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AUTOR : ©Karel Šlajsna
NÁZEV : ZAKÁZANÁ ARCHEOLOGIE.

Ačkoliv měl pan Däniken své předchůdce ( např. Velikovského, Bergera) , přesto mu nelze upřít to, že
to byla právě jeho kniha Vzpomínky na budoucnost, která zažehla oheň v srdcích mnoha jeho
následovníků. I když obsahovala řadu chyb, které autor vysvětloval mladickou nevědomostí a v
pozdějších vydáních je vypouštěl nebo opravoval, mnoho lidí oslovila právě pro svou prostou
horoucnost..

Náhle, jakoby odnikud se vyrojily celé zástupy laických
badatelů a začaly zdánlivě jistou a utříděnou vědu obracet
naruby. Není divu, že vážení vědci se tomu začali bránit a
reagovali podrážděné jako vosy, kterým někdo rozbíjí
pracně vybudované hnízdo.
Vypočítávat všechny ty nálezy a artefakty, které se zjevně
nehodí do doby z které mají pocházet nelze-byl by to
předlouhý seznam. Stejně tak jako je po celém světě
rozeseto mnoho staveb s jejichž účelem či způsobem stavby
se to nezdá být zcela v pořádku. I mnohé kresby a sochy
dávají tušit jakousi spíše technickou než náboženskou
povahu.
Těchto indicií je tedy mnoho, ale přesto to oficiální historiky nechává v klidu a tak vlastně vznikla
paraelní archeologie a historie. Ta předpokládá kdesi v dávné historii lidstva
1/ návštěvu lidem podobných mimozemšťanů ( Däniken, Stichin)
2/ existenci dávné vyspělé a později zničené civilizace (Farkas, Donnatelly,)
3/ civilizaci značně vyspělejší žijící s námi v paraelní dimenzi ( A.Hruška)
4/případně míchající tyto teorie ve více či méně chutný koktail (Wiesner)
Nečekejte, že se k některé teorii přikloním - každá totiž má své slabiny o nichž autoři cudně mlčí a
„nevhodná fakta“ buď zcela opomíjejí, nebo tvořivě upravují a opracovávají.
V tom právě vidím jeden z důvodů, proč zatím jednotný šik klasiků tak lehce odolává i když jejich
vysvětlení bývá mnohdy ještě bizarnější než názor laiků. Celý spor tak dostává nechtě komický podtón
i když je v podstatě tragédií. Myslím si totiž, že teprve poznání pravé minulosti lidstva nám pomůže
zcela otevřít dveře do budoucnosti. Jsou to spojité nádoby, kde na jedné straně je zatím velký dluh.
Co dělat?
Když pan Däniken psal svou první knihu v polovině šedesátých let m.s. oslovoval i oficiální vědce a

doufal v jejich pomoc. V posledních knihách pak už jen zklamaně konstatuje, že k posunu v myšlení
dojde snad až tehdy, kdy současná generace vědců vymře a nahradí ji nová-jinak smýšlející. Vzhledem
k tomu, že v posledních letech začíná mít lidstvo zcela jiné starosti, vypadá to na dlouhodobý a
truchlivý pat.
Záhadologické literatury je tolik, že i ten nejstručnější výčet by zabral mnoho místa. Krom zde
zmíněných autorů jistě v každé knihovně najdete spoustu titulů, které stojí za přečtení.

AUTOR : ©Karel Šlajsna
NÁZEV : PITVA MIMOZEMŠŤANA PO JEDENÁCTI LETECH.

Když se tento film objevil, říkal jsem si, zda to bude onen tolik potřebný konečný důkaz, který nám dá
odpověď na všechny otázky kolem záhady UFO. Nestalo se tak a pochyby trvají.

Nejsem lékař, abych dokázal posoudit způsob jakým je pitva
prováděna. Ostatně, je vůbec možné běžné postupy aplikovat
při pitvě mimozemské bytosti? Nejsem ani filmový trikař, aby
dokázal odhadnout co je a nemusí být pravé. A tak mi nezbývá
než abych postupoval jinak. Pokusil jsem se o to z průběhu
událostí a tehdejších zpráv ( zejména v Magazínu 2000).
První zpráva se objevila v M 2000 v srpnu1995. Podle ní
hudební producent Ray Santilli v USA pátral po filmových
dokumentech na kterých by byl zachycen mladý Elvis Presley. Dostal typ na jednoho kameramana, ale
ten, když se na něj obrátil, ho překvapil tím, že mu místo toho nabídl film na kterém je pitván
mimozemšťan. Santilli neměl dost peněz a tak se vrátil zpět do Evropy a hledal sponzora. Když se mu
konečně podařilo dát peníze dohromady, přivezl do Evropy několik kotoučů filmu, které byl poprvé
promítnuty v Londýně. Místo nadšení však u odborníků vyvolal spíš řadu dohadů a nedůvěru a to i
přesto, že Santilli dal část filmu k dispozici výrobci- firmě Kodak, která určila možnost stáří podle
kódu na rok 1927-47-67.
Protože výhrady vůči pravosti filmu se množily, zorganizoval Santilli interview s kameramanem, který
pro tento účel přijal přezdívku Jack Barnett. Zda došlo k podivné události- ztroskotání UFO, tak jak ho
Barnett popisoval se totiž nemohlo stát 4-6. června 1947 na Brazelově ranči. I další okolnosti se
mnohým jevily jako velmi nepravděpodobné a tak důvěra v pravost filmu ještě klesla. Ale mezitím se z
prodeje videokazet stal velký byznys.
V tomto momentě se do věci vložil Michael Hesemann- muž, který se vynořil jaksi odnikud, začal
vydávat knihy a již zmíněný časopis Magazín 2000 a pasoval se na jakéhosi guru všech záhad. Začal se
zasazovat za pravost filmu. Když později přijel do Prahy na svou přednášku, udělal tu chybu, že vyzval
diváky k diskuzi. Poté co dostal z obecenstva několik nepříjemných otázek, vzpomněl si náhle, že
kamsi spěchá. Sebral honorář a zmizel nejprve z Prahy a poté co rychle ukončil veškeré své aktivity i
ze světa.
Jak jsem již psal, mnohé z toho, co Barnett vyprávěl vypadá hodně nepravděpodobně- zejména to, že
by bylo umožněno civilnímu kameramanovi tak ledabyle zacházet s přísně tajným materiálem.
Dnes jsou přijímány tato alternativy:
1/ film je pravý, stejně jako mimozemšťan

2/ film je opravdu z r. 1947, ale je to podvod připravený tehdy tajnou službou
3/ film je novodobý podvod vyrobený za účelem zisku peněz od zvědavých či důvěřivých lidí.
Osobně si myslím, že možnost 3/ můžeme škrtnout. Předpokládám, že by se podvodníci lépe připravili,
aby jejich historka byla věrohodnější. Zůstává tedy možnost 1/ a 2/. Konspirologové jsou přesvědčeni,
že onen zmatek byl vytvořen zcela záměrně,( neboť je známo, že pravda se nejlépe schová mezi dvě
lži), aby tak vznikla šedá zóna nejistoty. Podobná situace zde už totiž byla, když se objevily dokumenty
známé jako MJ12. I ony byly kýmsi anonymním poslány (také!) filmovému producentovi Jaime
Shanderovi( respektive svitek nevyvolaného kinofilmu), který neměl přímou vazbu na nikoho ze
známých UFOlogů.
I tady dodnes není rozhodnuta pře zda jsou dokumenty pravé nebo jde o podvod. Účelem pro vytváření
této šedivé zóny může být to, aby tak bylo možno zpochybnit i vše ostatní kolem záhady UFO, nebo
aby bylo šikovně odvedena pozornost od jiných skutečností, které mají zůstat skryty. K vytváření jistě
přispěli i další podivné osoby. Jen namátkou: Carlos Miguel Allene nebo Alec Bielik.
Je těžko říci nakolik jsou blízko skutečnosti, nicméně za úvahu stojí to, že film je objevil z hlubin času
jakoby náhodou právě, když se začalo mluvit o tzv. únosech šediváků.

AUTOR : ©Karel Šlajsna
NÁZEV : BÁJEČNÝ ŽIVOT V DIVOKÉ PŘÍRODĚ!

Milý deníčku! Konečně se mi podařilo splnit mé dávné přání a já budu žít uprostřed té pravé a
nezkrocené divočiny, tak jak jsem o tom vždy jen snil.

U nás na Zemi už vlastně existuje jen v přísně střežených
rezervacích a chybí tu ten bezprostřední kontakt s přírodou. Ve
městech ze skla a plastů jsme jen částečkami v soukolí civilizace, ale
já toužil od mládí být mužem-lovcem a tak jako moji dávní
prapředkové, zažívat ten krásný pocit při stopování a štvaní zvěře,
čelit dravcům, celé dny žít uprostřed lůna matičky přírody, a pak po
nocích sedávat pod ztemnělou oblohou plnou hvězd u ohně.
Místo toho jsem skončil ve výzkumných laboratořích Galaktické
unie. Měl jsem štěstí, když se mi zcela náhodou dostaly do rukou
vzorky kovu s proměnlivými elektrickými vlastnostmi. Brzy se pro
ně našlo použití v mikroelektronice, ze mě byl boháč a mohl jsem
uskutečnit svůj dávný sen. Mám sice, pravda, devět dioptrií, poněkud
obtloustlou postavu, věřím však, že díky životu v přírodě budu mít
brzy orlí zrak a svaly jak ze železa.
Nejprve jsem si nevěděl rady, jenže pak jsem se obrátil na tu správnou firmu a hned to vzalo jiný směr.
Dívka v kanceláři si vyslechla mé přání a dělala si při tom pilně poznámky. Když jsem skončil a
podíval se na ni s obavou, zda moje požadavky nejsou přemrštěné, usmála se na mě zářivě a prohlásila
sebejistě: „Maličkost!“
Nejprve odborníci v katalogu vyhledali planetu, která by dostatečně drsnou atmosférou odpovídala
mému náročnému naturelu, pak tam přilétla první skupina a vyložila četu stavebních robotů, kteří
vymýtily asi dva hektary lesa, zplanýrovaly to a vybetonovaly přistávací plochu.
V druhé vlně přistálo deratizační komando a zlikvidovalo všechno co by eventuálně mohlo ohrozit můj
život. Po tomto zásahu bylo sice asi 3/4 flóry a fauny zničeno, ale jak mě technici ubezpečili, byl to pro
zajištění mé bezpečnosti naprosto nevyhnutelný krok a bylo to provedeno velice humálnně.
Průzkumné skupiny si daly velkou práci, aby mi našly v té části, kde něco zůstalo, opravdu tu
nejideálnější jeskyni a prohledaly s důsledností sobě vlastní celou planetu. Aby mi ti hodní pánové
ušetřili peníze, tak se na těch výpravách samozásobili, přičemž vybili většinu zbylé zvěře. Dostalo se
mi však ujištění, že tam pro mě ještě něco zůstalo.
Po dlouhém pátrání objevili jednu opravdu rozkošnou jeskyňku, né moc velkou, ani malou, prostě tak

akorát. Měla jen jednu nevýhodu: nebyla tam voda a tak tam museli zavést vodovod. Vzhledem k
tomu, že to bylo dost vysoko, bylo nezbytně nutné srovnat se zemí pár naprosto bezvýznamných a z
krajinného hlediska ošklivých kopců, aby tam mohli postavit elektrárny, které budou pohánět čerpadla.
Mysleli na vše a tak čistě jen tak pro jistotu, že by někdy náhodou oheň nevyhřál mou jeskyni na 25
stupňů, zavedli tam elektrické vytápění. Mělo to bohužel neblahý vliv na tu zbylou zvěř, kterou hukot
turbín polekal tak, že se rozutekla daleko od jeskyně, ale jak odborníci tvrdí, že je to jen dočasné.
Aby nic nepřišlo nazmar, tak kamení z těch rozstřílených kopců použili při betonování základů pro
radiomáják. Ten sice, pravda, trochu hyzdí krajinu, ale já jsem se na doporučení rozhodl, že si ho
nebudu všímat a budu dělat jako když tam není.
Taky jsem se rozhodl, že když už je tam ta elektřina, tak si sebou vezmu jen docela malou 70 cm
plastvizi. Stejně se na ni budu dívat pouze když bude venku zataženo a hvězdy nebudou vidět a nebo
tam budou dávat něco opravdu pěkného.
Často jsem sedával u nich v kanceláři a díval se na plány té mé jeskyně a konzultoval o podrobnostech.
Tak například v zadní části mi na mé přání udělali krásný hygienický koutek vykachličkovaný pravým
mramorem, který odpovídá mým skrovným nárokům.
Vana, pohodlný záchod s vytápěným sedátkem, sušák rukou, výkonný fén a solárium- to je opravdu jen
to nejnutnější minimum. Dále zde byl vybudován velký mrazák, kam mi několik nákladních lodí
přivezlo mražené polotovary, protože co kdyby se mi čirou náhodou nepodařilo nějakého toho kamzíka
uštvat a já se potřeboval posilnit kusem žvance. Taky je tam kapka šnapsu, jen tak pro prevenci, proti
nastydnutí. Opravdu jen troška! Tak láhvinka whisky denně a asi pět set kartonů plechovek piva, pro
lepší trávení.
Vedle mé jeskyně museli upravit další plochy, aby tam mohli postavit malou budovu, kde budou bydlet
další lidé. Konzultanti firmy mi totiž poradili, abych čistě jen pro svou bezpečnost a pohodlí,
angažoval zkušeného stopaře. Tedy né, že by jste ho potřeboval (řekli mi), ale je zpočátku vhodné lovit
ve dvou a postupovat při lovu koordinovaně. Také mi vysvětlili, že v divočině často dochází k těžkým
úrazům, jako je ukopnutý palec nebo zadřená tříska a v tom případě je vhodné mít kvalifikovanou
zdravotnickou pomoc na dosah, obzvlášť jsou-li její služby automaticky započítávány do celkové ceny
a budu-li souhlasit, udělají mi nevídanou 5% slevu.
Aby v případě nouze mohli být lékaři u mě co nejdříve, bylo ovšem nutno vybudovat spojovací silnici
mezi jejich budovou a mou jeskyní, a když už v tom byli, tak vybudovali i spojku ke kosmodromu, aby
nebylo zapotřebí používat těžkých přepravníků, které tolik ničí přírodu.
Tahle firma pracuje opravdu perfektně a s tak velkým ohledem na ekologii, až se jeden diví. Je sice
pravda, že 10 m široká asfaltka poškodila prostor před mou jeskyní, ale stejně budu celý den někde na
lovu a v noci budu spát, tak o co jde, že?
Když už bylo vše hotovo a já si začal balit své lovecké harampádí: laserovou pušku s infra
zaměřovačem, elektronický vyhledávač zvěře a pět tun dalších drobností, vlítla (jak mi oznámili) na
moji planetu schvalovací komise a lecos se jí nelíbilo. Musel jsem například slíbit, že budu oheň
rozdělávat jen v nejnutnějších případech, aby nedošlo k požáru a taky všechen vzduch, že bude
filtrován.
Moje firma byla prostě úžasná a ihned si domluvila se svoji sesterskou společností dodávku

prvojakostních filtrů včetně instalace a dostavby dalších elektráren. Představ si, že sám šéf se mi
pokorně omlouval, že se mnou neprojednal osobně zvýšené výdaje, ale když jsem ho ubezpečil, že je
to v naprostém pořádku, byl štěstím bez sebe a stále mi děkoval a zas se omlouval a vzdychal: „To
víte, to ta schvalovací komise. Oni jsou na to strašně přísní a všechno musí být akorát.“
Také mi sdělil, že kousek od mé jeskyně museli zbudovat malé docela nepatrné městečko. Bude tam
bydlet obsluha filtrů, personál z kosmodromu, služba u radiomajáku, mechanici, údržbáři a jejich
rodiny. Tedy, šéf mě ujistil, že to nebude nic velkého, sotva tak pět tisíc lidí, možná o trochu víc,
protože do toho musíme započítat ještě také jejich zdravotníky a další personál. Vzhledem k tomu, že
počet lidí se malinkato rozrostl, bylo také nutno zřídit koordinační středisko, které by všechny ty
profese sladilo, ale hlavně mi zajistilo ničím nerušený pobyt v panenské přírodě.
Abych se při tom lovení nemusel zbytečně zdržovat domácími pracemi, přidělili mi dva úklidové
roboty a jednoho kuchyňského, který mi vždycky když se vrátím z lovu, uklohní nějakou tu prostou
zálesáckou šlichtu jako např: telecí medailonky s brusinkovou omáčkou, nebo pstruha s hranolky a jen
trošku pokapaného citrónem. Také mi do jeskyně zavedli světlo, abych mohl do svého elektronického
deníčku zapisovat svá dobrodružství a zážitky a do databáze zaznamenávat své úlovky. Je tedy fakt, že
mi to dalo dost práce než jsem to s nepatrnou podporou týmu konzultantů všechno připravil, ale věřím,
že těch čtrnáct dnů dovolené v té pravé nefalšované divoké přírodě bude stát zato.

AUTOR : ©Karel Šlajsna
NÁZEV : POTÍŽE S DOMORODCI - První cesta.

Kdeže jsou ty časy, kdy si lidé mysleli, že vesmírné dálky jsou nepřekonatelné a vzdálené systémy
nedosažitelné! Tehdy také panoval názor o Sluneční soustavě jako o jediné planetární soustavě a
lidstvo si o sobě myslelo, že je něco extra. Ach, kde jsou ty doby blažené nevědomosti a rajské samoty.

Od té doby co ten všivák profesor Shinen přišel na to jak ošulit
prostoročas, lidé začali létat sem a tam a brzy zjistili, že hvězda která
nemá obydlené planety je spíše vyjímkou. Při takovém množství je
jasné, že vědci brzy ztratili zájem i přehled a tak se do popředí vedrali
různé dobrodružné povahy a taky my, zástupci Galaktické obchodní
společnosti. Je to solidní firma, která, jak se na takovou společnost
sluší, nabízí všechno od jehly až po kosmodrom i s posádkou za
výhodné ceny a to ihned a s desetiletou zárukou.
Lidičky, to vám povídám, ty mrchy domorodci neměli na práci nic
jinýho, než se nám děsně podobat, takže cítě v nich bratry, navýšil
jsem rabat bez uzardění na pouhých třicet procent.
To už jsem byl ovšem ostřílenej mazák, kterej bez mrknutí oka
vyměnil s neandrtálcem manikůrovací soupravu za leopardí kožešinu
a ještě ho dokázal přesvědčit o tom, že právě udělal životní kšeft.
Když jsem však začínal, byla firma ještě mladá a tak mi šoupli do
kabiny instrukce a: „Hochu tuž se!“
V tý knížce byly takový nesmysly, jakože nemáte civilizaci, kde je luk a šípy právě zavedenou
převratnou novinkou, seznamovat s laserem a takový podobný objevný věci. No, po cestě jsem si
počet, to je fakt.
Na svojí první štaci jsem přilít mírně pobledlej, jelikož vědomí, že se každá kapka vody recikluje, mi
nedělalo moc dobře. Ke konci jsem si připadal jako průtokový ventil. Ještě štěstí, že ta planeta byla už
na dohled, protože jsem někde drapsnul paranoiu, že by bylo vhodnější, kdyby to skrz mě procházelo
opačným směrem. Byl to hotovej ráj -podnebí mírný, voda mělká a teplá tak akorát, všude po stromech
ovoce.
I obyvatelstvo bylo perfektní: Civilizace už na postupu, ale inteligence nic moc, zkrátka ideální křeni.
Nacpal jsem tudíž do tašky nějaký vzorky zboží a napochodoval do nejbližší vesnice. No vesnice, bylo
to vlastně jen pár chatrčí oplácaných bahnem. Místo střech měli jen pár ledabyle pohozených větví.
Vzhledem ke klimatu si nedělali ani moc starostí s ošacením. Chlapi měli v nose velkej kovovej kruh,
až jsem zauvažoval nad tím, jestli jim to nevadí při jídle. Barvu zlata poznám potmě a na dálku. Hned
jsem šmahem odhadl kolik tak za to můžu dostat a než jsem došel ke konečný sumě, začala se mi dělat
vyrážka za ušima.

