15. října 2010. Naše adresa je: http://hurontaria.baf.cz/sfinga/
Máme také novou e-mail adresu, viz dole.

Toto nové číslo lze celé stáhnout ve formátu PDF Pokud se vám tam po otevření čísla
neobjeví vlevo obsah, tukněte tam na
Vážení přátelé,
právě vyšlo naše desáté, říjnové číslo měsíčníku SF-inga. Jak už jsme napsali v
minulých číslech, SFingu můžete číst na Netu v prohlížeči nebo si ji stáhnout v PDF
formátu a číst pomocí programu ADOBE READER.
V tomto 10. čísle máme
- V sekci TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ dva díly článku Kdo zabil Viléma z Rožmberka a
Shinenův výlet do Třeboně a co z toho pošlo
- V sekci ZÁHADY máme další minidetektivku s otevřeným koncem ("Uhodnete?") a
seriál Teslovy záhady - pokračuje v komentáři ke knize Ztracené deníky. Též článek O
video Apollo 20 a Záhadném grálu
- V sekci VM uvádíme nedávný VM videoklip a J.Dee, záhadné zrcadlo atd. .
- V sekci SCIFI máme další dvě povídky o Čárlím Šínovi.
- V sekci JINÉ je opět nová puzzzle-šoupačka a třetí díl nové knihy z populární séri
UMÍME - Umíme myslet logicky?).
Je zde pochopitelně i nadále naše knihovna KNIHY 0FF-LINE (sloupec vlevo), kde už
je téměř 130 knih a níže si můžete hned stáhnout i nové přírůstky a sice MESTÁ
(Cestopis filmového herce z filmu Kdo chce zabít Jessii - plus nádherné fotky), dále
scifi knihu DŮM a ( v angličtině) celý ročník časopisu HURONTARIA -1998A Knihy
jsou zdarma k přímému stažení - odtamtud či z Novinek.
SFinga vychází v polovině každého měsíce a přihlášeným čtenářům zasíláme předem
tento oznamovací Bulletin. Všechna letošní archivní čísla lze stáhnout níže.
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NOVÉ ČLÁNKY:
TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ:
* KDO ZABIL VILÉMA Z ROŽMBERKA? (díl 2.) - legenda, že Rožmberci byli
spřízněni s italským rodem Orsini
* KDO ZABIL VILÉMA Z ROŽMBERKA? (díl 3.) - jednu dobu se podezřívalo, že ho
Rudolf nechal zavraždit
* SHINENŮV VÝLET DO TŘEBONĚ A CO Z TOHO POŠLO - prkénko se sklopilo
a otevřel se tajný prostor
ZÁHADY:
* UHODNETE? aneb Malé detektivky, č.8.)
* TESLOVY ZÁHADY (Díl 10., KVAZIDENÍKY 5., Kniha "Ztracené deníky", 2.) spojení s cizí civilizací a UFA
* ÚVAHY O VIDEU APOLLO 20 bylo či nebylo?
* TAJEMNÝ GRÁL má mnohenm starší kořeny
VM = VOJNIČŮV MANUSKRIPT:
* NEDÁVNÝ VM VIDEOKLIP - bývalý kapitán kosmické lodi Enterprise
* J.DEE, KOUZELNÉ ZRCADLO A RŮZNÉ PŘÍBUZENSTVO. - Däniken fabuluje,
že je totožné s Dýmajícím zrcadlem
SCIENCE FICTION:
* PRVNÍ PŘÍPAD ČÁRLÍHO ŠÍNA (Čárlí Šín, 5.)
* PŘÍPAD ZTRACENÉHO ZLATA. (Čárlí Šín, 6.)
JINÉ (ČLÁNKY, POVÍDKY a j.):
* HEXA7© - naše šoupačka
* UMÍME LOGICKY MYSLET? (díl 3, Logické omyly, klamy a bludy) - začínáme
správně myslet
LETOŠNÍ ČÍSLA SFINGY KE STAŽENÍ: (vždy ale až po 15tém v daném měsíci)
ČÍSLO 10 , ČÍSLO 9 , ČÍSLO 8 , ČÍSLO 7, ČÍSLO 6, ČÍSLO 5, ČÍSLO 4, ČÍSLO 3,
ČÍSLO 2, ČÍSLO 1.
NOVÉ PŘÍRŮSTKY KNIH KE STAŽENÍ:
Formát v "zipu" je dosavadní (HTML) formát, který lze po odzipování číst v prohlížeči
(browseru), "PDF" je formát nový, asi tak dvakrát delší, ale celá kniha je už v jednom
souboru, i s obrázky. Starší knihy najdete v sekci NOVÉ KNIHY nebo přímo KNIHY
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OFF-LINE.
* MESTÁ SVETA > Cestopis filmového herce J. Višného a jeho paní Alice - Cestopis,
s nádhernými fotkami, stáhni zde:
zip nebo PDF
DŮM, Karel Šlajsna, scifi kniha, stáhni zde:
zip nebo PDF
HURONTARIA -1998A, Jan Hurych, The whole volume 1998 of this popular
magazine in English, download here: zip nebo PDF
Stahování: Pokud vám nejdou knihy stáhnout přímo z pošty (pokud dostáváte náš Bulletin),
stáhněte si je zde z bulletinové stránky SFingy nebo tamtéž ze sekce NOVÉ KNIHY či KNIHY
OFF-LINE.
Zpracování: Pro zip: Po stáhnutí si soubor odzipněte do extra složky (direktory), bude tam totiž
hodně článků a obrázků. Ve složce si pak otevřete index.htm - to už mimo Net - a to v kterémkoliv
prohlížeči, např. Internet Exploreru, Firefoxu či Opeře.
Pro PDF:Soubor se vám stáhne hned po kliknutí a není třeba nic dělat, jen ho otevřete v Adobe
Reader a už čtete (máte-i Adobe bar, soubor se otevře a jeho třeba uložit "ručně"). Nalevo pod
uvidíte obsah, ťuknutím na něj se dostanete na patřičný článek či kapitolu). Podrobný návod ke
stahování najdete vlevo v INSTRUKCÍCH.
Celá naše knihovna je přístupná v sekci KNIHY OFF-LINE a knihy ke stažení jsou tam seřazeny
abecedně.

RŮZNÉ:

• Anglické stránky CVM, tj. Vojničova rukopisu od Jansana, mají většinu zdejších VM článků v
angličtině. Najdete je na http://hurontaria.baf.cz/CVM/ a jsou tam i všechny z minulosti a navíc
diskuze.

A ještě náš citát:
NIC NEMLUVÍ O CHARAKTERU ČLOVĚKA TAK JAKO VTIP, KTERÝ SE MU
NELÍBÍ (Georg Christoph Lichtenberg)
Vaši Jan Hurych (Jansan) a Karel Šlajsna (Shinen)
Náš nový e-mail: sfinga.jan zavináč gmail.com
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Autor : ©J.B.Hurych
Název : KDO ZABIL VILÉMA Z ROŽMBERKA? (díl 2.)

V první části jsme si probrali některé detaily z mládí Viléme Rožmberka i některé
podezřelé, přímo z Krumlova a okolí. Dnes ten okruh rozšíříme . . .
Jansan

K tomu, abychom lépe pochopili, kdo asi mohl stát za vraždou Viléma z Rožmberka,
podíváme se detailněji na jeho život. K tomu nám nejlépe poslouží historie rodu
Rožmberků od jejich dvorního historika Václava Březana a pak též výborná kniha
Poslední Rožmberkové od Jaroslava Pánka, jakož i různé jiné informace v literatuře.
Rožmberkové vlastně byli jednou z odnoží rodu Vítkovců, podobně jako páni z Hradce,
Krumlova, Landštejna, Třeboně, Stráže a Sezimova Ústí. Všechny tyto rody mají erby s
typickou pětilistou růží, ovšem různé barvy. Později se ještě navíc proženili a
provdávali s jinými slavnými českými šlechtickými rody. Také jim patřily dva
nejznámější hrady v jižních Čechách, Krumlov a Rožnberk, které se datují z roku 1250
a 1259. Roku 1259 také Rožmberci založili vyšebrodský klášter, který se stal i jejich
rodovým pohřebištěm. V roce 1302 vymřeli páni z Krumlova a jejich hrad Krumlov
připadl Rožmberkům. Ti si z něj pak udělali své hlavní sídlo, než ho Petr Vok roku
1601 prodal císaři Rudolfovi II , aby mohl splatit ohromné dluhy, které Vilém stačil
nadělat.
Z nejznámějších Rožmberků jmenujme Petra I., který si vzal vdovu po králi Václavu III;
dále Jindřich III. který stál v čele panské jednoty, co uvěznila Václava IV na Krumlove
a nakonec i Jindřichova syna Oldřicha II., který stál v čele katolické šlechty a
podporoval krále Zikmunda v boji proti husitům. Také vláda Petra IV. z Rožmberka se
vyznačovala hospodářským vzrůstem a významným politickým postavením v čele české
šlechty. Ve zvelebování rodových držav i upevňování politické moci, obzvláště v pozici
místokrále se proslavil i Vilém z Rožmberka, předmět našeho pátrání.

Už jsme se tu zmínili o jeho strýci a regentovi Petrovi V., který se sice malého sirotka
Viléma ujal, ale jinak se k jeho matce a sestrám zachoval ne zrovna jako dobrý
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příbuzný. Dá se tedy říci, že si Vilém svoje místo u císařského dvora vydobyl sám svou
inteligencí a politickou prozíravostí, po tom, co byl ve svých 16 letech císařem potvrzen
ve své funkci českého vladaře.
Už z této historie by se dalo čekat, že Rožmberkové měli mnoho nepřátel - už od doby
husitů - a nebylo to jen ze závisti. Mnohé nepřátele si Vilém udělal sám, částečně i
nevědomky, nejen na svém panství, ale i v celém království, a to během svého života.
Na druhé straně měl plno známých u největších českých rodů, takže na druhé straně
netrpěl ani nedostatkem přátel a spojenců, hlavně díky své rozvážné povaze a
spravedlnosti., kterou všeobecně projevoval. Jeho heslem bylo "Festina lente", tj.
pospíchej pomalu.
Bylo to za Oldřicha II, kdy vznikla legenda, že Rožmberci byli spřízněni s italským
rodem Orsini. i když ve skutečnosti měli jen podobný erb. Italům to ale připadalo jako
výhodné spojení a proto ochotně nechali vydat potvrzení o římském původu
Rožmberků, podepsané několika kardinály. Pravidelně pak vysílali svoje představitele
na svatby a pohřby Rožmberků. Těm se to zase hodilo, aby prosadili právě za Oldřicha
II padělané dekrety Karla IV o uzákonění nejstaršího člena rožmberského rodu jakožto
hlavy celého rodu. Úspěšný Petr IV pak prosadil i uzákonění titulu vedoucího
Rožmberka jakožto českého vladaře. Císařské patenty se Rožmberkům ale nakonec
vymstily: postaraly se o vymření rodu, protože oba poslední vladaři Vilém a Petr Vok
byli bezdětní.

Vilém hned od začátku udržoval dobré styky s králem a později císařem Ferdinandem I.
Ten v roce 1551 vydal list, který nařizoval poručníkům, aby Vilémovi předali svoje plné
moci. Šlik to učinil s ochotou, protože už stejně umíral, avšak Holický ze Šternberka se
vymlouval a proto mu Vílém dal lhůtu tří týdnů. Podle záznamů prý to ale nezpůsobilo
u Holického nějakou velkou nevoli, nu nevíme. Panství mělo asi 70 tisíc poddaných a
mělo kolem 7 procent z počtu obyvatel Čech. Vilémův dvůr udržovali hofmistr a
maršálek, zatím co panství se staral předseda rožmberské kanceláře Václav Albína z
Helfenberka. Podle Josefa Svátka se tím Albín také hodně obohatil, i když asi jen
poctivě.
Vilém na svém panství vystupoval též jakožto nejvyšší soudce a některé jeho rozsudky
mu jistě vynesly hodně nepřátel. Tak například stíhal pytláka Václava Přemila a když
byl tento zabit loupežníky, přenesl vysokou pokutu na jeho vdovu. Ta zaplatit nemohla
a tak ji nechal uvěznit, i když to bylo několik dní po porodu. Hrálo v tom roli asi i to, že
Přemil byl "svobodník" a ty Vilém neměl rád, protože se v lecčems vymykali jeho
pravomocem. Později ji propustil a je klidně možné, že rozkaz k uvěznění nedal on sám.
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V roce 1579 se mu podařilo změnit zákon a to byl i konec svobodníků. Že ho za to tito
rádi neměli, je nasnadě. Urputně také odebíral městům některá jejich práva, jako třeba
vařit pivo, i když mu jednalo spíše o to získat absolutní ekonomickou moc. Velké napětí
bylo například mezi| Vilémerm a českými Budějovicemi, už proto, že preferoval ve
všem Český Krumlov.

V době, kdy se Ferdinand I snažil omezit moc českých stavů, se stal (1542) nejvyšším
kancléřem českého království Jindřich IV z Plavna. Svým patolízalstvím k Ferdinandovi
si utužoval pozici svého rodu. Ten se teď stal prvním velkým soupeřem Viléma. Už
když bylo Vilémovi ještě jako sirotkovi 14 let, prosadil Jindřich uzákonit Nové Zřízení
Zemské (něco jako ústavu), která postavila česká knížata - tudíž i Jindřicha - nad
Rožmberka. Viléme na to reagoval pohrůžkou, že když nedostane zpět své privilegium,
odstěhuje se z Čech. Král se takticky držel v tom sporu stranou, ale kolem Viléna už se
začala tvořit skupina českých šlechticů, kteří ho podporovali. Byli to páni z Hradce,
Šternberkové a Švamberkové, zatímco Vilém se zatím sblížil s arciknížetem
Ferdinandem, pozdějším místokrálem.
Zatímco válka s Branibory kancléře finančně vyčerpávala, protože půjčoval králi
peníze, které si sám půjčoval. Snažil se tedy proti Vilémovi bojovat jinak: ovlivňoval
nemocného Šternberka, dvorského sudího, což se mu na čas podařilo. Jenže koalice
Plavenských se začala rozpadávat, když nenadále zemřel sám Jindřich IV a boj převzali
jeho synové Jindřich V a Jindřich VI. Ferdinand toho využil, odmítl platit půjčky jejich
otce. U soudu se proti Vilémovi postavila strana s Plavenskými, Popeli z Lobkovic,
Žerotíny a Kolovraty. Soud byl odročen, ale hned po něm se konal český sněm a tam
ase politické strany do sebe pustily znova. Ferdinand ale zatím jmenoval novou vládu:
Jan Mladší Popel z Lobkovic se stal nejvyšším purkrabím, Jan Starší hofmistrem. Z
Rožmberkovy strany se Šternberk stal nejvyšším komorním a Jáchym z Hradce
kancléřem.
To už bylo vítězství pro Viléma. Jáchym z Hradce si přivlastnil českou kancelář a
dovolil Vilémovi předložit listy, dokazující, že Ferdinand mu uzmul jeho vrcholné
postavení nelegálně. Nakonec došlo ke smíření s Lobkovici: Jan Mladší z Lobkovic si
vzal Vilémovu sestru Bohunku. Pozice Viléma se zpevňovala a nakonec král udělal
rozhodnutí, které bylo částečným vítězstvím pro Viléma: dostal přednost u soudů a
právo používat královskou pečeť, plavnovští pak přednost u sněmu a v královské radě.
Tu ale časem ztratili: nejprve přišli o majetek kvůli dluhům, které "dlužník - král"
nezaplatil a jak už to bývá, se ztrátou peněz mizí pomalu ale jistě i moc politická.
Tato doba se už vyznačovala náboženským posunem od katolicismu, přes vyznání
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podobojí (utrakvisté) k nové, luteránské konfesi z Německa. I Čeští bratři získávali vliv
mezi českou šlechtou. Politika se tu míchala s náboženstvím a pomalu se chystala
pobělohorská tragedie, které se Vilém nedožil. někteří historici dokonce tvrdí, že by ji
Rožmberk býval dokázal vyvrátit - ale ruku na srdce: v 83 letech?
Ačkoliv Vilém byl horlivý katolík, pro agresivní souvěrce byl pořád ještě "vlažný" a
navíc měl bratra Petra Voka, který byl protestantem. Vilém si v zoufalé snaze konečně
už zplodit potomka vzal za svou druhou ženu dvacetiletou dceru braniborského kurfiřta
Žofii, která byla luteránka. Ferdinand se nezmohl na nic jiného než zakázat českým
šlechticům, aby poskytli Vilémovi doprovod na jeho cestě do Německa. Aby to zakryl,
udělal Viléma císařským vyslancem - měl získat hlas jejího otce, kurfiřta, ve volbě
Maximiliána II jakožto římského krále.
(pokračování)
Ulož tuto stránku
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Vytiskni tuto stránku

Autor : ©J.B.Hurych
Název : KDO ZABIL VILÉMA Z ROŽMBERKA? (díl 3.)

