
  
Číslo 12, vyšlo 15. prosince 2010. Naše adresa je: http://hurontaria.baf.cz/sfinga/  

Máme také náhtradní 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 číst na netu nebo celé stáhnout ve formátu PDF zde Pokud se vám tam po 

otevření čísla neobjeví vlevo obsah, tukněte tam na  V jednotlivých sekcích uvádíme 
linky jen na články v novém a posledním čísle, zbytek je archivován v podle čísla. 
Opravy, které uděláme po 15tém v měsíce budou uvedeny zde v Bulletinu, červeně, ale 
radši se jim vyhýbáme.  

 

PŘEJEME VÁM HEZKÉ VÁNOČNÍ 
SVÁTKY A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2011. 
Jako vánoční dárek přidáváme tři nové knihy 

ke stažení.  
Jansan & Shinen 

 

Vážení přátelé, 
Právě vyšlo naše dvanácté, prosincové 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 PRO ČÍSLO 12: 
 
- Sekci TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ jsme ukončili v listopadu, necháme ji na netu ještě 
měsíc. Celý seriál právě vyšel jako kniha TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ, viz Nové přírůstky 
knih níže.  
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- V sekci ZÁHADY máme další minidetektivku s otevřeným koncem ("UHODNETE?"), 
vánoční westernovou story VŠECHNY ZVONY Z HELENY, TAJEMNÝ NÁPIS o bílé 
paní a NEBESKÉ HARFY (díl.1.), o aljašském HAARPu.  
- V sekci VM uvádíme TYCHO DE . . a STÁLE ZÁHADNÝ VOYNIČŮV 
MANUSKRIPT.  
- V sekci SCIFI poslední dvě povídky o Čárlím Šínovi. Celý seriál právě vyšel jako 
kniha PŘÍPADY ČÁRLÍHO ŠÍNA , viz Nové přírůstky knih níže.  
- V sekci JINÉ je opět nová puzzzle-šoupačka , dále další díl nové knihy z populární 
série UMÍME - Umíme myslet logicky? a navíc novinka: NAŠE SFINGA A NAŠE 
KNIHY NA ČTEČCE SONY!!!  
 
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 V DETAILU: 

 
TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ:  
Celý seriál právě vyšel jako kniha TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ, viz Nové přírůstky knih 
níže.  
ZÁHADY:  
UHODNETE? (aneb Malé detektivky, č.10.)  
TAJEMNÝ NÁPIS. - stylově obraz pochází z mnohem pozdější doby  
VŠECHNY ZVONY Z HELENY vzpomněl jsem na film Beau Geste, neboli Pevnost 
mrtvých.  
NEBESKÉ HARFY díl 1: Ionosférické dimenze  
VM = VOJNIČŮV MANUSKRIPT:  
TYCHO DE . . . - nikde nepíše nic o tom , že by se v hrobce našel i jeho nos  
STÁLE ZÁHADNÝ VOYNIČŮV MANUSKRIPT.. - setkání, které J. Dee 
nepochopitelným způsobem zpackal  
SCIENCE FICTION:  
ČÁRLÍ ŠÍN NA CESTÁCH (Čárlí Š|ín 9.)  
Z PŘÍPADŮ ČÁRLÍHO ŠÍNA – FAUSTOVO PROKLETÍ (Čárlí Šín, 10.)  
Celý seriál právě vyšel jako kniha PŘÍPADY ČÁRLÍHO ŠÍNA , viz Nové přírůstky 
knih níže..  
JINÉ:  
HEX10© - naše nová šoupačka  
UMÍME LOGICKY MYSLET? (díl 5, Alogizmy 2.) Pokračování o logických chybách 
NAŠE SFINGA A NAŠE KNIHY NA ČTEČCE SONY!!! Dnes už můžete číst vše od 
nás na každé kapesní čtečce (skoro všechny čtou PDF) .  
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LETOŠNÍ ČÍSLA SFINGY KE STAŽENÍ: (nové číslo ale vždy až po 15tém v daném 
měsíci)  
ČÍSLO 12 , ČÍSLO 11 , ČÍSLO 10 , ČÍSLO 9 , ČÍSLO 8 , ČÍSLO 7, ČÍSLO 6, ČÍSLO 5, 
ČÍSLO 4, ČÍSLO 3, ČÍSLO 2, ČÍSLO 1. 

NOVÉ PŘÍRŮSTKY KNIH KE STAŽENÍ:  
 
* PŘÍPADY ČÁRLÍHO ŠÍNA, K.Šlajsna, Konečně vyšly! Příběhy z alternativní 
Země, kde funguje magie , stáhni zde: 
zip nebo PDF 
* PARALLAXES, Jan Hurych, in English v angličtině - The compendium of essays 
from Hurontaria, mostly in parallax view. download here: zip nebo PDF 
* TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ, Jansan@Šlajsna, Konečně vyšel! Záhadný příběh z 
rudolfinských Čech , stáhni zde: 
zip nebo PDF 
 

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 ze sekce KNIHY OFF-LINE.  
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 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:  

 
"NE PANE, NEMOHU VÁS NENÁVIDĚT, JENOM IGNOROVAT NEBO 
LITOVAT. A JEŠTĚ VÁM DÁM VYBRAT. " 
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- Nový Siráno  
 
Vaši Jan Hurych (Jansan) a Karel Šlajsna (Shinen) 
Náš e-mail: sfinga.jan zavináč gmail.com 
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Autor : ©Jan Hurych  
Název : VŠECHNY ZVONY Z HELENY  
 
 
 

 
Vyjeli jsme si tehdy s Aťou, teda s mou manželkou, z kanadské Alberty do blízké Heleny - abyste 
rozuměli, tak se totiž jmenuje hlavní město Montany. Aťa řídila, já navigoval. Vysoko nad Helenou se 
tyčí Rocky Mountains a až nahoře - blízko Great Divide, která rozděluje kontinent tak, že všechny vody 
nalevo od ní tekou do Pacifiku a ty napravo zase na východ - je Mac Donaldův průsmyk. Kousek opodál 
pak stojí tak zvaný Frontier Town, tedy jakási replika pionýrské vesnice, postavená na začátku tohoto 
století jedním místním rodákem, obdivovatelem dob dávno minulých. Sám to vybudoval - použil na to jen 
přírodní materiál, jinak řečeno dřevo - a trvalo mu to pěknou řádku let.  
 

 
Místo jsme našli lehce, ale bylo jaksi opuštěné: velká brána 
byla zamčena a na ní cedule, že památka se ukazuje jen dle 
dohody a tudíž na objednávku předem. Číslo telefonu 
ovšem chybělo, což nám ale nevadilo, neboť k telefonu 
bylo daleko a druhý den jsme zase museli frčet dál. Mně to 
však nedalo: obešel jsem palisádu, která celou tu vesničku 
obíhala - byla to vlastně jakási pevnost, s domky a 
kostelíkem - a vlezl tajně dovnitř. Ale protože jsem si 
nebyl jist, zda přece jen v pevnosti někdo nehlídkuje, tak 
jsem jen tak ze slušnosti ještě zatahal za provázek, co tam 
byl u zadních dveří místo zvonku.  
 

