
  
15. listopadu 2010. Naše adresa je: http://hurontaria.baf.cz/sfinga/  

Máme také náhradní adresu http://kovanda.tripod.com/sfinga/ , zapište si ji prosím do 
bukmárků.  

 

 
UPDATE: SFinga vychází v polovině každého měsíce a přihlášeným čtenářům zasíláme 
předem tento oznamovací Bulletin. Všechna letošní archivní čísla lze stáhnout níže. Toto 
nové číslo lze celé stáhnout ve formátu PDF zde 
http://hurontaria.baf.cz/sfinga/sfinga11.pdf Všechny linky zde uvedené - pokud je 
potřebujete - nepracují z PDF. Je třeba okopírovat a stahovat z netu. Pokud se vám 
tam po otevření čísla neobjeví vlevo obsah, tukněte tam na ikonku Bukmárky . V 
jednotlivých sekcích uvádíme linky jen na články v novém a posledním čísle, zbytek je 
archivován podle čísla. Opravy, které uděláme - po 15tém v měsíci - budou uvedeny zde 
v Bulletinu, červeně, ale radši se jim vyhýbáme :-).  

 
Vážení přátelé, 
 
právě vyšlo naše jedenácté, listopadové číslo měsíčníku SF-inga. SFingu můžete číst na 
Netu v prohlížeči nebo si ji stáhnout v PDF formátu a číst pomocí programu ADOBE 
READER, který už mnozí máte - pokud ne, je ke stažení zdarma na 
http://get.adobe.com/reader/.  

SHRNUTÍ: 
 
V tomto 11. čísle máme:  
• V sekci TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ dva překvapivé závěry: kdo asi zavraždil Viléma z 
Rožmberku a kdo asi napsal onu šifru a proč. Závěrečná kapitola pak shrnuje názory 
odborníků. Celá kniha vyjde příští měsíc a bude ke stažení zdarma.  
• V sekci ZÁHADY máme další minidetektivku s otevřeným koncem ("Uhodnete?") a 
konec seriálu o Tesliv - který právě vyšel jako kniha TESLOVY ZÁHADY , ke 
stažení viz níže . Též dva články o Mytické Atlantidě  
• V sekci VM uvádíme Komentář k poznámkám R. Firtha, Díl 9 a 10 a Faustův syndrom 
• V sekci SCIFI máme další dvě povídky o Čárlím Šínovi, celá kniha s Č.Š. vyjde v 
prosinci.  
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• V sekci JINÉ je opět nová puzzzle-šoupačka , dále další díl nové knihy z populární 
série UMÍME - Umíme myslet logicky? a navíc autorův program pro grafické řešení 
silogizmů. Díky též paní Miloslavě Říhové, která nám poslala upozornění na výborný 
test sylogizmů http://edenik.elka.cz/otestujte-sve-logicke-mysleni/.  
 
Je zde pochopitelně i nadále naše knihovna KNIHY 0FF-LINE (sloupec na Netu vlevo), 
kde už je téměř 130 knih a níže si můžete hned stáhnout i nové přírůstky, viz níže. .  
 

 
NOVÉ ČLÁNKY: 

 
TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ: (celá kniha vyjde v prosinci a bude ke stažení) 
• KDO ZABIL VILÉMA Z ROŽMBERKA? (díl 4., poslední) kdo si Vilémovu 
vraždu obejdnal  
• KDO NAPSAL TŘEBOŇSKOU ŠIFRU? (2., dokončení) Navíc je původní text v 
češtině  
• POSLEDNÍ VÝLET DO TŘEBONĚ. Závěr: skutečná historie může být daleko 
fantastičtější . . .  
 
ZÁHADY:  
• 11. KVAZIDENÍKY 6, Kniha "Ztracené deníky" (3.) - celá kniha právě vyšla a je ke 
stažení, níže  
12. Závěr Knihy "Ztracené deníky" (3.)  
• UHODNETE? (aneb Malé detektivky, č.9.)  
• MYTICKÁ ATLANTIDA  I. - Atlantida ležela za Herkulovými sloupy  
• MYTICKÁ ATLANTIDA  II. vyvolává to jen další a další otázky.  
 
VM = VOJNIČŮV MANUSKRIPT:  
• KOMENTÁŘ K POZNÁMKÁM R. FIRTHA, DÍL 6,7 a 8. - priorita je na prvním 
písmeně,  
• FAUSTŮV SYNDROM. - . . .za čas je ve vězení znova  
 
SCIENCE FICTION:  
• ĎÁBEL NEMÁ RÁD KONKURENCI (Čárlí Šín, 7.)  
• ČÁRLÍ ŠÍN A POKLAD (Čárlí Šín, 8.)  
• NÁVŠTĚVA - "Nevím - snad," řekla nepřítomně.  
 
JINÉ (ČLÁNKY, POVÍDKY a j.):  
• HEX9© - naše nová šoupačka  
• UMÍME LOGICKY MYSLET? (díl 4, Alogizmy) Razím zde tedy pro tyto 
"přehmaty" nový název "alogizmy" 
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• POMŮCKA PRO ŘEŠENÍ SYLOGIZMŮ (autorův program Silage©) stahni 
http://hurontaria.baf.cz/jine/silage.zip  
Díky též paní Miloslavě Říhové, která nám poslala upozornění na výborný test 
sylogizmů http://edenik.elka.cz/otestujte-sve-logicke-mysleni/.  
 

LETOŠNÍ ČÍSLA SFINGY KE STAŽENÍ: (nové číslo ale vždy až po 15tém v daném 
měsíci)  
http://hurontaria.baf.cz/sfinga/sfinga11.pdf  
http://hurontaria.baf.cz/sfinga/sfinga10.pdf 
http://hurontaria.baf.cz/sfinga/sfinga9.pdf 
http://hurontaria.baf.cz/sfinga/sfinga8.pdf  
http://hurontaria.baf.cz/sfinga/sfinga7.pdf  
http://hurontaria.baf.cz/sfinga/sfinga6.pdf 
http://hurontaria.baf.cz/sfinga/sfinga5.pdf  
http://hurontaria.baf.cz/sfinga/sfinga4.pdf 
http://hurontaria.baf.cz/sfinga/sfinga3.pdf  
http://hurontaria.baf.cz/sfinga/sfinga2.pdf  
http://hurontaria.baf.cz/sfinga/sfinga1.pdf 

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. Nové 
knihy najdete v sekci NOVÉ KNIHY a všechny vůbec v sekci KNIHY OFF-LINE. 
 
TESLOVY ZÁHADY, Jan Hurych, Konečně vyšly! Kniha o pátrání po jeho denících, 
stáhni zde: 
http://hurontaria.baf.cz/ALFA/tesla2.zip nebo http://hurontaria.baf.cz/BETA/tesla2a.pdf  
SPOMIENKY . . . Druhý cestopis filmového herce J. Višného a jeho paní Alice - s 
nádhernými fotkami, stáhni zde: 
http://hurontaria.baf.cz/ALFA/spomienkyA.zip nebo 
http://hurontaria.baf.cz/BETA/spomienkyA.pdf  
HURONTARIA -1999A, Jan Hurych, The whole volume 1999 of this popular magazine 
in English, download here: http://hurontaria.baf.cz/ALFA/Hurontaria1999A.zip nebo 
http://hurontaria.baf.cz/BETA/Hurontaria1999Aa.pdf  

Stahování: 
Jestliže vám nejdou knihy stáhnout přímo z pošty (pokud ovšem dostáváte náš Bulletin, 
můžete se přihlásit na adrese dole), stáhněte si je z bulletinové stránky SFingy nebo na 
Netu 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 
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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 ikonou uvidíte obsah, ťuknutím na něj se dostanete na patřičný 
článek či kapitolu. Podrobný návod ke stahování najdete na sajtu 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:  
KDYŽ SLYŠÍM NĚKOHO ŘÍKAT, JAK JE ŽIVOT TĚŽKÝ,  
VŽDY MĚ TO SVÁDÍ ZEPTAT SE: "VE SROVNÁNÍ S ČÍM?"  
Sydney J. Harris  
 
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 4., 
poslední.)  
 
 
 

 
Závěr našeho pátrání.  

 
 
Podívejme se tedy teď na to z hlediska kriminologického. Především ony tři "p": 
prostředky, příležitost a příčina k vraždě. Pokud se jednalo o otravu jedem jakožto 
prostředku k zabití, dá se předpokládat, že možnost ho sehnat měl tehdy celkem každý, 
kdo měl dost perněz na to, aby si ho mohl koupit. Na samotnou výrobu se zaměřovali 
ovšem hlavně apotekáři, alchymisté a ano, i lékaři. Ano, lékaři, protože už tehdy se 
používaly některé rozředěné jedy k léčení. Ovšem rodina Medici neměla s medicinou nic 
společného - to je prostě "nomen omen" aneb "jméno klame". Zato s otravováním měli 
společného moc: Kateřina Medicejská byla dokonce Francouzy nazývána Madame 
Cobra, protože zavedla do jejich země různé novinky jako třeba prsteny s tajnou skrýší 
pro jed a podobně.  
 
Jak už jsme si zde několikrát připomněli, odstranění osoby otravou získalo právě v době 
Vilémově velkou popularitu. Mělo to svoje důvody|: některé jedy pracují velice rychle - 
když se s tím musí spěchat, jiné zase naopak velmi pomalu - to když to měl být 
dlouhodobý, nenápadný proces. Otrava byla tehdy velmi často lékařsky nezjistitelná, to 
až v devatenáctém století se objevily spolehlivé chemické testy. Navíc se muselo 
dokázat, že podezřelý opravdu jed své oběti podal. Protože vyšetřovaní ale přitom velmi 
neradi prokurátorům pomáhali, dávali je hned bez velkých cavyků na mučení :-). 
 
Tím se dostáváme k příležitosti: tu měli jen někteří služebníci či členové rodiny dané 
oběti. Navíc si šlechta často platila tzv. "ochutnávače". takže bylo potřeba i jisté 
rafinovanosti a opatrnosti. Tak například zjistit oblíbenou potravu nebo častěji nápoj, kde 
by chuť jedu byla nezjistitelná a i v případě podezření by nebylo možno podat okamžitě 
nutný protijed.  
 
Jako "důkaz" tehdy stačilo dát podezřelého "na mučení", které bylo většinou tak kruté, že 
vězeň sám radši volil přiznání a tedy rychlou smrt popravou. Ale i ta nakonec nebyla tak 
rychlá: většinou šlo o upálení nebo čtvrcení za živa. Podezření se nejlépe zabránilo 
nějakým jinou, očividnou příčinou smrti - právě o to se nejlépe uměli postarat doktoři, 
kteří navíc psali posmrtný lékařský posudek a v té době už i dělali jakous-takous pitvu. V 
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našem případě je krajně podezřelé, že se Vilém až v posledních dnech najednou dal na 
pití vína, ač byl celý život abstinent (jak potvrzuje Březan). Na čí radu to asi bylo? 
 
Ovšem naše vyšetřování, kdo jed vyrobil a kdo ho Vilémovi podal zde vlastně i končí. 
Jediné, co víme s jistotou, je že nedávný náhled do hrobky Rožmberků ve vyšebrodském 
klášteře zde potvrzuje, že ani Vilém ani jeho příbuzní v rožmberské hrobce nesedí u 
stolu, jak tvrdila legenda (kterou prý rozšířil Balbín), ale že si klidně odpočívají v 
rakvích. Vilém tam dokonce ani neleží, je totiž pochován v kostele sv. Víta v Českém 
Krumlově. z nádherného náhrobku, který dal udělat jeho bratr Vok, zbyly jen dva 
kameny - vandalové byli tentokrát sami Jezuité, pro které tolik udělal. Později byla 
otevřena i rakev a řád zlatého rouna, který tma byl, je teď majetkem Národního muzea.  
 

 
Tohle vše nám ovšem nepomůže najít skutečného vraha. Lépe řečeno toho, kdo si 
Vilémovu vraždu objednal. K tomu nás může zavést třetí "p", totiž příčina. Předem si 
můžeme asi odmyslet vraždu jakožto pouhou osobní mstu nebo čin šílenství: ne, že by to 
nebylo možné, ale i když by taková osoba měla prostředky a příležitost, asi by to 
nevysvětlovalo, proč se to muselo tajit a dokonce i zpráva o tom musela být zašifrována. 
Spíše se jedná o vraždu promyšlenou, pečlivě připravovanou, řekli bychom 
"strategickou", jinak řečeno politickou. To byl ostatně nejběžnější důvod u obětí, které 
měly vysoké ostavení, velký majetek anebo velké nepřátele :-). 
 
Kdo by teda měl zájem na politické vraždě Viléma z Rožmberka? Rudolf už v té době asi 
ne, ani kvůli Vilémově kandidatuře na polského krále, protože ji tento sám dvakrát 
odmítl. Jezuité také ne - byl jejich velkým spojencem a čím déle by žil, tím lépe pro ně. S 
Petrem Vokem se smířil, dědicem ho určil a navíc se zdálo, že Petr po penězích (zde tedy 
spíše po dluzích :-) ani po politické kariéře netoužil. Také v cizině neměl Vilém žádné 
úhlavní nepřátele: byl dobrý diplomat, který se proslavil hlavně urovnáváním sporů a 
Španělé mu dokonce dáli řád Zlatého rouna. Ani protestanti jistě netoužili po jeho smrti: 
kdyby chtěli někoho zabít, měli jistě v prvé řadě daleko nebezpečnější nepřátele. 
 
Zdá se tedy že to mohla být politická vražda od některých českých rodů, pro které mohl 
být Vilém ještě dost nepříjemný svými politickými pozicemi. Náboženské rozdělení rodů 
nebylo dost vyhraněné: katolíci i protestanti se často vyskytovali v jedné rodině a krvavé 
vyvrcholení na sebe ještě čtvrt století nechalo čekat. Zato politický boj byl v plném 
proudu, i když se schovával za příslušenství k té které církvi. . .  
 

 
Zkusme to vzít popořádku a proberme si trochu české šlechtické rody té doby. 
Rožmberkové byli spřízněni s mnoha rody: se Švamberky, s pány z Hradce, 
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Guttenšteiny, Schaunberky, Vartenberky, pány z Kravar, z Lipé, Liechtensteiny, Bavory 
ze Strakonic, Roggendorfy ci pány z Hlohova. Pro usmíření vyvdal Vilém svoji sestru 
Bohunku Janu Mladšímu z Lobkovic,ale smír s Lobkovici netrval dlouho. Mocné 
Pernštejny si zavázal tím, že si vzal za ženu jejich Polyxenu. Pro zajímavost zde 
přikládám i historii z doby po Bílé Hoře, kdy mnohé rody byly vypovězeny či změnili 
náboženské vyznání. Je to historie politických bojů i podrazů, korupce a často i zrady, 
jinak řečeno, nic nového pod sluncem: 
 
Šlikové: Přišli z okolí Chebu a když se tam našlo stříbro, založili Jáchymov. Roku 1528 
jim Ferdinand i odejmul právo ražby mincí. To je vedlo k odboji proti králi (1547?) Byli 
potrestáni, ale přesto si udrželi nějaké funkce. V roce 1618 se připojili k odboji, Kryštof 
byl jeden z direktorů a i  
Jáchym Ondřej Šlik ( 1569- 1621) . Za krále Fridricha Falckého byl nejvyšší zemský 
sudí a direktor. Po porážce utekl so Saska, tam jej ale vydali a jako první kráčel na 
popraviště na Staroměstském náměstí. Jindřich Šlik rídil pluk moravských stavu během 
bitvy na Bílé hoře, byl zajat, přešel na císařovu stranu a pracoval pro Valdštejna. Patrně 
měl i zásluhu o Valdštejnovu vraždu, protože po ní dostal část jeho majetku a titul hrabě 
od Ferdinanda II.  
 
Šterberkové: Starý český rod, jeho čtyři hlavní větve postupně vymíraly, poslední v 
roce 1544 a to Jindřichem ze Šternberka - zbylá holičská a konopištská větev už neměla 
politický vliv. Byli spřízněni s Rožmberky  
 
Páni z Plavna:Slavný rod, už ve 13.století získali hrad Neuburg a jeden , Jindřich z 
Plavna, bojoval u Grunvaldu (1410), Roku 1547 potrestal král Šliky a dal jejich hrad 
Kynšperk Plavnům. Ještě roku 1549 patří město Hranice pod Jindčicha IV, ale jak už 
jsem psal, v době Viléma z Rožmberka dosáhli Plavnové nejvyššího vrchou, ale i prudké 
pádu a od 17 století počínaje jsem nenašel o nich žádné zajímavé zmínky. Jejich úlohu 
hlavních soků Viléma převzali Lobkovicové.  
 
Švamberkové: byli úzce spřízněni s Rožmberky a získali klášter kladrubský, 
nepomucký a milevský, hrady Zvíkov, Becov nad Teplou, Kašperk, Orlík, Přimdu. 1611 
až 1612 zdědili po Rožmbercích Třeboň, Borovany, Nové Hrady a Rožmberk. Těžce 
postiženi konfiskacemi po Bílé hoře, 1664 postoupili svá práva na Třebon 
Schwarzenberkům. Vymřeli v 17. století.  
 
Páni z Hradce: patřili jako Rožmberkové k potomkům Vítkovců a byli spřízněni s 
Rožmberky skrze manželství.  
Adam z Hradce od roku 1519 vykonával funkce nejvyššího purkrabího a nejvyššího 
kancléře. Adam II (1546 - 1596) byl též kancléř (1585-1593) a s Vilémem byli i silní 
političtí spojenci. Roku 1604 zemřel i jeho syn Jáchym Oldřich, poslední mužský 
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potomek rodu. Díky sňatku Lucie Otilie z Hradce s Vilémem Slavatou z Chlumce (1602) 
pak celý majetek přešel na rod Slavatů.  
 
Smiřičtí: patřili k nejvýznamnčjším představitelum mocného českého šlechtického rodu, 
dlouhou dobu např. vlastnili náchodský zámek.  
Albrecht Jan Smiřický ze Smiřic ( 1594 -1618) studoval na kalvínské univerzitě v 
Heidelbergu. Patřil k iniciátorům a vůdcum českého stavovského povstání, které se 
projednávalo v jeho domě na Malé Straně. Bohužel zemřel hned na začátku povstání, ale 
tvrdilo se o něm, že by je býval mohl dovést k vítěznému konci, možná i jako budoucí 
král. Byl protestant a tak jeho majetek, přešel do vlastnictví jeho sestry Markéty, 
katoličky.  
Kateřina Smiřická, byla pro poklesek s příslušníkem selského rodu vězněna rodinou na 
Kumburku (viz lidová "Znám já jeden krásný zámek nedaleko Jičína". Z vězení ji 
vysvobodil Ota Jindřich z Vartenberka a vzal si ji za ženu. Když na ni Markéta poslala 
královy úředníky na Jičínský zámek, ze vzteku seběhla do sklepení, kde údajně ona sama 
zapálila sudy se střelným prachem. Půl hradu se naráz změnilo v trosky, ve kterých 
zahymula nejen ona, ale i její švagr Jindřich Slavata, který tam Markétu zastupoval. Ota, 
ač se účastnil stavovského povstání, byl omilostněn a získal v r.1621 statek Markvartice 
náhradou za půjčku císaři (!) a dokonce přestoupil v roce 1623 ke katolické církvi. 
Pracoval jako královský reformační komisař a nahrabal si obrovský majetek. V roce 
1625, při selském povstání v Markvarticích byl zabit: nařídil jim totiž, aby během šesti 
neděl přestoupili ke katolíkům. Markéta zemřela v roce 1654 a s ní vymřel i rod 
Smiřických.  
Po roce 1630 získal majetek Smiřických Albrecht z Valdštejna. Podle Vikipedie je jedna 
Kateřina z Vartenkerku pohřbena v právě v Třeboni - jedná se snad o tu Smiřickou, co si 
vzala Vartenberka nebo o tu z Kunštátu, z 15 století? Asi to ale nebude manželka Čenka 
z Vartenberka, Kateřina z Landštejna, která se zamilovala do Jindřicha z Dubé, majitele 
nedalekého hradu Orlíka. Když se Čenek o nevěře své ženy dozvěděl, dal Jindricha 
zavraždit a do výklenku v hradní kapli vsadil nejprve mrtvého Jindricha a pak i nebohou 
Kateřinu a vlastní rukou ji tam zaživa zazdil.  
 
Berkové z Dubé: 
Zbyněk Berka z Dubé (1551-1606), byl katolík a pražský arcibiskup (1593). Mezi 
prívržence Ferdinanda I. patřil Zdislav Berka, který za podporu Ferdinanda pri volbě 
českým králem získal odměnou řadu hodností: byl nejvyšší sudí, královský rada a 
nejvyšší hofmistr. Naopak Václav s Bohuchvalem museli po Bílé hoře uprchnout a jejich 
majetek po konfiskaci koupil Adam z Valdštejna, který zpočátku finančně podporoval 
příbuzného Albrechta. Ten na tom všem vydělal nejvíc - až do té doby, kdy ho začalo 
"píchat na prsou". Byla to halapartna, kterou držel v ruce jeho vlastní důstojník, kapitán 
Devereux. C9sař se tak odměnil Albrechtovi za jeho služby :-).  
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Schwarzenberkové: Schwarzenberkové jsou původem francký šlechtický rod, poprvé 
doložený už v roce 1172. Teprve v roce 1654 dostali v Čechcách inkolát - tj. stali se 
pravou českou šlechtou. Dá se tedy říci, že se za Vilémovy doby do české politiky 
neangažovali.  
Adolf Schwarzenberk (1551- 1600), válčil v Uhrách a jeho nejslavnejším činem bylo 
dobytí pevnosti Rábu. Rudolf II. za to Adolfa vyznamenal a povýšil jej v roce 1599 do 
stavu říšských hrabat. Jeho syn Adam ze Schwarzenberku (1538 - 1641) více než 20 let 
sloužilbraniborsdkéhu vládci kurfiřtovi Jiřímu Vilému (1595 - 1640) jako jeho poradce. 
Po smrti Petra Voka patřila Treboň nejprve Švamberkům, pak Eggenberkům (1622) a 
nakonec v roce 1660 Schwarzenbergům (ti tam byli až do druhé světové války) . Tak se 
stáli novými pány na Třeboni, kde se snažili zacelit válečné rány z třicetileté války a tak 
pokračovali v tradici Rožmberků. 
 