Pokračujeme v hledání Vilémových vrahů . . .
Jansan

V roce 1560 se stává Vilém členem české vlády, totiž nevyšším komorníkem. Přes své
sestry Annu a Bohunku se též sblížil s jejich manžely - Jáchymem z Hradce a Janem
Popelem z Lobkovic. Oba ovšem byli náruživí katolíci, přímo závislí na králi. Situace se
později změnila, když se stal králem Maximilián II, který byl více smířlivý k
nekatolíkům a s Vilémem se už dobře znal.
V roce 1564 náhle zemřela Vilémova manželka Žofie a tak se svatba jeho poslední
neprovdané sestry Evy - s chorvatským hrabětem Zrinským - konala celkem neveřejně.
V roce 1565 ale vypukla válka s Tureckem, a chorvatský novomanžel musel vyrazit do
pole. V Evropě se sbíraly síly na pomoc a v Čechách byl nejvyšším hejtmanem určen
Vilém z Rožmberka. Zatím ale už Sulejman napadl pevnost Siget, kterou bránil právě
jeho zeť, hrabě Zrinský. Bojoval statečně až do posledního dechu. Ironií osudu je, že
tam za několik dní po svém vítězství zemřel i Sulejmán a jeho velký vezír nechal v
pevnosti jen malou posádku a odtáhl s armádou zpět. Česká vojska, která se pořád ještě
soustřeďovala u Znojma, se začala zase vracet domů . . .
Česká šlechta si také vymohla, patrně pod Vilémovým vedením, že byla zbavena daní,
kterou napříště měli platit jen majitelé selských usedlostí a městských domů. Město
České Budějovice to připsalo na vrub Vilémovi a opět to byly jen body záporné.
Ani politická scéna nezůstala beze změn: v roce 1565 zemřel Jáchym z Hradce a pár let
po něm i nejvyšší purkrabí, tedy pozice ekvivalentní dnešnímu předsedovi vlády. A toto
místo právě nabídli Vilémovi, který ho ochotně je přijal. Král sice předpokládal, že
Vilém bude jen vyřizovat pokyny z Vídně, ale ten se jen lehce nepoddal. Když nemohl
jinak, Praze se vyhýbal.
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Zemský sněm roku 1575 přinesl pro Maximiliána nové problémy, hlavně náboženské.
Hasištejnský z Lobkovic sice navrhoval sjednocení všech nekatolíků, do tzv. České
konfese, ale starokališníci nemohli překonat svůj odpor k luteránům. Když se proti nim
postavil i Rožmberk. protestantská unie se postupně rozpadla a tak měl král volnou
ruku, aby nové uspořádání stavů odmítl. Vilém také podpořil volbu Rudolfa II za
českého krále, která se konala ještě téhož roku.
Ještě předtím se uprázdníl polský královský stolec (1572) a Poláci si vzpomněli i na
Viléma, který už v té době byl znám po Evropě jako dobrý diplomat. Maximilán ho
vychytrale poslal do Polska, aby tam podpořil kandidaturu jeho syna Arnošta. Vilémova
loyalita mu tedy zabránila, aby on samotný kandidoval. Ale od té doby už mu
Maximilián nevěřil, protože o návrhu Poláků věděl.
Arnošt jakožto Habsburk to ovšem u Poláků projel v prvním kole a císařovo podezření
ještě zesílilo. Po pozdější abdikaci místokrále (byl to Francouz a dostal podobnou
nabídku z domova) se trůn opět uvolnil a Habsburci šli znovu kandidovat, ale už bez
Vilémova prostřednictví. Vilém měl s Poláky silné styky a tak se zdá, že tentokrát
opravdu kandidovat chtěl, už proto, že prý jim část úplatků dokonce už poslal. Po
korunovaci Rudolfa II za českého krále ale rezignoval, nicméně mu od té doby zůstal u
Habsburků velký škraloup.
Když ani třetí manželství Vilémovi nepřineslo potomka, začal přenášet tuto
odpovědnost na svého bratra. V roce 1580 se 41letý Vok oženil s 15letou Kateřinou z
Ludanic. Ale kletba rodu pokračovala a ani tam se zázrak nekonal. Zdá se, že to byl její
vliv, že nakonec Petr přestoupil na českobratrskou víru.
Roku 1576 zemřel Maximilán II, který svou náboženskou vlažnost potvrdil tím, že na
smrtelném loži odmítl poslední pomazání. Jednu dobu se podezřívalo, že ho Rudolf
nechal zavražit. Byla to jedna z legend, která se dlouho neudržela - sama povaha
Rudolfa tomu neodpovídala, koneckonců jeho vláda byla i obdobím nejvyššího vzrůstu
Vilémovy kariéry. Na druhé straně se ale stal Vilém teď nejdůležitějším mužem po
králi, Rudolfu II. Ten ho udělal svým rádcem a předstíral, jak ho má rád. Také potvrdil
novou vládu v čele s Vilémem. I protestanti si začali slibovat, že jim Vilém pomůže
zlepšit jejich postavení. Byl nejvyšším půrkrabím i členem tajné rady a vše
nasvědčovalo skvělé budoucnosti. ve skutečnosti to byl poslední vrchol jeho politické
slávy a začátek jejího poklesu.
Také jeho zdraví se zhoršilo a tak se už kolem roku 1580 roznesla zpráva, že umírá. To
posílilo jeho nepřátele, hlavně Jiřího staršího Popela z Lobkovic, který byl švagrem
arciknížete Ferdinanda z Tyrol, bratra Maximiána II. Byl to Lobkovic, který rozšiřoval
zprávy o špatném stavu Rožmberkově. V roce 1585 se stal nejvyšším hofmistrem a svou
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rodinou obsadil skoro všechna důležitá místa. Bratr Ladislav byl prezidentem české
komory, Jiří Mladší byl hlavou apelačního soudu, Kryštof mistrem královské komory a
Mikuláš hejtmanem Starého města pražského. Tento "popeleční klan" nabýval víc a víc
politické převahy, pořád se motal kolem Rudolfa a byl Vilémovi vážným nepřítelem.
Na druhé straně i Vilém prosazoval svoje přátele všude, kde mohl. Jeho synovec Adam
z Hradce se stal kancléřem, bratr Petr Vok hejtmanem bechyňského kraje. Ten se ovšem
zapletl do několika majetkových sporů, ve kterých mu Vilém musel pomoci. Bohužel
vztahy mezi bratry se od roku 1582 stále zhoršovaly. Snad to bylo tím, že se ani Petrovi
nepodařilo stvořit potomka, snad i rozhazovačné chování Petrovy manželky Kateřiny.
Hlavním důvodem ale jistě bylo Vokovo protestantství. Po dvaceti letech, kdy byl
přívržencem podobojí, se Vok víc a víc sbližoval s Českými bratry. Ti ovšem stáli mimo
zákon a tak i když byl Vok jen sympatizérem, bylo to jeho bratrovi Vilémovi stále
předhazováno . V roce 1584 nakonec rožmberští bratři přerušili vzájemný styk úplně.
Vilémova třetí manželka už zase byla přísná katolička a Vilém se víc a víc obklopoval
jezuity. Protireformace v Evropě byla v plném proudu.
Zatímco Maximilián sliboval toleranci, zákon v roce 1584 zakázal "postranní sekty",
čímž se mínily všechny religie kromě katolíků a utrakvistů (kališníků). V témže roce
dostal Vilém od Španělů nejvyšší katolický řád Zlatého rouna. Mělo to potvrdit jeho
vysoké postavení mezi českou šlechtou, ale Jiří z Lobkovic o něm klidně dál šířil
pomluvy, hlavně v soukromých audiencích u Rudolfa.

Do toho všeho ještě v roce 1586 Lobkovic obvinil Johna Dee a Edwarda Kelleyho z
čarodějnictví a postaral se, aby byli vypovězeni z Prahy. Rožmberk se jich ujal, pozval
je k sobě a tím si získal cisařův hněv. Po dočasném usmíření ale přišel další rozpor:
Popel si vybral jako záminku karlštejnského purkrabího Vilémova stoupence
Vchynského a jeho nerozvážné prohlášení, že čeští králové nemají právo rozhodovat o
Karlštějně. Dalo se to kvalifikovat jako zrada, ale Vilém docílil, že purkrabí byl jen
sesazen a nepotrestán krutěji. Vilém se pak ocitl v dvojím ohni: na jedné straně stál
Popel, na druhé zase protestanti, kteří konečně pochopili, že u Viléma zastání nenajdou.
Roku 1578 se potřetí oženil, ale v roce 1583 opět ovdověl a roku 1587 se oženil
naposled. Nová paní vladařka, dvacetiletá Polyxena z Pernštejna, byla dcerou španělské
šlechtičny a Vratislava z Pernštejna. Vok se na svatbu zúmyslně nedostavil. Místo toho
se pohyboval ve střediscích Českých bratrů, tj. v Mladé Boleslavi a Lipníku. To zase
pochopitelně naštvalo Viléma a pohrozil mu, že mu jako vladař může odebrat jeho
panství. Bratr Polyxeny si ale už také dělal zuby na nějaké to dědictví a tak Vilém ještě
váhal. V roce 1589 se ale opět bratři smířili.
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V roce 1587 se opět jednalo o polský trůn a habsburským kandidátem byl tentokrát
arcikníže Maximilián. Max vtrhl do Polska, byl poražen a zajat. Vilém se zasazoval o
mírové řešení a tehdy ho naposledy ocenila i protestantská šlechta, protože válka by pro
ni znamenala jen zvýšení daní.
Z cesty do Polska se Vilém vrátil opět nemocen. Jeho další rozhodnutí byla vlastně už
jen ustupování nátlakům: tak například rodině své ženy odpustil věno, které měl dostat a
její rodina ho i jinak finančně ochuzovala. Peníze dostávali i Jezuité a různí šarlatáni,
včetně alchymistů.
Snad to a hlavně stáří přimělo Viléma, aby se opět smířil s bratrem. Brzy pak zaopatřil i
svou manželku. V roce 1592 odjel do Prahy, kde ulehl v Rožmberském paláci a 31
srpna skonal. Jak a hlavně proč, to si řekneme příště.
(dokončení příště)
Ulož tuto stránku
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Název : SHINENŮV VÝLET DO TŘEBONĚ A CO Z TOHO POŠLO

Za deset dní jsem se vracel do Prahy a samozřejmě že v první volné chvíli jsem se
ohlásil u profesora Smetany a byl pozván na návštěvu.

Strašně jsem se těšil, že si poslechnu podrobné vyprávění o návštěvě Gieslera, ale tak
jak už to v životě bývá, všechno nakonec dopadlo jinak. Sotva jsem zazvonil u známých
dveří, ty se pootevřely, nejdřív vykouklo nedůvěřivé oko, pak zarachotil řetízek a dveře
se otevřely naplno. Profesor mne pozval dál s omluvným: „ Promiňte, ale od jisté doby
jsem si tu zařídil pár bezpečnostních opatření proti neodbytným alchymistům, pojďte
dál.“ Sršel dobrou náladou a já poznal, že pro mě má opět nějaké novinky.
Když jsme se posadili k vonící kávě, tak už to nevydržel a spustil: „ O návštěvě
bláznivého Gieslera už jsem psal že? Tak si představte, že to bylo přesně tak, jak jsem si
myslel: Jen co odtud zmizel, otřepal se a sepsal dopis muzeu, ve kterém zpochybnil
úplně vše. Grafologický rozbor a také šmahem i mou teorii o J. Dee.
A světe div se, muzeum, které předtím o ty věci tuze stálo, náhle obrátilo o stoosmdesát
stupňů a páni úředníci se nechali slyšet a že prý by věci za těchto okolností nebyly pro
muzeum přínosem a rozhodli se je vrátit původnímu majiteli.“
„Ale proč to udělal? To je pěkná sprosťárna!“
„Hlavně je to chytrý kalkul. Dokud ty věci byly v depozitáři, neměl šanci se k nim
dostat,ale v momentě, kdy je bude mít v ruce soukromá osoba…“
„ V tom případě bychom měli toho vašeho přítele varovat.“
„Už se stalo, a nejen to. Jakmile je bude mít v ruce, dá nám vědět.“
„Bylo by dobré mít sebou toho vašeho Jirku Horáka.“
„ To bohužel nebude možné. Byl pozván na průzkum podzemí pod horou Monztségur,
však možná jste slyšel, je prý tam ukryt svatý grál a bůhví co ještě.“

Úředníci sebou tentokrát opravdu hodili a tak ještě nezačalo padat listí a já dostal
zprávu, že „věci jsou na místě“.
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Já vlastním jen malinkatého Peugota, do kterého bych možná tělnatého profesora
nacpal, ale ven by ho nejspíš museli vyřezat autogenem a tak jsme jeli jeho větší a
pohodlnější Škodovkou. Cesta nám rychle ubíhala, protože jsme to znova spolu
všechno probírali.
Za Třeboní jsme odbočili na úzkou silničku plnou zákrut. Malou, jen štěrkem
vysypanou cestu jsme málem minuli. Vedla prudce vzhůru a končila u malého statku.
Majitel nás přivítal s velkou radostí. Byl to vysoký štíhlý, už postarší blondýn. Ačkoliv
dům zvenčí vypadal zanedbaně, uvnitř vše zářilo novotou. Vešli jsme vedle do
obývacího pokoje. Stolek tam stál v koutě, degradován na podstavec pro televizi.
„Říkali mi, že prý nemá žádnou cenu,“ reagoval s pokrčeným ramen na naše udivené
pohledy. Přistoupil k němu, klepl na jednu stranu mezinožní příčky, prkénko se
sklopilo a otevřel se tajný prostor. Náš hostitel vyndal knihu a podal nám ji. Kniha to
byla skutečně nádherná a měl jsem pocit, že z ní na mne dýchá tajemno. Byla vázána v
černé kůži a rohy byly ozdobeny stříbrem.
Protože zde byly zatažené závěsy, přešli jsme zpět do kuchyně, kde bylo více světla. S
tlukoucím srdcem jsem si prohlížel starobylými písmeny vytištěný text, doplněný občas
v mezerách droboulinkým písmem. Stejně nábožně jsme brali do rukou i zažloutlé
pergameny. Byli jsme tím tak zaujati, že jsme si vůbec nevšimli, že někdo vstoupil.
Bylo to Giesler. Vytrhl mi knihu z ruky a jedním skokem byl u dveří. Bylo tak
překvapivé, že jsme na okamžik všichni zkameněli. Jako první se vzpamatoval náš
hostitel a vrhnul se za zlodějem. Než my jsme se dostali ze dveří, on už ho dohonil
téměř u vrat. Chytil ho za loket a obrátil proti sobě a hmátl po knize.
Teď jsem poprvé Gieslera viděl i já. Jeho dlouhé vlasy byly na spáncích silně šedivé, ale
nemohlo mu být víc jak třicet let. Ve světle modrých očích mu plálo šílenství.
„Jak se sem ten zmetek dostal!“ zahřměl Smetana a myslím, že to bylo slyšet až do
Třeboně. Supěl k těm dvěma, kteří se přetahovali o vzácnou památku. Giesler ve snaze
se knihu ubránit, s ní trhnul a ona mu vylétla obloukem z ruky. Přelétla přes jeho
rameno a žbluňkla do studny za ním.
Vydal výkřik, který byl směsicí zoufalství, zklamání a vzteku a rozběhl se pryč.
Smetana, který ho chtěl zasáhnout direktem, máchl už jen do prázdna.
Musím se zahanbeně přiznat, že já jsem do šarvátky nezasáhl a stále jsem stál u vchodu
jako Lotova žena.
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Nadávky, které ti dva poslali za prchajícím, tu nebudu opakovat. Na pronásledování
nikdo z nás neměl chuť. Došourali jsme se zdrceně k okraji studny a nakoukli dolů.
Byla hodně hluboká, ale přesto se nám zdálo, že jsme ve tmě zahlédli cosi bělavého.
Je to v p…“ konstatoval nešťastně blonďák, „ je tu hloubka přes sedm metrů. Bez
zvláštního vybavení ji nevylovíme. Ale vy máte alespoň kopie šifer ne?“
„To ano, ale kniha a originály byly jediný důkaz, který spojoval stolek s J.Dee. A teď?
Stolků s intarzií jsou tisíce, ale tomu grázlovi to nedaruju!“
Nikdo z nás už neměl náladu na další povídání a tak jsme návštěvu rychle ukončili.
Domů jsme jeli mlčky. Smetana byl viditelně naštvaný a v duchu již jistě kul plány na
pomstu.
Já měl pocit, že je to celé tak trochu má vina…kdybychom zůstali v pokoji a já nešel do
kuchyně….. kdybych býval byl víc pozorný….
Shinen
Ulož tuto stránku
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Název : UHODNETE? (aneb Malé detektivky, č.8.)

Pokračujeme zde s malými detektivními příběhy bez konce, u nichž máte uhodnout kdo,
co či jak - to zaleží na otázce - provedl popsaný zločin. Jde o to nalézt jistý, zde uvedený
detail, který to prozradí (za použití logiky a ostatních fakt). Detektiv Příhoda zde řeší
případ, na který strážmistr Doufal prostě nestačí. Ostatní osoby jsou čistě vymyšlené a
nevztahují se k žádné - živé či mrtvé - osobě.
Řešení z minulého čísla (Uhodnete?, č.7): Zvuk se šíří opravdu přibližně 340 metrů za
vteřinu, ale v případě ozvěny vykonal vlastně cestu na druhou stranu a zpět. Za půl
vteřiny sice urazil 170 metrů, ale rokle je tedy široká jen 85 metrů, s malou přesností
stopek možná ještě méně. Na tu vzdálenost může dobrý lovec docela dobře někoho
zastřelit a to i bez dalekohledu, zvláště když se oběť dobře rýsuje proti nebi. Pokud těch
170 metrů strážmistrovi vsugerovali sami lovci, je podezření, že to udělali úmyslně, aby
ho oklamali a to z důvodů. které jsou podezřelé.