A najednou se vám tam na věži toho kostela, kam ten špagát vedl, rozezněl velký zvon, a to tak hlasitě, 
že jsem zprvu nevěděl, co se vlastně děje. Ten rámus také vzbudil hlídacího psa, který ke mně přiběhl a 
začal se lísat, asi v domnění, ž e už je čas na večeři. Ze dveří jednoho toho domku pak také vylezl jakýsi 
člověk - vypadal spíše jako známý desperádo Billy the Kid - byl poměrně mladý a oděvu poněkud 
nedbalého. Na rozdíl od toho psiska se ale vůbec nelísal, naopak vypadal dost zabijácky, i když se 
zrovna neopíral o ručnici, tak jako to furiantsky dělá Kid na té své fotografii.  
 

Hned jsem sice duchapřítomně zalhal, že jsem si právě 
přišel udělat ten appointment, kdy tedy jako bychom mohli 
přijít, ale ten Billy na t o řekl docela nespolečensky, že 
návštěvy nevedou. Naštěstí mi přispěchala na pomoc Aťa - 
možná, že ani ne tak na pomoc, jako spíš že si chtěla 
prohlédnout ten kostelík - a povídá tomu panu nevrlému, 
jestli bychom tedy mohli alespoň jít dovnitř a prohlédnout si 
tu jeho pevnost. "Ale jo," řekl a dodal ironicky, "…když už 
jste uvnitř. Ale do domů mi nechoďte," rozkázal, neboť nám 
asi příliš nevěřil, čemuž jsem se za daných okolností ani 
příliš nedivil.  
 

Tož jsme si to prohlédli, vyfotili a nafilmovali, zatímco on krmil toho hladového psa a třesoucí se rukou 
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si zapaloval cigaretu. Místo to bylo opravdu pěkné, bylo tam asi tak dvacet budov, sice prázdných, ale 
jinak v dobrém stavu - vypadaly rozhodně lépe než ty, co jsme předtím viděli v dávno opuštěném ghost-
townu zvaném Marysville. U brány sice stály dvě vysoké obranné věže, ale žádná stráž se tam 
neprocházela po hradbách a vlajkový stožár byl také bez vlajky, jako kdyby se posádka už dávno komusi 
vzdala. Maně jsem si vzpomněl na film Beau Geste, neboli Pevnost mrtvých. Jen jezírko zarostlé 
žabincem prozrazovalo, že je v pevnosti nějaký život. Snad proto, že už byla pomalu také sto let stará, 
osamělá pevnost nám opravdu připomínala doby, kdy se kolem proháněli Indiáni na mustanzích, ještě ne 
na těch od pana Forda, ale jen na těch ochočených. 
 
I ten Billy nám najednou připadal trochu jako duch, a když jsem ještě za oknem jednoho z těch domků 
uviděl počítač, byl jsem si jist, že se mi to všecko jen zdá. Na stráni také stála velikán ská restaurace, 
vlastně takový srub, ale i ta zela prázdnotou a navíc byla zamčena. Místo sloupoví nesly její střechu čtyři 
obrovské balvany a velkými okny bylo asi vidět daleko dolů do údolí. To jsme si ovšem nemohli ověřit, 
jelikož nám bylo povoleno dívat se těmi obrovskými okny jen jedním směrem a to dovnitř. Dubových 
stolů tam bylo nejméně tak pro sto lidí a na stěnách visely staré fotografie; asi všech známých hostů, co 
tu kdy vysedávali. Nádherný kamenný krb byl teď ale zcela vyhaslý, jen zapadající slunce to 
zabarvovalo všecko do ruda a vrhalo dlouhé stíny na opuštěné stoly.  
 
Když jsme se vrátili zpátky do města, zastavili jsme se ještě cestou v místní kavárně na zmrzlinu; bylo 
tehdy parné léto, pětatřicet ve stínu. Atě to nedalo a vyptávala se pana kavárníka na tu záhadnou pevnost 
v horách. "To máte tak, paní, to bývala slavná restaurace," povídá ten dobrý muž, "ale ten člověk, co to 
postavil, už dávno umřel. Nějakou dobu to pak ještě vedla jeho vdova. Lidem se tam líbilo, bývaly tam 
ve lké parties, tedy sleziny a v kostele se konávaly svatby. No jo, ale ona pak taky umřela a tak to bylo 
delší dobu opuštěné. Slyšel jsem, že si to nedávno koupil nějaký počítačový wizard, tedy něco jako 
genius, ale o tom, že by tam nikoho nechtěl pouštět, o tom teda nic nevím..."  
 

 
Později jsem si zase na Billyho vzpomněl. Byli jsme zrovna v Novém Mexiku, v takovém hrozně 
starodávném městečku, zvaném Mesilla. Tam totiž právě jednou Kida chytili a zavřeli. Byl odsouzen k 
smrti provazem, ale kupodivu jim ještě - samozřejmě předtím - stačil utéct. jenže později ho zase dostal, 
tedy přesněji řečeno zastřelil, Pat Garrett, jeho bývalý přítel, v té době už ovšem stojící na straně 
zákona. Mladý Kid měl totiž na svědomí pěknou řádku mrtvých a tak je docela možné, že jeho duch ještě 
pořád nemá po smrti klid a schovává se třeba zrovna v té malé pevnosti tam na severu…  
 
Ale spíše se zdá, že to s námi tehdy mluvil jenom Billy the Wizard. A později, zrovna před Vánocemi, 
jsem si na něj vzpomněl po třetí. Zdál se mi totiž sen: byl jsem zase v té pevnosti, byl zrovna Štědrý 
večer a vidím, jak Billy přestane programovat, vypne kompjútr a vychází ven z pevnosti. Tam sice ten 
sen skončil, ale nic mi nebrání, abych ho nedomyslel sám. A tak si představuji, jak bude Kid chvíli 
pozorovat polární zář a pak se prohází hlubokými závějemi až ke té své opuštěné restauraci; přinese tam 
hromadu dříví a zatopí v obrovském kamenném krbu. Oheň se po tolik a letech opět rozhoří a okna v 
místnosti se zbarví do ruda, jako tehdy, když jsme tam byli a zrovna zapadalo slunce. A on usedne na tu 
jednu ze sta starodávných židlí, přímo u krbu: sám a sám v té velké, prázdné restauraci. Pak si zapálí 
třesoucíma se rukama cigaretu, osamělý muž hodí kost svému osamělému, věčně nenažranému psovi a 
dokonce ho možná i pohladí.  
 
A pak se to stane: věřte si nebo ne, najednou vám ty postavy z těch starodávných fotografií sestoupí se 
stěn a sesednou všechny se kole m něho. Objeví se i stavitel, co všechnu tu krásu kolem vytvořil, a jeho 
vdova bude zase nosit hostům na stůl krocana, tak jak to dělávala každé Vánoce. Když budou v 
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nejlepším, otevřou se dveře, vejde Pat Garrett a s ním i Billy the Kid, a budou se chechtat jako tehdy, 
když ještě byli přátelé a oklepávat si navzájem sníh s ramenou. A najednou se vám rozezní zvon na věži 
toho dřevěného kostelíka - jen tak, sám od sebe - a z údolí mu budou odpovídat všechny zvony z Heleny. 
. .  
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Autor : ©Jan Hurych  
Název : NEBESKÉ HARFY (díl.1.) (díl 1: Ionosférické dimenze, 
prvně otišteno v Amberzinu)  
 
 
 

 
Někdy v polovici sedmdesátých let zachytil jeden kanadský radioamatér na svém 
přijímači podivné signály. Spojil se tedy s kanadskými telekomunikacemi a tam mu to 
potvrdili. Dokonce se zjistilo, že se jedná o bursts, něco jako krátké serie pulzů na nosné 
frekvenci, kterou jakoby někdo ručně dolaďoval a dokonce poměrně přesně určili místo, 

odkud byly signály vysílány. Až potud oficiální zpráva, ale novináři si ovšem neodpustili 
spekulace (jsou přece placení za senzace, ne?).  
 

