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Úvod

ÚVOD.
V roce 1998 sem začal vydávat na netu literární časopis HURONTARIA. Byl to vlastně čtyřletý pokus,
orientace na to, co jsme si tehdy mysleli, že bude hlavním posláním Internetu - totiž zdroje informací,
poučení i zábavy. Časopisy to vlastně byly dva - jeden český a druhý v angličtině, každý ale se svým
vlastním obsahem, i když jsem později některé povídky či reportáže z jednoho přeložil a uveřejnil i v
tom druhém. Měli jsme asi 500 subskribentů, kteří dostávali náš Bulletin a podle různých statistik nás
četlo v jedné době přes tisíc pravidelných čtenářů.
Časopis byl původně bez obrázků, každé číslo jakožto jeden soubor; to aby se dalo stáhnout celé a
rychle, a aby se mohlo číst už mimo Net, případně i vytisknout. Později přišly i obrázky, ale pořád ještě
jich nebylo dost. A tak přicházely dopisy, které naznačovaly, co asi čtenáři od časopisu očekávají.
Změna byla ovšem příliš veliká a tak vznikl ještě PŘÍLOŽNÍK, původně měl být jen přílohou
Hurontarie. Obsah byl postupně obohacen o fotografické reportáže, grafiku, humor, hudební
(ozvučené) a různé jiné hádanky. Technologie se totiž také vyvíjela a už se nemuselo čekat tak dlouho
na otvírání obrázků (jeden obrázek totiž zabere až pětkrát víc paměti nežli text). Hurontaria sice ještě
běžela skoro rok současně s Přiložníkem, ale Příložník se časem osamostatnil a později ji do sebe jaksi
pohltil. Svému účelu Hurontarie posloužila a dva časopisy by byl zbytečný přepych. A také velká
pracovní zátěž, smím-li to tak říci, protože jejich vydávání pro mě bylo a je i dnes také osobní zábavou.
Předkládám teď čtenářům něco ze staré Hurontarie. Podle definice je PALL-MALL jakási všehochuť,
ale rozhodně ne miš-maš. Zde jsou tedy úvodní komentáře ze všech jejích čísel, které alespoň částečně
ukazují naše naděje ještě z doby, kdy Internet nebyl tak zkomercionalizován. Komentáře jsem
neupravoval, jen jsem se snažil vynechat vše, co se opakovalo. Nehledejte tu také nějaké politické
úvahy, ty jsme nechali jiným - zajímalo nás spíše to, co Čechy spojuje. Hurontaria se také později
ukázala bohatým zdrojem pro naše elektronické knihy - knižnice KNIHY OFF-LINE vznikla právě v té
době a čerpala bohatě z jejího obsahu.
V uvedených komentářích byly připojeny i linky na různý softvér zdarma, tzv. freeware, které jsem nyní
prověřil, označil ty, které už nepracují a nahradil je novějšími. Je neuvěřitelné, co se za těch pár let
změnilo, ale zároveň je potěšující, že to dobré stále zůstává. Jsou to programy, které mi dodnes dobře
slouží a chtěl bych tu vyslovit dík všem jejich autorům, kteří obětavě a zdarma dodali opravdu dobrou
práci, často daleko lepší, než ti, co za své programy žádají nehorentní sumy. Ale i to bylo v duchu té
doby.
Autor
Poznámka: Čísla Hurontarie citované v této knize najdete v archivech na:
http://rhea.tci.uni-hannover.de/hurontaria/ (linky na jednotlivé ročníky jsou tam seřazeny v tabulce).
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1998 - JARO
Číslo 1998/1
Ustavičný spěch v ustavičném kolotoči - to je vše, co dnes od
života můžeme očekávat? Je život skutečně tak krátký, že nemáme
čas se posadit a zamyslit se - teda ještě před tím, kdy už na to bude
pozdě? Připomíná mi to jednu starou bajkou o paviánech:
. . . Někde dole v Africe je na kopci osamělý strom a na něm žije
stádo opic. Nemají celkem nic lepšího na práci, než klátit nohama a
diskutovat o počasí. Náhle jeden opičák skočí na zem a rozběhne se
jako blázen dolů z kopce. A naráz všechny opice následují jeho
příklad. Po nějaké době se opičák nečekaně zastaví, ale celé stádo
běží dál a podupe ho. Jen jediná opice se vrátí k zraněnému
kamarádovi a ptá se ho s údivem: "Proč jsi se proboha zastavil?
"No to je tak," vysvětluje umírající opičák," já jsem si uvědomil, že
vlastně nevím, kam běžím . . ."
V tomto čísle začíná náš seriál GO WEST (Aneb jak se žije u
prérie), máme tu úvahu ÓDA NA BOLEST, povídku MR. HURONTARIO a báseň PROHRANÁ BITVA
ČECHŮ O FLORENCII.
Číslo 1998/2
Tak jsme toho od vánoc prožili zatím dost: ledové bouře v Quebeku a Ontariu, čeká se výbuch nějaké
sopky a buhví, čeho ještě. Někdo říká, že to má na svědomí El Niňo, jiný, že se naklonila osa Jupitera,
ostatní to svádějí na skleníkový efekt. A ti největší pesimisté (opět) tvrdí, že přichází (také opět) konec
světa. No to by mi ještě tak scházelo -zrovna teď, když si konečně mohu užívat svou těžce zaslouženou
penzi! Taková věc se může stát jenom mně! To mi řekněte, kam mi pak budou posílat šek? Už je
vidím, jak mi napíšou, že musím zaškrtnout buď: a) nebe
b) peklo
c) nebo "jiné", rozuměj "místo" (v tomto případě si to sice mohu nechat dát posílat do místní banky v
novém místě - patrně pekle - ale musím od nich předem dostat číslo konta a potvrzení, že žiju . . .
V tomto čísle pokračuje náš seriál GO WEST (Aneb jak se žije u prérie). Máme tu i úvahu
PARADIGMATA, povídku GETTYSBURG a báseň BALADA O CROMWELLOVI.
Číslo 1998/3
Ne, že by bylo málo novinek, ale ne všecky se mě nějak týkají - já říkám, že si mě fakta nevybírají, ona
se mi prostě "stávají". Vybírat si je musím pak už sám. A protože, jak říká Murphy, žádný dobrý
skutek nezůstane nepotrestán, je jasno, že si to stejně vždycky odnesu, ať dělám, co dělám. Ale ne vše
je zlé: výhodou "požehnaného" stáří je také to, že vůbec nemusí být až po žehu, ono může dokonce být
i před ním :-).

Ale zatímco já se tu vypovídávám, vy byste asi radši chtěli vědět, proč jsme vlastně zkrátili jméno
našeho občasníku HURONTARIAN o to poslední "N" - ano, my ho totiž nezměnili, my ho jen na
jednom konci scvrkli (to je slovo, co? Šest souhlásek za sebou!). Mohl bych říci, že důvody byly
hlavně ekonomické, ale proč bych po dlouhé době zase jednou neřekl pravdu? Už proto, že v tomto
případě šlo jasně o poselství z onoho světa - ano, způsobila to Mary Browningová a je to všecko
popsáno tady v Úvaze...
V tomto čísle pokračuje náš seriál GO WEST (Aneb jak se žije u prérie). Máme tu i úvahu PROČ
JSME ZTRATILI NAŠE "N"? (Záhadná Mary Browningová.) , povídku NÁVRAT a báseň NAPIŠ MI
BÁSEŇ .
Číslo 1998/4
Tentokát se soustředíme na věci technického rázu. Tak především jsme oddělili anglickou a českou
část, takže každá má svůj samostatný dokument. Stránka se pak "naláduje" dvakrát rychleji (že je to
hotovo, to se pozná, když ty vlaječky nahoře začnou pravidelně vlát) a pokud chcete ušetřit čas na
NETu, můžete si stránku uložit (nejlépe v HTML formátu) a přečíst ji v klidu, později a levněji.
Stránku si totiž můžete vybavit opět browserem (už na to vymysleli nějaký český název "prohlížeč"),
ovšem chcete-li tam mít i obrázky, tyto se musí uložit extra a do stejné directory. (Jak? Ťuknete
pravým tlačítkem myši na daný obrázek, objeví se menu a pak na "Save picture as". Poznámka:
pozdější browsery umí už uložit oboje n ajednou, j.h.). Tady jich ovšem moc nevedeme, obrázky jsou
jako stáří: žerou hrozně paměť a čas :-).
Co platí o čtení, platí i o tisku, navíc se dá teď každá část vytisknout zvlášť. Jinak nás potěšilo, že
nabíráme čtenáře po Evropě i obou Amerikách a jednáme teď o linku do Wilsonu (The Capital of
Czech Kansas) i jinam. Přibrali jsem také nový mirror, je uveden na Titulní stránce dole. Proč?
Rychlost přístupu na jednotlivá místa není stejná a závisí převážně na místním času. Zapište si prosím
ten link do vašich bookmarků. Pokud budou s něčím problémy, nechte nám vědět. Také bude teď česká
část vycházet ve dvou verzích - v CE1250 (Windows) a "Bez diakritiky", viz Titulní stránka, Volba
čísla). A to je asi tak vše.
Snad ještě jedna věc: V Hurontarii najdete nejen oddechové čtení, ale i spoustu výrazů, které nejsou
podle PČP (Pravidel českého pravopisu). To proto, že čeština je jazyk nejen živý, ale i vtipný.
Koneckonců dnešní čeština se datuje vlastně od doby českých buditelů, kteří jí dali její moderní formu.
Ti nám to určitě odpustí, neboť to tehdy dělali také. Co by nám neodpustili, jsou překlepy, takže v tom
se rozhodně chceme polepšit.
V tomto čísle pokračuje náš seriál SAYONARA (Rozpaky poutníka v Japonsku). Máme tu i úvahu O.K.
NEBO JEN P.K.? , povídku JAK BYL RODRIGO OSVOBOZEN a překlad básně Lorda Tennysona:
POSLEDNÍ SBOHEM.
Číslo 1998/5
Ovšem, věci se stávají. To není omluva, jen fakt: málem jsem toto páté číslo nedokončil. Málem:
přiskřípnul jsem si totiž nerv, co jde z páteře a pak jsem se za pomoci mé ženy Ati hodinu dostával do
našeho auta, protože jsem byl příliš pyšný, než abych zavolal sanitku. Na pohotovostním oddělení naší
malé nemocnice bylo zatím rušno: byl tam jen jedna doktorka a zrovna měli nějaký komplikovaný
porod. Takže jsme čekali další dvě hodiny a věřte mi, byly to nejdelší dvě hodiny v mém životě . . .
Ale to je v pořádku. Nový život má přednost, tedy alespoň by měl mít. Pak mi dali injekci, absolvoval

jsem jeden bolestivý převoz domů a strávil jsem noc napolo stoje, napolo se opíraje o berle. Berle,
které jsme si výhodně schovali od lyžařské nehody mé ženy, mi pomohly snížit váhu horní půlky mého
torza na poškozenou plotýnku, jelikož jsem si nemohl ani lehnout, ani sednout. Ještě nyní, po
dohotovení tohoto čísla Hurontarie, mám nějakou bolest jako upomínku, abych byl příště opatrnější.
Takže je-li konec dobrý, vše je dobré, jak říká staré přísloví a hádám, že to byla potřebná lekce, aby si
člověk zase jednou pozměnil svoje pořadí důležitostí, tj. priorit. Protože život si zatím klidně
pokračuje dál . . .
V tomto čísle pokračuje náš seriál SAYONARA (Rozpaky poutníka v Japonsku). Máme tu i úvahu
ILUZE ČI VIZE?, povídku PŘÁTELÉ A NEPŘÁTELÉ (mystery) a ukázku ze sbírky ROZJÍVENÁ (verše
v próze).
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Číslo 1998/6
Asi jste si už i minule všimli, že jsme na titulní stránce přidali
abecední rejstřík - v tom chceme také dále pokračovat. K druhému
mirroru v Idahu nám teď přirostl třetí, v Německu, pro naše čtenáře
v Evropě. Jde jen o to, abyste si našli ten rychlejší mirror pro tu
kterou denní dobu na naší Titulní Stránce a do bookmarků si jej pak
už jistě dáte sami.
Také se dost rozrůstáme, čtenáři a linky na Hurontarii přibývají, ale o
tom si můžete přečíst, když se zapíšete na náš pravidelný Bulletin,
kterým oznamujeme vydání nového čísla, stačí jen dát do textu pošty
slovo SUBSCRIBE. Snažíme se také získat čtenáře, kteří si chtějí
procvičit svoji znalost angličtiny či češtiny zajímavým čtením. K
tomu nám pomáhají linky na univerzitách a školách či na stránkách
cestovních kanceláří. Můžete-li nás propagovat tam a ještě jinde,
uděláte nám velkou službu a budeme vám vděčni.
V tomto čísle pokračuje náš seriál SAYONARA (Rozpaky poutníka v Japonsku), máme tu úvahu DÍKY
KOMU?, povídku JOHN PATRICK A SHERILYN (Mystery) a báseň NA CESTU.
Číslo 1998/7
Také rádi posíláte "digitální" pohlednice? Pak jste jistě unaveni tím bohatým výběrem a
komplikovaným menu, kde si musíte všecko naprogramovat, včetně barvy pozadí, teda stránky, že ano.
Po dlouhém dumání - a dokonce i přemýšlení - pro vás vymyslel náš redaktor originální řešení: jedna,
kompletně univerzální pohlednice, kde se nemusíte zdržovat tím, jestli je adresát Mr, Mrs, Miss nebo
Ms, a vlastně vůbec ničím. Nebyl to ovšem tak úplně jen jeho nápad, přišel na něj cestou z Toronta,
když zašel do zájezdní restaurace, kde měli na jídelním lístku jen jedno jídlo.
Jak originální - řekl si - a tady to máte: už dnes můžete z HURONTARIE poslat pohlednici svým
přátelům. Platit nemusíte nic a navíc má návod, jak ji poslat dál. Pravda, tak úplně zadarmo to není,
děláte tím vlastně Hurontarii reklamu, ale zato se z toho vůbec neplatí daně. Takže jich pošlete co
nejvíc a potěšte se něčím, co je v našem komplikovaném světě zcela unikátní: prefabrikovanou
univerzální elektronickou pohlednicí, na kterou svět dosud marně čekal :-).

V tomto čísle pokračuje náš seriál SAYONARA. Máme tu i úvahu SUBLIMÁLNÍ SUGESCE, povídku
JOHNNY ANGEL a básně ČESKÉ LIMERIKY.
Číslo 1998/8
Někdy, když dokončuji nové číslo, tak si říkám: co bych asi tak zajímavého dal ještě do komentáře? A
většinou mě nic nenapadne a pak je ten komentář jen takový malý sirotek odbývaný. Jednou mi
napadlo, že bych třeba mohl napsat, co se mi za ty tři týdny stalo zajímavého - ale na to by tu zase
nebylo dost místa. No to trochu (chci říci hodně) přeháním, tolik se toho zase nestalo. Jak už to napsal
Hašek: "Lidský život je tak složitý, že proti tomu život člověka je úplné nic" (nebo tak nějak, přesně už
se nepamatuji).
Nedávno se mi stalo, že se mi už dlouho nic nestalo. Ale to záleží čistě na tom, jakou důležitost tomu
čemu přikládám, že ano. Abych zase citoval Haška: "Ať si bylo, jak si bylo, přece nikdy nebylo, aby
jaksi nebylo" (alebo nebolo, ak si to prajete ve slovenčine). To je právě ta relativita: stávají se totiž buď
a) dobré nebo za
b) zlé věci.
A nestane-li se, co jste očekávali, pak je to naopak v případě a) zlé a v případě b) dobré. No a tady je
ten problém: jak může být dobré to, co vůbec neexistuje nebo špatné to, co se vůbec nestalo? Ale radši
už té filozofie nechám - nebude to ani dobré, ani zlé, ale bude to tak rozhodně lepší . . .
V tomto čísle pokračuje náš seriál SAYONARA. Máme tu i úvahu PROČ JSEM SE NESTAL
POLITIKEM, povídku JEN TAKOVÁ MALÁ PORUCHA a báseň od Johna McCrae: IN FLANDERS
FIELDS (překlad).
Číslo 1998/9
Nepsali o tom v novinách, nemluvili o tom v televizi a nenašli byste to v Internetu. A ještě dodám, že
za všechno může náš pes Tara. Abyste rozuměli, někdy se díváme na filmy v televizi až do půlnoci - a
pak ovšem musím jít ven, vyvenčit psa. Je to funkce VELMI důležitá, takže ji rodina svěřuje jen mě.
Ne že bych to dělal rád, spíše naopak. Ale má to i svoje výhody, ač by se to na první pohled nezdálo . . .
Minulý týden se to stalo. Vyjdeme spolu ven a spěcháme do místa, která si Tara kdysi pro onen účel
vybrala - proč, to nevím, ale chodí tam od té doby pořád. Spěcháme, protože už také oba pospícháme
spát. Pohlédnu na oblohu - dělám to vždycky, snažím se totiž přijít na způsob, jak se dá z pozice
Velkého vozu odhadnout, kolik je asi hodin. Je to věc, která se vám může hodit, když zabloudíte v

divočině a nemáte hodinky. Ve dne to už tak dobře nepracuje, bohužel :-). Pohlédnu tedy na nebe a co
vidím: nádherná, nevídaná polární záře. Věc celkem nezvyklá - žijeme na 45 rovnoběžce (i Praha je
výše, na padesáté) a záři vidíme možná jen tak tři, čtyři dny v roce a to ještě bídně.
Když říkám nádherná, myslím to relativně i absolutně. Viděl jsem krásné záře v Saskatoonu, který je
na 52 stupni a později i jinde, na ještě výše položených místech, ale ještě nikdy ne takovou. Sluneční
aktivita musela být v tom okamžiku značná. Závěsy, záclony, prameny, paprsky, prostě měla všechny
možné tvary jako podle slovníku. Světelné jety nám střílely ohromou rychlostí nad hlavou, přes půlku
nebe, až k měsíci - byla bezoblačná noc - a vypadalo to, jako když začala Válka Světů podle
H.G.Wellse. Rychle jsem zavolal Aťu, aby se pokochala pohledem. Oba jsme tam stáli jako jelimánci
a čuměli a nemohli se vynadívat. Za čtvrt hodiny byl konec. Byl jsem pak za ten spektákl manželkou
ještě pochválen a bylo mi dovoleno, že mohu i nadále se psem chodit ven, každou noc. No není to
nádhera?
V tomto čísle je také náš seriál NEJSLAVNĚJŠÍ PISTOLNICKÝ SOUBOJ V ARIZONĚ . Máme tu i
INTERVIEW - JEFF HARROW (Překlad z anglické části), povídku LeROY a báseň DNES.
Číslo 1998/10
Je čas oslavovat: toto je už 1010-té číslo. Ne, to není překlep, to je jen desítkové číslo 10 vyjádřené v
dvojkové, neboli binární soustavě. Znamená to tedy, že už jsme - a to vlastně bez povšimnutí! - minuli
hurontárijská čísla 10,100,1000, teda ovšem jen v dvojkové soustavě. Z toho lze učinit dva závěry:
čísla si lze vykládat různě a život by se skládal ze samých oslav, kdybychom všichni používali jen
dvojkovou soustavu. Na druhé straně bychom ale všichni měli jen dva prsty a ne deset :-). Ovšem aby
se to lépe počítalo, stálo by za to mít na jedné ruce jeden prst a na druhé žádný, coby nulu.
Ale raději nechme toho zapřahání vozu před koně - vidíte, tady je to zas: jak to vlastně víme, že kůň
lépe táhne, než tlačí? Pravda je, že prostě všecko je relativní, i ta relativnost. Podobně je to i s
imaginárními čísly: všechna čísla jsou vlastně imaginární (tj. jen v představě). Nula je též imaginární:
už jste někdy viděli nulu jablek? Obzvláště imaginární je ovšem nula v desítce - deset jablek není
jedno jablko plus nulové jablko, ale naznačuje se tím, že desítek tu máme jednu a jednotek navíc
nemáme žádnou (nebo jak říkají v angličtině "máme žádnou"). A nakonec i ta naše "obyčejná" čísla
jsou jen imaginární. Viděli jste už někdy "pět?" Číslo pět vlastně nic není - není to osoba, zvíře ani věc,
je to abstrakce. To jen matematici říkají pět a neříkají čeho. Řeknou vám třeba: 5 a 5 je 10. A vy jim to
ještě věříte! A přitom to nemusí být vůbec pravda! 5 a 5 je totiž 12! Nu dobrá, jen v osmičkové
soustavě, ale jak vidíte, oni předpokládají, že my víme, že jim to myslí v desítkové soustavě. Na druhé
straně vám řeknou 1 a 1 jsou 2 a zatím je 1 a 1 rovno 10! Pravda, jen v dvojkové soustavě - není to
tedy to samé číslo 10, co vidíte v záhlaví tohoto "Čísla 10". Prostě 10 nemusí být vždy 10 - dá se vůbec
ještě něčemu věřit?
V tomto čísle pokračuje náš seriál NEJSLAVNĚJŠÍ PISTOLNICKÝ SOUBOJ V ARIZONĚ. Máme tu i
úvahu KAM S NÍM?, povídku KARETNÍ KVARTETO a báseň BALADA O ROCE ŠEDESÁTÉM
OSMÉM.

