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Úvodem.
 
 
Tato kniha je soubor několika úvah z netového časopisu Hurontarie, ročníky 1998 a 1999. Na první 
pohled by se vám možná zdálo, že je to směs bez nějakého hlavního motivu, vybraná náhodně a 
roztržitě. A na první pohled byste měli pravdu. A možná i na druhý, na třetí. . .
 
Ale to už tak bývá, když dáváte dohromady něco, co bylo předtím všude možně. Jak to - zeptáte se asi - 
vždyť říkáte, že to je z Hurontarie, ne? Nu ano, je, ale něco z toho už vyšlo někde předtím; až teprve 
později jsem dostal nápad, abych tyto články, eseje nebo úvahy ještě zvěčnil v Hurontarii, kde na rozdíl 
od těch druhých časopisů máme i kompletní a nefalšovaný archiv.
 
Jak vznikla Hurontarie? To jsem tehdy přispíval do různých netových časopisů a to tak hojně, že by to 
bývalo klidně vydalo na jeden časopis, myslím můj vlastní. Tož jsem si teda založil časopis svůj 
apokračoval jsem pilně v tom psaní. A když jsem momentálně neměl čas napsat novou úvahu, šoupnul 
jsem tam nějakou tu starší, hlavně díky tomu, že moje náměty byly a jsou většinou t.zv.přes-časové :-), 
neboli že přetrvají časy minulé i budoucí :-). S tímto přiznáním ale zároveň musím dodat, že dobrá 
polovina těchto úvah jsou ovšem právě ty "originální", psané jen pro Hurontarii. Jinak ovšem všechny 
v Huronatrii vyšlo, to ano.
 
Seřadil jsem články víceméně v pořadí jak přicházely na svět. Nešlo mi postavit před čtenáře něco 
kompaktního, nějaký ucelený názor na svět. Jen blázen totiž může tvrdit, že takový názor existuje, už 
proto, že by to byl nejen názor domýšlivý, ale hlavně také vadný - náš svět totiž vůbec není tak 
jednoduchý. Podobné pitomé filosofie jsme už zažili - a co je hlavní, také přežili. Na druhé straně ale 
nejsou tyto Úvahy zase jen nějaká všehochuť: co tyto články vlastně spojuje dohromady jsou moje 
životní zkušenosti. Zkušenosti dobré i zlé, a ani ty ani ony bych dnes nevyměnil za nic na světě. A z 
nich pochopitelně vyplývají moje názory, lépe řečeno dedukce. Že se mohu mýlit? Samozřejmě - ale to 
jen dokazuje, že se ještě mohu hodně naučit. A to mě těší ze všeho nejvíc, protože kdo se už nemůže či 
nemusí z ničeho poučit, ten už může mentálně jen chřadnout . . . 
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Paradigmata. 

 
 

Mám takovou jednu metodu, která mi pomáhá, když se 
cítím ve stresu, když mám nějaké velké problémy anebo 
prostě jen takvou špatnou náladu. Sdělím vám jí zcela 
zadarmo, ačkoliv jeden kalifornský šrink, pardon, 
psychiatr, na ní vydělává těžké peníze. 
 
Pracuje to takto: představím si prostě, že zítra touhle 
dobu zemřu. Proč? To není důležité, však já taky zítra 
zemřít nechci, ale pro tuhle metodu je ta představa 
nutná. Zítra, pět minut před tím, než zemřu - to už to 
budu pochopitelně vědět - si najednou vzpomenu, jaké 

jsem měl včera, to jest dnes, starosti. A přijde mi to všechno tak k smíchu, že mě z toho klepne mrtvice 
ještě dřív, než umřu. A pak se pochopitelně rychle vrátím do skutečnosti a jsem hrozně rád, že jsem 
dneska, to jest zítra, vlastně nezemřel. 
 
No vidíte a takhle jsem to dělal už deset let před tím psychiatrem. Ale abych mu nekřivdil - myslím, že 
tahle metoda je stará jako lidstvo samo. Vždyť takhle vlastně nějak vzniklo i náboženství. 
 
Vidíte, začal jsem poměrně makábr historkou a skončil jsem úplně jinak. Převedl jsme to prostě na 
jinou platformu, na jinou dimenzi. Říká se tomu změna paradigmatu, neboli způsobu či modelu, 
jakým jsme zvyklí myslet. Ono totiž ve všem záleží hlavně na přístupu k věci, na t.zv. atitudě. Ano, na 
úhlu pohledu, z kterého se na věc díváme. Celý náš život se totiž zkládá z atitud a někdy se nám zdají 
dokonce i důležitější, než samotný život. Opakuji, že se nám tak jen zdají, protože jako v té historce o 
poloprázné láhvi whisky, je to všecko jen otázka názoru. 
 
Že tu historku neznáte? No to je tak: optimista řekne, že je ještě napůl plná a pesimista zase, že je už 
napůl prázdná. Na faktu tím ovšem absolutně nic nezmění. Nejhorší je na tom pedant: ten to bude 
pořád přelévat, aby přesně změřil, kolik tam toho vlastně je a nezbude mu už čas, aby se rozhodl, co s 
tím zbytkem alkoholu vlastně udělá . . . 
 
Na rozdíl od láhve s whisky nám naše atitudy naopak mohou život zkrátit či prodloužit. Anglické 
přísloví říká, že "our life isn´t just a series of chances, but the series of choices". Jinými slovy náhoda 
přeje každému, ale jen ten, kdo svou příležitost správně uchopí (a pochopitelně předem pochopí :-), ji 
může využít. 
 
Ne vždycky nám tady pomůže logika. Kdosi udělal takovýhle pokus: položil dvě prázdné láhve na stůl, 
do jedné dal mouchu a do druhé včelu - ale láhve neuzavřel. Včela se mermomocí snažila prolézt 
skleněným dnem, kde také nakonec zemřela, zatímco moucha po nějaké době našla otevřené hrdlo a 
ulétla na svobodu. Z logického pohledu měla pravdu včela, která se lopotila za světlem, zdrojem 



života, zatímco moucha vlastně jen tak lítala jako blázen. Chudák včela ovšem zahynula jen proto, že 
nedokázala změnit svoje paradigma. 
 
Zenon Alexandrijský kdysi řekl, že život je jako kniha: nezáleží vůbec na tom, jak je kniha veliká, ale 
jak je dobrá. A vidíte, filozofové se dnes pořád ještě hádají, kolik z té knihy života si vlastně píšeme 
sami, ať už jako jednotlivci nebo i jako společnost. A přitom ta kvantita tu není tak důležitá, stačí, 
když víme, že je na nás, jestli z toho díla bude tragedie nebo komedie. Mám ovšem na mysli komedii v 
dobrém slova smyslu, plnou pohody, komedii, při které se rádi zasmějeme, často i sobě. 
 
Stačí prostě změna paradigmatu a z truchlohry tu máme veselohru - ale pozor, nesmíme to přehnat, aby 
z toho nebyla dokonce fraška!. A zrovna když si myslíme, že nám někdo ten život zatraceně špatně 
nalinkoval, stačí změnit úhel pohledu a hle - už to tak zle nevypadá. Dokud žijeme, je pořád nějaká, i 
když třeba dost malá naděje: problémy se dají vyřešit, z nemocí se můžeme vyléčit a chyby se často 
dají zase napravit. Horší je to s lidmi: ti se mění poměrně málo a hrozně,hrozně neradi. . . 
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Óda na bolest. 
 

 

Sedím a píšu. Ve světě se zatím řeší tisíce záhadných tajemství a já si 

tady klidně píšu a dumám o vlastních bolestech. Vlastně dumám ještě 

dál - já už přemýšlím o tom, co bude pak, až už nebudu mít ani ty 

bolesti. Tohle je ovšem tajemství, které už tady na světě nevyřeším. 

Jestli je ovšem vůbec nutno něco řešit - co když tu žádné tajemství 

není, co když je opravdu "Mors similis sommo", smrt jako ten spánek?

 

Nevadí mi to, že se už pak nebudu moci z ničeho radovat. Vždyť 

radost je jen znamení, že jsem v pořádku, že je vše tak říkajíc 

normální. Radost je vlastně velice prostá věc : k úsměvu prý stačí 

třikrát méně svalů, než je zapotřebí ke grimase bolesti. Bolest má také 

oproti radosti daleko více stupňů, odstínů a hloubek...

 

Mohl bych vám po dlouhé hodiny jmenovat všechny bolesti, co znám, 

a věřím, že se vůbec nebudete nudit. Bolesti spazmatické, svíravé, 

škrtící, bodavé, dusivé, trhavé, řezavé, bolesti až k mdlobě. Bolesti zklamání, bolesti tvůrčí, bolesti 

dědičné i bolesti z lásky. A co teprve bolesti z obětování či z nevděčnosti, a ovšem i bolesti z hlouposti 

a hloupost z bolesti...!

 

Znám bolest předstíranou a zapíranou, hypochondrickou anebo zase bolest potlačovanou - tu, co se 

časem vrací a bolí pak tisíckrát více. Každý z nás zažil bolest z urážky i zesměšnění, či bolest, kterou si 

způsobil vlastně sám, tu bolest z rozumu. Pak je tu bolest, která sice přebolí, ale zanechává hluboké 

jizvy - tak hluboko, že nejsou ani vidět, ale o to více nás drásají. A ještě je tu bolest, která se probouzí 

pomalu, tak jako uspokojená milenka po dlouhé noci lásky, ale časem se její nároky víc a víc 

stupňují... Je bolest, která je věrná jako láska - až za hrob - a mohl bych pokračovat až do nekonečna a 

na konci je už jen samotná, destilovaná bolest z bolesti...

 

Existuje zklamání rodičů i zoufalství dětí, utrpení milenek i manželek - bolesti moje, tvoje, naše i 

jejich. Osobní i sociální, davové, ale i ty co chtějí být jen o samotě, bolesti nakažlivé, trvalé i 

přechodné, jiné zase nevyléčitelné. Nakonec je tu ovšem i ta bolest v pořadí úplně poslední...

 

A tak tu stojíme, bojujeme a nakonec podléháme. Jednou jako oběti, jindy jako bezmocní ochránci 

těch, co už bojovat nemohou anebo ani nechtějí. Sraženi k zemi, zvedáme se, abychom znovu upadli, 

pro změnu třeba zase pod bolestí jinou. Bolesti - ano, všichni je máme; ony nás jednou sbližují a jindy 

rozdělují, jednou rozbíjejí velká přátelství a jinde zakládají nová...

 

"Dal jsem Ti bolest", pravil nejmocnější z bohů a snad si ani neuvědomil, co vše nám tím vlastně 

daroval. A dával bohatě, některým hodně, jiným ještě více; dal bolesti velké, větší i ty úplně obrovské. 

A tak se k němu v těžké hodině obracíme a vracíme mu, co boží jest. Klečíme a tiše žadoníme: "V 



bolestiplné hodině naší, slituj se nad námi!" Ano, naříkáme, místo abychom děkovali - jako za vše, co 

nám kdy bylo štědře dopřáno. Proklínáme své trápení anebo se jindy ke své bolesti ani neznáme. 

Vlastně bychom jí měli blahořečit, vždyť nás provází celým životem: v bolesti se rodíme i umíráme. 

Ano, měli bychom děkovat i lidem, co nám ji způsobují a navzájem si svá trápení závidět...

 

 

Proboha, co to říkám? Tak vidíte, kam jsem to se svou útrpnou logikou došel, kam mě ta moje 

bolestivá inspirace až zavedla! Ovšem jedno musíte uznat: kdyby nás nikdy nebolely zuby, nepoznali 

bychom ani ten nádherný pocit, jaké to je, když nás bolet přestanou. A tady to máte: za každou radost 

se musí platit, zatímco bolest je - alespoň většinou - úplně zadarmo...
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Díky volům. 
 

 

Dovolte mi přátelé, abych vyslovil myšlenku, která se 

bude mnohým zdát poněkud kacířská, zatímco těm, co 

na kacíře nevěří, bude připadat přinejmenším absurdní. 

Přiznám se, že její důsledky mě také někdy trochu děsí, 

ale nedá se nic dělat, potvrzuje to celá historie lidstva. 

Ano, za to, co jsme a kam jsme se dostali, můžeme 

poděkovat hlavně volům! Tak vidíte, už je to venku, 

zpátky to nevezmu, někdo to prostě říci musel. 

 

Ale abych začal pěkně od začátku: jistě jste už také 

někde četli, že to byla pára, která byla hnací silou pokroku, ta pára, která nás doslova dotlačila až do 

dvacátého století. Dobrá, ale co bylo před párou? Tedy pochopitelně pára tu byla odedávna, ale my 

jsme ji předtím jaksi neuměli využívat. Ano, správně, byla to voda, která poháněla vodní mlýny, které 

nejenom rozkošně klapaly, ale hlavně zpracovávaly tak zvanou energii vodní. Ovšem bylo období, kdy 

ještě nebylo mlýnů, ani vodních, ani těch větrných. Co se tedy používalo předtím, kdo to byl, co 

pomáhal lidstvu tahat kamení na pyramidy, pohánět žentoury, pumpovat vodu z polí a pak zase zpátky 

do polí?

 

Byli to volové, dámy a pánové, volové! Člověk totiž nezačal myslet hned, když řekl opicím sbohem a 

slezl se stromu - ne, člověk se začal vyvíjet, až když začal pracovat, lépe řečeno až když přišel na to, 

jak se vyhnout těžké práci. Ano, dát jí někomu jinému, silnému, zatímco on, slabý, ale chytrý, by pak 

měl čas na přemýšlení, že ano, přesněji řečeno na to, jak do ní zapřáhnout někoho jiného. Tehdy se 

člověk, lépe řečeno jeho mozek začal vyvíjet, až dosáhl úrovně - ale ne, tak daleko přece ještě nejsme. 

A abych parafrázoval jednoho z Engelsů, práce vlastně poopičila člověka, neboť jak říkal kdysi jeden 

můj šéf, při práci se nemyslí, při práci se dělá. Jemu se to mluvilo, on nemusel ani nepracovat, ani 

přemýšlet. Ovšem on si to mohl dovolit, od toho byl přece vedoucí.

 

Ovšem i výše jmenovaný Bedřich jaksi ve svých knihách příliš nezdůrazňoval, že kdyby nebylo 

továrny, kterou vlastnil, nemohl by ani on podporovat jakéhosi Marxe, který si svým psaním tehdy 

nevydělal ani na to pero, kterým psal o vykořisťování člověka člověkem. Jinak řečeno: kdyby nebylo 

práce dělníků, kteří Engelsovi vyráběli nadhodnotu, nemohl by ani Karel Marx vynalézt termín - to je 

náhoda, co? - zvaný nadhodnota. A kruh se uzavírá, hlavně tne kruh v nose.

 

Leč vraťme se zpět k naší volské historii. Ano, byli to volové, kteří sami pokojně táhli pár tisíc let 

jařmo útisku. Kdysi totiž slovo jařmo znamenalo opravdu jen chomout, ale to bylo ovšem jen u volů. 

A zatímco volové tahali, lidé si na potoce stavěli taková ta kolečka, co se vesele točila. A když pak ta 

kolečka začala nahrazovat těžkou práci volů, naskytla se otázka: Co ale teď se všemi těmi 

přebytečnými voly?

 



Dobrý král Václav je tehdy výhodně posílal do Německa, což se ale nelíbilo jeho bratrovi Boleslavovi, 

který v tom viděl únik pracovní síly a nechal proto Vendu zabít. Za to po něm pojmenovali město, 

navíc s přívlastkem "Mladá", což byla při nejmenším chyba gramatická.

 

Ale vraťme se ještě trochu víc zpět. Naskýtá se otázka: Byli volové ve starém Egyptě? Ovšemže byli! 

Pravda, na stěnách královských hrobek najdeme spíše obrazy býků, hlavně tedy Apise, který byl mimo 

jiné i posvátný. Historií volů, stejně jako historií lidstva se táhne jako červená nit - vidíte, zase ten 

Béďa - boj za práva volů. Ano, přátelé, volové byli, jsou a budou zneuznáváni. Je zde ovšem malý 

rozdíl: u lidí to vede k různým komplexům, zatímco u volů tomu tak není. Proto se volové nikdy 

nepoučí Vezměte si třeba Napoleona, revolucionáře, který to dotáh až na císaře. A vidíte, táhli s ním 

dál, jako volové.

 

Nedostatkem komplexů se právě volové značně liší od lidí. Volové nechtějí nikomu nic dokazovat, jen 

sehnou hlavu a táhnou. Není divu, že se jméno vůl stalo synonymem pro naivního dobráka a že se dnes 

poslušnému manželovi říká "starej dobrej vůl". Ano, situace se změnila, označení "vůl" se stalo 

výsměchem, ba i urážkou.