O VRAHA VÍC.
Detektiv Příhoda se pomalu prodíral zástupy lidí spěchajících z práce a pohvizdovla si
písničku "jaké je to hezké, dva kováři v městě". Ani netušil, jak se to pasuje na další
případ strážmistrra Doufala . . .
"Tak co to dneska pro mě máte?" zeptal se hned ve dveřích.
"Úplnou záhadu, pane Příhoda," vyprávěl nešťastný strážmistr. "Mám jednu oběť a dva
vrahy. Mrtvá, tedy paní Sporáková, je ta zastřelená a její zeť Jiří Matoušů je zatím nejvíc
podezřelý. Nemá alibi a jsou svědci, kteří dosvědčí, jak tchýni nenáviděl. Ovšem, já to
znám, tyhle stárnoucí ženský mohou udělat zeťovi peklo na zemi. Ale proto je hned
nemůžeme střílet, že ano, to bychom tu měli za chvíli nebe na zemi," zachechtal se ještě,
ale vida, že detektiv se nesměje, dodal: "To byl jen vtip, pochopitelně. Já mám například
tchýni docela hodnou. Pravda, už nežije, ale ona byla hodná už předtím. "
"Ale teď je ještě hodnější, co?" usmál se Příhoda, "A co ten druhý vrah?"
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"Tam je právě ten problém," přitakal Doufal, "ten druhý je jeho tchán, starý Sporák. My
ho vůbec nepodezřívali, ale on sám přišel a přihlásil se k tomu zločinu. Jako důvod
uváděl, že se s ženou pohádali a praskly mu nervy. "
"Člověče, vy jste pořád nespokojený," divil se Příhoda, "jiný by byl rád, kdyby měl
jednoho vraha a vy máte hned dva. Když nevíte, který to je, tak si hoďte korunou!"
zachechtal se.
"Vám se to směje, ale co já teď budu dělat? Toho zetě musím pustit a já ale vím, že to
starej Sporák neudělal, všichni ho znají, ten by neublížil kuřeti. Já se jen bojím, že když
zeťáka pustím, že zatím uteče, třeba do Rakouska a hledejte si ho tam. Na druhé straně
nemohu pustit na svobodu Sporáka, když se přiznal. A oba dva držet ve vězení také
nemohu."
"No je to smůla, to věřím," přitakal Příhoda. "A koho myslíte, že Sporák kreje? Nebo se
prostě jen tak zbláznil?"
"Ale to ne, já si jenom myslím, že to udělala jeho dcera. Ta jejich Andulka není žádnej
andílek. Víte, ona se svou mámou pořád hádala, štěkali se jako feny, občas ji stará i
nějakou trhla. No a jednou došla dceři trpělivost, někde sehnala revolver a bylo to. Starej
Sporák si jen vypůjčil její historku, aby ji kryl. On ji má hrozně rád, to se o něm ví."
"Jak kryje? Ona nemá alibi?"
"No má, on jí právě tímhle dává alibi, a oba tvrdí, že byla zrovna na nákupech. Ale nikdo
jiný ji tam neviděl. Navíc má alibi od vraha, to tady ještě nebylo. Co já budu nešťastnej
dělat?"
"No já nevím, jak vy, ale já půjdu domů na večeři a vám radím, abyste si to všecko
probral logicky. Vždyť to není tak složitý případ," odpověděl mu Příhoda.
"Myslíte? " zeptal se Doufal.
"Většinou ano," usmál se Příhoda. " Ono zde totiž také nic jiného nezbývá."
Řešení přineseme příště, spolu s další minidetektivkou.
Ulož tuto stránku
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10. KVAZIDENÍKY 5., Kniha "Ztracené deníky" 2..
Podařilo se mi sehnat knihu, která se přímo zabývá "ztracenými deníky" (The Lost
Journals of Nicola Tesla, autorem je Tim Swartz. Je to kniha rozhodně zajímavá, vhodná
k přečtení (dá se stáhnout na serveru Scribd). Má devět kapitol, každá se zabývá
některým z neznámých Teslových vynálezů, o kterých jsme ještě nemluvili. Posledně jsme
probrali první tři kapitoly, zde pokračujeme kapitolami 4, 5 a 6.
Kapitola čtvrtá: Extraodinary experiences (Mimořádné zážitky)
Hodně se mluvilo o úžasné
schopnosti Tesly vizualizovat obrazy
v jeho mysli. Tento talent prý se
projevoval většinou neplánovaně a
často i v nevhodných okamžicích.
"Tuto teorii jsem si formuloval tak,"
říká, "že obrazy byly výsledkem
reflexní projekce z mozku na sítnici.
Jistě to nebyly nějaké halucinace, byl
jsem jinak ve zcela normálním
stavu."
Pak připomíná onu scénu, kdy se s
přítelem procházeli Buloňským
lesíkem u Paříže, kde recitoval
Přijímání SETI signálů
Fausta, kterého znal celého zpaměti.
A najednou, bác, tajemství střídavého
motoru bylo objeveno! I když se nám chce věřit Teslovi, nesmíme zapomínat, že to byl i
veliký showman, který vedl pro efekt elektrický proud svým tělem, aby napájel zářivky
nebo sedával ve Faradayově kleci, do které bily desetisíci-voltové vysokonapěťové
výboje.
Přes jeho neobvyklé schopnosti, Tesla měl zprvu dost malou trpělivost s těmi, kteří věřili
v nadpřirozené schopnosti. Později, kdy byl přesvědčen o reálnosti mimozemské
inteligence, částečně změnil svůj názor. Jednou ho navštívili nějací lidé, o kterých si
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myslel, že jsou zákazníci pro jeho turbinu. Když přerušili jeho vychvalování turbiny
prohlášením, že chtějí vyšetřovat psychické jevy, jednoduše je vyhodil.
Povoláním a odborností vědec a inženýr, Tesla rozhodně musel projít konfliktem, který
nás každého v životě čeká: jak posoudit náhodné a nevysvětelné jevy, které jsou všude
kolem nás - oproti známým a vysvětlitelným případům, kterým zcela rozumíme. Když
byl mladší, měl Tesla obavy, zda sám netrpí nějakým druhem šílenství, teprve později si
uvědomil, že jeho vize jsou reálné a vedou k překvapivě senzačním vynálezům. Na
rozdíl od Edisona, který vyzkoušel stovky vláken, než našel jedno, které se stalo
podstatou naší žárovky (tj. šel od praxe k teorii) , Tesla postupoval obráceně, od teorie k
praxi.
V době kdy jeho matka umírala, jak tvrdí, zjevil se mu její obraz jako předzvěst její
smrti. Po tom se stal víc přístupný myšlence, že existuje duše, která pokračuje v životě
po smrti. Dokonce prý obvinil Edisona, že mu chce ukrást jeho objev a postavit přístroj,
kterým se může mluvit s mrtvými a který se on sám - alespoň podle některých svědků snažil postavit.
Tesla v roce 1925 napsal, že " . . .slyším v podivných přenosech hlasy v angličtině,
francouzštině a němčině. Domníval jsem se, že jsem poslouchal lidi někde ve světě, jak
mluví jeden s druhým." Později zjistil, že signály pocházejí z prostoru mimo Zemi.
Rádioví nadšenci v roce 1920 objevil jev, který nazvali LDE (Long delayed Echo - tj.
Zpožděné ozvěny). Zdálo se totiž, jakoby některé signály oblétly několikrát Zeměkouli a
byly zachyceny o nějakou dobu později. V několika málo případech to zpoždění trvalo i
dny, měsíce, dokonce i roky. Mladý skotský astronom jménem Lunan přezkoumal LDE
záznamy z roku 1920 a pomocí grafu, kde zmapoval místa, odkud mohly přijít, zjistil že
signály pocházejí ze souhvězdí Bootes (Pastýř).
V roce 1955 zase dva fyzici z Cornell University vydali návrh, jak by mohlo být možno
používat mikrovlnné rádiové komunikace pro spojení mezi hvězdami. Tím, že
radioteleskop ukáže signál v okolí hvězd, které by mohly být planety, astronomové by
byli schopni detekovat rádiové vlny generované inteligentním životem. Od roku 1960
také existuje organizace pro Hledání Extra-Terrestrial Intelligence (SETI, o které jsem se
zmínil minule). Domnívám se, že v této oblasti tedy leží opravdové možnosti, jak
pokračovat v Teslově práci. Komunikace bude dobrá i s těmi místy, kam naše
technologie nikdy nedovolí člověka doletět, alespoň ne v době, která přesahuje délku
života kosmonauta.
Kapitola pátá: Tesla and Electronic Voice Phenomena (Tesla a pokusy s EVL)
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Ohledně komunikace s mrtvými - tam je třeba především předpokládat, že existuje život
po smrti, dále že mrtví mají zájem o kontakt s námi a že mají prostředky, jak nás
kontaktovat.
Tajemné signály, které Tesla přijímal, by mohly souviset s tím, co je nyní známo jako
Electronic Voice Phenomena (EVP, jev elektronického hlasu). Tesla byl jeden z
prvních, který s ním experimentoval. Edison sám, i když kritizoval Teslu, věřil, že Tesla
už sestavil přístroj na takovou komunikaci. Dnes se tomu zasmějeme, ale v tehdejší době
vynálezců se pídili po všech možných novinkách. V roce 1967 západoněmecký
jasnovidec údajně mluvil s Edisonem (posmrtně, pochopitelně :-) o jeho úsilí tento
přístroj vyvinout. Proč na to potřeboval tesla přístroj, když to pak říkal jasnovidci
normálně, je nad moje chápání :-). Jiní vynálezci dokonce mluv ili tím přístrojem s
jedním mrtým papežem, což asi také bylo první historické spojení s nebem :-).
Podobně jako Tesla, skupina Instrumental Transcommunication (ITC) tvrdí, že dostali
"zprávy z druhé strany" a to přes radio, TV, magnetofony, videorekordéry, telefony a
poslední dobou přes počítače (laser kupodivu nejmenovali, ač ten je nejrychlejší ).
Podobně jako u ESP, jedná se ovšem o pokusy, které jsou neopakovatelné a chybí jim
tedy to hlavní: potvrzení, že k nim skutečně dochází. A když už došlo, zda se skutečně
jednalo o hlasy mrtvých či duchů . . .
Má poznámka: OUIJA desku k tomu nepočítám - zatím jsem její elektronickou verzi
neviděl. Dělal jsem s ní často pokusy a při vedení vodicí destičky s jehlou jsem schválně
švindloval (jen z vědeckých důvodů :-), ale pravověrci mě vždy při tom chytili, tka
nevím, duchy nikdy nechytli. Na druhé straně jsem byl svědkem mnoha případů, kdy
OUIJA prohlásila něco, co věděl alespoň jeden člověk ze skupiny kolem, čili mohlo jít
jen o telepatii. Staly se ovšem případy přesného předvídání do budoucna. Jeden z nich
mohu dosvědčit osobně: jednou nám OUIJA nám předvěděla, že se syn našich přátel
ožení s Japonkou. To rodinu i jejich syna - ti se jen dívali! - dokonale zmátlo, nemohli
"takové hlouposti" uvěřit. On studoval doma v Montrealu, ale za rok na to odejel na
stipendium studovat do Japonska a tam se seznámil s japonskou dívkou, kterou si pak
vzal. Pochybuji, že to udělal jen proto, aby dokázal,. že má OUIJA pravdu :-).
U EVP jde ale o něco jiného: hlasy je zřetelně slyšet přes amplion na radiových linkách,
nejsou zakódované, ale ovšem ani nic nevěští. Zdá se, že Edison s jeho asistentem, Dr.
Miller Hutchinsonem, se opravdu vážně zabývali konstrukcí přístroje, kterým se dá
mluvit s duchy (oni jim sice neodpovidali, jak říká jeden starý vtip, ale mluvit k nim
mohli, to ano :-). Zdá se, že objev radiového přenosu s sebou přinesl mnoho aplikací,
které by bez něj nebyly ani představitelné. Kdo by tehdy například uvěřil, že se s nimi dá
i vařit, třeba v mikrovlnce? V roce 1967 Colin Smythe, z Anglie, publikoval knihu
Průlom, (Úžasný experiment elektronické
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komunikace s mrtvými) a takových se pak
objevila ještě celá řada. Jeden z těch
přístrojl prý byl dokončením Teslova
návrhu, který nikdy nebyl patentován.
Jakýsi O'Neil dokonce prý postavil přístroj
Spiricom (zkratka patrně mínící
"spiritistickou komunikaci", ne "spirituální
komunisty" :-).
Zde bych mohl připomenout zjev zvaný
"Kirlianova fotografie", kde se promítají na
fotopapír (dnes už teda přímo na obazovku)
Spiricom
i "neexistující poloviny přestřižených listů"
či "aura" lidí při různé náladě. Je tedy potvrzeno, že onen efekt existuje, ale co ukazuje
anebo jak to pracuje se zatím nepodařilo vysvětlit. Někdo tehdy mluvil o napěťové
koroně, ale ta se při tal malém napětí nevyskytuje.
S příchodem počítačů se zároveň roztrhl pytel s nadpřirozenými objevy i v kompjůtrové
doméně. Je to o to podivnější, že počítače jsou normálně velmi paličaté, neochotné např.
uznat čárku jako tečku, jak mi mnohý uživatel jistě potvrdí. Na druhé straně se jimi dají
lehce simulovat různé věci. Sám jsem známého jednou přesvědčil, že jeho počítač je
náladový a že se zasekává, když píše moc rychle. Nevěřil mi, ale nakonec uposlechl mé
rady, aby ho teda odprosil, co mu také zbývalo. Když vyťukal větu, kterou jsme mu
poradil, totiž " I am sorry", počítač se opět rozběhl. Známý dodnes neví, že to byla jen
chyba v softvéru, kterou bylo možno opravit vyťukáním komandy "I" - to ostatní už bylo
jen částí žertu . .
V roce 1998, Alice Cromley tvrdil, že navázal kontakt s duchem zvaným Elsa
prostřednictvím elektronické metody, podobné té Teslově. Bohužel nám už neřekl, jak se
k té technologii dostal právě ona, technický diletant. A nejen to, paní Cromley také
obdržela informaci o Teslově pokračující existenci "na druhé straně". Tesla jí prý měl též
říci: "Budoucnost ukáže, že to, co dnes nazýváme okultní nebo nadpřirozené je založeno
na vědě dosud nevyvinuté." Pochybuji, že to platí i na podvody, kterých je v okultismu
až habaděj . . .
Kapitola šestá: UFOs and Electrogravity Propulsion (UFO a elektrogravitační
pohon)
Má podtitulek: "Objevil Tesla tajemství antigravitace?" Je opravdu možné, že se Tesla
také věnoval výzkumu letu a antigravitace. Ve skutečnosti, jeho poslední patent v roce
1928 (# 6555114) byl pro létající stroj, který se podobal částečně vrtulníku a částečně
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letadlu. Než zemřel, Tesla údajně dokončil i plány na kosmickou loď, buď poháněnou
anti-elektromagnetickým polem či antigravitací. William R. Lyne píše v Occult Aether
Physics, že se v přednášce pro Ústav sociální péce pro přistěhovalce (May. 12, 1938),
Tesla zabýval jeho dynamickou teorie gravitace. Tesla řekl ve své přednášce, že to byl:
"jeden ze dvou dalekosáhlých objevů, které jsem zpracoval do všech detailu v letech
1893 a 1894." To řekl až po více než 40 letech? A proč s tím za tu dobu nic neudělal?
Bohužel toto prohlášení už spadá do období posledních letech jeho života, kdy už jeho
vize , jak známo z jiných případů, příliš nepracovala nebo nevedla k praktickému využití.
Dynamická teorie gravitace - tak se jmenovala jeho teorie, kde převzal silové pole, ale
bez zakřivení prostoru (ve které právě věřil Einstein). Je založena na termínu "éter", tedy
"hmoty, která existuje i ve vakuu" a která má prý vliv na univerzální gravitaci,
setrvačnost a pohyb nebeských těles. Zatím se éter nepodařilo najít, a rozhodně si to
nepléťme s oním uspávacím plynem :-).
Člověk prý může spojit tyto procesy jako nějaké sloučeniny látek z éteru. Vytvořit novou
energii a ovládat i počasí. |Jeho mysl byla zřejmě orientována k útoku na Einsteinovu
teorii relativity: "Pracoval jsem dynamickou teorii gravitace do všech detailu, " prohlásil.
Dost odvážné tvrzení, když si s gravitací ani Einstein nevěděl rady :-).
Nikdy ale Tesla nevysvetlil tuto svoji teorii gravitace. Snad to souviselo i s jeho
nápadem, postavit létající talíř (pokud vůbec ten nápad měl, důkazy na to nejsou) . Pak
ovšem chápeme, proč to na veřejnosti dál nerozebíral. Tvrdil prý, že elektrostatický
náboj bude proudit přes povrch vodič, jako u Faradayovy klece nebo jako u člověka jen
přes kůži. Jak ale "proud náboje", což je náš "elektrický proud" odstraní gravitaci, to už
autoři legendy neřekli. Podle "očitých svědků", co viděli vnitřek reálného UFA z kosmu
( ne toho Teslova, to nikdy nepostavil a je zajímavé, že to ani tito svědci netrdí í :-) je
uprostřed kruhový sloupec neboli vertikální kanál s vysokým napětím o vysoké frekvencí
(termín okopírovaný z Tesly), na principu rezonančního transformátoru (opět Tesla, ale
rezonanční transformátor už na to nepoužíváme, stačí polovodičový invertorn), Na
některých UFech jsou v tom sloupci umístěny turbiny generátoru (turbina tedy pohání
generátor a ten je k čemu? A co pohání tu turbínu?) Pochybuji, že by to takhle Tesla
skutečně řekl . . .
Dr. T. Townsend Brown z
Electrogravitics si prý všiml, že když
on měl dva talíre s vysokým napětím
stejnosměrného proudu (?) odděleny
dielektrikem, záporná elektroda se
"stěhovala" směrem ke kladnému
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talíři. (Poznámka: na to ovšem
doktorát nepotřeboval, učí se to už na
obecné škole :-). Brown také objevil,
že je možné vytvořit umelou
gravitaci nabíjením elektrických
kondenzátorů vysokým napětím.
Postavil prý speciální kondenzátor, s
vysokým dielektrickým faktorem a
zjistil, že při 300.000 voltech ztratil
tento jedno procento své váhy. Jenže
aby ještě navíc létal, potřeboval by
ztratit 100 procent. Ano, statická síla
je totiž dána dielektrickou
Kingův a Brownův model létajícího stroje
konstantou, která je asi tisíckrát
menší než ta magnetická. O ztrátě váhy ovšem zde nemůže být ani slovo, to už bychom
dávno měli aplikaci.
Tento nesmysl je dále v knize rozváděn do detailu a dokonce už v roce 1957 se tvrdilo,
že díky tomu bude za 50 let raketa pro kosmické cestování zastaralá. Takže už máme už
3 roky rakety zcela zastaralé, jak to, že o tom NASA neví? Nedávné objevy prý ukazují,
že kosmická loď budoucnosti může být napájena anti-gravitačním zařízením. Gravitacní
síla bude používána "sama o sobě", stejně prý jako letadlo používá vzduch, aby mohlo
létat.
Zde tedy je vidět, že šiřitelé toho nesmyslu vůbec neznají fyziku: v prostoru dále od
Země už totiž není prakticky žádná tíže, tj. gravitace, kterou by bylo nutno překonávat.
Je potřeba dodávat energii na dopředný pohyb, a rakety se pohybují na principu akce a
reakce, ale to by asi naši papíroví vynálezci nepochopili. S gravitační kosmickou lodí
(snad antigravitační, ne?) prý můžeme cestovat na Měsíc za méně než hodinu, k
planetám za méně než jeden den nebo na vzdálené hvězdy jen měsíc. Za jak dlouho s ní
asi můžeme cestovat do nejbližšího blázince?
V roce 1950 několik výzkumných pracovníků v Evropě tvrdilo, že Tesla a Marconi meli
tajně postavena a testována provozní antigravitacní letadla. Proč zrovna Marconi, to
nikdo neví, ale Tesla by na to určitě neměl peníze :-). Použití elektrogravitačního
pohonua experimentálních letadel je prý dokumentováno, "vylétávají z tajného místa v
Antarktidě". Nacistické Německo prý dostalo do rukou tyto technologie a vy
produkovalo několik antigravitačních létajících talířů (viz naše série článků Začalo to v
Praze, v knize Enigma2009, která je ke stažení v naší knihovně). K tomu už se nebudu
vyjadřovat, jenom bych se opakoval. Jednou možná ještě připíši knihu o létajících
mísách, hrncích a případně i půllitrech . . .
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Další UFO legendy obsahují přistání Marťanů v Novém Mexiku. V roce 1996, pozdní
noční rozhlasový moderátor Art Bell získal balíček obsahující kousky kovu, o kterých
odesílatel tvrdil, že byly převzaty z havarovaných UF v blízkosti města Roswell (v roce
1947). Autor "deníků" přidává, že se to zdálo témeř příliš dobré, aby to byla pravda a tak
Bell byl nejprve skeptický. Ale kov prý měl tendenci bočnímu pohybu, patrně to byl
antigravitační materiál. Nu vida, jeden by si myslel, že takový materiál se bude spíše
vznášet a on místo toho cestuje do strany :-) . Projížděl jsem kdysi Roswellem a stavil
jsem se tam na pivo - jedete tam dlouhou pouští Nového mexika a tka s enedivte, že jsěm
měl žízeň. Udělal jsem jich tam několik a věřte si nebo ne, něco mě tam pak také
nadnášelo. Přespal jsem tedy raději v místním motelu, ale ráno už ten nadnášecí jev jako
zázrakem zmizel . . .
Nyní zaniklá UFO skupina v Anglii tvrdila, že jeden z jejich členů prováděl experimenty
s podobnými kovy, ale používal jen mědi a zinku. Disky byly vedeny velmi blízko u sebe
a otáčely se v opačném směru. Ten horní pak navíc levitoval. Pánové Otis T. Carr, Bruce
DePalma a Dr. Harold Aspden, poukazují na anomální inerciální nebo gravitační účinky
spojené s rotující hmotou. Uvádí se pokus o "nehmotném Jeepu", kde majitel
demonstroval, že po zapnutí jakési energetické baterie ho (rozuměj ten Jeep) nebylo
možno roztlačit. Ovšem to nejde ani normálně. Ale ihned po stisknutí přepínače, který
byl instalován pod palubní deskou, byl svědek požádán, aby zkusil roztlačit Jeep znovu a
tentokrát to šlo lehkým tlakem jedné ruky. Tak nevím, možná, že to bylo tím, že majitel
zapnul zapalování a motor se rozběhl? :-)Také Teslova "atomická energie" byla prý ve skutečnosti výsledkem životní energie
vyzařované z kosmu a vyrobena z radioaktivních látek. K tomu už opravdu není co
dodat, snad jen to honem říct obyvatelům Černobylu, kterým to jistě dodá optimismus.
Tesla a projekt Rainbow. Al Bielek a Preston Nichols oznámili, že se Tesla podílel na
jednom z nejvíce sporných tajemství druhé světové války, tzv. Philadefijském
Experimentu, jinak známém jako Projekt Rainbow. Byl to údajně pokus US Navy
vytvořit loď, která by nemohla být zjištěná radarem a která by nepřitahovala magnetické
miny. Výsledky však byly daleko odlišné a mnohem nebezpečnejší, než kdyvůbec
námořnictvo očekávalo. V časných třicátých letech, Universita v Chicagu zkoumala
možnost neviditelnosti pomocí elektřiny. Tento projekt se později přestěhoval do
Princetonského ústavu vyšších studií, kde byl pojmenován Rainbow Duha).
Nicola Tesla prý byl jmenován ředitelem projektu a byly to . bitevní lodě, na nichž měly
být pokusy otestovány. První test neviditelnosti v roce 1940 byl označen jako úplný
úspěch. Loď ale byla bez posádky a zmizela pozorovatelům kompletně. Měla dvě sady
Teslových cívek (snad elektromagnetů, ne?) na každé straně lodi. Jejich magnetická síla
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prý byla tak silná, že navíc i deformovala gravitaci.
Al Bielek tvrdí, že Tesla začal mít pochybnosti o bezpečnosti experimentu. Řekl, že byl
v kontaktu s mimozemštany, a že ET tvrdila, že tam může být problém. Tesla to chtěl
vyšetřit, ale námořnictvo řeklo, že ne, že jde o obranu během možné války a tak chtěli
pokus hned. Tesla pak v roce 1942 od projektu odstoupil.
V červenci 1943, destroyer (torpédoborec) USS Eldridge vyplul do Delaware Bay. O
tom, co se na Eldridge dělo, se už napsalo mnoho knih - zelená mlha, částečné či úplné
zmizení osob, neviditelná loď se " přenesla " jinam, jakoby vzdychem či
"demateralizací", atd.
Jak je vidět, z původního tvrzení "neviditelnosti na radaru" se časem stala "neviditelnost
okem" :-). Jak k tomu došlo, inu to první jde udělat a to druhé ne, ale je to zajímavější :-).
Ale ruku na srdce: nestály by takové výsledky za použití, právě námořnictvem? Buď pro
fyzické zmizení vlastních lodí nebo na rozpad lodí nepřátel? To mizení z radaru už
ostatně máme: nejen pro letadla (Stealth), ale dnes už i pro bojové lodi, zatím tedy
menších. Tehdy se asi také něco povedlo, ale použitá energie byla tak veliká, že by loď
musela s sebou pořád vozit celou elektrárnu . . .
(pokračování)

Ulož tuto stránku
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Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Karel Šlajsna
Název : ÚVAHY O VIDEU APOLLO 20

Nedávno jsem na internetu narazil na jedno zajímavé video pocházející údajně z tajné
mise Apollo 20.
Když si do vyhledávače zadáte odkaz : Apollo 20 video najdete asi desítku odkazů, které
mají zhruba stejný obsah.