Švamberkové: byli úzce spřízněni s Rožmberky a získali klášter kladrubský, 
nepomucký a milevský, hrady Zvíkov, Becov nad Teplou, Kašperk, Orlík, Primdu. 1611 
až 1612 zdědili po Rožmbercích Třeboň, Borovany, Nové Hrady a Rožmberk. Težce 
postiženi konfiskacemi po Bílé hoře, postoupili v roce 1664 svá práva na Trebon 
Schwarzenberkům. Vymřeli v 17. století.  
 
Budovcové z Budova: Václav Budovec z Budova (1551-1621), vášnivý Český bratr a 
politik. Jeho manželkou byla Anna z Vartenberka. Studoval v Praze i v cizině, s 
královským poselstvím se dostal až do Cařihradu, což popsal ve své knize. v roce 1608 
byl povýšen do šlechtického stavu. Hájil zájmy Jednoty českobratrské. Jeho politický vlv 
se prosadil právě v době prohlášení Rudolfova majestátu a při povstání českých stavů 
roku 1618, kdy byl zvolen direktorem. Navzdory svému stáří byl popraven na 
staroměstkém náměstí - přestože mohl včas utéci. Adam z Budova, syn Václava, roku 
1620 emigroval a o něco později Budovcové vymírají. 
 
 
Slavatové: V sedmnáctém stolůetí usilovali o získání dedictví jiných rodů: výše zmíněný 
Jindřich po Smiřických ze Smiřic - tam to skončilo oním výbuchem a Vilém zase po 
pánech z Hradce, kde to skončilo svatbou.  
Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka (1572-1652) - měl otce, co se hlásil k Jednotě 
bratrské, ke které původně patřil i on (do 1597). Později konvertoval ke katolicizmu, 
podporoval katolickou církev a Ferdinanda II, a to mu vyneslo titul královského 
místodržícího v Čechách. Roku 1602 se oženil se s dcerou Adama II. z Hradce, Lucií 
Otilií, což mu pak přineslo majetek toho rodu. V roce 1618 byl spolu s Jaroslavem 
Bořitou z Martinic vyhozen z okna pražského hradu a tím začala třicetiletá válka. Oba 
byli ale jen lehce zraněni a schovávali se u Polyxeny z Pernštejna, od roku 1603 
manželky Lobkovice, jinak dřívější manželky Viléma z Rožmberka!  
Byla napůl Španělka a známou sošku Jezulátka, kterou si její matka přivezla do Čech, 
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pak věnovala pražským karmelitánům. Polyxeně se po defenestraci podařilo přesvědčit, 
hrabětě z Thurmu, aby 'shozence' nedal do vězení, což byla ovšem velká chyba 
povstalců, kteří je jinak mohli mít jako rukojmí. Ti potom pak ovšem honem spěchali do 
Vídně, a poštvali tam císaře na novou vládu (Direktorium). Vilém Slavata dosáhl jako 
představitel bojovné katolické menšiny po Bílé hoře těch nejvyšších poct. Vedle 
pronásledování povstalců se věnoval sepisování 14ti dílné české historie, silně zaujaté, 
pochopitelně. Slavatův vztah k Rožmberkovi byl zřejmě ještě nevyhraněný: bylo mu 20, 
když tento zemřel.  
Za stavovského povstání byli někteří Slavatové postiženi konfiskacemi: Michal nejprve 
emigroval, ale vrátil se zpět a přestoupil na katolickou víru, Jáchym to udělal již před r. 
1620, později se stal válečným radou a generálním komisařem císařského vojska. V roce 
1683 poslední Slavata, Karel Felix byl při honu vážně zraněn a jako díkuvzdání Bohu za 
záchranu vstoupil do karmelitánského rádu, čímž se vzdal dědictví. Majetek Slavatů byl 
tedy rozdělen mezi jeho pět sester.  
 
Lobkovicové: 
Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic ( 1568 - 1628) byl nejvyšší kancléř českého 
království za Rudolfa II. V té pozici byl i za dalších panovníků, Matyáše a Ferdinanda 
II., kterému také pomohl rozbít českou opozici proti jeho zvolení. Oženil se s vdovou po 
Rožmberkovi Polyxenou (1603), také urputnou katoličkou. Odmítl podepsat Rudolfův 
Majestát, který schvaloval svobodu vyznání podle České konfese. V roce 1618 unikl 
vyhození z okna hradu při známé defenestraci jen proto, že byl zrovna ve Vídni :-). V 
roce 1623 se stal knížetem a o rok nato vladařem domu Lobkoviců. V roce, kdy Vilém 
zemřel, mu bylo jen 24 let. Na svatbu s Poly čekal ještě devět let. Ač ještě mladý, byl už 
tehdy ale aktivním členem Lobkovického klanu.  
Vilém starší z Lobkovic (+ 1626) byl naopak luteránem a roku 1618 se osobně podílel 
na pražské defenestraci. Za vlády Fridricha Falckého zastával úřad nejvyššího hofmistra 
a po bitvě na Bílé hoře mu byl veškerý majetek zkonfiskován a on odsouzen k smrti. 
Díky přímluve ostatních príbuzných (hlavne asi mocného Viléma) mu však byl trest 
změněn na doživotní žalár. Nakonec jsem si nechal nejvíc podezřelého. Byl to  
Jiří Popel z Lobkovic (1551-1607) , příslušník severočeského mocenského protejšku 
jihočeských Rožmberků. Záhy se dostal k císařskému dvoru a postupně se stal nejvyšším 
sudím, nejvyšší komorníkem a nejvyšším hofmistrem. Už jsme tu psali o jeho 
nepřátelství k |Vilémovi, které ještě vzrostlo, když v roce 1584 nedostal místo kancléře 
on, ale Adam z Hradce, příbuzný Rožmberka. Aby se císaři pomstil, na sněmu 1587 se 
postavil proti jeho žádosti o peníze na válku s Polskem. Jeho další ambice šla ještě výš: 
při návštevě papežského nuncia v Lobkovickém paláci sám kardinál Aldobrandini mu 
připíjel na zdraví jako budoucímu českému králi. To se pochopitelně doslechl i Rudolf a 
tak ho po smrti Viléma z Rožmberka (1592) nejmenoval na jeho místo nejvyššího 
purkrabího, i když byl Popel všeobecně očekávaným kandidátem. 
Uražený ovšem neřekl "ani popel" a hned začal svou válku proti císaři. Na českém 
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zemském sněmu (1593) dal jako nejvyšší hofmistr, tj. předseda sněmu, na pořad jednání 
"stížný spis" jednoho rytíře proti císaři. Stavové ale požadovali, aby se to nejprve 
prošetřilo, než dají císaři souhlas v k vyšším daním - s tím ovšem náš Jiřík nepočítal. 
Vyšetřování navíc prokázalo, že původcem spisu a organizátorem opozice byl vlastně 
jeho bratr Ladislav. Ten rychle uprchl ze země a byl v nepřítomnosti odsouzen ke ztrátě 
života a majetku. V únoru 1594 pak císař dokonce obeslal Jiřího před soud "pro zradu 
majestátu". Dostal trest smrti, který byl změněn na doživotní vězení. Zemřel v roce 1607 
(jiní říkají až roku 1613) na hradě Lokti, přičemž se vyprávělo, že byl na císařův rozkaz 
tajně popraven.  
 

 
A tady to máme: těžko najdeme jiného kandidáta, který by měl větší zájem na Vilémově 
smrti než Jiřího Popela z Lobkovic. Rožmberk vykonával tehdy nejvyšší funkci ve státě 
a jen jeho fyzické odstranění mohlo uvolnit tuto pozici, po které Popel tolik toužil. I 
sama česká Vikipedie píše: "Navíc mu v té dobe přišla vhod i jiná událost, a to nečekaná 

smrt jeho letitého rivala Viléma z Rožmberka, který zemřel 31.8.1592. Jiří Popel z 

Lobkovic se samozřejmě ihned ucházel o uvolněný úřad nejvyššího purkrabího a vůbec 
nepochyboval o tom, že ho také získá". 
 
Nu pro Jiřího asi ta smrt nebyla tak "nečekaná" a o to větší musel být jeho otřes, když mu 
ani Rožmberkova smrt nepomohla - vrtkavý Rudolf mu pak to volné místo stejně nedal. 
Patrně z toho Jiřímu i přeskočilo, protože se nakonec snažil svrhnout i samotného 
Habsburka. To se sice později podařilo, ale zase jen Habsburkovi, totiž Rudolfovu bratru 
Matyáši. Z Popelova pasiánsu, kde mu zřejmě padal král docela dobře, se nakonec stal 
jen domeček z karet. A tak nakonec i Jiří poznal, zač je toho Loket :-). 
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
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Autor : ©J.B.Hurych  
Název :   KDO NAPSAL TŘEBOŇSKOU ŠIFRU? (dokončení) 

 
 
Kdo jste si přečetli poslední díl Třeboňské šifry(díl třetí, kde je i vyluštění) , tak už víte, 
co v ní bylo. Máme-li tomu tedy rozumět - tak jak si to vysvětlujeme - je to zápis o tom, že 
Vilém z Rožmberka neskončil přirozenou smrtí, ale že byl zavražděn, patrně otráven. 
Otázkou ovšem je, proč to asi vůbec někdo zapsal a zašifroval? Jak už jste se dozvěděli, 
poznámky samy skončily na dně studny ve Třeboni, ale některé jsme přece jen stačili 
oskenovat . . .  
 

 
Poznámky, které se našly v Třeboňském nálezu©, jsou psány v Enochiánu, ale jinak jsou 
dvojího druhu: jedny jsou v otevřeném textu, tj. v angličtině a ty druhé jsou v češtině a 
ještě navíc zašifrovány.  
 
Jak jsem si zjistil, poznámky prvního druhu jsou většinou citáty z Monas 
Hieroglyphica, tj. knihy Johna Dee. Všechny jsem ještě s tou knihou nesrovnával, 
protože jedna z poznámek byla druhého druhu, tj. zašifrována a zdrželo mě její řešení, 
ale dnes už vím, že ty ostatní, co jsem dostal, jsou všechny v "otevřené" řeči, tj. 
nezašifrované. Jak už jsem také napsal, největší pravděpodobnost má theorie, že si knihu 
Klíčků Šalamounových patrně přivezl Dee s sebou z Anglie, poznámky jsou starého data 
a psal ještě předtím, než z nich sestavil svou knihu monád. To by vysvětlovalo, proč to 
nejprve psal v angličtině, ale knihu už psal načisto, tj. latině. 
 
Zbytek možných autorů poznámek se zúží, když víme, že autor musel umět anglicky. 
Kelley je ovšem další podezřelý, ale zrovna tak to mohl být někdo z rodin obou 
alchymistů, které je doprovázely do Čech, snad s výjinkou Deeova syna Theodora, který 
se narodil 1588 v Třeboni a Dee mu dal druhé jméno Trebonianus (Theodor Třeboňský), 
prý k poctě Třeboně, kde oba alchymisté s rodinami žili. 
 
Tento jeho syn zemřel později na mor v Manchesteru (roku 1604), tedy ve svých 
pouhých 16 letech. Je také zajímavé, že podobné jméno - Trebonius - měl římský 
generál, tedy skutečná osoba, který se také vyskytuje v Shakespearově Tragedii Julia 
Cézara (prvně hrané 21. září 1599, tedy v době, když už byl John deset let zpět v 
Anglii ). Tam je Trebonius spojen se spiklenci a dokonce prý zdržoval Marka Antonia v 
senátu, aby mohl být zatím Cézar nerušeně ubodán :-). Podle starého (Juliánského - teda 
ještě Cézarova kalendáře) se tehdy datum 21 září psalo jako 11 září a zajímavé je, že to 
byl právě Dee, který tehdy propagoval nový kalendář. Sám skutečný Trebonius byl 
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později zavražděn, opět díky nějaké, ale jiné zradě :-). Nezdá se ale, že by John Dee o 
této podobnosti jmen věděl, když svému synovi dával jméno Trebonianus.  
 

 
Tak či onak, ony anglické poznámky nejsou tedy pro nás nic nového, o to více ale je 
zajímavá ona zašifrovaná zpráva, která v nás vzbuzuje podezření o Vilémově vraždě - a 
patrně to nebyla ojedinělá šifra. Myslím jiné zašifrované zprávy, i když jsem nenalezl v 
literatuře žádný jiný dokument, který by se o vraždě Vilémově zmiňoval. Bohužel, 
pokud ale bylo více zašifrovaných zpráv v Třeboňském nálezu, leží teď pod 
několikametrovou vrstvou vody a patrně jsou už asi stejně nečitelné. O to obtížnější je 
hádat, kdo je psal a proč. . . .  
 
Ač by se zdálo, že nemáme kde začít, přesto zde určité body jsou. Samotné zašifrování 
naznačuje, že se patrně jednalo o utajenou zprávu, jistě ne pro archiv jejího autora, ale 
určenou někomu jinéhu (případně naopak od někoho jiného, než byl majitel stolku). 
Navíc je původní text v češtině, tedy jazyku, který neznal ani Dee, ani Kelley. Jsou zde 
tedy dvě možné varianty: byla to komunikace mezi několika ojedinělými spiklenci nebo 
to byla součást zpráv nějakého většího a patrně tajného hnutí? 
 
Bylo vůbec tehdy takové hnutí? Nu asi jich bylo víc, ale existovalo jedno, které bylo 
nepřímo (nebo i přímo) spojeno s Rožmberským dvorem. A dokonce bylo často i mimo 
zákon, jeho členové byli pronásledováni a tak bylo jistě v jejich zájmu dorozumívat se 
mezi sebou utajeně . . . 
 

 
Ano, mám na mysli české bratry. Ač nám byli ve škole i jinde líčeni jakožto 
mírumilovná, pokorná sekta, v té době už to nebylo to původní učení Petra Chelčického, 
který byl proti násilí, proti válce a proti bohatství. Už jeho bratr Řehoř prosadil, že 
existuje tzv. správné a nesprávné násilí a co se týká války, mnozí čeští bratři bojovali 
později v saském i švédském vojsku, to znamená, že nepřítelské vojáky i zabíjeli. To se 
nám zdá dnes zcela normální a už historik Arnošt Denis zcela jasně upozornil na ten 
rozdíl v učení českých bratří. Později začali přijímat do svého středu i šlechtu a tím se 
dostala Jednota českých bratří (všeobecně považovaná tehdy jen za sektu, někdy i 
omylem za Pikarty) do středu politického děje šestnáctého a sedmnáctého století. 
 
Pravda, účelem jejich politiky bylo hlavně zabránit jejich pronásledování a odstranit 
zákony, které toto pronásledování umožňovaly. Máme zde na mysli hlavně povstání 
českých stavů v rocích 1547, 1608 a nakonec hlavně 1618 a porážku na Bílé hoře. Jejich 
politické ambice rostly a také získávali stále více přívrženců, hlavně díky tomu, že 
potomci Husitů - tehdy už legálně uznaní utrakvisté, čili podobojí - se víc a víc 
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podřizovali katolické církvi, aby si udrželi alespoň část politické moci. Byli tedy 
nepřátely českých bratří, o čemž svědčí i to, že se sami utrakvisté přidali k 
pronásledovatelům a popravovali České bratry už za krále Ferdinanda I.  
 
V té době už také vyrostli bratřím i jiní soupeři: luteráni a později i kalvinisté. Byli 
daleko bojovnější než utrakvisté a tak získávali více přívrženců, většinou na jejich úkor. 
Také katolická antireformace zvyšovala svůj nátlak a dá se říci, že Čeští bratři byli 
pronásledováni nejvíc ze všech religií a byli většinu času zakázáni. Byli sice plně 
zlegalizováni teprve v roce 1618 a pak zase definitivně zrušeni po Bílé hoře. Denis jim 
dokonce dává vinu na urychlení politické krize v roce 1618 a sám Komenský to 
přiznává: 
"Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, na naše hlavy hříchy našimi přivedených, 
vláda věcí tvých k Tobě se navrátí, ó lide český". 
Je zajímavé, že část zde silně vytištěná se už od doby českého obrození v soustavně v 
učebnicích historie vynechává a tím se úmyslně maskuje i hlavní myšlenka 
Komenského, který dobře věděl, o jakou vinu šlo. Není to první ani poslední případ, kdy 
si čeští vlastenci "upravovali" historii . . .  
 

 
Tím ovšem netvrdím, že šlo o nějaké vyloženě českobratrské spiknutí, mluvím jen o 
jejich tajných komunikacích v dobách pronásledování, kdy tresty byly neobyčejně kruté, 
například upálení zaživa. Habsburci je totiž už dávno podezřívali z protistátního spiknutí, 
totiž svrhnout krále. Zda to podezření bylo oprávněné či ne, to už se asi nedovíme: sami 
bratři se nepřiznali ani na mučidlech a to už je co říci.. A když se neštastně zapletli i do 
stavovského povstání 1547, císař a jeho úředníci proti nim zasáhli nemilosrdně. 
Českobratrský biskup Jan Augusta byl, ještě s bratrem Jakubem, vězněn na Křivoklátě a 
jak napsal jiný známý Český bratr, Jan Blahoslav, byl natahován na kladce, až mu obě 
ruce vykloubili a přivolaný lékař je musel zpět zasadit. Také na žebříku je natahovali a 
železem pálili. Přitom se jich stále ptali na spiknutí proti králi. Když mučení nepomohlo, 
zasáhli Jezuité. Pozvali si vězně na "seminář" do Klementina, kde je měli obrátit alespoň 
k utrakvizmu, ale o to jim pochopitelně nešlo: místo toho se je různými podrazy a triky 
snažili svést k prohlášením, za které by je mohli dát popravit. I to jim ale selhalo . . .  
 
V roce 1608 stál jeden Český bratr, Václav Budovec z Budova v čele stavovského 
odporu proti císaři. Později se stal i jedním z vůdců povstání v roce 1618 a také šel 
později jako druhý v pořadí na popraviště na Staroměstském náměstí. 
 
Sám Petr Vok byl Českým bratrem a podporoval je - jeho manželka, Kateřina z Ludanic, 
byla v českobratrské církvi a patrně jej přesvěkonvertoroval na její víru. A nebylo by 
divu, kdyby se někteří jeho přátelé z církve dorozumívali právě tajnou abecedou a šifrou. 
Používali i jiné triky: tak například sami přiznali, že na svá tajná shormáždění chodili ve 
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sněhu v zástupu a poslední zametal stopy, aby nebylo patrno, že tam šlo víc lidí. 
 
Je dnes téměř jisté, že Vilém naopak zemřel přirozenou smrtí a celá ta historka byla jen 
vymyšlena, třeba i za zády Petra Voka, ale nevíme vlastně proč. Vždyť jiný český bratr, 
vojenský adjutant Fridricha Falckého a pozdější emigrant a lékař v Haagu, Ondřej 
Habervešl z Habernfeldu (viz můj článek v jedné SFinze s názvem Z doby, kdy se VM 
ještě nacházel v Praze) patrně vymyslel o padesát let později fiktivní spiknutí Jezuitů 
proti anglickému králi, jen aby získal jeho pomoc pro "českou věc". Je ale stejně dobře 
možné, že takové spiknutí Jezuitů proti anglickému králi skutečně existovalo, měli toho 
ostatně i tak na svědomí dost a dost . . .  
 
Pobělohorská doba zdánlivě učinila konec českobratrské církvi v Čechách, ne ale ve 
světě. Bratří jako Jan Amos Komenský se dál zasazovali, obzvláště v době vestfálského 
míru, o možnost návratu do vlasti a o svobodné vyznávání jejich religie. Díky jim a 
mnohým dalším se Jednota bratrská – Unitas Fratrum, někde zvaná Moravská církev 
(Moravian Church), rozběhla do světa. Má čtyři regiony: africký, evropský, karibský a 
severoamerický. Jejich sdružení a misie jsou v Kanadě, ve Spojených Státech, ano i v 
Labradoru a jinde. Jsou známi po celém světě jako pracovití lidé a na rozdíl od jiných 
sekt se ani nebojí používat moderní technologii a počítače. Jsou to dobří hospodáři a 
hlavně dobří lidé. V Čechách byla Jednota obnovena až roku 1861. 
 
A Habsburci? Ti pak už jen dokázali zblbnout, vyvolat prvou světovou válku a pak 
zmizet na smetišti dějin. Tatam je jejich říše, ze které zbylo jene malilinkaté Rakousko a 
v nenávratnu je jejich kdysi tak hrozivá moc. Stejně jako oni, i historie umí být také 
zatraceně nemilosrdná.  
 

 
Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
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Autor : ©Karel Šlajsna  
Název :   POSLEDNÍ VÝLET DO TŘEBONĚ.  
 
 Dva týdny se prof. Smetana neozýval a já si říkal, že má možná na mne 
vztek, ale pak mi zavolal a pozval mne na návštěvu. Usadili jsme se v 
pokoji plném knih a profesor začal vyprávět:  
 

 
„Já jsem se musel nejdřív z toho, jak to vše tragicky dopadlo, vzpamatovat. Také jsem 

přemýšlel, jak se tam mohl ten lotr objevit. Nejdřív jsem si říkal, jestli nás nesledoval, ale 

- a to mi nebudete věřit - on šel do muzea, něco jim tam nakecal a oni mu dali adresu. To 
je co?!  

Ano, to jak se tam objevil zrovinka, když jsme tam přijeli my, nebyla nejspíš náhoda. 
Slídil určitě v okolí a čekal na vhodnou příležitost a když nás viděl, myslel, že si věci 

odvezeme a tak to prostě musel risknout.“  
 
Chtěl jsem něco říci, ale on jen mávl rukou: 
 
„ Vím, co chcete říct, ale byli jsme tam všichni a už je to pryč. Upozornil jsem na jeho 

činnost policii. Dozvěděl jsem se, že z místa bydliště na něj už byla řada stížností, 

protože z jeho bytu byl často cítit podivný puch a ozvalo se i několik malých explozí. 
Jeho spolubydlící na něj podali žalobu, ale když přišli policisté, aby ho vyslechli, 

zabarikádoval se a vyhrožoval, že celý dům vyhodí do povětří.  Myslím, že ta ztráta knihy 

a dalších listin ho zdrtila natolik, že ztratil poslední zbytek soudnosti.  
Nakonec tam vlítlo komando, zpacifikovali ho a poslali na pozorování do Bohnic, takže 

na světě je zase o jednoho nebezpečného blázna míň.  
 