 
Povídalo se, že je to z jednoho města na 
Ukrajině, kde za války měla německá 
firma Telefunken fabriku a že jde o 
pokusy, jak ohřát Sibiř, nebo o bezdrátový 
přenos elektrické energie a navíc, že se prý 
asi jedná o pokračování v Teslových 
pokusech, atd. atd.. Tehdy se také objevila 
v tisku noticka, že Rusové navštívili 
bývalého Teslova asistenta, co žil tehdy v 
Montrealu a snažili se z něj něco dostat o 
tajemství Teslových denníků. Když to dáte 
všecko dohromady, stačilo by to na tři 
romány science fiction... 

 
No budiž: Rusové už dělali ledacos, jako třeba rozsypávání sazí z letadel po Sibiři, aby 
se vodou roztátých sněhů zavlažily jejich jižní pouště a zrovna tak je možné, že ještě po 
světě běhají různí "asistenti" Edisona či Tesly, i když asi už jen o hůlčičce. Jenomže pak 
se začali o to zajímat také Američané a podle některých názorů U.S. vojenských 
odborníků - citovaných na Internetu, tajné dokumenty jsme neviděli - mají Rusové 
značný náskok ve výzkumu ionosféry, globální tomografie a elektromagnetických 
zbraní. To první je docela pochopitelné, vždyť Rusové už tam nahoře měli svou 
permanentní kosmickou stanici na oběhu pěknou řádku roků a určitě se tam něco nového 
naučili. To další jsou ovšem zase jen spekulace. Jako například to, že Jelcin údajně 
nabídl Clintonovi, aby oba jejich státy vytvořili něco jako ochranný elektrický štít od 
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kanadského Vancouveru až k Vladivostoku, a můžete si domyslet, proti komu: tento 
kruh kolem zeměkoule začíná a končí na hranicích Japonska a Číny. Přidejte k tomu 
hitlerovské plány a tajné zbraně pana Asahari - ano, to je ten, co mu ušel plyn v 
Tokijském Metru - a kachna je hotová. A ještě se odvolejte na známou radarovou síť 
DEW line, která vedla skoro přes celou Kanadu (tehdy ovšem ještě na ochranu proti 
Rusům :-).  
 
V poslední době se znovu objevilo také plno dohadů o t.zv. projektu HAARP, asi proto, 
že je společným projektem US Navy, Air Force a University of Alaska (harp je anglicky 
harfa, viz název knihy níže). Projekt prý byl zadán firmě APTI (ARCO Power 
Technologies Inc., což je majetek známé olejářské firmy ARCO) a jeho vysílačka měla v 
roce 1996 začít pracovat na maximální výkon.  
 
Co je to vlastně HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program)? 
Odmyslíme-li si slovo Aurora (míněna aurora borealis, polarní záře), je lehké 
spekulovat, že se jedná o něco více než jen výzkum ionosféry. Koneckonců oficiální 
dokumenty prý přiznávají, že projekt má civilní i vojenské cíle. K těm vojenským 
účelům údajně patří hlavně tři: nový způsob komunikace s ponorkami, narušování 
naváděních signálů nepřátelských řízených raket a vojenská aplikace tomografie, tj. 
průzkumu zemské kůry - až do hloubky několika kilometrů - pomocí radiových vln, 
zesílených a odražených v ionosféře. Praktický příklad užití tomografie v dnešní době? 
Hledání podzemních skladišť zbraní v Iráku. Přidám zcela zadarmo další spekulaci, mou 
vlastní: že oni už tam něco našli a proto tak trvali na té inspekci?  
 
Tolik Internetové sajty. Ale o co skutečně jde? Nepůjdu do detailů, najdete je v 
angličtině na oficiálním sajtu HAARPu: zde  
 
Pokud je pro vás těžké oficielní technické lingo, spokojíme se zatím tím, že se jedná o 
výzkum chování šíření HF t.zn. krátkých vln (2,8 až 10 MHz) v ionosféře. Už velikost 
anténního pole (360 krát 300 metrů) naznačuje, že nepůjde o příliš koncentrovanou 
energii, jako třeba laser (lejzr) a už rozhodně ne o "paprsky smrti", jak jsem se někde 
dočetl. A proč na Aljašce? Ionosféra tam má značné variace během dne i roku, takže tam 
jsou daleko lepší podmínky ke studiu a navíc je to oblast elektromagneticky "tichá". 
Maximální výkon - po dokončení instalace - bude 3,6 Mwatt, intenzita vysílaných vln 
HF v ionosféře tj. 35 až 500 mil (56 až 800 km) nad zemí bude asi 3 mikrovolty na 
čtvereční centimetr.V současné době je HAARP slabší, než EISCAT v Norsku a SURA v 
Rusku (ta je ovšem zase slabší, než EISCAT). Po svém dokončení bude HAARP 2 až 3 
krát větší, než EISCAT.  
 
Výzkum pro HF bude asi spojen s modulací pomocí ELF a VLF vln, ne ale pro vojenské 
zbraně - kde se VLF (velmi nízká frakvence, čili extra dlouhé vlny ) používají , ale pro 
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geologický průzkum a pravděpodobně i pro tu komunikaci s ponorkami, kterou už 
Rusové údajně mají. Výzkum ionosféry se zatím dělá ve dne i v noci. Potud fakta. 
Nejzajimavější částí projektu je IRI (Ionospheric Research Instrument), který má měnit, 
lépe řečeno fixovat oblasti (doslova patches) až 30 mil v průměru, ohříváním vyšších 
vrstev atmosféry pomocí zaostřených paprsků vysokofrekvenční energie. Tím by se 
vytvářely virtuální "čočky" a "zrcadla", která by pomohla přenášet radiové vlny a 
radarové signály za horizont, tedy opět se jedná o komunikační výzkum. Zřejmě je 
možno koncentrovaným radiovým paprskem také rušit radiové signály raket, případně i 
jinou komunikaci nepřítele, zatímco komunikace naší strany by se mohla nerušeně dít 
dál, a to po podobném paprsku. A vojenské aplikace? Pochopitelně, výsledky každého 
výzkumu se přece dají aplikovat vojensky, i výzkumu prasečího moru ...  
 