 

Za starého Říma, vlastně už i za mladého, se dokonce říkalo "Quod licet Jovi, non licet bovi", po česku 

"Co je dovoleno Bohu, není dovoleno volu". Jen malou útěchou byla i vtipná odpověď: "Od většího 

vola menší vůl učí se orati", kterou už latinsky neznám - přešli jsme tehdy v gymplu na ruštinu. Ano, 

na vlastní oči jsem pak viděl v Pompejích nápis, který jeden umírající Pompejan vyryl z posledních sil 

do omítky, ještě než byl zpopelněn: "Servitus bos est". Dnes už se asi nedovíme, kdo tím byl míněn tím 

volem, ale možná, že nám jednou čeští cimrmanologové vysvětlí význam i této cenné glosy. Dá se 

tušit, že bude jednou slavnější než Cesarovo "Veni, vidi, vinci", volně přeloženo: "Přišel jsem a viděl 

jsem tě, Venco".

 

Ovšem staletí přešla a staří volové vymřeli. Čemuž se vlastně ani nemůžeme tak moc divit, neboť 

podle učebnice zoologie je vůl vlastně "býk, který byl vykastrován" (ne, to nebyla kubánská učebnice, 

tam to z nějakého důvodu chybí). Býk, který ztratí potenci, je každému jen k smíchu. Býk, který běží v 

aréně za rudou mantilou, kupodivu k smíchu není. Vůl, který dře, abychom se měli dobře, je k 

popukání. Býk, který naběhne toreadorovi na rožeň, se stane středem jásající arény. Člověk, který dře 

jako vůl, je považován za vola. Člověk, který naletí jako vůl na různá hesla, je naopak politicky 

vyspělý. Tomu se prosím vědecky říká posun hodnot, to už nepředěláme. 

 

A pak mi neříkejte, že se svět nezbláznil. Přesto tvrdím, že kdyby nebylo volů, táhli bychom ty 

žentoury dodneška sami. Ano, došli jsme daleko; tak daleko, že zapomínáme, že za to vše vlastně 

vděčíme volům, těm volům, pro které nemáme nic jiného než posměch. Přesto všecko nejsem 

pesimista a věřím, že se jednou situace změní k lepšímu.

 

Náznaky tu jsou. Uvědomil jsem si to onehdá, když jsem v Praze slyšel jak někdo oslovil druhého - 

patrně svého přítele - slovem "vole". Znělo to docela mile, bylo v tom něco kamarádského, něco 

přitažlivého a také zavazujícího. Znělo to téměř jako "bratře".
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Proč jsem se nestal politikem. 
 
 

Vidíte, taková jednoduchá otázka a já na ni nemám odpověď. Přesněji 
řečeno mám, ale je jich víc a nevím, kterou bych měl vybrat. Kdybych 
byl politik, tak bych tenhle problém neměl: tady bych použil tuhle 
odpověď, támhle zase támhletu, zítra tu třetí, pozítří tu sedmou ...
 
Ne, nejde mi o zesměšňování politiků, na to si úplně stačí oni sami. 
Zajímá mě jen, proč jsem se k nim nedal a zda jsem vlastně někde 
neudělal chybu. A tak to, co jsem tu napsal, je zároveň taková 
zpověď, litování hříchů a hned si také přidám rozhřešení. První 
odpověď, která mi napadá je, že jsem měl:
 
Absolutní nezájem o politiku. 
Už od dětství jsem trpěl nutkáním hodně povídat. Dokonce jsem 
jednu dobu také učil, ale tam to bylo lehké, neboť studenti mě museli 
vyslechnout a navíc ještě se mnou souhlasili - snad v domění, že by 
jinak nedostali zápočet. Já jim tu domněku nevyvracel, snad z 

pohodlnosti, snad proto, že mám rád, když se mnou lidé souhlasí. Navíc se u nás dával zápočet hlavně 
za prezenci, jen semtam také za výsledky a někdy i za to, jak dalece čitelné byly jejich zápisky. 
Děvčata to měla lehké, protože ta uměla psát krasopisně.
 
To povídání, kterému se vznešeně říkalo pedagogika, mě tehdy velmi bavilo. Na druhé straně se mi ale 
nechtělo pořád lidi poučovat, neměl jsem na to dostatečně velké ego nebo co se to vlastně k tomu 
potřebuje. Mezi učením a poučováním je rozdíl v tom, že poučovatel je stoprocentně přesvědčen, že 
má pravdu jen on a nikdo jiný, anebo přinejmenším že on má tu největší pravdu ze všech. Poučování je 
v klinickém slova smyslu vlastně duševní porucha a v lidském slova smyslu blbost. Jenže poučovatel 
to neví a trik je v tom, že my zase nevíme, že on to neví a on pak vesele a nerušeně poučuje třeba i 
masy. 
 
Kdosi to asi už řekl přede mnou: "Blbost je vlastně nevyléčitelná." Ano, blb sice přestává být blbem, 
už když pozná, že je blb, ovšem pokud je ještě blbem, nemůže ale poznat, že jím je, tudíž nemůže jím 
ani přestat být - je to takový Catch 22 (viz kniha Josepha Hellera). Čímž je to dokázáno, neboli Quod 

erat demonstrandum, jak říkával náš profesor matematiky, když nevěděl, jak dál. A od nutkání 

poučovat je už jen krok k poučování apozději i k nutkání oblbovat, což je vlastně samo politikaření.
 
Vím, že bych na to nebyl dobrý. 

To na rozdíl od politiků, kteří to o sobě nevědí a tak se z nich postupně stávají tak zvané osobnosti 

veřejné (tady je zajímavé, jak se význam toho slova rozšířil, dříve se používal spíše pro veřejné, tedy 
vykřičené domy). A jak to vím, že bych na to nebyl dobrý? Po pravdě řečeno, já to tak docela 
stoprocentně nevím, ale na rozdíl do politiků si myslím, že lidstvu jen prospěje, když to nebudu 
zjišťovat v praxi.



 
Vyučil jsem se v jistém oboru, 

takže se - asi jako každý jiný hňup bez fantazie - živím prací. Myslím si totiž, že politici jsou lidé, kteří 
nic pořádného neumí, a tak se místo práce musí živit jinak. Mám na to prosím i důkaz: většina politiků, 
když skončí svou veřejnou kariéru, se živí dál jen pomocí svých konekcí, pokud ovšem předtím 
neskončí ve vězení, že ano. S tou prací se ale asi mýlím: kdybych byl politik, tak bych věděl, že dneska 
se už stejně nikdo tou poctivou prací pořádně neuživí.
 
Chyběla mi touha spasit lidstvo, 

která politikovi pomáhá šplhat se nahoru, aby tam, pohodlně usazen, mohl vykonávat svoji 
spasitelskou funkci. Že přitom dělá kopance, to mu nevadí: on ví, že každý jiný by to dělal hůř. Protože 
si to ale myslí všichni politici, dostáváme se tak k logickému paradoxu, že ne jeden, ale všichni politici 
se na to místo hodí nejlépe, i když každý z nich by to dělal hůř, než kterýkoliv z ostatních.
 
Nechtělo se mi pořád ohlupovat lidi. 

To je ovšem jen výmluva - mě se chtělo, ale jaksi jsem se bál následků. Už v mládí jsem zaregistroval, 
že mi to jde docela dobře, šlo jen to trvat na určitém tvrzení dostatečně dlouho, tak dlouho, až ostatní 
začnout pochybovat o té pravdě. Také jsem to několikrát zkusil a řeknu vám, je to nebepečné - když 
vás prokouknou, dochází často i k ublížení na těle.
 
Daleko lepší se to ovšem dělá v davu, v davu se jaksi všechno myšlení navzájem ruší, takže dav pak 
navenek vypadá, že vůbec nemyslí. Tak se stane, že se pak všichni jednotlivci jaksi natočí jedním 
směrem jako molekuly ve zmagnetovaném železe. Zmagnetizovaný dav se pak s jinými 
zmagnetizovanými davy buď přitahuje, nebo odpuzuje. Patříte-li ovšem mezi obyčejné železo, oba tyto 
magnety - pardon, davy - vás pak mohou přitáhnout, přesněji řečeno shltnout. Zmagnetizovaný člen 
hlavu ovšem najednou začne nějak ztrácet mozkovou hmotu. Zmagnetizovaný dav se pozná podle 
toho, jak všichni souhlasně kývají hlavami: to je celkem pochopitelné, protože prázdnou hlavou se 
kývá opravdu lehce.
 
Pedagog či demagog? 

Na demagogii, tj. tento proces zmagnetování, jsme všichni hodně náchylní, podobně jako na chřipku, a 
to ať už se jedná o vysokoškolského profesora nebo o ty, kterým se škola tak líbila, že si ji celou 
odseděli v obecné. Hlavní zbraní demagogie jsou totiž sliby. Čím to je, že i když se tisíckrát 
zklameme, věříme slibům znova a znova? Studoval jsem - soukromě - některá odvětví slibologie a 
zjistil jsem, že lidská bytost nemůže existovat, aniž by alespoň něčemu nevěřila. A my nejen že věřit 
musíme, my dokonce věřit chceme a ještě si myslíme, že věřit slibům patří k hlavním svobodám 
člověka. Zatím jsme ovšem jenom naprogramováni, že když nemáme čemu věřit, tak si už něco k 
věření vymyslíme.
 
Pak přijdou volby. Kdysi jsem v Oakville zneužíval své svaté právo volit, ne k volbě, ale k hloupému, 
skoro bych řekl školáckému žertu. U uren (myslím volebních) totiž sedí babičky - dobrovolnice - které 
vám mají ochotně pomoci a to také - opravdu ochotně - dělají. Tváří se, jako kdyby v těch urnách byly 
zpopelněné ostatky nějakých svatých. Opatrně jsem se jich zeptal, jestli se jich něco mohu zeptat. Bylo 
to ovšem zcela nelogické, protože už tato moje otázka byla jaksi bez dovolení. Ale bábušky, 
rozradostněny, že se jich vůbec někdo na něco ptá, mě ochotně pobídky, abych se nerozpakoval. 
Nerozpakuje se teda a drze v ruce drže (ano, s přechodníkem) všecky ty kandidátky, zeptal jsem se 
nevinně, jestli nemají ještě nějaké jiné, lepší, kandidáty.
 
Babičky mě s klidme moudrého stáří ujistily mě, že to je vše, co mají, že lepší kandidáti nejsou. To 



ovšem byla jen polovička pravdy: oni tehdy nebyli ani žádní horší kandidáti, že ano. Jedna věc mě 
přesto na slibech zaráží: ač na ně nevěřím, pořád je ještě rád dávám...
 
Revoluce mě nelákají. 

Co to s tím má co dělat? Rád vysvětlím. Jednou jsme byli v Itálii, byl to výměnný zájezd s italskými 
studenty. Navštívili jsme také Florencii a pochopitelně jsme se zastavili i na známém náměstí u sochy 
Davida, jehož bezbrannost chtěl Michelangelo zřejmě naznačit relativně miniaturními genitáliemi. Na 
náměstí pod loggiemi sedělo pár studentů a každý si pilně čítal v malé rudé knížce. Přistopil jsem k 
jednomu a povídám:"Mao?" a on na to: "Si, si".
 
Tato historicky důležitá, ale historiky dosud nedoceněná konverzace mi vysvětlila celou tragedii 
lidstva: někteří studenti, místo aby se učili, si radči čtou různé maocetungovoviny a následkem toho 
neznají integrály a propadnou u zkoušek. Protože pak ovšem nic pořádného neumí, začnou dělat 
revoluce a jelikož neumí stavět, začnou tedy alespoň bourat. To jim ale jde kupodivu velice dobře a tak 
jsem zjistil, že takovou politiku můžet vlastně dělat každý. Dokonce i ti, co ty zkoušky udělali, protože 
ti mohou pak bourat ještě lépe a radostněji; příklady na mě nechtějte, nerad bych někoho vynechal. 
Hned mě tehdy také napadlo čistě politické řešení: musíme prostě všechny studenty nechat projít u 
zkoušek a těm slabším doporučit, aby ve svém oboru raději nepraktikovali, ale radši šli dělat něco 
nenáročného, jako třeba vedoucí oddělení.
 
Nejsem fatalista, 

a věřím, že určité věci se mohou ještě víc zkazit, když se dělají špatně. To v politice neplatí anebo na 
to politici prostě nevěří. Pravda, matka příroda dokáže mnoho věcí napravit a každý politik vám bude 
tvrdit, že bez něj by to bylo určitě ještě horší. Že by to mohlo bez něj být naopak lepší, to už ho 
nenapadne a napadne-li ho to, k vyslovení téhož už u něj nedojde.
 
Historický zákon korupce a erupce 
jsem pochopil, když jsme jako kluci podpláceli hlídačova syna, aby nám otvíral branku do sadu, kam 
jsme pak chodili na jablka. Ovšem jen do té doby, než na to přišel jeho otec, kasičku s našimi úplatky 
mu sebral a peníze propil. Když vystřízlivěl, dal na bránu nový zámek a ve výbuchu spravedlivého 
hněvu syna zpohlavkoval. Korupce prostě vede k erupci a absolutní korupce pak k erupci absolutní.
 
Z historie víme, že i ti nejupřímnější snahy politiků skončily fiaskem. Tak např. Napoleon, hrdina 
francouzské revoluce, si brzy z hesla "Liberté, egalité, fraternité!" nechal jen tu fraternitu a začal hned 
svým bratrům rozdělovat různá království. V dvacátém století máme takových napoleónků už tisíce. 
Ano, je to zákonité a kdo leze do politiky a pak říká, že nevěděl, jaká je to hrozná špína, ten je buď 
ignorant nebo lhář - anebo se nikdy v životě nemyl. Rozhodně to není člověk, který by měl řídit naše 
věci veřejné, jinak řečeno nám všem společné.
 
Poslední v řadě, ale ne v důležitosti, 
je důvod zcela prostý: nikdo mi k politikaření nedal příležitost. Rodiče mě k tomu nevedli a z knih s 
eto nenaučíte. Dokonce se obávám, že jsem byl na politiku líný a je mi to teď nějak líto: představte si, 
kam bych to byl býval třeba dotáhl! Pochopitelně by tu byly i nevýhody - nikdy bych už nenapsal třeba 
takový článek, jako je tento... 
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Zasevzetí.
(Novoroční úvaha) 

 
 

Ale ano, já vím, to slovo ve slovníku nenajdete, ovšem když může být 
název tak nesmyslný jako je předsevzetí, o kterém se už tolik napsalo 
při každé "prvolednové" a možná i "prvomájové" příležitosti, proč 
tedy ne pro změnu také za-se-vzetí? Pravda, ani to předsevzetí se už 
moc nepoužívá, říká se spíše "zavázali jsme se", "dali jsme si za úkol" 
anebo "udělali jsme si úvazek" - asi ten na kapesníku. Ovšem stejně 
jako tato slova, která postupem času ztratila jakykoliv obsah, protože 
po nich už žádná akce nenásledovala, také předsevzatí se vztahuje 
většinou jen na něco, co bychom rádi, že ano, udělali, ale jaksi se k 
tomu nedostaneme. Případně si vymyslíme jinou, ještě lepší výmluvu.
 
Nuže, zkusme něco nového. K čertu s novými předsevzetími, kterými 
na začátku roku jen okecáváme sami sebe. Navrhuji dělat něco zcela 
opačného: udělejme si zasevzetí. Tím nemíním za-se-vzetí, tj. házet to 
všecko za sebe, zcela naopak: míním zase-vzetí, tj. vzít staré 
předsevzetí, oprášit je a sebrat odvahu, případně peníze a udělat to. 

Neboť zasevzetí také více méně naznačuje, že si to jaksi "vezmeme za své". Ona totiž neuskutečněná 
předsevzetí jsou jako ty bludné duše, které nemohou ani do nebe, ani do pekla a tak jen vegetují někde 
v předpeklí a čekají na osvobození. A pokud to nevíte, stejně jako ty bludné duše vás navíc také také 
budou ještě strašit. 
 
Nejlépe bych to asi přirovnal k situaci, kdy vás už delší dobu zlobí spojka u převodovky, ale vy to 
odkládáte tak dlouho, až vám záruka propadne a auto vám chcípne uprostřed prérie, kde je nejbližší 
opravna 200 kilometrů daleko. Ano, neoplodněná předsevzetí nejenom že dělají špatné svědomí, ale 
ještě se vám mohou vymstít. Co tedy dělat? 
 
Především bych chtěl poukázat na to veliké štěstí, že jste se do tohoto mého článku začetli. Kdo jiný by 
vám poradil, abyste se vrátili a zkusili to ještě znova? Že to stejně děláte každý rok? No tak vidíte, 
alespoň v tom máte praxi. Žerty stranou - to není to, co jsem myslel, tak lehce tomu neuniknete. 
Navrhuji totiž, abyste se vrátili jen k těm předsevzetím, které jste už dávno odepsali. Proč? To vám 
neprozradím, každá akce má totiž začínat nejprve přemýšlením (hele, taky novinka!) a to za vás nikdo 
neudělá. 
 