Knihu jsme sice ztratili, ale můj přítel má svůj stolek pod televizi a je spokojený.  A  já 

mám stále alespoň nějaké opisy listin - nejsou to sice originály, ale to pro naše výpravy 
za tajemnem snad není až tak důležité ne?“ 
 
Tolik teda prof. Smetana.  

 
Dopis Mudr. Pažita 

 
 Poprosil jsem Mudr. Pažita o další rozhovor, ale dostal od něj odpověď, že byl Dr. 
Hooperem, specialistou na únosy lidí do UFO, pozván na Yalskou univerzitu, aby s ním 
konzultoval nejnovější případy a je opět mimo republiku. Poslal mi alespoň mail plný 
zajímavých myšlenek. Zde je:  
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Musím se přiznat, že mě případ Třeboňského nálezu opravdu zaujal a tak jsem ho 

sledoval s velkou zvědavostí.  

Z psychologického hlediska je případ pana Giesleriho velmi zajímavý, ale ne neobvyklý. 
Velmi málo lidí si uvědomuje jak tenká je hranice mezi genialitou, podivínstvím a 

šílenstvím. Mnoho géniů vědy i umění bylo ve svém osobním životě velkými podivíny a 
někteří skutečně i skončili svůj život jako duševně choří.  

 

Co se týče pana Giesleriho, on se do studie alchymie a života E. Kellyho zahloubal 
natolik,  že se s ním v podstatě ztotožnil. Přestal rozeznávat, co jsou relevantní informace 

a co smyšlenky, Navenek se ještě choval racionálně, ale uvnitř už dřímalo  šílenství. 

Spouštěcím mechanismem patrně byla touha zmocnit se listin o kterých on byl 
skálopevně přesvědčen, že obsahují návod na výrobu kamene mudrců.  

 
Jejich ztráta pak už jen dílo zkázy dovršila. Obávám se, že nevratně.  

 

Váš s pozdravem, 
Mudr. Pažit  

 
Dopis od Jansana 

 

Milý Shinene, 
 

když jsem si teď znovu pročítal tohle vše, co jsme tu spolu vymysleli a napsali, postupně 

jsem zapomínal, že toto naše spisování začalo jen jako obyčejná fantazie, něco jako 
historická fikce, podbarvená naší znalostí historie kolem Vojničova rukopisu a 

rudolfinských Čech vůbec. Asi to bylo proto, že skutečná historie může být daleko 
fantastičtější než jakákoliv fikce.  

 

Pravda, lidé byli tehdy asi stejní jako jsou dnes, ale nijak jsem netušil, že každá legenda 
je alespoň částečně založená na pravdě a to jen časem ji dají vyprávěči rozkvést jako 

třešňový strom na jaře. A ty třešínky pak ochutnávají historici a podle nich tvrdí, že 

tenhle král býl dobrý, tenhle vévoda byl zlý a tuhle bitvu měl vlastně vyhrát tamten a ne 
tehle generál. Přitom pecku z té třešinky zahodí, neboť zapomínají, že jádro je právě v ní. 

 
 

Vůbec jsem na začátku netušil, že existoval jeden šlechtic, kterému by se Vilémova smrt 

náramně hodila a že teda opravdu přišla včas, jako na objednávku. Zrovna tak mě 
nenapadlo, že i ta sebevíc beránčí církev se musí nakonec zabývat politikou, i když jde 

jen o zachování existence v prostředí, kde se staré síly brání zuby nehty novým 
myšlenkám.  
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Byly tu i jiné náhody, které jsem nečekal: tak například mě hned na začátku napadlo, že 

bychom měli nechat Giesleriho slídit kolem Třeboně a vydávat se za převtěleného Johna 

Dee. A hele, jak jsem se dozvěděl, měli prý tam na zámku jednou na návštěvě jednoho 
českého spisovatele, který si opravdu myslel, že je převtělený anglický alchymista. To 

snad ani nemůže být náhoda, ne? . . . 
 

Jak je vidět, historie se nejen opakuje, ale ještě navíc se z ní nikdy nepoučíme. A jak už to 

jednou někdo řekl, platí to i naopak.  
 

Jansan 
(konec) 

 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
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Autor : ©Karel Šlajsna  
Název :                                 MYTICKÁ ATLANTIDA  I.  
 
 
 

 
Do současnosti   prý vyšlo o Atlantidě již tolik knih, že by samy o sobě stačily k jejímu 

potopení a přitom  jako  za jediný historický pramen o ní je uznáván Platonův spis 
Dialogy Timios a Kritias, které autor sepsal někdy kolem 360 př.n.l.  
 

 
  Vypráví se zde o  uspořádání ideální  
ostrovního státu a jeho dějinách, které 
strýci Platona, slavnému Solonovi, 
vyprávěli egyptští kněží.  I v případě, že by 
to byla pravda, jednalo by se o svědectví 
převyprávěné třetí osobou.  
 
I samotné dílo budí rozpaky tím, že není 
dokončené a je doslova utnuto uprostřed 
věty, což jednoho známého spisovatele 
vedlo k tvrzení, že Platon prostě nevěděl, 
jak dál. To je samozřejmě nesmysl. Každý 

zkušenější spisovatel si své dílo předem rozvrhne, a i kdyby: Končit uprostřed věty?  
 
Spíše je pravda to, že Platon nechal dílo rozpracované a již se k němu nestačil vrátit a 
nebo, že se další část ztratila či byla zničena.  
 
Většinou dnes panuje názor, že Platon zde chtěl formou jakési fikce popsat své 
představy o ideálním státě. K tomu aby ale nepotřeboval vymýšlet i děj, velké množství 
zeměpisných údajů a patrně by při vyprávění  nepoužil Solonovo jméno.  
 
 Uvádí se zde, že Atlantida ležela za Herkulovými sloupy, což bylo tehdejší označení 
pro Gibraltarskou úžinu a tak se hledalo v Atlantiku. Protože podle dosavadních 
podmořských výzkumů uprostřed tohoto oceánu nikdy žádný ostrov nebyl, byla 
Atlantida  umísťována  jinam- na Špicberky, do Dánska ba i na Island. Ani  
Středozemní moře nepřišlo zkrátka a uvažovalo se o Krétě, Maltě nebo  ostrovu Théra 
zničeného při obrovském výbuchu sopky 1600 př.n.l.  
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Velmi zajímavou teorii nabízí ak. malíř M. Muchala ve své knize Atlantida na dosah. 
Umisťuje ji totiž na Saharu.  
Ano, čtete správně, nynější pouť byla ( jak dokazují mnohé archeologické nálezy) v 
dávné minulosti mnohem příjemnějším místem pro život než je dnes a obývaly jí četné 
kmeny. V pohoří Adrev se pak nachází místo zvané Guerb er Richatu (Oko býka nebo 
Sídlo oka. Toto místo se velmi, v jistém slova smyslu,  podobá hlavnímu městu 
Atlantidy Poseidonii. I okolní krajina odpovídá Platonově popisu.  
 
Byla tedy Atlantida konečně nalezena?  
Archeologické práce v těchto těžkých podmínkách postupují velmi pomalu a jsou, dá se 
říci, teprve na začátku. Zatím nebyly nalezeny žádné významnější stavby ani známky 
pokročilejší civilizace. Město, jak se zdá, sloužilo spíše jako středisko obchodu, než 
jako hlavní město mocné říše.  
 
Jiný záhadolog Ch. Berlitz,  na základě podmořských objevů útvarů připomínajících 
lidmi postavené cesty a sutiny budov, umisťuje Atlantidu  do blízkosti Baham do svého 
milovaného Bermudského trojúhelníku .  
 
Existence jakési pokročilé protocivilizace  je podporována četnými nálezy po celém 
světě a přičinliví záhodalogové stále po celém světě nacházejí další  a další. Jejich popis 
a obrázky najdete v literatuře, které jak jsem napsal v úvodu, je opravdu mnoho. Právě 
díky jim záhada Atlantidy je stále živá a aktuální.  
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
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Autor : ©Karel Šlajsna  
Název :   MYTICKÁ ATLANTIDA II.  
 
 
 

 
Megalitická prehistorie. 

Hypotetické civilizaci Atlaňtanů je připisována vysoká pokročilost vědy, obsahující 
znalosti později zapomenuté. Čilí záhadologové ( především E.v. Däniken) cestují po 

světě a vyhledávají zajímavé starověké artefakty, které   se ostatním nálezům ze stejné 

doby vymykají.  
 

 
Mnoho  z nich již nalezneme jen na 
fotografiích v knihách, protože zmizely z 
vitrín do depozitářů a nebo  nejsou náhle 
vůbec k nalezení. U dalších je jejich 
pravost alespoň zpochybňována.  
 
Je tu ale něco, co nelze založit kamsi do 
skladiště ( tak jako Archu úmluvy ve 
známém filmu). Jsou to gigantické stavby, 
které lze nalézt téměř po celém světě 
postavené za použití obrovských mnoha 

tunových kamenů.  
 
Záhadné není jen to jak byly vytesávány za použití tehdy předpokládaných primitivních 
nástrojů,  o dopravě na místo určení nemluvě (však si přečtěte o problémech při 
vylamování a přepravě Mrákotínského monolitu a to bylo v třicátých letech dvacátého 
století!).  
 
 Záhadou je tu především to, že tato technologie se tu objevuje bez předchozího období 
jakoby naráz, jakoby ji někdo zvládl náhle. Další otázkou je že se pak dále nevyvíjí, ale 
naopak upadá. V dalších generacích stavby mnohem mladší jsou sice postaveny stále z 
obrovských kusů kamene, ale přeci jen řádově o polovinu menších.  
 
Zatím se také málokdo zabýval tím, kde vzaly primitivná národy znalosti o lomech 
vzdálených mnoho kilometrů a proč považovaly za nutné použít kameny právě z těchto 
lomů, když měly možnost využít jiné mnohem bližší!  

La Atlantida, pressbox.co.uk  

Page 1 of 2



 
A otázka největší, kterou si také zatím málokdo položil: proč? Proč to všechno? Nač 
použít tak obrovské stavební dílce, když by vyhovovaly mnohem menší a splnily by 
stejný účel?  
 
Nemohu si pomoct, ale všechno to na mě dělá dojen jakoby si ti dávní stavitelé z 
pouhého furianství rozhodli vytvořit si co nejnevýhodnější podmínky: Obrovská váha, 
obrovské rozměry, vzdálené lomy….  
 
Odpověď na všechny tyto otázky neexistuje a vysvětlení, která nám poskytuje oficiální 
věda, jsou nedostatečné a nevěrohodné, neboť jsou plné nesrovnalostí a vyvolávají jen 
další a další otázky.  
Bohužel ani představa jakési pokročilé civilizace Atlaňtanů nebo hodných 
mimozemšťanů je neřeší.  
 
Pravděpodobně tím nejznámějším příkladem megalitů jsou tři kameny použité při 
stavbě Baalbecké terasy. Mají 19 x 4.5 x 3.7 m. Byly sice na místo dopraveny „jen“ ze 
vzdálenosti 6 km, jenže  na místě samotném nejsou úplně v základech stavby,ale až ve 
výši  7 m!  
 
Čtvrtý kámen, zůstal nepoužit v lomu ( byl už nad síly stavitelů?) a měří 21 x 4.5 x 4.3 
m a jeho váha se odhaduje na 900 t.  
 
Názvy, které pro tyto stavby používáme jsou jen náhražkou. Výraz „chrám“, „pevnost“, 
nebo v nouzi nejvyšší „kultovní objekt“ je tu jen proto, že neznáme skutečný účel. 
Nejsou tu žádné nápisy, obrazy, a  pozůstatky  osídlení mohou pocházet z doby 
mnohem mladší, kdy tu třeba jen dočasně sídlila skupina lidí.  
 
Zkrátka řečeno, naše prehistorie je velmi záhadná a přehlížení těchto záhad je smutnou 
skutečností. Myslím totiž, že  teprve až  na tyto otázky dokážeme nalézt správné 
odpovědi, otevře se nám budoucnost doopravdy.  
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
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Autor : ©Jan Hurych  
Název : UHODNETE? (aneb Malé detektivky, č.9.)  
 
 
 

 
 
Pokračujeme zde s malými detektivními příběhy bez konce, u nichž máte uhodnout kdo, 
co či jak - to záleží 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. Všechna jména osob jsou zcela 
vymyšlena a nevztahují se k žádné - živé či mrtvé - osobě.  

 
Řešení z minulého čísla (Uhodnete?, č.7): Strážmistr se nezmínil o vražedné zbrani ani 

o otiscích na ní. Patrně se nenašla. V tom případě atˇse zeptá starého Sporáka, kde je 

pistole. Když mu to neřekne, ať pohrozí, že ho propustí. Když ani pak neřekne, řekne mu, 
že je podvodník a že si dělá legraci z policie. A nechá hos edět za přečin klamání policie 

a dále hledá zbraň nebo jiná inkriminující fakta. Pokud Sporák pistoli vydá, až ta projde 
dalšími testy, možná dostane nová fakta.  
 

 
HOŘELA LÍPA, HOŘELA.  

 
Příhoda se pořád nemohl v duchu ubránit púocitu, zda ten případ neměl něco společného 
se slovy písně "Hořela lípa, hořela". Hned se ale sám pokáral - nebyla to opravdu žádná 
legrace: penzista Josef Lípa uhořel ve vlastním bytě . . .  
 
"Už máte všechna fakta, doufám, pane Doufal?" neodpustil alespoň hloupý vtip.  
 
"Všechna ne, pane Příhoda, ale ta hlavní už jo. Byla to nešťastná náhoda. Víte, tihle 
starochové jsou hrozně neopatrní, můj táta jednou shodil hrnec s vařící vodou a ještě 
štěstí, že byla máma na nákupu, jinak by ji byl jistě opařil. Takhle se opařil jen sám, ale 
to bylo zase jindy," dodal nelogicky. 
 
"A podle čeho soudíte, že to byla nešťastná náhoda? Co když to byla sebevražda? " 
zeptal se zkoumavě Příhoda a rozhlížel se kolem. 
"No to by asi nechal dopis na rozloučenou, ne?" namítl Doufal, 
"A co když i ten shořel?" pokračoval detektiv impertinentně. 
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"No to já nevím, ale naštěstí tu máme fakta." 
"A jaká jsou ta fakta?" zeptal se Příhoda. 
"Úplně jasná, pane Příhoda. Za prvé je sebevražda upálením vzázná." 
"To máte pravdu, asi proto, že je taky spropadeně bolestivá a každý to ví. To by musel 
být jeden hrozně moc nešťastný anebo blázen. " odtušl Příhoda. 
 
"Anebo náboženský fanatik, jako Giordano Bruno, " pochlubil se Doufal. 
"Jenže ten se upálit nechtěl, pane strážmistr. To ti druzí ho upálili, "pousmál se detektiv. 
"Ale jinak máte pravdu. Tak dál..." 
"Požár zřejmě vznikl v pokoji, protože tam i zůstal a nešířil se dál." 
"Zajímavý postřeh. A od čeho vznikl?" 
 
"Od ohně, totiž od svíčky," opravil se Doufal. 
"A vy jste ji našel?" vyzvídal Příhoda. 
"To ne, ale našli jsme papírový pohárek, který měl opálené dno, jako od svíčky. " 
 
"A ten kupodivu neshořel?" 
"Ne, našli jsme ho pod skříní, kam se zakutálel. Oni hasiči přijeli dost brzo a pořár 
uhasili rychle, takže skříň ještě nezačala hořet." " No prosím, a jak se z toho vyvimula ta 
nešťastná náhoda?" zeptal se detektiv. 
"No takhle: Lípa si zřejmě ohříval čaj v kelímku nad svíčkou - tohle občas penzisté 
dělají, jenže tam asi strčil prst a spálil se. Jak ucukl bolestí, shodil kelímek i se svíčkou a 
běžel do koupelny si ošetřit tu spáleninu. Jenže převrhlá svíčka zatím hořela dál, chytl i 
koberec. A tak když se vrátil, marně se už snažil požár uhasit. Nadýchal se kouře, 
omdlel, padl na koberec a uhořel. Ohořel natolik, že ho musela identifikovat domovnice. 
" 
 
"Velmi dobré, " souhlasil Příhoda a pokračoval, "kdyby to ovšem tak skutečně bylo. 
"Vy myslíte, že ne?" zeptal se Doufal. 
"Nu nevím, nějak se mi to nezdá. Najděte mi radši ještě jedno scenário . . . "  
 

Řešení přineseme příště, spolu s další minidetektivkou.  

Ulož tuto stránku    Vytiskni tuto stránku  
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Název : TESLOVY ZÁHADY (Díl 11., KVAZIDENÍKY 6., Kniha 
"Ztracené deníky", 3.)  
 
 
 

 
11. KVAZIDENÍKY 6., Kniha "Ztracené deníky" 3.  

 
Swartzova kniha je rozhodně zajímavá, vhodná k přečtení (dá se stáhnout na serveru 

Scribd). Ovšem tři poslední kapitoly jsou opravdu poněkud zmatené.  
 

Kapitola sedmá: Free Energy (Volná energie: Skutečnost, nebo výmysl? )  
 

Ten pojem jsem ještě nikde nenašel 
spolehlivě vysvětlený: energie totiž, když 
se uvolňuje, vykonává práci. Jinak je 
pochopitelně energie tak či onak vázána, a 
sice na hmotu. Představa, že energie je free 
(tj. volná), čili že si volně poletuje ve 
vzduchu jako andílek, je sice svádivá, ale 
stejně jako ten anděl pouze chimérická. 
Pokud Tesla tento výraz používal - a já ho 
u něj nikde nenašel - musel patrně vyjít z 
nějakého fantasmagorického éteru - na 
který ostatně ve svém stáří ještě věřil. 
Energie z něčeho, co není vidět, nelze 
změřit a nelze tudíž ani spoutat či využít. 
Taková energie nám opravdu může být 
"volná", ona je totiž k ničemu. Právě z 
toho důvodu její "použivatelé" přesunuli u 

tohoto názvu význam: má to být jakási nová energie, která je free (tj. zdarma). Je prý 
všude kolem nás, má neomezený zdroj a když nic jiného, pomůže alespoň autorům knih 
přemístit nějakou tu tisícovku dolarů do jejich kapsy.  
 
Základní otázkou ovšem je, proč - když už o ní údajně mluvil Tesla před sto lety - ji 
pořád ještě nemáme spoutanou a necháváme ji "volnou"? Jako důvod se udává, že si to 
konkurenční firmy, které tolik investovaly do jiných energií, nepřejí. Zní to banálně, ale 
ten důvod není tak zdaleka za vlasy přitažený: pracoval jsem před 40 lety na vývoji 
elektrického automobilu (normálního, ne Teslova, viz dále) a bylo opravdu zajímavé, jak 

 
xxxxxxxxxxxxx  
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při všech jeho výhodách proti benzinovému motoru už tehdy o něj "nebyl zájem". Které 
jsou ty výhody elektrického púohonu? Ten totiž nemá žádný benzxinový, olejový, vodní 
ani vakuový okruh, má malou převodovku, prakticky žádné ztráty teplem, které jsou u 
benziňáku ohromné, má návrat energie do baterie při brzdění a hlavně nezpůsobuje 
žádné znečištění ovzduší a znečistit se může jen v opravně :-) .  
 
Jen občas se o něm hovoří ještě dnes a i když se podmínky stále zlepšují - lepší 
konvertory, daleko lepší baterie s větší kapacitou a jejich rychlejší nabíjení - pořád se 
udržuje cena uměle tak vysoká, aby nemohl způsobit konkurenci automobilům 
benzinovým. Kdo by pak spotřebovával tu naftu, které máme údajně takový 
"nedostetek", že ano? A tak se raději dělají nesmyslné hybridní automobily, kde to sice 
pořád ještě táhne hlavně benzinový motor, ale občas se ozve i elektrický motor, aby 
zlepšil účinnost či hnací charakteristiky benzinového motoru - a to ještě jen celkem málo. 
Pochopitelně to ale vyžaduje i víc součástek a tím je způsobena i větší poruchovost a 
nakonec i cena proti benzinovému.  
 
Jenže ty elektrické automobily tu alespoň jsou a jezdí; o volné energii se to říci nedá. Jen 
občas se objeví návod, jak si vyrobit "volný" zdroj, přičemž si musíte koupit drahou 
stavebnici (kit) a když to nepracuje, "chyba je na vás". Pokud to pracuje, můžete se 
vsadit, že to používá nějaký jiný zdroj energie, než návod tvrdí. Například hodinky na 
"volnou energii" jsou defakto poháněné změnami tlaku vzduchu - ale zkuste požádat 
výrobce, aby vám udělal něco, co pohání velký orloj :-)! A když už jsme se radovali, že 
volná energie v nejmenované české vesnici alespoň vypaluje zásuvky ve zdi a zabíjí 
želvy v terariu, dozvíme se, že to byl jen školácký fór :-). 
 
Uvedená kniha se ale přesto námětem volné energie zabývá, i když je vidět, že autor jen 
cituje a žádné praktické použití nikde neviděl, natož aby něco sám postavil. Nemohl jsem 
zjistit, zda všechny citáty, co tam jsou - údajně od Tesly - tento opravdu řekl. Když New 
York Times v červnu roku 1902 uvedlo story o vynálezci který prohlašoval, že vynalezl 
elektrický generátor, jenž nevyžadoval externí přívod paliva, Tesla prý napsal 
kamarádovi, že on již takové zařízení vymyslel. Nu proč ne, vodní elektrárny také nemají 
palivo :-). Jenže on to asi opravdu myslel tak, že tu energii bude někde čerpat ze 
vzduchu, z kosmu. Dokonce řekl jak: ve velké výši umístí vodivou deku, která se 
kosmickým zářenám elektricky nabije a on jen bude náboj odvádět vodičem k zemi, kde 
bude nabíjet kondensátor. Zpracovat elektrostatickou elektřinu z kondensátoru ale 
nebude snadné, osobně bych dal přednost akumulátoru, ale budiž. Proč ale nesvádět tu 
elektřinu přímo z mraků - navíc bychom mohli zabránit škodlivým účinkům blesků?  
 