Ženský už byly větší frajerky, měly dalšími dvěma kroužky protknuty bradavky nádherných prsou a mě
začalo hučet v uších z toho odlivu krve z hlavy do níže položených oblastí. Všechny jakoby svým
úsměvem slibovaly nekonečné rozkoše. Pak předstoupil vysoký svalnatý chasník, jehož ramena mohla
sloužit jako letištní ranvej. Zazubil se a prohlásil: „Piješ mi krev!“
Mělo mě to varovat, ale já byl mlaďoch omámený krásou žen a vidinou snadného zisku. Myslel jsem
si, já blb, že jsem pánem situace a že to mám pod kontrolou a tak jsem jako ozvěna opakoval to samé.
Odpověděli sborem: „ Vyliž nám ty starej chlíváku!“
Po této lakonické odpovědi ke mě dorazily první pochybnosti, že se kontakt nevyvíjí zcela podle mých
představ. Náčelník ( neboť to nemohl být nikdo jiný ) se otočil a kývl na jednou obzvlášť pěkně rostlou
a usměvavou děvu. Ta pochopila a vzápětí se kolem mě omotala jak anakonda, takže jsem pozbyl
posledních zbytků soudnosti. Další náčelníkovo kývnutí a předstoupil mladý svalovec. Začal předvádět
kutlturistické cviky a pak jen tak v mezičase prohlásil: „Jsem šťasten, že se můžu stát částí tvého
potravinoviného řetězce.“
Byl jsem v takové situaci, že jsem jeho výroku nevěnoval přílišnou pozornost. Jenže dav se rozestoupil
a já v pozadí viděl jak další čtyři pořízkové zvedají na lešení nad ohněm kotel úctyhodných rozměrů a
přistavují k němu žebřík.
Kulturista se přestal předvádět, otočil se a už si to štrádoval k žebříku.
„Určitě vám bude chutnat, náš kuchař se vyzná!“ špitla mi do ouška moje anakonda.
Dnes bych vytáhl ubrousek a připravil si v klidu příbor, ale tehdy se mi vnitřnosti obrátily naruby a
nějaký cizí a neznámý hlas mými ústy zakřičel: „Nééééééé!!!“
Až jsem se později divil kde se to ve mě vzalo.
Všechno to strnulo, takže celek připomínal malý okamžik poněkud atypický betlém. Náčelník ke mě
přistoupil a zeptal se mírně zneklidnělým hlasem. „ Co vás trápí? Máte problém? Nebo vy sám by jste
se chtěl stát součástí našeho potravinového řetězce?“
Sjel moji vychrtlou postavičku znaleckým pohledem a se špatně skrývaným pohrdáním položil další
otázku: „Nebo snad pán ráčí být vegetarián?“
Jako bych uviděl na konci temného tunelu slabé světélko naděje.
„Ano, ano,“ blekotal jsem,“ kytičky to je moje.“
Dívka se ode mne odtáhla, jakoby právě zjistila, že mám lepru v akutní podobě.
„Ve-ge-ta-rián.“ ucedil pohrdlivě náčelník a otočil se ke mě zády. Všichni se rozcházeli.
„ Počkejte! Já jsem od GOS a přinesl jsem vám zajíma...“ ale to už jsem mluvil jen ke kotli uprostřed
prázdného prostranství.
Posléze vylezl takovej starej dědula, ušklíbl se směrem ke mě, začal chřestit malou lebkou, kterou měl
přivázanou na zápěstí, něco hudlal a kroutil se při tom jako když má koliku.
Po chvilce začalo malinkato mžít.
Dědek opakoval záškleb a v tu ránu byl pryč.
Déšť zesílil. Nedalo se nic dělat, vykročil jsem na zpáteční cestu. Neušel jsem ani pět set metrů a déšť
se změnil v pěkný liják. Z nebe se valily proudy vody. Dal jsem se do běhu. Moc to nešlo, zem se
změnila v čvachtající břečku. Blesky křižovaly oblohu a hrom burácel v mnohonásobné ozvěně.
Přestože nebe potemnělo, bylo díky bleskům světlo jako ve dne.
Když jsem byl už tak sto metrů od člunu, rozpoutala se kolem strašlivá průtrž mračen. Déšť byl tak

prudký, že mě téměř přibíjel k zemi. Voda nestačila odtékat a všude jí bylo po kotníky.
Ke vstupu jsem dorazil z posledních sil, zmáčkl knoflík a vtáhl se dovnitř.
Posléze jsem se přeci jen vzchopil, vstal a přistoupil k oknu, abych se pokochal tou potopou, které
jsem právě unikl.
Venku byl klid a sluníčko. Zatracení domorodci!
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Jakub Horčický( 1575-1622) patří k velmi zajímavým a naprávem opomíjeným postavám rudolfínské
doby. Synek z chudé rodiny, který začínal jako pomocník v provinční jezuitské kuchyni a dotáhl to až
na císařského správce alchymistických laboratoří. Ačkoliv o jeho zasvěcení do hermetických věd máme
jen nepřímé důkazy, lze předpokládat, že musely být na velmi vysoké úrovni.

Je také jedním z možných autorů záhadného Voynichova manuskriptu (dále
jen VM) v němž je víc než polovina věnována podivným rostlinám
(Horčický byl i vynikající bylinkář). Není-li autorem pak je velmi
pravděpodobné, že VM vlastnil. Otázkou je, zda ho získal již za svého
působení na Krumlově nebo později v Praze, či na Mělníku.
Bylinkáři Horčickému se prý též podařilo vyléčit Rudolfa II. z nějaké
nemoci za což získal šlechtický titul Tepenec a za peníze, které císaři půjčil,
dostává do zástavy Mělník, kam se ještě před Rudolfovou smrtí stěhuje a
stává se hejtmanem města a jako horlivý katolík pronásleduje protestanty a
zabavuje jim majetek. Pak ale přichází r. 1618 a Horčický je uvězněn a jeho
majetek rozkraden. Dá se předpokládat, že s nenáviděným hejtmanem nebylo zacházeno zrovna jemně
a mnoho lidí si na něm při té příležitosti zchladilo žáhu. Později byl vyměněn za Jana Jesenia a odchází
do exilu. Zatím nevíme, kde v té době byl. Nicméně, vhledem k tomu, že měl silné vazby na jezuity dá
se přepokládat, že vyhledal pomoc právě u nich. Možná právě v té době získal VM.
Vůbec právě Horčického pobyt v cizině by měl možná být předmětem dalšího výzkumu. Jezuité tedy
totiž cestovali pravidelně jako misionáři do Ameriky, takže kdo ví co Horčický ty tři roky podnikal.
Píše se rok 1620 a po bitvě na Bílé Hoře se kolo dějin opět otáčí a k moci se dostávají katolíci.
Velkolepá poprava na Staroměstském náměstí a následné pronásledování protestantů jsou jen
předehrou pro šílené válčení a plenění. A na Mělník se vrací Horčický!
Jistě už spřádal plány na to, jak si to vyřídí s těmi, co ho strčili do vězení. Umím si představit ty, kteří
se tehdy angažovali, jak sedí doma, klepou se strachy a čekají, kdy jim na dveře zabuší vojáci.
Jenže místo toho Horčický spadne z koně a s těžkým zraněním je převezen do Prahy, kde v
Klementinu umírá.
Náhoda, co?
Nemohlo mě nenapadnout, že to náhoda nebyla. Třeba všichni neseděli za pecí, na Horčického si
někde počkali a z koně mu pomohli. Stačilo by přes cestu napnout lanko, aby o něj kůň zakopl nebo ho
splašit. Vše se mohlo odehrát tak rychle, že si Horčický ani neuvědomil co se vlastně stalo.
Nedávno jsem požádal Archiv Mělník, zda by se o smrti Horčického nenašla jakákoliv informace, ale

vím, že dnes téměř po 400-ta letech není žádná naděje, tuto mou spekulaci potvrdit nebo vyvrátit a tak
skutečná příčina podivné smrti Jakuba Horčického zůstane navždy tajemstvím.

AUTOR : ©Karel Šlajsna
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Narodil se 14.12.1503 na jihu Francie v malém městečku Saint Remy v židovské rodině, která
konvertovala ke křesťanství. O jeho výchovu se staral otec a především dědeček, který ho prý zasvětil
do astrologie,magie a kabaly.

Po dědečkově smrti žije a suduje v Avignonu lékařství a další obory.
O jeho prvním manželství se toho moc neví, jen to, že jeho manželka
i obě dvě děti zemřely na neznámou nemoc. Nostradam se poté toulá
po Francii a Itálii. R. 1546 ho k sobě zve jeho bratr Bertrám, starosta
města Salonu de Provence. Zde se také Nostradam podruhé oženil, a
otevřel si zde lékařskou praxi spojenou s prodejem voňavek, mastí, a
různých elixírů. Zároveň začal na vlastní náklady vydávat tehdy
velmi oblíbené almanachy ve kterých se poprvé objevují jeho
veršované předpovědi. Ty později, v r. 1555 vydává již samostatně
pod názvem Siecle (Století). Později jsou známy též pod názvem
Centurie ( Stovky). První vydání má centurie I.-IV., druhé s
předmluvou věnovanou Henrymu II. obsahuje Centurie I.- VII.
Slaví s nimi velký úspěch a tak později přidává ještě další VIII.-X.
opět s předmluvou, věnovanou tentokrát svému synu Caesarovi.
Umírá 2.12..1566.
Po jeho smrti syn využívá velké otcovy popularity a přidává Centurie
XI.-XII. a Presages. Zatímco Presages obsahují předpovědi sesbírané s almanachů, o centuriích
XI.-XII., se většina odborníků domnívá, že jde o podvrhy nebo verše, které Nostradamus- otec vyřadil
jako nepovedené.
S interpretací veršů je to velmi těžké. Jsou totiž psány ve starofrancouzštině, s příměsí latinských,
řeckých slov, novotvarů,přesmyček anagramů a zkrácených slov, které Nostradamus používal zřejmě
proto, aby mohl dodržet předem stanovené pravidlo desetislabičných čtyřverší. Aby to bylo ještě
zamotanější, používal též s velkou oblibou alegorická přirovnání, anagramy a přesmyčky.
Velká většina veršů je tak natolik vágních nebo bizarních, že je možno je přiřadit je k vícero
událostem, nebo naopak k vůbec žádným.
Většina autorů, studujících centurie předpokládá, že je v nich ukryta nějaká šifra umožňující jednotlivé
předpovědi přesně datovat případně osvětlit jejich pravý smysl. Co autor, to jiná šifra, která každému z
nich kupodivu skvěle funguje. Některé jsou opravdu velmi důmyslné a komplikované, ale jistou
zajímavostí je, že se dosud téměř nikdo nepozastavil na jednou anomálií: prvních sedm centurií má
totiž jen 644 veršů- sedmá zůstala nedokončená a to i když Nostradamus později přidal další. U sedmé
nechal jen těch 44. Proč?

U nás dosud neexistuje překlad všech centurií. Většina knih o tomto věštci jsou překlady překladů, což
platí i o verších, takže je velmi zábavné si počíst jak určitá centurie mění podle vkusu autora či jeho
potřebě přiřadit verš určité události.
Zajímavou záhadou spojenou s Nostrademem je jeho věštecká metoda. On sám v prvé řadě uvádí
astrologii, ale to patrně jen proto, že byla tehdy církví tolerovaným oborem. Na to aby mohl sestavit
horoskop, musel by znát nejdřív datum určité události pokud možno přesně na hodinu, což v mnoha
případech nelze vůbec, v dalších je to více než problematické.
Dále píše o „ zdrojových textech“ aniž uvádí další podrobnosti.
Zdeněk Patrick( alias Šmitmajer) se ve svých knihách pokouší přesvědčit nás o tom, že věštec používal
tzv. posuvnou (zákrytnou šifru a zdrojem mu byly biblické texty, především Apokalypsa sv. Jana.
Zařadil ovšem do svého systému tak velké množství proměnných, že z nich lze vyčíst téměř cokoliv.
Na druhou stranu je to jeden z mála autorů píšících o Nostradamovi
Dalším vodítkem mohou být prvé dvě centurie I.1-2., které nejsou předpovědí, ale popisem metod,
které Nostradam prý používal. I tyto verše jsou mírně řečeno velmi kryptologické, ale zdá se že je zde
popis toho jak Nostradam sedával po nocích ve své podkrovní místnůstce, kde měl na trojnožce mísu s
vodou. Hledíval na její hladinu tak dlouho až se dostal do změněného stavu vědomí, během kterého
měl nejen barevné,ale patrně i zvukové vize.
Další záhadou je to, že krátce před smrtí, již trápen velkými bolestmi, vydává se do 35 km vzdáleného
kláštera v Arbes, aby tam vrátil jakýsi blíže neurčitý předmět, který snad měl být i obdobou mluvící
hlavy, kterou vlastnil údajně papež Silvestr a která mu odpovídala na otázky budoucnosti.
Nicméně ať již Nostradamus používal jakékoliv metody, jeho prohlášení o neomylnosti je stejně
přehnané, jako nadšení jeho obdivovatelů, kteří o něm píší.
Nelze mu ovšem upřít to, že v některých případech byly jeho předpovědi skutečně brilantní. Když na
jaře r. 1999 vyhlásil časopis Skryté skutečnosti jakousi soutěž na odhad co asi znamená Nostradamova
předpověď X.72.
Sešly se výklady vesměs naprosto katastrofické, ačkoliv ve skutečnosti se jednalo pouze o předpověď
posledního velkého zatmění Slunce, které bylo možné v Evropě pozorovat před koncem století.
Až tedy v bulvárním tisku opět budete opět číst co Nostradamus předpovídá na to určité období,
zůstávejte v klidu.
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"Haló! Šéfe! Haló! Tady W X 25! Slyšíte mě!"
Malý zelený mužíček, sedící v létajícím talíři, nadskakoval na sedačce jako gumový pumlíč a vztekle
bušil pařátkem do přístroje před sebou. "No tak, sakra, slyšíte mě!" Kadence bušení se zvyšovala a
připomínala nyní kulometnou palbu. Konečně se zdálo, že se přístroj umoudřil a rozhodl se
komunikovat. Kontrolky váhavě zablikaly a ozval se hrčivý hlas, rušený šumem kosmických dálek:
"Bflm-psvz!"

"Já vím, že jsem na téhle pitomé misi za trest, ale přísahám vám
šéfe, že to tentokrát už nezvořu a konečně se mi podaří lidstvo
zlikvidovat."
"Elc pelc d peklc!" namítal vzdálený hlas.
"Uznávám, že pět tisíc let je dost dlouhá doba. Já se fakt snažil,
ale ono se to nějak zvrtlo. Zkrátka nevyšlo mi to. Když počkáte
ještě pár let, tak vám garantuju, že se zničej sami a nebude
zapotřebí žádná invaze. Už dřív se mordovali, ale teprve teď se do
sebe pustili s tou správnou vervou atomovkama. Pouštěj na sebe
všemožný chemický hnusárny, kácej lesy a dělá se nad nima
báječně velká ozonová díra. Jak říkám, pár let a je hotovo."
Reproduktor ho přerušil: "Ent ten týn dvšpalkk."
Pro zelenáče to byla zřejmě urážka, protože zežloutl vzteky a začal ječet: "Tak to zas né. To si
nemusím nechat líbit. Dobře víte, že ten nápad dělat pokusy na opicích jste prosadil vy a já byl jedinej
jasnozřivej a už tenkrát je učil bratrský nenávisti a tomu, aby se mlátili po kokosech. Všichni si
lebedili, když se jim ti pitomci klaněli, ale byl jsem to zase já, kdo si uvědomil, že se nám to vymklo z
pařátů a začal makat na dešti. Nevím, kdo to tomu Noemovi píchnul, ale dal bych mu do chobotu ještě
dneska, protože, když se to provalilo, tak jsem to vodnes já, že prý jsem diletant. Já, kterej toho pro
zničení lidstva už tolik udělal! Já, kterej jim nejdřív nakukal, aby v Babyloně stavěli tu barabiznu a pak
jsem jim změnil jazyky. Protože jsem kdysi studoval sémantiku u profesora Avota, tak se mi to
povedlo tak dokonale, že se z toho dodneška nevzpamatovali. Veledílo! Jenže vědecká rada, to
sdružení senilních páprdů, se neuráčila dát mi za to ani pitomou Luciferovu cenu a dali ji tomu
protekčnímu nafoukanci J.Hovovi. Strašný poměry! Nechali jste mě tu samotnýho a já tu makal za
deset.!"
"Bsm fsm." Lakonicky odvětil reproduktor. Mužíček byl již nyní vzteky žlutý jako citron. Dupal
nožkama a jak se přestal ovládat, šel mu z nozder šedavý dým.
"Já, že jsem nic neudělal? A co Attila, Čingistán, Napoleon, Jack Rozparovač a další a další, na který si
v tom fofru nevzpomenu? A co můj oblíbený výtvor Adolfek a spol.? Ty byly přece úžasný a málem se

jim to povedlo. Co scházelo a lidi to měli spočítaný? Bylo to vo chlup!"
Zelený mužíček se zasnil, přestal vnímat okolí a povídal si pro sebe: "Co já se k němu nalítal a nahučel
do něj, aby to s těma raketama a atomovkama zkusil. Nebo co mi to dalo rachoty, než se mi podařilo
potopit Atlantidu, kolik já už vyrobil seizmických poruch? Jenže jsem prostě smolař! S tou potopou to
někdo lidem řekl, a" a začal vypočítávat na pařátkách, "Atlantidu jsem sice potopil, ale lidi se mi
rozprchli do celýho světa a já je musel pak pracně honit. Vikingové, Hunové, Mongolové sice vlítli do
Evropy, ale pak se zcivilizovali a bylo po všem.Když jsem konečně vyrobil tektonickou poruchu, která
měla probudit sopky, tak to naschvál byla Krakatoa na malém ostrově, kde to nenadělalo tolik škody,
kolik jsem si naplánoval. Pak jsem si dal tu práci a přitáh k zemi nádhernej meteorit. Jen jsem si na
chviličku odskočil a von se zbláznil, začal si to štrikovat sem a tam a bacil sebou do neobydlený tajgy.
No hrozná smůla, nic jinýho." Zelený mužíček náhle vypoulil své krvavé oči a zaječel:"Kometa!
Já jsem zapomněl na kometu." Vrhl se k ovládacímu pultu a vnořil pařátky mezi senzory, jako pianista,
který hraje závěrečný forte. Na obrazovce se zjevily pestrobarevné klikyháky. Ufouňák je chvíli
pozoroval, načež zdrceně klesnul na sedačku: "Krucinál, malér! Malej moment jsem nedával pozor a
už je to v p.. pulzaru. Co mě to dalo práce než jsem jí sem nenápadně nasměroval. Kolik já vyplejtval
energie! Jak já to jen proúčtuju?! Šéf mi to tutově srazí z platu a na dovolenou můžu zapomenout
aspoň na dalších pět tisíc let. Už je to jasný, že místo na Zem bouchne do tý velký červený planety, co
jí říkaj Jupiter."
Zelený mužíček lomil pařátkama a dál bědoval, ale už mu nebylo rozumět, protože létající talíř se
vzdaloval a byl nezadržitelně přitahován ke Slunci.
(Zveřejněno ve Zbraních Avalonu a v Amberzinu )
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Kapitola I.

Tak to jsme my,
pohrobci květinového hnutí.
Tak to jsme my,
děti dunícího rocku.
To v našich žilách koluje
220 elektrických voltů,

v očích odlesk
Woodstockých koncertů.
Tak to jsme my,
Potomci kytarových mágů.
tak to jsem my
sirotci seržanta Pepře.