Nejprve se tu objeví „logo“ Apolla 20, poté snímek,
který prý pořídila předešlá mise Apolla 15 na
odvrácené straně Měsíce (neověřil jsem). Na
fotografii je vidět podivný předmět doutníkovitého
tvaru. V další části je tento předmět pomocí
počítačové techniky zvětšován, až nakonec vidíme
obrovité těleso pokryté vrypy, které se podobají
mayským kresbám. Střih a vidíme bytost jejíž tvář je
“ vyztužena“ jakýmisi podpěrami. Po jejich
odstranění vypadá bytost téměř lidsky.
Video mě zaujalo a tak jsem začal hledat další informace. Videa měl na internet umístit
Wiliam Rutledge. Vypátral to nezávislý italský novinář Luca Scantamburle a požádal ho
o rozhovor.
W.R. prohlásil, že byl kapitánem tajné mise Apollo 20 a žije v současnosti v Jižní
Africe. Videa získal od svého přítele, který je zachránil těsně předtím, než byl archiv na
příkaz vyšších míst zničen (většinu záznamů byla postupně z těchto oficiálních stránek
stažena a W.R. to vysvětloval tím, že tyto tam byly úmyslně vloženy s úmyslem
diskreditovat pravé).
Novinář poslal W.R. mailem řadu otázek, na některé W.R. odpověděl vyhýbavě, na
některé vůbec.

Potom co jsem si rozhovor přečetl, začal
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jsem přemýšlet na tím, kolik na tom všem
je asi pravdy.
Víme, že poslední mise na Měsíce bylo č. 17. Osmnáctka se už v rámci společného
projektu Sojuz-Apollo motala jen kolem Země a pak byl projekt zastaven i když další
19 a 20 byly naplánovány. Je tedy možné, že komponenty pro rakety již byly vyrobeny,
ale jejich sestavení a start, to už je něco jiného! V souvislosti s Apollem 20 W.R. píše o
vojenské základně Vandenberg. Ta ale byla vybavena jen pro starty mnohem menších
raket a ne obřího Saturnu V! Totéž platí o řídícím středisku. Pamětníci si jistě také
vzpomenou na řady monitorů a stovky pracovníků v řídícím středisku. Že by si nikdo
mise 19 ( ta prý skončila nehodou) a 20 nepamatoval?
Další více než podezřelou okolností je složení posádky:W. Rutledge- vědecký
pracovník, Dr. Leona Snyderová- vědecká pracovnice, Alexej Popov- kosmonaut
tehdejšího SSSR!
Je vůbec možné, že se tajné mise účastnil i muž z tehdejší Říše zla? Navíc když tu byla
reálná naděje na zisk pokročilých technologií?
Myslím, že pokud by taková akce proběhla, byli by na ní nasazeni jen vojáci a to ještě
jen ti nejlepší a neprověřenější.
Víme, že i předchozích misí se vždy účastnili jen vojáci- piloti, přičemž v každém letu
byl alespoň jeden, který už měl nějaké zkušenosti. Ženy začaly do vesmíru létat až v éře
raketoplánů.
Znovu jsem si přečetl rozhovor a vyprávění údajného kapitána se mi zdálo stále méně
pravděpodobné. Něco mi na tom všem ale vadilo a pak jsem pochopil co. Investigativní
novinář a neptá se na to úplně nejzajímavější? Totiž na popis cesty a objevu? Místo toho
se dlouze dohadují po synchronech obrazu a zvuku?
A proč se L.S. nepokusil najít Popova a paní doktorku, aby kapitánovu historku
potvrdili nebo doplnili?
Jeho stránky najdete na : http://www.angelismarriti.it/ Ale píše tam jen o svém pátrání
po W.R…
Perličkou jsou objevená „vyřazená“ videa na webových stránkách:
http://www.revver.com/find/video/?query=apollo20&search_on=search
Na jednom z nich můžete vidět údajné trosky, které mají být vysoké až několik set
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metrů. Právě tento obrázek jako první vzbudil podezření, že jde o falzum.
Mě osobně se ale více líbila krátká sekvence, na které vidíme mimozemšťana volně(!)
ležícího na palubě Apolla 20, které se vzdaluje od Měsíce. Má to navodit představu, že
mrtvolka byla odvezena na Zem a zde dále potajmu zkoumána. Zjevná pitomost
takového počinu, ale nejspíš autory donutila toto video vyřadit.
I minimální možnost zavlečení cizího organismu na Zem není rozhodně podceňována a
u osádek Apolla byla bezpečnostní opatření dovedena až na hranici únosnosti psychiky
kosmonautů.
Za předpokladu, že by někdo takovou šílenost schválil, kabina, která by přivezla
mimozemšťana, byť mrtvého tisíce let, by si nepochybně vysloužila internaci v
biologické ochraně nevyššího stupně a to včetně posádky ……..navždy.
Další videa už tak zajímavá nejsou a vypadají, jakoby byla sestříhána z materiálů
natočených skutečnými misemi Apolla.
Na příběh Apolla navázal další zdroj, který příběh začal doplňovat a upřesňovat a on tak
začal žít vlastním životem.
Vím, že tu zůstává spousta otázek, ale jejich odpovědi si myslím už doplníte sami……
Ulož tuto stránku
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Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Karel Šlajsna
Název : TAJEMNÝ GRÁL

Grál je dnes většinou vnímám jako jeden z neposvátnějších křesťanských předmětů a
mnoho lidí si neuvědomuje, že má mnohem starší a hlubší kořeny a představa čím je, na
něj byla teprve postupně přenesena .

V této poslední křesťanské podobě je pohárem, z
kterého pil Ježíš během poslední večeře a později do
něj Josef z Arimetie zachytil jeho krev během
ukřižování. Bývá popisován někdy jako nádherný
osmihranný pozlacený pohár, jindy jako vyrobený ze
zeleného onyxu. I jeho další osud se v podání
různých autorů liší. Nejčastěji se dozvídáme, že jej
Josef odvezl do Anglie (obchodoval s cínem) kde jej
ponořil od pramínku, který kdysi vyvěral na úpatí
Glastenburry.
Podle jiné verze, má být grál velkým zářícím
rubínem, který si do své koruny vsadil Lucifer na
znamení, že je roven Bohu. V tomto zářícím
drahokamu mělo být ukryto veškeré vědění lidstva.
Během války andělů, Luciferovi kámen z koruny
vypadl a Bůh jej později daroval Adamovi. Postupně pak kámen vlastnil Abrhám,
Mojžíš a Šalamoun.
Legenda o grálu, úzce souvisí s příběhem o králi Artušovi. Podle bádání historiků je
možné, že jeho přeobrazen byl skutečný král jménem Riotimus, žil v polovině pátého
století a bojoval proti Vizigotům.
Krom hlavní linie- tedy života samotného Artuše, má několik pobočných. Jedna sleduje
Merlina, další Lancelota, ale s grálem souvisí životní pouť Parsifala. Je zajímavé, že v
prvotní verzi od autorů, kteří téměř paralelně tento příběh zpracovávali, nikde není
zmínka o spojení grálu s Kristem. V samotné postatě je to dobrodužný příběh v
klasickém rytířském duchu s prvky nekřesťanské mystiky. Však se také literární
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historikové dobrali toho, že původní verze příběhu pochází z keltského prostředí.
Dobrodružství Parsifala se totiž nápadně podobná obdobnému příběhu o Peronikovi či
Peruderovi .
Na začátku Parsifal odjíždí z Camelotu hledat
grál, projíždí mnoha zeměmi a prožívá četná
dobrodružství. Posléze se dostává na hrad, kde
sídlí nemocný smutný král. Je pozván na večeři.
Když hosté usednou v hodovní síni ke stolu,
přináší krásná panna zářivý grál, který pak všem
poskytne báječné jídlo. Parsifal je tak vším
překvapen a omámen, že se krále nezeptá proč je
smutný a nemocný. Teprve později se dozvídá, že
tuto otázku měl položit, ale protože to neudělal je
proklet a teprve po dlouhých letech a mnoha
dalších peripetiích se znova vrací, položí
správnou otázku a nemocný král se uzdraví.
Tady si dovolím malou odbočku.
Vedle čistě mužských kněžských řádů v předkřesťanské době existovaly mocné řády
ženské, které měli sice poněkud jinou úlohu, ale byly stejně vážené. I v samotných
evangeliích ještě můžeme najít drobné náznaky, že Ježíš jednal s ženami jako rovnými
sobě, ale později Šavel –Pavel jeho učení pozměnil. To co zbylo, pak zejména na
Niceském koncilu, bylo upraveno. Žena se stala podřadnou, nečistou bytostí. Motiv
panny- strážkyně posvátného předmětu tedy opět jasně ukazuje na keltské kořeny.

V knize bratří Feibegů: Tajemství grálu-tajemství vyřešeno ( J) je grál ztotožněn se
strojem na manu, který ( jak fabulují autoři) byl darován Izraelcům na cestě pouští, což
je nesmysl. I když bych existenci takového stroje připustil, tak sami Feibegové píší o
tom, že poté co Izraelci prošli pouští, přísun many ustal.
Mnohem přijatelnější se mi zdá být možnost, že slovo grál je odvozeno od
starofrancouzského gradalis, což byla široká mísa na které se během hostin podány
různá jídla naskládaná někdy i na sobě. Byla to jakási obdoba dnes oblíbených
jednohubek.
Podle textu to rozhodně je mnohem pravděpodobnější, než to, že by křehká dívenka do
sálu vtáhla nějaký neforemný stroj.
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V poslední době je velmi diskutována teorie, kterou proslavil D. Brown ve své knize
Šifra mistra Leonarda. Podle ní grál je ve skutečnosti jen zkomolenina slov Sang real což znamená svatá nebo také královská krev.
Sám D. Brown ji ovšem jen použil pro svůj příběh do kterého vpletl mistrně všechno
možné i nemožné.
Autory jsou H. Lincoln, R Legh a M. Baigenet. V knize Svatý grál a jeho dědicové se
nás snaží přesvědčit, že Ježíš přežil ukřižování a spolu s máří Magdalenou, která byla ve
skutečnosti jeho manželkou, utekl do Francie, kde mu Máří porodila syna. Ten později
založil merovejskou královskou dynastii, jenž vládla ve Francii zhruba do 7. stol. Tato
skutečnost byla církví potlačena a všechny zmínky o událostech zničeny. Tajemství si
tak předávala tajná společnost, jejímiž velmistry byly velmi slavné osobnosti. Jejich
seznam byl nalezen v Pařížské národní knihovně v r. 1975.
Zjevná nesmyslnost tohoto díla ( třeba že seznam velmistrů tajné společnosti je nalezen
ve veřejně přístupné knihovně) mě vede k tomu, že autoři měli v úmyslu původně
napsat, stejně jako D. Brown, poutavý příběh vystavěný na částečně realistických a
částečně fiktivních reáliích, ale v momentě, kdy knihu vydali, mnoho lidí tomu uvěřilo.
To se stalo i v případě Šifry mistra Leonarda a mnoho návštěvníků Luvru dnes postává
před Monou Lisou a hledá na obraze tajná znamení, nebo se potuluje v okolí Rosslynské
kaple.
Autoři knihy Svatý grál byli zahrnuti tolika nadšenými ovacemi, že udělali úžasný
objev, že nejspíš pak neměli sílu přiznat pravdu a dostali se tak do velmi svízelné
situace. No jo sláva je omamná…..
S možností přežití ukřižování si v minulosti pohrávali mnozí autoři history- fikce ( já
také). Tento způsob popravy, již v té době označován za velmi krutý, popisuje L.
Souček ve své knize Otazníky nad hrob.
Zde vynechám drastické podrobnosti a spokojím se s konstatováním, že poté, co byl
Ježíš na kříži přibit několik hodin a ještě bodnut kopím, neměl i v případě, že po sejmutí
ještě žil, šanci se zotavit. Zranění takového charakteru jsou neslučitelná s dalším
možným přežitím a ani dnešní super medicína by si s nimi nedokázala s úspěchem
poradit.
Příběh o královské krvi jako grálu tedy můžeme s celkem klidným svědomím opustit.
Nicméně se právě na něm ukazuje jak je mystérium grálu stále živé, ať již si ho
představíme v jakékoliv podobě a měli bychom ho chápat spíše v již zmíněné spirituální
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podobě a hledání reálného předmětu přenechat snílkům.

Ulož tuto stránku
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Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Jan B. Hurych
Název : NEDÁVNÝ VM VIDEOKLIP.

Nejde vlastně o videoklip, ale o celý televizní pořad. Teda ani ne o celý, ale o jednu
episodu, nového televiozního seriáu "Weird or what?" (mírně přeloženo: "Tajemné
anebo ne?"), kde hlavním komentátorem je bývalý kapitán kosmické lodi Enterprise
jménem Kirk, ze známého seriálu STAR TREK, jinak ovšem kanadský herec William
Shatner. Pravda, trochu přibral na váze, ale na svých 77 let vypadá stále dobře. A
energicky: kromě této show bude mít ještě talk show o celebritách. Voyničově rukopisu
věnuje ve svém pořadu ovšem jen čtvrt hodiny . . .

Upozornil mě na pořad můj přítel Dr.
Richard Santa Coloma, vydavatel
interentové konference o VM ( vmslist@voynich.net, můžete se tam zapsat
na http://www.voynich.net/ ale je to jen v
angličtině). Požádal mě totiž, abych
sledoval kanadskou verzi toho
amerického pořadu, protože ač jej Rich
consultoval, v té první verzi většinu jeho
poznámek vynechali.
Bohužel jsem ho nemohl potěšit: v
kanadské verzi ho vynechali také,
ačkoliv zcela jasně použili mnoho jeho
Mysteriózní zákoutí s VM
informacez historie VM. Inu to není dnes
nic divného, noviny a televize si ve zcizování (málem jsem napsal 've zcizoložení' :-)
informací mohou podat ruce. Dokonce ho ani neuvedli jmenem, zatímco jmnovali
nejméně tři "VM experty", které přitom žádný slušný vojničář ani nezná.
Podle toho také pořad vypadal. VM rukopis prý napsal nějaký druhý Nostradamus a
obsahuje zprávy o konci světa. Jenže podle obrázcích ve VM se jedná spíše o koupele.
je ovšem možné, že autoři pořadu tím míní zoufalý stav toalet v Indii, kde se zrovna
konají Commonwealth games, neboli Hry Britského společenství.
Page 1 of 3

Nostradama dnes ovšem cituje kdekdo. Nic jim nevadí, že se zatím splnily jen dvč
předpovědi. První byl jakýsi zloduch Hister, což měl být Hitler a pak francouzský král,
který měl zemřít osleepen ve zlaté kleci. Co na tom, že mu jen dřevec při souboji
prorazil hledí, propích oko a mozek, na což ovšem spolehlivě zemřel, jsa tedy ovšem jen
pár minut slepý. Nikomu se zatím nepodařilo vysvětlt připojené tvrzení Nostradama, že
se jedná o dvě rány v jednom, protože králův protivník měl zcela určitě jen jeden
dřevec :-).
Ale zpět k pořadu. Autoři patrně nesledují současný výzkum. I když už uvádějí nedávné
rakousko-arizonské datování VM, nesnaží se blíže určit, co toto datování znamená
vzjhledem k autrovi či obsahu VM. Zato zde poprvé vidíme skupinu studentů a
penzistů, kteří pod taktovkou anglického profesora Dr. Gordona Rugga simulují
napodobeninu VM pomocí šablony, teda mřížky se s třemi okénky. Rugg, který
prohlásíl, že VM je jen slepenice, tj. mišmaš beze smyslu, se tam marně snaží vysvětlit,
jak je možné, že "náhodný" text VM má všechny statistické znaky nějakého neznámého
jazyka s ucelenou gramatikou :-). Vysvětluje to tím, že si z VM vynbral řadu předpon,
přípon a kořenů slov, které pak náhodně sestavuje do jeho gordonského mišmaše.
defakto se jedná v jeho případ ějen o jakýsi re-inženýrink, obecně též zvaný kopírování.
Snaží se tedy, aniž si to
uvědomuje, naopak říci, že VM
vlastně není mišmaš, ale jakýsi
puzzle, skládačka. Zatím se
ještě nepřiblížil k VM ani na tři
anglické míle a kupodivu ho
nikdo nebere za slovo - že totiž
nedodal, co slíbil: tj. solidní
napodobeninu VM se všemi
jeho pravidly. Defakto je to asi
jako kdyby pracně rozemlel
Shakesperovy sonety v mlýnku
na maso a tvrdil, že toto mleté
nemá žádný umělecký
význam :-). Kdysi také ještě
tvrdil, že tento nápad dostal
Ukázka, jak používat šablonu
jednou při kávové přestávce.
Tomu lze věřit - kávové přestávky , jak všichni víme, nejsou nikdy dost dlouhé . . .
Osobně se mohou poctiví výzkumníci cítit jeho nezodpovědným, nevědecký přístupem
značně poškozeni. Z osobní zkušenosti vím, že jeho tvrzení, že VM neobsahuje žádný
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čitelný text nám odradilo jenom v Čechách řadu přívrženců VM, kteří mu uvěřili a
přestali se o VM zajímat. Jak je vidět, co je v novinách, to s eještě pořád považuje za
pravdu. Naštěstí jich nebylo mnoho, protože dnes už lidé nedají na okázalé, ale prázdné
reklamy.
Ani kamera v pořadu moc VM nezabírala - neukazovala podrobně text či obrázky, vždy
je jen šmahem přejela, jakoby někam pospíchala. O to více tam vybuchovaly sopky a
hrůzostrašné scény soudného dne, takže tam už chyběli jen ti čtyři příšerní jezdci z
Apokalypsy a globální oteplování.
Nicméně tam byla jedna lahůdka pro znalce angličtiny: slovo "weird" také znamená
"bláznivý" či "pošuklý". Mám dojem, že alespoň v názvu pořadu se tvůrci filmu strefili
přesně.
Ulož tuto stránku
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Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Karel Šlajsna
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
podle http://www.ruth-tappin.co.uk/
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.
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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. 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
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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.
Ulož tuto stránku
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Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Karel Šlajsna
Název: PRVNÍ PŘÍPAD ČÁRLÍHO ŠÍNA (Čárlí Šín, 5.)

Představoval jsem si svého duchovního otce, kouzelníka Merlina, jako ctihodného kmeta
( tvrdí, že je mu pár tisíc let), a tak, když jsem ho poprvé uviděl, měl jsem z toho šok.
Vypadal jen o něco málo starší než jsem dnes já, na sobě měl kožený motorkářský oblek,
se spoustou cvočků a řetězů, a na hlavě z bílých vlasů obrovské afro. Když jsem se ho
odvážil na to zeptat, řekl, že čas v blízkosti opravdu velkých těles ubíhá pomaleji.
Netušil jsem, že mi starověký druid bude citovat speciální teorii relativity!