Odpověď je jednoduchá: není to tak lehké a levné, prostě není to praktické. A navíc to 
není žádná volná energie, ale jen ta obyčejná, elektrická :-). Z některých zdrojů se 
dovídáme, že nebude třeba žádné "skladování" energie, protože volné energie je 
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neadbytek, je neomezená, doslova "free", tedy opět "zadarmo". Obávám se ale, že tady 
někdo naletěl Teslovi, který věděl, že k tomu, aby získal zájem o jeho vynálezy, 
potřebuje občas používat velká slova, prostě showmanství.  
 
Jinde vlastně Tesla mluví jen o kosmických paprscích, ne o volné energii: v novinách 
Brooklyn Eagle, oznámil 10. července 1931, toto: "Mohu zkrotit kosmické paprsky a 
přimět je, aby poháněly motory. Před více než 25 lety jsem začal s úsilím o zapřáhnutí 

kosmických paprsků a nyní mohu tvrdit, že se mi podařilo". Jenže jak se k nim chtěl 
dostat? Ozonová vrstva kolem naší zeměkoule jich, jak víme, velkou většinu nepropustí 
do atmosféry a co projde, je dobré jen tak k opalování . . . 
 
Praktický úspěch se ovšem dosáhl - bez Teslova přispění - využitím slunečních paprsků a 
to fotovoltaikou - jenže tato energie není vůbec "volná". A samozřejmě, že není ani 
zadarmo. Díky podplaceným, případně ignorantním politikům musí teď elektrárny platit 
za dodaný fotokilowatt až dvacetinásobek ceny, než za kterou ho pak mohou prodávají 
zákazníkovi :-). A protože to nakonec zaplatí zase jen prostí občané, nová vláda se bude 
alespoň snažit výrobce zdanit - ale kam pak ty peníze dá? Zpátky občanům?  
 
Jen tak mimochodem: o technické úrovni našich novinářů svědčí fakt, že někteří citovali 
mez zdanění 30 MW ač šlo jen o 30 kW. Hodinky jako holinky, ne? ještě lepší jsou ale 
tepelné "odpustky": tam dokonce platíte peníze za nic, tedy za energii nejen volnou, ale i 
"nulovou". 
 
Tohle vše nám už autor neřekne - jak by také mohl, knihu napsal patrně v roce 2000, 
takže tam jen najdeme jeho výmysl, že už Tesla předvídal globální oteplování. Je ale s 
podivem, že když to předvídal, nesnažil se to použít k výrobě energie "z teplého 
vzduchu". Náš autor dokonce tvrdí, že o tom Teslovi řekly hlasy z kosmu.  
 
Unipolární dynamo - Teslův vynálze - prý dokonce může pokračovat ve výrobě elektřiny 
i po odpojení od zdroje energie. Na co teda vůbec ten vnější zdroj potřebovalo? Prý na 
rozběh, pak už to jede jen jako perpetuum mobil, asi jako huba novinářů :-). Být Teslou, 
tak to z nebe napálím do autorů těch nesmyslů ještě větším bleskem, než udělal v 
Koloradu.  
 
V roce 1900, Dr. T. Henry Moray ze Salt Lake City postavil generátor, který využíval 
"energie z prázdného prostoru" a vyrobil tak 50 kilowatů (67 koní - to je pěkně velký 
motor!) elektrické energie po dobu několika hodin. Proč jen několik hodin? Inu patrně už 
pak už si i ta energie asi musela odpočinout :-).  
 
Autor také cituje celou řadu vynálezců a patentů na volnou energii. Všechny mají jedne 
nedostatek: žádný už totiž nepracuje, pokud vůbec někdy pracoval. Důvody proč jsou 
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různé, většinou nejapné. Vzhledem k tomu, že největší část kosmického záření přichází 
ze Slunce, je zajímavé, že toto prý dopadá na zatmělá místa země i v noci, jak tvrdí 
autor. Tomu všemu ale uvěřím spíše, než tomu, že by si kapitalisté nechali tak blbě ujít 
příležitost dostávat energii zdarma a nechat si ji od zákazníků draze proplácet :-).  
 
Celá idea volné energie je totiž založena na nerespektování zákona zachování energie. 
Tak například víme, že teplo nemůže samo přejít z chladnějšího telesa na to teplejší - nu 
ono m.že, ale potřebujeme k tomu energii, např. tepelnou pumpu, dnes už hodně 
používanou k vytápění. Je to jistě úsporný způsob - odebíráte teplo ze země či z vody, ale 
zkuste nezaplatit elektrárně a i ta pumpa se zastaví, protože ani pes zadarmo nehrabe :-). 
 
Stejně překvapivá jsou v knize i čísla o ztracených Teslových dokumentech, uvedená v 
této kapitole: 150 tisíc dokumentů prý přešlo do Jugoslávie. Zbytek sebrala vláda USA a 
jsou to prý "tuny materiálu", kvalifikovaného jako "přísně tajný". A stále ještě chybí 
dvacet krabic s neznámo čím :-). No to už je krádež století, ne? 
 
Dr. Gary Johnson, vysokoškolský profesor, říká: "Má-li Tesla, Moray, a Bearden pravdu, 
pak jsou možnosti volné energie ohromné, takže hledání by měla pokračovat, pokud je 
vůbec nejaká šance." Ano, jenže to je velké POKUD, ostatně vsadím se, že ani pan 
profesor neví, co se tou volnou energií vlastbě myslí. Obvykle se objeví nějaký jev, který 
se pak dál studuje, ovšem volná energie je jen teoretická smyšlenka a tam je těžké, kde to 
hledání vůbec začít: patrně asi na psychiatrii . . .  
 
Elektrické auto 
je malá podkapitola této sekce. V roce 1931 se Tesla prý zůčastnil soutěže v Buffalu, kde 
místo motoru měl v autě jakousi bednu s elektronkami a dráty (podle svědka) a auto prý 
jelo jen tak, z ničeho . Když se ho ptali, kde na to bere energii, odpověděl - patrně 
otrávený otázkami - že z "étéru". Když se tomu smáli, odmontoval bedýnku a vrátil se do 
New Yorku. Jak je vidět, přišli jsme tehdy o velkou příležitost: nikdo už tu bedýnku 
nikdy nenalezl a tak tam ta volná energie asi běhá dodnes . . .  
 

Kapitola osmá: Truth about Alternative 3 (Pravda o alternativě 3) :  
 
V pondělí 20.června 1977, vysílala televize Anglia ve Velká Británii hodinový pořad,, 
defakto hoax, který způsobil podobnou paniku, jako kdysi proslulý pořad Orsona 
Wellese o napadení Země Marťany. Jednalo se sice o fikci, ale hned nato následovala 
kniha Leslie Watkinse s názvem "Alterantiva 3", kde autor prohlásil, že data jsou 
pravdivá, jen závěry jsou fiktivní. Jenže kde je ta mez, kam až jde pravda, to neřekl. Za 
tou mezí se se totiž fikce stává obyčejnou lží. Asi tam došel, protože tvrdí, že prý narazil 
na "tajnou pravdu".  
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O co vlastně šlo? Země prý umírá v důsledku človekem způsobených znečišťujících 
látek. Účinek bude takový, že polární ledovce roztají a zaplaví Zemi. Dnešní oteplovači 
sice také nechávají ledovce roztát, ale hladina oceánů jim kupodivu klesne neo stoupne, 
podle jejich nálady :-). Podobný omyl asi dělají lední medvědi, kteří se díky oteplování 
stěhují to víte, medvědi, oni jsou od severního pólu na jih, kde je jak známo ještě větší 
teplo :-).  
 
Lidstvu prý zbývají jen tři alternativy, jak uniknout katastrofě: 
 
Alternativa 1 - Zastavit všechna zneěištení, okamžitě ostranit a zacelit (zaštepovat?) obě 
obrovské díry v ozonové vrstvě zeměkoule .  
Alternativa 2 - okamžitě začít budovat podzemní města pro světovou elitu a bohaté, 
jakož i pro vybrané vědce (míněno jistě hlavně ty alarmisty).  
Alternativa 3 - Budovat kosmických lodě a odstěhovat světovou elitu na Měsíc. K tomu 
přidat patřičný počet pracovníků (asi proto, že elita by se tam sama asi neuživila :-). 
Později anší strašitelé raději nenápadně změnili místo odstěhování na Mars, protože o 
Měsící toho už víme dost a ač je tam malá gravitace, tj. vše se jeví lehčí, život by tam byl 
bez vody a kyslíku zatraceně těžký :-).  
 

Byla to právě ona třetí alternativa, který způsobila onen rozruch. Už v roce 1920 prý 
Tesla psal o hromadění skleníkových plynů. také prý napsal několik dopisů do 
Washingtonu o nebezpečí napadení naší planety mimopozemšťany. Jak to souvisí? 
Patrně mají rádi plyny :-). To prý bylo i předmětem diskuze mezi Gorbačevem a 
Reaganem. Autor si prostě vysvětlil termín "Hvězdné války", zaměřený tehdy na 
možnosti přenesení války ze země do kosmu, jaksi po lopatě, po svém. Je ovšem pravda, 
že Tesla kdysi prohlásil, že má "paprsky smrti", kterými může zastavit jakoukoliv invazi, 
ale to mínil ještě pro druhou světovou válku. Kupodivu ale navíc nikdy nevysvětlil, které 
paprsky to jsou - rozhodně nemyslel ty radioaktivní.  
 
Už v roce 1920 také někdo nahlásil blikající světla na Měsící a Tesla tvrdil, že dokáže ze 
Země osvítit na měsící předmět velikosti pomeranče a to jakýmsi koncentrovaným 
světlem (dnes se domníváme, že asi myslel laser, ale ten je založen na technologii, kterou 
yehdy Tesla těžko mohl znát).  
 
Po válce pak přišlo období, kde každou chvíli někdo viděl UFO. je zajímavé, že dnes už 
počet senzačních pozorování opadl, buď sem už tolik nelétají nebo už jsou ta zjevení 
moc běžná na to, aby se jimi lidi unavovali :-). Pidimužíci z Marsu, co přistáli v Novém 
Mexiku, také už nikoho nelékají, když víme, že podobná přistání byla i na Měsíci (viz 
nedávný hoax na YouTube o Apollo 20 a náš článek v říjnovém čísle SFingy 2010). Je 
ovšem možné, že ta raketa tam ztroskotaná byla vyrobena přímo na Zemi, patrně ta 
levnější verze v Číně. Kolonizace Marzu ze Země, která měla začít v roce 1980 a byla 
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odsunuta na 1985 a později na 1990, prý byla zcela zrušena v roce 1992. Proč asi? 
 
Zbývá nám ovšem ještě přídavná Alternativa 4 . . .  
 

Kapitola devátá: HAARP - Chemtrails - Alternative 4 
(HAARP- Chemické čárování - Alternativa 4. ).  

 
Po selhání Alternativy 3, bylo 
nutné zavést nový systém jak 
ochránit lidstvo před blížící se 
katastrofou z "globálního 
oteplování". Tato kapitola byla 
zřejmě připsána později, kdy autor 
zjistil, že by mohl hodit Teslovi na 
krk ještě zásluhu o současný 
oteplovací cirkus. Usuzuji to z 
toho, že na rozdíl od dřívějších 
odpůrců HAARPU, kteří v něm 
viděli příčiny různých zemětřesení, 
psychologickou zbraň či jiná zla, 
autor v něm naopak vidí lék, jak 
zabránit globálnímu oteplování, 
tedy věc užitečnou. Asi si nevšiml, 

že se HAARPu také říká, nepříliš technicky "ohřívač ionosféry" :-). 
 
Původní nápad, že HAARP měl sloužit jako nová zbraň proti SSSR, se prý změnil na 
použití mírové, tedy na manipulování s počasím, ovšem pozitivně, že ano. Protože je to 
systém veskrze elektronický, o kterém autor patrně moc neví, přidal tedy ještě něco ze 
svého, něco co sám viděl : tzv. chemtraily, tj čáry, které tvoří letadla svými výfukovými 
plyny - zde prý opět pozitivně, rozstřikováním chemikálií ke snížení globální teploty. 
Cituji jeho názor zde: 
 
" Některé hysterické zprávy říkají, že HAARPová technologie bude použita na (negativní, 
pozn. J.H.) manipulaci počasí, modifikaci klimatu, tání polárních ledovců, vyčerpání 

ozonu, a zemětřesení . . . Nicméně, namísto použití této technologie ke zničení lidstva, je 
teď zřejmé, že HAARP se používá k úpravě pocasí, tj. zastavit, nebo alespoň zmírnit, 

účinky globálního oteplování, tj. aby zachránil lidstvo." 
Nu a chemtraily prý nějak souvisí s HAARPem, jenže nám autor neřekl, jak. Ani 
nemohl: tato Alternativa 4 - je už v procesu asi deset let a nemá s chemií absolutně nic 
společného. A na počasí, jak je vidět, také moc vliv nemá, teda ten pozitivní, že ano :-). 
 

 
HAARP  
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Autor se ovšem nemiňuje o Alternativě 5 (můj název) tj. odstranění globálního 
oteplování pomocí povolenek a kreditů, případně snad i poručením větru a děšti. Jak 
geniální! To vše už je vlastně obsaženo v samotném názvu: "globální", což přeloženo z 
latiny, znamená defakto "kulový". A to je přesně to, co z toho bude lidstvo nakonec mít.  
 

 
Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku  
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Autor : ©Jan Hurych  
Název : TESLOVY ZÁHADY, Díl 12. Závěr  
 
 
 

 
12. Závěr  

 
Mohl bych pokračovat dále a dále, ale myslím, že je to zbytečné a že poslední slovo v 
případu "Tesla" nebude ještě dlouho řečeno. S postupem času, jak přibývají nové 
vynálezy a technologie, si budeme prostě muset zvyknout na to, že někdo řekne: "ale s 
tímhle už přišel Tesla v roce..." Vtip je v tom, že Tesla už má tolik zásluh, že ty nové 
nepotřebuje, to jen někteří autoři se tím snaží udělat zajímaví. 
 
Není ani třeba pěstovat kult Teslovy osobnosti: byl to člověk skromný a pokud trval na 
tom, aby něco bylo spojeno s jeho jménem, šlo mu jen o to, sehnat peníze na další 
pokusy. Koneckonců ani to jeho jméno nestačilo, když doba ještě nebyla na něco 
zralá ... 
 

 
Jak už jsem kdesi napsal, v roce 1969 jsem s kolegou zažádal v o patent na řízení 
střídavého zdroje pomocí tyristorů. Zašli jsme jsme v Praze na patenťák, kde nás 
referent, autor kdysi proslulé knížečky "Tranzistorová technika", informoval, že to 
nebude tak lehké, protože jde o ideu a ne o zařízení či technologii. Náš princip pochopil 
ihned, ti chlapíci tam jsou opravdu chytří hoši. Vždyť i Einstein nejprve pracoval na 
patentovém úřadě.  
 
Zatímco jsme přemýšleli, jak to udělat - praktických aplikací bylo dost: kompemzace 
účinníku, řízení střídavých motorů a podobně - tak se najednou jednoho rána objevily 
pod oknem naší univerzity cizí tanky. Po odchodu za moře jsem měl ovšem jiné starosti 
než se starat o nějaký patent. Asi pět let po tom jsem objevil ve světoznámém časopise 
Transactions of IEEE článek, kde byla naše metoda popsána jako novinka nějakými 
indickými vědci. 
 
Nebyl jsem ani moc překvapen - ne, neopsali to, prostě to jen znovu objevili. Později 
jsem se dočkal toho, že se v tom časopise objevil i jeden můj výzkumný článek, ale to 
už zase bylo o něčem jiném :-).  
 
Pokud se tedy některé Teslovy objevy ztratily, není to tragedie. Věřím, že nadejde doba, 
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kdy se na ně zase přijde. Každý objev má svou dobu, kdy nadejde ta pravá příležitost k 
použití té které metody a je celkem jedno, kdo na to přijde. Jde jen o to, zda ta dotyčná 
idea opravdu pracuje a komu to všechno slouží . . .  
 

(konec) 
Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku  
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Autor : ©Karel Šlajsna  
Název : FAUSTŮV SYNDROM    
 
 
 

 
Každý nás jistě ze Starých pověstí českých pana Jiráska zná tu o Faustově domě. 

Skutečný doktor Faust v něm ovšem nikdy nebydlel, dokonce, ani Prahu nikdy 
nenavštívil a dům získal svou nedobrou pověs pravděpodobně díky E. Kellym, který zde 

nějaký čas bydlel. 

 
O tomto velmi zajímavém muži bude ještě řeč. Po něm zde bydlel Mladota ze Solopysk, 

který tu prováděl své chemické pokusy a vyráběl mechanické hračky. V době ještě 
nedávné byla v domě lékárna. 
 

 
Skutečný Johanes Faust se narodil 1490 v 
Knittlingách u Špíru v chudé rodině , vystudoval 
na heidelbergské univerzitě. Zachovalo se o něm 
velké množství historek, které mu připisují to, že 
sepsal smlouvu s ďáblem Mefistofelem s jehož 
pomocí pak létal, léčil lidi, prováděl chiromantii 
apod. Je těžké říci zda měl nějaké paranormální 
nadání, nebo byl šikovným iluzionistou či 
podvodníkem- možná, že vše dohromady. 
Rozhodně byl i velmi vzdělaným mágem, 
protože se přepokládá, že je autorem sedmi nebo 
až deseti grimoárů (třeba Magia innaturalis), 
pojednávajících o katalogizaci a vyvolávání 
duchů. Právě spojenectví s ďáblem mu umožnilo 

snadný přístup na univerzitu a vyšší vzdělání než bylo tehdy pro chudé dítě běžné. 
Nicméně v pozdějším věku ďábla Mefistotela prý využíval též k tomu, aby mu zajistil 
bohatství, dobré jídlo, pití a krásné ženy. Když se blížil konec smlouvy, pozval Faust 
několik svých přátel do hostince v Rimlichu, kde je celý den hostil. V noci přátelé 
slyšeli velký hřmot a ráno našli Faustovu zohavenou a krvavou mrtvolu.  
 
Zmínil jsem se o E.Kellym. Malý podvodník, který byl přistižen při falšování 
dokumentů se setkává s váženým J. Dee . Tento astronom, matematik, astrolog a mág, 
byl v té době poradcem anglické královny. Vyrobil si černé zrcadlo, ale potřeboval 

Johannes Faustus 
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médium. Kelly se mu nabídl a Dee přes něj prý mluvil s andělem Urielem. 
 
Pak společně cestuje do Čech, ale audience u císaře se nepovede a tak hledají štěstí na 
jihu u Rožmberků. Posléze se jejich cesty rozcházejí. Dee cestuje domů, ale na Kellyho 
se usměje štěstí . Stává se císařským alchymistou, kupuje v Praze několik domů, 
dostává šlechtický titul. Jak vysoko vystoupal o to příkřejší je jeho pád. V souboji( byly 
zakázány) zabíjí císařského úředníka, dostává se do vězení. Císař za propuštění žádá, 
aby mu Keely prozradil tajemství výroby zlata. Přichází na řadu i mučení. Kelly prchá, 
ale při útěku si zlomí nohu. Dostává se mu sice císařského odpuštění, ale ne na dlouho. 
Za čas je ve vězení znova. Znova útěk a i napodruhé zlomená noha. Zoufalý Kelly 
nakonec vypije jed, který mu do cely propašuje manželka… 
 
Proč o tom píši? Všimněte si jak je osud těch dvou podobný! Obyčejný muž z chudé 
rodiny, jehož hvězda slávy stoupá náhle prudce vzhůru a pak, když je již téměř na 
vrcholu přichází pád. 
 
Další příklady? 
Jakub Horčický, první historický doložený majitel tajemného Voynichova rukopisu. 
 
I on pocházel z chudé rodiny a začínal jako kuchtík u jezuitů, kteří mu dali vzdělání. 
Pak se stává učedníkem lékárníka Schaffnera a pak již postupuje: Správce zahrad v 
Klementinu, dále na Hrad k císaři do jeho alychmistických laboratoří. I jemu se dostává 
šlechtického titulu "z Terpence". Rychle bohatne, půjčuje i císaři a dostává do zástavy 
město Mělník. Stává se tam hejtmanem s téměř neomezenou mocí. Pronásleduje 
protestanty a shrabuje jejich majetek. Ale i tady se karta náhle obrací, k moci se 
dostávají jeho protivníci a on se ocitá ve vězení, jeho majetek je rozkraden a on musí 
odejít do exilu. Po bitvě na Bílé hoře se sice nakrátko vrací, Ale už je jen stínem 
bývalého zpupného bohatce a po údajném pádu z koně na následky zranění umírá v r. 
1622.  
 
Ostatně i J.Dee po svém návratu do Anglie nachází svou milovanou knihovnu 
vypálenou a místo u ocenění zásluh u dvora umírá brzy v chudobě. 

…………………………………………………….. 
Jakoby historie psala životy těchto mužů přes kopírák jen s malými obměnami. Jistě by 
jsme v dějinách našli dost dalších příkladů. 

Ostatně i v nedávné minulosti by jsme objevili nejednoho člověka, který trpěl 
Faustovským syndromem. Jen vzpomeňte na bezvýznamného desátníka se směšným 
knírkem, který se náhle vynoří jakoby odnikud a stane se modlou národa, aby o to 
ubožeji skončil. 
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Co se to děje? Proč se osudy některých lidí opakují stále znova a znova? Opravdu 
uzavřely pakt z nějakou temnou silou, která je pak stáhla dolů do hlubin? Nebo jen 
přecenili své síly,což je zahubilo. Nebo jde o náhodu? Karma? Převtělování? 
 
Ostatně to není jediná záhada dějin. I některé události jakoby se cyklicky vracely zas a 
znova v určitých obměnách. 
Abych nechodil příliš daleko připomenu jen osudné osmičky v dějinách českého národa. 
Jen namátkou: 1918,1938, 1948. 1968, jen 1989 jakoby se této řadě vymykal, ale i tady 
je souvislost: 
 
1938=1+9+3+8=21=2+1=3 
1938=1+9+6+8=24=2+4=6 
1989=1+9+8+9=27=2+7=9 

Neznám odpověď na všechny ty otázky, které jsem tu položil a ke kterým by se jistě 
daly přidat další, ale jistě mám pocit, že se tím dostáváme k jádru věci k otázce: Proč je 
vše kolem nás takové jaké je? 
 
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
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Autor : ©Jan B. Hurych  
Název : KOMENTÁŘ K POZNÁMKÁM R. FIRTHA, DÍL 9,10.  
 