( Brian Roy- Květiny našich srdcí.)
Tenhle můj příběh začíná někdy v polovině
šedesátých let, kdy jsem sedával po
večerech doma a poslouchal na staré
podkově Laxík, tedy správně rádio
Luxemburg. Ta muzika, která se odtamtud
linula, mě připadala jako zjevení, jako
božská mana.
No a tak jsem samozřejmě žebral na
rodičích, aby mi koupili kytaru. Aby se mě
zbavili, pořídili mi krám za tři stovky.
Jeden známej se nade mnou slitoval,
nakreslil mi na kus papíru pár akordů a
makej!
Jaké bylo překvapení mých rodičů, když
mi to vydrželo a já každou volnou chvilku cvičil a cvičil. Elvis, Beatles, Eric Clapton, Jimi Hendrix a
další, to byli moji bozi!
V té době se jako houby po dešti objevovaly skupiny vlasatejch mládenců, kteří mlátili do kytar všude,
kde to jen trochu šlo. A tak se taky objevila jedna u nás v hospodě za rohem. To se ví, že jsem u toho
nemoh chybět! V zakouřeném sálku byla atmosféra hustá jako kaše a já jako uhranutej zíral na kytaristu.
Když skončili, tak už jsem to nemoh vydržet a šel jsem za ním a jestli by mi jí půjčil. Nejdřív se trochu
cukal, ale když viděl, jak se na to třesu, tak podleh a kytaru mi půjčil. Rozhlíd jsem se, lidi už se
rozcházeli, jen několik chlápků sedělo u piva.
Vzal jsem kytaru, hrábnul do strun. Nejdřív mi bylo všelijak, ale pak jsem se do toho vložil. Byl jsem v
sedmým nebi a svět okolo pro mě přestal existovat. Nevím jak dlouho to trvalo, ale pak jsem se začal z
toho opojení trochu probírat a uvědomovat si okolí. To co jsem viděl mě šokovalo. Všechno v sále bylo
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nehybný. Hotová Šípková Růženka! Zíral jsem na to a prsty po hmatníku mi nějak automaticky klouzaly
pořád dál... Preludoval jsem a vytřeštěně zíral na to děsivé a zároveň směšné sousoší. Dalo mi děsnou
práci, abych odtrhl prsty od strun. Konečně se tahle bláznivá scénka jako vystřižená z nějakýho
pitomýho filmu přetrhla a všechno začalo zase normálně fungovat.
Nevím, jestli si toho někdo všim, já tedy alespoň na nic takovýho nečekal, položil jsem kytaru, vzal to
dozadu přes záchodky, malou zanedbanou zahrádku, kde se mi ve tmě podařilo ukopnout si palec, a přes
plot pryč.
Několik dnů jsem se tý hospodě vyhýbal, ale pak mě zvědavost přemohla. Vplížil jsem se tam jako
pašerák a rozhlížel se. Byla sobota odpoledne a tak tam sedělo jen pár dědků, kteří mastili mariáš a
hospodskej klimbal u pultu. Vypadalo to, že je všechno v pořádku a nikdo si na nic nepamatuje, ale s
koncerty byl konec. Zhluboka jsem si oddychl a mazal pryč. To se ví, že jsem se zařek, že na elektriku
už v životě nesáhnu, ale zase, jak už to v životě bývá, tak mi to předsevzetí dlouho nevydrželo.
Netrvalo to ani týden a otrnulo mi. Náhoda tomu chtěla, že jsem potkal toho kytaristu, kterej mi půjčil
svůj nástroj. Začal do mě hučet, že prej jsem válel přímo božsky, a že bych si s nima moh zase někdy
přijít zahrát, a že jsem prej big man a tyhle kecy. Mě to dělalo strašně dobře a začal jsem se naparovat
jak kohout a už jsem se viděl alespoň v Lucerně. Když mě potom zatáh do takovýho pajzlu a dali jsme si
pár piv, proložili to rumama, měl jsem pocit, že mi svět už skoro leží u nohou.
Po tom hororovým zážitku už jsem ani nevzdech a tak jak bylo domluveno jsem za tři dny vypad z
domu a mazal přes celou Prahu do takovýho zástrkova a těšil se jak malý děcko až si zahraju s kapelou.
Skutečnost ovšem byla jiná, což je taky v životě normální. Ten kluk ke mě přišel a abych prej se
nezlobil, a že si je dneska přišel poslechnout pan NĚKDO HROZNĚ důležitej, a že mi to půjčí na
chvilku po skončení programu.
Odkejval jsem to a oddaně čekal. Když konečně byl konec, tak už jsem se na to třás, jak kuřák co neměl
celej den v hubě cigáro.
Hupnul jsem na jeviště, navlík se do toho jak do postroje, a nejdřív potichounku začal. Koukám kolem
sebe, malou chvilku se nic nedělo, ale pak to začalo stejně jako minule. Lidi ztuhli v půli pohybu!
Jak jsem to zmerčil, bacil jsem s kytarou a mazal pryč, aniž bych se staral, jestli se z toho transu dostali.
Kapitola II.
Do nebeských výšin,
Po spirále času,
V černé tmě jen hvězdy svítí
jak majáky poutníkům po vesmíru.
(Richard Merle: Na temném pozadí vesmíru.)
Jak jsem už vypravoval, byla tahle putyka daleko na periférii a tak to na konečnou autobusu byla pěkná
dálka. Šinul jsem si to mezi vilkama, když v tom se najednou proti mně zjevili dva chlápkové. Vysoký,
hranatý, na sobě dlouhý pláště i přesto, že byl červen. Měli klobouky naražený do čela, takže jim nebylo
vidět do obličejů. Kdybych to neviděl na vlastní oči, řek bych, že jsem se dostal do nějakýho špatnýho
filmu o mafii. Chvilku jsem se zabýval nápadem otočit se a mazat pryč, ale pak se mi to nějak nezdálo a
řek si, že to pro mě vyjde nastejno a že to risku a šel jsem dál proti nim.
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Sotva se ještě víc přiblížili, tak už jsem věděl, že to byl špatnej nápad. Byla ve mě malá dušička, protože
jsem si už v duchu představoval, jak vyndavají z pod pláště samopal a praží to do mě, aby mě upravili
do podoby ementálu.
Pak už byli skoro u mě a v dokonalém duetu pozdravili: „Dobrý večer,“ a zeptali se, jestli jsem ten a ten.
Já jen vykoktal, že jó a myslel na policajty, protože kdo kdy tehdy slyšel o MIB?
„Nechceme vám ublížit, naopak potřebujeme vaší pomoc.“
„Pomoc,“ řekl druhý a malou prodlevou.
„Potřebujeme vás, naše královna je nemocná!“
Teď už mluvil jen jeden, zatímco druhý mu horlivě přikyvoval. Bylo v tom tolik vážnosti a naléhavosti!
„Já ale nejsem doktor.“
„My nepotřebujeme lékaře. Slyšeli jsem vás hrát, určitě jste zrovna vy ten pravej a pak taky...“ zaváhal.
„No!“ pobídl jsem ho.
Kroutil se jako malej chlapeček, kterýmu se chce čůrat a stydí se to říct: „ My máme problémy se s
lidma domluvit, a když už se nám to někdy povede, tak jsou to lidé sice velmi vnímavý, ale zároveň
jaksi mírně řečeno ( znova zaváhal) vybočující z normálu.“
„ Tě pic, tak oni chtěj tvrdit, že já jsem dement,“ řekl jsem si a v hlavě se mně objevila vzpomínka na to
co jsem slyšel o různých zvrhlících a naskočila mi husí kůže.
Oba jakoby tušili, co se mi promítá v hlavě, opět v dokonale synchronizovaném gestu vytáhli ruce z
kapes baloňáků: „Prosím, věřte nám, jste naše jediná naděje!“
Zíral jsem na ně ztuhlej jak Lotova žena, protože ruce jim končili zároveň s rukávy – neměli ani dlaně,
ani prsty! Uvědomil jsem si, že bych měl utíkat a ječet hrůzou, ale připadali mi spíš směšný než
nebezpečný. Sledovali dráhu mého vytřeštěného pohledu a ihned vrazili ruce zpět do kapes. Když je
znova vyndali, bylo už vše v pořádku.
„Promiňte, technická chyba. Půjdete s náma?“
Bylo zbytečný hledat smysl tam, kde si logika vymkla klouby. Stejně jsem asi neměl na výběr a tak jsem
jen kývl, že jo.
Zabočili jsme za roh. Na jedné straně tu byly vilky a na druhé dřevěná ohrada, za kterou bylo staré
fotbalové hřiště, na kterém si jen občas začutalo pár kluků. Ti dva zabočili k dávno vyvrácené brance a
já za nimi. Uprostřed husté vysoké trávy stálo na nožičkách něco šedivého. Létající talíř! Kolik já už
toho o nich četl a teď jsme se vydali zrovinka ke dveřím jednoho z nich. Můžu vám říct, že zblízka
nevypadal vůbec jako zázrak techniky bůhvíjak vyspělé civilizace. Byl pěkně olezlej, rezatej a barvu
měl na mnoha místech oprýskanou. Schůdky byly rozviklané a uvnitř, když jsme se tam nasoukali, těsno
a děsnej smrad, jako když se pálí izolace, no znáte to, né?
Sotva jsme se nacpali dovnitř, jeden z nich začal uzavírat vchod. Povedlo se mu to až na potřetí a s
děsným bouchnutím. Ani start se neobešel bez problémů. Talíř několikrát prudce poskočil a tak jediný,
na co si pamatuju, bylo vlnobití v žaludku, kterej poskakoval proti rytmu cukání talíře. Blesklo mi
hlavou, že po mně asi bude doma sháňka, ale už bylo pozdě něco dělat.
Kapitola III.
Hrábnu do strun
a všechno se rozezní
zahraji pár tónů
a všude bude láska.

Vraždy a násilí
vodvezou do spalovny
zavřeme je pospolu
do černýho pytle
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závist a nenávist
skončí na smeťáku.

vodvezem je do spalovny
zbavíme se jich jednou pro vždy.

( Paul Santini: Všechno smetí světa)
O cestování vám toho moc nepovím. Jestli se chcete na tohle téma něco dozvědět, tak si sežeňte knížky
pana Adamskyho, já nemůžu sloužit. Celou cestu mi bylo blbě, točila se mi hlava a žaludek se mi tlačil
do krku. Mysleli si, že mě to ohromě baví, když do mě hučeli věci, který bych radši neslyšel. Třeba to o
neznámé cizí civilizaci, která je kdysi navštívila v jejich starověku a jak teď po ní pátrají v celé galaxii.
O geniálním učenci, který přišel na možnost cestovat nadsvětelnou rychlostí na časonech (neptejte se mě
co to je, já to nevím). Vyprávěli o nadšení, které u nich zavládlo, když objevili naší Zemi a jaké bylo
jejich zklamání, když nás poznali lépe. O tom, jak tu hlídkují a zkoušejí pochopit náš pro ně tolik cizí
svět plný násilí a válek. Vyprávěli i o svém domově, tak někde uprostřed Mléčné dráhy, kde jsou
prastaré vychladající hvězdy. Věří, že právě ta jejich planeta je oním bájným středem vesmíru, ke
kterému všechny ostatní nebeské objekty- pulsary, qvarky, qvasary, rudí obři i bílý trpaslíci shlíží s
úctou a vysílají k němu své paprsky signály, nebo záření. Uprostřed toho jejich světa je postaven palác,
ve kterém sídlí jejich královna. Traduje se, že ona je posledním potomkem synů pána Praplamene a v ní
se prolínají všechny tyto vlivy i myšlenky všech bytostí ve vesmíru. Jenže teď je všechno jinak,
královna vlivem negativních myšlenek naší civilizace chřadne a potřebuje hodně kladné energie. Podle
toho, co mi vyprávěli, jsem si jí představoval, že vypadá jako nějaký generátor a v mezičase, když jsem
zrovna nezvracel, jsem se pokoušel vysvětlit jim, že nejsem žádný technik, ale bylo to marný. Pak se
talíř začal znova kolíbat a já pochopil, že jdeme na přistání.
Byla to velká rozlehlá hala, kde parkovalo pár talířů podobných tomu našemu. Byl jsem rád, že už to
mám za sebou, byli jsem tam namačkaný jako sardinky a taky se mi chtělo děsně čůrat. Nejprve jsem si
odskočil a pak jsem se v jejich doprovodu vydal na obhlídku místních krás.
Můžu vám dát čestný slovo, že to tam nevypadlo nijak vábně (asi jako u nás na nádraží). Všechno tam
bylo ošumělý a vůbec to nesvítilo novotou, jak to vídáváme v každém, jen trochu cti dbalém sci- fi
filmu. Dobrá polovina světel poblikávala, nebo byla úplně tmavá. Barva se loupala v dlouhých plátech,
které se podobny gotickým chrličům v obloucích obracely k zemi. Na několika místech byly znát malé
ostrůvky oprav v moři zašedlé barvy.
Šli jsme spoustou chodeb označených barevnými piktogramy, kterým jsem houby rozuměl a měl jsem
spíš pocit, že bloudíme a budem tam courat celou věčnost, když jsme náhle a bez přechodu vpadli do
velkého sálu, který sestával s vysokých barevných oken. Všude okolo byla spousta předmětů a tvorů.
Byl to na mě moc velkej nápor. Po té šedi jsem se najednou ocitl uprostřed šílených orgií barev a tvarů.
Bylo to k zbláznění. To o čem jsem si myslel, že je to kytka nebo váza, se začalo náhle pohybovat, a
naopak. Nedali mi vůbec šanci všechny ty vjemy vstřebat, protože mě táhli dál. Další a další obrovité
haly naplněné něčím, co ze všeho nejvíc připomínalo psychadelický tryp.
Konečně jsme zakotvili před velkejma fíkusama zkombinovanejma s chobotnicí. Moji průvodci začali
na ně chrčet a pískat a já šel málem k zemi, když dva z těch fíkusů vytáhli kořeny z míst, kde stáli a
uvolnili nám průchod.
„Musíme chvíli počkat,“ informovali mě moji průvodci, „Nechcete si vzít z náma?“ a už si to šinuli k
něčemu, co asi mělo funkci stolu, i když to vypadlo jako leknín zkříženej s leguánem. Můj žaludek mi s
táhlým zaúpěním připomenul, že mám hlad. Jídlo si nesmíte představit jako nějaké hody – vypadalo to
jako slisovaný a letlampou trochu očazený piliny a chutnalo to jen o kapku líp. K pití tu sice byly různé
nápoje, ale riskl jsem jen průzračnou tekutinu, která se ukázala být tím, čím se jevila, totiž vodou. Můj
žaludek s tím byl spokojen jen do té chvíle, kdy jsem a udělal tu chybu a zeptal se, co to všechno je.
Když mi to začali vysvětlovat, byl jsem rád, že všemu nerozumím, nicméně i to málo stačilo k tomu,
abych měl problémy udržet pozřené v žaludku. Všechno se to zatím událo tak rychle, že jsem vůbec
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neměl čas nad tím přemýšlet, až teď. Jak se mi to převalovalo v hlavě, najednou mě napadlo, na co
budou chtít abych hrál, když jsem si nevzal sebou kytaru. Nakonec jsem si řekl, že je to jejich problém,
protože moji průvodci už mě zase někam táhli. Chvilku jsme kličkovali, pak jsem to najednou zasekli,
otočili se prudce do prava a já ji uviděl a věděl, že je to ona. Neseděla na ničem, co by se dalo nazvat
trůn. Ze všeho nejvíc to připomínalo proutěné křesílko, ve kterém sedávala ráda na verandě před domem
moje babička a vyhřívala se na slunci.
Určitě jí bylo zle, ať už to bylo cokoliv. Byla bílá, skoro průhledná a z toho sinavého obličeje se na mě
dívali ty nejkrásnější hnědé oči, jaké jsem kdy viděl. Byly strašně, strašně smutné a já si moc přál té
bytosti pomoct.
„Chtěl bych jí zahrát na, ale nemám tu kytaru,“ otočil jsem se k těm dvěma, protože jsem měl najednou
pocit, že je to i můj problém. Běda! Moji věrní andělíčkové strážníčkové byli fuč! Ale v hlavě jsem
uslyšel hlas, JEJÍ HLAS: „Tak si jí zkus představit.“
No jó, já vím, že to byla blbost, ale co mi zbývalo jinýho? A Tak jsem zavřel oči a představil si
nádhernou nablejskanou elektriku, kterou svíral v rukou můj idol Jimi Hendrix na plakátě, kterej jsem
měl doma připíchnutej nad postelí, a k tomu sadu těch nej Marschallů. A zázrak se konal! Najednou
jsem cítil, že jí držím v ruce. Podíval jsem se na ni nevěřícně a pak na královnu. Zdálo se mi, že její
výraz už není úplně smutný, naopak, že se šibalsky usmívá.
Nezbývalo nic jiného, a já se do toho dal, hrál jako ještě nikdy před tím a děly se věci. Odevšad začaly k
jejím nohám padat květy. Pampelišky, karafiáty, růže, orchideje a ještě spousta dalších. Hala, předtím
potemnělá se náhle rozjasnila, ale to všechno nebylo zdaleka tak důležitý. Já se díval jen na ty její krásné
velké oči a zdálo se mi, že v nich vidím štěstí.
Všude okolo nás vybuchla obrovská kakofonie jasných pastelových barev, a hala se změnila v jeden
gigantický mejdan. A já hrál a hrál a díval se jí do očí, které svítily spokojeností, až se mi z toho
zamotala hlava a já se poroučel do hustého trávníku, který se tam objevil místo dlažby.
Kapitola IV.
Vše co mi tu zbylo
jsou oči pro pláč
a smutný blues
za naši lásku.
Ty mizíš za rohem
cinkají tramvaje
trochu mží nebo snad
padá první sníh.
Ty odcházíš

Ty odcházíš
a já se otáčím
jako bych ještě nevěřil,
že jsem tu sám.
Je mi hrozně úzko,
ale dělám, že nic
a v hlavě mi zní
tohlecto blues

(Charlie Shinen: Rekviem za naší lásku.)
Vědomí se mi vracelo pomalu. Trávník tu pořád ještě byl, ale byl to trávník na opuštěném fotbalovém
hřišti, to bylo jasné. Pár metrů ode mě, jsem v šeru viděl obrys branky. Kouknu na hodinky a od chvíle,
co jsem vypadl z tý hospody, uběhlo sotva třičtvrtě hodiny. Bylo to jasné – trochu jsem se líznul, tady
jsem usnul a zdál se mi divokej sen. Už jsem se zvedal, když jsem rukou o něco zavadil. Byla to kytara.
Ta krásná, báječná Hedrixova kytara. Díval jsem se na ní jako u vytržení. Byla ještě krásnější než v tom
snu.
V tom mě došlo, že když tu je, tak to nebyl sen! Zíral jasem na kytaru, ale v myšlenkách jsem byl u ní.
Jestlipak jí moje hraní vyléčilo?
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Na další uvažování nebyl čas, už byla pokročilá hodina a já musel prchat domů. To se ví, že jsem
nikomu o tom co se mi stalo ani nemuk, dostal bych se leda tak do blázince. O kytaře jsem řek, že jsem
jí koupil za pár šupů v bazaru, ale moc jsem si na ní nezahrál. Přišly sedmdesátý léta, s nima
normalizace a to nebyla vhodná doba na tuhle muziku a tak jsem si jí pověsil nad postel. Je tam dodnes.
Občas jí sundám, zabrnkám si na ni a vzpomínám na královnu, na ty její krásné mandlově hnědé oči a
věřím, že je šťastná.
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NÁZEV : KONEC UFO V KAMENITÝCH ŘÍČKÁCH

Já nevím jak pro koho, ale pro mě to začalo v pátek 12. července ve 20.10 hod. Tou dobou vždy
odcházím vyzbrojen dalekohledem na svou strategicky umístěnou pozorovatelnu na střeše, abych shlédl
tanec deště, jógu, kalnetiku a aerobic. To vše, skloubeno v jeden zajímavý celek, předvádí krasavice
slečna Jirásková, která je tu na dovolené, téměř každý večer u otevřeného okna, oděná většinou do
miniaturních bikinek dávajících vyniknout jejím vnadám.