Autor : Jan B. Hurych
Název : PALL MALL
1998 - Podzim

1998 - PODZIM
Číslo 1998/11
Jakkoliv jsem se to snažil utajit, HURONTARIA opravdu vychází v
malém městečku na břehu Huronského jezera v Ontariu - tedy v tom,
co je v Kanadě (ono je také jedno v Oregonu, ovšem to není
provincie, ale město). Naše městečko se nazývá Kincardine a
koncem tohoto měsíce oslaví 150 let své existence. Naše county (tj.
něco jako kraj) se jmenuje Bruce, což je jméno jednoho ze skotských
králů, a to samotné už vám asi řekne, kolik skotských osadníků tady
máme. Je jich tu dost: nejen na vyplnění známé Kinkardinské skotské
dudácké kapely, ale ještě celé hlavní ulice - každou letní sobotu totiž
kapela pochoduje městem a my všichni diváci se k ní pak ještě
přidáme. Pochopitelně, ne všichni jsme Skoti původem - mě
například lidé považují za Skota, jen když dávám spropitné. Přišli
jsme sem sice z různých konců této kosmické lodi, která si říká
Země, ale přesto všichni máme rádi dobrou muziku.
Kincardine (dříve Penetangore) býval na začátku dvacátého století
velmi známý přístav, to ještě když se škunery vesele proháněly po Huronu. Náš maják (postavený v
roce 1880 a stále ještě pracující) je vlastně ten nejznámější na Huronu. Vypráví se, že v roce 1856 sem
přišla rodina Donalda Sinclaira z ostrova Skye, proslulého z historie svým "Bonnie" princem Charliem.
Jejich loď však nemohla díky bouři a tmě najít cestu. A tak Donald sebral své dudy a hrál na ně jednu
takou tu smutnou neboli lament, neboť se mu zdálo, že je vše ztraceno . Brzo mu ale na břehu podobně
odpověděl jiný dudák v Kincardinu. Není třeba dodávat, že pak skutečně přístav našli, ale záhadného
dudáka už ne. Dnes ho však opět můžete slyšet a dokonce vidět i jeho procházející se siluetu na věži
majáku. Někteří říkají, že je to někdo z naší kapely, ale jiní by vám přísahali, že je to duch, který tehdy
zachránil loď starého Donalda . . .
Huronské jezero je třetí největší na světě (nepočítáme-li Kaspické a Aralské, která si navíc říkají
"moře") a má ze všech největší "sladkovodní" ostrov (Manitoulin Island, ano, podle Velkého Manitou
). Na podzim jsou na jezeře bouře stejně divoké jako v Severním Atlantiku. Jestli mi nevěříte, zeptejte
se kapitánů zámořských lodí, které tu na našem jezeře také uvidíte, neboť se sem dostanou přes celou
řadu průplavů. Že tu máme i tajuplný ostrov, o tom si přečtěte povídku v anglické části tohoto čísla
Hurontarie, případně si počkejte do příštího čísla, kde bude také v češtině.
V tomto čísle pokračuje náš seriál BUSHPILOTI, HRDINOVÉ SEVERU I JIHU. Máme tu i úvahu BOJ
O ŽIVOT, JAK HO JEŠTĚ NEZNÁME, povídku KARETNÍ KVARTETO (dokončení) a báseň POMALÉ
VELKÉ LÁSKY UMÍRÁNÍ.
Číslo 1998/12
Nemám rád války, hlavně proto, že mi vždycky hned řeknou, komu mám fandit. Pochopitelně vždycky

jenom jedné straně, takže mě překvapilo, že najednou musím být na obou stranách - ano, mám na
mysli válku Microsoftu s Netscapem a naopak.
Abyste rozuměli: klidně jsem si tady tvořil Hurontarii, jedenáct čísel (tj. dvacet dva "půlčísel" krát čtyři
sajty = 88 fajlů neboli po česku souborů) a vytvořil je na Billyho Exploreru (rozuměj Gatese, ne
Clintona), když mi Bruce Burrell z Michiganské univerzity upozornil, že v Neckejpu to jaksi nevypadá
tak, jak jsem mu v dopise naznačil. "Nalouduju" tedy pracně "Neckejp" a co vidím: on má pravdu.
Některé texty jsou modré, jiné červené, tučné, centrované na střed a ne od kraje, prostě hrůza všech
webmajstrů.
Hned se ale přiznávám, že to vlastně byla moje chyba, ony ty různé HTML tagy se musí správně
nestovat, tj. uhnízdit přesně v pořadí, asi jako proslulé for-next smyčky. Explorer mi to prominul,
Neckejp ne. Ale pořádek je pořádek, těm, co mají Neckejp se dodatečně omlouvám, těm druhým ne - ti
to měli dobře. Jako trest jsem si uložil, že všechny fajly předělám, to mě alespoň naučí být pořádným.
Což jsem také udělal, texty článků jsou teď jen černé, aby se na barevném pozadí daly dobře vidět a
tisknout.
Poučení? Nikdo si mi nestěžoval - asi protože si všichni mysleli, že to tak má být. Takže když se vám
něco nezdá, napište mi, rád ty dopisy nejen čtu, ale dokonce i na ně odpovídám :-)..
V tomto čísle je také náš seriál BUSHPILOTI, HRDINOVÉ SEVERU I JIHU (dokončení). Máme tu i
KOSMICKÉ POVĚRY VČERA A DNES, povídku TAJUPLNÝ OSTROV NA HURONSKÉM JEZEŘE a
báseň ŠLA PŘEDE MNOU.
Číslo 1998/13
Musím si s Vámi sdělit jednu velkou radost. Přijel k nám Jarda s paní a ukázal mi, jak chytat na
Internet české rádio. Tedy hned několik stanic a najdete je všecky tady:
http://www.rozhlas.cz/portal/portal/, ťukněte na "Živé vysílání".
Také jsem jim napsal a sdělili mi, že jejich programy najdete tady: http://www2.rozhlas.cz/program/
Pravda, potřebujete k tomu ještě program Real Audio, ten si ale můžete naládovat zdarma z netu
(návod jak na to najdete na uvedených stránkách). A pochopitelně musíte mít ve vašem počítači
patřičnou zvukovou kartu a reproduktor (případně dva, vysílá se totiž mono i stereo). Pro toho, kdo až
dodnes chytal český rozhlas na krátké vlny, nebo ho vůbec nemohl chytit (jako my na severu Kanady),
je to neuvěřitelný pokrok. Zvuk je to jako kdybyste to chytali v Praze a náladově se tam přenesete
hned. Však jsem to také u nás namontoval v různých místech po domě jako rozhlas po drátě. Pořady
jsou opravdu výborné: rozhovory, hudba, četba - ale co bych to chválil, poslechněte si to sami.
S tím programem Real Audio dostanete i řadu naprogramovaných stanic v Severní Americe a jinde,
takže si přijdou na své i ti, kteří zase naopak chtějí poslouchat třeba něco z Ameriky, country music z
Kanady - tam uvedené CBC jsou totiž kanadské stanice - sportovní kanály a dokonce video zprávy
CNN. A nejen to: pamatujete na pana Jeffrey R. Harrow co jsem s ním měl interview v čísle 9? Teď ho
můžete dokonce i slyšet na http://www.drtomorrow.com/rcfoc.html. Svět se nám zmenšuje . . . (
Poznámka: tento link je na poslední číslo, časopis asi přestal existovat a )
V tomto čísle pokračuje náš seriál VÉ-EŠ, aneb Moje milostná romance s mundůrem, díl 1. Máme tu i
úvahu HRA NA TICHOU POŠTU, povídku SAZE a báseň ZPOVĚĎ DONA JUANA.

Číslo 1998/14
Ke komentáři v čísle 13, který propagoval Real Audio a české stanice, jsem dostal dopis od paní Gity z
Kentucky, která nám doporučuje poslouchat jihočeské Eldoradio z Budějic, na
http://www.eldoradio.cz/cz/. Zkusil jsem to a byl jsem mile překvapen: hrají tam country and western,
folk i trampské písně a to česky i v angličtině. Dokonce nemají skoro žádné pauzy, způsobené trafikem
na Netu - nějak se mi teď zasekává Praha a Radiožurnál, hlavně po půlnoci (pražského času). Gita také
doporučuje podívat se do Seznamu http://www.seznam.cz/, kde jsou ještě linky na další rozhlasové
stanice.
Paní Jitka Splítková pořádá v Zélosu, našem spojeneckém časopise, velkou fotografickou soutěž, které
se může zúčastnit se svými fotografiemi kdokoliv. Ťukněte si na
http://www.mujweb.cz/web/zelos/projekt.htm, tam se dozvíte vše a přeji Vám hodně štěstí! (
poznámka: link už nepracuje, zkuste: http://jita.czweb.org/cokdyz/titulmyty.htm Jinak je Jita také
redaktorkou Universa, zde: http://pes.internet.cz/veda/
Ještě jedna soutěž: Jistě jste si už všimli v našem čísle onoho ironického opičáka či
opice, který/která má ke všemu jen ironické poznámky. Nuže napište nám (do konce
října), o jaký druh opice jde (napovím: kočkodan to není) a z těch, kdo to uhodnou,
vylosujeme výherce, který pak dá našemu opovi či opě (ten op, ta opa!) jméno podle
své volby. Pochopitelně jen to křestní, aby nás nikdo nežaloval . . .
V tomto čísle pokračuje náš seriál VÉ-EŠ, aneb Moje milostná romance s mundůrem, díl 2. Máme tu i
úvahu TERRY TERRIFIC, povídku DOUBLE ERABLE a báseň ŠLA MOJE MILÁ.

Autor : Jan B. Hurych
Název : PALL MALL
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Číslo 1998/15
Tremping je originální, ryze české hnutí, které neztratilo nic s
věkem a přežilo německou i ruskou okupaci. Připomínám si to,
když poslouchám zde už dříve zmíněné Eldoradio a o českých
trampech najdeme už mnoho i na Netu. Bylo to tuším někdy v
červnu, kdy jsem tam našel časopis Trampská nit, vydávaný ve
Francii a hned jsem také jeho webmástrovi Lucovi napsal.
Odpověď jsem nedostal a po čase jsem na to zapomněl. Až
nedávno mi přišel od něj dopis přes Mirka z Manitoby, že se mu
jeho odpověď vrátila nepřijatá od našeho serveru, že prý náš
server nepřijímá junk mail, tj. nehodnotnou poštu. Hrozně mě to
rozčililo, asi ještě víc než jeho, že se ti "našinci" tak zachovali.
Hned jsem jim také napsal a vynadal. Hájili se tím, že prý jim
přišlo odtamtud od nějakého hakera "milión dopisů", zaseklo
jim to server a tak po opakování tuto doménu zablokovali.
Podle mého názoru zcela nelegálně a měl bych od nich ještě
žádat pořádné vysvětlení, ale už to zatím odblokovali. Lucovi
ovšem patří medaile za vytrvalost.
Ale proto to nepíšu: časopis Trampská Nit je totiž velice zajímavý časopis, kromě různých adres a dat
potlachů tam najdete i články, vtipy , reportáže - ale co bych vás napínal, adresa je
http://pages.pratique.fr/~lpetr/c13.htm, to je přímo na nedávno vyšlé 13 číslo - tak si hezky počtěte. (
Link už nepracuje, nový je: http://perso.wanadoo.fr/tramp/ ). Lucovi se ještě jednou omlouvám a mou
povídku v tomto čísle Hurontarie Tulák od Niagary, věnuji jemu a všem trampům a trampkám, ať už
jsou rozházeni kdekoliv po světě.
Soutěž o našeho ironického opičáka či opici, který/která má ke všemu jen ironické poznámky
pokračuje. Napište nám (do konce října), o jaký druh opice jde (napovím: kočkodan to není).
V tomto čísle pokračuje náš seriál VÉ-EŠ, aneb Moje milostná romance s mundůrem, díl 3.. Máme tu i
úvahu POHLEDY VZHŮRU, povídku TULÁK OD NIAGARY a báseň KDYŽ LÁSKU ZTRATILA´S.
Číslo 1998/16
Tak jsem se podíval do seznamu a už má na nás linky víc než 65 různých stránek na WEBu. Propagují
nás také Britské Listy, Kanadské Listy a řada knihoven, univerzit a cestovních kanceláří. Nezapírám,
poslal jsem také různé dopisy, abych mým známým i neznámým řekl o Hurontarii, ale dobrá polovička
linků vznikla sama od sebe, dokonce aniž bych to věděl! Jak jsem je objevil? Lehce, vezmete si nějaký
pátrací program na WEBu, třeba Altavista, vyťukáte "Hurontaria" a už to jede. Asi třetina linků je v
Čechách a zbytek všude možně a nemožně po světě. A vám všem, kdo jste se o to zasloužili, můj
srdečný dík.

Snad jen na vysvětlenou, pozdě ale přece - proč je vlastně Hurontarie dvoujazyčná? Totiž ona není,
ona jen používá dva jazyky. Dvoujazyčná by byla, kdyby jedna půlka byl překlad druhé. Toho jsem se
chtěl vyvarovat, protože skoro třetina našich čtenářů je také dvoujazyčná a tak bychom je jaksi ošidili.
Proč vůbec vznikla anglická část? To je jako v tom vtipu z filmu "Sedm statečných", kde muž, který
skočil do kaktusů prohlásil, že "to byl jen takový nápad". Ale vážně: šlo mi o propagaci českého jazyka
a myšlení vůbec a to po světě a jak jsem s hrůzou zjistil, ne všichni tam umí česky :-). Měl jsem ale už
pár povídek napsaných v angličtině ještě ze spisovatelského workšopu ( tréninkový kurz) v Saskatoonu,
tož jsem je tam šoupnul a aby se jim moc nestýskalo, přidal jsem nějaký ten článek a sem tam i poesii.
To stačilo na pár čísel, pak už jsem ovšem musel začít psát všecko zbrusu nové.
Konečně je tu příležitost pro studenty jednoho či druhého jazyka, když se unaví překládáním, že si
mohou duševně odpočinout u té své rodné poloviny. Hurontarie má být totiž především čtení zábavné a
tonejenom pro mě :-). Abych toho ale zase tolik psát nemusel, vymyslel jsem tam dávat interview, kde
mi polovičku píše vlastně někdo jiný .-). Navíc mi, jako každému, kdo se někdy usadil v cizině a má
tím pádem rozpolcenou personalitu, dva jazyky lépe pomáhají v komunikaci sama se sebou, vzi třeba
můj alis (Jansan, tak mi říkali v Japonsku) nebo familiární "Honza". Už se mi to nevyplatilo: jeden
pán, se kterým jsem udělal interview, si to dal na svoji stránku a přidělil mi tam jméno Jan Honza tedy Honza jakožto příjmení. Mě to nevadí; naopak si myslím, že je to dobrý vtip.
Vylosování naší opičí soutěže: vyhrál to pan George z Mississaugy a vybral i jméno pro toho opičáka
(ano, tak sarkastická opice může být jedině samec) - pojmenoval ho CHUCKEY . A ten opičák je . . .
šimpanz, což nám bylo potvrzeno autoritou, panem RNDr. Ivanem Hájkem, C.Sc., členem České
Akademie věd, který přednášel jako Senior Lecturer (docent) na Makerere Universitě v Kampale
(Uganda). Rubrika se tedy bude jmenovat Chuckeyho paradigmata a paradoxy .
V tomto čísle je také náš seriál VÉ-EŠ, aneb Moje milostná romance s mundůrem, díl 4 (dokončení)..
Máme tu i ukázku z DOCENTŮ, povídku CO TY NA TO, MÍŠO? a báseň ÓDA NA FÍZLY.
Číslo 1998/17
Ja už jsem tu psal, rád se brouzdám po Netu a tentokrát mě zaujala stránka, která se zabývá
rozlousknutím záhady: byl Shakespeare Shakespeare nebo nebyl? Abyste rozuměli, jedná se o muže za
Stratfordu, kterého zde označím jen S. a jehož život se natolik liší od toho, co očekáváme od autora
Shakespearova díla, že se můžeme jen divit, že to nenapadlo nikoho už za jeho života. V minulém
století pochyby ještě zesílily a hned se hledalo, kdo asi mohl S. dílo skutečně napsat. Nabízely se osoby
jako známý herec a autor divadelních her Ben Johnson, Christopher Marlowe (také známý autor her),
Sir Francis Bacon a dokonce i William Stanley (Sixth Earl of Derby). Šlo o muže (je nápadné, že se
dosud nepodezřívala žádná žena!) s vyšším vzděláním, znalostí latiny a řečtiny, který by byl hodně
zcestovalý, byl dobře obeznámený s životem u královského dvora a pochopitelně měl nadání
spisovatele a básníka - tedy vlastnosti, které prý u muže ze Stratfordu neexistovaly, nebo se nemohly
jaksi dobře vyvinout - vždyť se ani neví, jestli ukončil školu!
Až na začátku tohoto století anglický učitel J. Thomas Looney objevil osobu, která všechny tyto
vlastnosti měla: Edward de Vere (17th Earl of Oxford), který žil od roku 1550 do 1604. Problém byl,
že Earl zemřel dvanáct let před S. a řada Shakespearových. her se datuje až po Earlově smrti. Looney
navíc neměl mnoho důkazů pro svůj názor, ty přišly najevo až v roce 1984, kdy Charlton Ogburn
napsal svou silnou (na tlouštíku - druhou půli už jsem ani nedočetl) knihu The Mysterious William
Shakespeare. Přiznávám, že některá data tam jsou hodně přesvědčivá - tak např. se tam vysvětluje, jak
klamné je datování Shakespearových. her, jejichž náměty vlastně ani nebyly příliš originální a které

navíc vypadají, že byly přepisovány, případně i opisovány odjinud. Také chápu důvod, proč Earl
nemohl použít své jméno: v těchto hrách často zesměšňoval i dvůr královny Elizabeth.
Na stránce http://www2.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shakespeare/ se dočtete tohle vše a ještě
mnohem víc. Citují se tam zajímavé argumenty obou stran, to jest stratfordské (pro muže ze
Stratfordu.) i oxfordské (pro de Vera). Spor ovšem zůstává nerozřešen - protože, jak také říká ve svém
článku Al Austin: "Ti, co věří, že de Vere byl Shakespeare, musí přijmout jako součást (své teorie) dost
nepravděpodobný hoax (tj. podvod) , tedy spiknutí s úmyslem zamlčet autora, jehož součástí by byla mimo jiných - i královna Elizabeth sama. Ti, kteří jsou na straně muže ze Stratfordu, musí zase věřit na
zázraky."
FOTOGALERIE: Pro ty, kteří si myslí, že Hurontarie má málo obrázků, jsem udělal specielní
nezávislou galerii obrázků a fotografií ( Poznámka: Galerie už neexistuje, ale zato máme novou, na:
http://www.angelfire.com/electronic2/ohlas/gallery/ - jsou to elektronicky vytvořené akvarely).
V tomto čísle máme náš seriál A ŘÍKAJÍ TÉ ZEMI CARIBOO, díl 1. Je tiu i úvaha HALLOWEEN ,
povídka JÁRA CESTOVATELEM a báseň NELITUJ.
Číslo 1998/18
Pomalu jsou už tady - ano, vánoce a tak jsme vám připravili malý vánoční dárek: celý ročník
Hurontarie 1998 zazipovaný do jednoho souboru (dnes je to kniha, ke stáhnutí na:
http://members.tripod.com/~Hurontaria/knihy/bol378.zip a anglická verze - s jiným obsahem - je na
http://members.tripod.com/~Hurontaria/knihy/bol377.zip) Knihu si pak můžete odzipovat (nejlépe do
zvláštní složky, directory, rozpadne se totiž na víc souborů) a pak číst a tisknout, aniž byste byli na
Netu.
Že nemáte odzipovačku? Nevadí, připravili jsme pro vás program Freezip© - propůjčený autorem,
panem D. Stanislawkem z Austrálie (jeho stránka už nepracuje, nová je:
http://members.ozemail.com.au/~nulifetv/freezip/freeware/, Freezip je až dole na stránce ). Pokud si
nedůvěřujete, požádejte někoho o pomoc.
Změny: Možná, že jste si už na Titulní stránce všimli několika malých změn - přidali jsme datum
posledního čísla, lépe řečeno jeho aktualizace (tj. last updated) a datum dalšího čísla. Do tabulky jsme
dali barvy, odpovídající číslům (- každé číslo má jinou barvu pozadí) a šipku, ukazující na nové, tj.
naše poslední číslo. Že nevíte, které jste viděli naposled? Ale, ale, vám ten link pak nezměnil barvu z
modré na fialovou?
V tomto čísle pokračuje náš seriál VÉ-EŠ, aneb Moje milostná romance s mundůrem, díl 2. Máme tu i
úvahu 50 LET ČESKÉHO OSKARA, povídku VŠECHNY ZVONY Z HELENY a báseň D-MOLL.
Vážení přátelé,
Věříme, že nám i nadále zachováte vaši přízeň a případně nás ještě doporučíte svým přátelům a
vy, co nás nemáte rádi, zase svým nepřátelům. Vaše dopisy jsou nám milé - získali jsme mnoho
nových přátel, kteří věří jako my, že Net by měl především sloužit k výměně zajímavých
myšlenek a dobré zábavě. Doufáme, že se s vámi setkáme zase napřesrok a zatím tedy Vám a
Vaší rodině přejeme:

HODNĚ RADOSTNÉ VÁNOCE
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1999 - JARO
Číslo 1999/1
Tak jsme se konečně dočkali: za dobrou práci jsme byli oficielně povýšeni
na měsíčník. No dobře, dobře, s tím povýšením to je vtip, ale opravdu
budeme teď vycházet jako měsíčník :-). . Zjistil jsem totiž, že budeme-li
vycházet jednou měsíčně, ušetřím si zbytečné závody na poslední minutu,
zvláště když musím rozesílat čísla ještě na tři mirrory. Na druhé straně
nebudete o moc ošizeni, přidal jsem v českém čísle sekci Pohledy a v
anglickém podobnou, nazvanou Bits. Přecházíme prostě z období kvantity
spíše na období kvality.
Nebudeme ale přidávat obrázky do jednotlivých čísel: zdá se, že trafik na
Netu se stává příliš hustým a najíždění na stránku příliš zdlouhavé, lenivé.
Nechceme se tudíž zbavit té výhody, že se na nás dostanete rychle a
spolehlivě. Máte-li někdy problémy, zkuste prostě jiný mirror, tam mají
jiný denní čas, tedy jiný trafik a navíc při spojení přes družice je doba přenosu zanedbatelná proti
"době čekání", jste-li v pořadí. Jistě jste si také všimli, že se vám někdy naláduje kus obrázku, pak nic,
pak zase kus obrázku. . . To proto, že přenos se děje v malých dávkách, v tak zvaných packets neboli
balíčcích. V období mezi jedním a druhým paketem k vám ze zatím odebírají další čekatelé a to na
bázi FIFO (first in - first out), po česku PPPM (první přijde první mele). Není-li velký trafik, stačí
systém ty ostatní "čekanky" naládovat dokonce v té kratičké době, kdy se vaše nadílka zobrazuje a
proces je pak tak hladký, až se vám zdá, že jste chytli celý obrázek najednou. Jen pro zajímavost: celý
text tohoto čísla má méně bitů než těch pár obrazků, co tu v čísle vidíte.
Rád bych zde občas upozornil na softvér, který mě zaujal. Posledně to byl Freezip©,dnes je to opět
freeware, tj. softvér zdarma, nazvané Irfanview© , nejrychlejší prohlížeč a editor obrázků, který jsem
dosud potkal. Ne, pochopitelně nedělá vše, ale je zázračně krátký a také pracuje jako blesk. Zná
všechny obrázkové formáty (kromě vektorové grafiky, páni inženýři!) a animované gify se v něm i
pohybují. Chcete změnit velikost obrázku, jas, kontrast nebo obrázek konvertovat na jiný formát? To
vše jde snadno. Umí ještě daleko víc - například vám udělá z vaších obrázků po několika ťuknutích
předváděcí "slide show" a můžete i přidat zvuk. Máte skanr? Program si ho sám najde a může pak
něho snímat přímo "do sebe". Při zobrazování obrázku vám nezabere celou obrazovku, ale jen část,
odpovídající skutečné velikosti obrázku, případně ještě menší, dáte-li si patřičné zmenšení. Program si
stáhněte na http://www.irfanview.com/, má také hodně "plugins", programů na úpravu grafiky - vřele
doporučuji. A když už tam budete, klikněte si na emajl a pozdravujte ode mne jeho autora Irfana
Skiljana z Bosny, toho času studenta ve Vídni.
V tomto čísle máme úvahu ZASEVZETÍ (Novoroční úvaha), reportáž ADRIANIN PŘÍBĚH, povídku
POSLEDNÍ ÚNIK (mystery), v sekci Pohledy článek ČASOVÁ PROMĚNNÁ a báseň OBRAZ VE
SKLE.