 

 
 
Toto je náš komentář k textům Richarda Firtha, jednoho z VM badatelů. Současná 

stránka pana Firtha na AT&T už neexistuje, ale na linku 
http://www.dcc.unicamp.br/~stolfi/voynich/mirror/firth/ dokumenty najdete. Dnes 

končíme, s díly 9 a 10.  
 

DÍL 9: Paralelní slova. 
 
 

Robert Firth Náš komentář 
Autor sledoval sledoval 
samohlásky ve VM (pokud tam 
ovšem jsou :-) a jaký vliv mají 
ligatury (znaky pro různé 
kombinované zvuky), používaje 
seznam podle J. Guye Dále také 
zmínku paní Dˇ'Imperio o 
záhadném písmenu "4" - 
vyskytuje se totiž pouze na 
začátku slov a to ještě jen před 
písmenem "o". Asi se jedná o 
předponu, protože slova, 
začínající "4o- " mají ekvivalent 
s "o-" 
např: (číslo v závorce je počet 
výskytů)  
 
4o8aiiv [10] o8aiiv [22] 

4olp9 [23] olp9 [31] 

4olpaiiv[18] olpaiiv [25] 
4olpox [18] olpox [24] 

 
Vysvětlení? Možná, že je to 

Pokud jde jen o určitou vědeckou klasifikaci a názvy 
(jako třeba medicinální latina) tu prostě začínají s 
"4", tak bychom se z toho mohli něco dozvědět. Je-li 
to ovšem umělý jazyk, jsem od vyřešení ještě dál, než 
předtím :-(( 
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DÍL 10:Poznámky a návrhy. 
 
 

předpona jako "an" (řecká) nebo 
"et" ( latinská, dnešní "&", 
prostě české "a"). Ale proč jen u 
uvedených slov - to ho zaráží.

Podobně "ocásek" nad znakem, 
který vypadá jako dvě spojená 
"c": 
 
c't9 [51] ct9 [102] 

c'taiiv [12] ctaiiv [37] 
c'tc9 [32] ctc9 [54] 

c'tcc9 [18] ctcc9 [15] 

c'to [83] cto [37] 
c'to89 [12] cto89 [28] 

c'to8aiiv [10] cto8aiiv[18] 
c'tox [92] ctox [214] 

c'to2 [65] cto2 [146]

 

Autora zcela správně fascinuje pravidelný výskyt. 
Prý: "30% of the words get modified, for every one of 

6 words - tomu jaksi nerozumíme: asi míní 30% (z 
celého slova) je modifikováno, pro každé jedno ze 
šesti?

Autor na to nemá hypotézu, jen tvrdí, že to popírá 
hypotézu o umělém jazyce nebo "levém 
faktorování" ( co to je?) či "stromové struktuře" jako 
je třeba "Dewey decimal classification" nebo"Real 

Character of Wilkins". Stromová struktura tvoří slova 
tak, že priorita je na prvním písmeně, menší na 
druhém, atd. Pan Firth je lingvista, a navrhuje, že toto 
by mohlo být základem "vojničiny" (voynichism, tj. 
jazyk VM), ale na druhé straně popírá, že by to byl 
jazyk synthetický (tj. umělý). Pro nás ale může tato 
statistika naopak potvrzovat, že jde o nějaký kód, 
případně nuly (o nulách více v D12). 

Na stránce f82v je prý 14 štítků u 
obrázků, z nichž se 8 opakuje 
vedle v textu. A jsou to právě 
slova počínající "4". 

To by potvrzovalo náš odhad, že text k obrázkům má 
opravdu smysl - ale ještě ne to, že je  to prostý, 
nezakódovaný text! Pokud jde jen o určitou vědeckou 
klasifikaci a názvy (jako třeba medikální latina) 
prostě začínají s "4", tak bychom se z toho mohli 
něco dozvědět. je-li to ovšem umělý jazyk, jsem od 
vyřešení ještě dál, než předtím :-(( 

Robert Firth Náš komentář 
1) Korelace písmen : Currier prý 
našel závislost mezi posledním 

1) V češtině je to převážně jen zvukově: např. 
"v" na konci slova se někdy vyslovuje jako "f", 
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písmenem slova a začátkem dalšího 
slova - a tvrdí, že neexistuje takový 
přirozený jazyk. R. F. souhlasí s 
korelací, ale tvrdí, že takový jazyk 
existuje. Mnoho jazyků právě mění 
výslovnost dalšího slova podle 
koncovky předcházejícího a některé 
jazyky, jako welština mění i písmena. 
Jiný příklad: změna anglického 
neurčitého členu "a" na "an" před 
samohláskami. Podobně se "my" mění 
na "mine". R.F. pochybuje, zda je to 
tak neobvyklé a zda můžeme usuzovat 
z následku příčinu. Poznámka R.F.: to, 
že se na začátku vět vyskytují některá 
písmena častěji, je normální zjev. 

"bez" se píše před souhláskou jako "beze" - ale 
ovšem i vyslovuje! Sama fonetika ještě není 
gramatika (někde ano, např. "di" a "dy", ale to 
se vyslovuje různě jen v češtině, ne už v cizích 
slovech, např. "direktiva"). Je možné, že 
některé jazyky jdou ještě dál, ale podobně jako 
už jsme řekli dříve, může jít i o kód. Co se týká 
příčin: víme, že při skloňování se mění 
podstatné jméno podle použitého slovesa: např. 
"dáti - komu", viděti - koho", atd. jedná se 
vlastně o různé přípony a chtělo by to sledovat 
dvojice slov dále, za předpokladu, že skladba 
věty je jednoduchá, tj. že předmět okamžitě 
následuje sloveso, tak by se mohla přibližně 
určit slovesa a podstatná jména.

Ještě jedna zajímavá věc, které jsem si všiml - 
proboha, snad ne první ze všech? :-) - VM 
nemá žádné tečky za větou! Dokonce ani ne 
čárky, ale ty nejsou tak důležité: zmatek 
způsobený nedostatkem čárek je jistě menší než 
když neznáme konec věty! Vysvětlení je prosté: 
nová věta začíná na další řádce po větší mezeře 
mezi řádky, takže vypadají jako celý odstavec. 
Když na to pomyslím, věty ve VM jsou vlastně 
extra dlouhé, že by teorie kódu a nul přece jen 
platila? Začátek věty je také označen "velkým" 
písmenem (zda je to velké písmeno, to není 
jisté, ale rozhodně je začáteční písmeno 
napsáno jako větší). Pokud se opravdu jedná o 
kód, pak prostě tečky nepotřebujeme, spíše nám 
moc vyzrazují :-)!  

2)Potřeba srovnání: 

Ohledně teorie pana Guy o dialektu, je 
třeba srovnat VM se základními 
dokumenty evropských národů a to 
pro různé dialekty- je to lepší, protože 
pak budeme mít pracovní statistiku, ne 
jen odhady. 

2) Jak R.F. sám říká, je to pracné. My se 
domníváme, že i poněkud nadbytečné: pomůže 
nám to snad najít jazyk? Zvláště když ani 
nevíme, co jsou písmena a co složeniny? 
Nejprve je třeba zaútočit na základní otázky.
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3) Řádky:

R.F. si nemyslí, že se jedná o poezii a 
že řádky mají svou funkci - některé 
běží a  do konce, jiné jen k obrázku a 
podobně.  Je ovšem možno napsat 
báseň do jednoho dlouhého řádku . . .

3) Souhlas. Jen člověk, který nikdy nečetl 
poezii, by mohl tvrdit opak. Výjimkou by bylo 
snad je "dada" nebo tzv. "poezie v próze", tj. 
próza s poetickým obsahem :-).

4) Písmena: 

R.F. jasně dokazuje, že písmo bylo 
psáno "brkem", kterým se špatně píše 
do kopce: proto jsou čáry "nahoru" 
spíše v oblouku a "o" je psáno jako 
dva obloučky.  Nadhazuje, že písmo 
mohlo být tak vytvořeno, aby se dalo 
psát "brkem" lehce. Egyptské písmo 
bylo např. navrženo tak, aby se dalo 
psát rákosem.

4) Souhlas. I pan Prinkle např. na své stránce 
(viz naše str., Reference) při důkazu proti 
"číslování stránek VM Johnem Dee" píše perem 
osmičku jedním tahem (jinak je ovšem jeho 
důkaz správný: J. Dee nepsal tak, jak jsou 
číslovky ve VM, navzdory anglickým 
expertům :-). Není nijak překvapivé, že autor 
VM si složil svou abecedu tak, aby mohl psáti 
perem - ničím jiným se už tehdy nepsalo a jistá 
plynulost a krása písma ukazuje, že sám už také 
nepsal starou gotikou, ale tou moderní, patrně 
ze 16 století (viz obr. na naše diskuzi D12). 

5) Slova: problém je, zda mezery 
mezi slovy jsou přesně to, mezery 
mezi slovy. Jestli ano, pak znaky pana 
Guy jsou neplatné, a "pokud ne, tak 
jsem (R.F.) dělal celou práci o 
příponách a předponách zbytečně." 
R.F. uznává, že si není jist ani svou 
ani Guyovou teorií a že měl 
postupovat jinak: nehledat společné 
známky, ale rozlišující. Podle toho 
navrhuje tyto hypotézy:

 
S1W1: Mezery rozdělují slova 
S2: Mezery neoddělují slova, ale jsou 
vsunuty podle určitého pravidla (např. 
vždy po "9")  
S3: mezery jsou vsunuty náhodně, jen 
aby pletly  

5) Náš názor: 
S1W1: Mezery rozdělují slova - možné, ale 
slova příliš krátká! 
S2: Mezery neoddělují slova, ale jsou vsunuty 
podle určitého pravidla (např. vždy po "9") - 
možné, ale kde jsou ta druhá pravidla? Pokud je 
"9" nějaká koncovka či přípona, pak to není 
žádné pravidlo: koncovka prostě končí slovo :-
). 
S3: Mezery jsou vsunuty náhodně, jen aby 
pletly - také jsme to jednou navrhovali. 
W2: Rozdělení slov je indikováno v textu nějak 
jinak - asi sotva, nic se nenašlo 
W3: Rozdělení slov není v textu indikováno - 
také jsme to jednou navrhovali. 
 
R.F. si asi neuvědomuje, že S3 a W3 mohou být 
jedna hypotéza a tak nemůže S3 jen tak lehce 
vyloučit. R.F. věří, že máme dost důkazů, 
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W2: Rozdělení slov je indikováno v 
textu nějak jinak 
W3: Rozdělení slov není v textu 
indikováno 
 
Hypotézy S můžeme zkoušet tak, že 
se soustředíme na mezery, hypotézy 
W tak, že ignorujeme mezery. R.F. 
věří, že máme dost důkazů, abychom 
odmítli hypotézu S3. Také můžeme 
zkoumat četnost výzkumu podobných 
slov u štítků a textů. 

abychom odmítli hypotézu S3 - to zřejmě na 
základě jeho práce s předponami a příponami. 
Co když to jsou ale "nuly"? Nezapomeňme, že 
R.F. je odborník na jazyky, Currier zase spíše 
na kódy. R.F. prostě apriori usuzuje, že jde o 
"čistý text" a proto ho rozebírá jako 
jazykozpytec a proto vůbec kódy neuvažuje. 
Ačkoliv bychom dávali přednost jeho přístupu, 
nemůžeme kódy předem eliminovat. Jeho 
zákonitosti přípon mohou být docela dobře 
zákonitosti nul. Tomu by odpovídala i enormní 
délka vět, rozšířených o velký počet nul. Navíc 
neuvažuje další možnosti u S2: víme, že nuly 
mohou hrát třeba i roli nějakého písmena (nebo 
i více, jedná-li se o mřížku!). Podobně mezera 
mohla určovat něco jiného: například klíč. 

6) Záblesky naděje 

R.F. je přesvědčen, že Brumbaugh se 
mýlí, už proto, že nadělal příliš mnoho 
chyb. Srovnejme VM eleganci s 
kostrbatým překladem B., který na 
tom pracoval tolik hodin. R.F. chápe, 
že to není vědecká námitka, ale jen 
estetická. Dále to prý dokazuje dvě 
věci: VM byl psán, aby byl čten, ne 
dekódován a měl být jeho čtenářům 
něco jako prostý text (plain text) a 
dále, že to není unikát, ale jediný 
přežívající exemplář - kde jinde by se 
získala tak velká praxe v jeho psaní?

6) Souhlasíme s tím, že Brumbaughův překlad 
není řešení, vše ostatní je ale jen zbožné přání: 
To, že se zachoval jen jediný exemplář, sice 
nedokazuje, že nic jiného nebylo ve 
"vojničtině" napsáno, ale matematická 
pravděpodobnost toho, že se nic jiného 
nezachovalo, je mizivá - byl by to první příklad 
v dějinách :-)! Podobně to, že VM byl určen i 
jiným osobám - možné to je, ale dokázat to 
nejde. Naopak je jasné, že ho uměl číst autor a 
pokud je VM psán kódem, je jisté, že byl určen 
jen nepatrnému množství čtenářů: opět, autor 
vychází ze závěru a snaží se ho dokázat zpětně. 
Jinými slovy: je zaujat stejně, jako my, jenže 
opačně :-). < 

7) Záblesky naděje (2): Naděje 
spočívá v nálezech pana Guy a celé 
skupiny, takže dnes máme daleko víc 
informací, což nám zabrání uchýlit se 
od správné cesty. Také počítače nám 
prý hodně pomohou (psáno v roce 
1992!). 

7) Víra pana R.F. se nesplnila - dnes většina 
hlavních členů zmizela do neznáma (alespoň 
soudě podle Netu), patrně proto, že základní 
hypotézy byly příliš dogmatické a nepružné. 
Patrně to bylo i tím, že i druhá naděje - počítače 
- zklamaly na celé čáře. Nu ony nezklamaly, 
spíše jen naděje, že počítače budou myslet za 
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Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
 

lidi :-). Statistika je totiž jen nástroj a kdo 
někdy dělal v přírodních vědách, ten ví, jak 
lehce může člověka zavést. U počítačů tomu 
říkáme "garbage in - garbage out" (nesmysl na 
vstupu - nesmysl na výstupu). Jinými slovy: 
máme tu variantu starého vtipu: utrhneme-li 
kobylce všechny nohy a zapískneme, pak 
nevyskočí - to prý dokazuje, že kobylka slyší 
nohama :-). 
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Autor : ©Karel Šlajsna  
Název: ĎÁBEL NEMÁ RÁD KONKURENCI (Čárlí Šín, 7.)  
 
 
 

 
Není-li tvůj Bůh Bohem,  
pak je to Ďábel.  
 
Pierre de Lasenic  
 

Kapitola I. 
 

Den byl jeden jako druhý. Ráno jsem naklusal do 
své kanceláře, pil jedno kafe za druhým a ze 
zápisníku škubal listy, muchlal je a trefoval koš v 
druhém rohu místnosti. Musím se pochlubit, 
dosahoval jsem docela slušných výsledků.  
Dveře se rozlétly a dovnitř vrazil mohutný chlap, 
tělo samý sval měl natřené olejem tak, že se lesklo 
jako zrcadlo. Chlupaté vysoké boty, leopardí slipy, 
kovové zpevňovače zápěstí a dlouhý meč pověšený 
na zádech.  
 
„Připrav se na smrt, černý mágu!“ zaječel.  
Takovejch vypatlanejch blbců v těch dobách lítalo 
po světě stovky.  
„Tak jo,“ povídám a trefil ho papírovou koulí 
doprostřed čela.  

Zarazil se: „To bylo nějaké kouzlo?“ ale pak pokračoval, „Udeřila tvá poslední hodina 
černokněžníku!“  
 
„Opravdu?“ opáčil jsem a vytáhl přesýpací hodiny.  
„Co je zas tohle? Ďábelský vynález? Magický artefakt?“  
„Ne přesýpací hodiny. Říkals, že je to má poslední hodinka.Tak si ji chci užít.“  
„Nevěřím ti. Chceš mě očarovat, ale já mám zázračný amulet a jsem barbar Derek, 
zničil jsem už devět měst.“  
„ To je zajímavé, možná bych měl pro tebe príma kšeft na asanačním oddělení. Mohl 
bys vyhánět lidi z domů, bourat jim je a ještě za to brát peníze.“  
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Nastalo dlouhé ticho. Barbar nakrčil své nízké čelo v usilovném přemýšlení. Posléze se 
po delší době zeptal: „ Bude taky plenění a znásilňování?“  
„Plenění slíbit mohu a znásilňování nebude potřeba, ženy se ti sami pohrnou do náruče.“ 
 
Barbar se rozzářil: „Opravdu?“ a v širokém úsměvu odhalil trosky zažloutlých zubů. 
„No jasně!“ ujistil jsem ho pevně, „ jako bych to viděl. Možná budeš mít i několik holek 
najednou,“ přisadil jsem si.  
 
„Fakt jo? Hmmmmmm…“ adolence si říkal?“  
„Asanace.“  
„Ananasance… to si budu pamatovat,“ dumal, už zapoměl proč původně přišel. 
Odcházel, ve dveřích zavadil o vysokého štíhlého elegána a zcela proti svému zvyku 
místo toho, aby se vecpal do dveří, mu dal přednost.  
 
Tohle byla zas úpln ě jiná sorta. Černé lesklé vlasy, které ale nikdy nepoznaly 
brilantinu, pěstěný vous, drahý oblek, kravatu úzkou jako užovka a ručně šité boty z 
nilského krokodýla. Usedl, hodil nohu přes nohu, upravil si puky, manžetu rudé košile a 
na malíčku se mu blýskl skvostný diamant. V ruce se mu v mžiku objevil již zapálený 
drahý doutníček. Labužnicky potáhl a zavrtal do mě hypnotický pohled. Jenže na mě 
tohle neplatí, to by spíš zhypnotizoval skříň zamnou.  
 
Tak jsme na sebe chvíli zírali, až on to posléze vzdal.  
„Hm…ehm, myslím, že není třeba abych se představoval..“  
„ Vy jste…..?“  
 
Přerušil mne rázným gestem ruky.  
„No ne, já jen abych měl jistotu.“ blufoval jsem.  
„Ah tak, co v jiné podobě?“ Vzduch se zavlnil a na jeho místě seděl pohledný mládenec 
ve šviháckém operetním lesnickém oblečku s nezbytným tralaláčkem.  
 
„Hmm“, ocenil jsem to nenadšeně, „tohle už myslím trochu vyšlo z módy.“  
„Tak radši něco jiného?“ nabídl a opět se změnil. Tentokrát tu proti mně seděl nechutně 
smradlavý chlupatý tvor se zakroucenými rohy, který v rukou zálibně hladil svůj 
kravský ocas.  
 
„Hezká kreace,“ ocenil jsem, „Máte ještě něco v zásobě?“  
„UH“ , prohlásil a změnil se do původní podoby, „Trocha obdivu by nezaškodila. 
Předpokládal jsem, že nejlepší z Merlinových učedníků to ocení.“  
„Já bych spíš ocenil, kdyby jste už konečně vybalil, co tu chcete a pak za sebou zavřel 
dveře zvenčí.“  
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Neurazil se, instituce, ke které náležel, byla zvyklá na to, že je někdo vyhazoval třeba 
desetkrát a oni se vraceli i po jedenácté a zdárně předstírali, že přišli poprvé.  
 
„Je mi to trapné přiznávat, že tak mocná organizace, jako ta naše, má problém, ale je to 
tak. Když v roce 1999 sestoupil z nebe velký král hrůzy, vypadalo to, že vše bude v 
pořádku, ale velmi brzy se ukázalo, že to byla zásadní chyba, protože s ním přišlo na 
Zem i velké množství dalších temných bytostí a naše administrativa nebyla schopna je 
všechny alespoň monitorovat, natož pak řídit, nehledě k tomu, že mnohé odmítali naši 
svrchovanost. Začali se tak brzy tvořit frakce na nás zcela nezávislé s vlastními plány a 
členskou základnou. V současné době se některé cítí být již tak silné, že ne sice zcela 
otevřeně, ale jasně deklarují svou nezávislost a vlastní koncepci zla.  
 
Problém je v tom, že teoreticky by jsme je měli podpořit, ale fakticky to nelze, 
vzhledem k tomu, že je to konkurence, kterou nemáme rádi. Nemůžeme tedy proti nim 
nic oficiálně podniknout, to bychom pomáhali silám Dobra, to by dobrému jménu naší 
firmy neprospělo. Je to zapeklitá situace…“  
 
„Chápu,“ pokýval jsem, „ musíte si udržovat zlou pověst co?“  
„Přesně! Proto jsem tady.Vy jako čaroděj jste uprostřed na půli cesty a jste jednotlivec 
na kterého se neupíná téměř žádná pozornost. Mohl by jste pro nás pracovat 
nenápadně.“  
„Pomáhat velkému zlu potřít menší? To zní…“  
„Paradoxně co?! A lákavě,“ a usmál se, ale byl to úsměv žraloka, který se už-už chystá 
pozřít oběť. Mé synapse se spojily a kdesi vzadu v mém mozku zablikalo varovné 
světélko.  
 
„Pochopitelně budete mít veškerou naší logistickou podporu a výše honoráře není 
podstatná,“ vstal na znamení, že rozhovor je u konce a jakoby nečekal, že by mohl být 
odmítnut. Smetl neviditelné smítko ze saka a byl pryč. Tyhle snobské způsoby mě 
dicinky pobavily.  
Zůstal jsem sám jen se svými myšlenkami a převracel ten návrh stále dokola, ale stále 
jsem si nebyl jist, co přesně mi na tom vadí. Tak jsem proseděl zbytek dne, přehrával 
jsem si to zas a znova a užíral se.  
 