Taky si všichni mysleli, že ho ta čarodějka dostala.
Jen se smál a dal mi první radu: „ Když si nepřítel
myslí, že jsi již poražen, v té chvíli, kdy se již opájí
vítězstvím, je nejslabší. Nikdy nepřipusť, aby tvé
vítězství bylo provázeno emocemi. Ostatně až budeš
starší, poznáš, že každá výhra je vlastně smutná.“
Často jsme tak sedávali pod obrovitým dubem, jedli
pečená kuřata, přikusovali k tomu ještě teplý chléb a
debatovali o věcech magii zdánlivě velmi vzdálených.
Teprve s lety jsem po mnoha trpkých zkušenostech
poznal, že vše souvisí se vším, ale k tomuto poznání
musí dojít každý sám. Když mě ze svého učení
propouštěl, jen se usmíval mé dychtivosti.
A tak jsem seděl ve své zbrusu nové kanceláři,
písmenka na ceduli venku ještě nestačila zaschnout, můj psací stůl nebyl polit kávou a
chlastem. Měl jsem na sobě ty nejlepší šaty, vázanku se širokým uzlem, který byl tehdy
zrovinka v módě a čekal na svůj první případ. V registračce za mnou se kupily šanony,
které měly u zákazníků navodit představu spousty úspěšně vyřešených případů, jenže
žádní nepřicházeli. Pár dnů jsem tam tak trčel, pak moje sebevědomí postupně
splaskávalo jak balón, až se vytratilo docela.
Vyrazil jsem ven a zapadl do hospody na rohu. Malá, dnes už neexistující lidovka, kam
chodili dělňásci v montérkách na oběd a pivo. Bylo tam pěkně zakouřeno, čpěl tu pot
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zpocených těl a šmíru, ale všechno přebíjela vůně přepálené cibulky.
Už od dveří jsem viděl, že v jednom boxu sedí Ron Vangard, syn elfí kurtizány Amyril.
Přehlídnout nešel, má dobře sedm stop a poctivý metrák svalů a šlach. Ron je
dobračisko, ale vedle něj sedící seržant Hajn je prevít, a tak už jsem si chtěl dát čelem
vzad, když mě zblejsknul a začal na mě zuřivě mávat. Nedalo se nic dělat, zarejdoval
jsem k nim a posadil se. Hajn začal sladce, což nevěstilo nic dobrého:
„ Heleme se, kdopak to sem přišel? Vidíš to Rone? Náš mladej čaroděj sestoupil z nebes
a přišel mezi lid. Zrovinka jako na zavolanou. Teď jsme tady s Ronem o tobě mluvili, že
jó Rone…“
Obr se zrovna cpal sendvičem a tak jen plnými ústy něco zahuhlal a horlivě přikyvoval.
Ostatně Hajn ani na nějakou odpověď od něj nečekal a pokračoval dál: „ Je to tak slabá
hodinka, volala nám nějaká stará pošahaná bába z periférie, že prý se jí ztratil kocour, že
jó Rone?“
„Jó kouzelnej kocour…“ zabasoval Vangard.
„Jasně! Kouzelnej kocour. A tak jsme si říkali, že to je přesně ten spravnej kšeft pro
takový mlíčný mládě, jako si ty.“
Náramně se při tom bavil a říkal to přesně tím tonem, který mě měl vyprovokovat, ale
někde hluboko ve mně cosi zaklaplo a já si řekl, že mu just radost neudělám. Vytáhl jsem
blok a s klidem jsem kontroval: „Jistě. To beru. Dáte mi adresu?“ a s potěšením jsem
viděl, jak mu zaklapala sanice naprázdno. Trvalo to vteřinku, ale stálo to zato. Pak se
vzpamatoval, mrknul na Rona a povídá: „ Olivová třináct. Co takhle nám dát panáka, že
jsme ti přihráli tak báječný případ?“
Poručil jsem jim tuplovanýho burbona, hodil na stůl bankovku a dekoval se.
Tehdy jsem byl ještě mladík a tak jsem tam dorazil za slabou půlhodinku. Číslo třináct
byl ohavná barabizna, ale tady na periférii každý dům vypadal jako těsně před demolicí.
Polorozbořená střecha, vyspravená plechovými reklamními tabulemi a okna šedivá.
Jenže když jsem vešel dovnitř, bylo tam čisťounko a vonělo to tam bylinkami. U krbu
tam seděla stará babka s nějakou obrovskou černou koulí na klíně.
„Bude si mladej pán přát nějaký nápoj lásky pro slečínku?“ zaskuhrala.
„Hmmm…, ani ne. Já přišel kůli tomu kocourovi, co se vám ztratil.“
„Ááá, ty jsi ten mladý čaroděj, Merlinův učeň,“ řekla už normálním hlasem. Když viděla
můj udivený výraz, dodala omluvně: „ On si jeden musí držet image. Lidi čekají
rozpadající se dům, skřehotající bábu s bradavicí ...“ a zároveň si sundala umělý nos s
obrovskou bradavicí na špici. Pod ním měla malý rozkošný pršáček. „…ani nevíš jak mi
to překáží.“
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„On už se mi Luciper vrátil, zase se někde coural,“ pokračovala babka jedním dechem.
Jakoby věděl, že se o něm mluví, černé klubko se rozvinulo, uprostřed se otevřely dvě
žluté oči, kocour se protáhl a mohutně si zívl.
„Myslela jsem, že je po něm, někdo se ho v poslední době pokusil opakovaně zabít.
Nevím proč? Komu by vadil krásný malý kocourek?“
No, já znám alespoň dva tucty lidí, kteří, když si šlehnou hérák nebo R-céčko, tak jim
vadí všechno, co se vyskytuje v jejich okolí.
Seděl jsem tam, pil nádherně vonící lipový čaj a měl alespoň na chvíli pocit, že vše je tak
jako dřív, než sestoupil na zem velký Král hrůzy a civilizace v tom smyslu, jak jsme ji
znali dřív, přestala existovat.
Ani jsem si toho nevšiml a najednou jsem měl kocoura na klíně a bezmyšlenkovitě jsem
ho drbal za ušima. Odcházel jsem s pocitem, že ti dva vykutálení policajti se mi místo
problémů postarali o pěkné a klidně strávené odpoledne.
Druhý den jsem se ráno probouzel víc unaven, než když jsem šel spát.
Donutil jsem se dovléct do koupeny, navléknout na sebe šaty a vydat se do kanceláře.
První, co jsem uviděl byl černý kocour. Rázoval před dveřmi mé kanceláře, jako voják
na vartě. Sotva mě uviděl, přiběhl ke mně s ocasem vytrčeným vzhůru jak anténa a začal
zuřivě mňoukat. Jeho pohled jasně říkal: „To je dost, že jdeš, čekám tu na tebe už pěkně
dlouho.“
Vzal jsem ho do náručí. Z jeho srsti byla cítil spálenina. Synapse v mém mozku se
spojily, únava byla pryč a já s kocourem v náručí vyrazil za roh, kde parkovala moje
kára. Hodil jsem ho dovnitř, skočil za volant a vyrazil.
Olivová ulice byla plná. Kromě požárníků a policistů tu byl i pěkně srocený dav. Lidi
prostě cizí neštěstí nikdy nepřestane přitahovat jak můru světlo lampy. Ani jsem se
nemusel nějak moc tlačit abych viděl, co se stalo. Z domku číslo třináct zbyly jen
obvodové zdi.
„Hele, Luciper! Tys to přežil?“ ozvalo se za mnou radostně.
Otočil jsem se. Mohlo mu být tak padesát, ale postavu měl desetiletého dítěte. Ačkoliv
bylo léto, byl navlečen do spousty těch nejrůznějších hadrů, které posháněl kdoví kde. I
na malých tlustých pacičkách měl navlečeny rukavice bez prstů. Jeho rudý nos protkaný
modravými žilkami jasně vypovídal o tom, že pokud se mu podaří sehnat nějaké peníze,
proleje je hrdlem.
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„Zdravíčko!“ já na něj. Ignoroval mě a věnoval se kocourovi:
„Pojď ke mně.“
„Tak moment, kdopak vy račte bejt? Ten kocour je totiž teď můj klient a já hájim jeho
zájmy.“
Vykulil vodnaté oči: „Klijent jó?“
Ačkoliv jsem to já sám ještě před půlminutou netušil, prohlásil jsem jistě: „Jasně! Přišel
ke mně a požádal mě o pomoc v nouzi, což jsem nemohl nevyslyšet.“
„Já jsem…mno, na tom nezáleží. Říkají mi Krysák Ben a žiju tady kolem…“ máchl
ručkou, „Luciper je můj přítel.“
Položil jsem kocoura a natáhl k němu ruku. Chvíli na ni nevěřícně zíral, teprve mnohem
později jsem pochopil proč. Většina lidí i tady na periférii se ho štítila. Pak mi ji však
popadl, silně ji stiskl a nadšeně hlaholil: „Jó, takže kámoši, jó! Jasnačka! Dobrýýýý!“
Vzápětí se však odtáhl: „Vy jste její přítel?“
„No ani ne?“
„Tak zákazník? Nabízela vám taky nápoj lásky? Jestli jo, tak jak to, že jste ještě naživu?“
Moc otázek najednou. To že jsem se s ním bavil, ho pořádně rozpumpovalo.
Pak ulicí projel černý lincoln s kouřovými skly. Okénko sjelo a já uviděl bledou krásnou
ženu s rty rudými jak maliny. Spěšně si prohlédla situaci, koutky úst se na malý moment
pohnuly v úsměvu, co spíš připomínal blesk. Vzápětí okénko vylétlo vzhůru a auto s
kvílením pneumatik vyrazilo.
Už tehdy mě mohlo napadnout, že tady není něco v pořádku, ale mé IQ mělo hodnotu
letních veder v Grónsku.
Dovlekl jsem se ke dveřím své kanceláře a už jsem bral za kliku, když mě za rameno
drapsala obrovitá tlapa. Otočila mě a do čela se mi zabodl prst tloušťkou podobný hlavni
kulometu.
„TY!“ zahřměl hlas, který zdvihá i polomrtvé vojáky do útoku. Začala mi měknout
kolena a zavzpomínal jsem, jestli mám zaplacenou poslední splátku na urnu.
V šeru chodby se rýsovala ženská postava gargantuovských rozměrů. Lehce mě postrčila
skrz dveře, které, jak jsem si letmo všiml, vypadly z pantů.V květovaných šatech na které
krejčí spotřeboval množství látky, které by bohatě stačilo na oplachtění čajového clipru,
se nademnou tyčila jako hora.
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„Potřebuji pomoct,“ temný knírek pod nosem se jí rozčilením chvěl.V duchu mě
napadlo, že je to blbost. Ženská, která by se sólo mohla postavit sněhové lavině, pomoc
nepotřebuje, ale přít se sní bylo v té chvíli životu nebezpečné.
„Moje přítelkyně se ztratila a ty jí najdeš.“ rozhodla s konečnou platností.
„Nechci to zadarmo!“ pokračovala, sáhla do kapsy šatů, vytáhla umudlanou desítku a
plácla s ní o stůl. Ustoupil jsem takticky za něj. Za touto provizorní obranou linii jsem se
cítil přeci jen trochu bezpečněji.
„Jakpak se ta vaše přítelkyně jmenuje a kde bydlí?“
„Mary de Thébé a má krámek na rohu Světlé ulice. Prodává bylinky, amulety,
esoterickou literaturu, taky ovládá věštění budoucnosti z karet a koule a vyvolávání
duchů. Zrovna nedávno mi slíbila, že mi přivolá mého nebohého manžela, ale když jsem
přišla na seanci, Mary nikde. Neobjevila se ani včera ani dnes.“
Já tedy být duchem jejího manžela, tak utluču každého, kdo by se mě pokusil vyvolat,
ale navenek jsem se jen přiblble usmíval a snaživě kýval.
„Když mi ji najdeš, tak tě čarodějnickej pozvu na večeři. Svíčky, intimní hudba, červené
víno…nemusíme skončit u jídla!“ usmála se koketně, ale mě to připomínalo škleb
totemového démona.
Než skončit v posteli s něčím takovým, to bych raděj požádal o
orální sex starého mrzutého lva.
Když se odvalila, sáhl jsem do své oblíbené přihrádky. Byla v ní láhev režné whisky. Její
konzumace sice vyžaduje plechové vnitřnosti, ale zato má okamžitý účinek. Naléval
jsem si do plastikového pohárku třetí várku a teplo se mi příjemně rozlévalo po těle.
Zachmuřeně jsem zíral na desítku na kraji stolu. Pak jsem vstal a řekl si, že je čas si ji
zasloužit.
Krámek s jedinou šedivou výlohou jsem našel bez problémů. Opatrně jsem strčil do
dveří. Nebylo zamčeno. Malá šerá místnost byla napěchována magickým haraburdím.
Vedle knih s všeslibnými názvy jako : Mágem snadno a rychle za tři měsíce v deseti
lekcích., se táhly řady flakónků. Všude se povalovaly vonné tyčinky, pentagramy,
stříbrní draci, zdravotní čínské koule, polodrahokamy, růžence, sady tarotových karet,
vycpané žáby a ještěrky, haldy kouzelných hůlek a magických nožů se zaručeně pravými
elfskými runami.
Vlastně jsem ani nemyslel, že bych tam něco našel. Jen jsem tam tak coural a díval se.
Vzadu byl malý kumbálek oddělaný od krámku těžkým sametovým závěsem. Za ním
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stála dvě křesílka, kulatý stolek s lepenkou na které byla napsána písmena a číslice.
Malá skřínka obsahovala několik balíčků karet, podle tradice zabalených do černé látky a
křišťálovou kouli. Už jsem jí chtěl uzavřít, když jsem si všiml v rohu malé páčky.
Nebylo možno ji nezmáčknout. Soklík, na kterém skříňka stála, se otevřel a tam v tajném
prostoru jako miminko v peřince, si hověl magnetofon. Vyndal jsem kazetu, zasunul jí
do kapsy a přešel ke stolku. Tak, jak jsem předpokládal, vedla k němu pod kobercem
tenká hadička s balónkem na konci, který umožňuje pohyb stolku i když má operatér obě
ruce nahoře. Je to starý trik, už Houdini při něm nachytal madam Blavatskou. Měl z toho
málem smrt, protože ho přítomné dámy téměř zlynčovaly.
Šmátral jsem dál pod deskou, ale mikrofon jsem našel až po chvíli v ústech Budhy
postaveného vedle křesla pro zákazníky.
Řekl jsem si, že je čas dát si odchod. Stál jsem uprostřed místnosti, když se ozval třesk
skla. Výloha se rozpadla a dovnitř vlétl tmavý předmět s hořícím koncem. Dopadl na
tlustý koberec a kutálel se do rohu. Nebyl čas na přemýšlení, zda mě někdo sledoval a
rozhodl se odměnit mou zvědavost tím, že si mě opeče. Popadl jsem nejbližší kus látky a
vrhl se k plameni, abych ho udusil. To už ale vzduchem svištěla další láhev. Tentokrát
narazila do sloupu, rozbila se a hořlavina uvnitř se rozlila po okolí. Oheň jakoby na
chvilku zaváhal, ale vzápětí se rozhořel plnou silou. Věděl jsem, že když vyběhnu ven,
budu snadným terčem a odstřelí mě jako psa. A tak jsem se vrhl na druhou stranu. Můj
instinkt mě nezklamal. Úzké točité schodiště vedlo kamsi vzhůru. Bez zaváhání jsem bral
schody po dvou.
Byt nahoře byl na rozdíl od krámku vzorně uklizen a nebyly tu žádné známky, že tu bylí
magicky pracující osoba. Proběhl jsem kuchyňkou za kterou byla bíle vykachličkovaná
koupelna. Malé okno vedlo na úzký dvorek. Vedle přeplněných popelnic se válely velké
igelitové pytle nacpané odpadky,což bylo přesně to, co jsem potřeboval. Nebylo to
ostatně moc vysoko a pytle ztlumily můj skok. Vyhrabal jsem se ven a už jsem se chystal
k odchodu, když jsem si všiml, že z haldy čouhá lidská ruka. Podíval jsem se pozorněji a
hned jsem věděl kam se poděla madam de Thébé a že už žádného ducha nevyvolá.
Nebyl na ní hezký pohled. Někdo jí uškrtil strunou z klavíru a pak ještě asi pro jistotu
probodl kuchyňským dranžírákem.
Z několika stran jsem slyšel vytí sirén. Opatrně jsem vykoukl z temného průjezdu. Celé
čelo domu z kterého jsem před chvíli unikl bylo v plamenech. Právě když se na rohu
objevilo první hasičské auto, naproti se od chodníku odlepilo obrovité černé auto a
majestátně, jako žralok odplouvalo směrem k centru.
Vydal jsem se také pryč.
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Doma jsem si pásku poslechl. Mary de Thébé byla sice tak chytrá, že na začátku každé
seance do řeči nenápadně zapletla jméno a bydliště klientky, ale hovory samotné byly
nezajímavé. Samá tahle neopětovaní láska, nepochopení, nové city na obzoru a podobné
kydy. Až se mi z toho udělalo zle. Potřeboval jsem si spravit chuť a tak jsem vyrazil ven.
Tak dobré a silné kafe, jako dělali v tom bistru naproti mé kanceláři jsem už později
nikdy nikde nepil. Seděl jsem zasmušile a zíral na jeho temnou hladinu, když se
nademnou zjevil Ron Vangart. Sedl si proti mně a na talíři si nesl dva maxi-hotdogy.
Zálibně si je prohlížel a přitom jen tak mimochodem prohodil: „Tak co tě trápí Čárlí?“
Nebyl v tom ani stín posměchu a tak jsem mu to tam nad hrnkem černé kávy vyklopil.
Jen to o té kazetě jsem si nechal pro sebe.
Se zjevným sebezapřením položil jídlo, vyšel ven a vrátil se s tenkou složkou papírů.
Přesunul je ke mně a zas se věnoval svým sendvičům. Podíval jsem se do desek.
Pouťový fakír -zabitý při představení. Falešná cikánka, která vykládala osud z dlaně –
náhodou do její maringotky najel špatně zabrzděný silniční válec. Druhořadý kouzelník z
cirkusu, kterého rozdrásal lev, který předtím nikoho nenapadl. List za listem jsem si
prohlížel tu galerii. Tázavě jsem vzhlédl. Ron se trochu provinile usmál a s plnou pusou
povídá: „ To víš, zločinnost je teď tak velká, že jí jen evidujeme, objasněnost je tak sedm
procent.“
„No a proč mi to ukazuješ?“
„Merlin mi říkal, že prej jseš nadějnej materiál.“
Vůbec jsem se nedivil, že ho Merlin zná. Znal se s kdekým. Jednou mi vyprávěl o tom,
jak on, Rebelais a Nostradamus chodili vytloukat hospody. Jindy se jen tak mezi řečí
zmínil, že Michelangelo byl sice docela ucházející sochař, ale jinak to byl buran a
hrubián. O Matě Hari tvrdil, že to nebyla žádná krasavice ani milovnice, ale docela
obyčejná štětka….
Zavřel jsem složku a postrčil ji zpět před Rona. Díval se na mě zpytavě.
„Nedává to žádný smysl.“
Věděl jsem, že to není pravda, ale přesvědčoval jsem sám sebe.
Ron svou obrovitou tlapou zdrapil desky, bez rozloučení vstal, u pultu si vzal další porci
jídla a vyšel ven.
Když jsem někdy Merlina hledal, musel jsem projít několik paraelních dimenzí, ale
tentokrát na mě čekal v mé kanceláři. Na sobě hadry od Versaceho. Nohy obuté do ručně
šitých bot z krokodýlí kůže měl hozené na mém pracovním stole a zálibně si prohlížel
nejnovější číslo Penthouse.
Page 7 of 17