Její čistá povaha samozřejmě ani nepřipouští jiný dohad, než
ten, že netuší žádných zrádných pozorovatelů.
Hvězdářský dalekohled jsem si koupil ještě jako nezralý
jinoch, který horoval pro UFOny. Znám tyhle historky o
nich nazpaměť a mohl bych vám je z fleku odříkat. Jenže
Kamenný říčky jsou vesnice, kde už ani lišky nedávají
dobrou noc a kdo může ten se jim vyhne.
Zaujal jsem tedy strategickou pozici ve vikýři, čaj
obohacený rumem byl nadosah, zavdal jsem si, zaostřil a
čekal.
Slečna byla sice doma, neboť přebíhala sem a tam, leč jinak
se nedělo nic. Mrkl jsem na hodinky a s nelibostí
zaznamenal, že má dnes zpoždění.
Moje trpělivost byla odměněna, když přistoupila k oknu a
otevřela ho. Měla na sobě krásné krajkové nic a moc jí to
slušelo. Vzápětí přišel šok. Viděl jsem, že se něčeho lekla,
asi zaječela, zabouchla prudce okno a stáhla roletu. Zapátral
jsem po příčině, jenže nic jsem neviděl. Odložil jsem svůj přístroj a navzdory horkému čaji s rumem mi
úlekem ztuhla krev v žilách. Poblíž domku slečny Jiráskové se vznášel létající talíř, který jakoby
zrovinka vypadl z fotek pana Adamského v Magazínu 2000. Byl osvětlen a tak jsem i na tu dálku viděl
dost. Hrábnul jsem po dalekohledu a zaměřil ho na těleso.
Mělo to nahoře okýnka, na prstenci nějaký písmena a dole tři baňky, snad kryt na nožičky, či co.
Zaostřil jsem znova, abych se podíval na nápis. Stálo tam: „Bídný chlívníku!“ Promnul jsem si oči a
podíval se ještě jednou. Tentokrát bylo slovo „chlívníku“ přeškrtnuto a pod tím bylo připsáno
„chlípníku“.
Pak světlo zhaslo, jako když vypne vypínač a byl konec. Šla mi z toho hlava kolem a tak jsem slezl dolů
a ani nečekal jestli Jirásková přeci jen nesebere odvahu a nebude pokračovat v přerušeném programu.
Měla toho asi dost. Já ostatně taky, ani usnout jsem nemoh, furt jsem se převaloval na gauči, jak seno v
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kravský tlamě.
Ráno, to se ví, v hospodě - pardon, v restaurantu Riviéra, šla řeč jen o létajících talířích. Z toho jsem
usoudil, že Jirásková má pravděpodobně hojnější publikum. Posilněn krušovickou dvanáctkou, párkem a
tuplovanou vodkou, dal jsem, taky do placu svůj příběh, byť ve značně upravené podobě.
Všechno to ztichlo, když do výčepu vešel ten cizí chlápek. Měl dobře dva metry, blond kudrnatý vlasy a
postavu kutluristy. Superman by byl proti němu nedochůdče. Na sobě overal, kterej vypadal jak z
Alobalu. Já tedy taky nejsem žádnej drobeček a z práce v lese mám solidně vypracovanou postavu, ale
tohle byla prostě první liga. No řeknu vám, vylízt takovej týpek na plovárně, tak to můžou všichni frajeři
zabalit, protože by buchty měly voči jen pro něj.
Poručil si dvě tatranky, rozměnil tisícovku a hospodskej z něj byl tak paf, že mu i zapoměl připočítat
cizineckou přirážku. Musel na nás bejt fakt skvělej pohled: čuměli jsme na něj s pokleslejma bradama,
celý ztuhlý, jak v tý pohádce o fimfáru. Vzpamatovali jsme se až teprv dávno po tom co cizák vypad
ven. Před hospodou nebylo nic, jen tři důlky v blátivý cestě. Talíř se vznášel vysoko na nebi, nicméně
nápis na něm byl dobře čitelný: „Prokletí alkaholici!“
No fakt! Aklaholici!
Ten den jsme měli o námět k hovoru postaráno a musím se přiznat, že jsme to probírali tak důkladně, že
ani nevím, jak jsem se dostal domů. Byl to bohatýrský večer!
Druhý den jsem vstal a v hlavě jsem měl spojené ocelárny a tak mojí první starostí bylo dát se trochu do
kupy. Když jsem si vypálil hrtan česnečkou, šel jsem zkontrolovat zvířectvo.
Slepice u mě mají úplnou volnost a tak si zvykly snášet ve staré nepoužívané stáji. Vejdu tam a co to
moje oči zří místo vajíček! Na slámě se vyvaluje náš kulturistický chasník v Alobalu. Popadnu vidle a
namířím mu je na břicho. Žižka by ze mě měl radost!
Chlap otevřel oči a ani necek. To se mu teda musí nechat, nervy měl jak ocelový lany. Koukl na mě a
kliďánko povídá: „Libo-li splnit tři přání?“
Vzhledem k tomu, že jsem měl ještě v makovici, tak mi to nepřipadalo ani blbý a už jsem začal žhavit
mozkový závity i když mi to šlo ztuha. Vtom chlapisko povídá: „Mám ale tři podmínky.“
To jsem si mohl myslet, že to nebude samo sebou. A on už ze sebe sypal: „Tak za prvé, přestaneš pít.
Za druhé, zapracuješ na baráku, aby ti nespadl na hlavu a vezmeš si Jiráskovou.“
Když jsem slyšel tyhle podmínky, vyškrtl jsem ze svých úvah myšlenky na ďábla, protože tohle byla
spíš konkurence. Namítl jsem: „Heleď, to je blbost. Bez píva se ta makačka v lese vydržet nedá. Na
pořádnou gruntovní opravu baráku nejsou prašule a na Jiráskovou nemám s ksichtem co připomíná
zmuchlanou konzervu nárok. Zkus něco jinýho nebo vypadni.“
Vyschlo mi z toho proslovu v krku a začal jsem být tudíž nevrlej a nenaladěnej na diskusi. Jenže cizinec
mě uzemnil, když vytáhl něco jako maličkatou kalkulačku a utrousil: „Maličkost, znamenám si. Mírné
požívání alkoholu, řekněme tak dvě piva. Přísun peněz a zlepšení vzhledu. Není problém.“
Vstal, spokojeně si zamnul ruce, odstrčil ty vidle co mu pořád ještě mířily na žaludek a povídá: „Tak
nazdárek!“
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Nevěděl jsem jestli se mám smát nebo mít vzteka, protože na zadnici měl rozmáčklý tři vajíčka.
Nakonec jsem se smál, jelikož talíř byl napůl zabodnutej v hnoji za barákem. Když se vznesl, viděl jsem
tam tentokrát: „Pilnou prací vstříc světlým zítřkům!“ a byl rád, že mám místo v pekle tutový.
Nejdřív jsem si řek, že bude nejlepší hodit to za hlavu, ale odpoledne už mi to nedalo, vylezl jsem na
střechu, začal podmazávat hřebenáče a večer v Riviéře si dal jen ty dvě pivča. Vůbec konzumace ten
večer byla nebývale mírná, ale vzhledem k tomu, že to bylo v neděli a druhý den se šlo makat, tak to
nebylo nápadný.
Až teprve po dvou dnech jsem zaregistroval tu změnu. Naše osada má sotva padesát čísel a tak nikomu
neunikne ani opravený prkýnko v plotě. Po návštěvě cizáka bylo vše vzhůru nohama. Chlapi makali na
barácích jako mourovatý a Riviéra zela prázdnotou. Já navíc si v lese odskočil sebrat hříbky na svou
oblíbenou mýtinku a zahlídl jsem Jiráskovou jak chytá bronz po celým těle. Jako přesvědčovací
argument naprosto neprůstřelné a nepřekonatelné.
Z kamarádů se mi podařilo vypáčit, že i je navštívil cizák a slíbil jim splnit kromě slečny Jiráskové v
podstatě to samé co mě. Když se pár dalších dní nedělo nic, řekli jsme si, že na ty jeho sliby asi nelze
moc spoléhat, pracovní morálka poklesla a návštěvnost v Riviéře opět stoupla.
jen já měl pocit, že když se pořádně oholím, ulíznu si ty svoje pačesy a vezmu si čistou košili, tak
nejsem úplně k zahození. Zamyslel jsem se nad tím jaké má asi Jirásková jméno, začal jsem spřádat
plány na to jak se toho dopídit a narafičit to tak, abych si s ní mohl dát rande. Byla to taková fuška až
jsem z toho usnul u televize, kde právě běžel páteční horor o slizounech co si podmaňujou lidstvo tím,
že voblejzaji blond holky, z nichž ani jedna nesahala Jiráskový ani po kolena. Následující události znám
proto jen z ústního podání.
V Riviéře bylo tou dobou už opět natřískáno a pan Havelka se usmíval neboť se pařilo naplno. Pak
dovnitř vstoupil cizák a zahuštěnou atmosférou se prodral doprostřed. Napoprvé to byl exot, jenže
tentokrát bylo vše jinak. Pokusil se zdrtit je průbojným pohledem, ale docílil jen toho, že se ozval z
mnoha stran polohlasý smích.
Zvedl se důchodce Vízek, strčil mu pod nos odporně čmudící vyržínko a druhou mu cpal velkýho
panáka: „Na vem si kamaráde! Vypij to na moje z...zdra...ví!“
„Alkohol zásadně nepiji.“ studeně na to cizák.
„Ale tohle je jen taková vo...vo...dička. Dej si.“ blekotal opojený stařec a i přesto, že cizákovi, který po
slově „vodička“ projevil zájem, sahal sotva po ramena, podařilo se mu do něj nápoj nalít. Účinek to
mělo fantastický. Cizák vykulil oči, roztáhl ústa v širokém úsměvu a prohlásil: „To je to dobré!“
V odpověď se k němu natáhlo několik rukou s vodkou, fernetem, rumem, mysliveckou, čistou vyčepní
a dalšími destiláty.
O něco později již seděl u stolu štamgastrů, báňal doutníka a zvrhával do sebe jedno štamprdle za
druhým.
Po půlnoci jsem se probudil. Z hospody až ke mě doléhal mohutný a majestátný chorál: „Dó lesíčka na
čé-ka-nou šel mlá-adý my-slivec...“
Zalitoval jsem, že mám absenci a vstal, abych se zúčastnil alespoň finále.
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Cestu znám zpaměti a dnes navíc svítil Měsíc. Sotva jsem sešel s kopce na to čemu u nás říkáme cesta,
viděl jsem, že se zprava ke mě blíží něco bílého. Zprvu jsem si typnul, že to bude bláznivá baba Hořejší,
která má ve zvyku po nocích lítat v noční košili, co pamatuje tutově rytíře Ruprechta, ale pak jsem ji
poznal. Jirásková!
Přiřítila se ke mně a zafuněla mi do ucha:“ To jsem ráda, že jsi to ty Petříku. Támhle na louce zase
parkuje ten s tím talířem a já mám strach. Zůstaň tu se mnou.“
Přitulila se ke mě. Proti takovému argumentu se nadalo nic namítat. Byl jsem ztracen pro tuto chvíli i
pro všechny další a můj život tak nabral zcela jiný směr.
V Riviéře byli zatím již všichni dostatečně unaveni. Hospodský je zkasíroval a poslal je na čerstvý
vzduch. Cizák (už mezitím dostal přezdívku Velkej Pepan) se klátil uprostřed houfu, zval společnost na
prohlídku talíře a řval při tom jak tur: „Klucí! Ale po...ti...chu, rozumíte? Pi...pi...pi...“
Chtěl říct „piánko“, ale upadl a zabořil tvář do čerstvého koňského kobližku. Uchopilo ho několik rukou
a pomohli mu vstát. Po několika podobných extempore se jim přeci jen podařilo dorazit do talíře. Pepan
si kecnul do křesílka až pod ním zaúpělo. Prohlásil tónem principála uvádějícího hvězdu večera: „A teď
se proletíme!“
Zatáhl za červenou páku a podařilo se mu ji urvat. Podíval se na ni nevěřícně, zabublal: „To je krám
tohleto,“ začal mačkat jakési knoflíky na pultu. Nedělo se nic. Hmátl dolů, vytáhl hasáku podobný
nástroj a začal s ním bušit do ovladačů: „Ty šmejde, já ti dám, ty, ty...!“
To už jen chrčel.
Ozval se opět Vízek: „Hele Pepan, co se na to teďkoc vysrat! Třeba jsou to jen podělaný tyhlec...
pojistky. Zejtra je taky den a doma mám ještě dvě flanděry pravý slovácký slivovice, devadesát procent.
Ta píše!“
„Klucíí. Jde se!“ zavelel.
Popadli Pepana a vyrazili k Vízkovu brlohu, který sdílel s kozou Lízou a nezjistitelným počtem koček
všech barev a velikostí, od kocourů - veteránů, kterým uhnul z cesty i otrlý vlčák, až po malinkaté
chuchvalce chlupů u kterých jste nevěděli, kde mají předek. Průběh dalšího děje se v podání
jednotlivých účastníků liší natolik, že nemá smysl se o tom zmiňovat, nicméně ještě celý druhý den byli
všichni mimo.
Pepan se pochopitelně k opravě talíře nedostal ani třetí, ani čtvrtý den, ježto byl pořád v lihu.
Talíř díky našemu zdravému ovzduší stejně začal brzy korodovat a rozpadal se na prach. Není holt nad
naší poctivou kovářskou práci.
Za týden zase v pátek přilétl jiný talíř, ale uviděl na louce ta hanebné pozůstatky prvního, polekaně se
vznesl a prchl do zdravějších oblastí směrem k Mostu. Od té doby se u nás v Kamenitých říčkách už
UFOni neukázali.
Z Pepana se stal vzornej vožungr, kterej za polívku, rohlík a pívo nebo štamprdle sekal dříví, skládal
uhlí, odvážel suť na skládku, no zkrátka co se naskytlo. Po tom prvním mejdanu co chlastali tu slivovici
oněměl a tak pro něj starosta vymohl malej invalidní důchod.
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A já?
Vzal jsem si Jiráskovou, do hospody chodím jen občas na dvě, opravil jsem barák a za devět měsíců se
nám narodil krásnej kluk.
Ale uznejte, mohlo to dopadnout hůř, no né?
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NÁZEV : NOVÁ VARIACE NA STARÉ TÉMA.

(Transylvánie) . . .
Velká limuzína se snažila prorážet tmu silnými reflektory. Ty však byla tak hustá, že bylo stěží vidět na
několik desítek metrů. Uzoulinká asfaltka skončila již dávno a změnila se v ledabyle udržovanou cestu.

Z nebe padaly husté provazce vody a
stěrače auta se jen marně snažily udržet
průhledné čelní sklo i když pracovaly
v horečném tempu.
Cesta náhle zahnula vlevo na malý mostek,
klenoucí se nad prudce tekoucí horskou
říčkou. Ta posílena deštěm hrozivě bublala
a přelévala se už i přes mostek.
Neviditelný řidič prudce trhl volantem a
vůz chvíli poskakoval po hrbolaté cestě,
jako neposlušný koník., motor vyl ve
vysokých obrátkách a pneumatiky
prokluzovaly v bahně. Pak konečně kola
zabrala a vůz vyrazil v šíleném tempu na
můstek.. Na několik okamžiků zcela zmizel ve vodní sloně a zdálo se, že se most pod těžkým autem
rozpadne, ale v dalším okamžiku bylo auto již na druhé straně.
Klikatý blesk sjel z nebe a osvítil nevlídnou krajinu plnou vysokých kopců zakončených ostrými
jehlany. Auto nyní jelo Borgorským průsmykem sevřeném ze všech stran temnými velikány
Fagzažských hor.
Za jednou z mnoha zatáček se kopce trochu rozestoupily, cesta se rozšířila a reflektory osvítily několik
temných budov. Jen z jediné úzkými štěrbinami prosvítalo ven světlo. Vývěsní štít s kterým si pohrával
vítr, byl zavěšen na domě o kterém směle hlásil, že je hostincem Corona de aur.
Brzdy zakvílely a auto zastavilo. Světlo pronikající slabě ven osvítilo štíhlého muže za baleného do
dlouhého černého pršipláště. Široký klobouk měl naražený hluboko do čela.
Na vteřinu se zdálo, že bouře ztrácí sílu, ale pak začala s novou silou- klikaté blesky osvětlovaly tuto
chmurnou scenérii, které vévodila temná a hrozivá silueta hradu, jehož obrys se tyčil na obzoru.
Muž, překonávaje prudké nápory větru se vydal k hostinci. Rozložité vrby se ve tmě zdály být
obrovitými chobotnicemi jejich větve se jakoby natahovaly k muži tisíci chtivých chapadel. Ozvěny
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hromů se mnohonásobně odrážely v kopcích, vracely se zas a zas a tvořily vhodný zvukový doprovod
k tomuto ponurému panoramatu.
Muž rozrazil dveře, vešel dovnitř. Z útulného šenku na něj dýchlo teplo, klid a pohoda.
Sedělo tu jen pár postarších strejců, kteří udiveně vzhlédly k příchozímu a jakoby s obavami si prohlíželi
jeho nezvykle bledý obličej.
Shodil plášť,setřepal z něj na zem spršku vody, sundal klobouk a jeho velmi světlé šedé oči se dívali na
sedící hosty. Zdálo se mu že jejich tvářích vidí potlačovaný strach.
Usmál se a řekl: „ Dobrý den pánové, nezlobte se, ale zdá se mi, že jsem vás trochu polekal. Chtěl bych
si zde jen trochu odpočinout, ohřát se a počkat než přejde ta hrozná bouře.“
To už se k němu velice mrštně přitočil obtloustlý muž se servilním úsměvem, který mohl patřit jedině
majiteli hostince. Vytáhl usmolenou utěrku a začal ze stolu, který stál opodál oprašovat drobky. Zároveň
ze sebe chrlil: „Vážený pán se nemusí omlouvat. Jsme vám plně k dispozici a splníme všechna vaše
přání.“
Když dokončil úkon smetání drobků, otočil se k hostovi: „Co si budete přát?“, a aniž by čekal na
odpověď, pokračoval : Jistě vám přijde vhod svařené víno. Zahřeje vás a osvěží! A tak vzácnému hostu
si dovolím nabídnout specialitu- uzené pstruhy. Vím, že jste zvyklý asi na lepší krmi, ale můj podnik je
vyhlášen daleko široko. Budete spokojen.“
„Tak dobře“, kývl unaveně a rezignovaně příchozí.
Hostinský už odcházel, ale pak se otočil a zeptal se : „ Budete si přát nocleh?“
„Ne, jen si trochu odpočinu a budu pokračovat dá. Ještě dnes musím být na hradě Poenari.“
Sotva zaznělo to jméno, všichni hosté sebou cukli, schoulili , jakoby se na ně při vyslovení toho jména
snesla nějaká neviditelná hrůza.I hospodský sebou škubl až víno vyšplíchlo na stolek, když ho pokládal.
Mladý muž se díval nechápavě do jejich tváří: „Ano, čeká tam na mě už velmi netrpělivě můj strýc. Psal
mi, abych přijel co nejrychleji a nikde se nezastavoval.
„Jistě ho znáte,“ pokračoval po malé odmlce, „ je to profesor přírodních věd dr. Seward, který zde
koupil starý hrad, aby se tu věnoval studiu pověstí o upírech, kterých je tento kraj plný. Uznávám, že je
to dnes v moderní době poněkud dětinský koníček, ale můj strýc ho bere velmi vážně.“
Když zaznělo slovo upír, hosté se po sobě beze slova podívali. Pak hostinský vzal prázdný pohár,
odšoural se za pult, kde cosi moment kutil a pak pře mladíka postavil další plnou sklenici: „ Pstruzi
budou hned, zatím se ještě napijte.“
Ten se cítil velmi příjemně. Svařené víno mu udělalo dobře a už se těšil na pstruhy, protože od rána
skoro nic nejedl. Víno mu stoupalo rychle do hlavy.Měl pocit, že by těm dobrácky se tvářícím
vesničanům měl něco říci a tak začal: „ Slyšel jsem, že zde v kraji je zvykem věšet do všech místností
česnek, protože se věří, že je to ochrana proti upírům, ale jak vidím, vy zde těmto pověrám nevěříte.“ A
opile se na ně usmál. Znova se zhluboka napil a chtěl pokračovat, ale jazyk se mu jakoby zauzloval a
tak jen něco zamumlal pro sebe.
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„Kde je ten šejdíř s těmi pstruhy,“ myslel si, ale čert vem pstruhy! Ještě se trochu napiji, a pak se zvednu
a pojedu.“
Zmocňovala se ho velká únava, klížila mu víčka a on zamlženým zrakem pozoroval, že se na něj ostatní
hosté nějak divně dívají. Jejich oči plály podivným leskem a vzhlíželi k němu s jakousi touhou.
Vědomí měl už natolik otupělé, že na ně jen zíral.
„Blbost!“ chtělo se mu říci, ale z úst mu vyšel jen bublavý zvuk, když se mu v tom okamžiku zakousl
hostinský hluboko do hrdla.
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V našich myslích je stále ještě zakořeněna myšlenka, že bitva na Bílé hoře byla jakousi naší národní
tragédií, po které následovalo tři sta let poroby pod nadvládou Habsburků, ale ti u nás vládli již od
smrti Ludvíka Jagellonského, kdy na trůn nastoupil Ferdinand Habsburský, tedy cca sto let před bitvou.
Předehrou pro bitvu byla druhá pražská defenestrace.