Číslo 1999/2
Konečně má Hurontarie také český mirror (neboli zrcadlový server), umístěný v Praze. Chtěl bych tady
za to upřímně poděkovat jeho správci, jakož i přátelům z časopisu Zélos.
Když jsem ukončil - poměrně impertinentní - článek o příslovích do tohoto čísla, zastihl mě
spravedlivý trest. Znáte přísloví: Kam nechodí slunce, tam chodí lékař? Nuže v Kanadě máme
podobné: Jedno jablko denně vám udrží doktora od těla, přeloženo pochopitelně víceméně doslovně.
Nuže toto přísloví už také neplatí a celá váha důkazu bohužel spočinula doslova na mých ramenou:
zlomil jsem si totiž zub, zrovna když jsem pojídal jablko. Když jsem vysvětloval mému zubnímu
lékaři, co mě k němu přivedlo, mohl se uchechtat . . .
Tento měsíc bych chtěl doporučit vaší pozornosti další softvér, program nazvaný EditPlus. Je to
kombinace textového editoru, wordprocessoru a HTML editoru v jednom (poznámka: později i
browseru, ale musíte mít Internet Explorer. Dokonce tam tedy uvidíte i svou HTML stránku, jak bude
vidět na Netu). Má mnoho užitečných funkcí a to tak zkombinovaných, že jsem hned mohl vymazal
čtyři editory, které jsem si držel jen pro ty účely - každý měl něco, ale ne to zbývající. Program vám
také zkontroluje anglický spelling (a to inteligentně - doporučí vám správné slovo, když jste udělali
překlep), můžete tam hledat v několika dokumentech najednou, na jednu operaci vymazat HTML tags,
nastavit jiný font pro display, tedy monitor, a jiný pro tiskárnu. Také z něj můžete poslat poštu, má
barevně zdůrazněné tagy a jejich tabulku extra (což vám ušetří místo na obrazovkových menu-etech (
je to správně, ne? To menu, ty menuety! :-). A bere i českou diakritiku.Také si můžete sami udělat
menu podle své chuti. A mimochodem, najdete jej na: http://www.editplus.com/ program nen í
zadarmo, je to shareware, ale za tu cenu stojí za to. Vřele doporučuji.
V tomto čísle máme úvahu DO TŘETICE DO ČEPICE, reportáž MAJÁKY NA HURONSKÉM
JEZEŘE, povídku POSLEDNÍ ÚNIK (dokončení), v sekci Pohledy článek MANAŽÉŘI BEZ MANÉŽE a
báseň ROMANCE O PÍSNIČCE.
Číslo 1999/3
Něco se děje. Zima ustupuje a můj soused přibil zase svoje kbelíky na javorové stromy v parku a sbírá
do nich javorovou šťávu na sirup. Je v tom jakési ujištění: pokaždé, když to udělá, je jaro už za rohem.
Vyjma letošního roku - včera se na těch jeho pípách objevily malé krápníky, to jak ta kapající míza
hned zmrzla. Wiarton Willy, hraboš, který má předvídat počasí, ovšem selhal: jeho předpověď mírné
zimy se nesplnila - už jsme měli od té doby čtyři sněhové bouře a prý jich mají ještě pár v záloze.
Ovšem my si nestěžujeme. Nemáme tu zase laviny (asi proto, že široko daleko není žádná hora), také
tu nejsou skoro žádné zátopy - ťukám na dřevo - ani nějaká kouřící sopka. Není divu, že naši
předpovídači počasí v televizi se tím vším příliš nevzrušují . . .
POZOR!: NEOTVÍREJTE PŘÍLOHU (ATTACHMENT) "HAPPY99.EXE", když ji dostanete
elektronickou poštou! Je to počítačový virus. Jeho otevření bude infikovat váš počítač a některé
anti-virusové sof ware dosud ani nepozná, že je to virus. Tento virus bude posílat každou vaši poštu
víckrát, aniž byste o tom věděli - a každý duplikát bude obsahovat přílohu "happy99.exe". Když ho
obdržíte poštou, prostě radši hned vymažte celý dopis.
Pokud si nejste jisti, zda už jste nebyli infikováni, pošlete si sami sobě prázdný dopis - a když ho
dostanete zpět s přílohou "happy99.exe", pak už jste nakaženi a návod k odstranění virusu najdete na
stránce expertního virus-bustera (potírače virusů) Bruce P. Burrella
http://www.umich.edu/~virus-busters/ska.html (Měl jsem s ním interview pro anglické Hurontarii
minulý rok). Upřímně řečeno, přílohy typu EXE jsou samoběžné programy a většinou je s nimi jen

otrava: zabírají váš čas i paměť počítače - ty dlouhé mohou dokonce zaseknout vaši poštu a navíc jsou
to právě nejlepší nosiči virusů. A co je ještě horší: každý je hrozně rád posílá kolem!!!!
Udělal jsem odvážný krok vpřed a začal jsem psát eseje pro pražskou uměleckou galerii ArtForum,
jakožto doprovod k jejich WEBovské výstavě obrazů. Zatím jsem napsal dvě, jednu pro únorovou
výstavu Jindřicha Pilečka a jednu pro březnovou výstavu Jana Híska,, najdete je na:
http://www.gallery.cz/gallery/ Jestli máte rádi umění - a myslím, že ano, když čtete Hurontarii podívejte se tam na ty krásné obrazy.
Další software zdarma: Email remover© stáhnete jej na http://support.snip.net/modem/eremov24.exe
Návod je na: http://www.snip.net/help/eremove.htm Našel jsem jej na WEBu a vykonává dvě funkce,
které jsem nutně potřeboval: můžete si dopis přečíst, aniž by se vůbec dostal do vašeho PCčka a zjisti
si i velikost attachmentů, tj. příloh (můžete je pak vymazat i s dopisem, opět aniž by se dostaly k vám
). Tak lze odmrsknout i poštu spammerů (tj. poštu, kterou jste si nevyžádali), kteří se na vás poslední
dobou vrhají jako houf komárů. A nakonec dobrá rada: vůbec neodpovídejte na spam, neboť jim to
dává vědět, že vaše adresa je správná!
V tomto čísle máme úvahu DVAKRÁT MĚŘ, reportáž VZHŮRU DO PECE, povídku ZUZANA Z
MARATÓNU, v sekci Pohledy článek ZÉLOSOVÉ INTERVIEW a báseň KŘIVOKLÁT.
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1999 - LÉTO
Číslo 1999/4
Naše psina Tara si zasedla na schoolbusy, to jsou takové ty žluté
autobusy (na moři ta barva znamená spíše karanténu :-), které
převážejí mládež školou povinnou, ale právě proto do školy nepříliš
těšící se. Kdykoliv vedu Taru ráno na procházku (lépe řečeno ona
mě), štěká na "busy" jako zběsilá. Všiml si toho i řidič jednoho z
nich, zastavil, otevřel okénko a povídá: "Ona nemá ráda skůlbasy,
co?"
"Ale ne," povídám, "ty ji nevadí, ona jen nemá ráda školu!" A věřte,
rozesmálo to nejen jeho, ale i ta nebohá děcka . . .
V anglické části Hurontarie uvádíme zajímavý interview s
profesorem Ontárijské University ve Waterloo a Karlovy Univerzity
v Praze Stanislavem Reinišem, M.D., Ph.D., o jeho vědecké práci o
mozku a současném stavu neurologie. A nejen to: ve druhém čtvrtletí
tohoto roku vyjde v nakladatelství Faun v Praze jeho kniha fejetonů
s názvem Dvě věty znuděné jeptišky .
Jak už jsem řekl posledně, začal jsem psát eseje pro pražskou uměleckou galerii ArtForum, jakožto
doprovod k jejich WEBovské výstavě obrazů. Každý měsíc tam vystavují práce českých malířů,
sochařů a jiných umělců. V dnešním čísle, tedy v anglické části Hurontarie, pokračuji essejí k dílu
profesora Mariana Karla, umělce, architekta a učitele, to vše v jedné osobě. Esej se nazývá
REFLECTIONS (Marian Karel, The Geometry of Mirages). Její český překlad a fotografie uměleckých
děl profesora Karla, který už vystavoval všude možně po světě (seznam míst je příliš dlouhý, abych ho
sem napsal) najdete na serveru galerie: http://www.gallery.cz/gallery/
Další free software: Pro ty, co jim zasíláme Hurontarii poštou - ale i pro ty, co chtějí ušetřit čas na
Internetu tak, že si ji stáhnou a pak v klidu přečtou - doporučuji samostatný prohlížeč (browser
off-line), Act3 (Poznámka: dnes už Act10 ). Je rychlý, ukazuje též obrázky a zvučí zvuk, lze z něho
tisknout, kopírovat, hledat výrazy na stránce a listovat v několika předem uložených stránkách. Je
zdarma a po jeho rozbalení ze zip-verze se vejde na jeden (slovy jeden !!) floppy disk. Má různé fonty,
bohužel ty české, jen když do souboru dáte nahoru tento tag (štítek):
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
Program je z Jans Freeware Collection a najdete ho na http://jans.hypermart.net/jfinternet.htm
V tomto čísle máme úvahu NOVÁ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE, reportáž VZHŮRU DO PECE
(dokončení), povídku KAPITÁN NEMO, v sekci Pohledy článek DVĚ KRÁLOVNY a báseň PŘÁNÍ.
Číslo 1999/5

Další esej pro českou uměleckou galerii ArtForum je v anglické časti tohoto čísla Hurontarie. Pro
květnovou výstavu pojednává o umění malířky Dany Zámečníkové a nazývá se SVĚTY KOLEM NÁS.
Dana Zámečníková, která je mimochodem zrovna v New Yorku, kde také učí workshop, už
vystavovala na mnoha místech ve světě a její internetová pražská výstava je na adrese:
http://www.gallery.cz/
Tam také najdete i český překlad mé eseje a fotografie jejích zajímavých obrazů.
Autor Černobylského virusu (též zvaného CIH) se údajně našel: je to bývalý student univerzity na
Taiwanu. Univerzita mu ale neudělila žádný velký trest, neboť prý "varoval další studenty, aby virus
nerozšiřovali". To ovšem nevysvětluje, jak mohl tentýž virus způsobit nedávno takovou škodu po
celém světě, hlavně v Asii a Evropě (asi 300 tisíc počítačů bylo infikováno). Důvod je, že virus byl
vyroben minulý rok v Asii a "probudí se" jen každého 26ho v měsíci (výročí černobylského neštěstí),
jinak "spí".
Tento bug používá Javu a dlouho známý problém v operačních systémech Microsoftu, t.j. Windows 95
a 98. Vymaže vám data na disku a způsobí, že počítač nejde nastartovat - neboť infikuje softvér, na
kterém závisí operace počítače (BIOS, atd.). Chcete-li si zjistit, zda nemáte virus, doporučuje se použít
Nortonův AntiVirus, McAfee VirusScan anebo nedávno se objevivší služba zdarma, přímo přes
internet, ale trvá to téměř půl hodiny a navíc je to jen jednou, takže pro každodenní kontrolu stejně
potřebujete antivirový program. Jiná možnost je nepoužívat počítač každého 24ho v měsíci :-). .
Další frývér, Movies 4 je GIF animator. tj. dělá obrázky formátu "gif",, které se pohybují. Můžete
použít obrázky uložené jako BMP nebo si je vytvořit přímo v programu. Také má Gif Explorer, kde
můžete otevřít animovaný GIF a rozložit ho na jednotlivé rámečky a editovat (to ale umí I_View také).
Program Movies 4 je od Jana Veerhovena z Holandska ( dnes už je to Movies 11a Lite and najdete ho
http://jans.hypermart.net/jfgraphics.htm.
V tomto čísle máme úvahu O HUMORU, NÁRODĚ A KANADĚ, reportáž JAK SE DĚLÁ ALBERTA,
povídku POVODEŇ, v sekci Pohledy článek DVĚ KRÁLOVNY (dokončení) a báseň
KOSMONACIONÁLA.
Číslo 1999/6
Na světě je nová příloha HURONTARIE - PŘÍLOŽNÍK - pro vaše, naše i jejich názory, dotazy,
diskuzi, komentáře, literaturu, dopisy, nápady či obrázky nebo fotky - ale příspěvek musí být originální
, ne tedy odněkud okopírovaný či "poslaný dál" (forwarded). Zde je tedy příležitost pro ty, kteří rádi
píšou, nebo se rádi čtou , i pro ty, kteří třeba neví, jak něco publikovat na Netu anebo se stydí to uvést
pod svým jménem. PŘÍLOŽNÍK bude vycházet dvakrát měsíčně (poznámka: dnes vychází jen jednou
měsíčně a je na: http://home.tnt21.com/~hurychj/. první číslo už vyšlo a jsou tam už i první příspěvky a
také vysvětlení jak na to (pro ty, co se chtějí přidat).

Další esej pro českou uměleckou galerii ArtForum je v anglické časti tohoto čísla Hurontarie. Pro
červnovou výstavu pojednává o umění dvou umělců profesora Libenského a Jaroslavy Brychtové a
nazývá se UCHVACUJÍCÍ KRÁSA KŘEHKOSTI. Oba umělci vystavovali na mnoha místech ve světě
a pomáhali tak rozšiřovat tradici českého sklářského umění v cizině. Jejich internetová pražská výstava

je na adrese ArtFora. Tam také najdete i český překlad mé eseje a fotografie jejich krásných výrobků.
Nový trojanský virus rozšiřují hakeři po Netu přes e-mail. Předstírá, že je jen screensaver, tedy obrázek
do pozadí na obrazovku, ale dovoluje hakerům přístup na vaše PéCéčko a používat ho podle svých
komand, tvrdí firma Network Associates. Dostal jméno Backdoor-G a ovlivňuje všechny počítače s
Windows. Těžko se dá identifikovat, protože si mění jméno. Tento program - nejedná se vlastně o
virus, ale škodlivý je stejně - předstírá, že je screensaver s motivy od J.S. Bacha, ale pochopitelně brzo
přejde na něco jiného. A pomoc? Neotvírejte jej, rozběhli byste ho! Ale pozor, MS Outlook otvírá
přílohy sám - pokud si ho nenastavíte sami jinak!!!)
Další frývér: Český HTML Editor od Luboše Horáčka je výborný program pro kohokoliv, kdo vyrábí
stránky pro net, vkládá a upravuje obrázky, rámy a ještě mnoho jiného. Používá poslední standart
(HTML 4.0), podporuje jazyk Java, má univerzální výběr barvy - jakékoliv barvy - a můžete v něm
otevřít mnoho oken. Podporuje češtinu a nejen to, také konvertuje text mezi různými normami - na tři
ťuknutí jsem například vytvořil variantu C (z CE1250 do ASCII) tohoto čísla Hurontarie. Můžete si ho
stáhnout (verzi 2.82) na http://drak.radio.cz/~doctor/editor.html. (Poznámka: Link se neozývá).
V tomto čísle máme úvahu NOVÁ ARISTOKRACIE - BYROKRACIE, reportáž FOLKFEST
SASKATOON, povídku ZRCADLENÍ, v sekci Pohledy článek SEVEROZÁPADNÍ CESTOU a báseň
HANSEN.

Autor : Jan B. Hurych
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Číslo 1999/7
Hakeři - nestačím se divit, kolik mentální energie se ztratí na
malicherných exhibicionistických výtvorech některých jinak
chytrých - ale přitom tak blbých - lidí. Oni si neuvědomují, že i
kdyby se jim podařilo zničit vše, jejich úspěchy budou pouze
destruktivní a "zabít" práci druhých nedá nikomu uspokojení na moc
dlouho. Protože to už je tak v lidské nátuře, že můžeme být
spokojeni, jen když uděláme něco užitečného. Destruktor, ničitel, se
bude vždycky cítit podřadnější člověk než ten, který dělá věci dobré
a krásné.
Už jste někdy viděli šťastného vraha? On ví, že to, co udělal, je
špatné - on si to může i sám pro sebe zdůvodnit, přejít to poměrně
lehce, ale pořád to bude mít na mysli, protože mu to nenechá na to
zapomenout. A co víc, jednoho dne toho bude litovat, ať už pro
jakékoliv důvody a bude si přát, aby to býval neudělal. Bude se cítit
inferiorní a tak bude si muset lhát do konce svého života, což ho
učiní ještě více inferiorním. Nuže proč na to nemyslet dříve, dokud je čas?
Tvůrce virusů ovšem není vrah - on je "masový gauner". Počítá své oběti na miliony. Ať už to jsou
soubory či programy, databáze, léta práce všech nás, nevinných obětí žertu, který se stal nebezpečným.
Protože virus si nevybírá, může vymazat data v nemocnici, napadnout navigační počítače na letištích,
automatické řízení vlaků, prostě kterýkoliv počítač - doplňte si sami. A pak budeme mít skutečné oběti
na životech, skutečné zabíjení.
Ale zatím tu existuje obor, který pracuje s podobnými prostředky, ale k zcela jiným cílům: nazývá se
Artificial Life , umělý život. Už jsem zde o tom psal a vyjádřil jsem svůj názor, že jednoho dne to
může značně vylepšit naše chápání světa, výzkum našeho mozku a možná i vymyslet nové způsoby
myšlení. To by byl skutečně dobrý cíl pro naše hakery, namísto navrhování virusů, ale obávám se, že
by na to nestačili. Jediné, co za tím dovedou, je využívání chyb, které v systémových programech
zanechali nezodpovědní návrháři jiných - a k tomu je zapotřebí asi tolik inteligence jako k bodnutí
někoho do zad.
Nová příloha HURONTARIE - PŘÍLOŽNÍK - už vyšla po třetí (každé číslo je po šesti týdnech
vymazáno).
Další esej pro českou uměleckou galerii ArtForum je v anglické časti tohoto čísla Hurontarie. Pro
červencovou výstavu pojednává o další dvojici umělců-manželů Miluše Roubíčkové - Kytkové a René
Roubíčka a nazývá se CHVÁLA ZAOBLENÍ. Oba umělci vystavovali po celém světě na mnoha
místech ve světě a jsou neoddělitelnou součástí tradice českého sklářského umění.

Další frývér jsou mluvící hodiny Multilingual Speaking Clock . Řeknou vám čas, třeba každou čtvrt
hodiny a pochopitelně si můžete nastavit i extra alarm. Zatím jsou jen v angličtině a v několika
evropských jazycích, ale čeština se už připravuje. Je to výborná pomůcka pro ty, kteří jsou schopni
přehlédnout pouhý vizuální alarm (ten je v nich ovšem také). Od té doby, co jsem si je nainstaloval, si
teprve uvědomuji, jak mi čas utíká. Autorem je Leif Porsklev, najdete to na
http://www.lux-aeterna.com/clock/ a potřebujete k tomu jen zvukovou kartu a reproduktor. Jiný
výborný frývér pro zkoušení (a učení) je diskutován v anglické polovici dnešní Hurontarie v
exkluzivním interview s jeho autory.
V tomto čísle máme úvahu JAK JSEM MOHL ZACHRÁNIT NAŠI PLANETU, reportáž PRVNÍ PŘES
SEVEROAMERICKÝ KONTINENT, povídku ZRCADLENÍ (dokončení), v sekci Pohledy článek CO SE
JEDEN NAUČÍ ZA 37 LET a báseň HROB PROKLETÉHO BÁSNÍKA.
Číslo 1999/8
Myslím, že rybám hodně křivdíme - myslíme si totiž, že jenom delfíni jsou na jakési výši inteligence a
ryby obyčejné, tu stařičkou větev Darwinova stromu vývoje, jaksi podceňujeme. Ano, delfíni v
kalifornském Marinelandu vyskakovali nad hladinu betonového bazénu, aby mě, stojícího venku,
viděli lépe - tak byli zvědaví. A když jsem se potápěl na Hanaimo pláži na Hawaii, připlula ke mně
jedna rybka a protože jsem neměl nic v ruce - ryby tam můžete krmit a také si na to už zvykly - tak mi
nejdřív jemně oždibovala prsty a pak se mi nějak vyčítavě dívala do očí. Ovšem to byly ryby zvyklé na
člověka. Co se mi ale stalo vloni na Huronu, lépe řečeno v Huronu, to mi asi nikdo neuvěří . . .
U našeho předměstí městečka Kincardinu je dno jezera kamenité a specielně kameny pod vodou jsou
velké a zrádné - však tu také v přístavu máme pět vraků ještě ze začátku tohoto století. Ty jsou
dokonce blízko majáku; tam, kde bydlíme, jsou jen ty kameny a když si chcete zaplavat, musíte pěkný
kus mezi nimi projít, než se dostanete do hlubší vody. Je to cesta poněkud nepříjemná, chytá vám to
kotníky mezi kameny a tak jsem tam chvíli stál a odpočíval, po prsa ve vodě, když jsem najednou
uviděl v té čisté, průzračné vodě nějaký stín. Přibližoval se, až jsem s údivem rozeznal, že se jedná o
lososa. Odhadoval bych ho asi na padesát centimetrů a pomalu se ke mně přiblížil, až na dva metry.
Zastavil se a koukal na mě zcela bezostyšně po několik vteřin a pak zase klidně odplul. Předpokládám,
že mi to nevěříte a vůbec se vám nedivím; kdybych to nezažil, nevěřil bych tomu také. Navíc nejsem
rybář, takže nemám důvod, abych vám lhal . . .
Další esej pro českou uměleckou galerii ArtForum je v anglické časti tohoto čísla Hurontarie. Pro
srpnovou výstavu pojednává o umělci Václavu Ciglerovi a nazývá se PROSTOR K ZAMYŠLENÍ
(český překlad je Příložníku). Pan Cígler už vystavoval po celém světě a jeho internetová pražská
výstava ArtFora.
Další frývér: INFO RAPID "Search and Replace" je super-rychlý hledač na disku, tak např. najde na 1
Gigabytovém disku všechny soubory, kde se vyskytuje daný výraz už za pár vteřin. A nejen to: zobrazí
vám všechny věty, kde se výraz vyskytuje a dokáže ještě víc: můžete ty věty - jednu nebo i víc - hned
bez použití worsprocesoru změnit. Umí i různé konverze, čte téměř všechny formáty wordprocesorů a
uhodli jste - je pro soukromé použití zcela zadarmo. Navrhl ho Ingo Straub a můžete si ho stáhnou na
http://www.inforapid.de/html/srdownload.htm
V tomto čísle máme úvahu PSÍ CHOLOGIE, reportáž ZKÁZA LODI EDMUND FITZGERALD, Díl 1.,
povídku O ZLÉM VIRUSOVI (sci-fi pohádka), v sekci Pohledy článek POHLEDY - ALE ODKUD A
KAM? a báseň SUDIČKY.