„Koukám, že ti živnost vzkvétá,“ prohodil a palcem ukázal na řadu prázdných šanonů.
Provokatér!
Přešel jsem to mlčením. Posadil jsem se naproti němu a zíral na špičky jeho bot. To
zapůsobilo. Spustil: „Mluvil jsi s Ronem?“
„Jo.“
„Co si o tom myslíš?“
„Jsou to jen malé rybky, nechápu, kdo může mít zájem na jejich smrti.“
„Kdežto ty jsi velký kouzelník a mág, co?“ útočil na mě. I když už mě propustil z učení,
stále se ke mně choval mentorsky a vedl mě.
„Přemýšlej trochu,“ začal pomalu, „Co by jsi udělal, kdybys chtěl získat tu část magické
moci, kterou používá někdo jiný?“
„Je možné ho vyzvat na magický souboj, nebo ho prostě zlikvidovat a jeho moc přejde
na mě, ale proč ten někdo nelikviduje mocné čaroděje?“
„Asi proto, že mají silnou obranu a pro slabého soupeře….“
„Chceš tím říct, že ty vraždy má na svědomí někdo, kdo nevlastní téměř žádnou
magickou moc a tak ji sbírá pomalinku po drobečkách?“
Bylo mi, jakoby se nade mnou náhle otevřela jasná obloha. Jak já mohl být tak slepý a
hloupý!
Merlin viděl mé rozpaky, shodil nohy ze stolu, bravurně obloukem poslal časopis přesně
do koše a přistoupil ke mně: „Pamatuj! Dobrý čaroděj se od toho špatného pozná tak, že
právě v časové tísni je schopen podat ty nejlepší výkony.“
Na to jsem neměl odpověď.
Vytáhl odněkud tlustý doutník, škrtl sirkou o podrážku, požitkářsky zabafal a vyslal ke
mně mračouna kouře spolu s otázkou: „A víš jak ještě se pozná dobrý čaroděj od
špatného?“
Obojí do mě narazilo silou beranidla. Nečekal odpověď.
„Ten špatnej je po smrti.“
Ani jsem si neuvědomil, že zatím noc přešla do kalného rána. Najednou na mě dolehla
únava toho dlouhého dne. Sedl jsem si do křesla a ihned usnul.
Ještě v polospánku jsem ucítil nebezpečí a mrsknul sebou pod stůl. Koutkem oka jsem
zahlédl ve dveřích obrovitou temnou postavu svírající v rukou Thomson 400 jako
dětskou hračku.
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Vzápětí se místnost naplnila rachotem a hejno kulek se zamnou zarylo do skříně.
Kancelář byla v okamžiku plná prachu z rozstřílené omítky smíšeného s kouřem od
hlavně.
Další vějířovitá dávka šla již níž a já děkoval své rozhazovačnosti, že jsem si pořídil stůl
z pravého dubu.
Chlap udělal krok do místnosti, ale to už jsem měl připraveno kouzlo. Samopal mu vylétl
z ruky, zavadil o hranu stolu, bláznivě se roztočil a skončil za mými zády v baru, kde
nadělal příšernou paseku mezi láhvemi alkoholu.
Byl to profík, nevyvedlo ho to z míry, jen zachrčel a jeho ruka hadovitým pohybem sjela
pro pistoli do podpažního pouzdra.
Ačkoliv byl setsakra rychlej, moje další kouzlo ho zastihlo v půli pohybu. Tělo ho
přestalo poslouchat, mohutný luger mu padl k nohám a on sám se poroučel k zemi
vzápětí.
Do kanceláře nakoukl Merlin. Ukázal doutníkem na dílo zkázy a povídá: „Jen tě nechám
chvíli samotného a hned takhle dovádíš.“
„Právě jsme si vyměňovali názory. Nelíbilo se mu zařízení mé kanceláře a rozhodl se ho
změnit trochu avantgardním způsobem, ale jsem tradicionalista.“
Podíval se na zhroucenou postavu: „Dobrý,Čárlí, dobrý! No nic, nebudu vás rušit, když
se tak dobře bavíte.“
Přešel jsem k chlápkovi zhroucenému na zemi. Sledoval mě nenávistným pohledem.
Prošacoval jsem ho. Další zbraň neměl, jen klíčky od auta a pouzdro s doklady. Přešel
jsem za něj, tak aby neviděl co dělám. Řidičák na jméno Mac Namara, pár kreditek a dvě
stě babek. Nic moc, ale zabavil jsem mu je na opravu škod. Nakonec z miniaturní
kapsičky vypadl malý, několikrát přeložený lístek. Rozbalil jsem ho. Bylo tam telefonní
číslo.
Stačil mi jediný pohled abych si ho zapamatoval.
Lístek jsem vrátil a obešel ho. Stále na mě ještě zlobně koukal a cukal sebou jak se
snažil vymanit z kouzla. Nahnul jsem se nad něj: „Víš, že bych tě teď měl zabít?“
Jen vztekle zasyčel.
Přisedl jsem si a začal: „….Nebo je tu další možnost. Mám tam dole takovou malou
světničku se spoustou ostrých nástrojů. Odtáhnu tě tam a budu celé týdny sytit svého
boha tvou bolestí a tvým strachem, zatímco zrůdy z podsvětí budou pít tvou krev. Budu
tě udržovat při životě, abychom si to hezky užívali. A až mě omrzíš, přinesu si tenký
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dlouhý kůl. Zavedu ti ho do análu a pak dál podle páteře, abych ti nepotrhal vnitřnosti a
tys mi náhodou nevykrvácel. Budeš cítit každý jeho kousíček.“
Pozoroval jsem jak postupně bledne až do šeda. Usmál jsem se na něj a povídám: „Víš ty
co? Takhle by mě to nebavilo, to by bylo pro mě moc jednoduché! Já tě teď pustím a
dám ti malý náskok. Půl hodiny? NE! Řekněme dvě hodiny, abys měl alespoň malou
šanci.
A nemysli si, že někdy přestanu: Půjdu za tebou pořád a zaútočím ve chvíli, kdy to budeš
nejméně čekat.“
Pak jsem ho uvolnil z kouzla. Vstal na nejistých nohou a vrávoral pryč. Myslím, že
pokud nezemřel, je na útěku dodnes a budí ho každý podezřelý šramot.
Zapečetil jsem ještě místnost kouzlem a zhroutil se do křesla. Dostavil se zpětný efekt.
Když čaroděj utká velké kouzlo, stojí ho to vždy spoustu energie a já jsem si teď
připadal, jako když jsem běžel maratón s rozzuřeným nosorožcem za zády.
Když jsem se jen trochu vzpamatoval, vyťukal jsem telefonní číslo z lístku.
Po druhém zazvonění se ozval hlas, který mohl patřit jen snaživé služebné: „Tady
rezidence Priscily Prescotové. Co si přejete?“
„Mc Namara. Věci se nevyvíjejí tak jak bylo dohodnuto.“
Služebná zakryla mluvítko a s někým v místnosti rozmlouvala. Pak řekla: „To je omyl
pane, žádného Mc Namaru neznáme.“
Priscila účinkovala v béčkových erotických filmech, ale pak náhle dostala nabídku na
roli Evy v kasovním trháku „Ráj“, který i v naší době šokoval tím, že zde hlavní
hrdinka většinu filmu pobývá na plátně nahá a miluje se s Adamem.
Další nabídky a zálohy na honoráře se jí začaly jen hrnout. Prachy utrácela tak rychle jak
jen stačila. Nejdražší róby, šperky a vozy byly pro ni nicotnou položkou. Koupila si
obrovský pozemek na pobřeží, kde nechala zrenovovat vilu po plukovníkovi
Haushoferovi.
Její fotky byly na prvních stránkách všech časopisů a fotografové se mohli přetrhnout,
aby ulovili nějaký pikantní snímek, ale Priscila proměnila své sídlo v nedobytnou
pevnost.
Přesto se za nějaký čas v místním bulvárním plátku Strong objevily fotky z jejího
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soukromí. Slavné Caligulovy orgie byly proti tomu, co se u ní dělo, besídkou řeholní
školky. Vzápětí si Priscila Strong koupila a byl klid.
Když jsem si to takhle srovnal v hlavě, tak bylo nabíledni, že mimo postelového
přesvědčování používá magii.
Jestli Priscila sbírala její střípky už déle než rok, mohla se stát silnější víc než tušila, ale
to se dalo zjistit jen tak, že se k ní vypravím. Ovšem použít k tomu magii bylo
vyloučené, ale věděl jsem si hned rady. Krátce poté, co Priscila koupila Strong, vylétl
odtamtud špičkový novinář a fotograf Jeff Harp.
Teď bydlel na periférii v malém karavanu a přivydělával si tím, že šmejdil po městě a
dohazoval svým kolegům tipy na reportáže a dodával fotky. Asi mu to vynášelo docela
slušnej peníz. Protože na střeše měl mohutnou satelitní anténu.
Zastavil jsem svojí káru v prachu cesty. Toulavý rezatý psík se líně zvedl, přišel očichal
mě a zvedl prosebný upřený pohled. Roztál jsem, zašmátral v kapse a vylovil zbytek
bagety, podal mu jí a pohladil ho. Očuchal to, pohrdlivě nakrčil čumák, odběhl k autu,
zvedl nožičku a pomočil mi pneumatiku.
Zabušil jsem na dveře.
„Táhni! Nejsem doma!“ ozval se zevnitř Jeffův chraplák.
Změnil jsem hlas: „Tady Priscila Prescotová, právě jsem k tobě vzplála láskou. Pojď
ukojit mou touhu medvídku!“
„Kerej blbec!“ odtušil hlas zevnitř. Dveře málem vypadly a v otvoru se objevila jeho
hlava obrostlá dlouhými ryšavými vlasy a vousy, které trčely na všechny strany jako
prales antén. Namířil na mě námořní kolt vzor 47, který by klidně mohl pocházet z
majetku Jessiho Jamese.
„Co ty seš zač?“
„Čárlí Šín, učil jsem se u Merlina,“ a strčil jsem mu před obličej navštívenku. Mrkl se na
ni a povídá: „Magie za prachy? Dík, nepotřebuji.“
„A informace?“ zeptal jsem se bleskově dřív než se mi dveře zabouchly před nosem.
Znovu se pomalu otevřely.
„Informace? A o čem?“
„O kom,“opravil jsem ho, „o Priscile Prescotové.“
„Jak víš, že na ní dělám mladej?“
„Umím si dát dvě a dvě dohromady.“
„Tak pojď dál.“
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Uvnitř to bylo spartánsky zařízeno, ale v rohu trůnil IBM, který jsem odhadl na tu
nejvyšší kvalitu.
„Fííí! To je krásná mašinka.“
„Ještě jsem jí trochu vylepšil, výrobce by se divil,“ a zachechtal se, ale znělo to, jakoby
tahal chrchel až z paty.
„Hele, dáš si irský kafe?“, nečekal na odpověď a už mával flaškou whisky. Uvařil dva
smrťáky a do každé přilil pintu Honzy Provazochodce. Sedl si do chatrného
kempinkového křesílka, které pod jeho váhou zapraštělo, ukázal mi na druhé: „Sedni si a
spusť Merlinův učedníku.“ Byla to tak trochu urážka, Merlin už mě uznal za
plnohodnotného čaroděje, ale přešel jsem to a vyklopil mu vše, co jsem zatím prožil.
Jak mé vyprávění pokračovalo, stoupal i jeho zájem. Když jsem skončil, povídá: „Kolem
celého pozemku je plot pod proudem a je tam elektronické zabezpečení, které zaznamená
i mravence. Já jsem se tam tehdy dostal po vodě. Najal jsem si malej kutr, vyplul s ním
dál na moře a pak za soumraku zpátky na gumovým člunku. Když jsem se přiblížil na
dohled, navlík si neopren, připjal dvě kyslíkový bomby, nechal jsem člun jeho osudu a
hurá pod vodu. Vylezl jsem mezi balvany, přiblížil se k vile, nafotil všechno, co jsem
chtěl a tradá zpátky do vody, to už jsem to takovou oklikou nebral.“
„Voda není zrovna můj živel,“ ošíval jsem se.
„Však ono by to tamtudy teď už nešlo. Já se v redakci pochlubil a Priscila hned nechala
instalovat další elektroniku na pobřeží.“
„Takže je to nedobytná tvrz?“ zeptal jsem se pochmurně.
„Každá tvrz má své slabé místo,“ usmál se záhadně.
„A jaké?“ zeptal jsem se s novou nadějí.
„Mám podmínku. Půjdu s tebou mladej.“
Neviděl jsem důvod, proč to nepřijmout. Je –li možnost přesunout část rizika na někoho
jiného, byl bych blázen, kdybych to neudělal. Obzvlášť je-li to takový chlapík jako Jeff
Harp.
Nejradši by vyrazil hned, ale já jsem se potřeboval připravit a tak jsem se žertem
vymluvil, že si doma potřebuji přepudrovat nos a sepsat poslední vůli. A domluvil se s
ním na druhý den.
Šel jsem do svého bytu, který jsem měl dvě patra nad kanceláří. Odpečetil jsem dveře,
zamkl, vyšťoural z lednice večeři a už za chvíli jsem se rozvaloval v křesle a cpal se.
Ozvalo se uctivé zakašlání, zjevil se strážný duch a podával hlášení: „Měl jsem tu
návštěvu.“
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„Ale?“
„Vysoký štíhlý chlapík,“ začal duch vyprávět. „Nejdřív jsem mu nakapal ektoplazmu do
hlavně pistole, pak jsem pomocí energie Zero utrhl stropní světlo a hodil mu ho na
hlavu. A nakonec jsem mu vlezl do hlavy a vyvolal představu negra, který se ho chystá
vykastrovat motorovou pilou..“ duch udělal dramatickou přestávku,…. „Myslím, že
překonal všechny rekordy v běhu po schodech,“ vystřelil pointu a dusil se smíchy. Celý
se rozzářil štěstím, když jsem ho pochválil a vrněl jak kocour, co se přecpal smetanou.
Dodalo mi to jen další důvod k tomu, abych si to s Priscilou vyřídil jednou provždy,
tyhle návštěvy vazounů s kapsami plnými vraždítek už mě unavovaly.
Začal jsem s magickou přípravou.
Mnoho kouzelníků si věřilo natolik, že si připravili jen jeden magický útok, který měl
protivníka zdrtit silou buldozeru. Mělo to tu chybu, že když se ten druhý dokázal ubránit
a měl třebas malinkatou rezervu, stačilo pak drobné kouzlo a byl vítěz. Začalo se tedy
spíše prosazovat to, že si každý připravil několik menších útoků, ale Merlin to ještě
vylepšil a já se rozhodl jeho metodu použít.
Finta spočívala v tom, že kouzelník obětoval trošku magie na pár kouzel, které ale
odvedly protivníkovu pozornost a rozvrátily jeho koncentraci. A tak jsem si na druhý
den místo mocné magie do kapes vzal rekvizity Malého Boska.
Druhý den ráno už jsem za svítání stál před Jeffovým karavanem. Vylezl ven stylově
oděn v koženém zálesáckém oděvu s třásněmi a s lanem obtočeným kolem těla za pasem
měl svůj obrovitý kolt a tak vypadal spíš jako pistolník z dob divokého Západu.
Vyjeli jsme po patnácté směrem k pobřeží, silnice byly prázdná a tak jsem si užíval
rychlou jízdu, ale po několika mílích mi Jeff nařídil, abych zpomalil.
Důvod jsem pochopil po několika minutách, když mi ukázal na starou cestu, vinoucí se
do hor. Nepoužívala se nejspíš už dlouhé roky, byla prašná a plná výmolů. Jeli jsem po
ní několik mil a pak se stočila k pobřeží. Klesala prudce po srázu v mnoha serpentinách a
když jsem se kouknul na tu hloubku pod sebou, nebylo mi právě dobře po těle. Slunce už
do nás začalo pěkně pražit a tak jsme si oba oddychli, když jsem konečně dorazili dolů
do úzkého údolíčka, kde rostly vysoké duby a byl tu trochu stín. Zato cesta byla ještě
horší ,výmolům se nedalo vyhnout, a tak i když jsem jel ještě pomaleji, házelo to s námi
jak na rozbouřeném moři.
Pak se stěny srazily a údolíčko se změnilo v úzký kaňon na konci uzavřený. Stál tu
starý již dávno nepoužívaný srub bez dveří a oken. Zastavil jsem a udiveně se na Jeffa
podíval. Neříkal nic, vystoupil a pokynul mi, abych šel za ním.
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Po několika krocích pyšně rozhrnul křoví, ukázal na vstup do jeskyně a vysvětloval:
„Kdysi než byla postavena Adamsova přehrada, tudy tekl potok, pak sem přišel jeden
prospektor a hledal nugety. Teď žije v karavanu vedle mě.“
Rozsvítil baterku a pak už jsme sestupovali strmým komínem kamsi do hlubiny. Šachta
měla velké množství odboček, ale Jeff tudy nejspíš nešel poprvé a měl tu své orientační
body, protože ani jednou nezaváhal. Trvalo to dost dlouho a vypadalo to jako cesta do
podsvětí, a měl jsem z toho tísnivý pocti, ale posléze se za jednou zatáčkou před námi
objevilo světlo. Chodba ústila do strže plné balvanů a dole pod námi byl Priscilin dům
jak na dlani.
„Myslíš, že tady není žádné detekční zařízení?“
„Tady? Podívej, padá tu kamení každou chvilku, měli by poplach stokrát denně.“
„Je divné, že o tom neví.“
„A kdo by se sem drápal a riskoval, že se ta kamenná lavina dá do pohybu?“ odpověděl
otázkou.
„Kolik ona vůbec má těch hlídacích goril?“
„Pět.“
„Jeden je už nějakou dobu na útěku, druhej má pravděpodobně ještě teď pěkněj maglajz
v hlavě, tak tam budou tři.“
Podíval se na mě s úctou: „Tedy na to, že se takovej cucák se už dovedeš docela činit.“
Sedl si, z batůžku vyndal dvě obrovité bagety a nabídl mi. Pak jsem si zapálili silné
kubánské cigarety a čekali na setmění.
Sestupovali jsme dolů za pomocí lana po těch balvanech tak, abychom nenadělali hluk.
Bylo velmi těžké a šlo to pomalounku, ale pak jsme konečně stáli dole a mezi námi a
domem Priscily Prescotové bylo jen několik keřů.
Přikrčeni jsme tedy přebíhali od jednoho k druhému, aby nám poskytl pochybnou záštitu,
ale dům byl podivně tichý a temný. Svítilo jen pár oken kuchyně a místností pro
služebnictvo. Zdálo se mi to podivné a už jsem se začínal bát, že jsme očekáváni a že
jsme vlezli do připravené pasti.
Teprve pak jsem uviděl, že vedle vily je přistavěn velký zahradní domek, osvětlený
mihotavým světlem svíček a pochopil, proč je dnes Priscila sama: má schůzku se svým
guru!
Znamená to tedy souboj jednoho začínajícího kouzelníka proti dvěma, z nichž jeden je
mistr. Měl jsem špatné vyhlídky a životní pojistku by se mnou v tu chvíli uzavřel jen
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blázen.
„Poslyš,“ řekl jsem Jeffovi, „ona a její mistr jsou támhle v tom domku, to je moje práce.
Ty prosím tě zalehni někde tady a tvým úkolem bude, aby nás nikdo nevyrušoval. Jen
hlídej, ať už se tam děje cokoliv.“
Obcházel jsem domek a pokoušel se nahlédnout dovnitř abych věděl, kdo je můj nepřítel,
ale ať jsem se díval jakkoliv pozorně, viděl jsem jen Priscilu. Stála nahá uprostřed
magického kruhu, oči široce otevřeny, jako v hypnóze se dívala kamsi dolů před sebe a
rukama si hladila prsa. Byl na ní opravdu hezký pohled, ale tyhle emoce jsem teď musel
potlačit.
Přešel jsem ke dveřím a ani jsem nezkoušel jestli je otevřeno. Pevně jsem se postavil a
kopl prudce směrem ke klice. Dveře se rozlétly a já teprve teď viděl na co se to Priscila
dívala. Kolem jejích nohou se ovíjel obrovitý had Levithaim, pozorně se jí díval do
obličeje a jeho rozeklaný jazyk spokojeně kmital, protože jeho druhý konec mizel v jejím
klíně a kopuloval s ní.
Správně bych ho měl oficiálně vyzvat na souboj a počkat až se připraví, takové byly
zvyklosti, ale já se rozhodl kašlat na etiketu.
Hodil jsem bouchací kuličku. V jejím záblesku vše na vteřinku znehybnělo. Využil
jsem momentu překvapení a vyslal své první kouzlo, ale to už jsem měl v ruce vrhací
hvězdici. Prosvištěla kolem Prisciliny hlavy a zabodla se hadovi přímo do otevřené
tlamy. Kdybych se chtěl trefit, tak se mi to tak dobře nepovede!
Správně by mág s druhým mágem měl bojovat jen magií, ale Merlin mi kolikrát říkal,
že vítěze se nikdo nedovolí zeptat, jak vyhrál a poražený už mluvit nemůže, takže jsou v
podstatě povoleny jakékoliv prostředky.
Udělal jsem ten nejdelší skok ve svém dosavadním životě, odstrčil ženu, která se
zhroutila jako loutka a krátký tesák jsem zabodl zespoda do plazovy hlavy. Jeho síla byla
ale stále ještě obrovská. Začal mě obtáčet a já měl pocit, že jsem spadl do obrovitého
lisu, ale chmurně jsem se díval do jeho nenávistí svítících žlutých oči a otáčel ostří v
ráně, aby byla co největší. Po ruce se mi řinula jeho chladná krev. Už jsem měl mžitky
před očima a tak jsem z posledních sil zarazil čepel ještě hloub. Konečně oheň v jeho
očích přestal žhnout, svaly jeho těla povolily a já stále ještě v jeho objetí se s ním zřítil k
zemi.
Koutkem oka jsem zahlédl, jak se Priscila pomalu zvedla, šílená vztekem popadla těžký
svícen. Pokoušel jsem se zoufale vymanit ze sevření mrtvoly, ale byla rychlejší. S
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vítězoslavným jekotem se ke mně vrhla a rozpřáhla se.
Zarachotil výstřel.
Uprostřed prsou jí vykvetla rudá růže. Podívala se na ní, jakoby tomu nevěřila, pustila
svícen a pokusila se obrátit, ale vzápětí se sesula k zemi mrtvá. Za ní stál Jeff s ještě
kouřícím starožitným koltem, zubil se na mě a povídá: „ Starej Jeff umí příjít v pravej
čas jako kavalérie ve starejch westernech co?“
Konečně se mi podařilo se osvobodit. Ještě trochu jsem se motal. Jeff mi podal ruku.
„Díky kámo, přišel jsi akorát.“
„Jo, ale teď by jsem měli vypadnout dřív než někdo začne bejt zvědavej co se tu děje.“
„Myslím, že když věděli, že tu má tohohle,“ a ukázal jsem na mrtvého hada, „ tak se sem
nikdo neodvážil. Bude to trvat hodně dlouho, než seberou odvahu se podívat, kde je
jejich paní.“
Podpíral mě, protože jsem se ještě trochu potácel a co nejrychleji jsme spěchali ke
skalám.
Nebudu ze sebe dělat hrdinu. Jeff po laně vylezl, já se přivázal a on mě nahoru vytáhl
jako kotě. Teprve v jeho karavanu, když jsme si dali pořádného lomcováka jsem přišel
úplně k sobě a začali to, co se stalo probírat.
„Co to tam bylo za slepejše?“
„Levithaim, had svůdce. Jeden z nejstarších démónů podsvětí. Jen nechápu jako to, že se
mi podařilo porazit ho tak snadno.“
„Třeba to bylo tím, že zrovna laškoval s naší přítelkyní Priscilou?“ navrhl Jeff.
„Třeba…“ odpověděl jsem, ale přesvědčen jsem o tom nebyl.
„Dostala, co jí patřilo,“ mínil Heft a dodal, „mrcha!“
„Vrátíš se teď do Strongu?“
Ne, takhle na volné noze jsem svobodnější, už bych za reedaktorskej stůl nesed.“ nalil si
dalšího panáka a tu noc nebyl poslední.
Zbývá ještě dodat, že Jeff Harp svůj slib nedodržel a do Strongu se vrátil.
Pravdu o svém vítězství jsem se dozvěděl až mnohem později, když jsme na to s
Merlinem přivedli řeč.
„Víš proč se ti Priscilu a Levithama podařilo tak lehce zmáknout? „ zeptal se mě tehdy
jen tak mezi dvěma chody.
„Taky jsem na to často myslel.“ přiznal jsem.
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„Podívej, když někdo bude sbírat v prachu malá zrnka magie, tak bude mít pořád jen
hromadu malých zrnek, ale ne velký balvan. Levithaim byl nádiva a břídil a ta jeho žačka
taky. Přijdou ještě těžší soupeři.“
…. A měl pravdu!
Ulož tuto stránku