Lepší bude, když to budu ilustrovat na příkladu: řekněme, že jste chtěli udělat celá život něco 
speciálního, extravagantního. Tak například můj přítel sní o tom, jak půjde do obchodu s knihami a 
koupí nějakou hodně drahou knihu. Ne, počkejte, to není celé! Zaplatí, sebere ji z pultu a před očima 
prodavačů z ní vytrhne jednu ilustraci, třeba od nějakého Michelangela, po česku Anděla z Michle. 
Složí ji pečlivě na osmkrát, zasune do kapsy a zbytek knihy hodí - ještě v krámě - do koše. To je podle 
něho nejen vandalismus, ale i největší hřích, co vůbec může udělat, tak jako je třeba pro někoho jiného 



hříchem požádat manželky bližního svého (aniž by požádal statků jeho). 
 
Ano, i vy jste jistě někduy chtěli udělat něco speciálního, ale nějak jste se k tomu nedostali; hodili jste 
to prostě na backburner, jinak řečeno na zadní ploténku - ne páteřní, ale na kamnech - tam, kde se 
ohřívají věci tak dlouho, až se úplně usuší. Mluvíce o jídle, třeba jste si už dávno slibovali, že 
ochutnáte to či ono, že se nadlábnete anebo naopak prostě pojíte něco tak běžného jako jsou ústřice 
zapíjené kalifornským božolé (beaujolais pro ty sečtělé a ano, v Kalifornii pěstují i francouzské druhy 
vín). A když to neuděláte, tak vás to bude celý život trápit, věřte mi. Moje řešení je totiž velice prosté: 
jednou se prostě udržte a dejte si do nosu (to myslím jen obrazně). Nic nevadí, když na to padne půl 
výplaty, která by se dala využít daleko lépe - stojí to za to, věřte mi.
 
Ne, nebojte se, nejsem přítel přežírání - nesnažím se vám zničit zdraví, ani mě tajně nepodplatila mafie 
lovců perel, pardon, ústřic. Důvod, proč vás k tomu navádím, je daleko prostší. Řekl to už Oscar 
Wilde: "Jediný způsob, jak bojovat proti pokušení, je mu podlehnout". Navíc získáte celoživotní 
zkušenost, že syrové ústřice chutnají podobně jako syrová vejce, tedy nic zvláštního. jenže nejde jen o 
ten zážitek, ale představte si: vy se pak všude můžete chlubit, že jste pojídali USB - ústřice s 
božolé(m). V duchu si ovšem o svých posluchačích řeknete, že jsou to pěkní blbci, ale i to je nakonec 
cenný poznatek. Ale nepřehánět: čeho je moc, toho je příliš a v případě přejedení či přepití pak dochází 
k žaludeční neuróze, jinak řečeno k vyvržení přebytků, většinou na věřejném místě.
 
To vše samo o sobě je jistě závavné i poučné, ale ne zase příliš užitečné. Přiznám se, že jsem oněmi 
zasevzetími myslel spíše taková, která vám pomohou objevit hlavně něco ve vás, nějaký ten zakopaný 
talent, nebo naopak i dobrou stránku, prostě to, čeho byste se u sebe nenadáli. Kdysi jste například 
chtěli malovat - myslím obrazy, ne kuchyň - ale nějak vám to nevyšlo či co. Něco vám chybělo, třeba 
právě ten talent. Ale možná, že teď zjistíte, kde je vlastně zakopaný, vykopete ho a svět tím získá třeba 
nového Anděla z Michle. Nebo zjistíte, ke svému rozčarování, že naopak talent nemáte a to ještě včas, 
než můžete nadělat větší škody. Znám malíře, který to bohužel poznal až dost pozdě - to už byl slavný 
a nedalo se s tím nic dělat. A když náhodou zjistíte, že "talenta nět", tak zase "ničevo něpaděláješ", 
jinými slovy: nemůžeš nic pozkazit. 
 
Jenže když to teda nevyjde, proč to vlastně zkoušet, ne? Nenavádím vás tady k něčemu úplně 
zbytečnému? Pochopitelně, vy, co talent nemáte, mi budete spílat. Ale cožpak lze v životě chtít jen 
jednu věc? Chyba nebyla v tom, že nemáte talent, ale že jste se mýlili! Tak, a teď to víte a máte ještě 
celý zbytek života na to, abyste hledali dál! Na druhé straně vy, co talent máte a nevěděli jste o tom, 
máte zase celý zbytek života k tomu, jak ho dál vyvíjet či zanedbávat! 
 
Jestli jste jako já, máte ovšem těch přání víc. Já mám doma celou jednu skříň odložených přání - jak 
čas utíká, je mi jasné, že je všechny nestihnu, ale lépe některé, než žádné. I když najdu jedno, které za 
to stálo, pak to stálo za to. Řeknete si asi, co nám tu vykládá tautologie, neboli definice kruhem - ale v 
tom je ten vtip. Ještě jednou si tu s chutí zacituji: "It's not over untill it's over," říkají Američané, to 
znamená něco jako že nikdy není pozdě, dokud si sami neřeknete "dost". a neříci si dost je to nejlehčí, 
co znám.
 
Nemám tu na mysli, abyste se vraceli ke svým minulým předsevzetím z nějaké nostalgie nebo prostě 
jen za každou cenu. Některá ta potracená předsevzetí sice už dávno přebolela, jiná se k vám ale vracejí 
s důsledností chudého příbuzného. Ta budou jako sirotci zpívat před vašimi dveřmi o Vánocích či 
jiných svátcích pohody a nenechají vám spát. "Kdyby jsou chyby" - ale to už je dokonce české přísloví, 
to určitě znáte. Ale nebudu vás k ničemu přemlouvat, třeba na to ještě nejste připraveni. Jenže někdy si 
člověk před plánováním budoucnosti musí napřed vyrovnat účty s minulostí. Hlavně nikde neříkejte, že 



jsem vás naváděl, abyste trhali obrázky z knih - obzvláště ne, když už jste je zaplatili! Jako každý 
alibista, nechávám to prostě na vás. Já sám mám dost práce s doháněním toho, co zcela určitě už stejně 
nedoženu.
 
A to je to poslední, co vám ještě musím říci: nesnažte se dohnat to, na co už je pozdě. Hlavně ve 
vyšším věku. Já si například kdysi přál být zastřelen žárlivým manželem. K tomu už ale, jak se 
obávám, asi nedojde. Ale abyste mě špatně nepochopili - nejde o mně. Občas si totiž ještě zastřílím s 
členy místního střeleckého spolku a soudě podle jejich střelby, museli by po mně střílet pěkně dlouho, 
než byse strefili. A kdybych ještě kličkoval . . . ----------------------------------------------------------- --> 
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Do třetice do čepice. 
 
 

Stará přísloví mě vždycky fascinují: někdy svou 
moudrostí, jindy svou naivitou. Ne, rozhodně se nechci 
posmívat těm, kteří je vymysleli, byly to tehdy takové 
malé rady "do kapsy" a naše babičky to jistě myslely 
dobře. Vždyť jim to pomohlo překonat středověk, 
feudalizmus a dokonce i pozdní socializmus. To jenom 
my, tehdy ještě "mladí ležáci, (dnes už jen) staří žebráci" 
jsme nechtěli uznat, že "co se v mládí naučíš, ve stáří 

jako když najdeš" a pořád jsme do těch starých pravd 
museli nějak zlomyslně vrtat . . . 
 

Pravda, pro mnoho lidí byla přísloví a pranostiky něco jako Komenského Orbis Pictus, ovšem v hodně 
laciném vydání. Navíc to bylo anonymní: komu jste si mohli stěžovat, když jste vykopali jámu na 
mamuta a místo "kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá" vám tam spadla vaše tchyně? Počkejte, to je 
špatný příklad - proč by si pak někdo ještě stěžoval, ne? Podobně, když jsme jako kluci pokřikovali do 
lesa "ty vole" , protože "jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá"), tak s enic neozvalo, ale zato z něho 
vyběhl a hrozil nám sukovicí. 
 
Když už jsme začali rozum brát - lépe řečeno si ho jen půjčovat, protože krást se nemá - přišli jsme na 
to, že některá přísloví si dokonce protiřečí: je opravdu "ráno moudřejší večera" anebo je lépe raději 
"co můžeš udělati dnes, nenechávej na zítra"? Víc a víc nám bylo jasné, že záleží, jak říkával tuším 
Burián, na okolostojičnostech. Jenže i ty se časem změnily, neorá se už s voly, ale s lidmi a ani ta 
panenka už dnes v koutě také nesedí a když ano, tak tam sedí a pláče, že je ještě panenka. Přísloví "jak 

si kdo ustele, tak si lehne", zřejmě neuvažovalo, že také existují rodiče, kteří tu proceduru stlaní - v 
případě dnešní mládeže - raději berou na sebe. 
 
Díky lahvovému a plechovkovému pivu se už dnes sotva "tak dlouho chodí se džbánem pro pivo, až se 

ucho utrhne", i když se přiznám, že ani tehdy, kdy jsme jako kluci běhávali libeňským hasičům pro 
pivo (zatímco oni hráli nohejbal), se nikdy nic neutrhlo. Jen jednou se to málem stalo, ale nejednalo se 
o ucho u džbánu, ale o mé vlastní, když požárníci zjistili, že jsem jim cestou něco piva upil. 
 
Podobně "jez do polosyta, pij do polopita, vyjdou ti naplno léta" nám toho moc neřekne, jen to, že 
když se nebudeme přežírat či ožírat, tak to tu všichni vydržíme až úplně do smrti. Ale to tu většina z 
nás vydrží stejně, i bez toho polopita. A "kam nechodí slunce, tam chodí lékař"? Dnes už lékaři nikam 
nechodí a "kam nechodí slunce, tam jezdí ambulance" už tak dobře nezní. Anglické "One apple a day 

keeps doctor away" nám zase jen říká něco o době, kdy měli doktoři zřejmě tak malé platy, že se 
spokojili s jablkem a nechali vás na pokoji, i když ne zrovna na tom nemocničním. 
 
Jedna věc mě fascinuje: hodně přísloví je prošpikovano magickými čísly. Tak například "do třetice 

všeho dobrého a zlého" by naznačovalo, že když požádám někoho, aby mi půjčil peníze, tak mi je 



třikrát půjčí a třikrát ne. Moje zkušenost je jiná - ale co bych vám kazil iluze. Mně jde spíše o tu trojku: 
datuje se zřejmě už do doby pohanství a křesťanství ji má také. Co je vlastně na trojce tak zajímavé? 
To máte tak: řekněme, že chcete udělat průměr a máte jen dvě hodnoty. Pokud je jedna chybná, 
nemůžete se rozhodnout, když nevíte, která to je. U tří hodnot je to jiné: většinou jsou alespoň dvě 
stejné a je naděje, že také dobré. Že to nemusí platit? Pochopitelně, ale vykládejte to někomu, kdo je 
pověrčivý! 
 
Mně na tom přísloví hlavně vadí ta nezaujatost: dobré i zlé má stejnou šanci. Pokud se tim nemyslí, že 
třikrát můžeš být dobrý, ale pak zase musíš být třikrát zlý, aby sis to vynahradil, protože zase jiné rčení 
vece, že "pro dobrotu na žebrotu". Tady bych ale opravdu nesouhlasil: za prvé žebrota není nic tak 
zvláštního, aby se na ni člověk nedostal i bez té dobroty. Tak například i zlý továrník může 
zbankrotovat a popletená mládež ve službách jistého reverenda žebrá spíše kvůli jejich blbosti. Kam by 
ten svět dospěl, kdyby každý, kdo chce žebrat, musel být nejprve hodný? A když platí, že "řemeslo má 

zlaté dno", proč je pak "devatero řemesel, desátá bída" ? 
 
Číslo tři je magické i jinak: nikdy si prý nemá třetí člověk zapalovat od stejné sirky. Proč? Inu to je 
ještě z války: když si první voják zapálí, nepřítel to zpozoruje. Při druhém si zamíří, a ten třetí pak 
jsitositotně do roka zemře. Tak to alespoň říká ta historka. Taky se ale ten nepřítel nemusí strefit, že 
ano. Jenže i tak zase ten kuřák zemře třeba na to kouření, ale to by měl umřít i ten prvý či druhý voják. 
Ledaže by si nezapalovali cigaretu, ale jen svíčku, protože v noci je v zákopech zatraceně špatně vidět, 
když zrovan nestřílejí světlice . . . 
 
No a do třetice všeho dobrého? Mně když se někdy něco stalo dobrého, tak většinou ani jednou. To zlé 
se na druhé straně ovšem vůbec nezastavilo u trojky - jen těch pokut, co jsem dostal za rychlou jízdu! 
A abych pravdu řekl, ani jsem se moc neohrazoval a už vůbec jsem se nesnažil policistovi vykládat, že 
podle přísloví bych měl dostat nejprve tři pochvaly a pak teprve tři pokuty. Kdepak! Já se vám vsadím, 
že by ho ani nenapadlo to, že "moudřejší ustoupí" . . . 
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Opět pražská defenestrace.
(Recenze knihy Davida Brierleyho: On Leaving a Prague Window ) 

 

 

Je o něm známo, že žil v Kanadě, Anglii a teď se usadil někde ve 

Francii. A vsadil bych se, že také pobyl nějakou dobu v Čechách. 

Brierleyho nový thriller "On Leaving a Prague Window" to 

dosvědčuje nejen svým názvem, ale i detailními postřehy z českého 

života.

 

Jak titul naznačuje, někdo kdesi někde v Praze vypadl z okna. Ne, 

nejedná se o Honzu Masaryka, i když o něm v knize také jednou 

padne zmínka. Román se totiž odehrává v roce 1991 a jeho hrdina, 

kněz Alois Fulnek (ano, Fulnek a ne Fullneck , jak bychom od 

anglicky píšícího autora asi očekávali) je jakási česká varianta pátera 

z Chestertonovy "Nevinnosti otce Browna". Fulnek má Brownovu 

krotkost a mírnost, i když ne už tu nevinnost, jak se to vysvětlí v 

knize později.

 

V situaci, kde o jeho osudu rozhodují jeho představení (víc neprozradím) ho zavádějí vzpomínky na 

minulost do místa, kde studoval a byl později i zavřen - to když přeměnili seminář na vězení. Na 

přilehlém hřbitově se Fulnek potkává s Milenou Přerovou, milenkou novináře Václava Bodnára. 

Milena sem přišla hledat Václavův neoznačený hrob, případně i stopy, které by vedly k jeho vrahovi. 

Jak a hlavně proč chce Fulnek Heleně pomoci, to je ale otázka, kterou si musí položit on sám. 

 

Ale nemyslete si, že vyřeší případ silou holmesovské logiky, jak to dělával otec Brown. Thriller je 

přece podle definice kniha napětí a akce, a toho obojího nalezneme v knize poměrně dost. A tak se 

Fulnek zaplétá do situací, ze kterých ho sice nedostane pánbůh, ale zato všemocný autor. Přiznám se, 

že když jsem byl nedávno v Čechách, žádná podobná dobrodružství jsem tam nezažil. Ovšem 

připouštím, že jsem asi nebyl na správném místě ve správný čas . . . 

 

Ale věřím, že po přečtení knihy může "paranoia nutit člověka, aby se stále ohlížel za sebe", jak napsal 

o knize Sunday Telegraph. Také Observer zařazuje knihu "na úroveň Le Carrého", zatímco New 

Yorker zase tvrdí, že je to kniha "tough and witty", neboli drastická, ale vtipná. To poslední mohu 

potvrdit. Stačí dodat, že autor zná - na cizince - české poměry až překvapivě dobře. Svědčí o tom nejen 

narážky na korupci před i po sametové revoluci, ale třeba i na lustraci. A hlavně zná Prahu: vodí nás po 

ní zcela bravůrně a najednou si říkáte: vždyť on má pravdu, ono je to opravdu nalevo od toho mostu...

 

Ze všeho nejraději má asi Malou Stranu: je to vidět i z jeho předešlé knihy o Praze, nazvane 

"Czechmate" (narážka na check-mate, což zní podobně a znamená to šach-mat, ale spíše se tím míní 

něco jako "česká partnerka", která také v knize vystupuje). Některé pasáže v knize zní povědomě: 

"...říkej mi Alois, řekl, to stačí. Jméno Lojza ho totiž naplňovalo hrůzou..." někdy až legračně "...toto je 



socha svatého Františka. Ptáci ho pořád ještě mají rádi - podívej, jaké má bílé vlasy..." či ironicky 

"uniformy hradní stráže, za které by se nestyděla ani opera buffa". Ale Brimley si umí dělat legraci i z 

Angličanů. Na večeři U Tří Pštrosů prohlasí jeden z nich (rozuměj Angličanů, ne pštrosů), že je to 

poprvé, co vůbec jí pštrosa - a je taktně upozorněn, že je to bohužel jen kachna.

 

Co se jeví zpočátku jako odpočinková četba, se najednou bez varování změní na docela napínavý 

román a po jedné (či dvou?) vraždách a přiměřené dávce sexu konečně vyústí v překvapivý klimax se 

zcela logickým závěrem. Což je vlastně úplně podle návodu na profesionální thriller. A když autor na 

konec naznačuje, že dobrodružství otce Fulneka tímto nekončí, myslím, že se na ta další můžeme 

docela těšit.