Nakonec jsem to vzdal a šel domů. Na podlahu jsem nakreslil kruh, do něj pentagram a 
na jeho vrcholy znaky pěti géniů, vstoupil dovnitř a kruh uzavřel.  
Udělal jsem krok a rázem jsem šel v patách Cortezových žoldáků, další krok a viděl 
jsem jak slepý mládenec kreslí do písku před Karlem IV. litery ukazující jeho 
budoucnost. Další krok a v dáli vidím mohutné věže hradu Avalon a stojím u 
posvátného dubu u Merlinovy jeskyně. Vaří cosi v kotlíku, kyne mi abych si sedl a 
šibalsky se usmívá.  
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Tak jako vždy, ví víc než dává najevo, ale dnes oproti svému zvyku jde přímo k jádru 
problému.  
„ Takže co říkáš té nabídce?“  
„Ano, zdá se to být výhodné, ale je v tom nějaký háček, jen nevím jaký.“  
„A co máš v hlavě místo mozku?“ láteří a já vím, že je to jen naoko.  
„Už by jsi je přeci mohl znát. Jistě- je to výhodné, ale pro ně. Pomůžeš jim likvidovat 
slabé, aby silní byli ještě silnější? Uvědom si, že tyhle vnitřní rozbroje oslabují jak slabé 
tak i silné. Caesar v Galii dokázal zvítězit jen proto, že se mu povedlo udržovat 
nepřátelství mezi jednotlivými keltskými kmeny.“  
„Možná bych to měl odmítnout.“  
 
„To nejde,“ obořil se na mne, „ Jednak by si našli jiného, ještě většího moulu než jsi ty a 
jednak by jsi se stal jejich terčem a štvali by tě jak divou zvěř. Tohle je nabídka, kterou 
nelze odmítnout.“  
 
Moje nálada klesla na úroveň bodu mrazu, ale Merlin mi podal číši jiskřivého 
španělského vína a vysvětloval dál: „ Mají tě za hloupého, tak jim ho předveď ne?!“  
 
To víno bylo zabiják, chutnalo tak sladce, ale druhý den jsem měl hlavu jak spojené 
ocelárny. Vyšel jsem se projít, abych se dal trochu dohromady. Najít nějaký ten 
čarodějnický spolek nebo sektu provozující kouzelnické rituály či vyvolávající 
některého z velkého pantheonu bohů, to by nebyl problém. V každé ulici by jste jich 
našli několik.  
 
Nakonec jsem zakotvil ve svém oblíbené hospodě U havrana. Po několika schodech 
dolů a pak úzkou uličkou do malého baru, kde neřičela moderní hudba ani tu nebyl 
žádný program. Světlo tu bylo tlumené, protože ti kteří se tu scházeli probírali 
záležitosti, které světlo nerado.  
 
Pak do lokálu vplula nádherná ženská bytost, která jakoby vypadla z erotických snů 
mnoha mužů. Štíhlý pas, oblé boky a krásné poprsí. Doprovázel ji naditý mládenec, 
který tvarem připomínal fortelnou kredenc a pravděpodobně měl i podobnou inteligenci. 
Kdysi, když byla Lidie ještě malou hvězdičkou, pořídila si, jak bylo tehdy v módě, starý 
hrad, ale brzy přišla na to, že ji podvedly, protože se po něm prohánělo nejmíň tucet 
duchů.  
 
Než se mi podařilo je vystrnadit, tak jsme se tak trochu sblížili, ale ona pak dostala roli 
ve slavném muzikálu a mladý začínající čaroděj už jí byl málo, takže mě překvapilo, že 
když mě uviděla, hned se ke mně hnala s radostným výkřikem, vlekouc svou gorilu za 
sebou.  
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„Tebe bych zrovna potřebovala! Vlastně jsem tě hledala a počítala jsem s tím, že tě 
najdu v nějakém takovémhle pajzlu. Prolézáme je už celý večer, viď Maxíčku?“  
„Hmm“ kývl Maxíček prkenně. Kdyby nebyl tak obrovitý, vypadal by jako pimprdlový 
Škrhola.  
 
Tál jsem pod jejím pohledem jako sníh pod jarním sluníčkem. My muži jsme sice silní, 
ale sotva se na nás usměje pohledná žena, stávají se z nás pitomci, kteří zaměňují svá 
přání za realitu a ztrácejí zcela soudnost.  
 
Z normálních mužů se stávají rytíři, kteří jsou ochotni trmácet se pro svou dámu přes 
půl světa, zatímco ona jim doma nasazuje parohy tak velké, že by s nimi vraty neprošel. 
Jdou ochotni vrhnout se do boje proti tlupě nepřátel, na které ona mu ukáže svým 
něžným prstíčkem a nechat se s přiblblým úsměvem rozsekat na fašírku. Ani já na tom 
nebyl lépe a snaživě jsem kýval a úplně zapomněl, jaký úkol mi dal Mefistoteles.  
 
„Maxíčku, pejsánku, to je ten hodný čaroděj Čárlí Šín o kterém jsem ti toho tolik 
vyprávěla,“ a vinula se k němu jako břečťan.  
 
„Ééééé“ pokusil se něco namítnout obr. „Ale ty můj medvídku, ty už se nepamatuješ?“ 
doprovázela svou řeč mnoha úsměvy, hlazením a vlněním se kolem něj.  
„Hmmm,“ řekl opět Max. V duchu jsem konstatoval, že má velmi bohatou slovní 
zásobu. Ostatně to nebylo ani zapotřebí, byl jen módním doplňkem Lidie, asi jako 
náušnice v uchu.  
Nicméně, když jsem si uvědomil, jak s ním manipuluje, ihned mi hladina testosteronu 
klesla na normál: „ Co to bude tentokrát?“  
 
„Víš, když jsem kupovala svůj hrad, tak mě to, že jsem tam měla duchy opravdu rušilo, 
ale když jsem přišla do společnosti, zjistila jsem, že mít hrad bez ducha je společensky 
neúnosné. Nemůžu tam pozvat ani žádnou společnost, když by je o půlnoci nepřišel 
pozdravit žádný duch.“ štěbetala sladce.  
 
Jen jsem si povzdychl a pomyslel na to,že poltgajsti jsou naprosto neovladatelní nejsou 
to žádná domácí zvířátka s růžovou mašlí na krku, která na požádání podávají pacinku.  
 
„Nemohl by jsi mi je přičarovat zpět?“ ale hned si sama odpověděla „Ovšemže mohl! 
Vždyť jsi velký a mocný čaroděj, že jo? Bude to pro tebe hračka.“  
Zamávala řasami a vykouzlila ten nejsvůdnější a všeslibující úsměv o síle 100 KW.  
 
Já naopak zahrál totálně zamilovaného a zacukroval: „ Jistě má drahá přítelkyně, víš, že 
jsem hotov splnit tvé přání.“ Oba jsme byli spokojeni, jen Maxík se na mě zamračil a 
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jeho pohled věštil nebezpečí úrazu, pokud bych se k jeho milované chtěl přiblížit trochu 
více. Což jsem nechtěl. Každý z nás byl v té chvíli přesvědčen o tom, že se bude hrát 
podle něj, ale netušili jsme, že noty již byly napsány jinak.  
 

Kapitola II. 
 
Nejlepší způsob jak se dostat do problému je vyvolat ducha. 
Nejlepší způsob jak se dostat do velkých problémů je vyvolat více duchů. Čárlí Šín  
 
Ačkoliv k evokaci čaroděj nepotřebuje v zásadě nic co by nenašel na místě samotném, 
vlekl jsem sebou k Lidíi kufr plný harampádí, jen abych udělal patřičný dojem. 
Pohodlná asfaltová silnice končila, jak tradice velela, v malé podhorské vesnici, kde na 
mě před místním hostincem již čekal černý kočár tažený čtyřspřežím černých koní s 
kočím v černém s vysokým cylindrem.  
 
Jakmile jsem kufr dotáhl do kočáru, kočí práskl bičem a povoz se vydal na cest plnou 
výmolů a ostrých zatáček, kde z jedné strany byla příkrá skála a z druhé hluboká rokle.  
Hrad nebyl původně moc velký, ale Lidii se podařilo sehnat z výprodeje řadu filmových 
efektů a tak zvenčí vypadal impozantně. Všude samé věžičky se spoustou vlajek, zubaté 
hradby se ježily děly a v oknech plálo světlo, do dálky se rozléhal hluk ryčné hudby a 
hodujících hostů.  
 
Lídie byla někde na natáčení exteriérů a svého Maxe měla ssebou a tak na hradě bylo 
jen několik služebných a já měl volné pole působnosti.  
Když jsem tam byl poprvé, tak jsem se věnoval spíše půvabům paní domu, než své 
prácí, kterou jsem tím pádem odfláknul. Hrad jsem totiž zbavil duchů tím, že jsem jim 
všechny přístupy zapečetil a zabránil jim tak se manifestovat. Dalo se tedy snadno 
odhadnout, že pokud bych je prostě otevřel, setkal bych se s ne zrovna přátelsky 
naladěnou společností.  
 
Rozhodl jsem se tedy postupovat opatrně a otevřít jen jeden vchod. Zavrhl jsem 
zbrojnici, protože v ní bylo spousta ostrých předmětů i knihovnu, kde zvláště okované 
svazky mohly být nebezpečné.  
 
Pro jistotu jsem si vybral odlehlou místnost zcela prázdnou a nepoužívanou.  
Vytvořil jsem si osobní ochranu, našel své původní kouzlo a zrušil ho.  
Bývalo zvykem, že se na jednom místě materializoval vždy jen jeden duch a tak jsem 
byl překvapen, když se do místnosti začaly hrnout jeden za druhým. V té chvíli jsem byl 
vděčen své prozíravosti, že jsem se zabezpečil.  
 
Vedle starověkých bojovníků s dřevěnými kyji, tu byli do železa zakutí rytíři, dámy se 
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špičatými klobouky, vysokými parukami nebo v hluboce dekoltovaných šatech. 
Vypadlo to se mnou bledě, protože jsem očekával, že se na mne všichni najednou 
vrhnou, ale oni mi namísto toho začali děkovat a velebit mě jako zachránce. Jeden přes 
druhého se překřikovali.  
 
Malou chvíli jsem to nechápal, ale pak se ozval dunivý hlas odněkud z velké hloubky: „ 
Cítím přítomnost člověka, kterou jsem necítil již celé eony. HA! Kdož jest ten červ 
pozemský? Proč již neleží v prachu u mých nohou a nelíbá lem mých střevíců? A kde 
od něj mám obětinu? Pojď se mi kořit, přítomnost nehmotných astrálů mě nedokázala 
uspokojit ač se vpravdě tuze snažily!“  
 
S těmihle pradávnými bohy je ten problém, že jsou příliš autokratičtí a sebestřední, 
takže nejsou schopni zaznamenat změny a stávají se dětinsky směšnými. Přistoupit na 
jejich hru není to nejlepší řešení, ale naopak oponence se může též stát pro dotyčného 
fatální.  
„Hm, nějak jsem přeslechl tvé jméno.“ manévroval jsem tedy.  
Jsouť já velký Amon-Thot,“ zahřměl hlas, teď již mnohem blíž. Situace se stávala 
vážnou.  
 
„Promiň, ale nemohu si nějak vzpomenout, že bych o tobě slyšel. Jsi snad jedním ze 
Starých bohů žijících v podzemních prostorách?“ „Ano, ale moji poddaní se proti mně 
spojili, oslabili mě a uvrhli do bezčasu. Nyní jsem se však osvobodil a hodlám se 
navrátit na trůn, který mi právem náleží,“ a jeho hlas rozechvíval okenní tabulky. Na 
nádherně upravené zahradě se začala zhmotňovat stvůra, kterou lze jen stěží popsat,  
„Ano,“ řval, „chci dosednout na nejvyšší pedistal, kde mi všichni ostatní budou vzdávat 
hold a naslouchat mým příkazům, neboť jen já…“ 
Nedořekl, z čista-jasna se nad hradem zjevil černý mráček a z něho zaječel hlas: „Cože? 
Ty nicko!“  
Z mraku vyletěl blesk a v jediném oslnivém záblesku změnil Amon- Tota v hromádku 
popela.  
 
Zvedl se vítr a za doprovodu maniakálního smíchu ho rozfoukal. Mohutná zeď hradu se 
rozpadla, jakoby to byla dětská stavebnice a na hradní zahradu se vřítil válečný vůz 
tažený čtyřspřežím černých kanců s hrozivými kly. Na voze stál mohutný muž oblečený 
do zbroje, která prezentovala půlroční produkci Manessmanových oceláren. Dlouhý 
vous za ním vlál, jednou rukou držel opratě, druhou mával gigantickým mlatem a křičel: 
„Chce se semnou někdo popasovat o trůn všech bohů?“  
 
„Co tu děláš ty bečko zvětralého piva?“ odpověděl mu briskně mrak a zároveň z něj 
vyšlehl další blesk. Wotan však hbitě nastavil stříbrný štít a blesk se od něj odrazil zpět.  
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„HUF!“ ozvalo se a z mraku zbyl jen malý obláček. Wotan se zvrhle zachechtal, hrábl 
kamsi do hlubin vozu, vytáhl soudek, pěstí ho narazil, přiložil k ústům a chlemtal 
pěnivý mok, jenž mu stékal po vousech ostatně již slepený mnoha geologickými 
vrstvami zbytků. Vedle něj se zhmotnila krásná snědá žena dokonalých tvarů, s jen 
nepatrnou tělesnou vadou- šesti rukama. Zakotvila na silákovi svůdným pohledem a 
zacvrlikala: „Hej, ty jseš ale silnej kluk, ty umíš s každým řácky zatočit viď?“  
 
Wotan se jako zhypnotizovaný díval jak se svůdně vlní a bylo opravdu na co se dívat.  
„No jasně,“ prohlásil sebejistě, „Vzal bych tě na malou projížďku. Pak by jsme si mohli 
někde zašpásovat co?“ Její čtyři ruce nelenily a ohmatávaly Wotanovy svaly, zatímco 
on slintal blahem.  
Slunce bylo dosunuto stranou, nebe se otevřelo a objevilo se oko v trojúhelníkovém 
otvoru: „ Někdo se tu pokusil zpochybnit mé božské prvenství?“ zeptalo se nedůvěřivě.  
 
„Jehovo, starej se o ten svůj vyvolený národ smrdutejch pastýřů a dej nám pokoj jo?“  
„Ty pasáku prsatých valkýr, ty tupá horo svalů, jestlipak víš, že tohle je Kálí, bohyně 
žen, které patří všem mužům a její ctnost neváží víc než pírko holubice.?“  
„Impotente,“ vyprskla Kálí, „podvodníku, řezníku!“  
Dírou v hradbách, kterou se vevalil Wotan vpochodoval pestře ozdobený slon a za ním 
osm svalnatých Indů na stříbrném platu neslo nesmírně obézního tvora, který smířlivě 
kýval olysalou hlavou a kynul rukama ozdobenýma prsteny.  
 
Události začaly nabírat na rychlosti. Ozval se znova rachot a zeď se probořila na opačné 
straně než byl první otvor a dovnitř vplul rákosový člun s desítkou veslařů na každé 
straně. Na přídi stál štíhlý muž s hlavou ibise a s rukama založenýma na mohutně 
vypracované hrudi. Za ním na původně vzorně upravenou zahradu proudili další a další 
bohové a bohyně se svou ekipou. Všichni nejprve hlásali své nejvyšší božství, čímž se 
automaticky dostávali do sporu se všemi ostatními.  
 
Nadávky, blesky, prokletí létaly sem a tam. Z nebe padaly žáby, kroupy, krvavé hnáty a 
další svinstvo. Zem se pravidelně otevírala, aby některé bohy pohltila a jiné vyvrhla. 
Mezi tím pobíhali hrdinové, víly, jednorožci, draci a další havěť. Zmatek byl dokonalý, 
všichni bojovali proti všem. Moje jediné štěstí bylo, že jsem to pozoroval z třetího patra 
hradní věže a v tom tartasu si mě nikdo nevšiml, zatímco duchové se zamnou krčily v 
koutku a kňučely strachy.  
 

Kapitola III 
Bůh je Světlo a Tmy v něm žádné není. 
II. Pavlova epištola.  
 
Chvíli se zdálo, že to nebude mít konec, protože ti bozi, kteří v boji podlehli, se vzápětí 
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reinkrinovali a s novou vervou se pouštěli opět do boje.  
Jen Kálí seděla opodál a oproti svému zvyku si jednou rukou upravovala manikúru a 
dalšími žonglovala s uťatými hlavami někoho z doprovodu bohů.  
 
Ti trochu inteligentnější tedy začali své soky expedovat v bezvědomí do bezčasu a tak 
se počet bojujících přeci jen postupem času zredukoval. Ostrý záblesk a hromová rána 
přehlušila všechno a Slunce bylo přitaženo zpět.  
„Co se to tu děje?“ ozval se hlas odnikud.  
Bohové rázem ustali a začali honem jeden přes druhého vysvětlovat a stěžovat si na 
druhé.  
 
Z druhé strany se přivalila Temnota a sladce se zeptala: „Mohu tu být nějak 
nápomocen?“  
„Ne díky,“ odseklo Světlo kategoricky. Začal se dělat vír, sílil, točil se stále rychleji a 
stahoval do svého středy postupně všechny, kteří zbyli na zahradě. Jakmile v něm 
zmizel poslední z bohů, úkaz zmizel a Světlo a Tma se vydaly každý jinam. Jen Kálí 
zůstala, seděla v rohu a senilně se smála. Zahrada vypadal hrozně.  
Tak za tohle mě Lýdie asi nepochválí, myslel jsem si. V nouzi nejvyšší mívám ty 
nejlepší nápady. Otočil jsem se k dosud strachem se chvějící skupince duchů a řekl jim s 
tváří hráče pokeru:  
 
„ Viděli jste to?“  
„Ano, ó velký kouzelníku.“  
„Zachránil jsem vás?“  
Všichni horlivě přikyvovali.  
 
„Výborně!“ zamnul jsem si ruce, „tak můžeme přistoupit k dohodě.“  
Když se Lýdie za tři dny vrátila byla velmi spokojená, když jsem jí představil dva tucty 
zpacifikovaných duchů. Její modré oči se rozšířily údivem a se znechucením obhlédla 
to, co zůstalo ze zahrady.  
„Zkrotit tak velké množství duchů si milá vyžádalo moje velké úsilí. Musel jsem s nimi 
těžce a dlouho bojovat,“ vysvětlil jsem hladce.  
 
„Opravdu?“ Muselo to být hrozné!“  
„Ano, sotva jsem vyvázl životem,“ básnil jsem.  
Jsi můj velký hrdina!“ líbla mě na čelo a Max se ani nezamračil.  
 
Nechal jsem si od ní napsat šek a vydal se na cestu domů. Další den jsem dorazil do 
kanceláře ve velmi dobré náladě.  
Dveře se rozlétly a dovnitř opět vpadl barbar Derek: „ Ty prolhaný černokněžníku! 
Agaro-šance je projekt na zvýšení obilných výnosů.“ a mával taseným mečem  
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„Ne Dereku, asanace. Já ti to radši napíšu,“ vyhýbaje se svištící čepeli, popadl jsem 
tužku a blok. Vyvalil na mě oči a jeho meč zůstal stát uprostřed pohybu: „Ty umíš 
psát?“  
„Jo.“  
„Ale já neumím číst.“ „On už ti to někdo přečte a ukáže ti kam máš jít.“  
Derek vážně pokýval hlavou a sklonil meč. Vstoupila další známá postava. Mefistoteles 
už nebyl tak elegantní jako minule. Studeně se podíval na Dereka a stroze rozkázal: 
„Vodval se bedno steroidů.“  
 
Derek popadl papír a tváře se jako školáček zmizel. „Co to mělo být Šíne?“ začal čert. 
Mělo to znít přísně, ale bylo jasné, že je na tom mizerně.  
„Chtěli jsme je jen malikato pošimrat a ty jsi převrátil polovinu vesmíru.“  
Vytáhl blok a četl: „ Zlikvidováno, deset hlavních bohů, dvacettři menších, patnáct 
polobohů a stodvacet členů doprovodu.  
 
Navíc jsme se na místo dostavili až jako druzí a tudíž jsme to byli my, kdo se musel 
nabídnout k pomoci, která byla ostatně odmítnuta.Tím jsme se dostali do 
podřízeneckého postavení. To je pro tebe špatné Šine, moc špatné!“  
Zacvrlikal mobil. Mefisto ho vytáhl a otráveně se ohlásil: „Prosím?“  
Vzápětí se narovnal, jakoby právě spolkl pravítko.  
„Ano pane! …... Jistě pane! …. Honorář platím ze svého?Ale pane!!!? …….. Jistě, 
souhlasím s vámi, je to má vina …… Všichni z plánovacího dolů ke kotlům? ….. !Já 
taky? ……! Čert čtvrté kategorie? …. Pane, prosím NÉ! ……….. Nástup už zítra?… 
Ano, rozumím. Provedu!“  
 
Mefisto se během hovoru celý propadal sám do sebe a jeho původně snědá pleť byla v 
závěru křídově bílá. Vstal a vypotácel se z kanceláře.  
 

Kapitola IV..  
 
Jen jsem si stačil nalít panáka, hodit nohy na stůl a už tu byl Merlin. Přicházel vždy, 
když měl pocit, že by mé sebevědomí mohlo poskočit do kladných hodnot a hned mě 
začal zpracovávat: „Jako obvykle,že? Sklízíš úspěch tam, kde jsi ani nehnul prstem. 
Uvědomuješ si, že jsi jen malou figurkou v něčí hře?“ A víš, že je mi to fuk? Pro mě je 
podstatné jen to, že jsem ta figurka, která zůstává naživu.“  
 
„Tentokrát,“ usadil mě a vytáhl odněkud láhev červeného a v papíru zabalené uzené 
úhoře.  
„Máš pravdu, ono je lepší nepátrat po tom co člověka v budoucnosti čeká. Minulost již 
není, budoucnost je nejistá a tak pravdivý je jen tento okamžik, který právě žijeme.!  
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Autor : ©Karel Šlajsna  
Název: ŠÍN A POKLAD. (Čárlí Šín, 8.)  
 
 
 

 
Motto: nejlepší je ta magie, kterou nepoužijete.  
 

 
Bylo kalné ráno a mně se vůbec nechtělo vstávat. Dalo mi velkou práci přesvědčit se, 
abych vylez z postele a doklátil se do své kanceláře. Na dveřích mám starý a oprýskaný 
štítek:  
 

 
A moje tělesná schránka na tom není o moc líp. Hlavně po ránu mám pocit, že jsem 
starší než hnědé uhlí.  
 

Už když jsem přicházel, viděl jsem tam na chodbě 
nervózně přecházet mladou ženu v černém. Hned 
jsem se narovnal a pokusil se vypadat jako naprosto 
dokonalý muž. Ten černý kostýmek dělal její 
postavu ještě úžasnější a na obličeji měla krajový 
závojíček, jaký v třicátých letech ve filmech 
nosívaly tajemné osudové dámy.  
 