Page 17 of 17

Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Karel Šlajsna
Název: PŘÍPAD ZTRACENÉHO ZLATA. (Čárlí Šín, 6.)

Jmenuji se Čárlí Šín a kdysi jsem býval varietním kouzelníkem, který během přestávky
tahal nějaké ty králíky z klobouku nebo ukázal pár karetních triků, zatímco návštěvníci
odbíhali ulevit svému močovému měchýři nebo si šlehnout další dávku, aby byli zpět,
než zazní další naříkavé tóny saxofonu a přijde na scénu k tyči další dívka.

Jenže pak v roce 1999 přišel na svět Velký Král
Hrůzy a s ním se na zemi objevili všechny ty postavy
pohádek, mytologií, fantasy a hororů.
Většina techniky, tak jak jsme ji znali dřív, přestala
fungovat a míst toho tu byla magie. Mě se ujal druid
Merlin a udělal ze mne čaroděje. Možná měl o mé
činnosti jinou představu, ale shovívavě shlížel na to,
jak jsem si najal malou kancelář a začal pomáhat
lidem řešit jejich problémy.
Většinu času jsem trávil tím, že jsem seděl a čekal,
než někdo přijde nebo zavolá. Tak tomu bylo i
tentokrát. Zazvonil telefon a když jsem vychrlil své
jméno, ozval se na druhé straně skřípavý hlas : „Hej
Merlinovic štěně! Posílám pro tebe řidiče, tak koukej
hnout zadkem ať jsi u mě. Mám pro tebe príma kšeftík!“
Chtěl jsem se zeptat o co jde, ale hovor byl již přerušen.
Netrvalo to ani moc dlouho a ozvalo se decentní zaklepání a na mé:
„Dále,“ vstoupil muž, který jakoby vypadl z operety J. Strausse.
Bezvadný frak, motýlka, bělostnou košili s naškrobeným límcem a vysoký cylindr
nablýskaný tak, že jste se v něm mohli vidět. Přehlédl se zjevným odporem mé doupě a
jeho tváří proběhlo vteřinové zděšení, ale pak se již zcela neutrálním hlasem zeptal:
„Pan Šín, předpokládám?“, ale díval se kamsi nahoru.
Podíval jsem se tam taky, ale nikdo tam nebyl a tak jsem kývl: „Ano, vypadá to tak.“
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„Prosím následujte mne.“ a aniž na cokoliv čekal, vyšel ven.
Hodil jsem nohy ze stolu a vydal se za ním.
Před domem stála limuzína dlouhá jako celý můj byt. Otevřel mi dveře a když jsem ho
míjel, povytáhl trochu udiveně obočí a zeptal se: „ Vy nemáte žádné…“ zaváhal, chtěje
asi říci nářadí, ale pak to hladce změnil na… „pomůcky?“
Vůbec jsem netušil, do čeho jdu a nic jsem nevzal a tak jsem odtušil: „Netřeba!“
Vlezl jsem dovnitř, kam by se pohodlně naskládalo i basketbalové mužstvo a vyjeli
jsme. Vůz proplouval hustým provozem jako žralok hejnem mřenek a zakrátko jsme
minuli střed města a po padesáté frčeli na venkov. Jméno toho zapadákova jsem přehlíd,
ale dům u kterého jsme zastavili byl postaven ve staroanglickém stylu, červené cihly
napůl skryté pod zeleným břečťanem, pečlivě posekaný trávník a růže u domu. I vevnitř
to vše připomínalo minulost. Velká hala s dubovým ostěním, lustry plné cingrlátek a
obraz královny Alžběty.
Ani mě tedy nepřekvapilo, když dovnitř vešla mladá žena, která jakoby byla dvojčetem
Gréty Garbo, jen v oblasti hrudníku byla podstatně vyvinutější.
Nescházela ani cigareta nabodnutá na dlouhou špičku a hluboký výstřih vpředu i v zadu
až téměř k pasu. Otáčela hlavou, jako když válečná loď otáčí dělovou věží, zamávala
řasami a obdařila mne průbojným pohledem, který se do mě zavrtal jako nábojnice ráže
45.
Chyběla jen nějaká tklivá melodie Glena Millera.
V snivém zadumání jsem pohlížel na tušené vnady pod tenkou látkou. Vytrhl mě z něj
prudký náraz do boku.
V monstrózním invalidním křesle, ne nepodobném dobývacímu stroji seděla vyhublá
bábrle, šedivé vlasy staženy do drdolu připomínajícím spíš ocelovou přilbu.
„Hele moc mi tu mou Ingrid nevykoukej jo?“¨a aby zdůraznila svůj slovní projev
mávala rukou, v které držela láhev čtyřhvězdičkového koňaku.
Chtěl jsem se jí zeptat, proč mě vlastně zavolala, ale vůbec mě nepustila ke slovu: „Jen
co dorazí strýček Conan a Amberlin, hned se do toho dáme,“ a zamnula si ruce. Zněla
to, jako když šustí suché rákosí. Ingrid, která tam zatím jen stála a noblesně vypouštěla
kouř, na mě ukázala špičkou: „Myslíte paní, že tenhle bude vhodný? Nevypadá moc….
schopně.“
Už mi tak krásná nepřipadala. Bylo to v době, kdy jsem ani já o svých schopnostech
neměl valné mínění a tak jsem zahanben opáčil: „Budu se snažit…“ neznělo to příliš
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přesvědčivě.
„Uvidíme,“ odsekla ironicky, otočila se, napnula, obrazně řečeno, plachty a odplula
kamsi do domu.
Moje nejistota pramenila také z toho, že pokud jsem kdy měl nějaké černé sny tak byly
o tom, že se účastním nějaké té výpravy, kdy si hrdina dá dohromady skupinu:
kouzelník- trpaslík- zloděj a vydá se vstříc osudu, aby zachránil zem před zlem. Teď
jsem měl pocit, že se tu něco takového chystá, ale na zachraňování světa bylo podle mě
už pozdě a jediný způsob jak to napravit by bylo začít úplně znova od začátku.
Na další úvahy na toto téma nebyl čas, protože dveře se rozlétly, jakoby za nimi
vybuchla bomba a dovnitř vklusal obrovitý válečný kůň na kterém ležérně seděl
mohutný oplácaný svalnatec s nebesky modrýma očima a hřívou vlasů v poněkud
kastrolovitém stylu.
„Nazdárek rodinko. Strýček Conan je tu, aby opět zachránil svět. U Croma! Co mám
udělat? Zabít strašlivého netvora z hlubin? Získat magický artefakt mocného mága?
Zabíjet? Vraždit? Plenit? Znásilňovat?“ ptal se s nadějí v hlase.
„Hm, myslím, že nic takového,“ přerušila ho stará paní. Radost v jeho očích vyhasla jak
sfouknutá svíčka.
„ Zachraňovat pannu před osudem horším než smrt?“ zkusil to ještě jednou, ale ten
původní elán a nadšení v tom nebyl.
V tom okamžiku jeho kůň zděšeně vytřeštil oči, když se pod jeho nohama cosi mihlo,
vzepjal se a shodil Conana na zem. Když se situace poněkud zklidnila, stál tam
uprostřed trpaslík v kroužkované zbroji, s vousy až skoro na zem a nechyběla ani těžká
válečná sekera. Zíral na Conana těžce se sbírajícího ze země a zuřivě koulícího očima:
„No co-co! Tak promiň, jak jsem běžel, drnkul jsem tvýmu koňovi o kulky.“
Ale Conan již sahal pro svůj obouruční meč.
„Tak moment kluci,“ vmísila se do toho babka, „ žádné kočkovaní jo? Rozbíjení
nábytku, houpání na lustru, krev na koberci a tak, to si nechte na jindy. Teď vás tu
potřebuji živé a víceméně celé. Pojďte semnou a chovejte se slušně,“ řekla tónem, který
jasně dával najevo, že ona je tu tím, kdo tříská pěstí do stolu, a aniž čekala na odpověď,
rozjela se do vedlejší místnosti, kde zaparkovala v čele stolu. Byla to o omnoho menší
jídelna, která by mohla být i zvána útulnou, kdyby tu nebyla hromada deček, přehozů,
gobelínů, sošek, váz a dalšího harampádí, takže celek spíš připomínal přeplněnou
vetešárnu.
Copan se s nedůvěrou podíval na židli s útlými nožkami tvaru kopýtek a radši zůstal
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stát. To Amberlin se vyšplhal na židli a sotva se usadil, hned se vedle něj objevil sluha
a postavil před něj napěněný tuplák.. Mrňous ho popadl a zhluboka se z něj napil a pak s
pěnou na vousech zabasoval: „ To je matroš.“
Conan se natáhl a do ruky mu také jako zázrakem vplul pohár. To už se odněkud ze tmy
vynořil i Ingrid, vlnila se při tom jako mořský příboj a zaparkovala za bábrlí.
Ta si odkašlala a začala: „ Vy to nevíte, protože s tebou Conane se můj otec Magnus
pohádal kůli tvému divokému způsobu života a s tebou Aberline protože jsi kutal ve
zdejším dole bez jeho svolení, ale on se začal zabývat alchymií. Skupovával všelijaké
spisy, nechal si vzadu postavit pavilon, který nadneseně nazval Alchymistická věž a do
něj natahal spoustu baněk, křivulí, uzavíral se tam, studoval a laboroval.
Považovala jsem to za neškodnou stařeckou zábavu, ale jak jsem zjistila po jeho smrti,
krátce před ní vybral skoro veškerou hotovost a nakupoval rtuť. Ta není běžně legálně k
sehnání, takže támhle trochu, tuhle trochu od překupníků a tudíž dost draze. Jak jistě
víte, používá se rtuť jako základní surovina při alchymististické výrobě zlata, takže…“
nechala to viset ve vzduchu.
„Vězí za tím nějaká lotrovina, jak znám Magnuse, radši se vrátím do dolu. Promiň
Morgano!“ Mínil Amberlin, nečekal na nic, sklouznul ze židle a vydal se pryč.
„Rozdělili bychom se rovným dílem!“ zkusila ho ještě zastavit, ale ani se neotočil.
„Conane?“
Oslovený jen zavrtěl hlavou a beze slov vypochodoval také ven.
Morgana se otočila na mě: „Tak už jsi tu zbyl jen ty Merlinův učni. Jak tě tak pozoruji,
tak bys místo zlata raději ji, což?“ a plácla Ingrid po zadnici, tak jak to dělávají koňští
handlíři, když prodávají kobylku. Ingrid dělala, jakože se jí to netýká a tvářila se
neutrálně.
Hladově jsem na ni civěl a bezmyšlenkovitě souhlasil.
„Dobrá,“ zasmála se drsně, „když najdeš Magnusovo zlato, je všechno moje a ty
dostaneš Ingrid.“
„Jak ale víte, že se mu ho doopravdy povedlo vyrobit?“
Místo odpovědi vytáhla odkudsi podlouhlý žlutý slitek a podala mi ho:
„ Tohle jsem našla na dně jedné nádoby.“
Bylo to to nejčistší zlato, které jsem kdy viděl.
Neznám nikoho, koho by tenhle kov nechal chladným a tak jsem to zkusil i já: „A co
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tahle Ingrid a nějaké to zlato pro ni, aby netrpěla nouzí?“
„Ingrid nic nepotřebuje,“ zasmála se, „ale dobrá. Ingrid a pět procent.“
Mě to v tu chvíli stačilo: „ Dáme se do toho hned?“
„Tak pojď.“
To její křeslo bylo docela žihadlo a tak jsem si musel přichvátnout. Bravurně vybrala
zatáčku a já klusal za ní. Objela dům a tam zastavila. Když jsem ji doběhl, uviděl jsem
asi dvě stě metrů dál stát dům v podobě pagody z jedné strany přilepený ke kopci za
ním.
Vstoupili jsme dovnitř. Téměř celé přízemí zabírala velká pyramida sestavená z
pískovcových kvádrů, jen po obvodě stoupalo schodiště do patra. Morgana zajela do
boku, kde byla zdviž. Nechal jsem jí a vyšel nahoru.
Oproti všeobecným představám o alchymistických laboratořích, zde byl až pedantický
pořádek. Keramické nádoby schopné odolat vysokým tlakům, seřazené jako vojáci,
svědčili o tom, že to majitel myslel vážně a věděl své. Mezitím co jsem se rozhlížel
Morgana přirachotila vedle mne.
„Někdo tu uklízel?“
„Ne, Magnus byl vždy pořádný. Taky vím, že krom malé kuchyně a toalety támhle, tu
nejsou žádné další místnosti, ani tajné chodby.“
„Mohu vidět ty kontejnery?“
„Nevěříš mi snad?“
„Tak bych to neformuloval, jen rád vše vidím na vlastní oči.“
„Vedle vchodu je dřevěná kůlna.“
Seběhl jsem dolů a vyšel ven. Byla to spíš dosti rozměrná stodola, zavřená jen na
petlici. Uvnitř byly naskládány nejen již zmíněné kontejnery, ale i další bedny. B ylo
toho tu plno!
Vrátil jsem se do domu.
„Spokojen?“ zeptala se ironicky Morgana.
Místo odpovědi jsem se zeptal: „Můžete mi říci něco o jeho smrti?“
„Zemřel před dvěma měsíci, ale už dříve si stěžoval na to, že mu není úplně dobře. Pak
mu jednoho rána nesl John snídani a našel ho mrtvého tady v tom křesle. Zavolal mě, a
já pak doktora. Potvrdil to co, jsem už věděla, že Magnus je mrtev. Pohřbili jsme ho do
rodinné hrobky.“
„A co je tohle?“ ukázal jsem na pyramidu.
„Byl posedlý Egyptem, studoval staroegyptské náboženství, věřil, že Twoth byl
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kmotrem všech alchymistů a tak si tu nechal zbudovat i přesnou zmenšenou kopii
Chuchefovy pyramidy. Tvrdil, že mu pomáhá při tvorbě velkého díla, protože
koncentruje pozitivní kosmickou energii. Dovedl o tom žvanit celé hodiny, když našel
posluchače.“
Měla pravdu, všude kolem tu byly na stěnách egyptské motivy a vedle pyramidy stála
socha Twota v životní velikosti. Bodejť by ne! Vždyť je považován za autora
smaragdové desky.
„Nemohl někdo před jeho smrtí nebo i potom to zlato odvézt?“
„Vyloučeno! Jediná příjezdová cesta je kolem mého domu. Musela bych to vidět.“
„Takže Magnus sem nechal přivézt spoustu materiálu a rtuti, nejspíš z něj vyrobil zlato,
které nikdo nemohl odvézt, nejsou tu ani žádné tajné východy, ale zlato tu přesto není,“
shrnul jsem.
„Přesně!“
Bezmyšlenkovitě jsem se probíral listinami na stole. Byl zde i sešit, kam si Magnus
pečlivě zapisoval každý výdej za materiál. Přehlédl jsem položky: baňky, knihy,
rukopisy, pec, písek, ledek, olovo a rtuť. Na každé stránce podtrženo a sečteno. Zaklapl
jsem ho a položil zpět.
„Mohl by mě váš řidič odvézt zpět?“
„Vzdáváš to?“
„Ne jen mám málo informací, zkusím je načerpat jinde.“
Neměl jsem pravdu, tenhle dům obsahoval vše, co jsem k řešení potřeboval.