Někdy v květnu 1618 si pár pánu rytířů
řeklo, že by to chtělo nějaký radikální a
udatenský čin, aby se podpořil revoluční
duch doby a stmelil více kolektiv a tak se
23. 5. 1618 vydali na Pražský hrad. Přidala
s k nim a dav těch, kteří v případě vítězství
pak hrdě buší do svých ptačích hrudí,
kdežto dopadne-li to naopak, tvrdí, že oni
tam nebyli, případně, že tam byli proto, že
tomu chtěli zabránit.
Radikálové vtrhli do kanceláře
místodržících, odvlekli je k oknu a vyhodili
ven. Jako první letěl Jaroslav Bořita
z Martince, druhý Vilém Slavata z Chlumu
a nakonec přidali i písaře Fabricia.
A tehdy se stalo něco neočekávaného: Ani jednomuse po pádu z téměř osmnácti metrů nic nestalo!
Vstali a zrychleným krokem se vzdalovali pryč. Prásko za nimi shora pár výstřelů, ale nikdo ze střelců
neměl dobrou mušku. Oba vyhozené muže u sebe schovala později Polyxena z Pernštejna. Tatáž, která
pak darovala do kostela Panny Marie Vítězné sošku Jezulátka.
Co se stalo s chudákem písařem není známo…
Nahoře patrně vzplála hádka. Jedni argumentovali tím, že se defenestrace povedla a účelu bylo
dosaženo, zatímco druzí namítali, že se nepovedlo to hlavní- tedy neutralizace místodržících a že je
zapotřebí je pronásledovat.
Dovedu si docela dobře představit, že jak už to v takových hádkách bývá, postupně s i každý prosazoval
svůj názor, začali se asi navzájem obviňovat z neschopnosti, a vztek se vylévali navzájem mezi sebou.
Na společné činy se pozapomnělo.
Defenestrace se tak změnila v tragikomickou frašku.
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To na Mělníku jednali sice méně efektně, ale efektivněji: Nenáviděného hejtmana Horčického prostě
zatkli a strčili do vězení! ☺
Je záhadou jak to, že ti tři defenestrovaní přežili pádtéměř ber zranění. Katolíky to bylo později
prohlášeno za zázrak, zatímco materialisté tvrdí, že příkop byl plný odpadků do kterých vyhození
pánové zapadli jako do peřinky.
Nemohu si pomoci, ale toto vysvětlení mě příliš neuspokojuje.
Samotné bitvě přecházelo střetnutí obou vojsk u Rakovníka, které řečeno soudobou terminologií,
dopadlo nerozhodně a tak se císařští rozhodli pro lest. Nechali v táboře malou část vojska a zbytek se
potají vydal spěšně ku Praze, ale královští zvědové tuto lest prohlédli a císařskému vojsku nadeběhli a
připravili se k obraně před Prahou na Bílé Hoře.
Nebylo to špatně vybrané místo, útočníci museli proti nim postupovat do kopce, což bohatě vyrovnávalo
převahu v počtu císařských vojáků- ostatně nepříliš významnou..
Morálka i nálada na obou stranách byla velmi špatná. Královští reptali, že nedostali ani zálohu na žold,
neboť lakotní páni rytíři kalkulovali s tím, že po bitvě budou vyplácet žold mnohem menšímu počtu
mužů, zatímco císařští pochodovali ku Praze blátembez pořádného jídla.
Velitelům císařských se navíc nelíbila představa dlouhého zimního obléhání dobře opevněného města a
uvažovali o tom tažení vzdát.
Tehdy se prý v ležení náhle objevil karmelitánský mnich Dominik, třímal nad hlavou meč a volal, že to
je zbraň seslaná jim Pannou Marií a že je povede k vítězství. Když váhající Maxmilián viděl, jaký to má
účinek na vojáky, dal povel k útoku.
Během krátké doby se povedlo obranu stavovských vojsk zcela rozvrátit. Vojáci se rozutekli, až na
Šlikův pluk, který uvízl u vysoké ohradní zdi.
Díky vlastenecké úpravě se traduje, že cizáci utekli, zatímco Češi a Moravané zůstali na místě bojovali
do posledního muže. Ve skutečnosti vyl Šlikův pluk složen z námezdních žoldnéřů sebraných ze všech
koutů Evropy, Čechů a Moravanů tam byla sotva třetina.
Je pověs o mnichu Dominikovi pravdivá? Těžko říct, ale víme, že jeden člověk často dokáže navodit jev
zvaný ergregor- pocit obrovské síly sounáležitosti s davem.
Jisté je to, že později byl řádu karmelitánu darován nový kostel pod Petřínem, nazvaný kostel Panny
Marie Vítězné- právě sem darovala již zmíněná Polyxena Jezulátko známé dne spíše pod názvem
Bambini di Praga.
Historici vojenství si též často lámou hlavy jak to, že se císařským podařilo tak snadno rozvrátit dobře
organizovanou obranu stavovských a proč vznikla v řadách zkušených žoldáků taková panika. Odpovědí
je možná právě ona davová psychóza císařských vojáků, kteří se na ně náhle řítili jako lavina. Kdo ví?
Dalším otazníkem je to, že i po prohrané bitvě nebylo zhola nic ztraceno, ale Fridrich Falcký zbaběle již
druhý den po bitvě zbaběle prchnul i se svými generály a brány města zůstaly otevřeny. Pár dní se nic
nedělo a pak užaslý a překvapený Maxmilián viděl, že se mu zástupci měšťanů a šlechty přicházejí
vzdát.
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Vítězství císařských bylo vydávánoza prohru celého českého národa, ale Fridrich Falcký ani stavové jak
je vidno nebyli ochotni Prahu bránit a osud České země jim příliš na srdcích neležel.
To vyvolává otázku zda by se Čechům v případě výhry protestantských vojsk vedlo lépe. Já osobně si
myslím, že nikoliv, vzhledem k sobeckosti a nadřazenosti osobních zájmů nad státní, které zúčastnění
prokázali . Slabošského Fridricha Falckého si patrně stavové vybrali proto, že kalkulovali s tím,že bude
jen hlavou s kterou oni budou kývat. Těžce na to doplatili neboť 21.6. jich bylo dvacet sedm zkráceno o
hlavu. Mezi nimi bylo i několik takových, kteří se přímo povstání nezúčastnili a na seznam se dostali
jenproto, že se vítězům nehodili( nejen) politicky.
Ostatně následovala válka všech proti všem, kdy naší zemí křižovala vojska sem a tam a plenila ji
stejnou měrou ať již šlo o katolíky nebo protestanty.
Už dávno se nebojovalo za víru, ale jednotliví velitelé ( jako třeba Valdštejn) měnili strany podle toho,
kdo jim dal peníze nebo poskytl výhody.
Paradoxem je, že tato ničivá válka neměla žádného vítěze, nic nevyřešila a zbyly po ní jen miliony
mrtvých zpustošená celá střední Evropa. V těchto mezinárodních souvislostech byla bitva na Bílé Hoře
jen malou epizodkou, ale přesto, že nemá takový význam jaký ji obrozenečtí nadšenci přikládali,
doufám, že se mi podařilo prokázat, že je v mnohém zajímavá
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To bylo v těch dobách, kdy bohové byli na nebi a o lidské věci a moc nestarali. Dnes a denně nasávali nektar a vůbec si všelijak lebedili. Nebylo divu.
Králové vládli spravedlivě a někdy i dlouze. Mudrcové byli moudří a každou chvíli vymysleli něco, co bylo ku prospěchu lidstva.

Tak třeba takovej Herma Trojčitý, ten vynalezl báječnou věcičku,
kterou nazval yperit. Nebo šikula Fučineli – hrál si s Uranem 235 a
najednou na místě co stál vyrostl takovej hezkej prašnej hřib( radost
pohledět!) a už jsme ho nenašli. Dodnes si lámu hlavu, jak se mu
ten trik mohl povést.
Záporáci byli zákeřní a v potu tváře kuli svoje spiklenecké plány,
nebo postávali za závěsy a svírali v rukou štíhlé stilety napuštěné
smrtícím jedem, který s chronickou pravidelností nefungovaly,
jelikož jim bylinkářka prodala šmejd se sto let prošvihlou záruční
lhůtou. Z toho postávání v průvanu byli věčně nastydlí, takže není
divu, že hromadně umírali na zápal plic.
Ženy byly samozřejmě krásný. Měly vlahé oči laní, lesklé vlasy,
štíhlý pas, oblé boky, poprsí jak křižník a řasy jak hrábě.
Taková krasavice, když vrhla vášnivý pohled, tak to bylo jako
přímý zásah balistou a žhavý pohledy byly vůbec zakázaný, jelikož se mockrát stalo, že město málem
lehlo popelem. Lákaly hrdiny do svých tenat, aby jim tam mohly lámat srdce, nebo ručičky, když tito
odmítly poslušnost a nechtěli svojí kočičce koupit briliantový náhrdelník nebo jinou podobnou cetku.
Mužský, to se ví, byli hrdinové jak se patří. Všici byli hromsky urostlí chalani. Skoro každej druhej
měřil alespoň pět stop. Byli svalnatí a neměli nohy do O, protože jezdili na koních z Alterlandu.
( to bylo údolí tak úzké, že aby ušetřili prostor, vypěstovali dokonale dvojrozměrné koně.) Byli
šlechetní a čestní ( tedy skoro vždycky) a žádný ženský by neublížili ani malíčkem, leda, když jí
mučili, aby prozradila, kam její starej( kterýho předtím zamordovali), ulil rodinný majetek.
Koně byli ušlechtilí, vytrvalí, a děsně věrní, voda křišťálově čistá, zvěř se stavěla lovcům bokem, aby jí
mohli trefit na komoru. Kytky voněly a vůbec to byla fajn doba, až do toho dne, kdy jsme s mým
pánem seděli v zahradě, debužírovali a zírali do dálavy. Tedy měl bych správně říct, že On
debužíroval. Já okolo něj lítal pod jednou pěnou, aby měl všechno pěkně u ruky a nemusel se
natahovat dejme tomu pro sůl nebo pitivo.
Najednou mu zčistajasna zaskočil keks v krku a kdybych nebyl nablízku, tak se možná udusil a
všechno skončilo dřív, než to začalo. Čímž chci řict, že ve všech knížkách se odčtete o rekovných
činech hrdinů, ale pravda je ta, že kdyby je pořád někdo neobskakoval, tak by byli za tejden na prkně.
Bušil jsem ho do zad, ale on jen poulil oči, takže vypadal jako hlemýžď a pořád ukazoval rukou někam

k obzoru. Kouknul jsem, na co ukazuje a vidím, že k městu přilítává drak. Nevím proč z toho můj pán
byl tak vyjevenej, protože tenkrát to bylo u nás na západě docela normálka. Každou chvilku k nám
z různých stran přilítávaly různý potvory, který měly většinou panenskou dietu a votravovaly tak
dlouho, až se našel někdo, kdo se rozhodl ukrátit jejich trápení, jelikož pannu by u nás ve městě
nenašel, i kdyby hledal lupou. Každá ženská totiž v momentě, kdy chytla vítr o co kráčí, sbalila
prvního chlapa, kterej byl k mání. Z toho důvodu taky naše město proslulo jako Hříšné město.
Ty potvory k nám lítaly, jak už jsem řek, každou chvilku a tak se sem sjížděli všelijaký rytíři a
drakobijci, celý žhavý vykonat tyhlety hrdinský skutky a udělat si jméno. Jenže, doopravdy to dělali
kůli ženskejm, před kterjema se pak mohli vytahovat. Dámy se culily a pronášely historické výroky,
jako například: „ Óch, jak jste chrabrý, můj rytíři!“ nebo něco obdobně hlubokomyslného.
Ten drak, co zabloudil k městu, byl takovej pomenší typ, takovej podvyživenej chcípáček, který
normálně můj pán mordoval jen tak mezi snídaní a obědem, takže jsem nevěděl proč ten rozruch.
Vysvětlil mi to hned: „Připrav mi zbroj, jdem na něj, než mi ho někdo vyfoukne.“
Četl jsem hodně románů a v každém po této větě následuje: Pak rytíř usedl na svého věrného koně a….
Houby s octem!
Neumíte si představit, co to dá práce, než jeden snese všechen ten šrot na hromadu a navěsí to na svého
pána. Když jsem se konečně té práce hostil, šel jsem připravit koně. Byla to speciální těžkotonážní
kobyla. Vyvedl jsem jí ven a s pomocí dvou podomků a kladkostroje jsme na ní mého pána naložili.
Chudák kobyla se pod tím nákladem prohýbala. Abychom mohli v klidu projít uličkami, musel jsem jí
dát napít šnapsu. (Tehdá bylo zvykem, že kanalizace vedla středem ulice a vytvářela tak hutný ódér, že
to koně jen těžko snášeli.)
Když jsme vyšli v plné parádě ven, tak už tam byla banda pubertálních otrhanců a čekala, až drak
přednese svůj obvyklý požadavek ohledně jídelníčku, aby se mu mohli vysmát.
Stál tam takovej bělovlasej dědula, něco mumlal a šermoval před drakem rukama. Ten se zájmem
přihlížel. V jednu chvíli se dědkovi zamotaly ruce do fousů a zakoktal se. Drak po něm jen tak
mimochodem plivl proud ohně. Po dědovi zůstala jen čadící loužička a podvlékačky. Asi byly
azbestový. Polkl jsem nasucho, ale to už se můj pán přiblížil a zvolal hromovým hlasem:„ Čeho tu
pohledáváš, ty obludo šeredná!“ Odpověděl pohotově: „ Hele neječ na mě, ty pikslo plechová, a starej
se o sebe, abys na to čerstvým vzduchu nezoxidoval,“
Chvíli bylo třeskuté ticho a pak drak dodal: „Jo a co se týče tý šeredy…. Zkusil jses někdy podívat do
zrcadla na sebe, ty nádhero!“
Ještě štěstí, že jsem svého pána zezadu zapřel dlouhým bidlem, jinak by slítnul ze sedla. Trvalo mu to
trochu dýl, než mu zkrz plech došlo, že mu drak nadává. Pak zařval, hodil tam zpátečku, načež zabodl
kobyle ostruhy do boků. Zařičela a vyrazila vpřed co to dalo. Otrhanci se rozutekli a stoletý platan,
který postával opodál a sloužil jako šibenice, vytáhl kořeny ze země a prchal taky. Zbytečně. Drak se
elegantně uhnul, plivl faguli a můj pán si to na koni, který byl v tom kalupu naprosto neovladatelný,
namířil přímo do stromu. Ozvala se děsná rána, kůň se ozdobnou špičkou, kterou měl na čele, zapíchl
do kmene a katapultoval mého pána vzhůru. Všichni tři se změnili v kompaktní celek, z kterého
čouhali na všechny strany ruce, nohy, kopyta a větve. Pak celý výjev zahalil milosrdný oblak prachu.
To už jsem se naštval: „ Přeci nenechám svému pánovi ubližovat!“
Rozběhl jsem se k drakovi a tím bidlem jsem ho fláknul po hlavě. Neřek ani popel a šel k zemi. Jak
jsem měl vztek, tak jsem do něj ještě chvíli myslil, až se přestal cukat. Můj pán se mezitím trochu
vzpamatoval a nějak se dokázal odpojit od stromu, který předtím velmi důvěrně objímal, a přivrávoral

ke mně. Měl krásnýho monokla a zprohýbaný zčernalý brnění.
„ To bude zase fuška, než to vyklepu a nablejskám!“ povzdychl jsem si a začal okolo pána poskakovat.
Za nějaký čas byl provozuschopný a pravil: „ Já to od začátku věděl, že s ním budou problémy.“
Nevím tedy, jak to mohl vědět, ale nemudroval jsem nad tím. Ví to, protože je to pán a já jen hloupej
kmán.
Chtěl drakovi useknout hlavu, ale meč byl po tom nárazu byl zaseklej v zemi a nešel vytáhnout.
Lomcoval s ním a už hezky rudnul, když se mu to podařilo. Dal si pěknou herdu do brady, až se
zapotácel a já čekal, že po takový pumelenici půjde k zemi, ale on se nějak zmátořil a drakovi tu hlavu
ušmik, aby měl trofej. Než jsem jí dovlík do města, tak se ta potvora pěkně pronesla. Byl jsem
zpocenej až za ušima. Můj pán jel na kobyle, která sice ještě trochu pletla nohama, ale jinak už byla
dobrá. Namířili jsme si to na náměstí, kde na balkoně stála hraběnka Beatrice, za kterou pán pálil, a
vyhlížela nás. Hluboce se předklonila a mávala nám kapesníkem velikosti prostěradla. Popravdě
nevím, co na ní můj pán měl, to její služka Marie sice není hraběnka, a nenosí brokát, ale taky
nevypadá jako žehlící prkno. Pak se za ní jako černej stín zjevil manžel a bylo po slávě.
Jenže od toho dne začalo jít všechno šejdrem. Můj pán se z toho boje nemohl nějak vzpamatovat a
začalo mu strašit na cimbuří. Jinak si totiž neumím vysvětlit, že když přišla Beatrice na návštěvu,
načapala ho s ošetřovatelkou, kterou mu sama poslala. Von byl asi na tyhle typy vysazenej, jelikož ta
osoba vypadala jako strašák do zelí a ježibaba byla proti ní krasavice.
Dveře se nakrátko otevřely, služka z nich vylítla jak zmuchlanej hadr vystřelenej z praku a pak se
zevnitř ozývaly jen rány a příšerný jek hraběnky z kterého všem naskočila husí kůže, loupal se štuk a
padaly hrnky z polic. Po jejím odchodu na tom byl pán hůř, než po tom boji s drakem. Šel do sebe,
začal vyšívat gobelíny, tkát rohožky a zpívat tklivé písně.
Ostatní rytíři, když se o tom dozvěděli, zahodili brnění a meče a popadli taky loutny. Místo toho, aby
konali hrdinské skutky, tak o tom pěli balady. Nikdo neměl hudební sluch, takže to vypadalo spíš jako
když hýká stádo oslů.
Příšery, které přilétaly, sotva slyšely ten kravál, s vyděšeným výrazem prchaly pryč a to byl konec.
První se odstěhovaly prodejný holky, následovali je falešní hráči, kapsáři, věštci, pouliční prodavači
zaručeně pravých artefaktů vyrobených z králičích kostí a za nimi pak další. Změnilo se to
v nezadržitelný exodus. Netrvalo ani do úplňku a zůstali jsme ve městě sami. Nezbylo nám, než
zvednout kotvy taky.
Musel jsem každou věc zabalit do hadrů, dát do truhly, truhlu převázat a dovlíct na povoz, zatímco můj
pán vyšíval kytičky a motýlky na dečku a pil na zármutek. Moc se nám nechtělo, ale už to prostě
nebylo ono.
Takže teď jsme tady, kde nejsou žádný draci, ani rytíři, a ženský jakbysmet. Když prší, je déšť až moc
hustý, slunce pere jek blázen, voda chutná jak močůvka, zvěř se vypaří v ten moment, kdy napnete
tětivu a objeví se až, když šíp vrátíte do toulce. Víno je jak patoky, koně se plašej a koušou. Prostě už
nic není tak, jako to bylo tenkrát na západě….
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AUTOR : ©Karel Šlajsna
NÁZEV : NAZCA.

Žádný záhadolog se nemůže vyhnout úvahám o Nazce a podivných obrovitých obrazcích na této planině
i v širokém okolí.
Patrně nejznámější je obraz kolibříka, ale mimo něj tu je ještě asi třicet dalších obrázků, například
opice( na zadních nohách mápo třech prstech na předních čtyři a pět!), pavouk( žijící sta kilometrů
odsud v povodí Amazonky), kondor, kosatka, pelikán atd.

