci a jiných.
V roce 1996 porodila syna Artura a na nějakou dobu opustila od
veřejného vystupování. V roce 1999 ale opět vydala album "Ve
jménu Lásky", za které získala platinovou a dvouplatinovou desku. A
zase vycházela další alba. Měla i jiná nadání, tak například na
Slovesku se umístila roku 2009 v soutěži klasického tance na čestném
4. místě - ty nahrávky jsou též na YouTube.
Ještě se věnovala disko-hitům, ale pak se kolo štěstěny otočilo adikce na antidepresanty a později i na alkohol se začala projevovat a
Iveta byla přinucena se léčit. Ještě v rocích 2008 a 2009 ale vydala
trojalbum a podnikla úspěšné turné po Čechách a po Slovensku..
Ale opět to šlo dolů a po roce 2010 už se marně snažila dostat trvale
na scénu. Nesčetné pokusy, kdy se jí lidé snažili pomoci, skončily
neúspěchem. K tomu ještě měla nějaké autonehody, řadu operací a

file:///C:/0/esejexa/23.htm

12/1/2015

E=NIGMA

Page 3 of 4

postupně po prvním rozvodu ještě několik životních partnerů, z nichž
někteří se jí i snažili pomoci, ale to vše nikam nevedlo. Marně se
pokoušela vrátit, řada neúspěchů ji přesvědčila, že je konec. Jednou
prohlásila: "Asi jsem se vydala ze všeho příliš rychle."
Tím to vše mohlo v klidu skončit, protože za to, co dokázala, si
zasloužila alespoň klid a pochopení. Najednou začala být veřejnost
krmena skandálními historkami paparazzů, té spodiny českých
novinářů. To snad bylo pro Ivetu to nejhorší, všechna ta špína, jakoby
to, co dokázala, najednou nebylo nic. Ale bránit se neuměla a pak už
ani nemohla. Schovávala se doma a nechodila ven. Pak se rozhodla a
v zoufalství to skončila, jako nešťastná česká Anna Karenina . . .
Nikdy jsem ji neviděl, jen na obrázcích a slyšel jen na netu, ale i to
člověka stačilo okouzlit. A byla velmi krásná, nevšedně krásná.
Jen trochu znám její rodný Rožnov - měl jsem tam kdysi studijní
stáži. Lidé jsou tam dobří, poctiví a laskaví. Taková byla i Iveta.
Muselo se jí poslední roky asi hodně stýskat po domově, po městě,
kde ty "hodiny smutně bijú". Ale nevrátila se, rozhodla se a odešla
jinam. Odešla navždy, protože už dál nemohla žít.

Přečetl jsem si různé články, které vyšly po její smrti, ale nenašel
jsem nic o tom, co se mi zdá celkem zřejmé. Iveta ttiž udělala
poslední, statečné a symbolické rozhodnutí. Skončila pod vlakem, tak
jako skončil Petr Sepéši, její první láska. Snad to tak opravdu chtěla,
tak, jak zpívala v jedné ze svých písní:
". . .až přijde ten můj čas se vším se loučit,
Tiše se zvednu a řeknu o životě:
Už nebude nic."
Její písničky a její umění nám ale zůstalo. Její čistý, dívčí hlas, ten
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nejčistčí, co jsem slyšel, nám už zazpívá jen z nahrávek. A ty písně
by si lidé měli připamatovávat nejvíc, protože nás těšily a budou ještě
těšit dál.
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Autor : ©J.B.Hurych Záložka.

Autor této knihy, Jan B. Hurych,
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
mizi.
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 "cesta na severozápad" pokračuje do Montrealu, 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 kompjútry v USA a
Japonsku. Konečně se rozhodne: odstěhuje se nahoru na Huron, koupí si tam
dům a dělá tam na elektrárně (teda spíše uvnitř než na :-) .
Když se ale dozví, že v Saskatoonu (což je jen tři tisíce kilometrů na SZ - zase
ten severozápad!) hledají někoho, kdo umí navrhovat elektrárny, jeho stará
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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 zde míní teplota kolísající mezi mínus třiceti a 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 Hurony, pardon, před cyklony (těch je tam víc než tornád, je to totiž u
jezera).
Po roce se pak vrátil i on a 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 - ta graciéznost - protože na to
nemá dost času: z jeho časopisů jmenujme jen Hurontárii, Příložník, Enigmu a
SFingu. Také psal do Neviditelneho Psa, ArtFora i jinam a semtam mu vyjde
nějaká ta reportáž či povídka v českých novinách. Ani to mu ale nestačí, tož si
ještě vytvořil edici elektronických knih nazvanou KNIHY OFF-LINE, kterou,
jak vidíte, pilně doplňuje, nejen textem, ale i svou grafikou. Knihy se původně
daly číst každým prohlížečem (browserem, později je předělal i do formátu,
který čtou všechny čtečky. Také založil Klub čtenářů knih (KČK), přidružený
k výše jmenované edici.
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 a sice 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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