Číslo 1999/9
Onehdy jsem slyšel zajímavou diskuzi v rádiu. Kritici se tam pouštěli do jednoho nebohého autora, no
skoro nic z něj nezbylo. Najednou jeden z kritiků povídá: "No jo, ale ta kniha přece nebyla napsána
proto, aby potěšila každého!" - a mně se Vám tolik líbil, ten jediný rozumný hlas na poušti. Vždyť o to
vlastně jde, umění tu není, aby vyhovovalo každému, to dělá jen kýč, že se podbízí. Umění má nejen
uspokojovat, ale i burcovat lidi, aby přemýšleli. Je to teda něco, o co se snažilo náboženství, ale jaksi
neuspělo - lidé se sice modlí, ale nepřemýšlí. A pán Bůh si říká: do koho jsem to rozum vrazil?
Nové číslo přílohy Hurontarie - PŘÍLOŽNÍKU - opět vyšlo, ale první čtyři už ale nenajdete (každé
číslo je po šesti týdnech vymazáno). Hledáme autory kratších textů a obrázků, najdete nás na adresách
Příložníku. Tam se také v článku "Jak nám psát" dovíte přesně to, co název slibuje.
Elektronická kniha Waking the Dead o českých emigrantech z minulého století od Glorie McMillan,
která je také čtenářkou Hurontarie, je na http://www.neleth.com/gloria/ Kniha je v angličtině a výzkum
materiálů na knihu trval osm let. Více o autorce je na: http://www.u.arizona.edu/~gmcmilla/vita.html
Další naše čtenářka, Eva Lewitus, vystavuje na své stránce Galerias de Fotos
http://WWW.interaccess.com.pe/infotunel/artevia/eva/ velice zajímavé fotografie z Peru. Eva je
profesionální fotografka tamtéž a v archivu anglické Hurontarie 1998 můžete také najít jeden její
článek.
Vyšel nový netový časopis Czech Express Country Homepage, který je na http://cech.cesnet.cz/
Najdete tam vše o české kultuře a vychází denně. Napsala nám o něm jejich redaktorka Klára a jak
jsme do něj nakoukli, stojí to opravdu za to.( Link nepracuje, nejbližší je: http://www.cesnet.cz/, dál
jsem nesledoval).
Další frývér: Už jsem tu mluvil o mluvících hodinách Multilingual Speaking Clock . Tehdy jsem řekl,
že čeština se připravuje - nuže, už je tady. Zásluhou krajana Michala Málka a jeho paní Aničky, která
hodinám propůjčila svůj hlas, jsem teď informován o čase - případně alarmu - přímo česky. Asi mi to
nebudete věřit, ale i ta anglická hlášení jsem jaksi ignoroval a občas i přeslechl, zatímco české prostě
nemohu a to je dobře. Snad je to podvědomím, možná i tím, že je to v mém rodném jazyce - prostě
pracuje to. Nemusím Vám jistě říkat, že je to - jako většina programů, co zde uvádím - zadarmo, na
adrese: http://www.lux-aeterna.com/clock/ (dnes už bohužel bez češiny).
V tomto čísle máme úvahu ZROVNA TEĎ NIC , reportáž ZKÁZA LODI EDMUND FITZGERALD
(dokončení), povídku NÁVŠTĚVA, v sekci Pohledy článek SEVEROZÁPADNÍ CESTOU a báseň
BŘEHY, KTERÉ OPOUŠTÍŠ.
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Číslo 1999/10
Zase je tu podzim. Vzpomínám, jak jsem ho už jako chlapec měl rád,
jeho barvy a krásu, která kompenzovala tu smůlu, že jsem zase musel
začít chodit do školy. Můj otec, který se mnou v tom nesouhlasil,
neměl podzim vůbec rád - pořád mu nějak připomínal přicházející
zimu. Mně se ale líbila ta důstojnost, s jakou se příroda poddává svému
osudu a připravuje se na dlouhý spánek. Ještě si přitom zahýří barvami,
jako b y chtěl říci: "Dobrou noc!". Jakoby to věděla, že po zimě přijde
jaro a pak teprve uvidíte tu pravou krásu. Z toho důvodu zde také
nebudu brojit proti klišé, které říká, že život člověka je podobný
ročním cyklům - hlavně proto, že podle mě je podzim doba
nejkrásnější ze všech a také já už jsem jaksi už v podzimu mého života.
A tak listí nejen na severu, ale i u nás už padá, prohánějí se tu větry ze
západu i severu, na Huronu jsou vlny a indiánské léto prý letos ani
nepřijde. Skládám dříví do krbu - teda ne přímo do krbu, měl bych
správně říci "pro krb" a občas se ještě vydám na houby, kterých je letos
nějak málo. Počátkem září jsme navštívili Toronto, asi abychom si uvědomili, že nám to velkoměsto
už vůbec nechybí. A kdyby ano, je to jen tři hodiny jízdy autem - dostatečně blízko i daleko, ať už to
berete jak chcete.
UPOZORNĚNÍ: Někdy se stane, že některý náš mirror - z důvodů, které nemáme pod kontrolou nepracuje, z kteréhož důvodu tam ještě 11ho v měsíci není nové číslo. Buďte ujištěni, že datum nového
vydání dodržujeme - stačí tedy ťuknout na další adresu z našich pěti. Kromě toho můžete využít naší
bezplatné služby: pošleme vám Hurontarii domů e-mailovou poštou, pravda, bez obrázků, ale zato
rychle (netrvá to ani minutu) a ve vyhledávači (browseru) bude vypadat úplně stejně jako na netu ovšem musíte si nám o to napsat.
Nová příloha Hurontarie - vlastně už vůbec ne nová - nazvaná příhodně PŘÍLOŽNÍK - už vyšla po
deváté. Je to enzin čtenářů Hurontarie, kde podle hesla: "Vy si to píšete, vy si to čtěte!" :-) najdete
články, obrázky, reportáže i legraci. Stále hledáme autory kratších textů - vy, kteří rádi píšete - nebo se
rádi čtete - tam máte možnost získat slávu téměř nesmrtelnou.
Vydavatelství PC-GURU hledá autory pro své knihy v digitální, elektronické podobě. NONLIBRI je
pokus o novou cestu šíření literatury pomocí internetu. Detaily najdete na jejich stránce
http://www.neknihy.cz
Další esej pro českou uměleckou galerii ArtForum je v anglické časti tohoto čísla Hurontarie. Pro
srpnovou výstavu pojednává o umělci prof. Vladimíru Kopeckém a nazývá se Umění bojovat . Pan
Kopecký už vystavoval po celém světě (třikrát na Expo) a jeho internetová pražská výstava je na

adrese: http://www.gallery.cz/ Je tam i český překlad mé eseje a fotografie jeho krásných výrobků.
Další frývér: Firma FerretSoft nabízí nyní celý balík užitečných utilit v jednom. Hledáte nějakou
webstránku? Užijte Webferret , ten používá hned devět hledaček najednou (Altavista, atd.), mám už jej
skoro rok a nedám bez něj ani ránu. Potřebujete prohledat netové databáze? Použijte InfoFerret .
Hledáte e-mailovou adresu? Na to je tu EmailFerret. Hledáte soubory na netu? Není nad FileFerret !
Chcete si chatova (čatovat), t.j. pokecat v netové kavárně? Naládujte si IRCFerret . PhoneFerret vám
zase najde telefonní čísla. Hledáte newsgoups? Použijte NewsFerret ! To vše v jednom balíčku nebo i
jednotlivě a věřte si nebo ne - je to vše zadarmo, tj. free. Jen pro zajímavost: ferret je - ano, česky
fretka. Ale co bych vás lákal, podívejte se na to sami, na:
http://www.ferretsoft.com/netferret/index.html
V tomto čísle máme úvahu NEBESKÉ HARFY (díl 1.) , reportáž PRAVÝ JURASIC PARK (díl 1.),
povídku OZVĚNA Z HOR , v sekci Pohledy článek TRIALOG O PŘESNOSTI a báseň KARNEVAL.
Číslo 1999/11
Konečně máme vlastní internetovou doménu, tj. naše jméno "Hurontaria" přímo v adrese - je to na tom
serveru v Praze, který je také rychlejší než dřív. Znamená to ovšem, že pokud používáte českou adresu
na Hurontarii, změnila se tato na: http://hurontaria.baf.cz (tato adresa je dnes uz jen link na nase
KNIHY OFF-LINE).
Přišla vleklá bouře, stromy popadaly a svou vahou potrhaly elektrické vedení v jižním Ontariu. Nebylo
to tak zlé, jako předtím v Montrealu, ale přesto jsme byli celou noc bez proudu. Člověk si už
neuvědomuje, za co všecko vděčí - lépe řečeno nevděčí, ale měl by - elektřině. Televize nepremávala,
počítač nepočítal a ani to radio nerádiovalo (vytáhl jsem ale naštěstí starý tranzistorák s baterkami),
přehrávač CDček nepřehrával, vařič nevařil, světlo nesvítilo a elektrické topení netopilo.
Jako správný zálesák jsem delší dobu hledal ve sklepě tu butanovou lampu, co jsme s ní jezdili
kempovat a když jsem ji našel, ejhle - v bombě plynu nebylo. Ani zarezlý vařič - také butanový - nešel,
a tak byla prostě snídaně studená. Naštěstí jsme mohli topit celou tu dobu v krbu - máme, díky Atě,
která si to prosadila, v krbu insert, něco jako kovový box s izolací - což je topení efektivní a levné
(pokud dosti dřeva jest) - a bylo mi dovoleno spát přímo u krbu na medvědí kožišině, kterou si u nás
schoval náš syn Aleš. Ani voda nešla, naše předměstí má totiž rezervoár na kopci, ale tak malý, že se
tam voda čerpá stále pumpami a vypnou-li proud, voda "tiež nie je", ale prozřetelně jsme si hned po
vypnutí ještě natočili něco pitné vody. A tak to teplo domova bylo vlastně to jediné, co pracovalo.
Druhý den v deset ráno ohlásili rádiem, že proud ještě v poledne všude nebude, protože na některá
místa musí opraváři pěšmo. Zajel jsem tedy do obchodu koupit nový vařič, naplnil bomby a pyšně si to
hasím domů. Namísto pochvaly mě přivítala At'a nářkem: omylem jsem nechal otevřený kohoutek v
koupelně u umyvadla, které bylo - ano, proč si to přátelé nepřiznat - zašpuntované. Jenže zatím,
navzdory pesimistickým předpovědím,zapnuli proud a tím začala i voda téct. A tekla a tekla, tak jak to
umí, pořád dolů a dolů, až do jejího šicího pokoje. Naštěstí promáčela hlavně koberec a ne ten zlatý
důl plný vln, které si tam At'a jako pilný syslík nashromáždila. Voda začala téci zrovna tehdy, když
jsem na obchodní plaze plnil kanistr pitnou vodou, abychom jí měli dost. Vody bylo dost, jak se
ukázalo, i na podlaze. A poučení? To nechám na Vás, kterým se nic takového nestalo (teda ještě
nestalo :-).
Další esej pro českou uměleckou galerii ArtForum je v anglické části tohoto čísla Hurontarie. Pro
listopadovou výstavu pojednává o práci prof. Jiřího Harcuby a nazývá se Tváří v tvář . Profesor
Harcuba už vystavoval svá díla po celém světě a jeho internetová pražská výstava je na adrese ArtFora

a je tam i český překlad mé eseje a fotografie jeho krásných portrétů ve skle.
Další frývér: Nám už dobře známý Jans z Holandska nám opět udělal radost. Tentokrát je to program
Capiche , ktery vám vyřízne a sejme kus obrazovky - ne nebojte se, nejde o sklo, ale jen o obrázek.
Objeví se vám totiž přitom na obrazovce transparentni rámeček, jehož rozměry můžete měnit tak, jak
potřebujete. Pak ťuknete na X a voilá (to je francouzky: "to mě podrž!"), už je to uloženo. Při otevření
dalšího grafického programu (třeba zde dříve už zmiňovaného Irfanview, ale i kteréhokoliv jiného
grafického programu ( i Jans jich tam má hromadu, všechny zadarmo) si pak do jeho okénka můžete
vložit, doslova přeloženo "vlepit" vyříznutou kopii.
Co prosím? Aha, adresu - málem bych zapomněl: http://www.jansfreeware.com/jftools.htm Ano, je to
také zadarmo, t.j. freebee. Jans tam dokonce má svůj password (heslo), které si zapište, protože se vás
na něj při rozbalení programu bude ptát (jen jednou, pak už ne). To je totiž jeho specialitka - pro
každou verzi programu jiné heslo (poznámka: dnes už je většina bez hesel). Nebudu nadsazovat, když
vám řeknu, že Jans je prostě král krátkých programů - tam, kde "Majk Rosoft" (poznali jste?) potřebuje
30 meg, stačí Jansovi jeden. Pravda, dělá to jen 90 procent toho, co ten za peníze, ale to už mu
odpustíme, vždyť ten druhý dělá stejně většinu věcí zbytečně.
V tomto čísle máme úvahu PSÍ CHOLOGIE, reportáž PRAVÝ JURRASIC PARK (díl 2.), povídku
STYX, V.R., v sekci Pohledy článek TRIALOG O VDĚČNOSTI a báseň ZÁVIDÍM BOHŮM.
Číslo 1999/12
A zase tu máme konec století :-).. Teda pro nás, pro většinu to není "zase", ale pro lidstvo - které je
tady už déle - je to ovšem jen "zase". Když ještě lidé neuměli počítat, byl pro ně rok jako rok. Dneska
ne; slyšíme přece pořád: tenhle rok bude novej prezident, tenhle rok půjdu na dietu, tenhle rok přiletí
ufoni, tenhle rok budou vyšší daně. A všechno to zůstane tak jak je, teda až na ty daně, tam se nikdy
nespletete. Vlastně ani to není pravda, u nás v Ontariu se daně snižují. Jaký to nesmysl - křičí okolní
provincie - a v duchu si říkají: jak to, že Ontario umí hospodařit a oni ne? I federálové přece zvyšují
daně a půjde-li to takhle dál, tak v roce 2015 budeme každý platit 105% daň z příjmu. Ano, čtete
dobře, dostanete výplatu, pošlete ji na berňák a ještě přidáte pět procent navrch :-).
Tak jsme se krásně politicky dostal pryč od toho roku dva tisíce, o kterém ještě vůbec nic nevím. Není
to krásné? Ne, nemyslím "nevědět" to, ale to "přiznat" to, že nevím. Slyšel jsem, že se tu bude na
Silvestrovský večer - myslím v zábavném podniku - platit až 400 dolarů za lístek na osobu. Děti a ti,
co řídí auto, budou platit asi jen polovic, alespoň předpokládám. Ještě víc ušetří ti, co tam nepůjdou
vůbec - nakonec co tam budou oslavovat - ty tři nuly v letopočtu?
Ale neberte mě vážně: je to velký krok do budoucnosti, lépe řečeno do neznáma. Možná i na Mars,
ledaže by to zase bouchlo (i když tam tentokrát přidali pro jistotu i tu metrickou kalkulačku za dvacet
korun). Nějaký haker také pro potěšení připravil vánoční mail-virus Prilissa. Mimochodem, ti z vás, co
nás vydavatele Hurontarie ještě neznají, se mohou dozvědět víc (na vlastní nebezpečí!) z našeho
Vánočníku , adresa je na Titulní stránce.
Tentokrát vám žádný frývér nedodám, nebudu se přece plést Santa Clausovi do biznysu. Ale dárek
(zdarma, jak jinak?) pro vás samozřejmě mám - je to kniha HURONTARIA 1999 , celý tento ročník
Hurontarie zazipovaný v jednom fajlu, stáhnete ho z titulní stránky Hurontarie, v posledním řádce
tabulky, nazvané ZIP 99. (poznámka: česká kniha je na
http://members.tripod.com/~Hurontaria/knihy/bol374.zip a anglická na
http://members.tripod.com/~Hurontaria/knihy/bol373.zip. Ti, co to neradi odzipovávají (buď že to

neumí, nebo jen tak, ze slušnosti :-), ať mi napíšou, pošlu jim to emajlem (když napíší, který díl chtí),
takže se to jim to pak odzipne samo. Odzipněte to do specielní složky, direktory, nazvané třeba
"Hurontaria99", tam si otevřete titulní stránku (nazvanou např. indexb.htm ), odkud se pak dostanete na
jednotlivá čísla jako normálně.
POSLEDNÍ ESEJ v tomto roce pro českou uměleckou galerii ArtForum je v anglické části tohoto čísla
Hurontarie (český překlad je v Příložníku). Pro prosincovou výstavu pojednává o práci Petra
Novotného , který už vystavoval po celém světě a nazývá se Umění živého skla .
V tomto čísle máme úvahu NEBESKÉ HARFY (dokončení) , reportáž PRAVÝ JURRASIC PARK ,
povídku PROTRŽENÁ PŘEHRADA, v sekci Pohledy článek TRIALOG O DOBRÉ VŮLI a báseň
NERÝMOVANÁ.
Milí přátelé,
věříme, že nám i v dalším miléniu zachováte vaši přízeň a případně nás ještě doporučíte svým
přátelům a vy, co nás rádi nemáte, zase svým nepřátelům. Vaše dopisy jsou nám milé - získali
jsme mnoho nových přátel, kteří věří jako my, že Net by měl především sloužit k výměně
zajímavých myšlenek a dobré zábavě. Doufáme, že se s vámi setkáme i v příštím miléniu. Zatím
tedy Vám a Vaší rodině přejeme, teda já a j@ns@n,
HEZKÉ SVÁTKY A PŘÍJEMNÝ NOVÝ ROK 2000

Autor : Jan B. Hurych
Název :
2000 - Jaro

2000 - JARO
Číslo 2000/1
Jak je vidět, jedno tisíciletí jsme tedy přežili a čeká nás další. A bug
Y2K? Mnozí teď namítají, že vyhodili zbytečně peníze, protože
stejně moc neudeřil ani tam, kde na to ty miliardy nevyhodili. Těm je
lehká pomoc: dejte si tam zpátky (s vlastním rizikem, ovšem!) starý
softvér a uvidíte. Já osobně bych to nedoporučoval, už jenom podle
starého zlatého pravidla domácích údržbářů, že totiž "když to běhá,
tak to neopravuj!" Jenže podle toho by se bývalo nemělo opravovat
ani pro Y2K, když to ještě loni běhalo, ne? :-)
Nějak se mi nechce na Nový Rok předpovídat, jako to dělají
jasnovidci - dost předpovědí se mi totiž splnilo, tak vás nechci strašit
:-). No a ty, co by se nesplnily, ty by mi pak udělaly ostudu. Ale
vážně, není lepší nic z budoucnosti nevědět? I když jsme každý
svého osudu strůjce - jak nás učili stařečkové ve škole - tak špatně
zase na tom nejsme, abychom to pak museli všechno svádět jen na
sebe, že jsme to věděli předem a přece jsme proti tomu nic neudělali.
To máte jako s novoročními předsevzetími - chcete, abyste je vždy výborně splnili? Dejte si je hodně
malé, splnitelné, jako to dělám já! Například, že tohle číslo dopíšu (já už ho totiž dopsal, komentář
píšu vždy jako poslední věc :-).
Moje nová esej pro českou uměleckou galerii ArtForum je v anglické části tohoto čísla Hurontarie,
český překlad pak v Příložníku. Pojednává o práci Jaromíra Rybáka a nazývá se Třetí oko umělce .
PŘÍLOŽNÍK - už vyšel po patnácté, oslavujeme tedy velmi úspěšný začátek (pár našich článků už bylo
také otištěno v novinách a na internetu). Stále hledáme autory kratších textů a obrázků.
Už jsem tu v minulém čísle propagoval naši elektronickou knihu HURONTARIA 1999 ,
t.j. celý ročník Hurontarie zazipovaný v jenom fajlu. Mezitím jsem "vydal" i knihu
"Umíme diskutovat?" a založil jsem na to dokonce knihovnu Příložníku, s názvem
KNIHY OFF- LINE, vše o tom najdete v Příložníku (poznámka: nová adresa je:
http://www.angelfire.com/electronic2/ohlas/ ) Až najdeme spolehlivý server, začneme tam těch knih
vydávat víc (jen prozradím, že se chystá kniha Michala Málka "Trak, já a Amerika", kniha povídek,
dvě sbírky reportáží i básní z Hurontarie a nějaké ty eseje. Knihy jsou ve webovém formátu a každá z
nich se vejde celá na floppy disketu, takže si je můžete pohodlně číst na svém počítači. Až se to
rozběhne a začnou vyrábět kapesní čtečky velikosti těch malých přehrávačů CDček, budete to moci číst
i v tramvaji (Poznámka: už vyrábějí, jmenují se e-booky, jsou dost drahé a formáty to používá různé,
ne HTML jako my, na které stačí PC i laptop). Kapesní přehrávačky filmů (DVD) už totiž existují také o nich je článek v lednovém Příložníku.
Nový frývér: Jste unaveni četbou tisícistránkového manuálu ke svému navíc ještě pomalému

wordprocessoru a chtěli byste radši strávit čas jenom psaním? Hledáte rychlý a přesto komplexní
editor, který píše českou diakritikou? Potřebujete předělat text z malé abecedy na velkou, z obyčejného
textu udělat HTML a naopak, překódovat na ASCII, přidat datum, otvírat netové linky, prohlížet text
ve vašem prohlížeči? Wordprocessor NOTETAB LIGHT ještě mnohem víc, například má i patentovaný
Clipbook, kde si můžete organizovat text ve formě databáze, případně slepovat dohromady vaši
výzkumnou zprávu. Délka souborů je neomezená, otevřít jich můžete najednou třicet i víc - nad třicet
už jsem ani nešel :-). Je výrobek švýcarský a šlape jako hodiny - umí psát i česky (CE 1250) a je
dlouhý jen kolem 1 megabajtu. Píše sice jen ve formátu TXT a HTML , ale dokumenty jím napsané
jsou zato opravdu extrémně krátké. Češtinu ve formátu TXT také při uložení zachovává. Pokud chcete
parádní barvy, obrázky, něžné formátování a případně i zvuk, přidáte si to přímo do textu. Notetab také
umí z HTML článku udělat jednoduchý text a naopak, prohledávat celý hard-disk, poslat e-mail, a ještě
sto jiných věcí. Najdete ho na http://www.notetab.com/ a je zdarma, jen profesionální verze má
visačku s cenovkou. Mají tam ještě Notetab Std a Notetab Pro, ale za ty už se musí platit, i když
relativně málo.
V tomto čísle máme úvahu ČTYŘIKRÁT NIC (díl 1.), reportáž VOJNIČŮV MANUSKRIPT (díl 1.),
povídku VYPRAVĚČ (Storyteller), v sekci Pohledy článek TRIALOG O KAMARÁDSTVÍ a báseň
RÁNO.
Číslo 2000/2
Číslem 2 se loučíme s anglickou částí Hurontarie a budeme pokračovat jen s touto, českou. Je nám to
opravdu líto, získali jsme ve světě mnoho přátel, kterým jsme přibližovali český svět. Udělali jsme jistě
hodně práce, ale zároveň to tříštilo naše síly a čas. To neznamená, že na své anglicky mluvící čtenáře
zapomínáme: budeme teď vydávat v knižnici KNIHY OFF-LINE některé knihy i v angličtině. Prozatím
už jsme vydali dvě, tedy oba ročníky anglické Hurontarie a plánujeme knihy básní, reportáží a další.
Naše knižnice se rozrůstá a s ní i nová technologie elektronických knih. Zajímavou diskuzi najdete v
časopise RCFoC na http://www.compaq.com/rcfoc/20000110.html#_Toc471710918 (adresa n
epremává, asi do té doby, co Hewlett-Packard koupil Compaq či naopak? :-) . RCFoC je časopis Jeffa
Harrow od firmy Compaq, jehož jsem kdysi inteviewoval pro Hurontarii. Osobně se mi líbí nápad
jednoho čtenáře, nazývat papírové knihy "knihy mrtvých stromů". Zatím si ale nemyslím, že bychom
dřevorubce připravili o práci, většinu papíru stejně spotřebují byrokrati a politici - a ti jak známo
nevymírají :-).
Za posledních čtrnáct dní jsme vydali další čtyři knihy, adresy na ně najdete na titulní stránce
Hurontarie. Doporučujeme knihu GO WEST! (aneb Jak se žije u prérie) , která popisuje tři léta
autorova života tamtéž. Jelikož už máme celkem devět knih, zavedli jsme pro ně speciální stránku na
Netu, adresa je také tam ( nová adresa je: http://www.angelfire.com/electronic2/ohlas/ ). Takže jsme na
nejlepší cestě se rozjet. Knihy můžete číst vyhledávačem, browserem, tím samým, kterým právě čtete
toto, a ano, jsou zatím zadarmo. Jednotlivé knihy jsou zazipovány, a po odzipování se dají nahrát na
jednu floppy disketu, takže jsou přenosné. Zachovávají text, barvy, a obrázky jako na Netu, jedna z
nich je dokonce ozvučená (Trak, já a Amerika) a máme slíbeno, že jich takových bude víc. Článek o
elektronických knihách všeobecně pak najdete v našem Příložníku (z 25.ledna). Tož neváhejte a staňte
se elektronickými čtenáři!
Naše nová esej pro českou uměleckou galerii ArtForum je na internetové stránce ArtFora. Pojednává o
práci Jaroslava Matouše , který už vystavoval po celém světě a nazývá se CHVÁLA KONKÁVNOSTI .
Internetová výstava ArtFora je na adrese: http://www.gallery.cz/