Hned od začátku se k projektu spekulačně přidružilo jméno Bernarda Eastlunda, fyzika 
a profesora na Kolumbijské univerzitě, dříve ředitele zmíněné APTI, později z 
neznámych důvodu propuštěného. Bernard prý totiž dostal nápad, jak využít omezených, 
ale jinak bohatých ložisek přírodního plynu na Aljašce a dal si to patentovat. Patenty - 
bylo jich víc - pak prý prodal mateřské firmě ARCO. Jeden z oněch patentů navrhuje 
spalovat přírodní plyn a to hned na místě nálezu a používat teplo takto vzniklé k výrobě 
elektřiny, která by se pak vyzářila do ionosféry. Do patentu pak připsal - jak už to 
vynálezci dělají.- různé grandiózní aplikace, spíše však pouze zbožná přání, to asi aby si 
je nikdo jiný nevzal za své dřív než on. Koneckonců o tom měl už v roce 1988 interview 
v časopise OMNI. Tyto aplikace se pak zase staly předmětem dalších spekulací. 
Dohadům pomohlo i to, že se ve svých patentech (tedy alespoň v jednom) Eastlund 
odvolavá na - koho jiného než samotného - Teslu. Četl jsem jeden z nich a zdá se mi, že 
dokonce předčí fantazii Nikoly Tesly z jerho posledních let života. Ovšem Tesla nikdy 
netvrdil nic, co nemohl dokázat. A je to, kruh se uzavírá, že ano. Ale opět: kde je teď 
vlastně pravda?  
 
Staré české přísloví říká: není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. No dobrá, 
pravdy tam trochu je, ale ten větší zbytek je co - lži hodně? Nedělejme ale zbrklý závěr a 
radši se podívejme na tu pravdu. Především se začtěme znovu do historie. V červnu 1994 
prodala ARCO svoji APTI, tedy i s těmi patenty, firmě E- Systems, jejímž hlavním 
zákazníkem je DOD (U.S. Department of Defence, Ministerstvo Obrany). Že se bude 
jednat o vojenský výzkum, je nasnadě. A jeden z Eastlundových patentů se trochu 
podobá zařízení HAARPu, ovšem až na ten výkon a hlavně použití. Zajímavé je, že 
HAARP prý má automatické vypínání vysíláče, zjistí-li v blízké oblasti nějaké letadlo. 
Nu co na tom, bezpečnost především, ani to není nenormální.  
 
US Air Force vydala 440 stránkový dokument EIS, který určuje, jaké účinky bude mít 
HAARP během svého trvání na enviroment, tj. na přírodu a lidi. Bezpečné hranice 
radiofrekvenčního vyzařování byly stanoveny a jejich dodržování je diktováno zákonem. 
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Ale co čert nechtěl, obyvatelům Aljašky to nestačilo a jeden z nich, Dr. N. Begich 
dokonce napsal (se spoluatorkou Jeane Manning) knihu, která se jmenuje "Angels Don´t 
Play this HAARP" (tedy Andělé nehrají na tuto harfu - slovní hříčka: harp je totiž 
harfa ). Tuto knihu jsem si také objednal, ale když mi došla, přečetl jsme pár stránek a 
uvědomil jsme si, že to jsou všechno nepotvrzené spekulace. Abych pravdu řekl, ani 
jsem ji nedočetl, tak nesmyslné to bylo.  
 
Jiné zajímavé dohady uveřejnila Popular Science (září 1955) a na WEBu najdete ještě 
různé varianty a odnože fantasmagorických spekulací - a to primární i sekundární, které 
se obvykle dají sledovat zpět k těm primárním a jsou jen zase o něco víc zveličené. 
Shrnu-li tedy všecky hrůzostrašné historky, které se za dlouhých polárních nocí vypráví 
u krbů a táborových ohňů na Aljašce - a nyní už i v sousední Kanadě - zní tato tajná 
agenda HAARPu tato (poznámky v závorce jsou moje, j.h.):  
 
• jeho výkon je prý 1,7 miliard wattů (k tomu by potřeboval nejmíň 1700 megawattovou 
elektrárnu - asi dva Temelíny, ne? - a tu nemá 
• je prý pokračováním prací Nikoly Tesly, obzvláště jeho paprsků smrti (jediné paprsky, 
co Tesla citoval, byly ty, kterými by dokázal zničit letadla nebo osvětlit na měsíci kruh o 
průměru pomeranče, zřejmě měl už tehdy na mysli laser) .  
• může rozbít, či lépe řečeno potrhat ionosféru (která má podobný ochranný účinek jako 
třeba ozonová vrstva: brání vysoce energetickým částečkám z kosmu proniknout do 
zemské atmosféry - rozbít nemůže, ale může ji "nahřívat" a nadzvedávat)  
• může měnit počasí (viz též Eastlundův patent) a způsobovat klimatické katastrofy 
(sotva)  
• je tajná zbraň, podobná té, kterou už dávno vlastní Rusové ( nikdo neví, co Rusové 
vlastní :-) 
 
• jeho vlny odražené z ionosféry mohou způsobit zemětřesení (v hlavách těch, co to píší)  
• letadla se díky tomu budou srážet či zabloudí (asi sotva) 
• energie elekromagnetického štítu (další termín z Tesly) bude schopna roztavit letadla, 
zřejmě míněno nepřátelská :-), která jím budou prolétat, je to tedy EMZ , 
elektromagnetická zbraň (nejedná s eo žádný štít)  
• místo pro HAARP je výhodně umístěno v magnetických siločarách země (doslova 
aligned with earth magnetic force lines ) , které pak při vysílání jaksi "wobble ", tj. 
kmitají, doslova kvedlají, oscilují nesymetricky (to není totéž, jako když Tesla odrážel 
rezonanční vlny zemí k protinožcům a zpět, čímž získal tolik energie, že spálil v 
elektrárně vypínač, ted jistič - zde jde jen o ionosféru)  
• také řada nedávných událostí se připisuje buď Rusům nebo přímo HAARPU: 
zemětřesení, výbuchy sopek, setřelení korejského letadla na územím SSSR (dál si 
doplňte dle libosti: horké léto, nedostatek vepřového a zjevení svaté Anežky) ...  
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• bude způsobovat mnoho perturbancí (tj disturbancí, poruch, výchylek z drah (všeho, 
kromě tramvají a vlaků, ty mají koleje - u lanovek to nevím :-)  
• bude možno zjišťovat na dálku, zda blížící se raketa má nukleární hlavici či ne 
(nesmysl)  
• přidejte různá jiná scenária doomsdaye (čili záhuby), která ovšem nelze vždycky jen 
tak zamítnout, neboť je autoři našli v takové autoritě, jako je bible nebo Nostradamus. 
(Proti tomu ovšem není nikdo imunní: nezapomeňme, že první experiment s atomovou 
pumou se odkládal, neboť se vědci báli, že by se mohla zapálit a shořet zemská 
atmosféra. A byl to Dr. Teller, později zvaný "otec vodílkové pumy", který vypočítal, že 
se to stát nemůže - pak se teprve pokračovalo dál).  
• jeho paprsky mohou způsobit u lidí metální narušení či přímo blbnutí (důkazem je už 
dříve uvedená kniha).  
 

(pokračování příště) 
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Autor : ©Karel Šlajsna  
Název: TAJEMNÝ NÁPIS.  
 
 
 

 
Na obrázku je paní Perchta z Rožmberka, která je též známa jako Bílá paní. Byla 

dcerou Odřicha II z Rožmberka a Kareřiny z Vamberku, kteří ji proti její vůli provdali 
za Jana z Lichenštejna. Byl to krutý a despotický muž, jenž ji neustále zle týral. Až 

teprve manželova smrt ji osvobodila. Odstěhovala se k bratrovi Jindřichovi IV. z 

Hradce. 
Prožité utrpení v ní probudilo soucit s chudými a prý i věštecké schopnosti. 