Předstíral jsem, že nevím, že jde za mnou a začal 
odemykat. Prudce se obrátila, chytila mě za ruce a 
pološeptem se zeptala: „Vy musíte být pan Šín, že? 
Musíte mi pomoct, jsem strašně nešťastná.“  
 
Copak jsem mohl odmítnout, když na mě vrhla 
zničující pohled svých černých očí a nahnula se ke 
mně tak, že mi nabídla nádherný výhled na svá 

poodhalená ňadra?  
Hm, no! Popravdě, taky se moje konto, jako obvykle, právě potácelo těsně nad nulou.  
 

ČÁRLÍ ŠÍN - MAGIE 
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Otevřel jsem tedy dveře a pozval ji dál. Moje kancelář nebyla žádným útulným 
budoárem a tak vyděšena trochu couvla, ale pak sebrala veškerou svou odvahu a vešla. 
Nabídl jsem jí gestem, aby si sedla a viděl jsem, jak  váhá, má-li usednout do náruče té 
koženkové obludy.  Nakonec s výrazem mučednice vystupující na pranýř usedla. Obešel 
jsem stůl, abych si získal odstup, také se usadil a zeptal se:  
„ Čím vám může být má maličkost užitečná?“  
 
„ Jsem Eva Petersonová,“ oznámila, jakoby tím říkala vše a měla pravdu.  Peterson byl 
jedním z těch potrhlých staříků na hrobem, kteří se zamilují do mladé slečny. Jemu bylo 
skoro osmdesát a jí pětadvacet a jejich vztah byl vděčným tématem pro bulvár. Jeho syn 
Olaf si najal soukromé detektivy, kteří vyšťárali na tuhle ženu spoustu svinstva, protože 
ona nebyla žádné nevinné kvítko. Se starým pánem to ale ani  pak nehnulo, naopak se se 
synem pohádal a Evu si vzal.  
 
 Měsíc nato zemřel a ačkoliv  se v tom policie pořádně porýpala, nezjistila cizí zavinění. 
Tohle všechno mi proběhlo hlavou během chvilinky.  
„Můj milovaný manžel mi často říkával, že jsem jeho poklad a že se o mě po své smrti 
postará, a má pro mě připraven také poklad, ale když byla otevřena po jeho smrti závěť, 
nebyla tam o mě ani jediná zmínka. Jsem na mizině. Musíte mi pomoc ten poklad najít.“ 
 
 
„Hm, no dejme tomu, že to zkusím a opravdu se mi podaří něco najít. Pak budete mít 
problém prokázat, že je to přesně to, co vám bylo slíbeno.  A to vůbec pomíjím to, že o 
existenci nějakého depozita víte jen od něj. Nebo snad máte nějaký skutečný důkaz, že 
to nebyl jen slovní slib?“  
 
Vrhla na mě ublížený pohled malého nakopnutého psíka. Vzápětí se ale změnila v 
šelmu: „ Nehodlám vůbec nic dokazovat, prostě až to najdete, tak to popadnu a zmizím 
někam hodně daleko.“  
 
Olafovi právníci si mě podají za napomáhání ke krádeži, myslel jsem si, tohle je ošidná 
věc.  Ale na druhou stranu, byl jsem  přesvědčen a tom, že žádný poklad neexistuje, 
takže mohu bez obav pomoc slíbit.  
 
Řekl jsem jí svou taxu a ona bez váhání vytáhla šekovou knížku a vepsala dvojnásobnou 
sumu.  Její představa o tom jaké je to „ být na mizině“  měla jinou dimenzi než ta, 
kterou mají bezdomovci pod mostem.  
Představoval jsem si to v tu chvíli tak, že se tam budu tak hodinku ochomýtat, pak 
pokrčím rameny a zajdu do banky deponovat šek.  
 
„Pojedete hned?“ ptala se dychtivě.  
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„Ne, musím si ještě připravit nějaké propriety.“  
Byla to pustá lež, ale chtěl jsem získat čas na získání dalších informací.  
 
„ Dobrá, ale zítra v deset tu pro vás bude mé auto.“ zvedla se a ladným krokem laně 
odkráčela.  
Pokud jde o ty informace, můj přítel Horn z bulvárního deníku Stern byl, dalo by se říci, 
ne studnicí, ale přímo jejich gejzírem.  Někdy to co jsem se o něj dozvěděl, byly jen 
plky, ale jindy mezi tím svinstvem ležel i diamant.  
 
Věděl o všem. Když jsem za ním zašel a strčil mu do ruky padesátku, jen na mě 
spiklenecky mrknul a povídá: „ Já si teď na dvacet minut musím odskočit, a ne aby ses 
mi hrabal v témhle té skříni! Obzvlášť složku 23a  nech na pokoji jo?..... a 
mimochodem, kopírka je támhle.“  
 
Bylo toho tam docela dost, však z toho také bulvár vytěžil pěkných pár rádobyseznací, 
ale když jsem si to pak pročítal ve své kanceláři, nenašel jsem nic nového.  Zhnuseně 
jsem to odhodil do koše.  
 
Druhý den opravdu přesně v deset před domem na mě čekalo auto.  
 Místo, kde bydlela se jmenovalo Sluneční pláž. Kdysi to byla nehostinná poušť. Pak 
tam někdo nalezl velké podzemní jezero, navrtal studny a během let si tam pár boháčů 
koupilo rozsáhlé pozemky a proměnilo poušť v kvetoucí zahradu.  
 
U vchodu pro služebnictvo stál bělovlasý černý sluha v proužkované livreji. Bylo vidět, 
že to tu vedou postaru.  S úklonou mi sdělil, že madam nemá čas a mám se pustit do 
práce. Pomalu jsem obcházel dům a shora slyšel tříštění skla a další zvuky jasně 
dokládající, že „ madam“, má právě záchvat zuřivosti.  
 
Dům byl směsicí stylů a vypadal, jakoby někdo vzal tu a tam kousek a tady to pak složil 
dohromady. Poflakoval jsem se tam a prováděl zevling, až jsem se postupně dostal k 
hlavnímu vchodu právě ve chvíli, kdy u něj zabrzdila velká luxusní limuzína, z ní 
vyskákali dva bodyguardi  a  jeden hned otevíral dveře štíhlému mladíkovi. Jak mě 
zmerčil, zamračil se a zakormidloval mým směrem. Ti dva hromotluci ho samozřejmě 
následovali. Když ke mně dorazili, začal pěkně zostra: „Co jsi zač?“  
 
Vysvětlil jsem, jak se věci mají.  
Sjel mě nevraživým pohledem, jako bych byl smítko na jeho bezvadném obleku: „Podle 
poslední vůle mého otce to tu patří mě a ty se koukej sbalit a ať tě tu už nevidím!.... a tu 
běhnu vypakuju za chvilku taky.“  
 
Viděl jsem, že ty jeho gorily jsou celý natěšený na to, aby mi daly nakládačku, ale já 
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neviděl důvod, proč bych jim k tomu měl dát příležitost: „Děkuji za informaci. 
Doprovázet mě nemusíte, východ najdu sám,“ a vydal se k bráně. Obešel jsem dům a 
nepřekvapilo mě, že auto už tam na mě nečekalo.  
 
 Do města to bylo hodinku chůze a tak jsem šlapal pěšky, sluníčko do mě pálilo a jediné, 
na co jsem mohl myslet, bylo studené pivo.  
 Asi mi tím teplem změkl mozek, protože sotva jsem uhasil žízeň, vkradla se mi do něj 
myšlenka, že za ty peníze bych se měl ještě trochu snažit. Samozřejmě jako 
nejjednodušší se zdálo být vyvolání ducha starého pána, ale s tímhle já měl špatné 
zkušenosti. Vyvolat ducha je totiž sice velmi jednoduché, ale mnohem těžší je, zbavit se 
ho. Další nápad už byl mnohem lepší a tak jsem nakreslil kruh, vepsal jména deseti 
padlých andělů a vydal se na cestu za svým mistrem.  
 
Merlin stál před svou jeskyní, na rožni se opékalo selátko a on měl jednu ruku 
omotanou kolem baculaté blondýnky, zatímco v druhé držel pohár vína.  
 
 Měl dobrou náladu a tak se na mě usmíval a nehudroval, že jsem ho vyrušil, jak to 
často dělával. Plácl valkýru po masitém zadku a povídá jí: „Gertrudo, běž se projít, my 
si tu popovídáme.“  
 
Usedl jsem a začal povídat. Líbezná krajina bájného Avalonu na mě jako vždy působila 
přímo zázračně a tak když jsem dovyprávěl, rozváděl jsem své úvahy dál: „Myslím, že 
to o pokladu Peterson řekl  jen tak, aby si zajistil její klesající přízeň.“  
„Ano,“ na to Merlin, „ to je jistě logické, ale zapomínáš, že zamilovaní nemyslí 
racionálně.“  
„Dobrá, předpokládejme teoreticky, že nějaký ten poklad opravdu existuje. Někde v 
domě? Těžko! Musel vědět, že když jí neuvede v závěti, tak ji synáček vystěhuje. A 
vůbec, proč ji neuvedl v závěti?“  
„Třeba proto, že to má být zkouška lásky,“ prohodil Merlin ledabyle.  
„Důkaz lásky po smrti?“  
„Jo, přesně. Každý pár má místo, které je úplně obyčejné pro ostatní, ale pro ně ne. 
Třeba protože se tam poprvé setkali nebo políbili. Jestli ho měla doopravdy ráda, bude 
se na to místo vracet, vzpomínat a…“  
 
„Už jednou jsem měl s duchem problém, když se mu podařilo zavléci mě do bezčasu a 
nebýt tebe….!“  
Merlin předl jako kocour co právě zbaštil misku sladké smetany- pochvaly miloval: 
„Tohle je záležitost srdce, nepleť se do toho.“  
Souhlasil jsem s ním, ale moje rozhodnutí mi vydrželo jen dva dny. To když do mé 
kanceláře vpadnul mladý Peterson a za ním i jeho doprovod.  
„Co ti ta děvka řekla o špercích, které můj hloupý otec někam ulil?“  
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Vybrané chování těhle hošíků mě vždicinky dojímalo.  
„ Račte se posadit pánové!“ řekl jsem medovým hlasem  a usmál se tím nejlíbeznějším 
úsměvem, který jsem dokázal vyloudit.  
 
To už ale ty jeho cvičený opice byly u mě, vmáčkli mě do křesla a tvářili se tak, že ze 
mě ve chvilce udělají žrádlo pro psy.  
Petersen mou nabídku ignoroval. Opřel se o stůl a ječel na mě  zblízka:  
„ Kde to je?!“  
 
Verze, kterou jsem mu řekl, byla uvěřitelná i přes pochyby které do mě  Merlin zasel. 
To mu vzalo trochu vítr z plachet a on začal vykládat doprovázeje to bušením pěstí do 
mého stolu: „ Ten můj blbej fotr den po svatbě vybral z konta čtrnáct miliónů. 
Rozumíš? Čtrnáct miliónů! A vykoupil všechna klenotnictví ve městě. Ale já to najdu i 
kdybych měl tu zatracenou barabiznu rozebrat do poslední třísky a hlínu přesít sítkem 
na čaj. A ty!“ ukázal na mě prstem, jakoby to byla hlaveň pětačtyřicítky,  „jestli tam jen 
vstrčíš ten svůj ksicht a budeš chtít čmuchat, tak seš mrtvej, rozumíš?!“  
 
S čistým svědomím jsem mu slíbil, že se jeho domu budu vyhýbat a ani mě nenapadne, 
abych tam zabloudil. Moc mě neposlouchal, otočil se, kývl na svůj doprovod a vypadl.  
 
Merlin mi sice říkal, že se do toho nemám plést, ale arogantní chování tohohle fracka 
mě přimělo to ignorovat. Opět jsem se rozhodl využít informací svého přítele Horna a 
vydal se do redakce.  
 
Ještě než jsem přešel tři bloky, uvědomil jsem si, že mě někdo sleduje. V tu chvíli mi to 
ani tak moc nevadilo, ale jen tak abych tomu svému stínu pocuchal nervy, jsem se  
přidal do kroku, pak se náhle zastavil a vyrazil opačným směrem. Zastavil se také a 
když jsem ho míjel zahlédl jsem jeho vyděšený pohled a mou černou duši to naplnilo 
uspokojením. Než jsem došel do Sternu, ještě párkrát jsem ho obdobně pogriloval.  
 
Jak jsem se dozvěděl, Eva se ubytovala nejprve na pár dní v hotelu, ale pak ji do azylu 
vzala její dávná přítelkyně.  
Když vás sleduje jeden člověk, uniknete mu snadno. Prostě skočíte do prvního taxíku, 
který je volný a než ten druhý najde jiný a vysvětlí, co potřebuje, jste už dávno pryč. 
Proto se na sledování nasazují alespoň dva, jeden vždy s károu. Mě sledovali tři. Jeden 
hubený proplešlý padesátník a druhý trochu mladší s kotletami ala Elvis. Toho třetího v 
autě jsem spíš jen tušil. Právě když mě sledoval ten mladší, rozhodl jsem se, že je na 
čase mu zmizet. Mohl jsem samozřejmě použít jednoduché pozměňovací kouzlo, ale 
nejlepší je ta magie, kterou nepoužijete. Taky by to nebyla zábava.  
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 Znám v téhle čtvrti každý dům a tak když jsem přicházel k tomu, který jsem si vybral, 
nápadně jsem zrychlil a krok a pak tak, aby mě ještě zahlídl, jsem zapadl do průjezdu. 
Vešel jsem na malý dvorek na jehož opačném konci byl opět průchod a schoval se za 
kontejnery. Pohodlně jsem se tam usadil na krabici od piva a tetelil se blahem, když 
jsem slyšel jak tam naklusal můj sledovatel. Zděšeně se zastavil, ale pak si pospíšil na 
druhou stranu, vykoukl ven a rozhlížel se. Už věděl, že mě ztratil a tak se pomalu vracel 
a hlasitě sakroval.  Vytáhl mobil a něco do něj tiše říkal. Pak odešel.  
 
Zapálil jsem si cigaretu a čekal, jestli tam ještě nebudou čmuchat. Byl tam příjemný stín 
a ticho a tak jsem si pak ještě chvilku zdřímnul.  
Probudil mě takový vychrtlý staroušek, který se mnou cloumal  
„Héj! Koukej vstávat a klidit se odsud. Tady néni žádnej Hiltón, rozumíš? A nic na mě 
nezkoušej. Já býval boxer.“ a aby dodal svým slovům váhy, začal na místě poskakoval a 
sázet jeden direkt za druhým neviditelnému protivníkovi.  
 
„Dobrý, dobrý, šampione,“ uklidňoval jsem ho, když se drobnými poskoky dostal ke 
mně blíž a šermoval mi těma svejma špejličkama nebezpečně blízko obličeje.  
Pomalu jsem se loudal k řece. Staré pětipatráky tu kdysi postavili pro střední třídu, ale 
pozdější majitel to předělal na malé garsonky.  
Evina přítelkyně Lilian bydlela hned na kraji a když jsem vešel, viděl jsem typický 
dámský budoár. Však to znáte ne? Všude spousty váziček, pidiobrázků, umělých květin, 
závěsů a deček.  
 
Eva byla hodně překvapená, když mě viděla. Seděla v miniaturním křesílku, na sobě 
měla domácí kalhotový kostým a vypadala ještě lépe, než když jsem jí viděl poprvé. 
Vtěsnal jsem se do dalšího proutěného tintítka naproti ní.  
 
„Nečekala jsem, že vás ještě někdy uvidím. To to dopadlo co? Nejradši bych celou 
rodinu Petersonů proklela. Jsem já to ale hloupá husa.“  
Znělo to docela upřímně. Litovat se fakt holka uměla. Oči měla jako dvě tůně. 
Poslouchal jsem ten její příběh a stále víc mě v něm zněly falešné tóny, nebo lépe, něco 
jsem postrádal. Zpočátku to byla v jejím podání klasická limonáda. Náhodné setkání, on 
úspěšný a vyzrálý muž a ona mladá a nezkušená holčička, procházky po pláži při 
západu slunce. Ale pak: „ Byl tak báječný, mohla jsem si koupit kolikery šaty jsem 
chtěla a taky u nejdražší kosmetiku a boty, vydržel jsem si je zkoušet celé hodiny Bylo 
to báječné. Měla jsem nejmíň dvacatery. Jedli jsem v těch nejlepších restauracích, 
číšníci nás obskakovali a všude mramor a stříbrné příbory.“  
 
Pochopil jsem, že můj prvotní dojem byl správný. Nemilovala jeho, ale jeho peníze.  
Ozval se ve mně hlas: „ Copak si to tahle sebestředná kráska zaslouží?“  
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Nevěděl jsem chvilku jak z té situace ven. Vstal jsem a přešel k oknu. Díval jsem se na 
líně tekoucí řeku a pomalu skládal myšlenky: „Omlouvám se, že jsem vás obtěžoval, 
myslel jsem, že by bylo vhodné vrátit vám část peněz. Neudělal jsem pro vás mnoho, 
vlastně skoro vůbec nic. Přišel jsem vám nabídnout, že vám polovinu svého honoráře 
vrátím. Určitě teď nemáte peněz nazbyt.“  
 
Jen mávla svou útlou ručkou a jako odpověď se zdola ozval zvuk klaksonu. Vyskočila 
jako srnka: „To je Klaus, omluvte mě, už musím letět,“  a byla pryč. Podíval jsem se tím 
směrem. Stál tam veliký luxusní  bourák a v něm nějaký muž. Našla si rychle náhradu a 
já jsem hlupák, došlo mi.  
 
 Vracel jsem se pomalu šourem domů. Cestou jsem zapadl do známého baru a ejhle, u 
baru seděl starý černoch, co dělal s u Petersonů. Měl před sebou láhev chlastu z které už 
bylo docela dost upito.  
 
„Ahoj. Můžu si přisednout?“  
„My se známe?“  
„Jo, od Petersonů.“  
„Aha. Dělal jsem tam třicet let a teď mě ten cápek prostě vyrazil. Naštěstí mě starý pán 
ukládal peníze tak můžu žít docela v klidu.“  
 
„ To asi mladýmu vadilo co?“  
„ Měl problém to zkousnout jako tejden starou topinku.“  
„To jste byl vy, kdo pomáhal starému pánovi odvézt šperky na tu pláž co?“ vystřelil 
jsem naslepo.  
 
Zalapal po dechu a zachrčel: „Jak jste na to přišel vy……vy… Nechte je bejt tam, kde 
jsou.“  
 
„Však nejsem nadarmo mág. Vím, že duchové tíhnou ke zlatu a žárlivě ho střeží. 
Kdybych si neoprávněně vzal třeba jen jeden gram, moc bych si ho neužil. 
Pravděpodobně bych ho ani nestačil prodat a náhodou by mě srazilo auto, nebo by na 
mě spadl nějaký stožár nebo lešení. Vím, jak to chodí. Ta holka si z toho nezaslouží ani 
prstýnek se sklíčkem. Synáček se mu taky nepoved.  Nemusíte mít obavy.“  
 
 Stejně mě sjel nenávistným pohledem, popadl nedopitou láhev a odkolébal se na ulici.  
Olaf opravdu v domě nejdřív rozebral v horečném hledání všechen nábytek, pak 
podlahy, stěny. Když si uvědomil, že to jmění nikdy nenajde a že zničil i to co měl, 
zešílel a žije v malém soukromém sanatoriu. Eva se vdala za bohatého makléře, vzápětí 
se rozvedla a obrala manžela o vše. Získala ale pověst kudlanky a žádněj chlap už o ní 
ani nezavadí prstem. Odstěhovala se a žije někde daleko, ale vím, že i na ní jednoho dne 

Page 7 of 8



dojde řada.  
 
A poklad? Nedávno jsem četl, že na pobřeží, kde byla ta pláž došlo k obrovským 
sesuvům půdy, takže je nejspíš pohřben někde hodně hluboko a je mu tam nejlíp.  
 
Merlinovi jsem tenhle příběh nevyprávěl. Řekl by mi, že on to říkal, takže jen mezi 
námi jo?  
 

Ulož tuto stránku    Vytiskni tuto stránku  
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Když jsem se probudil, seděla u mé postele a usmívala se. Byla oblečena v bílém plášti, 

ale mě tím neoklamala. 
"Kdo jste," povídám, "ještě jsem vás tu neviděl".  

 

 
NÁVŠTĚVA.  

 
"Tykej mi," usmála se, "vždyť už se přece 
známe tak dlouho." 
"Ale já si nevzpomínám," řekl jsem odmítavě, 
"kde bych tě asi býval mohl..." 
Přejela mi rukou po čele: "Horečku ještě máš. A 
paměť nebyla nikdy tvojí silnou stránkou, co?" 
řekla věcně a bylo vidět, že mě opravdu zná. 
"Bylo to přece u moře, ty a já -" 
 
Nedopověděla. Ani nemusela. Jakoby se mi v 
hlavě přetočil nějaký film dozadu a byl jsem 
hned v duchu zase tam. Písek, horká pláž, slané 
moře. Tak slané, že jsem z toho měl vždycky 
prvních pár dnů rýmu. Ano, moře, rodinky se 

spálenými zády, fronty na drink u kiosků a ona, v těch malinkatých plavkách, až se za ní 
všichni chlapi otáčeli. 
 
"Bonnie," povídám vítězně. "Ale tehdy jsi byla bruneta, teď jsi na blond." 
"Gentlemani dávají přednost blondýnám - pamatuješ si na ten film? Byli jsme na něm 
přece spolu."  
"Ovšem, vzpomínám si, i na to, jak jsem ti tehdy řekl, že to vůbec nevadí, že já nejsem 
přece žádný gentleman." Přimhouřil jsem oko a ona se ušklíbla. 
 
Za oknem se objevil mrak a v pokoji se setmělo, jako by to naše setkání mělo být ještě 
intimnější. Pak řekla: "Pamatuješ, jak jsme museli být celé tři dny ve stanu, protože 
tolik pršelo?"  
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"Ale nenudili jsme se, to ne," zavzpomínal jsem. "A pak jsi zase ztratila náušnici a šli 
jsme ji spolu hledat. Jako zázrakem jsem ji pak našel u sprch. Řekl jsem ti tehdy, že 
nám napršelo hrozně moc štěstí, tolik, že až se vezmeme, že nám bude stačit nadosmrti." 
 