 

Knihu vydalo nakladatelství Little, Brown (že by přece jen ten otec Brown?) & Company (Londýn a 

Toronto). Na obálce knihy je (jak jinak?) fotografie Prahy, tak jak se asi jeví někomu při pádu z okna. . 

. 
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O humoru, národě a Kanadě. 
 
 

Jednou se bude možná ve škole přednášet humor jakožto 
předmět povinný - čímž se ovšem z něho ztratí veškerá 
legrace - a propadnout z humoru bude jistě i velká 
ostuda. Zatím ale tomu tak není, a tak se nedivme, že 
pouze někteří lidé považují humor za něco nejen 
zábavného, ale i povznášejícího, ba přímo nutného k 
pocitu spokojenosti. I když už staří Čechové, kterým to 
myslelo kupodivu moderně, říkali, že "veselá mysl je půl 
zdraví". 
 
Ovšem jiné přísloví zase říká "čistota - půl zdraví" a 

jelikož se tím míní asi ta druhá půlka zdraví, tak to už bychom pak vůbec nepotřebovali lékaře. Nu 
nevím, někdy se to s tou čistotou přehání, například umývání drahých zesnulých, než je uloží k 
věčnému spánku, už jim na zdraví jistě moc nepřidá. Všimněte si prosím, jak je ta čeština jemná: 
neříkáme "zemřelých", ale "zesnulých", oni totiž jen "usnuli". A budou spáti až do soudného dne, kdy 
je vzbudí hlas trouby a Svatý Jan bude prohlašovat: "Vidíte, vidíte, já jsem vám to říkal už v 
Apokalypse, ale kdepak, na moje slova nikdo nedá..." 
 
Když už jsem tedy u těch, co nás opustili, je celkemtaké nelogické jim přát, "aby jim byla země lehká", 
proč taky! Na druhé straně přání "ať odpočívají v pokoji" má jasně ještě příchuť starého pohanství, 
zřejmě tu obavu, že se duch zesnulého bude ještě nějakou dobu potulovat po téhle zemi a bude je 
strašit. Napadá mi, že ale někteří lidé straší už za živa a tak nevím, jestli je tu vůbec nějaká záruka, že 
po smrti strašit přestanou.
 
Zmínil jsem se o češtině, ale pochopitelně každý národ má své slovní hříčky, žerty, humorné příběhy, 
případně i vtipy. Některé jsou pro jiné národy nepochopitelné, tak jako jsou vtipy železničářské 
nepochopitelné pro rybáře. A ano, jsou i vtipy, který se smějí jen Tibeťani a jiným zase jen Norové. A 
je to tak dobře. Jsou ale věci, kterým se smějí všechny národy: například blbosti jako takové, většinou 
ovšem jen blbosti těch druhých, ne jejich vlastní. Pravda, někdy se jim i to musí hodně vysvětlovat, ale 
o to srdečnější je pak jejich chechtot.
 
Je ovšem zajímavé, že ač všechny národy mají rády legraci, většinou ale nemají rády, když si děláte 
legraci z nich. Smysl pro humor není v tom, umět nějaký ten vtip vymyslet, ale hlavně umět také 
nějaký ten vtip přijmout od někoho jiného. Nemyslím tím ten vtip kopírovat čili šlohnout, ale nenaštvat 
se, když někdo žertuje o vás či na váš účet. Je ovšem těžké to nebrat osobně a říci si, že nůž má přece 
dvě ostří a jak se do lesa volá, tak se ucho utrhne. 
 
Některé národy si sice vymýšlejí i vtipy na sebe - jako důkaz své velkorysosti - ale říkat je smějí zase 
jen ony sami. To máte tak: národ, to je pro lidi něco jako nejvyšší pocta, něco jako uniforma po 



dědečkovi, co na tom, že jsou v ní často i moli. Jenže pro Marťany by už to naše lokální vlastnectví 
nehrálo tak velkou úlohu: asi by v nás především viděli lidi, to jest ne-marťany. Ovšem pokud by nás 
chtěli rozeštvat mezi sebou, stačilo by jim, aby u některých národů zvedli pocit vlastenectvi, který pak 
už lehce sklouzne - jak zkušenost ukazuje - na úroveň prachsprostého nacionalizmu či dokonce 
nacizmu. 
 

V Kanadě máme tolik národností, že jich tolik určitě neměl ani praotec Noe na své arše. Že tam žádné 
neměl? No tak vidíte, ještě tak to jich máme ještě daleko víc. My jich máme tolik, že na to dokonce 
máme multi-národnostní politiku. Jenže ta by nám byla málo platná, kdyby si tu lidé sami neřekli, že 
nás víc věcí spojuje než rozděluje. Co na tom, že nalevo ode mně bydlí Dán a napravo Holanďan? 
Každý z nás je totiž jen emigrant x-té generace a většinou sem utekl před něčím nebo za něčím. Ač to 
na nás nikdo nežádal, nechali jsme dobrovolně naše národnostní zavazadla doma, aby nám to 
nezavadzela. Ano, ty potrhané rance plné zlosti na naše bývalé nepřátele v tom vývalém světě a přivezli 
jsme si sem jen svůj jazyk a kulturu. A to není málo. Také pochopitelně i náš humor, ale ten prý nic 
neváží. Nadávat tady někomu do -čanů, -áků, -ců, -nů, -rů, -sů a -dů, to by tu znělo přinejmenším 
pitomě. Jsme prostě Kanaďané a ne žádní kořeni, kteří myslí jen na své kořeny.
 
Tak tedy o kanadském humoru. Smát se tu můžete téměř všemu a důvodů tu najdeme jistě víc než 
dost. Ono to totiž lidi, co mají smysl pro humor - a těch je tu dost - tady nějak sbližuje. Tak třeba sedíte 
na nějakém mítinku, kde se diskutuje nedodržení smluv dodavatele. Situace napjatá až k prasknutí. A 
najednou někdo řekne vtip; pravda, docela blbej, ale všichni se zasmějí a uleví se jim. Najednou se ten 
"hrozný" problém nějak degraduje na daleko menší, no však to není konec světa, vždyť každý uděláme 
občas chybu, atd., atd. Lidi se totiž radši smějí než mračí. Zkuste se pořád mračit: vsadím se, že za 
měsíc budete mít žaludeční vředy. Takže humor je i "dobrá medicina" a i když třeba ne ta slibovana 
půlka, jistě má na svědomí i veliký kus zdraví. 
 
Jako my máme české Kocourkovské, Kanada má svoje Newfies (Ňúfís, což je lidový název pro 
obyvatele Nového Foundlandu, Atlantické provincie). Anekdoty o nich vám ale neřeknu, neboť: 
1) mám ňúfíky docela rád 
2) se vždycky nějaký objeví, zrovna když začnu vyprávět nějaký ten ňúfícký fór. 
Povím vám ale tři originál kanadské vtipy , a pokud jste je slyšeli jinde, tak to byl určitě jen plagiát. 
 

Vite, jak se rozpozná Američan, Kanaďan a Angličan? 
 
- Američané jsou potěšeni, když si je ve světě pletou s Kanaďany 
- Kanaďané nemají rádi, když si je někdo plete s Američany 
- Angličana si ještě nikdo s nikým jiným nespletl... 
 

Stará paní Mac Allisterová zemřela a její čtyři synové ji snášejí v rakvi do přízemí. Najednou jeden z 
nich klopýtne, rakev jim vyklouzne, sveze se dolů po schodech a rozbije se o stěnu. Z rakve vstane 
oživlá nebožka a žije vesele ještě dalších šest let, než konečně opět zemře.
A zase ji její synové snášejí do přízemí . . . a pod schody stojí starý Mac Allister a volá: "Proboha , 

hoši - opatrně, jen opatrně!" 
 



Do baru v Albertě vstoupí cowboy Willy a poručí si čtyři sklenice whisky. Když vidí barmanův 
udivený obličej, hned mu vysvětluje: "To máte tak, jsme čtyři bratři, rozházení po celé Kanadě: Bob 
žije na Ostrově Prince Edwarda, Kenny v Britské Kolumbii, Frank v Manitobě, no a já tady. A protože 
máme k sobě tak daleko, dělám to takhle: dám si čtyři sklenky a jak je tak popíjím, je to, jako bychom 
tu všichni seděli a povídali si..."
 
Tak to pokračuje několik týdnů, až jednou přijde Willy a smutně povídá: "Dneska mi nalej jen tři 
sklenky!" 
"A copak, copak, jeden z tvých bratrů zemřel?" ptá se barman. 
"Ale ne, "povídá Willy, "já jsem přestal pít!" 
 

Nakonec jednu z Anglie, ta se mi ale skutečně stala: Když jsem tam byl naposledy, prošel jsem se po 
Trafouši a vzpomínal, jsem jak jsem tam přišel poprvé - utíkal jsem tehdy totiž do Anglie. Dostal jsem 
se do řeči - ani už nevím jak - se starším gentlemanem, jehož knir určitě pamatoval ještě Prince 
Alberta. Na jeho dotaz, odkud jsem, jsem mu pyšně řekl, že z Kanady. Chvíli přemýšlel a pak mu 
zasvitlo v očích a povídá: "Ach tak, vy jste z kolonií, že jo?" 
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Ještě coby mladík jsem si rád čítal v knize britského 
autora C. Northcote Parkinsona: Parkinson's Law 
(Parkinsonův zákon, první vydání 1957, já ovšem četl 
ještě v šedesátých letech už český překlad). Dnes, víc 
než čtyřicet let po tom, co kniha vyšla, jeho zákony 
pořád ještě platí. Tak například:
 
- Zákon rostoucí pyramidy - práce narůstá tak, aby 
vyplnila čas, který je jí k disposici (asi něco jako volný 
plyn, který se roztahuje, až vyplní prostor, který je mu 
vyhrazen) - Aministrativa všeobecně trpí chorobou 

zvanou nesvist t.j. 3 díly neschopnosti a pět dílů závisti. Ta rozežírá systém natolik, že nakonec 
nezbude než zaměstnance propustit, dát jim dobré doporučení a rozehnat je do celého světa. Budovu 
pak spálit a zem posypat solí.
 
Prní stadium - choroby se projevuje omlouváním vlastních a korporačních chyb. Vedoucí už neumí 
rozeznat schopné podřízené od neschopných, do firmy se přijímají hlavně příbuzní atd. 
Druhé stadium - cíle si všichni dávají malé a také je dobře plní. Vedoucí už nedělají žádné chyby - oni 
totiž nedělají vůbec. Všichni si pochvalují podnikovou kafeterii. 
Třetí stadium - je vlastně apatie. Štítky na dveřích pro nové zaměstnance se už nevyměňují, výtah 
nepracuje, do kanceláří prší, atd.
 
Smál jem se srdečně objevům profesora Parkinsona, kterého časopis Time nazval "Darwinem 
manažerské revoluce" a začal jsem srovnávat anglické byrokraty s těmi českými. To jsem tehdy ještě 
neznal byrokraty kanadské, které mi pak přiblížil ve své knize The Peter Principle (Petrův princip) 
jiný "byrokratolog", Kanaďan Lawrence J. Peter. Tvrdí, že "v hierarchii podniku se snaží každý 

zaměstnanec dosáhnout své hladiny neschopnosti", jinými slovy, snaží se být povýšen a to postupně až 
tam, kde už je zcela nekompetentní. Dr. Peter je tedy zakladatelem hierarchologie, vědy o hierarchiích, 
jinak řečeno o organizacích, které své zaměstnance řadí žebříčkovitě, podle řádu či stupně, ale hlavně 
podle pozice (pozor, ale ne schopnosti!)
 
On to také byl, který přišel na to, že neschopnost v oblasti lidského konání není žádná náhoda, ale 
zákonitý jev. Každý z nás má totiž svou hladinu neschopnosti, ovšem jako u skokanů do výšky, u 
každého je ta laťka trochu jinak vysoko. A jako ten výškař, každý se snažíme dostat co nejvýše. A tak 
jsme postupně povyšováni až na úroveň, kde už nic pořádného ani nemůžeme udělat.
 
Jako příklad Peter uvádí školu, což je pochopitelně nejen pravzor, ale vlastně i líheň budoucích 
byrokratů. Ale nebuďme nespravedliví: každý z nás se dá vycvičit na byrokrata a po-povýšit na 
jakýkoliv stupeň neschopnosti. Naše výsledky pak podle toho také vypadají. Ne, že bychom si to přáli - 
kdo by proboha chtěl být neschopný, naopak každý z nás by jistě chtěl být na svém místě kompetentní, 
jen kdyby mohl :-). Bohužel všemocný systém, ten starý moloch, si nás přeje mít inkompetentní, nikdo 



vlastně neví proč - snad proto, že si přeje zůstat jaksi beze změny. A tak se všichni inkompetenti snaží 
pracovat dál, defakto ovšem ale jen projevují činnost, i když si myslí, že opravdu pracují, a pokud ano, 
nadělají vlastně jen škodu.
 
Dr. Peter šel ovšem ještě dál - on hledal možná řešení tohoto problému, tohoto skoro bych řekl 
"dědičného" hříchu, ovšem jen taková, které by zároveň nezpůsobila zkázu systému. Jeho genialita mu 
umožnila, aby na to přišel: jediná možná náprava je degradovat každého zpět o jeden či více stupňů 

níže, kde byl ještě zcela kompetentní. Nevýhodou ovšem je, že se tak uprázní plno míst nahoře, 
zatímco metařů bude pak bude jaksi značný přebytek.
 
Přidávám se k slavným autorům svou trochou do mlýna. Vymyslel jsem totiž t.zv.Jansanův objev: 
"Byrokracie, jsa impotentní, se rozmnožuje pouze asexuálně, a to buď adopcí nebo adaptací". K tomu 
přihazuji hned dva axiomy: 
 
Adopcí míníme přijímání různých příbuzných, kteří ač mají podobné DNA jako pan ředitel či 
manažeři, ale většinou jen tu neschopnou část DNA. O to více jsou ale oddání vedení podniku. 
Určitým druhem adopce je přijímání jejich partnerů z golfu či jiné kuličkové hry. Také povyšování je 
vlastně adopce z nižší na vyšší hladinu a vyvyšování se je pak ovšem už jen sekundárním projevem 
daného povýšence. "Adopti" jsou pochopitelně dobří jako hlasovači ve správní radě, na nižší úrovni 
pak většinou jen jako špehové. 
Adaptace je proces, kdy se pracovník(ce) snaží napodobit své starší a povýšenější zaměstnance(kyně), 
za účelem zalíbit se, zapadnout do řady vyvolenců nebo prostě jen za příslib povýšení. Zmínění 
"adaptanti" sice nemají potřebné zlomky DNA, ale svou poslušností to plně vynahradí. 
 
Ano, byrokracie se nám tu pěkně rozmnožila a zatím, co jsme se nedívali, pronikla nejen tam, kde 
bychom ji nečekali, ale hlavně tam, kde bychom se bez ní docela obešli, to jest všude. Nahrazuje nám 
teď aristokracii, ať už tu vyhynulou po přeslici či tu zdegenerovanou po příjici. V žilách byrokracie 
ovšem nekoluje modrá krev, ale obyčejný modrý inkoust. Jinak je ovšem daleko horší: tam kde šlechta 
přece jen musela přemýšlet - hlavně teda jak nevyhynout - má byrokrat jen pravidla, nažízení, 
kartotéky plus osobní zlovůli. V poslední době nám narůstá jako zhoubný nádor též byrokracie 
počítačová, ne tedy, že by počítačům nějak rozuměla, ale umí je výborně používat jako coby zbraň. 
Tam, kde by sedmihlavá saň na nás sršela jen oheň, a staří byrokrati nás ubíjeli oběžníky, dotazníky, 
průzkumy, reporty a rozpočty, nás teď moderní byrokracie uníjí emajly, faxy, databázemi a 
videokonferencemi. A na rozdíl od aristokracie nám od byrokracie bohužel už nepomůže žádný dobrý 
doktor Guillotine.
 
Přiznám se, že jsem si jako kluk často hrál na piráty, místo abych třeba raději vyrůstal na poslušný 
úřednický dorost. Je to vina mých rodičů, kteří na mě šetřili a nekoupili mi takové pěkné razítko, jako 
měl Venca Štempl, jehož tatínek byl na dráze. Nikdy jsme se nedozvěděli, co na té dráze dělal, jenom 
že tam pořád byl. Možná, ža ani on Vencovi ten štempl také nekoupil, ale jen tajně nosil z práce domů 
a zpět. Venca ovšem byl na svůj věk velmi vyspělý: už jeho první věta coby batole byla: "Vlak přijede 
na kolej!". Později dělal Venca vrátného v nemocnici, kde bylo jeho úkolem nepouštět nemocné 
dovnitř a uzdravené ven. Nedávno jsme si na něj vzpomněl: v Torontě kdosi umřel v nemocnici na 
pohotovosti, protože něco neměl - pojištění, papíry, prostě štěstí nebo co. Zatímco se v registraci pořád 
rozmýšleli nad nerudovským "Kam s ním?", anděl páně se nad ním smiloval a čerti v pekle se už těší 
na ty byrokraty, co to způsobili. 
 