Zemřela r. 1476, ale po své smrti bývá vídána v bílých šatech a to jak v sídle Vítkovců, 

tak i v Jindřichově Hradci. Tolik tedy stručně historie.  
 

 
Zjevování duchů vysvětlují odborníci 
tím, že lidé s velmi silným citovým 
nábojem zanechávají po smrti na 
místech, kde žili, otisk svého já, které je 
za určitých podmínek viditelné jako 
nehmotný fantomický přízrak. Tajemný 
nápis prý ukazuje cestu k pokladu. Další 
verze tvrdí, že ten, kdo nápis vyluští, 
vysvobodí Bílou paní, a její duch konečně najde klid. Jak už 

se mnohokrát ukázalo, pověst nemusí být daleko od pravdy. 

 
JENŽE! 
 
Já sice nejsem odborník na umění, ale přeci jen mám dojem, že stylově obraz pochází z 
mnohem pozdější doby, než ve které Perchta žila. Totéž platí i o šatech, které má na 
sobě. Něco takového se nosilo mnohem později. Nicméně se mi povedlo na netu najít 
obrázek paní Perchty- podobu posuďte sami. Je tedy obraz překreslen ze staršího 
originálu? Pokud se nenajde, zůstává otazník. 
A tajemný nápis?  
 
Na jeho vyluštění je malá naděje- znaků je příliš málo. Mnohem obsáhlejší Voynichův 
manuskript odolává už více než 400 let. 
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Další problémem je to, že podle mého mínění je předposlední znak vidět částečně a z 
posledního jen kousek. A je určitě poslední? Vyjmutí z rámu je ovšem nemyslitelné. 
Když jsem viděl obraz poprvé vzpomněl jsem si na to, že prý věštila a spojilo se mi to 
se Slepým mládencem. 
 
Tento muž se setkal s Karlem IV. někdy v r. 1362 a „hůlkou do prachu před sebou 
napsal písmena:K-V-Z-A-L-J-V-R-L-F-M-R a ujistil Otce vlasti, že z nich lze vyčíst 
jeho následovníky a také je císaři vyjmenoval.“ Jedná se tedy o nějakou věštbu? Nevím, 
spíš ne.  
 
V podobném postoji je vyobrazen dr. Faust na známém obraze, tj. stojí v kouzelném 
kruhu, s hůlkou v ruce, kterou ukazuje na znaky. Tyto znaky jsou zároveň součástí 
kruhu a ochranný kruh kolem mága je tedy tvořen nápisem. Takže kouzlo? Podívejme 
se na obraz! Perchta stojí před vchodem do jeskyně, což může symbolizovat vchod do 
podzemí, do tmy, do nebytí. Za ní se temné mraky roztrhly a prosvítá jimi světlo. 
 
Podle esoteriků je ukončení velké (silné) magické evokace provázeno atmosférickým 
úkazem (blesk, zahřmění, přeprška, prudký poryv větru). Byla by tedy nesmyslná 
představa, že Perchta před svou smrtí vytvořila nějaké silné kouzlo nebo kletbu, jejíž 
následkem je to, že se jako přízrak vrací zas a zas?(Esoterici= její astrální já je kouzlem 
udržováno v místě jejího původního fyzického bytí). Pak by (opět podle mágů) opětné 
správné přečtení nápisu kouzlo či kletbu zrušilo a přízrak tím uvolnilo. To by to ovšem 
nebyla práce pro kryptology, ale pro mágy, protože do kruhu bývaly vpisovány tzv. 
pantakly a ne písmena.  
 
Ale třeba je pravda úplně někde jinde. Pochází-li obraz opravdu z pozdějšího období, je 
možné že malíř podle podobizny paní Perchty vytvořil svou romantickou představu o 
tom jak před smrtí vytváří kouzlo. A nápis? Malířova fantazie… 
Mě osobně se nejvíc líbí představa silné kletby. Třeba i proto, že součástí nápisu jsou 
tečky, které ho patrně rozdělují na jednotlivá slova. Proč tedy píši o „malířově fantazii“? 
Protože si myslím, že by vůči vám nebylo fér nezmínit se i o této možnosti. 
Takže: zkusí někdo přečíst nápis a vysvobodit ducha paní Perchty? Třeba se mu za to 
odmění a ukáže mu cestu k pokladu! Podle pověsti ostatně už jednou cestu k pokladu 
ukázala, a to tak, že prošla na určitém místě zdí. Když nechal Petr Vok z Rožmberka 
zeď na tom místě rozkopat, objevil tam poklad. 
 
Zdroje: 
Z. Patrick: Silnější než Däniken II. 
J. Veselý: Slavné grimoáry minulosti. 

E. Kriseová: Perchta z Rožmberka  
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Autor : ©Jan Hurych  
Název : UHODNETE? (aneb Malé detektivky, č.10.)  
 
 
 

 
 
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.9): Papírový šálek, který obsahuje kapalinu 
nemůže hořet, dokud tatáž v něm pořád ještě je. Šálek teda neohořel nad svíčkou, jak se 
domníval strážmistr, ale buď v požáru - že by ale jen uprostřed dna? - nebo ho někdo 
prázdný opálil a úmyslně narafičil pod skříň, než ten koberec sám zapálil. To by už ale 
lehce zjsitili odborníci, například hasiči. Že se pohár nerozšířil jinam bylo asi proto, že 
někdo anonymně zavolal hasiče - a asi příliš brzo :-) . . .  
 

 
HÁDEJ HADA.  

 
"No tak vidíte, pane Příhoda, " vykládal Doufal, "já abych se na stará kolena učil 
botaniku." 
"Copak, copak, květinky na zahrádce?" zeptal se s podivem detektiv. 
"Ale ne, hadi. A já ani nevím, kolik druhů jich je." 
 
"Ale to v botanice nenajdete, pane strážmistr, to by bylo v zoologii. A proč zrovna hadi?" 
"No to je právě ten nový případ. Vypadá to jako kousnutí jedovatým hadem. I ty dvě 
dírky jsme na lokti oběti našli, jen našemu doktorovi se to nějak nezdá." 
 
"Ne? A co se mu nezdá? Nenašel snad při pitvě v těle oběti jed?" podivil se detektiv. 
 
"Ale jo, našel, ale není to jed od místních hadů, spíš z Afriky. Kde by se tady takoví hadi 
vzali? 
"No to je zajímavé, ale někdo takové hady mohl chovat, oni mu utekli a nešťastník si to 
odskákal. Vlastně on potom už asi moc neskákal, co? " 
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"No to nevím, ale nebyl to nešťastník, ale nešťastnice. Nějaká turistka nebo co, vlastně tu 
byla navštívit příbuzné. No a zrovna já to dostal na krk. Teď ještě budeme mít potíže se 
švýcarským velvyslanectvím, ona totiž byla švýcarskou občankou." 
"A jak se ta paní jmenovala? Byla alespoň zapsána na cizinecké policii?" zeptal se 
detektiv. 
"To byla, ačkoliv oni to někteří nedělají, prý už tu nemáme komunizmus, tak proč se 
zapisovat, vymlouvají se. On ji tam vlastně zapsal její synovec, nějaký Rychlík Antonín. 
A přestavte si, že u ní nenašli její pas, dokonce ani ne v hotelu, kde zůstávala." 
 