Nový frývér: Pokud máte skaner, jistě vám dělá potíže používat ho jako kopírovačku typu xerox. Buď
je vše moc pomalé, nebo musíte zvlášť kopírovat a zvlášť tisknout, nebo máte problémy s velikostí. To
vše vám vyřeší frývér PHOTOCOPIER od Nicco Cuppena. Je to výrobek holandský a dělá vše na
jedno ťuknutí a jednu operaci, dokonce i panel vypadá jako na xeroxu, včetně číselnice, kde si
nastavíte počet kopií. Dokonce můžete dělat barevné zeroxové kopie (barevné xeroxy jsou ovšem
nesmírně drahé) a navíc je zdarma. Za několik vteřin dostane kopii, která je často lepší než ze xeroxu
(citlivost je 300 dpi). Potřebujete k tomu jen Windows, printer a skaner kompatibilní se standartem
TWAIN - a to většina skanerů je. Program a pomocné fajly zabírají jen 350 kilobajtů! Zkusil jsem,
vřele doporučuju. Najdete ho na http://www.nicocuppen.com/
V tomto čísle máme úvahu ČTYŘIKRÁT NIC (díl 2.), reportáž VOJNIČŮV MANUSKRIPT (díl 2.),
povídku CENA ÜTĚCHY, v sekci Pohledy článek K ČEMU JE UMĚNÍ? a báseň SNAD.
Číslo 2000/3
Můj článek o Vojničově rukopise (VM) v anglické části vzbudil nečekaný zájem u badatelů, kteří se
VM zabývají. Navázal jsem určité spojení i s výzkumníky v Čechách, kteří nyní - konečně - hodlají
otevřít webstránku na toto téma také u nás doma Čechách. Až tam bude, dám vám vědět.
Během posledního měsíce jsme vydali další elektronickou knihu, a sice sbírku básní, nazvanou
KARNEVAL. Najdete ji na naší adrese pro KNIHY OFF-LINE. je tam i návod, jak ji stáhnout z netu,
nahrát na floppy a číst v klidu, už bez Netu, třeba doma. Můžete si ji i vytisknout a je doprovázena
ilustracemi, vyrobenými moderní elektronickou grafikou. Je zdarma, tož neváhejte a staňte se našimi
elektronickými čtenáři!
Naše esej pro českou uměleckou galerii ArtForum je na internetové stránce ArtFora. Pojednává o práci
Blanky Matragi-Kyselové , malířky, sklářky a oděvní návrhářky. Esej se nazývá UMĚLKYNĚ MNOHA
TALENTŮ
PŘÍLOŽNÍK obsahuje reportáž z Havaje, kde jsme navštívili Polynézskou vesnici, dále popis kasinové
hry Blackjack, vyprávění jak cestují Kanaďané, animaci známého obrazu malíře Eschera, vlajkovým
kvíz a ještě jiné články.
Nový frývér: Pokud vyrábíte obrázky, ať už pro WEB či jen pro posílání přátelům, můžete tyto
optimizovat. Jak? V případě "gifů" získáte lepší barvy, v případě "jpegů" zase až šestkrát kratší délku
souboru při stejné kvalitě - a to už je co říci. U webstránek totiž zabírají obrázky při stahování
hromadu času a také vaše přátele nepotěší, když jim zablokujete poštu zasláním e-mailu s
megabajtovým přívažkem. Stáhněte si tedy program Formati5, od našeho už známého Janse z
Holandska. Program umí nejen optimizovat, ale dělá i "pruhledné" gify (můžete je posadit na jiné
pozadí), editaci obrázků s textem a mnohem víc, než jsem mohl vyzkoušet. Program je - jako všechny,
co zde doporučujeme - také zdarma a najdete ho na http://home.wxs.nl/~verho037/jfgraphics.htm (
Dens už je to Formati 9) A když už tam budete, nezapomeňte se poohlédnout kolem, je tam ještě
hodně jiných goodies, neboli pamlsků.
V tomto čísle máme úvahu MYSL ČI NESMYSL? (díl 1.), reportáž VOJNIČŮV MANUSKRIPT (díl 3.),
povídku MÍSTO ZVANÉ NENÁVRATNO, v sekci Pohledy článek MÍT ČI NEMÍT? a báseň
NEKROLOG.

Autor : Jan B. Hurych
Název : PALL MALL
2000 - Léto

2000 - LÉTO
Číslo 2000/4
Můj článek o Vojničově rukopise v tomto čísle končí a dostal jsem
několik dopisů, vyjadřující dotaz, jak dlouho mi vlastně ten výzkum
trval. Abych pravdu řekl, jen pár dnů - nápady se rodí rychle, ale
udělat pokrok v rozluštění rukopisu je práce daleko těžší a ten čeká
na někoho jiného :-). Všechny čtyři části mají vyjít také na
připravované, opravdu české Vojničově stránce v Brně (poznámka:
nikdy se neuskutečnila, ož jsem založil svou vlastní, na:
http://www.angelfire.com/electronic2/ohlas/VM/ a později i
anglickou verzi, na téže adrese a navíc jsem vydal v češtině
elektronickou knihu "Záhadný rukopis", najdete ji na adrese našich
knih). Předpokládám, že se tam dovíte ještě víc - například o
výsledcích nedávné cesty dvou výzkumníků z ciziny po českých
archivech.
Během posledního měsíce jsme vydali další elektronickou knihu a
sice sbírku populárních článků od j@ns@na pro pražský Amberzine,
nazvanou Dimenze. Je doprovázena ilustracemi, vyrobenými moderní elektronickou grafikou a knihu
si můžete stáhnout, uložit na floppy či vytisknout. Kniha je zdarma, tož neváhejte!
Naše esej pro českou uměleckou galerii ArtForum je na internetové stránce ArtFora, anglicky a česky.
Jejím námětem je práce Pavla Trnky , malíře, sochaře a mistra skláře. Esej se nazývá ÚNIK Z TŘETÍ
DIMENZE.
Nové číslo PŘÍLOŽNÍKu : Reportáž z Havaje končí útokem na Pearl Harbor, Michal popisuje
automobilovou rally se zavázanýma očima (ne jeho!), Pavlína se těší z jara v Radotíně a Mirko zase z
toho v Mnichově. Laddie nám opět napsal báseň o dešti a lásce, tentokrát anglicky a je tam i
katastrofální kvíz. Znovu se k životu klubají Baráčníci, s tématem odhazování sněhu, a seriál Umíme
se učit se tentokrát zabývá mentálními mapami© (ale ne těmi počítačovými). A abych nezapomněl,
také je tam sekce Komentárius, tentokrát obohacená o novinky z Net-Světa.
Nový frývér: Také máte na disku několik v erzí dopisů, či dokumentů, které jste kdysi psali a nevít,e
který je ten poslední? Nu ano, poznáte to podle data, ale co když jste něteré opět okopírovali s
pozdějším datem nebo chcete vrátit část starého textu? Na to se právě hodí program EXAMDIFF, který
srovnává dva soubory tka, že má dvě okénka a v každím se jinou barvou zobrazí společný a roizdílný
text těch dvou. Program je jako všechny, co zde doporučujeme, také zdarma a najdete ho na
http://www.prestosoft.com/ps.asp?page=edp_examdiff Umí ještě jiné věci, ale to už si najdete. A když
vám nai to nebude stačit, mají tma versi "PRO", ovšem ne už zadarmo.
V tomto čísle máme úvahu MYSL ČI NESMYSL? (dokončení), reportáž VOJNIČŮV MANUSKRIPT

(díl 4, dokončení), povídku Z KIOSHKU DO CHICAGA, v sekci Pohledy článek BARIÉRY a báseň
DÍKY.
Číslo 2000/5
Pár ostrých slov na adresu výrobců softvéru, který je potravou pro virusy typu "I-Love-You" pronáší
článek NEMILUJME SE TOLIK! v Příložníku. V běhu je prý ještě jeden virus, s názvem "Svátek
matek" - obsahuje potvrzení nákupu, který jste prý někde udělali a má přílohu, kterou vůbec neotvírejte
Každopádně mějte prosím ode dneška automatické otvírání příloh své pošty natrvalo vypnuté (tedy u
programů, které tento stupidní "vynález" mají, nebudu je jmenovat :-).
Během posledního měsíce jsme vydali další elektronickou knihu, a sice sbírku populárních článků od
j@ns@na pro přílohu Neviditelného Psa, tav. Kanadské Listy. Kniha se nazývá Javorové listy a je
doprovázena fotografiemi od Ati Hurychové a najdete ji na adrese našich knih.
PŘÍLOŽNÍK - už vyšel po třiadvacáté. V sérii lekcí "Umíme se učit?" se dovíte o mentálních
procesech, jakož i o paralelním a laterálním myšlení (poznámka: později z toho vznikla elektronická
kniha téhož názvu). Michal se vytáhl: napsal nám nejen Baráčníky (o bohaté sklizni sena), ale ještě
nenápadně přisunul Karlův recept pro svou barbecueovou kuchyni (později vyšla jeho Barbecue
kuchařka, nejprve elektronicky, nyní tiskem). Emil nám popisuje náboženské sekty na Moravě a v
Kanadě, zatímco od Mirka tu máme fotku Písecké radnice. Laddie přiložil báseň o sopce - jistě jste si
všimli, že už delší dobu ho svými grafickými obrázky doprovází j@ns@n. Rovněž jsme
"zintervjúovali" jednoho kriminálního advokáta, což je ovšem pouze satira. Dále jsou tam novinky z
NetSvěta, ale to už si přečtěte sami.
Námětem naší nové eseje pro ArtForum je práce Ivana Mareše a nazývá se CESTA DOVNITŘ.
Obrázky tam najdete na výstavě ve třech velikostech.
Náš Bulletin se také objevil na stránkách nové přílohy Neviditelného Psa, nazvané Universum. Vede ji
naše dobrá přítelkyně Hurontarie Jitka a držíme jí palce. Najdete ji na http://pes.internet.cz/veda/
Nový frývér: Už jsme zde uváděli Jansův (neplést s j@ns@nem) mini-browser (miniprohlížeč) Act5,
výborně použitelný pro čtení našich KNIH OFF-LINE. Nuže on má ještě jeden, jmenuje se SONORA2
a má navíc po straně seznam souborů v dané složce. K čemu je to dobré? Nu například já si stáhnu
některé zajímavé stránky z netu na desktop a pak když mám čas, čtu je všechny najednou. Ťuknu na
ten seznam, tu na ten, tu na onen článek a ony se mi zobrazí hned vedle v okně - tu se pak zasměji, tu
zapláču :-). Nejenže ze Sonory mohu kopírovat různé pasáže z textu, ale i tisknout celé články. Ano a
navíc čte ta Sonorka i obyčejný text fajl (*.txt) - po přepnutí v okénku nahoře! - a zobrazí i obrázky
(JPG a GIF), takže si v nich můžete pohodlně listovat, máte-li jich hodně. Na rozdíl od Actu ale
nepracuje na netu, ale na to už jistě máte lepší prohledávač.
Jen malá poznámka: Hurontarii či Příložník a hlavně naše knihy se v této Sonoře čtou správně s
diakritikou, ale stáhnete-li si něco v češtině - co není od nás - a chcete, aby to četlo diakritiku, musíte
přidat ještě do textu nahoru toto:
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
Na to nemusíte mít vyšší kompjútrovou univerzitu: prostě si ten fajl ( typu *.htm) otevřete v nějakém
textovém editoru (třeba v Notepadu) a tu linku okopírujete a vložíte úplně nahoru a zase to uložíte pod
stejným jménem (musíte ale použít Save as a dát do okénka "All files"). Ale zdůrazňuji, u našich textů
máte tuto linku už všude přidanou. Pro anglické texty tato úprava potřeba není. Odzipovaná Sonora má

jen něco málo přes 1 megabajt, takže se vám vejde i na floppy. Je pochopitelně zdarma a najdete ji na
http://home.wxs.nl/~verho037/jfinternet.htm. Zapamatujte si prosím heslo (726pm - on ho sice uvádí,
ale lehce se přehlédne) - když totiž běžíte program poprvé, tak se vás na něj zeptá, ale při dalších
bězích ho už nepotřebujete.
V tomto čísle máme úvahu NAŠE MYŠLENÍ (díl 1.), reportáž WATER-LOO (díl 1.), povídku STRACH,
v sekci Pohledy článek TRIALOG O CHYTROSTI a báseň MLADÁ DÍVKA.
Číslo 1999/6
Během posledního měsíce jsme vydali další elektronickou knihu, vlastně dvě, a sice sbírku esejí pro
pražské ArtForum, nazvanou ARTIKULACE a její anglickou verzi ART-TICKLES, obě doprovázené
fotkami děl našich sklářů. Jak už jste si asi všimli, Příložník nemá archiv, ale zato vybíráme články se
stejnými náměty a děláme z nich knihy. Naše knihy najdete na adrese:
http://www.angelfire.com/electronic2/ohlas/ nebo http://uloha.webz.cz/ a je tam i návod, jak na to.
Knihy jsou zdarma, tož neváhejte a staňte se našimi elektronickými čtenáři!
PŘÍLOŽNÍK pokračuje v sérii lekcí "Umíme se učit?", a to o pravé a levé půlce mozku, jak se obě liší a
jak toho využívat. Michal nám poslal pár barbecuových rad, Emil nám dodal fotku svíce s čísi hlavou
(či lebkou?), zatímco Pavlína poslala povídku "Mašinky" a Zdena svého oblíbeného veverčáka Vojtu.
Laddie přiložil báseň o propasti, což v tomto případě není geografický termín. J@ns@n nám
"zintervjúoval" jednoho slavného otce, napsal báseň v próze - o květinářce a přidal esej pro ArtForum.
Dále jsou tam novinky z NetSvěta, ale to už si přečtěte sami.
Naše nová esej pro ArtForum je na internetové stránce ArtFora, anglicky a česky. Jejím námětem je
práce Adolfa Borna a esej se nazývá CHVÁLA SVOBODNÉHO DUCHA. Internetová výstava se otvírá
k výročí Mistrových sedmdesátin. Výstava ArtFora je na adrese: http://www.gallery.cz/
Interview s j@ns@nem se objevilo na stránkách nové přílohy Neviditelného Psa, nazvané Universum.
Vede ji dobrá přítelkyně Hurontarie, Jitka Splítková, která otázky pokládala, zatímco j@ns@n je pak
zase zvedal.
Nový frývér: AboutTime od P.Lutuse je název programu, kterým si automaticky můžete seřídit čas na
vašem počítači a to hned podle několika standartů. Musíte být ovšem na netu - jinak vás tam program
sám zapojí. Operace je to tak rychlá, že je čas upřesněn téměř bleskově. Proč mi čas začal dělat rotyku,
to nevím, ale podle názoru kamarádů je to díky některým programům, které k času mají nějaký přístup
- ač by pochopitelně neměly. Může to ovšem být i slabá baterie, prohodil pak kdosi jiný (to se mi
nezdá, to by asi nešlo víc věcí). Tak či tak, vím jen to, že když nastartuji počítač, čas je v čudu. Ano,
mohu ho nastavit ručně, ale víte, jak to dlouho trvá? Program je pochopitelně zdarma a najdete ho na:
http://www.arachnoid.com/abouttime/index.html.
V tomto čísle máme úvahu NAŠE MYŠLENÍ (díl 2, dokončení.) MYSL ČI NESMYSL? (díl 1.), reportáž
WATER-LOO (díl 2, dokončení.) VOJNIČŮV MANUSKRIPT (díl 3.), povídku PODIVNÁ KREMACE,
v sekci Pohledy článek SBOHEM, ROZHOVORY! a báseň NENÍ TŘETÍ CESTY.

Autor : Jan B. Hurych
Název : PALL MALL
2000 - Podzim

2000 - PODZIM
Číslo 2000/7
V úterý jsem se byl podívat na film "The Perfect Storm" (Perfektní
bouře). Název je to pochopitelně víceméně ironický, převzatý z
dialogu ve filmu - jeden meteorolog ji tam tak nazývá, ale co je pro
něj perfektní, pro ty druhé rozhodně není. Podle jeho vlastní
výpovědi hledal autor knihy - Sebastian Junger - námět v oblasti
"civilního" heroizmu, tam kde lidé konají nebezpečnou práci a
riskují nejen své zdraví, ale někdy i život.
Film je to rozhodně napínavý a udrží vás v postřehu prakticky po
celou dobu (je také asi o půl hodiny delší, než normální film - to je ta
půlhodina před bouří, než to začne :-)). Podle mého názoru je daleko
napínavější a co do práce kamery i dynamičtější než Titanic - ale o to
rozhodně nejde. Až teprve když jsme vycházeli z kina, jsem si
uvědomil, jak klidný život jsem vlastně měl - pravda, umýval jsme
kdysi okna ve výškových budovách v Anglii a ano, pracoval jsem
dokonce i v nukleárním reaktoru. Jenže to prvé jsem tak nějak nebral vážně - byl jsem tehdy ještě
mladík, no a v tom reaktoru to nebezpečí jednak nevidíte a navíc víte, že se o vás stará celý štáb
odborníků.
Jak říká sám autor scénáře: "Lidé, kteří se opájejí rizikem - a já jsem jeden z nich, to přiznávám - jsou
hlavně absolventi univerzit. Ti, kteří riskují, aby se uživili, většinou na univerzitu nejdou." Ano, má
pravdu a já jsem měl opravdu v životě štěstí - já si svoje rizika mohl alespoň zvolit sám.
Během posledního měsíce jsme vydali další elektronickou knihu, jmenuje se KUTILOVÉ a má hned
dva autory, Michala a Honzu. Kdo čtete Příložník, tak si asi pamatujete na seriál "Baráčníci" a také si
možná vzpomenete, že šlo o to, jak jsme se vyrovnávali s domácími úpravami a opravami. Nuže naše
dopisy se nám podařilo naskládat do této knihy, dokonce i s novými obrázky. Všechny naše knihy
najdete na adrese našich knih.
V tomto čísle máme úvahu ŠKOLA HROU? , reportáž TECHNIK ZA OCEÁNEM (díl 1.) , povídku
LEGRÁCKY , v sekci Pohledy článek TRIALOG O MORÁLCE a báseň ZADÝCHANÉ SKLO
Číslo 2000/8
Nedávno se tady na Huronu u Flowerpot Islandu (Květináčového ostrova) potopila loď True North II.
O ní a o onom ostrově jsem už psal v Hurontarii (r. 1998, č. 12B), v povídce Tajuplný ostrov na
Huronském jezeře a prvně byla otištěna už v Pražském Telegrafu. Nikdy bych ale netušil, že se k tomu
ještě vrátím, rozhodně ne za takových tragických okolností: ostrov si totiž vyžádal další oběti. Dvě děti
se při tom utopily, zbytek (asi 26), se zachránil a na nafukovacím člunu dojel na ostrov.

Jak se to stalo? Kapitán - ten samý, co v té povídce - jel na Flowerpot Island vyzvedávat děti, co tam
kempovaly. Normálně by za takového počasí možná ani nejel, ale je to ostrov neobydlený, děti se těšily
domů a navíc to měl ve smlouvě. Na zpáteční cestě z ostrova se zvedl vítr a vlny pohazovaly lodí přesně tak, jak už jsem to popsal v té povídce. Jenže tentokrát jedna z těch vln prorazila boční dveře a
zalila pozorovací štolu, na jejímž dně je skleněné dno, kterým můžete pozorovat vraky lodí. Sklo
pravděpodobně prorazila, protože loď se potopila během 30 vteřin. Případ se pořád ještě vyšetřuje, ale
o to tu nejde.
Píšu to zde proto, že mě už tehdy zarazilo, že jsme nedostali jako pasažéři záchranné vesty, když u
sportovních lodí je podle nařízení musí mít každý na palubě přímo na sobě. Proč to pro "turistické"
lodi neplatí, nevím. Pravděpodobně se s tím jako s doporučením ještě přijde, ale jde mi ještě o něco
jiného. Musím se prostě podivovat tomu, že u onoho skla, které je dobře chráněno proti tlaku zespodu
(ten je totiž minimální - loď se vznáší ve vodě, váha a vztlak se tedy vyrovnávají), ještě nikdo zatím
nepomyslel na to, ochránit ho také seshora, zalije-li ho voda. Přitom by asi stačil jen nějaký
automatický uzávěr, podobně jako je u ponorky. Jenže kdo by předpokládal, že vlna zalije podpalubí
seshora? Dobrý konstruktér by ale měl počítat se vším . . .
Naše životy často závisí na tom, jak dobře jsou ty které výrobky či stroje navrženy z bezpečnostního
hlediska. Vzpomínám na případ, kdy v letadle začal hořet větrák na WC a oheň se rozšířil po celém
letadle, což vedlo k havárii. Četl jsem knihu záznamů z různých "black boxů", totiž těch magnetofonů,
které vypovídají o posledních minutách na palubě letadel a věřte, je to smutné čtení. Jeden případ byl
způsoben špatnou kontrolní žárovkou - přitom by tam stačilo dát dvě, prakticky za stejnou , nepatrnou
cenu. Ale o cenu zde ani nejde, spíše o to, umět předvídat. Dejme si práci a mysleme vždy trochu víc
dopředu - život, který zachráníme, může být třeba i náš vlastní.
Během posledního měsíce jsme vydali další elektronickou knihu, která se jmenuje LISTY Z JAVORU.
Kniha je pokračováním "Javorových listů", souboru článků napsaných pro "Kanadské Listy"
Neviditelného Psa a je věnovaná jejich redaktorovi, Miloši Kalábovi. Fotografie jsou od Ati
Hurychové. Kanadské listy už bohužel neexistují, ale jejich spirit si můžete oživit touto knihou.
V tomto čísle máme úvahu ZEMĚ NENÍ KULATÁ, reportáž TECHNIK ZA OCEÁNEM (díl 2.) ,
povídku ÚPIS, v sekci Pohledy článek ZAPOMENUTÁ OBĚŤ a báseň ČAS STÁLE JDE.
Číslo 1999/9
Nedávno jsem opět viděl v televizi film "Les Aventuriers" (z roku 1966 - v angličtině se jmenuje "The
Last Adventure" a prý je k dostání na japonském DVD disku). Říkám opět, protože ho mohu vidět já
nevím kolikrát a nikdy se nenudím. Jak bych mohl: je to film z dob mého mládí a hraje tam Lino
Ventura, Alain Delon a Joanna Shimkus. A zrovna tehdy mě to napadlo: kdo je vlastně ta Joanna? Ano,
viděl jsem s ní pár filmů, ale to už je dávno. I zalistoval jsem na Internetu a objevil jsem - že je to
kanadská herečka! Ano, narodila se 3 října 1943 v městě Halifaxu, v provincii Nové Skotsko - a to
navzdory tomu, že ji jedna webpage (z Litvy) prohlašuje za slavnou Litvánku (asi podle jména).
Nějakou dobu prý modelovala v Evropě, měla i session v Playboji a pak začala hrát ve filmech (celkem
13ti), převážně francouzských, neboť její francoužtina je perfektní (co chcete, je to Kanaďanka!) Hrála
vedle tak slavných postav, jako Jean-Paul Belmondo, Sidney Chaplin, Jean-Luc Godard, Richard
Benjamin, Richard Burton, Liz Taylor a ještě pár jiných.
Kromě toho nahrála několik písniček, některé i ze svých filmů (" Loin " a "Le monde est fou" z filmu
Teta Zita). Ještě jsem se dozvěděl, že si vzala za manžela Sidney Poitiera, se kterým žije už dvacet tři
let a kterému dala dvě dcery (čtyři další má Sidney z prvního manželství). Čtyři poslední - a

nejznámější - filmy natočila už v Americe (1969-1970).
Další etapu jejího života vysvětluje lakonická a poněkud negalantní poznámka na jedné stránce, že je
totiž "bývalá herečka". To se mi zdá po tak velké kariéře hodně pitomé, myslím ten výraz "bývalá".
Lidé zapomínají, ale ne všichni. Její zobrazení ženy, vlastně dívky své doby, bude stále s námi.
Narazil jsem na netu také na korespondenci, kde se bavili diváci, právě o filmu "Poslední
dobrodružství" . Ti tam chválili nejen herecký výkon Joanny a obou herců, ale i zajímavou hudbu k
filmu (od Françoise de Roubaix) a v neposlední řadě i režii Roberta Enrica, která proměnila poměrně
nenáročný scénář v docela dobrý film. Škoda, že u se o obou pak mnoho neslyšelo - myslím ve
filmech. Ano, byl to film o šťastném a bláznivém mládí, nejen oněch tří přátel, ale i o našem. A díky za
to mládí, i když v něm bylo i hodně smutku.
Vydali jsme další elektronickou knihu s názvem CANADIANA. Kniha je souborem prvních příspěvků
j@ns@na do Neviditelného Psa, když tam byl ještě dopisovatelem pro Kanadu, v úplných
prvopočátcích tohoto netového deníku. Elektronické ilustrace jsou také od autora. Toto je už naše
sedmnáctá kniha, ale kdo by počítal . . .
V tomto čísle máme úvahu DVA SOUPEŘI, reportáž TECHNIK ZA OCEÁNEM (díl 3.), povídku
LÁSKA JEDNA, v sekci Pohledy článek ROZMLUVY SE SEBOU a báseň TŘI SLOVA.