Všechny tyto obrazce jsou vytvořeny jednou jedinou linii.
Proč?
Na tuto otázku jsem četl řadu velmi důmyslných a
komplikovaných odpovědí, ale žádná z nich není příliš
uspokojivá. Mě napadla jedna prostá: Ten, kdo vytvářel návrhy
byl prostě hračička a bavilo ho to. Myslím, že ti kteří to na
pláni měli v obrovském žáru realizovat se už tolik nebavili.
Ačkoliv obrázky zvířat se na fotografiích z Nazcy objevují
nevíce, mnohem podivuhodnější jsou obrovité obdélníky či
lichoběžníky zvané pisty. Ty jsou velmi často doprovázeny
klikatými nebo spirálovitými kresbami, které připomínají
labyrinty, Z pist vybíhajíčasto úzké souběžné linie, ale hlavně
přímky, místy zdvojeně, nebo ztrojené a jdoucí rovně přes
pahorky mnoho kilometrů. Ta nejdelší dosud nalezená má
délku 25 km!!!
Předpokládá se, že všechnyobrazce byly vytvořeny tak, že byla
odhrnuta svrchní tmavá vrstva zeminy až na světlejší podklad a
zachovaly se díky extrémně suchému počasí, které zde panuje.
Až teprve v nedávné době byly některé poškozeny turisty- vandaly, kteří si tam vyjeli ve svých
roverech. Z tohotodůvodu je vstup na pláně silně omezen.
Vznik kreseb je datován okolo 4 st. n.l., ale
je velmi sporné.
Vychází totiž ze zbytků ohňů, které byly
v okolí nalezeny. Ty ale s tvůrci obrazců
nemusí mít nic společného.
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Nazca to není jen samotná pláň, v okolních
kopcích se to jen hemží podivnými obry s hranatou hlavou, vyskytují se tu i šipky, nebo znaky podobné
písmu. Nedaleko je i známý andskýkandelábr či trojzubec. Jeho hroty ukazují směrem k Nazce.
Popis vytváření obrazců dělá dojem, že to bylo něco velmi jednoduchého, ale již jen přenos malých
vzorů do reálu nebo trasování linii za velmi primitivních podmínek přináší spoustu problémů.
Mimoto je v okolní několik pist, kdy proto,aby mohla být zbudována, byl odtěžen celý vršek kopce!
Proč musela být zbudována právě zde a ne někde jinde?
Jak ukazují fotografie E.Dänikena v knize Poselství věčnosti,, mnohé obrazce se vzájemně překrývají.
Pisty překrývají labyrinty, nebo jedna pista překrývá druhou. Proč?
Další zajímavostí je několik pahorků, které
ze všeho nejvíc připomínají ruiny, ke
kterým se ze všech stran sbíhají líniie
( nebo odsud vycházejí?). Bohužel zatím
zde nabyl proveden ani jen zběžný
archeologický průzkum.
Aby zajímavostem Nazcy nebyl ještě
konec byl tu objeven umělý akvadukt 4-10
m pod zemí cca 50 x 50 cm vyložený
pečlivě kameny. Na mnoha místech se
možné k němu sejít kamennými schodišti,
též z volně sesazených kamenů.
Ani v tomto případě nebyl proveden zatím žádný průzkum a tak není známo odkud a kam vede.
Předpokládá se, že se i na několika místech větví…
Obrazce dlouhá léta zkoumala německá matematička Marie Reichová. S pomocí peruánského letectva,
ale i pěšky dlouhá léta proměřovala a evidovala obrazce i líniie.. Její domněnka oastronomických
souvislostech však nebyla prokázána.
Ani žádná další teorie není schopna vysvětlit všechny záhadné skutečnosti s kterými se zde setkáváme.
A tak si Obrazce zatím ponechávají své tajemství. Nazca je monumentální, dech beroucí tajemná,
mysteriózní …….
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AUTOR : ©Karel Šlajsna
NÁZEV : PRAVÁ DOMÁCÍ.

„Alkohol škodí zdraví.“
Limonádový Joe

Ten pátek jsem se vrátil z práce úplně vyřízenej. Nejenže do
nás celej den pražilo sluníčko, ale pak mi ještě frnknul
autobus před nosem a podle zákona schválnosti jel další až
za půl hodiny, a tak jsem raděj šlapal tři zastávky pěšky na
konečnou tramvaje.
Dorazil jsem domů, otevřel si lahváče, sedl na gauč, neupil
ani polovinu a byl jsem v limbu.
Nevím jak dlouho jsem spal, ale když jsem se probudil, byla
venku už pěkná tma. Pouliční osvětlení svým odleskem
osvětlovalo vnitřek pokoje a tak jsem viděl, že tam někdo je.
Promnul jsem si oči, a taky, že jó!
Hned jsem je poznal, vždyť co já se o nich načetl v
časopisech! Stáli tam tři malý šediváci a upřeně mě
pozorovali. Byli přesně takový, jak je všichni popisují. Malí,
hubení, s velkou hlavou a temnýma očima bez duhovek.
„Potřebujeme tě, aby jsi šel s náma.“ zaznělo mi v hlavě.
Vypadalo to jako prosba, ale já věděl, že je to rozkaz a
nemám šanci neuposlechnout. Toporně jako robot jsem se postavil a zatímco jeden z nich se mi pořád
díval upřeně do očí, další dva se postavili po stranách jako čestná stráž. Takto v sevřeném tvaru jsme
vykročili k oknu. Byla to naprostá pitomost, protože bydlím ve třetím patře a vůbec netuším co by bylo
dál.
Za zády jsem totiž uslyšel mohutný sytý bas, který si člověk dovede představit jedině ve spojení s
klaďáckým hrdinou kovbojek. No znáte to, ne: široký setson, dobrácká tvář, nesmlouvavý pohled a
zlověstně začouzené kolty.
„Tak moment hoši! Rád bych věděl co to tu provádíte.“
Moji tři průvodci ztuhli, takže připomínali poněkud neforemné trpaslíky. Mě se vrátila alespoň částečně
schopnost sebeovládání a otočil jsem se. Stála tam obrovitá stříbřitá postava. I o tomhle jsem už četl:
Stříbrňák! Nemělo to tvář, jen světélkující obrysy, ale měl jsem pocit, že se zlomyslně šklebí, zatímco z
těch tří by se v ten první moment dala panika ždímat.
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„Ten chlápek je můj!“ zabasovala rozhodně postava.
Atmosféra houstla jak šlehačka.
Pak se šediváci vzpamatovali a jeden z nich se slovy: „To musí být nějaký omyl.“ vykouzlil odněkud
jakési desky a začal v nich horlivě listovat.
„Á tady to máme.“ prohlásil spokojeně, zabodl hubený pařátek do jedné stránky a asi uprostřed našel to
co hledal. Vylezl na konferenční stolek a strčil to Stříbrňákovi do míst kde měl asi obličej. Ten na to
chvíli zíral, ale pak oznámil hlasem karbaníka, který zabíjí esem hlášenou sedmu: „Nemá to řádný kolek
a není to parafováno z ústředí!“
„To je pravda, ale...“ pravil zahanbeně šedivák.
„Jenže já...“ nenechal se přerušit obr, „jak račte vidět...“ a i on odněkud vylovil složku papíru, „... tu
mám řádně vyplněnou žádost trojmo, presto odpověď, souhlas z ministerstva pro styk s mimozemskými
civilizacemi, povolení od klubu Neubližujte zaostalým domorodcům, celní prohlášení a kopii dokladu o
zaplacení všech náležitých poplatků, a kolků. Račte nahlédnout.“
Byli úplně zdrceni a vzmohli se jen na: „Musíme to hlásit nahoru. Račte rozumět.“
„Jak je libo.“ na to Stříbrňák blahosklonně, pohodlně se rozvalil v křesle a jen tak mimochodem na mě
houkl: „Přines nám něco k pití.“
Šedivák zmuchlal papíry, hodil je do kouta. Z pod gauče vytáhl velkou krabici, která byla (jak taky
jinak) taky šedivá. Vůbec jsem nevěděl, že tam něco takového mám.
Je zbytečné hledat smysl tam kde si logika zlomila páteř a rozum si vymkl klouby. Sebral jsem se, šel do
kuchyně a z ledničky vytáhl citronádu.
Když jsem se vrátil byla situace téměř stejná. Stříbrňák si hověl ve fotelu, zatímco trojka byla namáčklá
vedle sebe na gauči a dívala se na bedýnku jako na oltář. Bohužel jsem zachytil jen útržky vět:
„Neschopní břídilové....přeložím vás na konec galaxie... těšte se! Nepřípustné
vměšování...skandál...nepřipustíme... vyřídím osobně.“
Postavil jsem před ně nápoj. Jeden každý vytáhl z podpaždí teploměr, strčil ho do sklenky, načež na něj
trpělivě zíral. Nevím co z toho vyčetli, protože na displeji se křivka vlnila jako břišní tanečnice, která se
přejedla fazolí, ale posléze prohlásili: „Nepříliš vyhovující.“
„Nic moc!“ basoval odnaproti Stříbrňák, „Něco lepšího by tam nebylo?“
V ten moment se ze skříňky vysoukal čtvrtý šedivák, přisedl si k ostatním a zapředl s ním staccato
hovor. Šel jsem raděj do kuchyně. Měl jsem děsnej vztek. Vlezou mi do bytu nepozváni, chovají se tu
jakoby byli doma, nejenže mě sekýrují, ale hadrkují se tu o mě jako kdybych byl kus nábytku. No
počkejte! Vzpomněl jsem si, že ve špajzu odpočívá demižon pravé domácí pálenice od kamaráda z
Hané. Byl to téměř čistý alkohol a v krku to mělo všechny vlastnosti žíraviny.
Přelil jsem dva litry tohodle utrejchu do láhve a napochodoval do pokoje, kde se zatím debata značně
přiostřila. Nalil jsem jim vrchovaté sklenky. Vrazili do toho opět své teploměry a zdálo se, že jsou
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spokojeni, protože si chválili: „Ta píše!“
Tím se ovzduší značně proteplilo a diskuse se stala mírnější. Já zůstal u citronády, ale oni již po druhém
kole zcela zapomněli na původní účel své mise a začali se holedbat svými úspěchy. Neposlouchali se
navzájem a každý si vyprávěl pro sebe svá dobrodružství. Posléze se přeci jen spojili a začali zpívat
něco o krásné zelené planetě plné jezer hlubokých jako její oči... atd.
Vstávaly mi vlasy hrůzou, co tomu řeknou sousedi. Naštěstí se sbor daleko nedostal, protože se začali
mezi sebou dohadovat: „Né, takhle to není!“ tvrdil jeden.
„Poslouchejte mě,“ mumlal druhý.
Všechno to přehlušil Stříbrňák svým chrápáním. Ostatně netrvalo dlouho a přidal se k němu kvartet
pilek sice vyšších tónů, leč neméně pilných.
Uvažoval jsem co mám dělat. Zavolat policii? Nebo do nějakého vědeckého ústavu? Ne, nemělo by to
smysl, nikdo by mi nevěřil.
„Ještě že je zítra sobota. Nebo už dnes?“
Mrkl jsem na budíka. Bylo těsně před půlnocí
„Ale co s vámi? Čert aby vás vzal.“ oslovil jsem spící společnost a hned si v duchu odpověděl, že
nejlepší bude se na to vyspat a nechat to na ráno. Zvedl jsem se, abych si došel pro spacák, když tu se
problémy začaly řešit sami.
Jasný, jakoby magneziový záblesk mě na vteřinu oslnil. Instinktivně jsem si dal ruku před obličej a tak
jsem uviděl jak se mi uprostřed pokoje materializuje další postava.
„Začíná tu být poněkud rušno. Tohleto je přece soukromý byt a né tranzitní hala na Ruzyni.“
Byl to vysoký štíhlý elegán v bezvadně padnoucím černém obleku. V jedné ruce velký dřevěný kufr
jaký měli naši dědečkové u C a K vojska. Ze všeho nejvíc mi připomínal funebráka. Jakoby si přečetl
mé myšlenky, prohodil suše: „Malý moment, hned vaše problémy vyřeším.“
Postavil kufr vedle gauče, otevřel ho, bez zjevné námahy popadl v pase prvního z šediváků a nohama
napřed ho začal cpát dovnitř. Sotva tam byl do půli stehen, chlápek ho pustil, odfoukl si, znovu ho
uchopil, tentokrát za hlavu a zatlačil ho tam až po ramena. Nalehl na víko, až se zaklaplo, otevřel ho a
postup opakoval. Udělal jsem krok, abych se na ten trik podíval, ale to jsem neměl dělat. Někdy člověk
raději nemá být zvědavý a nemá chtít vědět. Buď pozdravena ó blažená nevědomosti!
Kufr místo dna měl jen černo černou tmu, že tma ve sklepě je proti tomu ubohou šedí.
Poté co zmizel i čtvrtý mrňous, chlápek se narovnal a osušoval si imaginární pot na čele černým
kapesníkem a omluvně vysvětloval:
„To víte, je to starej typ... Ale spolehlivej,“ dodal a poplácal ho po víku. Nato přistoupil ke Stříbrňákovi
a sáhnul mu za krk. Udělalo to: „Fííí!“ a v křesle zůstal jen zplihlý stříbřitý skafandr, ale i ten pečlivě
čtyřikrát přeložen zmizel v kufru.
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„Tak to by bylo.“ zvolal radostně a optimisticky černý muž.
„To víte, občas sem něco prosákne. Snažíme se sice, ale znáte to. Uhlídat se to nedá.“
Mluvil, ale rejdil při tom očima po bytě. Snad hledal zda na něco nezapomněl.
„Za problémy, které jste měl se budem samozřejmě revanšovat,“ mlel dál a jakoby mimochodem vytáhl
z kapsy štos tisícovek a podával mi ho. Zároveň mi pod nos strčil nějaký papír: „Tady se mi račte
podepsat. Odstranění nežádoucí návštěvy na vlastní žádost a příjem peněz.“
Celý zpitomělý jsem přijal tužku a načmáral podpis. Hned mi papír vzal, odtrhl spodní část, podal mi ji s
vysvětlením: „ Kopie pro vás.“
S pozdravem: „Tě pic!“ zmizel.
Rozednívalo se. Poodešel jsem k oknu a četl: „Dobrovolně a bez donucení odevzdávám svoje tělo i duši
24 hodin po podepsání...“
Já vůl!!!
Pak mě ale něco napadlo. a tak když se opět v noci černý pán zjevil, byl jsem připraven. Kufr si odložil,
decentně zakašlal a strčil mi papír pod nos. „Tak co půjdeme?!“
„Dáme si na cestu?“ ukázal jsem na nalité dvoudecky. Mé tušení mě nezklamalo. Vytáhl z podpaždí
teploměr a vrazil ho do sklenice, ale jen do té své, jinak by přišel na to, že já v ní mám jen vodu, zatímco
on vražednou dávku. Vyzunkul to na ex, vypoulil oči, z uší se mu začal valit hustý dým a pak se sesul k
zemi.
Další už bylo záležitostí okamžiku. Vyškubnul jsem mu papír z ruky a rozcupoval ho na kousíčky. Pak
jsem otevřel kufr, potlačil záchvat závratě při pohledu do té hlubiny a začal ho tam soukat. Aby se mi
podařilo kufr zaklapnout, musel jsem na něj zalehnout celou svou váhou. Sotva se to povedlo, udělalo
to: „Cvak,“ a kufr zmizel neznámo kam. Pravda, pěkně jsem si natloukl, ale konečně jsem měl klid,
protože od té doby se u mě už žádní nezvaní hosté neobjevili.
Ale pravou domácí pálenici ve špajzu mám připravenou pořád.
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NÁZEV : VEMTE SI MOJE KRÁSNÉ RUDÉ KYTKY!

„ Ó ty jsou krásné!“ zvolala slečna Peterková a spráskla svoje baculaté ruce, až to hlasitě plesklo.
Petrovi pila krev, protože si na něj ustavičně stěžovala a žalovala. Výkřik“ „Óóó!“ byl její oblíbený.
Umožňovalo jí to totiž zvednout vysoko svoje vyholené obočí až k odbarvené kštici blond vlasů a vytvořit
z namalovaných úst kolečko, což slečna Peterková považovala za zvláště sexy.

Byla kdysi místní kráskou obletovanou
všemi muži z okolí. Vlezlo jí to na mozek,
vybírala a vybírala a zapomněla se včas
vdát, když nápadníků časem ubývalo. Teď
z ní byla tlustá sulcovitá stará panna, která si
pořád namlouvala, že je ještě mladá a hezká.
„ Jsou z vesmíru,“ informoval ji Petr, na
jehož soukromém záhonku se kytky
objevily.
„ Jistě, že ano, „ souhlasila. Ale nevěřila mu
ani slovo.
„ Co si ty děti vymýšlejí!“ myslela si. Ale
nahlas řekla: „ Mohl bys mi jednu
odkopnout?“
„ Samozřejmě. Budu rád, když si je vezmete,“ souhlasil nepříliš šťastně Petr a už chtěl jít pro rýč, když
ho slečna zastavila: „Až zítra, dnes musím jít ještě na nákup, ke kadeřnici a…“
Petr už neposlouchal. Věděl, že mu slečna nevěří, ale věděl také téměř jistě, že kytky přišly z vesmíru.
Předevčírem s Jirkou pozorovali, jak padají hvězdy, které vlastně nejsou hvězdy, ale meteority, a jasně
viděli, jak jedna nezhasla tak jako ostatní, ale naopak – svítila čím dál tím víc, až byla velká jako balón.
Zastavila se vedle jejich baráku, zablikala a teprve pak zhasla. A druhý den tu byly ty kytky. Krásné rudé
kytky.
Slečna Peterková je sice chválila, ale Petr věděl, že už nejsou tak hezké jako včera.
„Asi jim to tu nesvědčí,“ uvažoval v duchu, „Na co jsou tam u sebe doma asi zvyklé a kde je to jejich ,
doma´? Možná mají žízeň, chudinky.“
Ještě včera měly velké květy, sytě ohnivé barvy a silné, tuhé, mastně vypadající listy. Dnes se však květy
klonily k zemi, vypadaly unaveně, listy byly matné a ochablé. Přesto byly neuvěřitelně přitažlivé a
Petrovi to nedalo, aby je ještě několikrát nenavštívil. Přitáhl k nim dvě konve plné vody a bohatě je zalil.
Večer však vypadaly ještě ubožeji než v poledne.
„ Možná jsem to s tou vodou přehnal,“ říkal si Petr, „ třebas jsou to pouštní kytky.“
Šel spát, ale myšlenky na ně se mu honily v hlavě. Nemohl dlouho usnout a převaloval se v posteli.
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Noc prořízlo strašlivé a zoufalé zamňoukání kočky.
„ Asi to byl náš Mikeš. Zase se pere a jinejma kocourama. Je to blb, nedá si pokoj,“ uvažoval Petr, ale
nějak mu to nedalo, protože to mňoukání bylo takové strašlivě divné. Vstal, vzal baterku, kterou nedávno
šlohnul taťkovi z auta, otevřel okno, posvítil ven a intenzivně několik minut číčoval a volal. Nic.
„ Tak si trhni, „ myslel si. Otřásl se chladem, zavřel okno a zalezl pod deku. Ráno neměl na kytky ani
pomyšlení. Zaspal a musel do školy přichvátnout. Teprve, když se vracel, udělal si za vrátky odbočku ke
svému záhonku. Už z dálky ho překvapilo, jak se do rána kytky změnily. Op+t měly tu nádhernou rudou
barvu, tak jako první den. Maminka byla v kuchyni a měla opuchlé, pláčem zčervenalé oči.
„ Co se stalo?“ ptal se.
„ Něco, asi nějaký potulný pes, dneska v noci vlezlo na zahradu a roztrhalo našeho Mikeše. Našla jsem
ho u toho tvého záhonu. Zbyly z něj jen cáry,“ štkala matka.
„Ale…“ chtěl namítnout, ale ona už byla pryč. Obrátil se, vyšel nahoru do svého pokoje a cestou
uvažoval: „To s tím toulavým psem je blbost. To by přece náš Ben štěkal a on byl zticha. A taky jsem
neslyšel žádné zvuky zápasu.“
„Je to divné a něco tu nehraje,“ konstatoval nakonec sám pro sebe. Ještě chvíli nad tím mudroval, ale pak
otráveně otevřel tašku, plácnul sešitem na stůl a další půlhodinu se ponořil do výpočtu rovnic, které měli
za domácí úkol.
Oddychl si, když zdárně zdolal poslední, s úlevou sklapl sešit a lehl si na gauč. Byla to jeho přemýšlecí
poloha. Znova o všem uvažoval. Měl pocit, žer chodí kolem správného řešení, jen na něj sáhnout a pak to
náhle měl!
Sešel dolů, aby se o svém závěru ujistit.
Místo okolo kytek bylo čerstvě uhrabáno, a když se Petr pozorněji podíval, viděl, že na listech s ostrými
trny je ještě několik chloupků z Mikešova kožíšku. Vypadaly náramně spokojeně.
„Chce to pokus,“ řekl si a už měl připravený plán. Připravil si rýč,
vrátil se do svého pokoje, usedl, vzal si knížku a ze strategického místa pozoroval ulici, až uviděl to, co
chtěl.
„ Vemte si moje krásný červený kytky!“ volal na Peterkovou. Udělala zase svoje oblíbené: „Óóó!“ a
přidala k tomu poděkování, což u ní byla vzácnost.
„ Jsou háklivý na teplo! Měla by jste je mít pár dní v pokoji,“ volal za ní. Máchla rukou a odnášela si
chamtivě v náručí odkopek domů.
Mohl být spokojen.
Pak už jen čekal. Když se po několika dnech po městečku roznesla ta zpráva o zabití slečny Peterkové,
nepřekvapilo ho to, protože to čekal. Nepřekvapily ho asi řeči o tom, že byla mešugé, protože měla dům
plný kytek.
„ Baba hnusná! Má co si zasloužila,“ myslel si. Risknul průchod v těsné blízkosti jejího domku na okraji
města. Vypadal útulně. Opatrně nahlídl do okna a polekaně ucukl. Dům byl opravdu plný kytek. Tísnily
se u okna a hladově vyhlížely ven. Dal se chvatně na ústup. Doma namíchal do kyblíku směs všech
ředidel a neřástev, které našel. Vychrstnul obsah na klubko kytek. Zasyčelo to, listy se zkroutily, květy
zhnědly a rostliny se zatáhly . Ulil každou i tu sebenepatrnější část, která vypadala ještě životaschopná.
Když skončil, ruce se mu třásly a vědro položil jen nedbale u dveří.
Mezitím se setmělo a padaly hvězdy, které nejsou hvězdy.
„ Běž se umýt a hajdy spát.“ řekla mu maminka. Jedno ze světýlek nezhaslo, ale naopak se zvětšovalo, až
bylo velké jako balón. Pak zablikalo, sprška semínek dopadla na zem a byla tma.
Ráno bylo město plné červených kytek.
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NÁZEV : NAN MADOL