"To je věru zajímavé. Na sebevraždu to nevypadá, to ne, ale zda to byla náhoda či 
vražda, to se zatím nedá rozhodnout, i když teda jeden důkaz pro vraždu by tu byl. " 
"Ale ten mi zase nevyzradíte, co?" zeptal se smutně Doufal. 
 
"Ale pane Doufal, co by tomu řekli čtenáři SFingy, kdybych to tady prozradil ? :-)"  
 
 
 

Řešení přineseme příště, spolu s další minidetektivkou.  
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Autor : ©Karel Šlajsna  
Název : STÁLE ZÁHADNÝ VOYNIČŮV MANUSKRIPT.    
 
 
 

 
Motto: Co vlastně je v případě tohoto rukopisu jisté? 
 
Otazníků a nejistot je tolik, že jde o záhadu, kolem které můžete bádat celý život. Dnes 

bych se ale chtěl věnovat jen dvěma tématům. 

Tím prvním je nedávno oznámené určení stáří pomocí uhlíku C14, které posunulo 
překvapivě datum, kdy byl pergamen vyroben někam do roku 1400-1450. 
 

 
Problém není ani tak v tom, že by v této době nebyli vhodní adepti na autorství, jako 
spíš v tom, že veškeré naše dosavadní bádání nás vedlo spíš někam do roku + - 1600. 
Existuje vůbec možnost jak tento rozpor překlenout? 
 
Zde je několik možností: 
1/ sama metoda určování stáří by neměla být vnímána jako samospasná, ale spíše jen 
jako pomocná v kontextu s ostatními znalostmi. 
2/pergamen mohl být někde uložen a použit později 
3/ rukopis je palimpsest, tedy pergamen, jehož původní text byl vyškrábán a pergamen 
byl znovu použit. 
4/ zatím neznám podrobnosti testu a tak nevím: 
a/ kolik stránek bylo testu podrobeno, 
b/ pokud jich bylo více, ukazoval test alespoň přibližnou časovou shodu?,  
c/byl testován i inkoust respektive barvy kreseb? 
d/ bylo zkoumáno, jestli VM není palimpsest? 
Možná že někoho z vás napadne něco dalšího k tomuto tématu. Pokud ano rád bych 
znal Váš názor.  
 

 
Další otázkou, kterou se badatelé nehledě na stáří manuskriptu, přou, je to zda ho 
vlastnil císař Rudolf II. Pro odpověď ANO existují tři nepřímé indicie. 
 
První je to, že císař, hlavně v prvé polovině své vlády, shromažďoval různé obrazy, 
vzácné rukopisy, kuriozity a další, téměř z celé Evropy. Celá řada jeho pomocníků je 
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pro něj vyhledávala a kupovávala doslova za každou cenu. Platilo: co si císař zamane 
vlastnit, to musí mít! 
Při jeho zájmu o astrologii, magii, alchymii a vše tajemné, je reálná možnost že jeho 
pozornost přilákal i tajemný rukopis a on ho koupil. 
Dlouho se tradovalo, že jej koupil přímo od J. Dee, ale to není možné. Mezi těmi dvěma 
došlo jen k jedinému setkání, které J. Dee nepochopitelným způsobem zpackal. Mohl 
ale spis císaři prodat později, nepřímo přes prostředníka. Tím mohl být dr. Kurze, 
císařův tajemník o kterém J. Dee píše i ve svém deníku. 
Stejně tak ho císař mohl později získat od jeho komplice E. Kellyho, nebo se mohl spis 
dostat do jeho vlastnictví odjinud a ti dva s tím neměli nic společného. ? 
 

Druhou indicií je to, že první zmínka o rukopise je dopis 
pražského alchymisty J. Bareše A. Kircherovi. Myslím, že 
se nedopustím přílišného omylu, když napíšu, že Bareš 
předtím než tento dopis napsal, vlastnil rukopis už delší 
dobu a snažil se ho vyluštit. 
Připočítáme-li několik dalších let, které uběhly mezi 
prvním a druhým dopisem, který byl nalezen a je datován 
1637., dostávám se někam k r. 1620. 
Víme, že ještě před smrtí císaře již docházelo k rozebírání 
a rozkrádání jeho sbírky, které pokračovalo i v těchto 
bouřlivých letech.  
 
Úplná inventarizace nebyla nikdy udělána tak v prvních 

letech mizelo nejspíše to nejcennější a to co nebylo nikde zapsáno. Však i čeští stavové 
této možnosti hojně využívali. Bohužel, jak už je u nás zvykem, spíše do vlastních 
kapes, místo toho, aby za to zaplatili vojsku, což většinu z nich později stálo všechen 
majetek a mnohé i život. J. Bareš se ani svému nejlepšímu příteli nesvěřil o tom, kde a 
jak se k vlastnictví manuskriptu dostal, což napovídá o tom, že věděl, že jde o kus 
ukradený….. možná právě z císařovy sbírky. 
 
Je mi jasné, že obě takto popsané indicie jsou velmi chabé a nejisté a tak o to více se 
budu zaobírat tou třetí. Je to dopis J. Marciho z r. 1665 (6) A. Kircherovi. V něm je 
nejzajímavější poslední pasáž: 
Dr. Rafael( rozuměj Mníšovský), ……….. mi řekl, že tato kniha náležela císaři Rudolfu 
a že dal člověku, který mu ji přinesl 600 dukátů. Věřil, že autorem je Roger Bacon. To 

nehodlám posuzovat a je na vás, aby jste určil, jaké stanovisko bychom měli 

zaujmout….atd. ( překlad J. Hurych) 
 
Když si to rozebereme, tak jsou tu v podstatě dvě části: 
v té první větě Marci píše:…. mi řekl…  

Dr. Mnišovský 
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to vyznívá jakoby R.M. věděl 
V té druhé: ….věřil….. 
tedy myslel si že …  
 
Takto rozebráno to vypadá tak, že Marci tu první část podává, jako jistou, ověřenou, 
nebo alespoň uvěřitelnou, zatímco o té druhé pochybuje a uvádí jí jen jako možnou a 
ono zaujmutí stanoviska se týkalo právě jen této druhé části a ne toho zda knihu vlastnil 
Rudolf II. 
Nejisté je ovšem, KDO věřil. Mníšovský? Císař? Pravděpodobně Mníšovský, ale možná 
oba…. 
A kde se vůbec tahle možnost, že autorem je Bacon vzala? Řekl to prodejce, nebo to 
odvodili z toho, že prodejce ( J. Dee ?) vlastnil mnoho rukopisů Bacona? 
 
Vím, že ani tohle není žádný přímý důkaz, že císař Rudolf II opravdu tento tajemný spis 
vlastnil, ale ty nepřímé, které jsem tu popsal, na tuto možnost myslím docela věrohodně 
ukazují.  
 

 
Zcela nakonec jsem si nechal jednu zajímavost. Nedávno jsem četl Paměti kata Mydláře 
od J. Svátka a zde je hned několik stránek věnováno jak J. Dee tak hlavně E. Kellymu. 
Když Kelly v souboji zabil císařského úředníka Hudlera, pokusil se o útěk a byl někde 
za Prahou lapen a uvězněn na Křivoklátu.  
 