Autor : Jan B. Hurych
Název : PALL MALL
2000 - Zima

2000 - ZIMA
Číslo 2000/10
Nedávno jsem četl knihu Alice Kaplanové, The
Collaborator (Kolaborant, The University of Chicago
Press, 2000) o životě a smrti francouzského spisovatele
a kolaboranta s Němci Roberta Brusillacha. Brusillach
byl fašista ještě dávno předtím, než Němci napadli
Francii - byl z těch, co věřili na jakýsi národní fašismus,
jenže nakonec se, jako všichni ostatní fašisti, přiklonil k
nacizmu. Ještě před koncem války byl - už ale po
osvobození Francie - francouzským tribunálem
odsouzen za to, že psal proněmecké články a v nich
napadal francouzské vlastence, čímž dodával Němcům
důvody k tomu, aby je pak zatýkali.
První vlna pomsty za válečné zločiny tehdy sebrala i jeho - byl popraven ještě v únoru 1945, ale hlavně
asi proto, že si svým jízlivým tónem a často až nadávkami získal mnoho nepřátel. Několik dní se sice
skrýval, ale když uvěznili jeho matku, šel se sám přihlásit na policii. Jiní jeho kolegové z fašistického
časopisu "Je Souis Partout" ('Jsem všude') stačili ještě utéct do Německa a když se vrátili, dostali
pardon. Dokonce i šéf pařížské policie, kolaborující s Němci, dostal jen dva roky a tak se zdá, že
Brasillachův trest byl neúměrně přísný, což se autorka snaží vyvrátit.
Ještě před jeho popravou podepsalo 50 intelektuálů a spisovatelů petici za jeho omilostnění - byla mezi
nimi jména jako Jean Annouilh, Francois Mauriac (ten i přestože byl sám členem francouzské
résistance, odboje), Jean Cocteau a Jean Maraisem (který se sám hrdinně projevil přímo v boji proti
Němcům) a také Albert Camus. Ještě dnes zní Camusovo vysvětlení, proč podepsal tuto petici, svou
hlubokou humánností:
"Vždy jsem považoval trest smrti za něco hrozného. Nepodepsal jsem to kvůli Brasillachovi, protože si
ho jako člověka nemohu vážit. Ani proto, že je spisovatel, navíc jen průměrný. I kdybych se o něj
zajímal, vzpomínka na moje dva či tři přátele, které Brasillachovi 'přátelé' umučili nebo popravili, by
mi v tom zabránila." Co dodat? Osobně si myslím, že humánnost je jedna věc a odpovědnost
spisovatele za to, co píše, je zase věc jiná. I spisovatel musí nést následky za to, co píše.
Vydali jsme další elektronickou knihu , jmenuje se POHLEDY A NÁZORY. Kniha je souborem
j@ns@nových příspěvků do Britských Listů a to z doby nepříliš dávné. Elektronické ilustrace jsou také
od autora.
V tomto čísle máme úvahu EXPERTI AND NOVINÁŘI , reportáž TECHNIK ZA OCEÁNEM (díl 4.) ,
povídku A VŠICHNI JSME JEN HERCI (mystery) , v sekci Pohledy článek TRIALOG O ŠTĚSTÍ A
SPOKOJENOSTI a báseň SMĚJ SE.

Číslo 2000/11
V minulém čísle jsem popsal krátce moje dojmy z četby knihy Collaborator - nápad dělat takové
recenze se mi zalíbil a protože nejen píšu, ale dokonce i čtu - ano, i knihy! :-) - založil jsem novou
rubriku Hurontarie, nazvanou PŘEČETLI JSME, ve které budu i nadále pokračovat. V tomto čísle jsou
dokonce recenze dvě: recenze ke knize od Donalda Trumpa a ještě ke knize o Olze Romanové, carově
sestře.
Počasí a politika: Měsíc říjen byl v Ontáriu báječný - skoro vůbec nepršelo, takže musím ty
"počasology" pochválit, dělají to počasí nějak dobře - alespoň pro nás tady, v Saskatchewanu se jim to
nepovedlo, mají tam sníh. Celkově máme v Kanadě velmi přesné předpovědi počasí - teda ovšem až na
to místo a čas :-). V listopadu máme místní volby starostů a pánů radních - tady se jim říká councillors
- což je třeba chápat tak, že by asi spíše potřebovali poradit. Pak následují volby federální:
celokanadské: opozice se opět krásně rozdělila na frakce a zlomky, takže liberálové to zase asi vyhrají.
Ostatně proč ne, dělají to chytře: do ničeno se nepletou, nic nedělají a když se něco podaří, berou to na
sebe, zatímco když se něco pokazí, tak to není jejich vina, že ano.
Příhoda: Byl jsem na regulérní oční prohlidce a dostal jsem nová skla - teď už nám sami doktoři
nabízejí použít pro nové brýle staré rámečky (přes sto dolarů stojí ten "zazrak techniky" se dvěma
šroubky, co jsou vyrobeny navíc tak, aby se brzo ožvýkaly :-). Tož jsem řekl "ano", protože ty moje
byly "jako nové", neožvýkané, prostě jsem si je šetřil a nakonec proč ne, pojištění mi platí jen jedny
brýle za dva roky. Doktor teda sebral ty staré brýle i s rámečky a pak se mě zeptal, čím budu číst, než
mi ty nové brýle udělají. Řekl jsem mu, že jsem si v drogerii koupil brýle za jeden dolar a jestli je chce
vidět, že jsou docela bezva. Vztáhl ruce k nebi a zaúpěl. Naštěstí - pro mě - jsem mu je neukázal;
teprve doma jsem zjistil, že na nich mám hrozný škrábanec, ještě od léta.
Zrovna píši recenzi na knihu Toma Kocha: "Age speaks for itself" (Stáří mluví za sebe), o kterou mě
požádal - bude uvedena v Hurontarii příští měsíc. Pokud jste četli anglickou Hurontarii (když
vycházela, ach kde je jí konec?), interviewoval jsem tam Toma a od té doby jsme se nějak spřátelili.
Během těch dvou let zatím učil na univerzitách ve Vancouveru i na Havaji a ještě stačil napsat knihu,
zatímco já - ale kdeže loňské sněhy jsou, že ano.
Dopsal jsem také esej pro pražské ArtForum, o výstavě sochaře Olbrama Zoubka. Také prosím
vezměte na vědomí, že ArtForum bude mít 2.prosince 2000 setkání přátel a aukci v Národním divadle
v Praze, navíc s bohatým programem - detaily jsou na jejich sajtu.
Během posledního měsíce jsme vydali další elektronickou knihu , jmenuje se SVĚTOVÁ BARBECUE
KUCHAŘKA od Michala Málka. Kniha je souborem receptů, a ano, některé z nich už vyšly v
Příložníku, ale většina z té stovky receptů teprve čeká, abyste si je ozkoušeli. Je to čtení pro potěchu
jazyka i žaludku, jinak řečeno: duše i těla.
V tomto čísle máme úvahu ZLATÁ TŘETÍ CESTA, reportáž TECHNIK ZA OCEÁNEM (díl 5.) ,
povídku A VŠICHNI JSME JEN HERCI (2.), v sekci Pohledy článek JAK UDĚLAT VÍC A LÉPE, v
sekci Přečetli jsme: NOVÝ A STARÝ SVĚT a báseň MUSELO TO BÝT.
Číslo 1999/12
V dnešním čísle najdete v sekci "Přečetli jsme" naši recenzi knihy Toma Kocha: AGE SPEAKS FOR
ITSELF , která vyšla nedávno ve Spojených státech, Kanadě a Anglii. Tom je známý autor knih o stáří
a péči o nemocné jak už jsem napsal minule, jednou jsem ho interviewoval pro anglickou Hurontarii.
Teď si na to vzpomněl a navrhl mne jako oficielního recenzenta jeho knihy.

Počasí a politika: Konec listopadu byl ve znamení sněhu, někde dokonce jezdily i sněžné pluhy. Ne, že
by jinde nemohly, ale čekalo se prý na povel od ministra (ministra čeho, sněhu?)
Naše detektivka A VŠICHNI JSME JEN HERCI v dnešním čísle končí. Víte o tom, že už v Hurontarii
jedna detektivka byla? Pravda, byla v angličtině a jmenovala se STARÝ HEROD, ale můžeme ji
přeložit, bude-li větší zájem (je také třídílná, aby bylo více napětí :-)).
Příhoda: Když jsem byl u místních voleb, žertoval jsem, zda nemají taky takové popletené tikety jako
na Floridě - tam byly u kandidátů šipky na dvojstránce, a tak nesmyslně posunuté, že se lidé pletli.
Není divu, že budou ještě za deset let počítat hlasy, zda jeden vyhrál opravdu o celých dvacet či jenom
patnáct hlasů :-). Jeden "odborník" v televizi prohlásil, že je to "nejlepší ukázka demokracie" - asi chtěl
říci "byrokracie", popleta jeden.
Během posledního měsíce jsme vydali další knihu , jmenuje se ZJEVENÍ JANA ZLATOÚSTÉHO .
Kniha je souborem humorných povídek a článků z Příložníku a obrázky jsou též od autora. Kromě
toho, jako speciální dárek, vyšel též zazipovaný celý ročník HURONTARIE 2000 už i s tímto
prosincovým číslem a vlastně vyšly obě verze: 2000B nebo 2000C, ale separátně. ( Poznámka: dnes si
je můžete stáhnout na naší stránce knih, najdete na: http://www.angelfire.com/electronic2/ohlas/ V
angličtině pak vyšla kniha povídek z prvního ročníku Hurontarie, ALL THE BELLS OF HELENA,
adresa je tamtéž. Knihy jsou vhodným dárkem na vánoce - jsou totiž zadarmo :-).
Jen tak mimochodem: tímto číslem slaví Hurontarie už 3 roky svého trvání. Těm, kdo to s námi tak
dlouho vydrželi, patří náš dík (a upřímný obdiv :-)). Všem našim čtenářům pak přejeme:

VESELÉ VÁNOCE A PĚKNÝ NOVÝ ROK 2001!

Autor : Jan B. Hurych
Název : PALL MALL
2001 - Jaro

2001- JARO
Číslo 2001/1
Jedeme nově - zakoupil jsem nový počítač - rychlost 750 MHz, s
vypalovačem CDček, 20 Gigabytes disk a Windows Millenium (tzv.
Me), o jejichž kvalitě se občas zmíním, podle vlastních zkušeností
(cizí raději neuvádím). Napojili jsme se také na TV kabel, jehož
rychlost je asi desetkrát větší než na analogové telefonní lince. To
znamená, že se nám budou naše časopisy uploadovat (doslova:
ládovat nahoru :-), vlastně je to pravda, jde to přece přes satelit!)
desetkrát rychleji. Vy to ovšem moc nepoznáte, ale pokud se vám
Hurontarie na našich mirrorech stahuje pomalu, napište si nám můžeme vám ji posílat poštou (viz návod níže). Novinka je také to,
že od ledna si u Příložníku (který poštou zasílat nehodláme - je moc
dlouhý) budete si moci rychle stáhnout celé číslo a to zazipované (jen
text, ale zato od všech článků - asi 50k). Kdo si chce přečíst všechny
články a nechce vidět obrázky, si tak značně zkrátí čas, kdy musí být
na netu.
V dnešním čísle najdete v sekci "Přečetli jsme" společnou recenzi dvou knih od puncovaných
darwinistů a v únorovém čísle se pak podíváme zase na knihu jednoho puncovaného antidarwinisty.
Počasí a politika: Vánoce byly bílé - máme tu už přes metr sněhu - a televize nám v Ontariu pracovala
pořád - žádné povstání na křižníku Potěmkin (nebo že by v Potěmkinově vesnici?) tady nebylo. Ovšem
Kanaďané se spíše věnují důležitějším věcem, jako je golf nebo hokej. A zatímco prezident Bush si
ještě přišupuje židli, náš premiér Chretién ji už nějakou dobu vesele zahřívá. Co z toho ten či onen
vysedí, bude záviset ovšem hlavně na teplotě inkubátora.
Příhoda: Kupoval jsem licenční známku pro našeho psa a musel jsem, jako vloni, vyplnit dlouhý
formulář. Když jsem ho podával úřednici na radnici, přidal jsem k tomu malý papírek, počmáraný
klikyháky. Co to je? - zeptala se udiveně. To je plná moc od naší fenky Tary - povídám - že mě právě
pověřuje, abych jí koupil tu známku. Nejprve se zarazila, pak mi řekla vážně: ale to si z vás někdo
udělal legraci. No já nevím, asi jo - povídám - když to přinesu zpátky, tak se mi vysmějí, ale nemohla
byste to k tomu formuláři alespoň přicvaknout? Zasmála se a zřejmě plna vánoční pohody a zcela proti
regulím, řekla: Já to teda do fasciklu přiložím. "Právě jste mi vyhrála deset dolarů" - povídám - "já se
totiž o ně vsadil, že vás k tomu přemluvím." :-).
Shareware: program NEOTRACE PRO 3 je výborná věc pro sledování cesty signálu na vámi vybranou
stránku. Ukáže vám nejen všechny uzly, ale i časy a mapu a tabulky. Novou součástí programu je i
možnost sledování hakerů, teda odkud se na vás dostávají. Program najdete na:
http://downloads-zdnet.com.com/3120-20-0.html?qt=neotrace&tg=dl-2001 . Není sice zadarmo, ale
během třiceti dní si můžete vysledovat všechny cesty, co potřebujete - a to zcela zadarmo - a pak ho

vymažete ( takže to patří i do této rubriky softvérů, za které se neplatí :-)..
V tomto čísle máme úvahu LEHKÁ MANAŽÉRIE (1) , reportáž STARÉ DOMY , povídku DÍVKA Z
JEZERA, v sekci Pohledy článek KONEC SVĚTA SE BLÍŽÍ , Přečetli jsme: DARWINISTÉ versus TI
DRUZÍ a báseň MÁŠ TO RÁDA.
Číslo 2001/2
Jedeme nově - ano, už jsem tu psal, že jsem zakoupil nový počítač s Windows Millenium (ME), které
jsou zatím o trochu horší, než Win 95 (Win 98 jsem naštěstí nikdy neměl, ty jsem přeskočil :-). Ano, je
sice výhodné, že když počítač zdechne (promiňte ten výraz, ale udělá mi to vždy bez varování), tak se
většinou zablokuje jen desktop, který se pro nastartování dá znovu lehce otevřít, ťuknutím na tlačítko v
menu. Také Internet Explorer a Netscape se nemají rády a když mají spolu běžet, jeden z nich vyskočí
woknem a s ním zařve také i celý dům, pardon, počítač. Co dělat? Musím se prostě těm nepříjemným
věcem opatrně vyhýbat. Horší je, že mi asi pětina starých programů nejde - byly opravdu antické a
používaly nějaké staré verze DLL programů. Horší je, že na ME si Microsoft (MS) usurpuje
automaticky instalovat updates (tj. nové verze či občerstvení, lépe řečeno zaštrykování děr v jejich
systému). A co když mi pak Wokna nepůjdou vůbec? No a i to, že předtím musím všechny ostatní
programy vypnout, není pohoda - co když zapomenu? Nebo to udělají sami, také automaticky? MS
dokonce na dálku vypíná i můj počítač (zatím jen, když ho potřebují po instalaci znovu nastartovat, ale
přístup k tomu mají a to mi vadí. (Poznámka: dne suž to MS automaticky nedělá, ale ptá se vás).
Napojil jsem se také na TV kabelový Internet a zatím jsem s tím spokojen, 1 megabajt dlouhý program
stáhnu z netu za méně než minutu (dříve to trvalo půl hodiny) a FTP naláduje novou stránku za
necelou minutu. Také komunikace je rychlá a poměrně spolehlivá - vypadli jen dvakrát. Jednou při
poruše proudu, za kterou nemohli, podruhé ještě při instalaci, když mi technik omylem přehodil kabel
na vysoko útlumovou linku. Ale to už mi opravili.
V dnešní v sekci "Přečetli jsme" je recenze knihy jednoho puncovaného antidarwinisty a j@ns@n k
tomu všemu dodává ještě svoje poznámky.
Počasí: Vánoce byly bílé - leden deštivý a sněžný, na okapech leží celé ledovce a při shazování těchže
(nebo stačí 'těchto'?) jsem byl proklatě opatrný, abych nespadl. Pravý úraz se mi podařil až za týden, na
silnici, když jsem uklouzl a zlomil si nohu v kotníku.
Vydali jsme novou knihu, je to "NETSVĚT 2000" a jsou tam všechny netsvětové články, co se objevily
v Příložníku v roce 2000. NetSvět je soubor novinek z vědy, techniky a netu, to vše s naším
komentářem. Knihu lze stáhnout na naší stránce knih a ano, pořád jsou ještě zadarmo.
Frývér: program COLLIE je prostý, ale jinak velmi dobrý editor pro ty, co píší na Webu. Většinu tagů
můžete vložit na jeden "ťuk" a má i komandy na Javu a jiné. Co mi nepracuje, je česká diaktritika.
Napsal jsem autorovi, u něj prý to pracuje: dáte-li si totiž na menu Tools a pak Font, pak tam někde
máte najít "Central European" a to je vlastně čeština. Autor je Rus a také mu to pracuje, ale ovšem s
azbukou (cyrillikou), kterou prý tam lze také podobně nastavit. Patrně mi to nepracuje proto, že mám
anglická wokna. Zkuste to na svých, už proto, že to je zadarmo a nechte mi vědět, zda to jde. Program
najdete na: http://collie.agava.ru/ProgramsEng.html
V tomto čísle máme úvahu LEHKÁ MANAŽÉRIE (2. Požadavky), reportáž JE ME SOUVIEN, povídku
TŘÍDNÍ BOJ PÁTÉ A, v sekci Pohledy článek MOUDROSTI A BLÁZNIVOSTI STÁŘÍ, v sekci Přečetli
jsme: DARWINISTÉ versus TI DRUZÍ (dokončení) a báseň TAN HARDEN BOGEN DAG.
Číslo 2001/3

Zatím nemám moc důvodů si na Windows ME stěžovat, ale jen počkejte, určitě něco najdu. Ale zas
tak mnoho asi ne - i ty Windows 95 mi za tři roky spadly jen desetkrát, z toho jen jednou polo-kriticky
(musel jsem nastavit znova monitor, jinak nic). Kritické nehody, jako virus, vymazání disku, ztráta
fajlů či pošty, nic takového. Pravda, ty zbývající "nehody" vypadaly hrůzně - při těch "horších" se
ukázal SAVE mode (to vám zblednou barvy a vypadá to jako hardvérový problém) - ale já už vím, že to
jen blábolí a tak prostě - ještě hned ve výběru, co tam dávají - nastartuju v NORMAL MODE a vše je
zase OK. Jinak by to všecko přeházelo a pak bych měl víc práce. No a i kdyby to byl hardvér problém,
víc už tomu ublížit snad ani nemohu (ale za to neručím, prostě riskuji, zatím to bylo 100 % OK).
Většinou to bylo ještě nevinnější: objevila se bílá obrazovka, že je desktop zablokovaný a ťuknutím se
odblokuje. To se mi stane,. když se někdy počítač "zasekne" a musím ho vypnout vypínačem - jinak
ani nejde vypnout (CTR+ALT+ DEL reset nepracuje). Pravda, zapínám a vypínám jsem vše ve
známém pořadí - to pomáhá. Neznáte?
Start: Nejprve zapnu monitor a všechny periferals, tj. printer, skanr, audio, atd. (mám je vše společně
na powerbaru - tj. všechny z jedné zásuvky či rozdělovače, ovládané jen jedním vypínačem), pak
hlavní vypínač na počítači (u mně je vzadu) a pak teprve START (knoflík) vpředu na počítači
(nepoužívám RESTART knoflík, ten mě už vypek a zle!). A vypínám zase obráceně, ovšem už pomocí
MS Windows: nejprve udělám na Windows menu Shutdown (smrtelně důležité!!!), a až zhasne počítač
i obrazovka (jak u koho, u někoho automaticky nezhasne), pak teprve vypnu hlavní vypínač počítače a
pak teprve monitor a ostatní.
Proč? Inu spotřebiče nám odjakživa při zapnutí či vypnutí házejí špičky, které mohou v počítači
nadělat paseku. Tento postup zřejmě dělá dobře slabým průduškám, co mají Windows. Ty jsou totiž
dělané, aby jely mnoho tasks (tj. úkolů) najednou, ale nejsou dost rugged (otrlé) na přepínání, no to
víte, okna, sklo :-). Tak nevím, jsem-li tak dobrý či opatrný, mám štěstí anebo je pravda prostě jinde?
Možná i to, že se vyhýbám ostatním produktům MS jako čert kříži, s tím má něco společného . . .
V dnešním čísle najdete v sekci "Přečetli jsme" recenzi knihy básní básníka Yukonu, Roberta Service.
Počasí: Únor byl deštivý a mrazivý - viz můj úraz, ale o tom jsem psal už minule. Nové je jen to, že po
14 dnech mi našli kromě zlomeného kotníku ještě přeraženou vřetenní kost, podle zásady: kdo hledá,
najde.
Frývér: Vynikající program WinTidy je opravdu dobrý editor pro ty, co píší na Webu. Česká diakritika
- po nastavení View, Options, Filetype, Font - pracuje dobře. Nu a co ještě: barevné tágy, dobré
pomocné funkce, například srovnávání dvou souborů - řádku po řádce, automatický vyhodnocovač
HTML chyb (validation), pomoc při Javě a ASP, a také bere "nekonečně dlouhé" soubory. Má svůj
vlastní browser, takže hned vidíte, jak to bude vypadat (spelling je ale jen anglický), má i automatické
zálohování (backup), nastavitelnou klábosnici, padron, klávesnici a zkratkové klíčové kombinace, tav.
makra a ještě mnoho jiného. A také to má něco jako Explorer: totiž seznam pro výběr fajlů (souborů),
což se mi hodí, když edituji třeba deset souborů najednou (pro Příložník). Také - a to je fajn - to tiskne
dvě stránky na jeden papír, teda ušetří polovici papíru.
Pravda, našel jsem malé chybičky, tak např. některé tagy vycházejí trochu jinak, ale to je asi jen tou
českou klávesnicí. Jednou se mi program zasekl a protože jsem si neudělal zálohu (backup) - program
ji dělá, ale jen při "znovu-uložení" - ztratil jsem něco textu. Tudíž se vyplatí ukládat ručně, pokaždé
pod jiným jménem (třeba jmeno1, atd.) a často, třeba každých 5 minut. Také mi nešla rolovací
šoupátka až do konce fajlu, ale to stačí ťuknout na Page down na klávesnici. Ale snad to už při další
verzi to opraví - hlavně, že je to ZADARMO. Vyrobeno - v Havaji, ne, opravdu! Program je dlouhý
necelé 2 mega a najdete ho na: http://www.downloadfreetrial.com/web/web_4598.html

V tomto čísle máme úvahu LEHKÁ MANAŽÉRIE (3. Číst, psát a počítat), reportáž JE ME SOUVIEN ,
povídku BILLY BLB, v sekci Pohledy článek PROČ JSEM SE NESTAL LÉKAŘEM, v sekci Přečetli
jsme - YUKONSKÝ BARD a báseň BABÍ LÉTO.