Je nazýván osmým divem světa, Benátkami Tichomoří- malý okrouhlý ostrov sotva 50 km v průměru se
jmenuje Ponape a na mapě ho najdete sotva jako malou tečku. Je jedním z mnoha ostrovů v Mikronésii.
Na jižní straně u Temwenu někdo v dávné minulosti v mělké zátoce navršil z korálové drti okolo sta
umělých ostrůvků a na nich z obrovských šestihranných sloupů postavil cosi…

A to je právě první záhada. Komplex
rozhodně nikdy nebyl městem, palácem ani
chrámem. Nejsou tu žádné sochy, žádné
ozdoby, jen strohé kamenné klády
naskládané na sobě. A to jsou další
otazníky- proč zrovna šestihrany?A jak
byly dopravovány z lomu, který je na
opačném konci ostrova. K čemu sloužily
uměle vytvořené podivné tůňky. Některé
jsou propojené tunely, jinde podvodní cesty
končí v slepém rameni.
E.Däniken, který se dozvěděl od
domorodců, že prý tam ve třicátých letech
m.s. japonští potápěči našli platinové rakve
ve který údajně byli pohřbeni dvoumetroví obři, jednu z nich důkladně prohledával. Nenašel nic.
Kosterní pozůstky velkých rozměrů zde našla i americká výprava, která zde jako dosud jediná směla
udělat alespoň omezené archeologické vykopávky, ale o výsledcích nebyla vydána žádná oficiální
zpráva.
Nan Madol navštívil i náš skvělý amerikanista M. Stingl a naposled i záhadolog I. Meckerle, který své
zážitky popisuje v knize Cesty za příšerami a dobrodružstvím.
Ani p.Meckerle neměl štěstí a žádné platinové rakve nenašel i když prováděl poměrně rozsáhlý
potápěčský průzkum. Nan Mandol tak zůstává stále velkou záhadou.
Hlavní důvodem je patrně to, že toto místo domorodci
považují za posvátné a jen neradi tam povolují cizincům
vstup. Archeologické vykopávky pak kategoricky odmítají.
Jedná výprava, která zde směla kopat byla již zmíněná
americká.
Já jsem si v té souvislosti vzpomněl na indiánskou pověst o
podivné bytosti Orijaně, napůl rybě, napůl ženě, která v noci
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žila ve vodě, ale ve dne vycházela ven a předávala lidem své
znalosti, ale též se s nimi spojovala a přivedla na svět četné potomstvo. Pověs už ovšem mlčí o tom, zda
to byla miminka nebo jikry.
Zajímavé je i to, že téměř ve všech starobylých civilizacích se setkáváme s vyobrazením hybridních
bytostí- pololidí, přičemž kombinace člověk-ryba jakoby se těšila obzvlášť velké oblibě.
To, že se v poslední době povedlo kombinovat lidské geny se zvířecími vedlo některé nadšence
k přesvědčení, že tyto bytosti v dávné minulosti opravdu existovaly jako výsledek pokusů
mimozemšťanů.
Jako spisovatel S-F si pak klidně mohu dovolit vyslovit spekulaci, ze Nan Madol mohl sloužit jako
domácí chovná stanice pro takové bytosti. Umístění ostrova by pro takové účely bylo přímo ideální.
Ovšem, mám-li si položit otázku zda takové možnosti věřím, tak na rovinu odpovídám, že ne, ale námět
pro sci-fi horor by to byl perfektní. Pochmurná laguna, kde se ve vodě odráží černé stěny staveb by byly
skvělou scenérií.
Ovšem ani má bláznivá teorie neřeší všechny záhady a otazníky Nan Madolu a je otázkou zda se někdy
všechny spolehlivě zodpovědět.
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NÁZEV : O ROSWELLU A O VÍŘE.

2. červenec byl vyhlášen mezinárodním dnem UFO. V této souvislosti byl často připomínán i Roswellský
případ od kterého vbrzku uplyne 60 let.
Protože předpokládám, že většina z vás má v paměti co se tehdy událo, připomenu to jen ve zkratce.

Dne 24.6.47 pozoroval obchodník K. Arnold ze svého
letadla nad Mount Riner devět objektů srdcovitého
tvaru. Letěly podivným houpavým způsobem, který
Arnold později přirovnal k talíři hozenému na voduPodobných pozorování bylo od té doby tisíce a dnes by
se již ani nedostaly do novin, ale tehdy to byla senzace
a navíc, novinář Arnoldův výrok změnil na „ létající
talíře“.
Název se ujal a už UFO zůstal.
Jen o pár týdnů později zuřila na Roswellem bouřka.
Ráno druhý den se správce Forestrova ranče W. Brazel
vyjel podívat zda nenadělala nějaké škody. Na pastvině
cca 25 km od města našel velké množství trosek
neznámého původu. Část z nich sesbíral, uskladnil
v blízké stodole a pak odjel do města,aby věc oznámil
místnímu šerifovi.
Ten zavolal na blízkou leteckou základnu, odkud přijeli
major J. Marcel a kapitán S.Cavitt. Místo prozkoumali, přespali zde a nějaké trosky vzali ssebou. Pak už
se na místě objevila speciální jednotka a vše pečlivě do poslední částečky sebírala a uklidila.
Zpravodajská kancelář letectva brzy nato vydala zprávu o tom, e letectvo RAAF získalo havarovaný
létající talíř. Zpráva byla předána novinám a vysílána v místním rozhlase. Vzápětí však byla
dementována s tím,že šlo o omyl a že to byl meteorologický balon. To bylo změněno později na „
průzkumný balon“(= rozuměj špionážní) a ještě později na „balon s pokusnými figurínami“.
Právě tyto změny prohlášení, jsou důvodem k tomu, že věřící v mimozemšťany jásají a říkají: „Hle -lžou
protože to byl mimozemský průzkumný člun.“
Zastánci opačné víry, pokývají hlavou a ač neradi přitakají, že se lhalo, ale prý protože 509.
bombardovací letka byla v té době jediná, která vlastnila atomové zbraně a účelem bylo zakrýt nějakou
možnou jadernou nehodu. Případně nedaleko odsud byla jiná tehdy velmi tajená základna- White Sands,
kde byl raketový výzkum.
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Vraťme se k Roswellu, neboť tam mělo, cca 50 km od města, v místě nazývaném Skalní brána
havarovat jiné UFO. Právě odtud mají být časti filmu natočené J. Barnettem a známým jako Pitva
mimozemšťana.
I o autenticitu tohoto filmu se příslušníci obou stran dodnes přou aniž by některá strana byla schopna
dodat důkaz pro své tvrzení, nebo respektive, si je navzájem vyvracejí. Opět tedy záleží na tom čemu
chceme věřit.
K tomu si přidejte historiky o tom jak jeden voják nakoukl pod plachtu a viděl trosky, jiný je viděl
v hangáru, další viděl mrtvoly a taky tu o sestře, která měla být přítomna pitvě, ale pak se záhadně
ztratila. Zatímco zastánci UFO je berou jako hotovou a prokázanou věc, druhá strana se jim vysmívá pro
lehkověrnost a vše vyvrací i když jejich „důkazy“ mají tutéž hodnotu.
Ono totiž rozlišit co je pravda je dnes, kdy se kolem doslova nabalilo mnoho lží a výmyslů a polopravd
je už v podstatě nemožné.
Teď si dovolím malou odbočku:
Havárie u Roswellu ostatně prý nebyla jediná. Další loď měla havarovat už v r. 1938 ve Štětíně, další
v Norsku 1941, pár let po válce v Argentině, 1968 v Utahu,v sedmdesátých letech v Argentině nebo
Jihoafrické republice…
Tak mě napadá: Je-li to vše pravda( a dejme tomu, že ano), není těch havárií nějak moc? Musíme přitom
vzít v potaz,že tyto informace jsou jen zlomkem toho co se povedlo utajit.
A tak mne nemohlo nenapadnout, že je podivné, když se kosmické lodi( či flotile) povede bez úhony
překonat obrovské mezihvězdné vzdálenosti, ale její průzkumné čluny… no nenapadá mě nic jiného,
než že je to pěkně poruchový šrot!
Možná i z tohoto důvodu se ihned po roswellské události z oblohy ztrácí šípovité tvary lodí a nastupují
opravdové talíře- tedy tvar kruhovitý, jaký známe třeba z fotek G. Adamského, a který se nad námi
producíruje občas dodnes, jen s malou změnou v devadesátých letech, kdy to byly obrovité trojúhelníky.
O Roswellské nehodě a s tím související historii listin MJ12, filmu, existuje rozsáhlá literatura, napsaná
zastánci jedné i druhé víry. Je to zábavná četba, kterou všem vřele doporučuji. Též můžete navštívit
značné množství stránek, nicméně myslím, že poté co se tím prokoušete podobně jako já zjistíte, že
opravdu záleží jen na vašem úhlu pohledu. Já osobně si myslím, že se věřící obou krajních směrů velmi
vehementně a někdy i dost násilně snaží prosadit právě jen ten svůj pohled a své názory čímž ztrácí
soudnost. Nechť tedy si rozum schopnost přijímat různé podněty podněty zachováme a nezavrhujme je
jen proto, že se neslučují s tím v co věříme.
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NÁZEV : PODVRŽENÉ RUKOPISY (1díl, dokončení příště)

Ačkoliv se dnes učíme o tom, že rukopis Zelenohorský a Královédvorský jsou zfalšované podvrhy
básníka Václava Hanky, není to tak docela pravda. I o pravosti rukopisů se vedly dlouhých sto padesát
let spory, které nebyly jednoznačně rozhodnuty. Celá historie s nimi související je docela hezky
zamotaná a dá se rozdělit na čtyři období.

Období první: nálezy.
V r. 1816 nalézá Hankův přítel Linda v deskách staré knihy
rukopis nazvaný později Píseň Vyšehradská (PV). J
Dobrovský rukopis studuje a nejprve ho považuje za
pravý,ale pak názor mění.
Jen o rok později nalézá Hanka údajně v kostelním sklípku
ve Dvoře Králové dvanáct pergamenových stránek a dva
proužky, které mají být 25. a 26. kapitolou třetí knihy- tedy
pozůstatek jakéhosi rozsáhlého díla. Zde též nalézá i další
pergameny, z nich jako nejdůležitější se později ukáže tzv.
astronomický rukopis.
Je zajímavé, že Dobrovský, který v otázce PV byl
nerozhodný přijme rukopis ihned jako pravý. Byl nazván
podle místa nálezu Královédvorský( RKD)
K dalšímu nálezu došlo v r. 1818. Tehdy hraběti z Kolovrat
přišel dopis s pergamenovými stránkami a anonymním
přípisem ve kterém je napsáno,že pergameny byly objeveny
(opět) v knize na zámku Zelená Hora. Později se podařilo
zjistit, že dopis napsal a poslal důchodce Josef Kovář a
rukopis dostal název Zelenohorský( RZ).
Dostal se opět do rukou J.Dobrovského, ten ho ovšem
nedokázal rozluštit a tak se mu Hanka nabídl, že to zkusí.
A skutečně- netrvalo to dlouho a měl překlad. Dobrovskému byla rychlost překladu nápadná a prohlásil
RZ za podvod Hanky a Jungmanna.
Poslední rukopis nalézá bibiliotékář W.Zimermannn- přítel Lindy opět vevázaný do desek knihy. Byl
nazván Milostná píseň krále Václava.
(MPKV). Na tomto nálezu bylo nejzajímavější to, že na rubu byla napsána báseň Jelen, která byla též i
na RKD. Oba rukopisy si tím v podstatě prokazovali pravost.
Hanka a jeho přátelé prohlašovali všechny čtyři rukopisy za pravé a opakovaně je knižně vydávali,
zatímco lidé okolo se netajili pochybnostmi, ale pak přišlo
Období druhé: romantické.
Palacký, Šafařík, Neruda, Zajer,Vrchlický, Smetana, Dvořák, Aleš, Mánes a nespočet dalších umělců
uvěřili v pravost památek, a čerpali z nich četné náměty. Události v nich popsané dále rozvíjeli a
dotvářeli. Vzniklo tak na tomto základě celé samostatné umění, které naši minulost ještě více
zidealizovalo.
Ti, kteří se pokusili ukázat na historické nebo jazykové nesrovnalosti byli rázně umlčeni.
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Období třetí:kritické.
Toto období započal profesor a pozdější president T.G.Masaryk. Spolu se skupinou vědců do jejichž
čela se postavil profesor Jan Gebauer, začali všechny čtyři památky podrobně studovat a také oni
nacházeli jazykové, písemné, stylové i dějepisné chyby.
To už nebyl jen jedinec, ale tým erudovaných vědců a nad jejich argumenty se nedalo jen tak mávnout
rukou,
Ale stále ještě existovala naděje, že rukopisy jsou pravé. Bylo proto rozhodnuto provést chemické
zkoušky a dva významní chemici došli nezávisle na sobě k názoru, že dokumenty jsou pravé!
Protože se v té době celý spor změnil z vědeckého v politický, byly zprávy o výsledku záměrně
potlačeny. Pak se prudce změnila situace v Evropě, lidé začali mít zcela jiné starosti neboť tam, kde
řinčí zbraně, mlčí múzy a celý spor byl odsunut do pozadí.
Období čtvrté- badatelské.
V r. 1967 se o problém rukopisů začal zajímat známý spisovatel literatury faktů Miroslav Ivanov, který
měl v té době velmi výsadní postavení( což mu bylo po r. 1989 nejednou vyčítáno. Na jeho obranu
nutno napsat, že jeho historické studie, jsou psány s maximální pečlivostí a i když jsou vzhledem k době
nezbytně mírně tendenční, jsou pro jeho následovníky stále prvotním zdrojem informací), díky kterému
se mu podařilo prosadit rozsáhlý výzkum všech čtyř rukopisů v Kriminalistickém ústavu v Praze, těmi
nejmodernějšími prostředky.
Hlavním argumentem s kterým operovali zastánci rukopisů, byl ten, že Hanka a Linda byli dobří
spisovatelé a básnici, ale po technické stránce by nebyli schopni vytvořit taková falza
Ivanov nejprve důkladným studiem historických materiálů zjistil, že dalším Hankovým přítelem byl
František Horčička, malíř, restaurátor a nadšený obrozenec. Při restaurování obrazů a rukopisů se snažil
především objevit původní receptury a dělal pak velké množství pokusů. Dokonce chodil v Praze i na
chemickou katedru na přednášky. Mimo jiné pracoval i na Zelené Hoře, kde byl nalezen jeden z
rukopisů.
Ivanov fabuluje takto:
Nebylo to náhodou tak, že o slovesnou stránku se postaral Linda a Hanka a o technickou Horčička?
Slávu z objevů si pak měli rozdělí rovným dílem- PV našel Linda, Hanka RKD. Nebylo dohodnuto, že
RZ najde Horčička, aby se o slávu rozdělili rovným dílem? Patrně jen náhodou rukopis připravený v
knize objevil důchodní Kovář a Horčička musel mlčet. Pravdu se již nikdy nedozvíme, ale právě
podrobný výzkum ukázal, že tomu tak s velkou pravděpodobností bylo.
Jako první byla zkoumána Píseň Vyšehradská. Zde bylo zjištěno, že rukopis byl nejprve napsán
roztokem nějakého rostlinného barviva a poté byla písmena obtažena světle-zelenou měďnatou suspenzí,
která jim dodala zdání starobylosti a pravosti. Ačkoliv takto napsáno se to zdá být jednoduché, bylo k
prokázání této skutečnosti zapotřebí mnoha zkoušek a použití té tehdy nejmodernější techniky.
Druhá přišla na řadu Milostná píseň krále Václava.
U ní bylo již dříve prokázáno, že jde o palimpsest(= pergamen z něhož je původní text vyškrábán a přes
něj napsán nový, což se dříve, kdy byl pergamen vzácný, běžně dělávalo). Nové zkoušky však
prokázaly,že autor při psaní postupoval asi takto: Naše vhodný pergamen, přistřihl ho tak aby z
původního textu napsaného ve třech sloupcích zůstal jen střední a z okrajových pak jen nečitelné části.
Tím chtěl vzbudit dojem, že jde o část širšího textu. Poté střední sloupec vyškrábal, napsal tam svůj text
a okrajová písmena obtáhl též suspenzí sazí a lepidla, aby všechna písmena měla stejnou barvu. ale
spodní text je nesporně mladší ( patrně z 15. stol),zatímco vrchní se "tváří" jakoby byl ze století 13-tého.
Tím bylo prokázáno, že MPKV i báseň Jelen je falzum, což zpochybňuje i RKD.
(dokončení příště)
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NÁZEV : PODVRŽENÉ RUKOPISY ( 2 díl, dokončení)

Třetím zkoumaným rukopisem byl Zelenohorský. Text je na pergamenu 22 x 16 cm a má čtyři listy, kde jsou
čtyři velké iniciály A,C,V,D, a dalších 14 velkých písmen umístěných bez nějakého pravidla. To vedlo
badatele k bližšímu průzkumu. Ukázalo se, že tato písmena patří k původnímu vyškrábanému textu, ale
falzátor je tam úmyslně nechal a včlenil je do nového textu, aby tím zvýšil dojem pravosti. Potvrdily to i
textové anomálie, vyskytující se právě v okolí těchto iniciál. Někde bylo písmo roztahováno, aby nevznikla
mezera, jinde naopak stlačováno, tak by nový text mohl začínat iniciálou již na pergamenu existující.

Byla objevena
i další
vyškrábaná
iniciála, kterou
už padělatel z
nějakého
důvodu do
textu nevčlenil.
Povedlo se
zrekonstruovat
původní text,
který však by
napsán
jednoznačně
mnohem
později( patrně
ve stol. 13tém), zatímco
falzum má
navodit dojem,
že bylo
napsáno ve
století
desátém.
Jako poslední byl zkoumán rukopis Královédvorský. I tady byly nápadné velké zlacené iniciály. U písmene
N ve slově Neklan, bylo zjištěno, že pod zlacením se nachází další vrstvy barev a mezi nimi i tzv. berlínská
modř. Ta však byla objevena až po r. 1700. Ke zlacení tedy muselo dojít později a nikoliv ve století 14-tém.
To samo o sobě svědčilo o tom, že i tento rukopis je podvržený, ale výzkum pokračoval dál.
Rukopis tvoří pět dvoulistů a dva proužky cca 2 cm široké. Ty zaujaly již i dřívější badatele, kteří
poukazovali na to, že na střihu je jen málo přepůlených písmen.
To se podařilo prokázat i mikroskopickým zkoumáním. Některá písmena jsou jasně nedopsána. Padělatel
tedy pergamen nejprve přistřihl a pak na něj napsal text. Aby okraj nevypadal nově odstřižený, přetáhl ho
klihovým roztokem, ale barva některých písmenek mu přes tento okraj přetekla.
Autor tím, že použil i proužky chtěl opět naznačit, že jde o rozsáhlé literární dílo, které se dochovalo jen v v
troskách.
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Svědčí o tom i násilně vecpaný nadpis, že se jedná o 25. kapitolu třetí knihy. To,že jde o falzum prokazuje i
četnost tzv. majuskulí( =Zvláště psaných velkých písmen), které se na začátku textu objevují v hojném
počtu, ale pak jejich četnost valem ubývá, jak byl ke konci pisatel líný je vřazovat. Text tedy vždy začínal
tam, kde dnes a není útržkem kdysi delší práce.
Tento rukopis byl dlouho považován za pravý, protože se předpokládalo, že byl napsán na čistý předtím
nepopsaný pergamen.
Ale nová technika ukázala,že i v tomto případě se jedná a palimpsest, který byl původně součásti tzv.
Astronomického rukopisu,( z něj pocházejí i proužky, což dokazují přehyby, které ve všech případech na
sebe navazují.) Ten je ovšem mladší minimálně o 300 let.
Dnes tedy již je jednoznačně potvrzeno to, že všechny čtyři rukopisy vyrobili vlastenečtí nadšenci
Linda,Hanka a Horčička ( a možná další pomocnici) ve snaze dodat našemu národu starobylé písemné
památky, kterých ( podle jejich mínění) bylo zapotřebí,aby byla prokázána starobylost české kulturní tradice.
Tento dobře míněný podvod, jistě opravdu ve své době posloužil svému účelu a opravdu inspiroval následné
generace a pomohl posílit významně národní cítění a je tedy na místě otázka nakolik je jejich jednání
odsouzeníhodné. Též je třeba přiznat, že všechny čtyři rukopisy byly vytvořeny velmi dobře.
Když jsem četl o tom jaká péče byla výzkumu, který trval čtyři roky, věnována, nemohl jsem si
nepostesknout, že jiný rukopis zvaný dnes "Voynichův", podle objevitele, leží dnes v Beineckeho knihovně a
ani bohatá Yalská univerzita není schopna zřídit jeho podrobné probádání. Nebo nemá zájem?
Ale o spolupráci nemá zájem ani Národní museum nebo další české instituce, ačkoliv rukopis s velkou
pravděpodobností je součástí našich dějin.
(konec)
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NÁZEV : J.DEE, KOUZELNÉ ZRCADLO A RŮZNÉ PŘÍBUZENSTVO.