Škola mě ovšem nic závažnějšího nenaučila, ale to nebyla vina učitelů - po tom všem, co jim 
nařizovaly osnovy, už na ty důležitější věci prstě nezbyl čas. Později, to už na vojně, jsem poznal, že 



blbost nejen kvete, ale že se může i zelenat. Než jsem se naučil držet hubu a krok, bylo už bohužel po 
službě. Pamatuju, jak tehdy kolovala taková příhoda: na jakousi posádku přišlo memorandum, které 
ovšem všichni důstojníci podepsali, jako obvykle. Jenže memorandum se vrátilo s poznámkou: "Tento 

oběžník nebyl určen k vašemu podpisu. Prosím vymažte svůj podpis a podepište, že jste podpis 

vymazali."

 
Někdy jde důkladnost ještě dál a pro ty, kdo vniknou do duše byrokrata (ano, oni také mají duši, 
dokonce nafukovací), to je vždy zdrojem neuvěřitelné legrace. Na jedné sloužební cestě do Států k 
jedné supertajné firmě - mohu tady prozradit jen to, že její jméno začínalo jedním písmenem z 
abecedya že byla v Alabamě. Byl jsem tam certifikovat počítače a tak jsem každodenně procházel 
vrátnicí - přesněji řečeno: ráno vcházel, v noci vycházel. Ráno to bylo jednoduché: uvedl jsem té 
vrátnici, pardon vrátné, či lépe řečeno dozorčí či dozornici, všechna nutná data. Tedy své jméno a ještě 
něco, sex nebo co, už přesně nevím, a ke komu jdu - ona mu zavolala a pak mě kynula, vlastně jen 
pokynula, abych jako šel dovnitř. Dělali jsme často dlouho do noci, kdy už tam ta vrátná nebyla a tudíž 
ani pokyvovat - a tak jsem tedy vycházel s jedním místním inženýrem, který nás pak vždy oba odepsal. 
Jenže jednou zapomněl, testování nás oba jaksi dsot zmohlo a já mu to zapomněl připomenout. Druhý 
den, už už jsem chtěl se chtěl zapsat, abych od ní dostal ten pokyn, když jsem si všiml - hrůza hrůz - že 
nejsem "odepsán", takže bych byl teoreticky vevnitř vlastně jaksi dvakrát. Nemám rozpolcenou 
osobnost a snažil jsem se na to tu vrátnou upozornit. Místo, aby mě prostě odepsala, snažila se 
šoupnout odpovědnost na mě, což mě vždycky naštve. Pošoupla ke mně knihu, ukázala na tu linku, kde 
byl potvrzen můj včerejší příchod a řekla stroze: Podepište, jako že odcházíte a napište tam hodinu." 
Měla tam zrovna na zaučení nějakou dívku, kterou předtím zrovna trápila a tak snad jako revanš nebo 
abych se pobavit, jsem prostě začal trojčit. 
"Ba ne," povídám s úsměvem., "to nemohu, já už jsem přece venku, to bych lhal."
 
Byrokraty ovšem nejvíc naštvete, když se usmíváte, myslí si totiž, že se jim vysmíváte. V onom 
okamžiku se dokonce ani nemýlila. "Cože," otevřela hlasitě ústa, "vy se nemůžete podepsat?" Zřejmě 
nedovedla pochopit, že jí někdo může odporovat. 
"Ne prosím," povídám, hláskem člověka, kterého chytli, když si z muzea odnášel domů ukradeného 
brontosaura, "já nemohu podepsat, že odcházím, když už jsem venku, že ano. Podpisuje se na druhé 
straně a můj podpis by vlastně stvrzoval , že jsem ještě uvnitř, že ano a to jak vidíte, já nejsem. Já jsem 
totiž tady, tudíž nemohu být tady i uvnitř najednou." 
 
Dlouho jí to docházelo a já se tvářil smrtelně vážně, zatímco ta slečna co jí stála za zády, které to 
myslelo rychle, se už tiše chechtala. "Tak napište, že přicházíte," zakvílela zoufale. 
"To prosím také nemohu, protože já jsem oficielně ještě vevnitř, jak teda mohu přicházet?" Tato 
varianta známeho románu J. Hellera "Catch 22" mě začala docela bavit. "To bych prosím lhal, dodal 
jsem opět ďábelsky. 
Lhaní je ovšem pro byrokraty zakázané slovo, nesmí se totiž vůbec vyslovovat veřejně, jak jsem zjistil. 
Rozčilila se: "Vy jste se zapomněl odepsat!" definovala konečně svůj objev.
"Nikoliv," povídám, ale abych jí trochu pomohl, tak jsem dodal: "Víte, mě vždycky odepisoval ten 
inženýr, co ocházel se mnou.
"Jak se jmenoval?" vyhrkla vítězně."
 
Uvědomil jsem si, že když udám jeho jméno, tak ho dostanu do průšvihu a proto jsem řekl jen: "Gerard 
Depardieu". 
Byla to velká firma a tak ho dlouho hledala v seznamu, leč marně. "Tady nepracuje," řekla konečně 
otráveně, ale zároveň i podezřívavě. 
"No jo," ustoupil jsem ochotně, "možná, že se jmenoval Derobspierre nebo tak nějak, já jsem z 



Kanadya tak si ta jména těch lidí tady na oddělení pořád pletu." 
"A koho si tam nepletete?" zeptala se naivně.
"No jen toho vedoucího, co za mě ručí," nadhodil jsem, protože jsem věděl, že tam zrovna ten den 
není. Volala tam, opět marně a já ji popoháněl, že už jsem dávno měl začít testovat. Nakonec jsem jí 
nabídl variantu, že zalezu za pult na jeji stranu, tam podepíšu odchod, vylezu ven a podepíšu příchod a 
zalezu zase dovniř. Tedy hned dva nebo dokonce tři přestupky pravidel, nemluvě už o lhaní o čase, 
který dávno prošel. 
"Ale nesmite se divat, až budu podlejzat pult," varoval jsem ji. Nevěděla proč, a tak jsem jí vysvětlil, 
že kdyby se dívala, tak by mě musela za přestupky hned zatknout- pak se celá zblblá opravdu otočila, 
aby se nedívala. A oba jsme byli spokojeni: ona měla své podpisy a já se přesvědčil, že ještě u mně 
není nic ztraceno. Vyřešil jsme to elegantně a docela podle byro-pravidel. Možná, že si ještě nějaký ten 
štempl mohu koupit a třeba by se na mně ani nepoznalo, že nejsem rozený byrokrat! 
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Přiznám se, že jsem člověk, který nejde s davem. Koneckonců někdo 
takový musí být; už jen proto, aby se ti ostatní měli do koho navést. 
Navíc věřím, že celkový IQ (inteligenční kvocient) davu se rovná 
tomu nejmenšímu IQ v davu, jak už také kdysi kdosi objevil. 
Každodenní zprávy o možných katastrofických koncích naší planety 
mě vcelku zanechávají klidným: zatím se totiž ještě žádná předpověď 
nesplnila, a máme jich tu od počátku pravěku pěkných pár tisíc. 
Některé předpovědi se datují z doby, než jsme zjistili, že už nejsme 
centrem vesmíru, ale jen jednou z mnoha planet. U těch novějších 
předpovědí, si dokonce můžeme vybrat: buď se uvaříme díky 

skleníkovému efektu anebo zmrzneme v nové době ledové… 

 
Bojíme se o osud naší Země, která je to hlavní, a často i jediné, co nás 
všechny spojuje. Všimněte si, že ji píšu správně s velkým písmenem, 
jako to dělají astronomové a ne s malým, jako politici. Protože ti zase 
mají plné ruce starostí o ty své malé zemičky, na které se bohužel ta 

naše velká Země kdysi nějak pitomě rozdrobila. 
 
Ne tak ekologové, aneb jak se na západě říká, environmentalisté. Přiznám se, že ten druhý název se mi 
někdy plete s mentalisty, snad asi že obojí používají media, i když ti první hlavně masová a ti druzí 
spíše ta spirituální. Ano, ekologové myslí ve velkém, ti chtějí zachránit celou naši planetu. Nu proč ne, 
pokud to myslí upřímně, pokud jim nejde, jak se tady říká, jen o byznys. Ano, takto se to píše, mám to 
podle Pravidel českého pravopisu (1994) - i když, ruku na srdce, ve vybraných slovech po -b- ten 
"byznys" ještě nemají, zatímco značně méně používanou babyku ještě ano (mimochodem, nevíte, na co 
je babyka?). Ekologický byznys je totiž finančně velmi dobrý: nejenom, že nám zaplňuje stránky novin 
a regály knižních prodejen, ale i sedadla kin a přednáškové sály. Pozoruhodné je, že s přírůstkem 
ekologů se devastace lesů ještě navíc zvětšuje, alespoň soudě podle papíru, potřebném na ty všechny 
knihy o jejich záchraně. 
 
Ovšem výsledky různých akcí naznačují, že vyhráváme: jedna firma, kterou dobře znám, prohlašuje, že 
teď recykluje - t.j. dává do sběru a znovu použije - 30 procent všech použitých (rozuměj vytištěných a 
většinou nečtených) memorand, procedur a propagačních brožur. Co se ale už tolik nezveřejňuje je to, 
že toho ovšem vytiskne čtyřikát víc než před deseti lety, takže přes ty všecky úspory se spotřebuje 
přesto ještě víc stromů, než dříve.
 
Nicméně ty se také zase recyklují – moment, tady něco nehraje: že by se recyklovaly i stromy? Naštěstí 
(pro ně, ne už pro ty stromy) se tak daleko normální čtenář, kterému presentují tuto kamufláž, přece jen 
nedostane. Přitom má ta firma k disposici elektronickou poštu i elektronické ukládání dokumentů a 
vůbec by toho tolik tisknout nemuseli! Jenže za každou rozmnožovací mašinou musíme vidět 
byrokrata, že ano. Zatím jsem viděl úspěšné recyklování jen u voleb: kanditáti tam čtou stejné projevy 
a sliby rok co rok, pořád ze stejného papíru. Vlastně mě napadá ještě jedno recyklování: my je také 



pořád volíme a pořád ty samé politiky . . . 
 
Je ovšem mnoho jiných možností, jak zabránit decimaci stromů a to opravdu a ůspěšně. Každý týden 
mi hází jisté dítko školou povinné před dům balík papírových reklam, které nejen nechci, ale nikdy ani 
nečtu. Je to, jako by mi tam každý týden hodilo jednu ulomenou větev stromu - za rok je toho na jeden 
celý strom a tak to dělá všem občanům našeho města. Naše stížnosti starostovi se sice ve třech kopiích 
kamsi uloží do archivu, tam, kde už leží spousta starých ulámaných větví, pardon, papírů, ale nic se 
nemění. 
 
Naše planeta, kosmická loď, kterou jsme si vlastně ani nevybrali, si zatím krouží vesmírem vesele dál. 
Koneckonců brontosauři také vymřeli a Země to klidně přežila. Ti si ovšem nemohli pomoci - prý 
vymřeli na meteor - v našem případě bychom ovšem vymřeli jen na blbost. A přece: všude ve školách 
se dnes učí o přicházející zkáze Země a o brontosaurech. Průměrný školák si pak domů odnáší dvě 
hlavní vědomosti: 
 
a) musíme proti tomu rozhodně bojovat (i když přesně neví, proti čemu ani jak), a
b) za všechno může jenom starší generace. 
 
A tak se "bojuje", ale jen hubou a výsledky jsou pochopitelně spíše horší, než lepší. Kromě toho 
byznysu, který vzkvétá, ale to už jsem tady předtím naznačil. 
 
Před jistou dobou jsem byl konfrontován kamarádem mého syna, který mě přímo obžaloval, že za 
všecko mohu já. Já jsem prý byl ten, který mohl zachránit naši planetu. Tedy on nejmenoval přímo mě, 
řekl "vaše degenerace", ale jak jsme se později dohodli, tak mínil vlastně jen naši generaci. Bylo to 
slovo do pranice, protože mě násilně zařadil to mých vrstevníků (další slovo, které je mi záhadné). 
Začal jsem ale radši po dobrém, t.j. s přesvědčováním, stejně tak jako diplomaté nejprve vyjednávají, 
než se začnou fackovat.. 
 
"Ale ty přece máš motocykl, ne?" zeptal jsem se záludně.
Pochopil narážku a hned mě odbyl s pocitem myši, která vyzrála na past. "Ale s tím zase tolik té 
pollution nenadělám!". Zde musím vysvětlit, že termínem pollution nemínil noční poluce, ale 
znečišťování ovzduší. 
"Jenomže," řekl jsem, když jsem viděl, že je čas, aby spadla klec, "pokud vás to ve škole učili, tak se 
motocykl nedělá ze dřeva, ale jsou k tomu potřeba ocelárny, chemičky a gumárny, nemluvě už o 
rafinérijích nafty na benzin . . ." Došlo mu to hned, asi mu zbylo kromě té školní, umělé, také ještě 
něco z té přirozené inteligence. Ale motocyklu by se prý stejně pro blaho lidstva nevzdal a navíc by tím 
jedním motocyklem nic nezachránil. V čemž měl ovšem pravdu, ale právě z těchto malých pravd se 
pak slepuje velká lež. Napadlo mi, proč by se asi zrovna mě podařilo zachránit naši planetu, ale že 
bych ji naopak kazil, tak to teda zase ne! 
 
"Tím, že nás tahle všechny obviňuješ," povídám, "vlastně říkáš, že jsme to buď udělali úmyslně anebo 
z blbosti. Že jsme to udělali, to je fakt. Ano, zpočátku to byla nevědomost, pak už jen ignorování faktu. 
Ale úmysl v tom nebyl, to by byla bývala opravdová blbost. Co asi nevíš je, že už se s těmito problémy 
trápí naši vědci, inženýři a výrobci hezkou řádku let, a že jsme u mnoha věcí dosud nenašli 
ekonomicky přijatelná řešení. A jsou tady pochopitelně i jiné důvody." 
 
"Jakto ekonomicky přijatelné řešení?" zeptal se mě nechápavě. 
Udivila mě jeho naivita: "Tak například ten tvůj motocykl by pak stál víc než dvakrát tolik - a vy 
uživatelé si vynucujete nízké ceny. Nebo co dělat se všemi těmi plastickými obaly, které se vyhazují a 



v přírodě se pak samy nerozloží. Kolik by tohle asi stálo? Vlastně ne, tohle je špatný příklad," zarazil 
jsem se, na to přece už řešení máme, jsou to tak zvané "biodegradable" materiály a není to drahé. 
"Radši si vezmi saponáty," začal jsem znovu," ty znečišťtují naše řeky a kdybychom se snažili je tam 
rozkládat, znečistili bychom si řeky zase jiným prevítem." 
 
"A co takhle ty saponáty nepoužívat?" začalo mu to pojednou docela myslet. 
"To se ptáš špatné osoby; na to se zeptej pradlenek," snažil jsem se z toho vykroutit.
"Tak jak je to teda," pokračoval ten chytrák, "tak nemůžete je přestat používat nebo nechcete?" 
"No tam kde chceme, tam nemůžeme a tam kde můžeme, tak zase nechceme," musel jsem přiznat. 
 

Dohodli jsme se spolu tenkrát jen na tom, že my starší tady té mladé generaci nezanecháváme nejen ten 
problém, ale také i to, že budou muset najít způsob, jak to vyřešit. Ale uvažte, jaké ohromné možnosti 
před nimi stojí: oni nejenže zachrání naši planetu, ale ještě dokáží něco, co naše stará generace 
nedovedla! Navíc ji jim pak jejich děti nebudou moct vyčítat, že jim tu budoucnost tady pěkně pos - 
jak se to řekne? - no, postupně znečistili . . . 
 



Autor : Jan B. Hurych 
Název : PARADIGMATA 
Esej: BOJ O ŽIVOT, JAK HO JEŠTĚ NEZNÁME.   <11> 

 

Boj o život, jak ho ještě neznáme. 
 
 

Na naší zeměkouli zuří boj, o kterém se toho všeobecně moc neví. Je 
to totiž boj utajený, dokonce ještě víc, než Horníčkovy "Dobře 
utajené housle". A tak jsem si v titulku k tomuto článku mohl dovolit 
dvojsmysl: ano, jde o boj, jak ho ještě neznáme, ale i život, jak ho 
ještě neznáme. Je to totiž boj o umělý život (artificial life, zkráceně 
AL, nebo ALife), někdy též zvaný život "na bázi křemíku", na rozdíl 
od toho našeho, na bázi uhlíku. 
 