Autor : Jan B. Hurych
Název : PALL MALL
2001 - Léto

2001- LÉTO
Číslo 2001/4
Konečně nějaké poruchy na počítači: o té první, kdy mi přestala
pracovat myš, i když jsem jí nabízel starší italský sýr, jsem už asi
psal, i to, že mi ji bezplatně vyměnili. Patrně to byl kabel, ona ta
krabička myši v sobě většinou žádnou elektroniku nemá. Kouli,
jakož i hřídelky jsem očistil alkoholem (dostanete se tam aniž byste
roztrhli pečeť a to je asi jediné, co tak můžete udělat). To se dělá asi
tak jednou ročně stačí (nachytají se tam časem různé nečistoty a
hlavně vlákna papíru a textilií)a jelikož mám počítač jen čtyři
měsíce, pochopitelně to nic nezlepšilo.
Ta druhá porucha byla mojí chybou: odinstalovával jsem přebytečné
programy na Control Panelu (viz My Computer na desktopu a
informační článek v našem Příložníku č.42, v Netsvětu). V
domnění, že se jedná o nějakou hru, odmazal jsem i Diamond
Fusion Monster a hele, on to byl drajvr (řídící softvare) pro video
kartu. Naštěstí má Microsoft ještě jeden drajvr v zásobě a obrazovka tedy šla dál, ale v minimální
citlivosti. Místo mých 24 bitů se mi objevilo jen 12 bitů, místo miliónu barev tedy jen 12 barev. A
nejen to: místo 1024x768 bodů na obrazovce jsem měl jen 640x480. Že to je asi jen třikrát méně? To
ano, ale uvidíte jen půl stránky, na výšku a také na šířku - a musíte pořád používat šoupátka. Barvy
vám prakticky zmizí, obrázky nerozeznáte a místo mých 50 řádků textu na výšku jsem měl jen asi
deset. Jak je to možné? Inu když nastavujete velikost textu na menší, PC ví, že nemůže v této citlivosti
jít příliš dolů, neboť by písmena byla nečitelná. Nu on to neví, ale ti, co psali ten drajvr, to věděli :-).
No prostě hrůza. Navíc jsem neměl onen drajvr, co jsem odmazal, nikde v zésobě. Ten co jsem stáhl z
netu - ano, jsou tam! - nepracoval, byl to sice dobrý typ, ale jiná verze videokarty. Jak jsem zjistil typ
karty: protože jsem si ho při koupi počítače nezapsal, šel sjem tedy do Debugu - pokud nevíte, co to je,
buďte rádi, nezkoušejte. Druhá metoda je požít MSD program, ten jsem neměl, ale našel jsem ho na
starém počítači a okopčil. Nuže typ karty jsem dostal, ale jak říkám, nepracovalo to. Použil jsem třetí
cestu: zažádal jsem v obchodě, kde jsem to PC koupil, o to CD, které v mé dokumentaci chybělo.
Slíbili, že mi ho zadarmo okopčí, ale nakonec poslali mechanika k nám domů - příliš jsem asi
zdůrazňoval, že jsem dočasně oberlený. Nainstalovali mi to zadarmo a jedu tedy dál, močálem bledým
podle černých skal. Poučení? Ale to už na mně nechtějte, to musíte sami, že ano . . .
V dnešním čísle najdete v sekci "Přečetli jsme" recenzi knihy Lee Iacoccy: "Přímá řeč". Že nevíte, kdo
to je? Nu tak si to přečtěte . . .
V novém, už 43-tém čísle PŘÍLOŽNÍKU nám Milan poslal fotografii jeho PLAKETY a Mirko esej
UMÍME JEŠTĚ ČESKY? Také tu máme fotku Z CHÝŠE NA HAVAJI, esej SUBLIMÁLNÍ
SUGESCE, KVÍZ cizích slov a j@ns@n přidal reportáž ANGLICKÁ PRINCEZNA NA ČESKÉM

TRŮNU (ne, to není ta z minulého čísla, tam to bylo obráceně). V tomto čísle také ještě pokračuje
reportáž MONTANA, MY LOVE od j@ns@na, s fotografiemi od Ati. Číslo ukončuje báseň PŘEDJAŘÍ
a v dnešním NETSVĚTU se opět věnujeme zprávám ze světa vědy, techniky a netu. Příložník najdete
na adrese na titulní stránce Hurontarie a nezapomeňte: pořád tam hledáme nové autory textů či
obrázků!
Založili jsme Klub Čtenářů KNIH OFF-LINE, zkráceně K-Č-K. Víc o tom najdete
ťuknutím na http://www.angelfire.com/electronic2/ohlas/ a je tam i návod, jak na to.
Prémiové knihy naší knižnice budou teď přístupné ke stažení jen členům klubu. Knihy i
členství jsou stále ještě zadarmo, tož si nám o něj napište. Zatím jsme přesunuli do členské edice
K-Č-K jen 7 knih, ostatní jsou přístupné i bez členství na téže adrese. Minulý týden také vyšla nová
prémiová kniha K-Č-K, "Paradignata", je to soubor článků ze sekce "Pohledy", ano, z minulých
ročníků Hurontárie.
• Frývér: Opět jeden dobrý editor pro autory webstránek: EASYHTML. Česká diakritika pracuje OK stačí nastavit font při stisknutém pravém tlačítku myši. Editor má barevné rozlišení tagů, na levé straně
volitelný seznam souborů a dole okénko, kde vidíte, jak váš text s obrázky bude vypadat na WEBu.
Program je rozšířen i o různé skripty, pomocníky (help a wizzard), různými návody a podobně. Jedinou
malou nevýhodou je - jen pro ty, kdo jsou na to zvyklí - že nemůžete přesunovat vybraný text
(highlighted) myší, ale jen cut-paste (tedy vyber/vlož). Za ty peníze to ale stojí, a docela dobře se s tím
pracuje a hlavně, že je to ZADARMO. Program je dlouhý asi 2 meg, je z Finska a najdete ho na:
http://www.easyhtml.com/, kde také najdete poslední verzi ke stáhnutí.
V tomto čísle máme úvahu JE ME SOUVIEN (3) , reportáž LEHKÁ MANAŽÉRIE (4. Číst, psát a
počítat), povídku CO TY NA TO MÍŠO?, v sekci Pohledy článek INTERVIEW Z BLÁZINCE, Přečetli
jsme: PŘÍMÁ ŘEČ a báseň MAMINČINY PÍSNIČKY.
Číslo 2001/5
Zatím nemám žádné další poruchy na počítači, když nepočítám to, že náš kabelový "servírovatel" chce
omezit množství naládovaných megabajtů. Když jsem se přihlásil, tak tomu ještě tak nebylo, bylo by to
ovšem porušení smlouvy, pokud se to týká i nás, "starých" uživatelů. Na to si prosím dejte pozor:
podmínky jsou všude různé a vždy jim jde jen a jen o prachy. Navíc někde počítají jakékoliv ťuknutí
na stránku, i tam, kde si někdo dvakrát ťukne omylem na stejnou stránku, nebo pokaždé, když ťukáte
na link na té stránce. Vás, čtenářů, se to netýká, pokud to nemáte ve smlouvě - to se týká nás, jejichž
stránky navštěvujete. Hurontarie je ovšem tenká v pase jako po dietě, samotné číslo je jen kolem 50k a
ten jeden obrázek asi také tolik (Už jste si všimli, kolik nám obrázky zaberou paměti a času? Ještě, že
nemáme obrázkové písmo :-)). Máme také několik mirrorů, kde se zátěž rozdělí a většina mirrorů je
zdarma. Vy ovšem můžete platit jen za čas, po který se číslo láduje k vám - protože když se číslo
naláduje, můžete si ho hned celé uložit jedním ťuknutím třeba na Desktop a pak ho číst zdarma, mimo
net. Ládování (já vím, říká se "stahování" , ale já z pohodlnosti púoužívám tento výraz, jakožto
počeštělé "loading") trvá jen několik vteřin, ale komu se to zdá hodně, můžeme mu poslat celé číslo
(pochopitelně zdarma) e-mailem.
Jak jste si asi všimli, láduju často z netu také frývér (softvér, co je zadarmo) a pak vám doporučuji, co
byste mohli použít. Pravda, jen asi pětina toho, co si naláduju, stojí za to, ale pak zase za to stojí :-).
Moje zkušenosti jsou takové, že některé programy ( a jejich autoři) naělají víc škody, než užitku. Tak
například vám zasekají registry, nebo přidají ty jinak nepotřebné, pomocné *.DLL programy, které se
pak automaticky nevymažou, když poznáte, že i ten hlavní pořad za nic nestojí. V tom je výhoda mých
tipů: riziko nesu já a vy si z popisu můžete předem udělat obraz, zda to za něco stojí. Při dnešní ceně

softvéru je to prospěšné, zvláště když i mnoho opravdu drahých programů třeba nestojí ani za cenu
obalu . . .
V dnešním čísle najdete v sekci "Přečetli jsme" druhou část recenze knihy Lee Iacoccy: "Přímá řeč".
Proč jsem tomu věnovali dvě části? Začtěte se do recenze a sami poznáte, proč.
V novém, už 45-tém čísle PŘÍLOŽNÍKU nám Milan poslal fotografii jeho PLAKETY 2 a Karel
reportáž VÝCHOVA OTESÁNKŮ V USA. Také tu máme fotku od Ati, nazvanou RÁNO, esej na
námět z Emilovy pošty NENÍ MINISTR JAKO MINISTR, obrázkový KVÍZ a Honza přidal pár triků v
článku KOUZLA NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁRY. V tomto čísle začíná reportáž z Japonska, SAYONARA
od j@ns@na, s fotografiemi od téhož autora. Číslo ukončuje povídka ROBBIE a báseň MÁŠ OČI. V
dnešním NETSVĚTU se opět věnujeme zprávám ze světa vědy, techniky a netu a to z měsíce dubna.
Seriál "Montana, my love" přestal vycházet - ale neskončil, vyjde i se zbytkem celý a to už za 14 dní,
jako elektronická kniha naší edice. Příložník najdete na adrese na titulní stránce Hurontarie a
nezapomeňte: pořád tam hledáme nové autory textů či obrázků!
Seriál Lehká Manažerie v tomto čísle také sice přestala vycházet, ale rovněž nekončí. Druhá polovina,
i s tou prvou, zde publikovanou, vyjde v elektronické knize z naší edice KNIHY OFF-LINE, ovšem
později, ale bude to též oznámeno zde.
Vyšla nová elektronická kniha edice KNIHY OFF-LINE. Pojednává o autorově vojákování na vysoké
škole a jsou to historky veskrze humorné. Jmenuje se SLOUŽÍM V KLIDU , je zdarma ke stažení a
nemusíte být ani členy našeho klubu. Víc detailů je na http://www.angelfire.com/electronic2/ohlas/
Frývér: Nyní něco pro toho, kdo se bojí - oprávněně - že mu někdo zaseje do počítače nějakého červa,
virus, případně že projde "zadním otvorem" a ukradne mu jeho adresář anebo zneužije jeho adresy.
Toto nebezpečí hrozí hlavně těm, co sedí na digitálních linkách, kabelovách serverech či novějších
super-rchlých telefonnímch linkách. Proč? Protože jsme tam jaksi pořád, přístup je neomezený a čas
vás stojí jen paušál (i když víc, než na obyčejném tlefonním modemu). Pokud není z vaší strany žádná
činnost, je pak možné, že vám do PC někdo zatím něco propašuje. Jsou také stránky, které vám
naládají reklamy, případně i musíte zaplatit za telefonní hovor, protože vaše spojení přepnou na
nějakou dálkovou telefonní linku, např. v republice Čad, která počítá 5 dolarů za minutu provozu. To
už se stalo, při stahování pornofilmů a majitelé serveru už byli i odsouzeni k pokutě několika miliónů ovšem z té vám nikdo nic nedá. A nemyslete, že vaše telefonní společnost nebude vymáhat ty peníze,
ne, pro ně je to legální hovor. Nejhorší je, že ho ani nemlžete z té jejich stránky vypnout, jediná pomoc
je asi vytáhnout šňůru modemu . . .
Ale je zde záchrana: objevil jsem program - je zdarma - zvaný Zone Alarm. To je ideální věc: pro
každý program, který může posílat info z netu nebo naopak - mě předem požádá, zda s tím souhlasím.
Dám mu povolení na jednu session (spojení) a ostatní programy mají utrum (po česku utřou ústa).
Nebo si vyberu jen ty, které chci, prostě mám tu variaci možností. Když odejdu od počítače, tak po
čtvrt hodině nečinnosti nebo když se zapne screen saver (to je ten obrázek, co se objeví, když dlouho
nic neděláte) - se všechna ta povolení automaticky odepřou a začínáme znova - ale už bez nastartování
počítače či zapínání na internet, pochopitelně. Ale řekněme, že zrovna něco dlouhého láduju na disk,
co trvá déle než čtvrt hodiny. Nu pak si dám jinou podmínku, a sice, že se povolení ztratí až po
čtvrthodině nečinnosti počítače, kterážto nečinnost přijde ovšem až naládování. Navíc je tam alarmové
tlčítko: ťuknu na něj a zablokuje se vše. Já ovšem zbytečně nenajíždím na Net, když nemusím, ale to je
ale známá věc, že člověk zapomene, když už tam je, nevypne to a dělá si něco jiného - nu a zde mi to
právě navíc připomene sám Zone Alarm, když se nějaký ten nepovolený program dere o slovo. A ten

program najdete http://www.zonealarm.com/. A řekl jsem už, že je zdarma? Ano? Tak vidíte, jak
zapomínám . . .
V tomto čísle máme úvahu LEHKÁ MANAŽÉRIE (5. Ekonomika, statistika a finance), reportáž JE ME
SOUVIEN (4), povídku JAN JENÍK Z DUBÉ, v sekci Pohledy článek MOJE NEBOHÉ NOHY, v sekci
Přečetli jsme: PŘÍMÁ ŘEČ (2) versus TI DRUZÍ (dokončení) a báseň ŽENA.
Číslo 2001/6
Očistil jsem si počítač podle návodu v Příložníku, č. 46 (adresa je dole, ještě to tam bude měsíc
publikováno) a opravdu pracuje rychleji a radostněji. Netroufám si ale říci že "lépe", to záleží hlavně
na programech a jejich kvalitě. A na kvalitě operátora, v tomto případě nížepodepsaného, ale to sem
sand už ani nepatří.
Hodně teď vypaluji kopie programů na CDčka, už proto, že některé programy nepotřebuji tak často a
zaplácaly mi harddisk. Pochopitelně ne tam, kde bych porušil licenční dohodu, ale většinou mi
dovolují jednu kopii, tak to je v pořádku. Kopíruji je pochopitelně "rozbalené", abych je mohl hend
spustit a většina z nich pracuje dobře. A když ne, tak je prostě na harddisku nechám. Výhoda toho, že
jsou na CDčku, je ale v tom, že když bych je na harddisku ztratil - což se stát může, např. virusem - na
CDčku jsou jaksi trvale. A něco, co vás asi nepřekvapí: CDčka jsou imunní proti virusům, haha.
Tady bych chtěl ale upozornit na jednu důležitou věc. CDčka stárnou používáním a nevěřte tomu, kdo
říká, že ne. Přesněji řečeno: stárnou špatným používáním. Škrábance, zvýšené teplo, špatné usazení na
treji (na podnosu :-), přiskřípnutí v drajvu, i skladování (většinou je lépe skladovat je svisle), to vše
způsobí, že se vám časem stane, že CDčko už "nejde". Třeba jde jen na pomalé rychlosti a ne na
rychlejším CD drajvu, který má rychlost 40. Jistě, některé chyby jsou přechodné, např. otisky prstů
sedají očistit (ale nikdy nečistěte CD kruhovými pohyby!), jiné nejdou: např. napíšete-li tam jméno
propisovačkou a vytlačíte tím do CD drážku, která zkříví povrch na "žívé" straně. Také pokládejte CD
bez obalu - když už musíte, ale nikdy vlastně nemusíte - jen na na "mrtvou" stranu, té škrábance
nevadí. A rychle s ním hned zase do mašiny nebo do obalu.
Co ale když se nám CDčko - nebo program na něm - ztratí? Nu tomu se dá předejít. Uděláme si hned
kopie dvě, každou uložíme jinam a soustavně používáme jen jednu kopii, tím se ta druhá ušetří.
Rozhodně nemusíte šetřit na penězích: dnes se sežene panenské (tj. nenahrané) CD už za dolar.
V Britských Listech jsem rozjel diskuzi o použití angličtiny na Netu - nu nic velkého, byla to má
negativní reakce na tvrzení jednoho profesora MIT (Massachussets Institute of Technology), že
Internet by potřeboval víc používat národní jazyk a ne angličtinu (jako kdyby nepoužíval!). V
Neviditelném Psovi jsem uveřejnil dvoudílnou reportáž o bushpilotech a v sekci Věda jsem dojel
ukázky z knihy : "Umíme diskutovat?", která je mimochodem celá ke stažení zdarma pro členy našeho
klubu KČK. Vy ještě nejste členy? Tak si přečtěte, jak se můžete členy stát a to na naší stránce knih.
Jsou tam ovšem na stažení knihy i pro nečleny, to jen náš Klub KČK má u nás specielní edici. Členové
klubu také dostávají pravidelný Bulletin o nových knihách. To vše zadarmo.
Vyšla naše nová elektronická kniha edice KNIHY OFF-LINE. Je to reportáž z Montany, její část
vycházela nedávno v Příložníku, s fotkami od Ati Hurychové. Jmenuje se MONTANA, MY LOVE a je
také ke stažení pro členy našeho klubu (pokud jste, napište mi o kód). Víc detailů najdete v Příložníku
č. 46.
Frývér:
Víte, co to je adware (advertizing spyware)? To je způsob, jak vám posílat do vašeho PC různé

reklamy, případně špionovat o obsahu vašeho PC a o vašem provozu na Netu. Že se to nesmí? Nu ano,
ale krást se také nesmí a přesto se krade. Nezbývá tedy než udělat účinnou obranu. S tou přichází
program AD-aware který vám odstraní ze vašeho systému tam už zažrané parazity: Adware, Alexa
1.0-5.0, Aureate v1.0,2.0 + 3.0, Comet Cursor v1.0 and v2.0, Cydoor, Doubleclick, DSSAgent, EverAd,
Flyswat, Gator, Hotbar 1+2, OnFlow, NewDotNet, TimeSink v1.0,v2.0 and v5.0, Web3000,
Webhancer a podobně. Jak? Velice jednouše: najde je, vy mu je odškrtnete a už jsou pryč.
Nezapomeňte ale předtím zavřít všechny běžící aplikace. Program najdete
http://www.lavasoftusa.com/. A ano, je zdarma, jak jinak? Můžete si ovšem ještě zakoupit
profesionalní verzi, která má navíc Ad-watch, která vám dokonce řekne, když se nějaká firma zrovna
pokouší vám naládovat špionka.
Ještě něco o cookies: to nejsou jenom "dortíky", ale malé textové soubory, které inzerují tu či onu
firmu. Normálně jsou neškodné, virus vám zavést nemohou. Některé cookies ovšem oznámí firmě vaši
adresu a jiné se zažerou tak, že je musíte odstranit "ručně". V prohlížeči - browseru - si můžete sice
nastavit provoz tak, že cookies nepřijímáte - ale pak se většinou ani nedostanete na jejich stránku,
takže je to prašť jako uhoď.
V tomto čísle máme úvahu, reportáž JE ME SOUVIEN (5), povídku STARÝ HERODES (detektivka), v
sekci Pohledy článek MEMENTO MORI, v sekci Přečetli jsme: DUŠE NOVÉHO STROJE a báseň
ILUZE LÁSKY.