Angličan J. Dee (1527) patří rozhodně mezi nejzajímavější postavy své doby. Vzdělaný učenec,
matematik,astrolog a rádce královny Alžběty.V roce 1564 vydal Monas Hieroglifica, dílo pojednávající
o kabale, alchymii,astrologii a numerologii. Zajímal se vášnivě o věštění z křišťálové koule, ale patrně
proto, že nebyl dostatečně senzibilní, najal si o mnoho let mladšího E.Kellyho. Ten se mu nabídl jako
medium a jeho pomocí pak údajně mluvil s andělem Urielem.

Kelley byl natolik rozporuplnou postavou, že se historici
dodnes přou zda podváděl, nebo byl opravdu kvalitním
médiem.
Z. Patrick ve své knize Silnější než Däniken fabuluje, že
kouzelné zrcadlo, které Dee používal, je totožné
s Dýmajícím zrcadlem, měl ho před ním ve vlastnictví
aztécký vládce Tezcatlipoc a je mimozemským
artefaktem.
Je to sice zajímavá myšlenka, ale podobných předmětů je
mnoho.
V zásadě totiž tuto funkci může plnit jakýkoliv matně
pololesklá věc. V Babylonii i Egyptě měli kněží věštění
přímo v popisu práce. Zatímco v Egyptě byl k tomuto
používán mimo jiné i skarab, V Babylonii se praktikovala
oběť zvířete z jehož lesklých vyvržených vnitřností se
předpovídala budoucnost. Později se ovšem původní
smysl této polorituální záležitosti ztratil a v době velkého
Říma se proměnila v pouhou krvavou řezničinu.
Možná, že podobný účel(tj. k věštění) sloužily i slavné křišťálové lebky či jezírka do kterých hledívali
čínští filozofové, hledajíce věčné pravdy. Na tuto tradici navázal i Nostradamus (1503-66), který po
večerech ve svém podkrovním pokojíku hledíval do mísy naplněné vodu a postavené na trojnožce.
Proslavili ho Centurie- napsané starofrancouzštinou s mnoha řeckými, latinským slovy i novotvary,
které věštec vytvořil patrně z důvodu potřeby zachovat desetislabičné čtyřverší. Jsou dodnes předmětem
dalekosáhlého bádání, přičemž je zajímavé, že každý autor předpokládá, že Nostradamus do nich ještě
ukryl šifru. A co autor, to jiné šifrování, které, dive se světě, též i každému funguje.
Krom již zmíněného zmatení jazyků a novotvarů je většina veršů plná alegorií a tak je dnes již těžko
odhadnout, co tím autor chtěl říci a můžeme v nich nalézt podle libosti úplně vše.
Vraťme se však k J.Dee . Se svým společníkem se přes Polsko vydává do Prahy na dvůr Rudolfa II.
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Podle jedné velmi hezké konspirační teorie jim prý spojku dělal, kdo jiný než Wilda Shakespeare.
Audience u císaře se moc nepovedla, Dee se další již nedočkal a byl z Prahy brzy vypovězen. Hledal
tedy útočiště v Jižních Čechách. Usadil se v Českém Krumlově a snažil se přesvědčit Rožmberka, aby
přijal polskou korunu.
Zato Kelly udělal u dvora kariéru. Těšil se císařově přízni, byl pasován na rytíře, vlastnil v Praze několik
domů( mimo jiné i tzv Faustův dům na dnešním Karlově náměstí), ale jen do té doby než v souboji zabil
úředníka Hudlera. Prý proto, že přišel na to, že je Kelly podvodník, kterému byly uřezány uši.
Pak už to s Kellym jde z kopce, až nakonec se otráví jedem, který mu prý do vězení propašovala jeho
manželka.
Zklamaný Dee, se vrací do Anglie, ale tam zatím lůza vypálila jeho dům a ani u dvora už není vítán. J.
Dee umírá 1605 zapomenut a v chudobě.
Jeho kouzelné zrcadlo zůstalo na Krumlově, bez Kellyho mu nebylo k ničemu. Bývalo vystaveno v tzv.
Maškarním sále, ale protože se prý návštěvnicím v jeho blízkosti dělalo nevolno, bylo přemístěno do
depozitáře.
Jeho další osud není znám.
Chcete to zkusit tak jako Nostradamus či J.Dee ?
Ti, kteří šli v jejich stopách doporučují pro pokusy spíše večerní hodinu, kdy máte jistotu, že vás nikdo
nebude rušit. Vypněte mobil, telefon. Místnost osvětlete nepřímým světlem. Třeba lampičkou otočenou
ke zdi.
(Křišťálové koule jsou dnes již běžně ke koupi, ale můžete použít třeba i stříbrný tácek. V době dávno
minulé jsem místo křišťálové koule použil kulatou vázičku, kterou jsem naplnil tuší a k otvoru přilepil
pomocí epoxy plastové víčko.).
Neztrácejte trpělivost, pokud se vám pokus nepovede na první či desátý pokus.
Opusťte své všední starosti a jen pozorujte předmět před sebou až zúžíte si zorný úhel. Za zlomový
okamžik je považován ten, kdy se okolí začne ztrácet, ustupovat a ta část na kterou hledíte se naopak
začne rozšiřovat. Zde je důležité podržet na okraji vize vjem vlastního pokoje a nepřipustit tak, aby vás
rozšiřující prostor obklopil. Tolik tedy rady odborníků, kteří s kouzelnými zrcadly a příbuzenstvem
dělali pokusy.
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NÁZEV : ZE STAROVĚKÝCH DELF AŽ K NADACI.

Delfy byly bezesporu místem nejznámější antické věštírny. Vznikly prý tak, že se zde utkal bůh Apolon s
drakem. Když se mu v souboji povedlo draka zranit a jeho krev vytryskla na zem, otevřela se pod ním
skála drak se zřítil kamsi do hlubin země. Na tomto místě pak byl postaven Apolonův chrám ve kterém se
usídlilo věštecké centrum navštěvované lidmi z celého tehdejšího světa.

Věštba probíhala tak, že mladá dívka,
nazývaná Phýtie, posadila na trojnožku
postavenou nad puklinou. Dech draka
vycházející z hlubin (byl ve skutečnosti
patrně plynem unikajícím z nějaké podzemní
kaverny) dívku omámil tak, že začala blouznit.
Kněží pak její mumlání a výkřiky
interpretovali jako věštbu.
Dívky před nástupem procházely jakýmsi
zasvěcovacím rituálem ( dnes by jsme řekli
zaškolovacím kursem) v Thébách a v Delfách
pak působily dokud nedosáhli dospělosti.
Tradovalo se, že na ně podzemní výpary
přestávaly účinkovat, což může být pravda.
Možné je postupné narušení fyzického i
psychického zdraví. Bylo též prokázáno, že
pubertální osoby, zejména ženského pohlaví, mají v tomto období zvýšené paranormální schopnosti,
které pak okolo dvacátého roku většinou rychle mizí.
Zpočátku měl do věštírny přístup kdokoliv a kněží byli vázáni slibem chudoby, ale brzy na něj
zapomněli a začali brát úplatky a zákazníky vybírat. Prý právě v té době také vývěr plynu z podzemí ustal
a z celého rituálu se stalo divadélko, kdy kněží vytvářeli předpovědi podle přání zákazníka, který zaplatil
nejvíce, přičemž se snažili, aby to byly předpovědi dvojsmyslné.
Dnes již chrám neexistuje, ale přepokládá se, že býval na skalnaté plošině zhruba 1.5 km od Delf. I
kámen Omfalos, který je dnes v muzeu, není patrně p oním původním, který stál v chrámu a označoval
podle tehdejších představ střed světa.
Ačkoliv byl tedy chrám zničen, tradice žen- věštkyň přežila. Aniž bych se chtěl plést do sporů o to zda
kněžna Libuše skutečně žila a kým byla. Připomenu jen, že podle pověstí věštila na Oškorobrhu v
místnosti plném kouře ze spálených léčivých bylin ( můj známý ji označil za hipízačku co hulila máňu
J).
Je docela dobře možné, že Libuše a neméně slavná Sybila, byla jednou a toutéž ženou, nebo to byly dvě
ženy patřící k témuž kultu, který vycházel z tradic Delf, potažmo tím i Théb.
Již několikrát jsem psal o tom,že se lidé pokoušeli odedávna nahlédnout do budoucna za použití mnohdy
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i velmi bizarních metod. Ti, kterým se to povedlo, byli vysoko ceněni a zastávali významné místo u
vladařů. Naopak ti, kteří zklamali nemívali zhusta již čas chybu napravit.
Je tedy na místě otázka, zda to byly vždy jen neurčité výplody, nebo přesný odhad budoucnosti, díky síti
špehů, nebo je náš osud skutečně předurčen podle předem stanoveného scénáře?
Teorii o zcela svobodné vůli, která nám umožňuje se jakkoliv rozhodovat, můžeme klidně zavrhnout.
Každý z nás se rodí se směsicí genů a povahových vlastností zděděných po našich předcích. Ty nám
neumožňují učinit jistá rozhodnutí.
Šetrný člověk se sotva stane náhle rozhazovačným a mírný kliďas jistě má všechny předpoklady
nesáhnout k agresivnímu jednání.
Dalším omezením je prostředí do kterého se každý z nás rodí a ve kterém žije. Dítě narozené ve slumu
sice může být geniální, snaživé a pracovité, ale těžko se stane vědeckým pracovníkem, či milionářem.
Ti, kteří se tímto problémem zabývali, odhadují, že tyto faktory ovlivňují člověka až z 60%-80% !
Zbytek je náhoda nebo štěstí. Je podobno loterii bez pravidel s podivnými anomáliemi. G.Jung je nazval
synchronicita a on i jeho následovníci se tento fenomén pokusili prozkoumat. Zjednodušeně řečeno jde o
jevy, které se nenáhodně řetězí v místě nebo čase, respektive v obojím.
Příklad? Zajímáte se o jistou záležitost, zajdete do antikvariátu a najdete tam knihu pojednávající o tomto
tématu, kde jsou informace, které vám zrovna scházely, o pár dnů jinde objevíte další, která vás v poznání
opět posune dál.
Stejně tak jako existuje jistá nenahodilost( nebo naopak podivná nahodilost- jak chcete) v životě
jednotlivců, tak něco podobného je možné najít i v dějinách celých národů. Typickým příkladem jsou
roky končící osmičkou, osudné pro český národ. 1918, 1938, 1968.
Máte-li pocit, že rok 1989 se k nim jaksi nehodí, nabízím vám jinou číselnou mystiku
1+9+3+8=21=2+1=3
1+9+6+8=24=2+4=6
1+9+8+9=27=2+7=9
Z.Patrick ve své knize Silnější na Däniken popisuje několik dalších z nichž nejzajímavější je řetězec 2431-45 let, který je možné aplikovat na některé události nejen českých dějin.
Hledání těchto souvislostí se dnes věnuje stále více badatelů, kteří se tak podobají Harry Seldonovi ze
slavné Nadace I. Asimova.
Mají tyto řetězce co dělat s konstelací hvězd? Má tedy astrologie pravdu a není jen zábavnou pavědou
jak nám bylo hlásáno?
Budete-li mít zájem jistě najdete další souvislosti, které ukazují, že tu do dějinné hry vstupují zatím jen
málo probádané faktory.
Z pravěkých Delf jsem se tedy dostali až k současné vědě a zjistili, že předvídat budoucnost tedy do jisté
míry je možné.
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Ti podivní tvorové, kteří pocházeli z planety Země a říkali si lidé, začali Galaktickou radu znepokojovat.
Nikdo z inteligentních obyvatel Galaktického sdružení je ještě sice nikdy neviděl, ale zprávy o nich byly
alarmující.
Pokud si létali jen okolo té své planety, bylo vše v pořádku. I výlety do okolních slunečních soustav se
radě zprvu jevily jako nevinná dětská zábava a shlížela k nim s blahosklonnou shovívavostí. Pak se však
začali lidé roztahovat i v teritoriích, která odedávna patřila jiným. Proto se sešli vedoucí, aby si tuto
otázku probrali.
V čele zasedla do měkounkého křesílka šedavá hmota. Nahoře do jakéhosi pahorku ozdobeného
několika tuhými štětinami byl zasazen neodhadnutelný počet červených otvorů.

Vedle něj bylo postaveno na pojízdném
soklíku přepychové akvárium, kde se uvnitř
šplouchalo něco, co ze všeho nejvíc
připomínalo sražené mléko. Občas se
trocha z obsahu vylila na zem, kde to s
děsivým smradem a syčením vypálilo díru
v titanové podlaze.
O kus dál v bezpečné vzdálenosti sedělo
další stvoření. Podle pozemských měřítek
vypadalo vcelku hezky, protože
připomínalo přerostlého leguána, kterého
namaloval malíř - notorik. Zato dalšího
člena rady nebylo možné popsat, protože
byl zabudován do měděného skafandru.
Předposlední tvor seděl uprostřed na stole. Bylo to malé červené, chlupaté trpaslo a neustále to
vyplazovalo dlouhý špičatý jazyk a příšerně to poulilo oči. Byl to překladatel. Přišel radu na menší
peníze nežli všechna ta nejmodernější hejblata a měl vzácnou schopnost vniknout i do těch nejtajnějších
zákoutí sémantiky.
Tento popis zúčastněných osobností není, jak by se mohlo zdát, samoúčelný. Poslední bytost, která se
porady zúčastnila, byla totiž vytvořena s neobyčejnou mírou nepraktičnosti a složitosti. Bylo znát, že se
na ní matička Příroda opravdu vyřádila a dala si záležet na tom, aby vyrobila opravdu monstrum. Mělo
to i svérázný jídelníček tvořený v podstatné části většinou z alkoholu. Ten byl stanoven po analýze její
zásobárny. Nalezli ji před (z hlediska vnímání času ostatních členů rady) dlouhou dobou v malém
záchranném plavidle, které plulo neřízeno kamsi do universa. Bylo rozhodnuto vzít ji do rady, protože
bytosti, jenž dokázali přežít i přes tu sprosťárnu, kterou s nimi Příroda vyvedla, musejí být něco extra.
Bytost se k žádným z přetřásaných problémů nikdy nevyjadřovala a ani se nehýbala. Komplikovaně
vyměšovala a přijímala alkohol a tak odborníci radu ubezpečili, že je to živé. Bylo tedy rozhodnuto, že
při hlasování její mlčení bude považováno za souhlas. Od té doby byla usnesení přijímána mnohem
rychleji a tak všichni začali pokládat přítomnost tohoto tvora za přínos společnosti.
Šedavá hmota, jakožto předseda v čele stolu, otevřela jeden z náhodně vybraných otvorů a zachrchlala.
Rud'as dřepící na bobku uprostřed se na nepatrný okamžik zaposlouchal a pak začal briskně překládat:
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"Jediným bodem našeho dnešního jednání je problém bytostí zvaných "lidi"."
Z měděného skafandru zazněly hluboké tóny, které přeloženy znamenaly: "Zničit! Vyhubit!"
Ještěr zakrákoral: "Souhlasím, jsou to vetřelci."
Akvárium třeskutě mlčelo, jen vlnky na hladině zintenzivněly a mlíko uvnitř se schoulilo do poněkud
kompaktnějšího celku. Mrňous to přeložil: "I já přidávám svůj hlas," a nikdo se s ním o této verzi nepřel.
Nepravděpodobný tvor mlčel jako vždy.
Věc vypadala jednoznačně a šedivá hmota už chtěla dát znamení ke skončení rokování, když tu se z
otvoru, na kterém seděla neidentifikovatelná bytost, ozvalo několik bublavých zvuků.
Ač se to ještě před chvílí zdálo být naprosto neuvěřitelné, skřet uprostřed zčervenal ještě víc a jeho oči
povylezly tak, že připomínal šneka. "Je mi líto, tomuhle jaksi... tedy . . éééééé... nerozumím."
Obrátil se na původce zvuků a slušně se zeptal ve zkusmo vybrané řeči: "Nezlobte se, prosím, já se
obávám, že jsem vám zcela nerozuměl, mohl byste to zopakovat?"
Měl úspěch, jelikož se ozvala nová série disharmonických zvuků, ale tentokrát znějící razantně a
důrazně. Všichni poznali, že je to sdělení velice naléhavé. Byli značně rozpačití, neboť si nevěděli rady,
nerozumíce tomuto nepochybně důležitému poselství.
Červeňas se snažil předstírat, že tam není a bylo věru proč. Předseda si vytvořil pseudochapadlo a
zmáčkl vcelku nenápadný puntík. Ze stropu vytryskl oslnivý záblesk doprovázený velkou ránou a
změnil tlumočníka na nepatrnou nevábně vyhlížející spečeninu. Děsivá rána však jakoby byla oním
mýtickým alchymistickým iniciátorem. Události se totiž daly náhle podobny lavině do pohybu, zprvu
pomalu, ale pak se stoupající rychlostí a neodvratností. Bytost otevřela na velkém vrchním výstupku dva
vodnaté otvory, uprostřed kterých se pohybovala barevná kolečka. Pak se k všeobecnému úžasu
přítomných otevřel o kousek níž další otvor, tentokrát rudě orámovaný. Tvor se rozhlédl, prozkoumal
fyziognomii svých spolukolegů a pak to zhodnotil: "Hergot, co jsem to jen všechno chlastal!
Zděšení přítomných v té chvíli kulminovalo a přerostlo v paniku, které je neprávem upíráno místo mezi
přírodními katastrofami, ačkoliv si to plně zaslouží.
Začalo to tím, že se poprvé v galaktické historii otevřelo měděné brnění a z něho pištíc vyběhlo vychrtlé
chlupaté stvoření, vyrazilo dveře jednacího sálu a víc o něm nikdo nikdy neslyšel. Ještěr nejdřív ve
zmatku měnil barvy v rychlém sledu a posléze vyrazil za prvním členem rady.
Předseda, chudák, strachy zkapalněl a rozlil se po podlaze, což bylo příčinou tragického konce i
předposledního účastníka. Sražený mlíko se přitisklo k jednomu z četných senzorů rozmístěných po
obvodě svého sídla. Zařadilo však příliš prudce zpátečku a kolečka soklíku na předsedovi dostala smyk.
Akvárko se zvrhlo a polilo podlahu i jeho.Odnesli to všichni tři.
Zkáza se šířila aritmetickou řadou. Galaktické národy sice navrhly nové kandidáty, ale nedokázaly se
dohodnout. Každý protěžoval toho svého a posléze vstoupily do hry politické machinace a korupce.
Nevraživost mezi jednotlivými celky dostoupila vrcholu, když se mezi sebou začaly osočovat, kdo
vlastně může za to, že ve vedení byli takoví blbci.
Válka vypukla zakrátko a vzhledem k tomu, že byla vedena těmi nejmodernějšími prostředky, neměli
lidé, kteří tam dorazili asi za měsíc, téměř co na práci a odehrálo se jen několik nepodstatných šarvátek
při likvidování ojedinělých ohnisek odporu. Tak lidé bez vážnějších problémů ovládli celou galaxii.
Vůdcové, velitelé a politici si mezi sebou rozebrali slávu, zásluhy a medaile a na důležitou roli starého
opilce Mc Intoche se raději zapomnělo, jelikož se to nehodilo do učebnic a tak jsem alespoň pro svoje
potěšení zaznamenal jeho nemalý podíl na ovládnutí vesmíru.
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