Zamračila se, asi se jí ta poznámka nelíbila: "Nemělo to být, vždyť jsem ti to řekla. 
Nemohla jsem patřit nikomu." 
"Ano, a já tě prosil, bědoval jsem, vyhrožoval a pak zase znovu prosil . . . Ale ty jsi byla 
neoblomná. Najednou jsi byla jiná, jako bys neměla srdce." 
"Myslíš?" řekla ironicky. "Byl jsi tehdy ještě vlastně chlapec, plný ideálů. Měl jsi tolik 
zájmů - nemohla jsem ti kazit život, chápej!" 
 
"Ty jsi byla můj ideál, nikdo jiný! Vzala sis mou lásku a nedala jsi mi za ni nic 
náhradou."  
Ohradila se: "A co naše vzpomínky, na ty jsi zapomněl?" Její černé, uhrančivé oči se na 
mě zahleděly zrovna jako tehdy a vůbec jsem se nedivil, že jsem do ní kdysi býval tak 
bláznivě zamilovaný. 
"To je pravda, ty mi zůstaly, vzpomínky jsi mi nevzala. Mám je zakleté tady, v srdci - je 
to to jediné, co mi zbylo." Nebylo to tak úplně pravda, mnoho jsem od té doby 
zapomněl, mnohé přebolelo. Pokračoval jsem ale dál: "Hlavně tu vzpomínku 
nejbolestivější, tu poslední . . ." 
 
"Myslíš to, jak jsi vylezl na tu skálu a vykřikoval, že když si tě nevezmu, že skočíš do 
moře? Stál jsi tam, vítr ti trhal slova od úst a vypadal jsi, že jsi byl rozhodnut vrhnout se 
střemhlav dolů. Ale pověz mi, myslel jsi to tehdy opravdu vážně?" 
Překvapila mě tou otázkou. "Vlastně teď ani nevím. Vzpomínám si jen, že jsem byl 
opravdu hrozně nešťastný. A nevím, co by se stalo, kdybych tehdy najednou neztratil 
rovnováhu a nezřítil se dolů. Myslím, že bych asi neskočil, asi bych si radši vymyslel 
ještě nějakou jinou hrozbu. Už jak jsem letěl, tak mi bylo jasné, že takhle jsem to vůbec 
nechtěl, to ne. No a pak jsem dopadl a ztratil vědomí . . ." 
 
"Naštěstí jsi minul útesy a nárazem na vodu jsi omdlel. No a lidé se seběhli a pomohli 
ti," zavzpomínala. 
"Lidé? V nemocnici mi řekli, že jsi to byla ty, kdo mě zachránil. Ale jak jsem otevřel 
oči, tak prý jsi hned odešla. Volali na tebe, ale ty ses ani neobrátila. Proč?" 
"Cožpak to nechápeš? Bylo nutné, abys mě už nespatřil, bylo na čase, abys mohl začít 
nový, jiný život. Dala jsem ti šanci, můj milý." Uchopila mě něžně za ruku, hladila ji a 
já si jen přál, aby to tak bylo pořád. Znovu mi sáhla na čelo: "No vidíš, a horečka je 
pryč."  
Vděčně jsem se usmál: "To je tím, že jsi se mnou. Budeš mě teď často chodit 
navštěvovat, viď?" 
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"Nevím - snad," řekla nepřítomně. V pokoji se ochladilo. Za oknem zrudla obloha, byl 
už večer a čekala mě zase bolestiplná noc. Najednou jsem se cítil hrozně unaven. 
Asi to zpozorovala, protože se zvedla: "Musím už jít. Tak se měj hezky." 
 
"Počkej, Bonnie, ještě nechoď! Tak dlouhou dobu jsem tě neviděl a ty už zase jdeš," 
stěžoval jsem si, ale zbytečně. Odešla tiše, zrovna jako tehdy. Po tom úrazu jsem ji totiž 
už nikdy neviděl, až teď.  
 

Druhý den až do oběda jsem pak na ni musel pořád myslet. Znáte to, některé vzpomínky 
se nedají jen tak lehce odehnat. V poledne vstoupila do mého pokoje sestra a řekla 
úředně: "Přinesla jsme vám oběd, musíte přece něco jíst." Zíral jsem na ni; asi příliš 
zvědavě, protože se otázala: "Co je? Chtěl jste ještě něco?" 
 
"Ale ne, jen jsem si myslel, že vás odněkud znám. Připomínáte mi totiž hrozně jednu 
ženu."  
"A kterou?" zeptala se a naklonila ke mně. Poznal jsem, že to je opravdu ona, Helena. 
Poznal bych ji vždycky, už jen podle jejích rezavých vlasů, tak neposlušných, že si je 
musela stáčet do uzlu či spínat sponou. Anebo vázat mašlí, to většinou. Tolik jí ta mašle 
slušela - rozvazovala ji vždycky jen až navečer, když byla se mnou sama... 
 
"Co tu děláš, Heleno?" ptal jsem se a v duchu jsem se bál, že to přece jen není ona, ale 
nějaká jiná dívka - vždyť ani tu mašli teď neměla.  
"Musela jsem tě najít, však ty to víš!" 
"Proč?" Najednou jsem nic nechápal. Nikdy se mnou nemluvila v hádankách, až teď. 
"Jak se tak hloupě ptáš, cožpak ty mě už nemáš rád?"  
"Rád? Já tě přece nikdy nepřestal milovat, Heleno!" 
"Vím jen to, že zase lžeš," usmála se, "ale teď už na tom vůbec nezáleží. Ty jsi prostě 
nikdy nemohl milovat jen jednu ženu, viď? Vlastně jsi za to ani nemohl, já vím, ty jsi 
měl příliš velké srdce." 
 
"Ale milovali jsme se vášnivě, to přiznej. Ve dne, v noci, všude, kde byla tráva či nějaká 
podlaha. Miloval jsem tě z celého srdce, z celé duše." 
"A pak jsme se vzali a nějak z tebe ta velká láska vyprchala, " zarazila mě. "Ostatně víš, 
že jsem ti to nikdy nevyčítala, když jsi měl jinou." 
"Ale ty jsi byla za všech mých lásek tou láskou největší," řekl jsem a opravdu jsem to 
tak zrovna v tom okamžiku myslel.  
Přitakala. "Asi máš pravdu. Škoda, že to netrvalo déle. Ale pak se to stalo . . ." 
 
Ano, pak se to stalo. Tolik mě tehdy žádala, abychom zase jednou jeli spolu na výlet. 
Tak jako jsme spolu jezdívali kdysi, ještě než jsme se - jak se to říká ? - odcizili. Vlastně 
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jsem se odcizil já, ne ona. Moc se mi ovšem na ten výlet nechtělo. Bál jsem se, že se 
bude snažit dát naše manželství dohromady anebo se hádat, komu zůstanou děti a 
podobně. 
Bylo mi jí ale přece jen nějak líto a tak jsme jeli - nahoru na sever, s kanoí na Red River. 
Bývali jsme kdysi docela dobrý team. Čekalo tam na nás pár kilometrů peřejí, pak ještě 
řada divokých rapidů a konečně klidná řeka, kde už je proud zase tak pomalý, že se 
musí pořád pádlovat. A pak tam byl také vodopád, ale ten přišel ještě před tou tichou, 
línou vodou. 
 
A na těch rapidech jsme se právě tehdy udělali. Plovačky jsme měli, o to nic, ale mezi 
peřejemi byly zrádné balvany a proud dost silný, aby se nás vrhal a otloukal nás až dolů 
k vodopádu. K vodopádu, který jsme ovšem normálně museli vždycky portážovat. Jak 
jsem se tam v té vodě snažil orientovat, narazil jsem přitom na kámen; asi nějak hodně 
špatně, neboť se mi ještě ozvala ta stará bolest v zádech. Trvalo to chvíli, než jsem se 
dostal blíž ke břehu, kde jsem se zachytil o větev, co vyčnívala nad vodou. A hned jsem 
se také začal ohlížet, kde zůstala Helena. 
 
Pak jsem ji uviděl, nahoře, proti proudu. Držela se nějakého kamene. Zápasila statečně, 
ale voda jí strhla a nesla dolů. Snažil jsem se jí zachytit a natáhl jsem ruku, jak nejdále 
jsem mohl, lépe řečeno tak daleko, jak mi má bolest dovolila. Proud byl silný, ale přesto 
se mi podařilo zachytit ji alespoň za rukáv. 
 
Křičel jsem bolestí, když jsem ji přitahoval k sobě. Voda nás strhávala zpátky do proudu 
a vypadalo to, že nás opět pohltí. Chvíli jsme oba bojovali, ale zdálo se, že už to dlouho 
nevydržíme. Najednou se Helena z ničeho nic vyškubla, odstrčila se ode mne a už ji 
voda odnášela dolů k vodopádu. Natáhl jsem za ní ještě ruku, ale ta už zůstala prázdná.  
 
"Proč jsi to tehdy udělala, Heleno?"  
"Ty to dodnes nevíš?" usmála se bolestně. Viděl jsem, jak se jí v očích cosi zatřpytilo. 
Prudce se otočila a odcházela. 
"Heleno, proboha ne, vrať se! Vrať se mi, Heleno!" volal jsem za ní jako tehdy nad 
vodopádem.  
"Sbohem, Petře," uslyšel jsem ještě - také jako tehdy - a byla pryč. 
 
Rvalo mi to srdce: bolelo to snad ještě víc, než když jsem ji ztratil poprvé. Co se s ní 
tehdy stalo, vlastně ani nevím, její tělo se totiž nikdy nenašlo.  
 

Po dlouhé noci bez spánku jsem celé ráno prospal. Bolesti přicházely vždycky hlavně za 
soumraku a vydržely celou noc. A s nimi i horečky. Usnul jsem znova a probudil jsem 
se až k večeru. Byl jsem sám v pokoji. Ležel jsem a přemýšlel jsem o tom všem. O 
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životě, jaký byl a nebyl. O láskách ztracených i o láskách promarněných. O láskách, 
které přicházely jako dar a které se pak, odhozené jako hračky, hromadily někde v 
koutě. Lásky, které jsem si vlastně ani nezasloužil. A ano, dvakrát mi osud daroval zpět 
můj život, ale jak jsem vlastně toho daru využil?  
 
Za oknem vyšel měsíc a v jeho světle jsem ji uviděl: seděla na mé posteli a její oči byly 
plné porozumění. Chtěla promluvit, ale zarazil jsem ji: "Počkej, neříkej nic. Já si 
vzpomenu, která ty jsi. Já tě určitě odněkud znám. Dej mi jen víc času, já si určitě 
vzpomenu." 
 
"Nemohu ti dát zpět to, co už nemáš," řekla a otřela mi zpocené čelo. "Ale máš pravdu, 
my už jsme se viděli. Dokonce dvakrát. Tam u moře a pak na Red River. Pořád mě ještě 
nepoznáváš?"  
Najednou jsem ji poznal: "Tak to jsi byla ty? Ale jak jsi se - " nedokončil jsem. 
"To není důležité," přerušila mě, "hlavní je, že jsem zase tady." 
 
"Ty jsi si pro mě přišla, viď?" zeptal jsem se a v duchu jsem doufal, že to není pravda. 
Neodpověděla, jen přikývla hlavou. 
"Tak to vidíš," zamyslel jsem se nahlas. "Na tenhle okamžik jsem čekal celý život! Je to 
zvláštní - myslel jsem na tebe často, ale nikdy jsem si tě nepředstavoval jako mladou, 
krásnou ženu, svůdnou a žádostivou . . ." 
"A proč ne?" usmála se, zřejmě polichocena. 
Zakroutil jsem hlavou. "Ba ne, lidé s tebou vždycky spojovali jen to nejhorší: konec 
všech snů a marných nadějí." 
 
Bylo vidět, že se baví: " Ale proč jen konec, proč také ne začátek? Proč jen to špatné a 
ne to dobré? Nebylo to krásné, jak jsme se tolik milovali? Cožpak ty nechceš, aby to 
pokračovalo?" 
"Já teď najednou ani nevím," koktal jsem zmateně. 
Byla tím dotčena: "Tolik jsi přece vždycky naříkal - vždycky když jsi mě ztratil - a teď 
už mě ani nechceš?" 
 
"Já tehdy nevěděl, že - " chtěl jsem cosi vysvětlovat, ale sám jsem dobře nevěděl, co.  
"Nevěděl, nevěděl - ty nikdy nic nevíš! Jen se nevymlouvej, prostě už mě nemáš rád. 
Anebo jsi mě nikdy vůbec rád neměl. Snad jenom tehdy jako sextán, to když jsi mi ještě 
psával básně. Pamatuješ? "  
 
Zadeklamovala s předstíraným patosem: "Světla číš do noci převrhl měsíc, do tmavých 
zákoutí nastavil stíny . . . a končilo to: . . . teď milovat tě budu tisíc roků, tajemná noci, 

milenko mých snů! A několikrát jsi přemýšlel o sebevraždě, jednou dokonce i 
doopravdy." 
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Rozesmála se, ale viděl jsem, že se mi neposmívá. Snad jen ve mně chtěla vyvolat 
vzpomínky, vzpomínky na moje zmatené, dávno zapomenuté mládí. Její smích zněl 
najednou jako zvonek - počkej, vždyť já ho znám - ano, takový ten malý zvoneček, co 
býval na dveřích naší chalupy v horách. 
 
O prázdninách jsem se tam vždycky vracel. Brácha mi přicházíval naproti na nádraží a 
máma s tátou už na mě čekali s večeří. A pak jsem jim musel všecko, ale úplně všecko 
vyprávět a bylo toho tolik, že jsme si někdy povídali až do rána. Druhý den jsem pak 
vždycky vyspával - čekalo mě přece celé léto, nebylo kam pospíchat. Vyráželi jsme k 
řece, nebo na starou, protrženou přehradu, jindy nahoru na Špičák a večer zase s 
holkama do kina... 
 
Cítil jsem, že se mi udělalo lépe. Bolest se utišila, horečka opadla. Možná, že mě už 
zítra lékař pustí domů.  
 

"Už je čas," prohlásila. Podala mi ruku a vybídla mě: "Tak pojď!" 
Pochopil jsem. Najednou to všecko začínalo mít smysl. "Máš pravdu, půjdeme!" 
rozhodl jsem se. "Jenom ještě jednu otázku: Dvakrát jsi si mě mohla odvést a přesto jsi 
to neudělala. Proč?"  
 
Neodpověděla. Místo toho se usmála, naklonila se ke mně a objala mě - tak jak to umí 
jenom žena v lásce, žena milující. A pak mi zavřela ústa ledovým polibkem . . .  
 

Ulož tuto stránku    Vytiskni tuto stránku  
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Autor : ©Jan Hurych  
Název : UMÍME LOGICKY MYSLET? (díl 4, Alogizmy )  
 
 
 

 
Pokračujeme zde novou knihou z naší populární série "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. 
 
 

 
V minulé kapitole jsem tento obor nazval Logické omyly , klamy a bludy, tedy podle 
toho, jak a proč tyto logické chyby vznikají. Často užívaný název této kategorie, tedy 
Logické omyly ( v angličtině "fallacies") by naznačoval jen logické selhání, ale ve 
skutečnosti jde o velice sofistikovaný systém klamů, často využívající předsudky ši triky, 
které se tváří jako pravá, puncovaná logika. Jde tedy o to, vytvořit si určitou zdrvaou 
podezřívavo st proti nim a nenechat se napálit.  
 
Razím zde tedy pro tyto "přehmaty" nový název alogizmy, tedy něco, co zní logicky, ale 
není. V minulé kapitole jsem také hned začal s "kategorickými" omyly, tedy chybami v 
úvahách, sylogizmech. Mělo to vlastně svůj důvod: všechny alogizmy vlastně dají 
zařadit do této skupiny, tj. odvozování nesprávných závěrů - pomocí přímých i 
nepřímých důkazů nebo na základě přímých či nepřímých podmínek. Tak například 
skupina alogizmů, kterou bych nazval "my o voze, ty o koze" je vlastně už zmíněnou 
chybou v sylogimu, kde máme dvě podmínky a jedna podmíka se vztahuje na něco 
jiného, než ta druhá. 
 
V literatuře se uvádějí desítky různých alogizmů, ale my si je tu sdružíme jen do 
sedmnácti skupin a zde jsou (české výrazy nejsou celkem standardizované, proto uvádím 
v závorce i anglický název).  
 
1) Dvojsmyslnost, neurčitost (Ambiguity) 
2) Chybná analogie, přirovnání (Analogy)  
3) Odvolání se (Appeal)  
4) Aristotelových 13 chyb ( 13 Arisatoteles Fallacies)  
5) S uvedením výroku či tvrzení (Assertive)  
6) S předpokladem, s převzetím (Assumptive)  
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7) Útok (Attack)  
8) Všeobecnost, zběžnost (Causal)  
9) S odvozením, s dedukcí (Deductive)  
10) S rozptýlením, odvedením pozornosti (Distraction)  
11) Falešné, přímo s úmyslem klamat (Falsehood)  
12) Induktivní, přenosem ze specifického na všeobecné (Inductive)  
13) Jazykové (Linguistic)  
14) Závěr, který z daných fakt neplyne (Non-sequitur)  
15) neúplná platnost, neplatnost (Relevance)  
16) Sylogistické (Syllogistic, viz minulá kapitola o kategorických omylech) 
17) Zastrašovací (Threat)  
18) Jiné (Others)  
 
U každé skupiny (1 az 18) bude navíc i několik podskupin (označenych pismeny), každá 
s příkladem. Vaším úkolem bude popsat - pro daný příklad - logickou chybu, které se v 
něm mluvčí dopustil a příště si to zkontrolujeme.  
 

 
1) DVOJSMYSLNOST, NEURČITOST  

1a) Důraz 
Ale tak jsi to asi nemyslel 
 
1b) Nesouvislost 
Žádný sem nesmí. Ani hasiči.  
 
1c) Dva různé významy  
Široký nebyl žádný z nich. 
 
1d) Odvolání na všeobecné mínění 
Sedmdesát procent doktorů používá tuto zubní pastu.  
 
1e) Nesprávné sdružování 
Všichni žáci v této třídě musí být ignoranti! 
 
1f) Chybné rozdělení či přidělení  
Ty jsi přece dělal pro Mikrosoft, tak mi můžeš opravit můj laptop, ne? 
 
1g) Vícevýznamová slova 
Já to vnímám jako nesmysl.  
 

2) CHYBNÁ ANALOGIE, PŘIROVNÁNÍ  
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2a) Chybné spojování 
Ve srovnání s člověkem musí psi běhat rychleji, protože mají čtyři nohy a ne jen dvě. 
 
2b) Chybné přidělení 
Pochází z rodiny zápasníků, tak přece nemůže být slabý na nohy! 
 
2c) Falešná analogie 
Vojáci jsou přece také lidi, tak proč by na vojně nemohla vládnout demokracie?  
 
Tak se do toho dejte, výsledky uvedeme příště. 

(pokračování) 
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku  
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Autor : J.B.Hurych  
Název : POMŮCKA PRO ŘEŠENÍ SYLOGIZMŮ (program Silage©) 

 
TENTO PROGRAM V PDF NEPRACUJE, JE HO TŘEBA STÁHNOUT Z NETU 
NA http://hurontaria.baf.cz/jine/silage.zip PAK ODZIPOVAT A OTEVŘÍT V 
BROWSERU SOUBOR silage.htm 
 

POMŮCKA PRO ŘEŠENÍ SYLLOGIZMŮ 
 
 
Tento program jsem sestavil pro řešení sylogizmů podle Eulerovy metody, viz článek 
UMÍME LOGICKY MYSLET? (díl 3) ve SFinze č.10. Podle tam popsané metody jde 
o grafickou sestavu vzájemné konfigurace kategorií S, M a P. Sylogismus si napišeme 
jako S-->M, M-->P a výsledek S-->P (s patřičnými kvantifikátory jako všichni, někteří či 
žádní). Nejprve si zvolíme barvy (tak třeba pro příklady dole je S modrá, M černá a P je 
červená. To znamená že přesuneme do pracovní plochy kružnice S a M a pak přidáme 
všechny možné varianty pozic M a P. Pokud se vyskytuje jen jedna možná pozice, pak 
lze udělat závěr o vztahu S a P, při více možnostech sylogizmus prostě neplatí.  
 
Návod ke grafickému řešení: Vpravo jsou pro každou barvu tři velikosti kruhů. 
Vybereme vhodnou velikost (viz obr. níže) a myší umístíme např. modrý a černý kruh do 
bílé pracovní oblasti vlevo. Pak umístíme červený kruh, případně více červených kruhů, 
pokud je víc možností (viz příklad dole). Z pozice modrého a červeného kruhu pak 
uděláme závěr.  
 
Upozornění: Myš umísťujeme pro přesouvání do středu vybraného kruhu a po stisknutí tlačítka kruh 
přetáhneme vlevo. Může se ovšem stát, že když se kruhy překrývají (jsou totiž transparentní, takže 
překrytí je též průsvitné), přesune se pak v pracovní oblasti jiný kruh než si žádáme. Tam je potřeba 
se myší strefit tak, abychom posunuli myš do místa, kde se kruhy nepřekrývají nebo prostě trochu 
posunout "překážející" kruh. Kruhy lze kdekoliv libovolně posunovat tam i zpět.  
 

 

 
4 možné vztahy dvou kategorií X a Y 

Pracovní oblast 
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Zde ještě níže ukazuji oba příklady z uvedeného článku: zatímco k prvnímu lze udělat 
jasný závěr a sylogizmus platí, u druhého tomu tak není: jsou tři různé možné pozice 
červené vůči černé, takže jednoznačný závěr udělat nelze a uvedený sylogizmus prostě 
neplatí. 
 

 

 

   

   

Všechna okna jsou s 
izolací 
V prvním poschodí není 
izolace 
Závěr: V prvním 
poschodí není žádné 
okno 
Závěr platí. 

P o M - někteří zpěváci 
nepijí před vystoupením 
S e M - v Liberci není 
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Chcete-li si vaše řešení uschovat, můžete si udělat snapshot vyřešené kombinace přímo z 
obrazovky a to tlačítkem PrintScreen na vaší klávesnici. Pak ho lze vložit (paste) do 
nějakého grafického editoru, případně oříznout to nepotřebné a uložit jako grafický 
soubor.  
 

žádné vystoupení 
Závěr: S e P - v Liberci 
žádní zpěváci nepijí 
Závěr neplatí
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