Ale nemysleme si, že se jedná o záměnu křemíku za uhlík v 
organických tj. uhlovodíkových sloučeninách, jak se to také kdysi 
navrhovalo. Brzo se totiž dospělo k názoru, že tahle záměna nebude 
pracovat, protože (a to mám od chemiků): 
• uhlíkový organismus používá ve velké míře kysličník uhličitý, 
kterýžto je plyn, zatím co kysličník křemičitý se vyskytuje jen jakožto 
látka tuhá :-) 
• dlouhé řetězce křemíku nejsou dost pevné 

• křemík není tak stabilní, díky velikosti jeho molekul Ne, jedná se o život, který je vytvořen v 

počitačovém prostředí křemíkových čipů, odtud tedy jeho název. Ale o ten hárdvér zde ani tak nejde - 
nový život je vlastně realizován jen pomocí softvéru. Ten se přitom projevuje tak, že má základní 
charakteristiky podobné těm, co má náš biologický život ( i když poněkud pozměněné): 
 
• spíše než o nějaký materiální předmět, jedná se zde vlastně o "druh existence" 
• schopnost rozmnožovat se (replikovat), a už klonováním či vytvářením nového (tj. ne zcela 
totožného) jedince 
• uskladňování a vybavování informace (tj.i genetické) 
• metabolický proces umožňující výměnu energie či informace nutné k životu 
• funkční interakce s okolím, ale ovšem i schopnost samostatného (zvenku neřízeného) projevu 
• závislost jednotlivých částí na celku a naopak 
• stabilita, tj. odolnost proti rušivým vlivům prostředí, ale na druhé straně i jistá závislost na prostředí 
• možnost měnit se, mutovat, případně i vyvíjet se 
• růst, expanze, případně i pohyb v daném prostředí 
• různé další vlastnosti (jako je třeba existenční zánik za určitých okolností (tj.smrt), dále schopnost 
napadat jiné životní formy, atd.) 
• já bych k tomu ještě přidal "určitý druh vlastní inteligence", ale o tom radši až příště - mám na to 
téma delší zajímavou korespondenci.. 
 
Asi se ptáte, jak se ten umělý život podobá tomu našemu. Nebudu vás napínat: podobá se mu velmi 
málo (viz název tohoto článku). Proč tedy vlastně mluvíme o "životě" ? To máte tak - nikdo nikde 
netvrdí, že existuje jen ten "náš" život. Je například vysoká pravděpodobnost, že v kosmu existují ještě 
jiné životy, které asi také nebudou příliš podobné tomu našemu. Jenomže my sotva budeme schopni 



během jednoho (rozuměj mého) lidského života potkat a studovat tyto jiné "tvory", zatímco křemíkový 

život už tu je. Žije si v kyber-prostoru počítačů, plazí se po disku, vegetuje v paměti a dokonce se i 
rozmnožuje. 
 
Ano, mám na mysli počítačový virus, o kterém říká Stephen Hawkins (Neznáte? Nápovím vám: je to 
Angličan, fyzik a nositel Nobelovy ceny), že je mu líto, že právě ta první forma křemíkového života 
musela být ta škodlivá. Některé viry si už dokonce vytvořily i svoje mutanty, většinou omylem, ale 
jistě už někdo přemýšlí o tom, jak je to naučit. Řeknete možná, že se tady jedná spíše o virtuální život, 
ale všichni víme, že následky jsou bohužel více než reálné... 
 
Výzkum ALife se ovšem nezabývá virusy (i když se od nich může ledacos naučit). Vědci se místo toho 
snaží vytvořit "organismy", které by se rozmnožovaly a vyvíjely jen tak samy od sebe. Protože aplikace 
takových systémů jsou prostě enormní: nejen že by znásobily rychlost a kapacitu našeho myšlení, ony 
by mohly opravdu "být chytřejší než jsme my". 
 
Jaké druhy forem ALife zatím známe? Odpověd na to je značně vyhýbavá: zatím jen ten publikovaný 
výzkum, což je podle mého odhadu méně než padesát procent toho, co se zatím objevilo. Ona se totiž o 
to (jak jinak?) hrozně zajímá především armáda - tak třeba na jednom místě se mi prostě a jednoduše 
omluvili, že nemají dostatečné povolení (security clearence), aby mi vůbec nějakou informaci mohli 
dát. Tak tedy uvedu jen ty "nejznámější" systémy: 
• celulární automat (CA), jehož autorem byl samotný John von Neumann, "otec" umělého života, 
známý ale hlavně jako matematik 
• Conwayova "hra života" (Game of Life), používající pravidla pro CA 
• polygony (PolyWorld od Larryho Yeagera, který obsahuje různé bytosti, t. zv. kreatury) 
• creations (např. od Toma Raye prostředí zvané Tierra - ne to není Zeměplocha - zahrnující nejen 
dravce a jejich oběti, ale i parazity) 
• fractals (fraktály), např. L-systémy s přirozeným růstem) 
• neural networks - neuronové systémy (doslova sítě, zkráceně NN), které dnes dokáží neuvěřitelné 
věci, dokonce předpovídat i na burze :) 
• fuzzy logic (o té si ještě možná někdy napíšeme více) 
• genetický algoritmus (založený na chování DNA, tj. genetické informace v buňce) 
• evoluční algoritmus (např. program Biomorphs od R. Dawkinse - jeje, dobrý den pane Darwin, vy 
jste tady zase?) 
• sem patří i teorie chaosu, ale o té ještě také někdy budeme mluvit 
• ty ostatní. Jestli se chcete pobavit, stačí si zasurfovat po Internetu (hledejte v Altavistě: "ALife"). O 
tom, zda se už mohou či nemohou tyto pokusy kvalifikovat jako "život", se názory zatím ještě liší. 
Většinou jsem se setkal s názorem, že to "ještě není ono". 
 
A jaké bude jejich využití, jestli (správně bych měl spíše napsat "až") se to podaří? Prostě fantastické - 
prakticky ve všech oblastech našeho života. Kdo bude první na trhu, může počítat se značným 
finančním ziskem - proto také ty tajnosti. Pochopitelně, efekt nebude vždy jen pozitivní, některá 
zneužití tady také jistě budou...Toto téma je ovšem značně široké - ale řekl bych i zajímavé. 
 
Jako obvykle, výzkumníci umělého života se ženou dopředu bez ohledu na možné následky - ale to se 
jim při takovém závodu sotva může vytýkat; je to přece závod o čas. Nám ostatním ovšem nezbývá, 
než osedlat naši bujnou fantazii a prostě a jednoduše počkat, jak se to všecko vyvine. Anebo ještě lépe: 
rychle se připojit k ostatním závodníkům... 
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Kosmické pověry včera a dnes. 
 
 

Začalo to všecko zcela nevinně: 22 července 1995 uviděl 
Alan Hale (z Nového Mexika, USA) v oblasti 
Saggitariuse jakýsi mlhavý bod. Po nějaké době se vrátil 
ke svému dalekohledu a hle, ten bod se trochu pohnul 
vzhledem k okolním hvězdám. Podobně v sousední 
Arizoně se Tom Bopp díval v té samé době na tu samou 
věc. A tak dostala ta kometa svoje dvojité jméno 
(Hale-Bopp, zkráceně HB, pro odborníky C/1995 01). A 
pak jsem ji náhodou uviděl i já, když jsem šel ráno v pět 
hodin s naším psem na procházku, a to jen tak prostým 
okem, dokonce i bez mých dioptrií...

 
Komety byly už v dávných dobách spojovány s něčím velikým: vždyť jedna z nich se také objevila, 
když se narodil Ježíš. Většinou ale přinášely zprávy hrozivé - mory, války, velké ohně, tak jak se to 
hodilo, ono se totiž vždycky něco najde. Co nám přinesla HB ale ještě nevíme: ono to "hrozivé" 
přichází většinou až potom. Ale podle staré tradice se určitě můžeme vsadit, že to moc dobré nebude:-).
 
Naposled tu byla v roce 2213 před naším letopočtem a bude tu zase - ale to si radši spočítejte sami, já 
už se toho stejně asi nedočkám :-). Když se tady tehdy mihla (řečeno obrazně, pochopitelně), nemohla 
ještě vidět ani Řím ani Athény. První egyptské pyramidy byly tehdy "jen" 400 let staré a ta největší, 
faraona Khufu (Cheops?), už také stála (byla postavena roku 2275 B.C.). Bohužel se nám nezachovaly 
záznamy o tom, jak byli staří Egypťané tímto "poslem bohů" uchváceni. Jisté je, že jakožto 
agrikulturní civilizace pozorovali noční oblohu hodně často a se zájmem, už kvůli kalendáři, ale také 
pro předvídání rozvodnění Nilu. Co se týká hvězd, někteří věřili, že představují duše mrtvých... 
 

Ale vraťme se k dnešní době a HB kometě. Ve srovnání s ostatními z poslední doby si HB stojí takto: 

i v té nebližší poloze byla a je od nás vlastně dál než ty ostatní (195 milionů km), nejblíže byla 
Hyakutake (asi 15 miliónů km) 

také byla nejpomalejší (158 tisíc km.hod), nejrychlejší byla Kohoutek - 400 tis. km/hod (nějak mi 
tady nesedí rod: nemělo by se říkat Kohoutice?). 

jasem předčila všechny - má z nich největší jádro (průměr 40 km) 

její doba oběhu byla se svými pár tisíci let někde uprostřed (Hailey má 64 let a kometa West má 
několik miliónů let) 

A co by se stalo, kdyby nedej Bůh (či nedej Kosmos) dopadla na Zem? Že je to vyloučeno? U HB 
určitě, ale zcela nedávno (1994) dopadla kometa Shoemaker-Levy na Jupiter. Vezměme si velikost: 



Tunguzský meteorit měl v průměru jen 70 m a nadělal jistě pořádnou škodu. Jiný meteorit, v Arizoně, 
měl v průměru 50 m a kráter po něm má diametr kolem 1200 m. Před 65 miliony let dopadlo kosmické 
těleso o průměru 8 km blízko Yukatánského poloostrova (kráter se našel, ale je teď na dně moře) a 
kvůli tomu prý dokonce zahynuli všichni dinosauři. Těleso o průměru 800 m by zvedlo prach tak 
vysoko a v takovém množství, že bychom měli celý jeden rok úplnou tmu. Naštěstí se to stává jen 
jednou za 100 tisíc let a pravděpodobnost kolize s tělesem velikosti HB komety je ještě daleko menší... 
 
Není tedy divu, že se o HB začaly vynořovat různé poplašné zprávy. Tak například to, že HB změnila 
dráhu vlivem Jupiterovy gravitace, dokonce prý se jádro rozpadlo na 5 či 6 kusů a zbytek (kolem 200 
asteroidů) se žene na naši Zem. Největší z "rozpadlíků" dostal hned název "Companion" (Společník) a 
držel se jako ostatně i ty ostatní v blízkosti jádra. Začalo se také šuškat, že NASA a JPL (známá Jet 
Propulsion Laboratory) přestaly publikovat fotografie HB - prý se musí nejprve vyhodnotit a podobně, 
což přivodilo i otázku: co to před námi vlastně schovávají? 
 
Korunu tomu nasadil Chuck (Charles) Shramek, astro-amatér z Texasu, který vyfotografoval cosi, co 
vypadalo jako Saturn (SLO - Saturn Like Object), neboť to mělo něco jako je Saturnův disk a hned měl 
také o tom v radiu intervjú. Nic nepomohlo, že Alan Hale dokázal, že si Chuck vyfotografoval jednu 
silnější hvězdu v blízkosti HB a údajný "disk" vznikl pouhou difrakcí, díky sekundárnímu zrcadlení 
(což většina amatérů ví). 
 
Toho se ovšem hned chytli další "experti" a hlavně ufologové a hned v tom viděli létající talíř s deseti 
tisíci "aliens" (bytostí z kosmu) na palubě, tedy UFO, které se prý schovává za HB kometu a podle 
některých ji dokonce i "řídí". A tady se začaly názory drasticky lišit: jedni se věřili, že aliens přicházejí, 
aby si některé pozemšťany odvezli s sebou "do lepšího světa", jiní se domnívali, že dobře nařízená 
kometa dopadne na Zem či se přinejmenším její ohon "otře" o Zem a spálí vše na jejím povrchu ohněm 
či jedovatými plyny. A ještě jiní citovali Apokalypsu Sv. Jana, která říká: ... a když třetí anděl 
zatroubil, velká hvězda přelítla s nebe, planoucí jako pochodeň, dopadla na zem...a mnoho lidí 
zahynulo ve vodě, neboť tato byla tou hvězdou otrávena". 
 
Jiní zase tvrdili, že se blíží rok 2000, kdy má dojít ke konci (případně obrodě) světa, neboť i např. 
kalendář Mayů má skončit ( a tudíž naša Země) v roce 2012. Astronom R.C. Monglard dokonce 
vypočítal, že se - díky chybám v našem kalendáři - nejedná o rok 2012, ale 1997! 
 
Když jsem tohle všecko na WEBu četl, napadlo mě napsat oběma: jak Halovi, tak Shramkovi. 
Shramek mi neodpověděl - asi proto, že jsem se ho v jedné z mých otázek impertinentně ptal, co se 
stalo s jeho SLO objektem a kde že teď je (už se totiž nikdy neobjevil). 
 
Alan Hale si zase zprvu nebyl jist, jestli také nepatřím k "Šrámkovcům" a zda ho jen tak nezkouším - 
ale pak se vše vysvětlilo a celou naši korespondenci si můžete přečíst v Amberzinu, sekce Dimenze. 
Hlavně mě tehdy zajímal jeho názor na možnost kolize HB se Zemí a zda by se informační media (a 
možná i vlády) neměly více zabývat vyvracením všech těch pověr a proroctví zkázy. 
 
Co dodat? Snad jen to, že asi za týden po mojí korespondenci s Alanem Halem se po světě roznesla 
smutná zpráva o masové sebevraždě 39 členů sekty Heaven's Gate (Nebeská Brána) z Kalifornie. 
Viděl jsem na WEBu fotografii jejich haciendy - jmenuje se to Rancho Santa Fe a je to v okrese San 
Diego. Ta fotografie mi také připomněla těch pár dní, co jsem kdysi blízko San Diega strávil a věřte, je 
tam tak krásně, že si ani nedovedu představit, jak by vůbec někdo mohl chtít takové místo opustit... 
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Hra na tichou poštu. 
 
 

Nikdo neví, kdy či kdo to začal. Vím jen to, že asi před dvěma roky 
nám po podniku naše sekretářka z osobního namejlovala, že se 
poštou plíží nový virus, zvaný Good Times a že kdo poštu otevře, 
tomu se buď:
 
a) vymaže jeho disk
b) jeho disk spálí, poškodí anebo zničí
c) navíc, pošle-li poštu dál, totéž se stane dalším adresátům a jejich 
rodinám.
 
Moje první reakce byla, že si tady někdo dělá legraci a rozeslal jsem 
po podniku poštou, že se v deset hodi n budou zaměstnanci očkovat 
proti novému počítačovému virusu, každý ať se dostaví osobně do 
kafeterie a přinese si s sebou dva předformátované floppy disky.
 
Předpokládal jsem, že se lidé ze srdce zasmějí, ale když jsem pak v 

deset nahlédl do kafeterie, stály tam čtyři oběti s disketama v ruce a jeden starší zaměstnanec, který se 
jim snažil vysvětlit, že o tom management nic neví. Bohužel mě spatřili a chtěli vysvětlení: 
pochopitelně mě poznali podle zpateční adresy na mém emajlu. Pak si mě zavola l můj vedoucí a řekl, 
že si nemám dělat legraci z lidí. Hájil jsem se, že ten blbý vtip začala sekretářka z osobního oddělení, 
ale bylo mi řečeno, že ona to udělala z dobrého úmyslu (rozuměj z naivity). Nacož jsem pravil, že k 
onomu očkování by stejně nedošlo, neboť ještě nemáme vakcínu na blbost, čímž jsem si u bossa také 
nešplh.
 
Příští týden mě lidé zastavovali a tvrdili mi, že dotyčná zpráva není vůbec žádný hoax, ale že je to 
možné a že jejich známí, atd. atd. Přešla delší doba a dostal jsem pak z druhého konce Kanady tj. z 
prérií , dopis o podobném "virusu", tentokrát nazvaném Join the Crew (JtC, neplést s jinou zkratkou 
"Jára the Cimrman"). Pro větší efekt se tam odvolávali na IBM, Microsoft, Navy a Nasa či co. Už jsem 
chtěl celý případ hodit do šuplíku, když se na AmberZinu objevil dotaz na JtC, který zřejmě zasáhl i 
země království Českého. Pobrouzdal jsem se po Netu a nestačil jsem se divit... 
 

V záplavě černobílých zpráv - ve všech světových jazycích, z nichž 98 procent ani neznám - jsem se 
dočetl všechno možné: některé tvrdily, že je to blbost, nebo naopak, že se to jejich přítelkyni skutečně 
stalo a vymazal se jí přitom disk (kromě jiných věcí, které asi už dávno vygumované měla). Přitom je 
zřejmé, že i když se ty dvě věci staly hned po sobě, tj. otevření pošty a vymazání disku, samotná 
pravděpodobnost, že se jednalo o zákonitý vztah příčiny a následku by byla asi taková, jako kdyby jí 
při otevírání pošty zaklepal na dveře blahoslavený Bill Gates. Nuž jaké to škody může vlastně virus 
napáchat?
 