Tam byl také povolán právě Mydlář, aby Kellyho podrobil útrpnému právu ( = mučení) 
a vymámil z něj jeho tajemství. Myslím, že tehdy Kelly trpce litoval toho jak se 
vychloubal, že umí připravit zlato. Celá scéna je patrně spisovatelovou fabulací a tak si 
můžeme jen představovat, že během mučení došlo i na otázky ohledně spisu svatého 
Dunstaba a lahvičky s červeným práškem ( alchymistickou rtutí), který mu transmutaci 
měla umožňovat a možná že došlo i tajemný spis zvaný dnes Voynichův… ?  
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Autor : ©Jan B. Hurych  
Název : TYCHO DE . . .  
 
 

 
 
Nedávno se v Praze konala exhumace pozůstatků Tychona de Brahe. Nebyla to ovšem 

první, ta předtím se konala v roce 1901, je to teda víc než sto let - jak ten čas utíká :-). 
Zdá se ovšem, že zájem publika se vůbec netýkal vynikající Tychonovy vědecké práce, 

ale jen pikantní historie kolem Tychonovy údajné vraždy . . .  
 

 
Kromě obrovitého kníru byl Tycho 
de |Brahe (* 14. prosince 1564,+ 24. 
listopadu 1601) proslulý také tím 
svým "de", které mu vlastně ani 
nepatřilo. Jmenoval se totiž Tyge a 
narodil se Ottovi Brahe, který byl 
údajně z vyšší nobility a teprve 
později si Tyge nechal říkat Tycho 

de Brahe. Tycho prý je latinizované Tyge, i když, ruku na srdce, "tycho" v latině také 
nic neznamená a "ch" latina vůbec nemá :-)  
Nu a to "de" Brahe? Hledal jsem na Netu nějaké místo Brahe, ale nenašel, takže spojení 
jména Brahe s "de" (česky "z") je to asi tak logické jako když si někdo říká "de 
Pospíšil". Ovšem buďme spravedliví: i jeho současník Edward Talbot, později zvaný 
Kelley se nechal jmenovat českým rytířem z neznámé "Imany". Imana není žádné 
zeměpisné místo - jediné, co jsem na netu našel, je, že "Imana je Bůh stvořitel podle 
Banyarwanda mythologie ve Rwandě" o čemž patrně Eddy ani nevěděl :-). To majitel 
VM rukopisu Horčický dostal titul z Tepence, kterýžto hrad už tehdy byl sice celých 
třista let v ruinách, ale předtím opravdu existoval :-).  
 

Druhou takovou zvláštností, 
veřejně známou, bylo to, že 
Tychonovi chyběl nos. Podle 
jedněch jej ztratil při souboji (ne, 
nezapomněl ho tam, prý mu ho tam 
uťali :-). I to je trochu divné, k 
uříznutí nosu je potřeba velmi ostrý 
nůž a nejlepší je asi ještě jednou 
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rukou ten nos držet, jinak se usekne 
jen špička, která nestojí za to, aby 
se kvůli ní nosila nosní (neúmyslný 
vtip!) protéza. Spíše to vypadá na 
něco podobného jako případ 
uříznutých uší alchymisty Kelleyho 
- ten ovšem přiznal na mučení, že 
to bylo od irského kata a to za trest. 
 
 
Podle druhé verze Tychonovi ten 
nos prostě "uhnil", prý od nějakou 
neznámé nemoci (patrně pohlavní, 
kterou si prý ještě ve stáří právě asi 
léčil tou rtutí). Vzpomínám, jak my 
kluci, když jsme se ve škole 
dozvěděli o tom kovovém nose, tak 
hned někdo vymyslel vtip, že 

siTycho nečistil nos kapesníkem, ale Sidolem (to bylo známé poválečné čistidlo na 
kovy). Podle článku Davida A. Katze z Arizony (odkud je i náš dvojí obrázek Tychona) 
se jeho nos skládal ze slitiny zlata, stříbra a mědi (od které jsou také zřejmě i nazelenalé 
kosti kolem nosního otvoru lebky). Jen tak mimochodem - ani v prvním ani v druhém 
nálezu se nikde nepíše nic o tom, že by se v hrobce našel i tento jeho umělý nos. Já mít 
takový nos, tak si ho vezmu i do nebe . . . 
 
Tentýž autor se také zmiňuje o tom, že ke smrti Tychona došlo díky otravou rtutí. Jinde 
jsem dokonce četl, že užíval nějaké lektvary se rtutí, jak už jsem napsal, patrně k léčbě. 
Každopádně je používal delší dobu, což by tuto náhlou příčinu smrti jaksi vylučovalo.  
My jsme se zase ve škole učili, že mu praskl močový měchýř, když ho císař Rudolf II 
nepustil na toaletu. Ta historka má ovšem několik slabých bodů: Tycho totiž umíral tři 
dny, měl příznaky otravy a nebyl tehdy vůbec na večeři u císaře, ale v Rožmberském 
paláci v Praze (kde patrně ani císař tehdy vůbec nebyl).  
 
Osobně si myslím, že Tycho měl potíže s močením díky přerostlé prostatě, což se ve 
stáří stává. Dnes je na to jednoduchá operace a patrně byla už tehdy, když už znali i 
katetr. Proč ji Tycho nepodstoupil, to nevím, fakt je ten, že měchýř je vcelku pružný, 
ten jen tak lehce nepraskne. Zato se ale o mnoho dříve dostane moč zpět do krve a 
způsobí otravu. To by jaksi i spojovalo různé ty legendy dohromady.  
 
Novodobá teorie, že Tychona dal otrávit právě dánský král, by se asi těžko dokazovala, 
i kdyby se jed našel. Ovšem vědci prý našli deník vraha, kde se snad i uvádí, že král 

Co se našlo na dně sklenice 
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Kristián byl vlastně Tychonův syn z jeho nemanželského poměru s dánskou královnou. 
Jak přišli na to, že je deník pravý, to jsem se nedočetl. Ale zřejmě právě tato bulvární 
verze Tychonovy smrti získala vědcům peníze na nedávnou exhumaci. Rozhodně si 
nemyslím, že si výzkum objednala sama dánská královská rodina :-). Nu ale srovnání 
DNA prý všecko dokáže . A když nedokáže, budeme si muset počkat pár století, než 
zase přijde jiná verze vraždy a hlavně další peníze na novou exhumaci .  
 
Nebudu zde popisovat to, co jste už jistě četli v novinách, jen snad ještě k té první 
exhumaci: dělal ji prof. Mudr. Matiegka (to bylo ještě v době, kdy se "j" psalo jako "g" - 
česky tedy čteme to "Matějka"). Byl to odborník v medicině na slovo vzatý a pro 
potomstvo to zapsal nejen do dokumentů. ale ještě na papír a přilepil to na sklo (viz 
výše). Důležité je i to, že se zaručil za pravost nálezu, něco, co je dnes už vzácné, vždyť 
i Karel IV. měl asi podle dvou skupin různých "zaručitelů" pánů profesorů asi dvě 
hlavy . . . 
 
Nakonec to měl on i Tycho lepší než jiní našinci: mrtvola našeho vědce Jan Marka 
Marciho, známého lékaře, fyzika a alchymisty - a to už za jeho života - se vůbec 
nenašla, ač byl slavnostně pochován přímo v Klementinu . . . 
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Autor : ©Karel Šlajsna  
Název: ČÁRLÍ ŠÍN NA CESTÁCH (Čárlí Š|ín 9.)  
 