Nechal jsem se vyklopit před svým oblíbeným barem, vylezl jsem si rozmrzele na
židličku a poručil si panáka. Ještě než ke mně doputoval, dopadla mi na rameno silou
padající skály ruka Rona Vangarta.
„To se tak někdo má, sedí si v baru a chlastá. Mě taky jednoho.“
Byl to můj přítel, který mi občas přihrál nějaký případ. Rozvalil se vedle mě a židlička
pod ním zaúpěla. Zhluboka se nadechl a napil se.
Abych ho přesvědčil, že se jen neválím po barech začal jsem mu vyprávět, čím se právě
zabývám. Ron, ačkoliv vypadal na hloupého nemotoru, byl ve skutečnosti mnohem
chytřejší než většina jeho nadřízených, kteří z toho jen těžili a tak jsme probírali tu
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záhadu a popíjeli.
Nemohla ta auto co přivážely materiál, odvážet to zlato aniž by si toho Morgana
všimla? Mohly, to je jisté, ale stejně by pak zůstala alespoň poslední várka. Mohl to
Magnus sám vynášet a schovávat někde venku? Mohl, ale nějak jsem si neuměl
představit staříka co po nocích lítá sem a tam. Já toho o alchymii moc nevím, ale ta
stodola byla plná materiálu, a i kdybychom přepokládali poměr jedna ku desíti, muselo
by toho být alespoň metrák.
„A co magie,“ navrhl Vangart nakonec, „Ffffffff a zlato bylo tady a je pryč?“
„Ne-ne, to bych poznal, po každé magické operaci zůstává malá zbytková energie. Nic
takového. Je v tom nějaký trik.
Víš, kdysi jsem bývával iluzionistou a podstatou všech triků je, aby lidi viděli to, co
kouzelník chce aby bylo vidět a nevšímali si toho, co se děje doopravdy. Prostě odvedeš
jejich pozornost někam jinam. Proto taky každý správný iluzionista má krásnou
asistentku, která se tam kolem něj motá jen tak nalehko.“
Jak jsem to dořekl, zarazil jsem se a v duchu si vybavil opět ten dům. Ano, tohle bylo
ono!
Vangart vedle mě se chraplavě zasmál. I on znal ty okamžiky, kdy se člověku v mozku
vše složí a on uvidí možné řešení.
Už jsem byl trochu pod párou. Kývl jsem na barmana, zaplatil, otočil se na Vangarta, s
trochu těžkým jazykem řekl: „Omluv mě, jo?“ a vyrazil ven. Svět se malinko houpal a
já věděl, že by bylo nejrozumnější nechat vše na druhý den, ale nemohl jsem jinak.
Chytil jsem taxíka a než jsme dojeli, tak jsem skoro vystřízlivěl.
Otevřít mi přišla opět Ingrid, ale zas se tvářila naprosto neutrálně. Ačkoliv již byla skoro
půlnoc, Morgana byla ještě vzhůru, jakoby nikdy ani nespala. „Nečekala jsem, že tě tu
ještě někdy uvidím.“ Stále ten výsměch.
„Můžu se tam ještě jednou podívat?“ Kývla na souhlas a když jsem odcházel slyšel
jsem za sebou její jízlivý smích.
Opět jsem stál v pagodovitém domku, ale tentokrát jsem ho vnímal jinak, jako jeviště
připravené pro představení. Vypadalo to tu přesně tak, byla tu spousta rekvizit, hezky
pěkně na očích. Ten vzorný pořádek, spousty knih, přístroje a jako vrchol všeho ta
pyramida!
Jakoby tu všechno říkalo: hledej, hledej.
Znal jsem slídily, co se snažili zjistit podstatu triků, ale slídili a neviděli, protože byli
příliš umanutí a čím usilovněji hledali, tím méně mysleli a neviděli.
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Když poznáte podstatu iluzionistických triků, zjistíte, že jsou v podstatě velmi
jednoduché a náhle se vám to zdá banální.
Pár alchymistů jsem znal, ale ti měli laboratořích neuvěřitelný čurbes a taky to tam
děsně páchlo, ale tady? Začmuchal jsem, byly to sice už dva měsíce, ale všechno by tu
mělo být tím pachem nasáklé a ono nic.
Bylo to jako blesk. Vystřelil jsem ven, abych se ujistil o správnosti svého nápadu. Vtrhl
jsem do kůlny k bednám. Jedna, druhá, třetí- všechny plné. A kontejnery? Totéž!
Žádná transmutace, žádné zlato! V tom byla podstata toho triku taky. Vnutil všem
představu, že je to možné, stejně jako vám iluzionista vnutí představu, že je možné
přefinkout pilou ženskou v bedně nebo projít zdí. Kdo kdy viděl nějakou opravdivou
transmutaci! Ten starý lišák počítal s tím, že všichni s vidinou velkého bohatství budou
hledat a nebudou moc přemýšlet.
V duchu jsem viděl starého Magnuse, jak se v záhrobí chechtá při představě, jak to tu
jeho zoufalí pozůstalí převracejí všechno vzhůru nohama, funí námahou při rozebírání
té pyramidy, aby vespod nenašli nic a teprve po dlouhé době dojdou i do kůlny….
Musel jsem se v duchu také smát. Vrátil jsem s v dobré náladě k Morganě.
„Našel jsi zlato?“
„Ano, vím, kde je. Máte ten slitek?“
V očích ji zajiskřilo chtivostí: „Ovšem.“ Poodjela k sekretáři, otevřela jednu zásuvku a
vyndala ten kousek zlata velikosti dlaně.
„To je ono. Je to všechno zlato, co tam kdy bylo.“ A začal jsem vysvětlovat. Lesk v
jejích očích pohasl a jak jsem pokračoval, vystřídalo ho zklamání.
To moje vyprávění nebylo ostatně nijak dlouhé. Když jsem skončil, bylo dlouho ticho a
Morgana jen zamyšleně potahovala z cigarety. Nerušil jsem jí a nechával jsem jí to vše
vstřebat. Posléze rezignovaně pokrčila rameny: „ No co, za tu rtuť a ostatní harampádí
bude taky slušný peníz. Ty ovšem budeš chtít svou odměnu, že?“ a aniž by čekala na
odpověď, odlomila kousek zlata a zbytek hodila zpět do zásuvky. Zavolala: „ Ingrid!“
Přivlála a měla na sobě stále tytéž šaty. Tvářila se netečně, jako vždy.
„Než si jí dovedeš, musím tě na něco upozornit.“ A naznačila dívce, aby se otočila,
„sundej ty hadry.“
Ingrid tu rázem před námi stála nahá, ale já místo abych se kochal krásou jejího
dokonalého těla, jsem jen vytřeštěně zíral na malý čtverhranný otvor na úrovni kříže, ve
kterém byl standardní konektor.
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„Nezapomínej jí pravidelně dobíjet.“
Zalapal jsem po dechu, ale pak jsem se beze slova rozloučení otočil, mimoděk zastrčil
ten kousíček zlata do kapsy a vyšel jsem ven.
Pršelo, ale já šel pěšky a nechal se promáčet.
Ulož tuto stránku
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Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Jan Hurych
Název : UMÍME LOGICKY MYSLET? (díl 3, Logické omyly, klamy a
bludy)

Pokračujeme zde novou knihou z naší populární serie "UMÍME . . .", která vyjde později
celá a to v obou formátech (ZIP a PDF). Navazujeme tím také částečně na knihu
UMÍME DISKUTOVAT?, která je ještě pořád ke stažení zdarma. Není ovšem nutné onu
knihu o diskusi číst předem, jen se na ni občas odvoláme.
Poznámka: Tato kapitola 3. se někomu bude možná zdát obtížná, přesto doporučuji přečíst alespoň Praktické rady v
závěru.

Proč to tak rozlišuji na tři kategorie? Jen z pedantérie: omyl může udělat každý, klam je
ovšem navíc podvod a blud je klam, který se opakuje tak dlouho, až se z něho vytvoří
něco jako nábožernství nebo nová politická strana :-). . Logické omyly ovšem nejen
tvoříme (ať už nevědomky či naschvál), ale co je ještě nebezpečnější, také je často
přijímáme jako svatosvatou pravdu. Je to pak daleko horší než obyčejná lež - ta jen tvrdí
nepravdu, ale nepředstírá, že si ji "logicky odvodila" .
LOGICKÉ OMYLY, KLAMY A BLUDY.
Ty všechny spadají do jedné kategorie klamných závěrů (angl. "fallacies") a jinak
řečeno odvozených prohlášení, která jsou logicky nesprávná. Pozor, nejde tu o
pravdivost jako takovou, ale prostě něco, co je zdánlivě logicky "zdůvodňováno" a
většinou na nás působí, jako "logický" závěr. Celá tato kniha bude už teď jen o tom.
Proč jsme začínali u výrokové logiky? Protože tam se dělá nejvíc chyb. Jde o úvahy typu
Dva předpoklady (premisy) a jeden závěr. Těmto úvahám se říká kategorické
syllogizmy a jak už jsme napsali, začal to - a prakticky i dokončil - sám Aristoteles.
KATEGORICKÉ SYLLOGIZMY.
Jak název napovídá, jde o formální, kategorické uspořádání typu
hlavní předpoklad - např. naše sousedka je husa
vedlejší předpoklad - všechny husy mají křídla
závěr - naše sousedka má křídla.
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Schválně jsme vybral příklad, který je nepravdivý, ale logicky správný (tady je ta
formalita, viz ještě později). U syllogizmu totiž platí, že jen tehdy, pokud je závěr
logicky správný a předpoklady jsou oba pravdivé, pak je závěr logicky správný a
pravdivý. S tou logickou správností to ale není tak snadné: především musí mít
sylogismus správný formát a ještě navíc musí platit. Pro formát si hořejší tři řádky
symbolIzujeme v tabulce 1., kde velkými písmeny označujeme kategorie (zde S jsou
naše sousedky - v tomto případě jen jedna, M jsou husy a P jsou objekty, co mají křídla).
TAB 1.
premisa 1. S je M
pramisa 2. M je P
závěr
S je P

TAB 2.
premisa 1. S a M
pramisa 2. M a P
závěr
SaP

TAB 3. P S
a
nd
e
dd
i
nn
o
dn

Každý řádek má navíc kvantifikátor viz tabulka 2 (dle minulá kapitoly, logický
čtverec), kde používáme malá písmena pro a= všichni X jsou Y, e= žádné X není Y, i =
některá X jsou Y, o=některá X nejsou Y). Pro náš příklad, SaM znamená "všechny naše
sousedky jsou husy" (zde to bereme jako bychom měli jen jednu sousedku), MaP
"všechny husy mají křídla" a závěr SaP "všechny naše sousedky mají křídla". Člen M
(tzv. vnitřní člen) se musí vyskytovat v obou prvních řádcích, ale není už v závěru
(logicky se vyruší). V tabulce 3. vidíme, které skupiny jsou tzv. distribuované (zahrnují
všechny své členy) a které nejsou. Podle pořadí písmen ve formulích pak lze sestavit 256
typů, z nichž je ale jen 14 logicky správných - už proto není divu, že se v tom dělá tolik
chyb.
Jen dvě poznámky:
I) V druhém řádku sice najdeme slovo "mají", ale můžeme použít i "jsou" (jsou "objekty
s křídly". Navíc je nutné dodržovat přesně pořadí i formu sylogizmu, jinak bychom v
tom měli zmatek a to je to, co si právě v logice nemůžeme dovolit. II) Správně tedy
přepíšeme příklad jako:
S a M.....každé S je M
M a P.... každé M je P
S a P .... každé S je P
I těch 14 správných typů (z 256) je hodně k zapamatování, proto Aristotel vymyslel
pomocná slova (barbara, celaret, atd. V moderní době používáme tzv. Vennových
diagramů, které ale vyžadují poměrně složité ůvahy a podobně i tabulka distribuce není
na první pohled jasná. Zkusil jsem tedy jinou, Eulerovu grafickou metodu, která pracuje
OK a je názornější. Zároveň upozorňuji, že "Vénové" to dělají zcela jinak a používat
obojí byy nás jen pletlo.
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Jak na to jdeme: nejprve si geometricky označíme možné vztahy n kategorií, zde
používám obecné označení X, Y a výsledné Z (ve skutečnosti použijeme S,M a P).

Z obrázku je jasně vidět, že záleží na pořadí - pokud bychom změnili pořadí (místo
"všechna X jou Y", tvrdili "všechna Y jsou X", museli bychom změnit i označení kruhů
(protože "Všechny husy jsou ptáci" není jistě totéž jako "Všichni ptáci jsou husy").
Udějemne si tedy pár příkladů (pro zjednodušení nepoužívám v obrázcích písmena
S,M,P ale přímo názvy kategorií:
Všechna okna jsou s izolací
V prvním poschodí není izolace
Závěr. V prvním poschodí není žádné okno
Ukážeme si postup:

1) Nejprve si nakreslíme kruhy pro první řádek: kateorie izolací je větší než oken, ale ta
jsou všechna izolována, modrý kruh oken je tedy celý uvnitř černého kruhu izolací. 2)
Přidáme červený kruh pro první poschodí, v tom, jak víme, není izolace, čili bude zcela
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mimo černý kruh izolace. 3) Porovnáme nyní pozici červeného a modrého kruhu (černý
zanedbáme, už nás nezajímá, to je ten prostřední člen. Je jasné, že oba kruhy nemají nic
společného, tedy v prvním pozschodí nejsou žádná okna. Snadné, co?
Pochopitelně, uvedli jsme příklad, kružnice se nedotýkaly, ani nepřekrývaly. Co ale
takhle něco těžšího?
P o M - někteří zpěváci nepijí před vystoupením
S e M - v Liberci není žádné vystoupení
Závěr: S e P - v Liberci žádní zpěváci nepijí
Opět obrázek:

1) První krok je snadný: někteří zpěváci nepijí se označí modře jako část kategorie
zpěváků, tedy těch, co nepijí před představením.
2) S Libercem máme problém: víme sice, že kruh Liberce nemá společný bod s
představením (to se tam nekoná a tudíž ani nic společného s pitím před ním), ale kam ho
nakreslit? Můžeme ho totiž nakreslit třemi různými způsoby (naznačenýni na obrázku) a
každý ten kruh má jinou pozici ke zpěvákům. Pokud je to nemožné nakreslit jen jendím
způsobem, nelze udělat žádný platný závěr. Pravda, při troše zadunání by skoro každý
přišel na to, že ti pěvácí nemohou pít ani nepít, když tam vůbec nebudou, takže o jejich
chování v Liberci nemůžeme nic říct, ale opět: ne vždy je to tak lehké. Kdo se zajímáte o
sylogizmy, najdete mnoho zajímavého v literatuře a je to dobré i jako procvičování
našeho uvažování, které je často jen "z hlavy" a tedy dost nepřehledné.
KATEGORICKÉ OMYLY.
Asi byyste mě upomínali, kdybych zde blíže nevysvětlil ten případ s husou, ale jistě jste
na to už přišli sami: jedno je o voze a druhé o koze, přesněji řečeno ta první husa je
nadávka, to druhé je samotné zvíře. Tento omyl zároveň patří omylů. které se přímo
týkají sylogizmů:
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1.) Místo tří termínů (P,S.M) máme čtyři rozdílné termíny. Málokdo si ovšem
neuvědomí, že spojuje nespojitelné, spíše jde úmyslný klam, který je v tom, že jeden
termín nahradíme podobným, ale ne ve stejném smyslu (např. širším či zůženém).
Příklad chyby:Právě ten náš s husou, jde totiž o dvě různé "husy".
2) Střední termín (M) musí být alespoň v jedné premise (první dva řádky) tzv.
distribuovaný (viz tabulka 3). Právě toto pravidlo je příliš komplikované, u grafické
metody je to samozřejmé.
Příklad chyby: Všechny opice jsou ssavci. Všechny kočky jsou ssavci, tudíž >>Všechny
opice jsou kočky. A vidíte, zde je případ, kdy obě premisy pravdivé, ale sylogizmus
neplatí!
3) Termín, který je distrubuován v závěru, musí být distribuován ve své premise.
Příklad chyby: Všichni námořníci jsou piráti. Všichni Irové jsou námořníci>>Žádný Ir
není pirát.
4) Premisy nesmí být obě negativní
Příklad chyby:Žádný člověk nemá křídla. Žádný budhista nemá křídla >> Žádný člověk
není budhista.
5) Je-li jedna premisa negativní, musí být i závěr negativní
Příklad chyby:Všechny tužky jsou dřevěné. Červené tužky nejsou dřevěné >> Všechny
tužky jsou červené.
6) Dvě distribuované premisy nemohou dávat částečný závěr.
Právě pravidlo "distribuce" je zde příliš komplikované, u grafické metody to naopak
vyjde samo.
PRAKTICKÉ RADY.
Dnes už těžko uvěříme, že tohle byl ve středověku vrchol vědy. Dnes se tím už ani moc
nezabýváme: málokdo se bude detailně nimrat v každém svém úsudku, tedy zda je
přesně podle pravidel výše uvedených. Navíc je to jen jeden druh úvah a úsudků.
Uvádím zde sylogizmy jen proto, abych ukázal na složitost takových spojení. Osobně mi
stačí ono grafické řešení ale kdo se tím chce zabývat, najde dostatek literatury na netu i
jinde. Spíše nás bude zajímat to, co sledovat můžeme a musíme: to, abychom se
vyjádřili logicky správně, aby nám tam nikdo nenašel chybu a na druhé straně se ani
nenechali oklamat zdánlivě "platnými" závěry. Zde tedy pár praktických rad:
a) Jak už jsem napsal, závěr může být logicky správný, ale jinak nepravdivý. To už ale
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nesouvisí se jen se samotnou logikou sylogizmů .
b) Chyba může být v tom, že jeden nebo oba předpoklady jsou nepravdivé, neúplné či
se k případu nevztahují.
c) Sylogismus může být sestaven nesprávně, neúplně či vícevýznamově ( např. náš
příklad s husou, nějak se jí nemohu zbavit :-)
d) Sylogizmy neuvažují čas - předpoklady tedy musí platit stále. Úvaha, zda babička
vstává každý den v osm hodin je neplatná, když třeba zatím babička zemřela nebo když
se změní zimní čas na letní a babička si ne a ne zvyknout. To jen cedulka v
hospodě.hlásající "Dnes za peníze, zítra zadarmo" platí i zítra, pozítří a navěky :-).
e) Protože používáme jen kvantifikátory|"všichni" a "někteří", samotný počet případů
zde nehraje roli ( kromě výrazu "nikdo", což vždycky - kromě v politice - znamená
nulu).
f) Slovo "někteří" si můžeme nahradit výrazem "alespoň jeden", což je jediná
správná negace výrazu "nikdo". Není už ale negací výrazu "všichni", jeho opakem je
"někteří ne" (alespoň jeden, který ne :-).
Jedna věc ze sylogizmů je obzvláště poučná a navíc použitelná i všude jinde: výrazy
typu "žena je člověk" si musíme vždy přepsat jako "každá žena je člověk", protože jinak
mluvíme nepřesně. Také hodně záleží na pořadí - pouhá inverze uvedeného, totiž "každý
člověk je žena", je už logicky nesprávná. Podobně slovně složitější tvrzení "někdo si z
vás vystřelil" se zjednodušší na (X je Y) přepisem "(někdo = některý člověk) je (= ten co
si z vás vystřelil).
g) Uvedli jsme sylogizmy s adjektivem "kategorické", protože něco tvrdí kategoricky, tj.
bez podmínky a bez výjimky. Jsou ověem i sylogizmy hypotetické, tj. podmíněné, kde
premisy předchází slovo "když" nebo "jestliže". Ty se sice posuzují stejnými pravidly
jako kategorické, ale mluvčí si v nich nechává jistou rezervu, tj. "jen když platí", což on
už netvrdí. Závěr totiž bude platný jen a jen tehdy, když obě premisy platí a jsou
pravdivé. Pokud všechny podmínky nejsou splněné, může se tedy ze závěru lehce
vymluvit :-). Na takové sylogizmy obzvláště pozor!
h) Úvaha, že když uvidíme tisíc labutí a "všechny" budou bílé, nás vede k tomu, že pak
můžeme říci, že "všechny labutě jsou bílé" - to není sylogizmus, tedy dedukce, ale jen
"indukce, tj. činění závěru z neúplného počtu. I to je někdy opodstatněné, ale taková
tvrzení se do deduktivního procesu sylogizmů nedávají, nepracovalo by to tam správně.
Pochopitelně můžeme mít sylogizmy se třemi i více předpoklady, ale jak je to tam pak
složité, to už si sami umíte udělat představu. Ale nebojte se, až tam už nepůjdeme.
i) Dělaly se i pokusy, jak často se lidé v sylogizmech mýlí. Jenže i když se mýlí většina,
neznamená to ještě, že má ta většina pravdu. To jen v t.zv. demokracii je všechno
možné :-).
(pokračování)
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