Vraťme se k historii. Podobných hoaxů se objevilo na e-mailu mnoho, takže dnes už asi nikdo neví, co 
bylo dříve: vejce nebo slepice. V našem případě bychom měli říkat "vejce nebo vejce", protože tyto 
hoaxy jsou si podobné - inu jako vejce vejci. Všecky se také tváří starostlivě, totiž že mají na mysli jen 
vaše dobro. Virus se prý množí jen asexuálně, většinou mailforwardem (předáváním dopisu dál), takže 
to varování prý honem pošlete svým přátelům (-kyním) a milenkám (-cům). Všechny ty výstrahy mají 
hrozivé scenário a přesně vám popíší problémy, která vás čekají. Není náhodou, že se hrozně podobají 
oněm řetězovým dopisům, které vám vyhrožují, že když nepošlete 33 motlidbiček svatému 
Antoníčkovi Paduánskému, že vás bude žrát pakostnice nebo kostižer, nemluvě už o tom, že 
nevyhrajete příští týden sedm miliónů v loterii. A jako tento řetězový dopis narůstá i náš hoax a s 
časem na sebe nabírá nový materiál, jako proslavená chrobákova kulička, nebo, chcete-li, jako zpráva 
při "tiché poště". 
 

Chcete důkaz? Tak varovný dopis "Join the Crew" (JtC) se prý nejprve objevil na 
Ayeka@ix.netcom.com a to na začátku minulého roku. Ale nenamáhejte se, už jsem zjistil, že adresa 
neexistuje. Ve své první verzi virus jen vymazával disk, později už někdo přidal ještě všecky "email 
directories" a nakonec se automaticky rozesílal všem vašim známým. Tedy virus neobyčejně nadaný a 
učenlivý. Také se měl vázat (?) na součástky počítače a učinit je "neschopnými práce". 
 
"Good Times", který je daleko starší, jen smazával disk, později i poštu. Občas se ještě objeví, zřejmě 
je nesmrtelný jako blbost lidská. Cituje to jako svůj zdroj zpráva z AOL (America on-Line).
 
"Penpal Greetings" je jen darwinovská odnož Good Times, která brzy zanikla. Vynikala varováním, 
že "zatímco čtete infikovaný dopis, virus už vám zatím infikoval boot sektor a je už pozdě". Působil 
obzvláště na lidi s velkou představivostí.
 
Virus "Returned or Unable to Deliver" je standartní fráze, kterou se vám vrací nedoručitelná pošta a 
ano, přílohy je přitom nutno otevřít (viz dále o přílohách). Dopis vás varuje, abyste tyto attachmenty 
neotevírali. Je to poněkud vtipnější a také nebezpečnější hoax, kterému ale nenalétnou ti, co už někdy 
dostali vrácenou poštu. Čímž neříkám, že není možno poslat dopis s touto hlavičkou..
 
"buddylist.zip". Virus prý cestuje jako attachment a když ho otevřete, kompjútr nejprve kiksne a když 
ho znovu nastartujete, všecko vám smaže z disku. Jedna verze cituje také legendárního přítele, kterému 
se to stalo. Všimněte si, že tyto hoaxy se snaží vzbudit důvěru hlavně u lidí, kteří tomu nerozumí.
 
"Hairy Palms" (doslova: Chlupaté dlaně, asi podle známého infantilního vtipu) údajně zabije váš 
hotsync, and vaše pilot RAMs budou "usmažené". Vynikající quazitechnický žargon.
 
"Irina" byla původně interaktivní novela vydavatelství Penguin Books (U.K.), jejíž reklama budila 
zdání, že takový virus existuje. Když zjistili, že to lidé berou vážně, vydali opravu, ale to už se Irina 
rozjela po světě, chci říci po Netě, přesněji řečeno dopisy varující před ní.
 
"Win a Holiday", tj. Vyhraj(eš) dovolenou. Tento virus potvrzuje Darwinovu teorii, že příliš blbé 
odrůdy vymírají. Autor dopisu zřejmě neměl příliš velkou fantazii, změnil jen titul a vše ostatní už tu 
bylo.
 
"E-Flu" (E-chřipka, zřejmě míněnio "elektronická"), poměrně nový hoax, je vzácná výjimka: jde totiž 
vyloženě o vtip, kterému může uvěřit jen někdo, kdo věří úplně všemu. Z dopisu cituju : 



" E-Flu virus nahání strach, protože - ač se rozmnožuje z počítače na počítač- může se také přenést 
přes klávesnici na člověka. Dobrá zpráva je, že Pullmerova Univerzita Mediciny (?) už na své WEB 
stránce zveřejnila metodu, jak se můžete sami očkovat doma a to na 
http://ww4.choice.net/~dhawk/pullmer/vaccine.htm Říká doslova: "Pozor: jestli jste nedávno obdrželi 
e-mail od Gary Kendalla nebo od Dave O'Briena, proveďte hned očkování."
 
Gary a Dave jsou první dvě oběti, co jsou v úvodu dopisu jmenováni, že už tu chřipku chytili - zřejmě 
jde o legraci ze skutečně žijících osob, neboť se uvádí i instituce, pro kterou pracují. Na té samé 
webstránce je také seznam těch, co už tu chřipku chytili. Tady tedy máme JtC ad absurdum :).
 
Ale vraťme se zpět ke JtC. Už v srpnu minulého roku Bruce Burrell z University of Michigan varoval, 
že se jedná o hoax a přesto se ještě teď ta zpropadená crew objevuje. Že by ji ještě někdo živil? Co to 
vlastně je Crew? Podle slovníku se jedná o posádku, partu, možná i tým. V angličtině slovo velice 
běžné, skoro stejně běžné jako slovo "screw", které má ovšem významů víc.
 
Tak na Netu např. najdete Crew jakožto dobrovolnou skupinu z College of Computer Science, Murray 
State University Crew (zkratka MUScrew ), Crew Voyažerů a nedivme se, že také existuje i ve Star 

Treku t.zv. BOP Crew (Birds of Prey, čili Draví ptáci), která hledá loď, co se Klingonům ztratila. Je 
jich prostě mnoho, ale při hledání autora to nepomůže, neboť nikdo z nich to neudělal. Ať totiž JtC je 
nebo není virus, jim by tahle reklama jen uškodila, neboť by se jejich poště každý vyhýbal. Že by to 
tedy byla pomsta někoho jiného? Koneckonců ale pomsta na kom? Na ubohých sekretářkách, které pak 
chudinky ze strachu neotevírají už vůbec žádnou poštu?
 
Česká Pohoda Home Page píše: " Nedělejte ze sebe hlupáky! Pokud k vám takový pěkný e-mail 
dorazí, doporučuji udělat dvě věci: Můžete jej prostě a jednoduše smazat nebo vrátit zpět odesílateli. " 
Našly se i jiné dopisy, které ve snaze dělat si z JtC legraci, tvrdily, že "zatímco čtete tento dopis, 
všechna informace na vašem hardisku mizí do nenávratna, všechny vlasy na levé straně vaší hlavy 
vypadají, a všechna slova ve vaší paměti (rozuměj lidské) se vymažou. 
 
A coy@informatik.hu-berlin.de dokonce píše: "Tzz, tzz, warum haben Sie dies Mail trotz Warnung 
geoeffnet? Sehr unvorsichtig. Gluecklicherwiese ist dies nur die Light-Version des Virus, die 
Systemzeit verstellt." (Což je, jestli se nepletu, asi německy).
 
Ano, lidé na Netu jsou vtipní a samotný vtip je v tom, že žádný JtC virus neexistuje, vlastně víc než to: 
tento varovný dopis je sám totiž "virus", lépe řečeno mem (memes), abych použil nomenklat uru 
Richarda Dawkinse, britského evolucionisty. A že může napáchat možná větší škody než skutečný 
virus. Nevěříte? 
 

Našel jsem také na WEBu jeden zajímavý dopis. Psalo se v něm, že situace není tak jednoduchá, že 
možnosti jsou a např. Java Applets, atd, atd. Byl to zajímavý názor, už proto, že to nebyla obvyklá 
zlatá střední cesta, ale něco, co je mi víc po chuti, ono staré rabínovské:"Pravda je jinde", jinak řečeno, 
ta třetí dimenze ve sporu dvou, kteří se hádají. 
 
I zamyslel jsem se, jak se říká, přímo hlavou. Ano, vzpomínám na onu známou aféru s virusem pro 
wordprocesor Word, jinak též zavaným WinWord virus. Word dokumenty totiž obsahují makra, tj. 
mikroprogramy, přímo v textu. A otevřete-li text xxx.doc, nebo yyy.dot, můžete z něho rozběhnout i ta 
makra. Ty tam dali stvořitelé (všimněte si prosím, jakou k nim mám ůctu) wordprocessoru Word 



úmyslně, tj. v dobrém úmyslu, aby se ušetřila práce při různých operacích jako je třeba formátování, 
psaní indexů, stylů a podobně. Tato makra jsou t.zv. exucatebles, kde jednou komandou spustíte celou 
řadu dalších. Ovšem ty další jsou ale jen z předem určených komand, takže jak by to mohlo...No jo, ale 
proč tedy Microsoft super-rychle přišel s opravou? Vlastně co to povídám, s jakou opravou? Byl to jen 
další program, který vás předem upozornil, že dotyčný dokument má makro a že je na vás, jestli ho 
chcete otevřít - takový program by dokázalo napsat i dítě školou povinné.
 
Jednou si mě šéf zavolal, že dokument, který jsem mu poslal, má wordovský virus. Zavolal jsem 
administrátora, ten zavolal svému zástupci, ten zase jeho zástupci a nakonec mi přišel part-time student 
a po půlhodině mě ujistil, že tam virus nemám (což jsem věděl už na začátku, ale co dělat, máte-li 
takového šéfa?). Celý vtip byl totiž v tom, že MS "upozornění" mělo tu drzost, že ač pouze našlo, že v 
dopise je makro, drze tvrdilo, že tam může být virus, kteréžto "může" můj boss ovšem přehlédl, neboť 
bossové mohou všechno.
 
Takže už tu máme jeden historický virus JtW (Join the Word), proč by tedy nemohl být JtC? A nápady 
se mi hrnuly: když ne virus v textu, tak co kdyby v příloze (attachmnetu)? Jistě, ale vy ho nejprve 

musíte otevřít, tj spustit. No jo, ale co když omylem na něj kliknu a už jede - např. MS Mail, Internet 
Mail anebo BJJM Mail (Bůhví Jaká Jiná Mail) to tak mají. No já bych to úmyslně neudelal, ale takový 
devadesátiletý netizen (občan Netu), co se mu ruce třesou, ten jo... A co takhle mail, která si sama 
otvírá přílohy? A co browsery, které mají e-mail? A vůbec, co když downlouduju něco ze stránky 
WEBu a je tam skrytý virus? A co všechny ty nové browsery, kterých je na shareware stránkách každý 
den zase pár nových? A co když neúnavný (a perverzní) programátor napíše takový poštovní program, 
kde se to spustí úplně samo?
 
A nevyprovokuje to naše tvrzení, že to je hoax, zrovna někoho k tomu, aby takový poštovní program či 
browser udělal? A když mi softvér na PC spíná hardvér, proč by ho nemohl i spálit? A vůbec: když se 
virus šíří forwardováním (t.j. předáváni ošty dál), co když je zakletý zrovna v tom varovném dopisu 
JtC, který navíc chce, abych ho zase forwardoval dál?
 
 
 

Svět počítačů je jiný, než ty naše světy, které už známe. Co jinde nejde, u počítačů jde. Kdo kdysi 
vůbec věřil, že jednou bude umělý (softvérový) život, počítačové virusy, umělá inteligence a 
inteligentní stroje? Když Dawkins ve svém programu mohl napodobit Boha - pardon, co to říkám - 
Darwina, kde jsou vůbec nějaké meze?
 
Napsal jsem tedy vedoucímu teamu Virusbusters (Virusobijců) na Michiganské Univerzitě, výše 
jmenovanému Bruceovi Burrelovi (už tady měl exkluzivní interview o ztrátě dat , v 11 čísle 
Hurontarie 1998) a měli jsme spolu živou a užitečnou emajlovou diskuzi. Nakonec se uvolil, že mi dá 
interview, ve kterém to shrneme. A co víc, t.zv. exkluzivní, tj. kde AmberZine má prioritu (tedy že 
bude první, pokud jste neměli v "pionýře" latinu). Bruce ho totiž chce otisknout i jinde - jeho 
klasifikace problémů s poštou je totiž nejen vyčerpávající, ale i nová a unikátní.
Poznámka: Článek jsem napsal v roce 1996, a jak vidíte, už tehdy jsem leccos předvídal. Co mě 
nenapadlo, bylo to, že sám Microsoft by napsal program Outlook, který se stal skvělým bacilonosičem, 
že hakeři neustanou, dokud nás nedostanou a že i v naší apadlé vesniččce se budou na pultu u oprvaářů 
hromadit počítače s vymazanými disky. Ale to netušil tehdy ani Bruce a to je nějaký expert . . . 
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Proč jsem se nestal politikem. 
 
 

Vidíte, taková jednoduchá otázka a já na ni nemám odpověď. Přesněji 
řečeno mám, ale je jich víc a nevím, kterou bych měl vybrat. Kdybych 
byl politik, tak bych tenhle problém neměl: tady bych použil tuhle 
odpověď, támhle zase támhletu, zítra tu třetí, pozítří tu sedmou ...
 
Ne, nejde mi o zesměšňování politiků, na to si úplně stačí oni sami. 
Zajímá mě jen, proč jsem se k nim nedal a zda jsem vlastně někde 
neudělal chybu. A tak to, co jsem tu napsal, je zároveň taková 
zpověď, litování hříchů a hned si také přidám rozhřešení. První 
odpověď, která mi napadá je, že jsem měl:
 
Absolutní nezájem o politiku. 
Už od dětství jsem trpěl nutkáním hodně povídat. Dokonce jsem 
jednu dobu také učil, ale tam to bylo lehké, neboť studenti mě museli 
vyslechnout a navíc ještě se mnou souhlasili - snad v domění, že by 
jinak nedostali zápočet. Já jim tu domněku nevyvracel, snad z 

pohodlnosti, snad proto, že mám rád, když se mnou lidé souhlasí. Navíc se u nás dával zápočet hlavně 
za prezenci, jen semtam také za výsledky a někdy i za to, jak dalece čitelné byly jejich zápisky. 
Děvčata to měla lehké, protože ta uměla psát krasopisně.
 
To povídání, kterému se vznešeně říkalo pedagogika, mě tehdy velmi bavilo. Na druhé straně se mi ale 
nechtělo pořád lidi poučovat, neměl jsem na to dostatečně velké ego nebo co se to vlastně k tomu 
potřebuje. Mezi učením a poučováním je rozdíl v tom, že poučovatel je stoprocentně přesvědčen, že 
má pravdu jen on a nikdo jiný, anebo přinejmenším že on má tu největší pravdu ze všech. Poučování je 
v klinickém slova smyslu vlastně duševní porucha a v lidském slova smyslu blbost. Jenže poučovatel 
to neví a trik je v tom, že my zase nevíme, že on to neví a on pak vesele a nerušeně poučuje třeba i 
masy. 
 
Kdosi to asi už řekl přede mnou: "Blbost je vlastně nevyléčitelná." Ano, blb sice přestává být blbem, 
už když pozná, že je blb, ovšem pokud je ještě blbem, nemůže ale poznat, že jím je, tudíž nemůže jím 
ani přestat být - je to takový Catch 22 (viz kniha Josepha Hellera). Čímž je to dokázáno, neboli Quod 

erat demonstrandum, jak říkával náš profesor matematiky, když nevěděl, jak dál. A od nutkání 

poučovat je už jen krok k poučování apozději i k nutkání oblbovat, což je vlastně samo politikaření.
 
Vím, že bych na to nebyl dobrý. 

To na rozdíl od politiků, kteří to o sobě nevědí a tak se z nich postupně stávají tak zvané osobnosti 

veřejné (tady je zajímavé, jak se význam toho slova rozšířil, dříve se používal spíše pro veřejné, tedy 
vykřičené domy). A jak to vím, že bych na to nebyl dobrý? Po pravdě řečeno, já to tak docela 
stoprocentně nevím, ale na rozdíl do politiků si myslím, že lidstvu jen prospěje, když to nebudu 
zjišťovat v praxi.



 
Vyučil jsem se v jistém oboru, 

takže se - asi jako každý jiný hňup bez fantazie - živím prací. Myslím si totiž, že politici jsou lidé, kteří 
nic pořádného neumí, a tak se místo práce musí živit jinak. Mám na to prosím i důkaz: většina politiků, 
když skončí svou veřejnou kariéru, se živí dál jen pomocí svých konekcí, pokud ovšem předtím 
neskončí ve vězení, že ano. S tou prací se ale asi mýlím: kdybych byl politik, tak bych věděl, že dneska 
se už stejně nikdo tou poctivou prací pořádně neuživí.
 