Autor : Jan B. Hurych
Název : PALL MALL
2001 - Podzim

2001- PODZIM
Číslo 2001/7
Ti z vás, kdo čtou HURONTARII i PŘÍLOŽNÍK, si asi všimli, jak se
od sebe oba časopisy liší. Vznikaly totiž ze zcela jiných důvodů:
Hurontarie z potřeby autora, tedy z jeho pisatelských ambicí a ten
druhý časopis zase spíše jako enzin, kde budou přispívat hlavně
druzí. Rozdíly jsou ale daleko podstatnější: Hurontarie se dá
vytisknout (nebo uložit) celá naráz, což vyhovuje těm, kteří si ji rádi
přečtou celou, ale nemají čas si ji číst celou na Netu nebo ji číst po
částech a kvůli tomu pořád skákat na Net. A tak jako je nejlepší
pohodlí lahvové pivo doma, mohou si ji nahrát třeba na harddisk
nebo i floppy a číst si ji později, v klidu. Jak? Nahoře na prohlížeči
je File, Save a je to. Z toho důvodu máme také málo obrázků, které
by zabíraly při stahování mnoho času a musely by se ukládat ještě
vedle textu, tedy zvlášť. Pro ty, kteří ani na to nemají čas, zasíláme
celé číslo e-mailem a můžete ho pak vidět v prohlížeči tak, jako když
jste na netu. Také obsah Hurontarie je vážnější, od filozofie až po
eseje, od povídek až k recenzím nových knih. Kromě toho máme archiv, který zahrnuje celá čtyři léta
existence časopisu, dokonce i jeho "anglickou" periodu. Pokud si chcete otisknout jen část Hurontarie,
není nic jednoduššího: musíte tu část ovšem nejprve myší osvětlit (highlightovat) a po klepnutí na
"Print" (či Tiskni) se vám objeví menu tiskárny, kde ťuknete na "Print Range" ... Selection ( Tiskni,
výběr). Otiskne to pak jen onu osvětlenou část, a přesně tak, jak je to na obrazovce..
PŘÍLOŽNÍK je na druhé straně převážně lehké čtení, sem tam i legrace (někdy snad až moc), a hodně
obrázků a článků. Tam se vyplatilo dělat každý příspěvek na samostatnou stránku - jako samostatný
soubor. V těch si pak vybíráte, listujete či je jen přeskakujete :-). Chcete-li si něco uložit či vytisknout,
pak je to vždy jen ta jedna stránka, jeden příspěvek.
To by ovšem mohlo způsobovat potíže těm, kteří by si chtěli uložit vše. Proto ještě s každým číslem
vychází i jeho "celá" verze, zazipovaná ke stažení. Musíte si ji odzipnout a je ovšem bez obrázků, ty by
zabraly dvakrát tolik času - pokud vás nějaký zajímá, stačí na něj na Netu v příspěvku ťuknout pravým
tlačítkem myši a uložit. Budete-li jej pak mít ve stejné složce jako patřičný článek, naláduje se vám do
prohlížeče (browseru) přesně tam, kam na stránce patří. U Příložníku držíme aktivní jen tři poslední
čísla ( poznámka: dne suž jen jedno), na archiv bychom potřebovali nejméně 50 megabajtů (brzo
budeme totiž oslavovat 50 číslo!) a to nám žádný provider už zdarma nedá. Vyřešili jsme to jinak:
pravidelně svazujeme články se stejným námětem do elektronických knih, které pak - i s obrázky zpřístupníme našim čtenářům.
Co dodat? Několikrát jsem uvažoval jeden časopis ukončit, stejně jako jsem přestal vydávat anglickou
Hurontarii - je s tím opravdu dost práce - ale nejspíše to bude Hurontarie. Někdy se sice z nedostatku
času uchýlím i k okopírování nějakého příspěvku z našeho jednoho do našeho druhého časopisu, ale to

je málokdy a ještě s časovým odstupem nejméně rok. Naše knihy vycházejí pravidelně jedna měsíčně,
ale ne všechny jsou přístupné každému hned ke stažení: máme totiž také výběrovou edici KČK, která
je jen pro členy klubu. Je také zadarmo a členem se může stát každý - ale máme zájem jen o čtenáře,
kteří mají opravdu o knihy zájem, něco jako klub spřízněných duší. Napište mi, zapíšu vás.
V Neviditelném Psovi (Věda) jsem uveřejnil článek TECHNIKA VERSUS KULTURA a také BOJ O
ŽIVOT, JAK HO JEŠTĚ NEZNÁME. V "civilním" Psovi pak vyšly moje eseje pro ArtForum, o díle
malířů Oldřicha Kulhánka a Ladislava Kuklíka. Ta druhá obzvláště vyvolala značný zájem, neboť
přilákala ke čtení přes dva tisíce čtenářů, což je rekord i pro Psa (snad proto, že se jednalo o malířské
akty :-) . Zato moje satira "NEHOLYWOODSKÉ SCÉNÁŘE" byla napadena - inu ne každý rozumí
tvrdé legraci.
Vyšla také naše nová kniha s názvem ILUZE A VIZE a je ke stažení pro členy klubu. Jsou to články o
vědě a technice, z Hurontarie i Příložníku.
Frývér: Víte, co to je FileGrab? To je program, kterým si můžete udělat, tj. sepsat, okopírovat či
vytisknout seznam různých fajlů v té či oné složce (direktory) na disku, CDčku či floppy. Že na to
Microsoft zapomněl? No právě! Já to teď například používám tak, že si udělám seznam MP3 skladeb,
stáhnu je do Filegrabu i s čísly jejich délek (v megabajtech) a v Excelu je pak přepočítám na minuty a
vteřiny. Takže vím, jak dlouho mi je pak bude moje audio hrát. Program najdete
http://www.pcmag.com/article2/0,4149,550871,00.asp. A ano, je zdarma, jak jinak? Jsou tam ještě jiné
utilitky časopisu PC, tož se tam mrkněte. ( link už nepracuje, ale program byl zveřejněn v časopise PC
Magazine, March 4, 1997 - adresa je: http://www.pcmag.com/, ale tma chtějí platit, zkuste to jinde,
bylo to kdysi na: http://www.slunecnice.cz/ Ale pozor, jiný program, stejného názvu, stahuje stránky z
netu!
A ještě přidám tento frývér: CD Offline. Je na http://cdoffline.webz.cz/ K čemu to je? Je to výborný
český softvér zdarma a pokud máte hodně nahraných CDček , uděláte si pomocí tohoto programu
katalog, takže pak když hledáte, na kterém CDčku co je, nemusíte vždy ládovat všechna CDčka a dívat
se, jestli jste se strefili. Jistě, katalog se dá také udělat pomocí výše uvedeného FileGrabu, ovšem
víceméně ručně, a těch ostatních dvacet funkcí programu CD Offline budete ručně nahrazovat těžko,
Anežko. Tak například vám to najde přesně, na kterém CDčku je sbor jagerschnittlezů z opery
Lohengrin nebo kuchařský program "Co jsi si uvařil, to si taky sněz".
V dnešní sekci "Přečetli jsme" najdete druhou část recenze knihy Lee Iacoccy: "PŘÍMÁ ŘEČ". Zde je i
soubor výroků, které jsou jakési "postuláty manažera".
V tomto čísle máme úvahu ZNALOSTI Z JEDNÉ I DRUHÉ KAPSY, reportáž ZASE NĚKDY V
OAKVILLU . . ., povídku STARÝ HERODES (díl 2.,detektivka)v sekci Pohledy článek ROZHOVOR SE
SLAVNÝM OTCEM , Přečetli jsme: SOUBOJ MOZKŮ a báseň MISERICORDIA.
Číslo 2001/8
PŘÍLOŽNÍK posledně oslavil své 50 číslo, to je jistě hezké. Méně hezké je, že nás náš mirror NBCI
vypekl a bez oznámení se uzavřel jako šnek do ulity. No prosím, už před měsícem ho někomu prodali,
ale alespoň nám mohli dát možnost, abychom mohli nechat linky na nové lokace. Nu což, vytvořili
jsme si nové adresy a sice hned dvě - i když náš mástersajt v Čechách stále pracuje dobře a za to jim
buď náš srdečný dík.
V Neviditelném Psovi (Věda) jsem uveřejnil článek BITVA O MIDWAY, s referenci na naši
elektronickou knihu ALOHA (viz níže). Moje eseje o díle fotografa J. Mouchy a malíře Ivo Křena byly

publikovány v ArtForu. Také vyšly dva moje komentáře v Britských Listech: TÝRÁNÍ: PLAKÁTY
ANEBO VYHLÁŠKY? a RÁKOSKA: ŠETŘIT ČI NEŠETŘIT? (ta je otištěna i v tomto čísle Hurontarie)
- oba články vyjadřují názor, že existují účinnější tresty, než jsou ty tělesné.
Vyšla také naše nová kniha, s názvem ALOHA. Jsou to reportáže z autorova pobytu na Havaji a
referoval jsem o ní v minulém Příložníku.
Frývér: Víte, co to je PSPAD? Autor o něm tvrdí, že je to malý programátorský editor s velkými
možnostmi. Mohu s ním jen souhlasit - ač má jen něco málo přes 1 meg, má vlastnosti, které předčí
mnohé delší programy. A pokud by vás to slovo "programátorský" mohlo odradit, vězte, že ho lze
použít docela dobře i jako značně vylepšený Notepad či Wordpad (umí totiž převést text i na RTF
formát) či jednoduchý wordprocessor, anebo HTML editor (pro všechny ty, co si sami píší webstránky
v HTML) a podobně.
A najdete tam hromadu dalších věcí, které jiné editory nemají: export, import, vkládání obsahu jiného
souboru, konverze HTML textu na TXT, atd. Velmi užitečná je například kopie textových sloupců,
chcete-li přenášet text do databáze. A má také barevnou syntaxi (kdo nevíte, co to je: barevné označení
komand, instrukci či tagů, takže např. na první pohled rozeznáte, co je text a co je to ostatní), to vše až
pro 17 jazyků (např.Java, Pearl, Visual Basic, C++). Také pomůcky pro vkládání tagů či skriptů, tak
zvané šablony (templates), vám umožní vložit tag či kód jednoduchou volbou z vyvolaného seznamu buď výběrem myší anebo zkratkami. A co víc: šablony si můžete sami upravovat. Nová verze 2.1.7
dokonce umožňuje keyboardová makra, takže vaše prsty nemusí opustit klávesnici a hledat zatoulanou
myš (pokud píšete oběma rukama a dvěma prsty jako já :-)), má teď prohlížeč (browser) jako součást
editoru a jiná vylepšení.
A pochopitelně je zde i konverze různých diakritik češtiny a specielní komanda na odstraněni
diakritiky vůbec - tu s výhodou použiji na výrobu Hurontarie, z verze C z verze B (na jedno jediné
ťuknutí!!) - to pro ty v cizině, co na svém počítači (nebo Web TV) ještě nemají českou diakritiku.
Vlastně budete-li mít PSpad, můžete si to už klidně udělat sami, ne? :-) Je toho tam ještě víc a laskavý
autor dokonce upravil na mou žádost program tak, že pracuje i v anglických Windows. Program je ke
stažení v zipové i samorozbalovací verzi a najdete ho na: http://www.pspad.com/. A ano, je zdarma,
jak jinak? Co dodat - snad jen to, že autor je Čech a profesionál, ale to už z programu jistě poznáte
sami.
V tomto čísle máme úvahu BIO versus TECHNO (1), reportáž ZASE NĚKDY V OAKVILLU (Díl 2),
povídku STARÝ HERODES (díl 3.,dokončení), v sekci Pohledy článek RÁKOSKA: ŠETŘIT ČI
NEŠETŘIT?, Přečetli jsme: GREY OWL a báseň CESTA.
Číslo 2001/9
Vyšla nová elektronická kniha v naší výběrové sérii Klubu KČK s názvem UMÍME SE UČIT? Kniha
pokračuje v duchu předešlé knihy "UMÍME DISKUTOVAT?" a doporučujeme ji každému, kdo se kdy
učil, učí nebo bude učit - je tam vše, co vás škola nenaučila, totiž JAK se učit. Kniha je zdarma ke
stažení pro členy klubu KČK, členství je zadarmo a členem se může stát každý. Proč klub? Chceme jen
čtenáře, kteří mají opravdu o knihy zájem, něco jako klub spřízněných duší a KČK obsahuje právě
naše nejlepší knihy.
V Neviditelném Psovi (Věda) jsem uveřejnil tři články: INTERMEZZO O INTELIGENCI, STROJE,
KTERÉ TVOŘÍ a SUBLIMINÁLNÍ SUGESCE. Moje esej o díle skláře Jana Exnara DIMENZE VE

SKLE je publikována v ArtForu a vyjde i v Neviditelném Psovi.
FRÝVÉR: ( Upozornění : programy jsem sice projel na Windows ME, a chodí, jinak ale za ně
neručím.)
1) GOLDEN je český HTML editor, také zdarma, na http://www.oknet.cz/lide/pavelp/ghe/ a umí
dokonce opravovat český spelling.
2) A ještě program MD5 CHECKSUM - ten je zajímavý tím, že vám udá t.zv. checksum, což je něco
jako digitální podpis - při změně obsahu či délky souboru se totiž změní. Firma Sun už např. dodává
checksum ke všem svým programům. K čemu to je? Je to skvělá ochrana proti virům, přilepeným k
programům či přílohám. Tak například já když si posílám přílohy poštou se známými, jim dám do
předmětu dopisu už i checksum přílohy. Přátele si pak zkontrolují to, co jim přišlo a není-li checksum
stejný, neotevřou. Proč je to nutné? Pokud víte, moderní virusy se zmocní vaší pošty a posílají vašim
přátelům přílohy s virusy, jakoby od Vás. Nu a Vaši přátelé, protože vám věří, otevřou onu jedovatou
přílohu a už se vezou. Nové virusy se dokonce umí přilepit na vaši dobrou přílohu, kterou posíláte a to
někde na nakaženém serveru.
Protože ale virus ještě neumí napsat do předmětu checskum, máme tedy hned dvě jeho indikace:
příloha, co nemá v předmětu checksum - tu prostě neotevřeme, je od virus. Anebo má, ale checksum
nesouhlasí, tzn. že někdo něco přidal nebo změnil a tu také neotevřeme, leda až po dohodě s
odesilatelem, kterému navíc oznámíme, že asi má také virus. Výhoda je, že ten checsksum umí
uvedený program MD5 zjistit, aniž by tu přílohu otevřel!!!!!. Nu on ji otevře, ale jen ve své doméně,
ale nerozběhne - jen zkontroluje délku a obsah. Geniální, což? A je tak krátký, že je to až k nevíře.
Také je zdarma a najdete ho na http://members.tripod.com/markus_hahn/software.html#BFACS
(poznámka: link už n epracuje, zkuste http://www.fastsum.com/ je též zdarma.
V tomto čísle máme úvahu BIO versus TECHNO (2), reportáž ZASE NĚKDY V OAKVILLU (Díl 3),
povídku BILANCE, v sekci Pohledy článek CESTA V DUNÁCH, v sekci Přečetli jsme: CHYBÍ NÁM
VYNALÉZAVOST a báseň KDO.
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2001- ZIMA
Číslo 2001/10
Před čtrnácti dny vyšla naše nová elektronická kniha ŠLA
PŘEDE MNOU Je to sbírka milostných básní, která
vyšla kdysi v Hurontarii, s autorovými grafikami.
V Neviditelném Psovi (Věda) vycházel můj seriál
"UMÍME SE UČIT?" - jen čtyři pokračování a pak jen
reference na stejnojmennou knihu, která už vyšla (viz
minulou Hurontarii). Je to vlastně moje náborová akce,
jak získat nové členy KČK. Kniha je totiž jen pro členy
KČK - ale členem se může stát každý a členství je
zadarmo.
Moje esej o díle grafičky Hany Čápové ZRCADLENÍ byla publikována v ArtForu.Výstavu najdete na:
http://www.gallery.cz/ a má vyjít i v Neviditelném Psovi. Eseje také občas najdete v Příložníku.
Humor bez legrace: Michal Málek kdesi objevil někde komentář, kde prý komusi vadilo, že Hurontarie
má jen jeden gifový obrázek (no jsou tam tři animované a jeden statický, ale to je právě náš úmysl).
Ten pan "komus" mi připomíná prohlášení biskupa ze "Svaté Jany" od G.B. Shawa (když si prohlížel
nějaký rukopis): "Taková krásná kniha, plná obrázků! Jenže dneska lidé spíše knihy čtou..." Ano, ale
my jsme literární časopis, ne slabikář - a kdo chce obrázky, má jich plno v Příložníku.
Hurontária je na počtení, v klidu a teple. A ještě něco: kdo si chcete Hurontarii uložit "na doma", stačí
ji chytit na prohlížeč, "browser", a pak otevřít nahoře File, Save (nebo česky: Soubor, Ulož) a můžete
si to nahrát na disk, odtamtud třeba na floppy a prohlížet v klidu, bez internetu, tak jak se vám to hodí.
Kdo si nemůžete chytat Hurontarii v práci, neboť vám to nedovolí, těm ji posíláme na žádost poštou
zdarma - a vypadá tak, jako na netu, i s barvou! Nejsou tam vůbec žádné obrázky, ale jak právě vidíte,
o nic nepřijdete :-).
FRÝVÉR: ( Upozornění: programy jsem sice projel na Windows ME a chodí, jinak ale za ně neručím.)
Zasekávají se vám někdy Windows? Nebo dokonce pořád? Jistě, můžete zmáčknou CTRL-ALT-DEL
(to vše najednou) a objeví se vám řada programů - někdy vám to i řekne, který se zasekl) a můžete ten,
co chcete, zrušit a zase se to rozběhne. Jenže ani to vždy nepracuje a znovu-nastartováním PC ztratíte
pracné hodiny práce - pokud jste si zapomněli svou práci pravidelně ukládat. Nuže je zde pomoc:
program KILLPROGRAM. Ukáže vám detaily a nebo když tušíte, co chcete zabít (kill), máte volnou
ruku. Pochopitelně ho nevymaže, jen zruší jeho běh (vlastně "neběh", když se zasekl :-)). Když si navíc
dáte "KillProgram" na Windows toolbar, pak ho stačí ťuknutím otevřít a to i když se vám na desktopu
nic nechce hnout a uvedená metoda CTRL-ALT-DEL selže. A je zdarma, najdete ho na:
http://www.best-shareware.de/Freeware/system/system_tools.htm (program už tam bohužel není a
nemohl jsm ho jinde najít - obzvláště proto, že xistuje jiný, téhož jména, který ale dálkově vypíná

programy přes datalinky).
V dnešním čísle najdete v sekci "Přečetli jsme" recenzi knihy KRÁLOVNIN KOUZELNÍK. V tomto
čísle máme úvahu BIO versus TECHNO (3, dokončení), reportáž ZASE NĚKDY V OAKVILLU (Díl 4),
povídku DELFÍN (science fiction), v sekci Pohledy článek DAR ČI TREST a báseň ZBOJNÍK.
Číslo 2001/11
Před čtrnácti dny vyšla naše nová elektronická kniha ZÁHADNÝ RUKOPIS a je to téměř detektivní
příběh o Voynichově rukopisu, který on ani nenapsal a který nikdo neumí přečíst. Je to ale skutečná
historie a stopy vedou do Prahy. Kniha je zdarma ke stažení, ale jen pro členy klubu KČK. Členem se
může stát každý a členství je zadarmo. Napište si mi o členství na mou adresu - připište o kterou knihu
máte zájem a proč si myslíte, že by vás zajímala.
V Neviditelném Psovi (Věda)také vychází můj seriál ZÁHADNÝ RUKOPIS - viz oznámení výše. Je to
vlastně moje náborová akce, jak získat nové členy KČK.
Frývér: ( Upozornění: programy jsem sice projel na Windows ME a chodí, jinak ale za ně neručím.)
DRAG AND VIEW je něco, na co už uživatelé PC dlouho čekali: otevře a zobrazí vám téměř každý
soubor (zatím jsem nenašel, který ne), ať už textový, HTM nebo jen obrázek. Dáte si shortcut na
desktop, stáhnete do něj myší váš soubor a voilá , už ho vidíte a můžete číst. Poskytuje i určitou
editaci, ale hlavně, že nahrazuje nejméně dvacet různých programů, které musíme používat, abychom
mohli číst všechny ty nesmysly - opravuji, ty důležité věci :-), které nám přicházejí poštou i jinak.
Co čte? ASCII, Hex, Microsoft Word, Microsoft Works Windows Write, Word Perfect, Ami Pro, dBase,
FoxPro, Excel, including Excel version 6, Lotus 123, Quattro, Quattro Pro, Windows Metafile (WMF),
Windows Bitmap (BMP), PCX, GIF, TIF, JPEG, WinFax, Compuserve PNG, Photo Shop PSD,
MacPaint, Kodak Photo CD, ZIP, LZH, True Type Font (TTF), a ještě mnohem víc. Pravda, někdy se
sice trochu poruší formát, ale to se dalo čekat.
Dokonce hraje i hudební soubory, např. typu MP3 - poznámka: stáhněte ikonu do otevřeného okna
programu a pak ťukněte na File, Launch. Lze nastavit i české fonty a zvětšení pro pohodlné čtení.
Verze zdarma dává sice nějaké reklamy, ale tuším jen když jste na Netu. Za tu cenu - je to zadarmo - to
rozhodně stojí. Existuje verze, která čte výkresy, ale ta je ovšem dost drahá. Program lze stáhnout zde:
http://www.canyonsw.com
V tomto čísle máme úvahu CIVILIZACE , reportáž ZASE NĚKDY V OAKVILLU (Díl 5, poslední)
povídku SUPÍ SERENÁDA, v sekci Pohledy článek LITERA SCRIPTA MANET, Přečetli jsme: LOVEC
VIRUSŮ a báseň SMĚJ SE PAŇÁCO.

ANO, A TOTO JE POSLEDNÍ ČÍSLO HURONTARIE
Číslo 2001/12
Proč? To si přečtěte níže. A protože HURONTARIA končí, doporučujeme vám naladit se od 20
prosince na PŘÍLOŽNÍK, který je v podobném duchu (nová adresa je:
http://home.tnt21.com/~hurychj/ ) Také naše knižnice KNIHY OFF-LINE bude pokračovat vesele
dál, na adrese http://www.angelfire.com/electronic2/ohlas/ (Naše nová stránka o Voynichově rukopise
je na: http://www.angelfire.com/electronic2/ohlas/VM/
Před čtrnácti dny vyšla naše nová elektronická kniha v angličtině THE OLD COACH ROAD . Je to

sbírka anglických bázní a je dostupná všem, nejen členům klubu KČK a můžete si ji stáhnout zdarma
na adrese našich knih.
Také prosím nezapomeňte, že se můžete stát členy čtenářského klubu KČK - členem se může stát
každý a členství je zadarmo. Proč klub? Chceme jen čtenáře, kteří mají opravdu o knihy zájem, něco
jako klub spřízněných duší a KČK obsahuje právě jen ty naše nejlepší knihy. Napište si mi o členství
na hurychj@tnt21.com a připište o kterou knihu máte zájem (a proč si myslíte, že by vás zajímala), rád
vás zapíšu do KČK a budete dostávat pravidelně Bulletin. Víc o tom najdete na stránce KNIHY, viz
nahoře.
A jako obvykle, je tu ještě vánoční dárek, kniha HURONTARIA - 2001, celý ročník 2001 zazipovaný
ve formě knihy, na naší stránce knih. Je ke stažení pro každého (po stažení ho odzipujte do zvláštní
složky a otevřete z ní index.htm ve svém prohlížeči). 20ho prosince vyjde ještě v klubu KČK další
kniha s názvem MANAŽÉŘI BEZ MANÉŽE, ale o tom se už dočtete v Příložníku či Bulletinu.
V Neviditelném Psovi (Věda) vyšel můj článek NOVÁ ARISTOKRACIE - BYROKRACIE. Ohlas byl
sympatický - zřejmě máme všichni s hydrou byrokracie stejné zkušenosti.
FRÝVÉR: ( Upozornění: programy jsem sice projel na Windows ME a chodí, jinak ale za ně neručím.)
Vy, co sbíráte hudbu a písničky ve formátu mp3, možná oceníte program, který umí spojovat několik
skladeb v jednu. Jmenuje se MP3MERGER a je jen 450k dlouhý a navíc je zadarmo. Jaké jsou
výhody? Pokud si chcete nahrát CDčko s hodně skladbami, které chcete hrát nonstop - třeba až budete
mít MP3 přehrávač v autě, nebo i ten kapesní - je to něco, co rozhodně potřebujete. Mluvíce o MP3:
nové domácí přehrávače už kombinují formáty CD, VCD, DVD a MP3, zatímco ty kulaté, do kapsy či
jinam, zatím jen CD a MP3. Takže už nemusíte pracně konvertovat MP3 formát zpět na CD. Jaká je
výhoda MP3? Svou technologií umožňuje na CDčko nahrát až desetkrát tolik, než v CD formátu - tedy
desetkrát víc hudby, zpěvu či řeči (/poznámka: při 64kbps až dvacetkrát tolik a kvalita je dobrá!).
Program najdete na http://pages.prodigy.net/spurkus/programs/ a je zdarma.
V tomto čísle máme úvahu NA ROZLOUČENOU, reportáž INTERMEZZO O INTELIGENCI , povídku
VŠECHNY ZVONY Z HELENY, v sekci Pohledy článek VĚDĚT, KDY MÁME PŘESTAT, v sekci
Přečetli jsme: CÍSAŘOVA NOVÁ MYSL a báseň NESMÍŠ MÍT SLZY NA ŘASÁCH.
Vážení přátelé,
loučíme se s Hurontárií, ale neloučíme se s Vámi - doufáme, že se spolu setkáme v
PŘÍLOŽNÍKU, který pokračuje dál a je teď na adrese: http://home.tnt21.com/~hurychj/
Váš
webmaster j@ns@n.