Chyběla mi touha spasit lidstvo, 

která politikovi pomáhá šplhat se nahoru, aby tam, pohodlně usazen, mohl vykonávat svoji 
spasitelskou funkci. Že přitom dělá kopance, to mu nevadí: on ví, že každý jiný by to dělal hůř. Protože 
si to ale myslí všichni politici, dostáváme se tak k logickému paradoxu, že ne jeden, ale všichni politici 
se na to místo hodí nejlépe, i když každý z nich by to dělal hůř, než kterýkoliv z ostatních.
 
Nechtělo se mi pořád ohlupovat lidi. 

To je ovšem jen výmluva - mě se chtělo, ale jaksi jsem se bál následků. Už v mládí jsem zaregistroval, 
že mi to jde docela dobře, šlo jen to trvat na určitém tvrzení dostatečně dlouho, tak dlouho, až ostatní 
začnout pochybovat o té pravdě. Také jsem to několikrát zkusil a řeknu vám, je to nebepečné - když 
vás prokouknou, dochází často i k ublížení na těle.
 
Daleko lepší se to ovšem dělá v davu, v davu se jaksi všechno myšlení navzájem ruší, takže dav pak 
navenek vypadá, že vůbec nemyslí. Tak se stane, že se pak všichni jednotlivci jaksi natočí jedním 
směrem jako molekuly ve zmagnetovaném železe. Zmagnetizovaný dav se pak s jinými 
zmagnetizovanými davy buď přitahuje, nebo odpuzuje. Patříte-li ovšem mezi obyčejné železo, oba tyto 
magnety - pardon, davy - vás pak mohou přitáhnout, přesněji řečeno shltnout. Zmagnetizovaný člen 
hlavu ovšem najednou začne nějak ztrácet mozkovou hmotu. Zmagnetizovaný dav se pozná podle 
toho, jak všichni souhlasně kývají hlavami: to je celkem pochopitelné, protože prázdnou hlavou se 
kývá opravdu lehce.
 
Pedagog či demagog? 

Na demagogii, tj. tento proces zmagnetování, jsme všichni hodně náchylní, podobně jako na chřipku, a 
to ať už se jedná o vysokoškolského profesora nebo o ty, kterým se škola tak líbila, že si ji celou 
odseděli v obecné. Hlavní zbraní demagogie jsou totiž sliby. Čím to je, že i když se tisíckrát 
zklameme, věříme slibům znova a znova? Studoval jsem - soukromě - některá odvětví slibologie a 
zjistil jsem, že lidská bytost nemůže existovat, aniž by alespoň něčemu nevěřila. A my nejen že věřit 
musíme, my dokonce věřit chceme a ještě si myslíme, že věřit slibům patří k hlavním svobodám 
člověka. Zatím jsme ovšem jenom naprogramováni, že když nemáme čemu věřit, tak si už něco k 
věření vymyslíme.
 
Pak přijdou volby. Kdysi jsem v Oakville zneužíval své svaté právo volit, ne k volbě, ale k hloupému, 
skoro bych řekl školáckému žertu. U uren (myslím volebních) totiž sedí babičky - dobrovolnice - které 
vám mají ochotně pomoci a to také - opravdu ochotně - dělají. Tváří se, jako kdyby v těch urnách byly 
zpopelněné ostatky nějakých svatých. Opatrně jsem se jich zeptal, jestli se jich něco mohu zeptat. Bylo 
to ovšem zcela nelogické, protože už tato moje otázka byla jaksi bez dovolení. Ale bábušky, 
rozradostněny, že se jich vůbec někdo na něco ptá, mě ochotně pobídky, abych se nerozpakoval. 
Nerozpakuje se teda a drze v ruce drže (ano, s přechodníkem) všecky ty kandidátky, zeptal jsem se 
nevinně, jestli nemají ještě nějaké jiné, lepší, kandidáty.
 
Babičky mě s klidme moudrého stáří ujistily mě, že to je vše, co mají, že lepší kandidáti nejsou. To 



ovšem byla jen polovička pravdy: oni tehdy nebyli ani žádní horší kandidáti, že ano. Jedna věc mě 
přesto na slibech zaráží: ač na ně nevěřím, pořád je ještě rád dávám...
 
Revoluce mě nelákají. 

Co to s tím má co dělat? Rád vysvětlím. Jednou jsme byli v Itálii, byl to výměnný zájezd s italskými 
studenty. Navštívili jsme také Florencii a pochopitelně jsme se zastavili i na známém náměstí u sochy 
Davida, jehož bezbrannost chtěl Michelangelo zřejmě naznačit relativně miniaturními genitáliemi. Na 
náměstí pod loggiemi sedělo pár studentů a každý si pilně čítal v malé rudé knížce. Přistopil jsem k 
jednomu a povídám:"Mao?" a on na to: "Si, si".
 
Tato historicky důležitá, ale historiky dosud nedoceněná konverzace mi vysvětlila celou tragedii 
lidstva: někteří studenti, místo aby se učili, si radči čtou různé maocetungovoviny a následkem toho 
neznají integrály a propadnou u zkoušek. Protože pak ovšem nic pořádného neumí, začnou dělat 
revoluce a jelikož neumí stavět, začnou tedy alespoň bourat. To jim ale jde kupodivu velice dobře a tak 
jsem zjistil, že takovou politiku můžet vlastně dělat každý. Dokonce i ti, co ty zkoušky udělali, protože 
ti mohou pak bourat ještě lépe a radostněji; příklady na mě nechtějte, nerad bych někoho vynechal. 
Hned mě tehdy také napadlo čistě politické řešení: musíme prostě všechny studenty nechat projít u 
zkoušek a těm slabším doporučit, aby ve svém oboru raději nepraktikovali, ale radši šli dělat něco 
nenáročného, jako třeba vedoucí oddělení.
 
Nejsem fatalista, 

a věřím, že určité věci se mohou ještě víc zkazit, když se dělají špatně. To v politice neplatí anebo na 
to politici prostě nevěří. Pravda, matka příroda dokáže mnoho věcí napravit a každý politik vám bude 
tvrdit, že bez něj by to bylo určitě ještě horší. Že by to mohlo bez něj být naopak lepší, to už ho 
nenapadne a napadne-li ho to, k vyslovení téhož už u něj nedojde.
 
Historický zákon korupce a erupce 
jsem pochopil, když jsme jako kluci podpláceli hlídačova syna, aby nám otvíral branku do sadu, kam 
jsme pak chodili na jablka. Ovšem jen do té doby, než na to přišel jeho otec, kasičku s našimi úplatky 
mu sebral a peníze propil. Když vystřízlivěl, dal na bránu nový zámek a ve výbuchu spravedlivého 
hněvu syna zpohlavkoval. Korupce prostě vede k erupci a absolutní korupce pak k erupci absolutní.
 
Z historie víme, že i ti nejupřímnější snahy politiků skončily fiaskem. Tak např. Napoleon, hrdina 
francouzské revoluce, si brzy z hesla "Liberté, egalité, fraternité!" nechal jen tu fraternitu a začal hned 
svým bratrům rozdělovat různá království. V dvacátém století máme takových napoleónků už tisíce. 
Ano, je to zákonité a kdo leze do politiky a pak říká, že nevěděl, jaká je to hrozná špína, ten je buď 
ignorant nebo lhář - anebo se nikdy v životě nemyl. Rozhodně to není člověk, který by měl řídit naše 
věci veřejné, jinak řečeno nám všem společné.
 
Poslední v řadě, ale ne v důležitosti, 
je důvod zcela prostý: nikdo mi k politikaření nedal příležitost. Rodiče mě k tomu nevedli a z knih s 
eto nenaučíte. Dokonce se obávám, že jsem byl na politiku líný a je mi to teď nějak líto: představte si, 
kam bych to byl býval třeba dotáhl! Pochopitelně by tu byly i nevýhody - nikdy bych už nenapsal třeba 
takový článek, jako je tento... 
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Pohledy vzhůru. 

 

 

Když jsem byl ještě malý hoch, lehával jsem rád v trávě 

a díval se vzhůru, nebo jak se říká, přímo do nebe. Nade 

mnou pluly mraky, ptáci - tuláci nebeští - kroužili 

dokola nebo přelétávali modravé dálavy, slunce se 

pomalu šinulo po obloze, semtam se objevilo i letadlo, a 

by zase brzo zmizelo za obzorem. Bylo to, jako bych se 

mi otevřel jiný svět, nová dimenze. Všechno totiž 

vypadá přímo ze země úplně jinak: tak se to asi musí 

jevit platýzovi, který má oči na vrcholku hlavy. Místo 

obličejů lidí vidíte jen jejich brady, hlava skoro žádná, 

ale zato mají všichni dlouhé nohy. Však také dělají 

pořádně dlouhé kroky, takže se zdá, že to je na nich to nejdůležitější. 

 

Lidé se kdysi dívali hodně na nebe: hledali tam různá znamení a když něco uviděli, honem s tím 

pospíchali domů, aby to sdělili ostatním. Pak se ale začali dívat vzhůru méně a méně. A proč ne: jak se 

stěhovali z jeskyň do hradů a později do malých domků či nízkých bytů, nahradil jim to vysoké nebe 

relativně nízký strop, který se postupem času ještě více snižoval. Náš život se stal věru přízemním: 

většinou se pohybujeme po zeměkouli v rozmezí nula až dva metry. A dnes se už lidé rozhlížejí po 

nebi jen proto, aby viděli, zda nebude pršet nebo jestli se neblíží nepřátelské bombarďáky. Jen vysoké 

stropy chrámů jim občas ještě připomínají nesmírnou dálku vesmíru, která se nad nimi klene. 

 

Nerozumějte mi špatně, takový strop je ohromná věc, ovšem jak pro koho. Ne každý byt má na stropě 

malby jako Sixtinská kaple, většinou je jen jednobarevný a monotonní, semtam prasklina či zatoulaný 

pavouk a to je vše. Znám to dobře: jako kluk jsem hodně stonal a kromě čtení a zírání na strop se v 

nemocnici nedá moc jiného dělat. Kromě umírání; to jsem nezažil, ale říkají, že prý to není nic, na co 

se člověk může nějak zvlášť těšit - naštěstí se to často neopakuje. Zato v přírodě, tam můžete koukat 

nahoru hodiny a hodiny a pořád je tam něco zajímavého. Ať už to jsou zelené baldachýny stromů, nebo 

pohled nahoru na Alpské velikány, to jak kde. 

 

A ta výška má ještě něco jiného - je to takový pocit svobody. Pravda, někteří lidé si v tom prostoru 

připadají nějak malí, jiným ale ani to nestačí a sní o letu na Měsíc nebo ještě dále. Já jsem skromný: 

mě stačí lehnout si do trávy a zadívat se do mraků. A vysoko nahoře letí hejno racků k Huronskému 

jezeru, jen tak, bez pohybu křídly, tiše klouzají ve světle slunce, které se pomaloučku kutálí na západ. 

A zdá se mi, jako bych se vznášel s nimi a slyším slova básně, kterou jsme kdysi recitovali ve škole:



Po modrém blankytu bělavé páry hynou, 

lehounky větřík s nimi hraje;

a vysoko - v daleké kraje

bilé obláčky dálným nebem plynou

a smutný vězeň takto mluví k nim:

 

Vy, jenž dalekosahlým během svým,

co ramenem tajemným zemi objímáte,

vy hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe,

vy truchlenci, jenž rozsmutnivše sebe,

v tiché se slzy celi rozplýváte,

vás já jsem posly volil mezi všemi.

 

Kudy plynete u dlouhém dálném běhu,

i tam, kde svého naleznete břehu,

tam na své pouti pozdravujte zemi.

Ach zemi krásnou, zemi milovanou,

kolébku mou i hrob můj, matku mou,

vlast jedinou i v dědictví mi danou,

širou tu zemi, zemi jedinou! 

A vidíte, někdy musí člověk jít pár tisíc mil, až někam daleko za moře, lehnout si tam do trávy a 

podívat se nahoru do nebe, aby pak teprve tu báseň pořádně pochopil. . . 
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50 let českého Oskara. 
 
 

Minulý týden jsme viděl v televizi americký film. 
Pravda, to by nebylo nic neobvyklého, protože 
většina filmů v kanadské televizi je amerických. Ani 
to, že film byl z roku 1948 není nic tak vzrušujícího. 
Když vám řeknu, že ten film se jmenoval The 

Search, tedy něco jako hledání či pátrání a že v 
hlavní roli byl Montgomery Clift, nemyslím, že by 
vás to moc zaujalo. 
 
Ale co když vám povím, že malého hocha ve filmu 
hrál český chlapec Ivan Jandl a že za to dostal 

zlatého Oskara, prvního českého Oskara vůbec? Věřím, že o tom v Čechách ví poměrně málo lidí, i 
když jsem o tom našel detaily hned na čtyřech stránkách na WEBu. Mám na mysli americký WEB, ne 
ten český, protože tam jsem nenašel zatím nic.Ale i na těch cizích stránkách, kde něco bylo, byla 
poznámka: "Sorry! Nemáme žádná osobní data o Ivanu Jandlovi." 
 
Pravda, když v roce 1965 vyhrál Oskara film Obchod na korze, objevila se v českých novinách malá 
noticka o prvém Oskarovi a Ivanovi, a když vloni opět vyhrál Oskara český film Kolja, předpokládal 
jsem, že se někdo opět zmíní o Ivanovi a dá mu poctu, kterou si nepochybně zaslouží - koneckonců 
nebylo těch českých Oskarů zase tak mnoho. Bohužel se tak nestalo, alespoň se to neobjevilo v 
novinách, co vycházejí na Netu. A je to opravdu škoda: bylo by zajímavé porovnat oba filmy: v obou 
jdou důležité, vlastně hlavní, dětské role a v obou případech se jedná o chlapce, kteří ztratili svou 
rodinu. 
 
Znal jsem Ivana osobně. Vyrůstali jsme oba na předměstí Prahy, zvaném Libeň a chodili jsme do stejné 
školy. Byl to křehký, pomenší chlapec, měl blond vlasy a hodně hrál šachy. A dobře. Byl také členem 

Dismanova rozhlasového souboru a hrál v několika rozhlasových hrách. Tam ho také našel režisér 
Fred Zinnemann pro svůj film. Ivan mi o tom vyprávěl, jak točili ten film v poválečném Německu a 
Švýcarsku. Pamatoval si například, jaký dojem na něho, chlapce, který vyrůstal za války, udělala 
například skutečnost, že měli všude pro něj a ostatní herce dostatek jídla, dokonce i švýcarskou 
čokoládu. 
 
Film Search je historie českého chlapce Karla Malíka, který byl během války odtržen Němci od své 
rodiny. Americký voják Ralph Stevenson, kterého právě hraje Clift, pomáhá malému Karlovi jeho 
rodinu najít. Je to příběh jednoduchý, ale vůbec ne banální, díky výbornému hereckým výkonům obou 
herců. Montgomery Clift dostal Oskara za vedoucí roli a Fred Zinnemann za režii. Dokonce ani Ivan 
nepřišel zkrátka, cituji z výsledků uveřejněných na WEBu:
 
"Čestné a jiné ceny: Ivanovi Jandlovi, za vynikající dětský herecký výkon roku 1948, jako Karel Malík 

ve filmu Search - miniaturní sošku Oskara." 



 
Pamatuji si ještě, jak se mi jednou Ivan zmínil, jak nějací pání na hranicích, oblečeni v civilu, kapali 
Oskarovi na hlavu kyselinu, aby viděli, je-li soška skutečně ze zlata. Bylo už totiž zrovna po 
komunistickém puči a zatímco ve filmu všechno neštěstí Karla Malíka skončilo happyendem, utrpení 
jeho představitele, malého chlapce Ivana Jandla teprve začínalo. Samotný příběh, který se ve filmu 
odehrává, by sotva mohl dát komunistům záminku k cenzůře a přesto byl film čtyřicet let na indexu. 
Proto jsem ho také poprvé uviděl až v Kanadě. 
 
Ivanův jediný "zločin" byl v tom, že to byl film americký a že v něm hrál - a snad i to, že dostal cenu 
od "kapitalistů", mu asi nejvíc ublížilo. Pořád byl nějak pronásledován; slyšel jsem, že musel opustit i 
univerzitu, dokonce pracovat v nějakém lomu a léta diskriminace ho tak připravila o možnost vyvíjet 
jeho herecký talent. Po roce 1968 jsem slyšel, že opět pracoval v českém rozhlase, ale pak zase musel 
do výroby a nakonec se mi ztratil úplně. Jestli ho někdo znáte a uvidíte ho, pozdravujte ho prosím ode 
mne a pogratulujte mu k padesátému výročí jeho Oskara. 
 

Poznámka: Po uveřejnění tohoto článku v Neviditelném Psovi jsme dostal mnoho dopisů, jeden až z 

Brazilie. Z těchto dopisů jsem se také poprvé dozvěděl, že Ivan v roce 1987 zemřel, zapomenut všemi. 

Bylo mu tehdy padesát let . . . 
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