 
 

 
Každý poklad vás s velkou pravděpodobností učiní bohatšími…. 
o mnohá zranění, často neslučitelná s životem.  
Profesor Shinen.  
 

I. 
 

Zkuste si představit Salvatora Dalího s těmi jeho 
nakroucenými kníry, v brokátovém kabátě, se širákem 
na kterém má obrovité pštrosí péro a máte barona 
Münchhavena. Hned jak vešel, smekl, provedl s tím 
svým kloboukem složité topografické cvičení a vstrčil 
mi pod nos zlacenou navštívenku i když den předtím 
mi volal jeho sluha a krom toho: tuhle figuru jste si s 
nikým fakt nemohli splést. Vstal jsem od svého 
otřískaného stolu a předvedl úklonu číslo tři. 
 
Ten operetní oblek byla samozřejmě jen póza a za ní 
byl chladný kalkul, který měl hlupáky ukolébat k 
nepozornosti. Popotahoval z malé dýmčičky s dlouho 
zahnutou troubelí a jak tak rozvláčně mluvil, zkušeným 
okem si mě odhadoval. Chvíli jsme tak nezávazně 
plkali až se konečně dostal k důvodu proč mě navštívil: 

„ Jak víte, prožil jsem za svůj život mnoho dobrodružství…..“ 
 
Byla to samozřejmě lež, většinu života podle toho, co jsem o něm slyšel, seděl na zadku 
na svém zámku a všechno si to buď vymyslel, nebo si přivlastnil příběhy druhých 
přesně jako jeho praděd. „ ……teď už jsem přeci jen trochu starší a podobné akce pro 
mě, ač je mi to zatěžko přiznat, už pro mě nejsou a přeci jen potřebuji najít vhodné lidi.“ 
 
„Proto jste za mnou přišel? Já mám být jedním z nich?“ 
„Bych vám byl velmi vděčen, kdyby jste se té výpravy zúčastnil. Slyšel jsem, že jste 
muž mnoha schopností.“ „Mojí nejlepší schopností je, neplést se do záležitostí, při 
kterých by mohlo dojít k úrazu.“ 
Ve světle úvah, které mi před chvíli prolétly hlavou, jsem k souhlasu měl daleko, ale 
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moje zvědavost byla tak silná, že jsem přesto řekl: „Mohl by jste mi o tom říct něco 
víc?“ 
„Dobrá tedy. Během dlouhý zimních večerů jsem se prohrabával písemnostmi svého 
praděda a nalezl tam přepis vyprávění jakéhosi vizigodského druida, kterému Attilova 
manželka prozradila tajemství místa, kam byl její muž pohřeben.“ 
„Nepočítejte semnou, je to příliš riskantní.“ 
Slyšel jsem, že jste si poradil už s mnohem většími problémy.“ 
 
Měl na mysli menší Armagedon, který jsem, ovšem nechtíc, zapříčinil a který způsobil 
větší koncentraci bohů a polobohů. Ti se téměř všichni navzájem vyřadili z oběhu a to 
moje přičinění spočívalo v tom, že jsem stál v okně hradní věže, doufal, že si mne 
nevšimnou a fandil jim. 
Baron jako eskamotér vytáhl širokým gestem šekovou knížku, blýskl zlatým perem a 
vepsal sumu s mnoha nulami. Přistrčil mi ten papír a zeptal se: „ Ani tohle vás 
nepřesvědčí?“ Když jsem se podíval na cifru, moje rozhodnutí se zachvělo v základech. 
Vybojoval jsem těžkou bitvu, než jsem řekl: „NE!“ 
Hrábnul po šeku, teatrálně ho roztrhal a bez pozdravu vyrazil ven. 
Ještě dlouho jsem tam seděl, zíral do šera a před očima mi tančila ta cifra. Nakonec jsem 
se sebral a šel spát s pocitem, že už je to voda pod mostem. Tak jako už mnohokrát jsem 
se mýlil a tenhle případ se mi vrátil jako zákeřný bumerang. 
 

II. 
 
Ačkoliv jsem svá učňovská léta u Merlina skončil už dávno, on i přesto trval na tom, 
abych ho občas navštěvoval na konzultace. Protože rád vařil, většinou se naše 
konverzace točila kolem jídla a vhodného výběru vín. Ani tentokrát to nebylo jiné a 
čekalo mě nádherně propečené a voňavé masíčko. Naložil mi na cínový talíř ten největší 
flák a když jsem mu výtvor pochválil, blaženě mhouřil oči, ale pak jen tak 
mimochodem prohodil: „Slyšel jsem, že u tebe byl baron Münchhaven.“ 
 
„Jo, vyhodil jsem ho…. Ovšem slušně,“ dodal jsem spěšně. 
Jen se uštěpačně uchechtl: „ Umím si to představit, umíš být někdy pěkně neotesaný. 
Ale začal jsem o tom, protože jsi nebyl jediný, za kým šel. Většinou samozřejmě 
nepochodil, i když Attilovo zlato je lákavé. Ti vychytralí čekali, až se najde někdo. kdo 
na tu výpravu baronovi kývne.“ 
Merlin udělal dramatickou pauzu: „ Vzala to Megie.“ 
 
Zalapal jsem po dechu. Megie byla nová Merlinova učednice. Hubená zrzavá holka 
jasně prozrazující svůj irský původ. 
„Vždyť má za sebou sotva dva roky učení, ještě zdaleka není na něco takového 
připravená!“ 
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„Zřejmě jí to nijak nevadilo. Ostatně už není mým učedníkem, když se nepřišla poradit 
se svým mistrem. Ať si dělá co chce!“ Merlin se uměl pěkně rozčílit, ještě chvíli tak 
chodil kolem ohniště, klel a kopal do klacků, až si ukopl palec o jeden záludný kámen.  
„Tos udělal schválně co?“ obvinil ho. 
Kámen otevřel žluté oči a odpověděl: „ To aby ses konečně uklidnil dědku, kdo tě tu má 
poslouchat.“ Merlin se konečně posadil a nenávistně na kámen plivl. 
 
„Tohle už nedělej, mám támhle kámoše.“ Kámen vytáhl pracku a ukázal na opodál 
stojící Stonehenge. 
Merlin ho ignoroval, vyzul si botu a mnul si hmožděný palec. Dlouho bylo ticho, ale 
pak ho vztek už přešel a on se rozpovídal: „ Hele Šíne víš, jak to bude dál? Spoustě 
těch, za kterými baron byl, to nedá spát a budou se za nimi plížit jako lasičky a čekat na 
svou příležitost. Nikdy jsem tě o nic nežádal ( a Merlinovi to šlo z pusy sakra ztěžka), 
ale teď tě prosím, ohlídej jí, ať se jí nic nestane a přiveď mi ji zpátky, je to má dcera.“ 
Nepřekvapilo mě to, Merlin málokterou jen trochu pohlednou ženskou nechal na pokoji 
a když chtěl, uměl být okouzlující. No bodejť by ne, že? Vždyť je to největší kouzelník 
všech dob!  
 

III. 
 
Poté co se v roce 1999 podle Nostrdama objevil Velký král hrůzy, svět tak jak byl dřív 
přestal existovat. Na zemi se objevili všechny ty vybájené bytosti a na nebi draci. Žádný 
pilot se dovolil vzlétnout, pokud nechtěl být ugrilován. Doprava se vrátila na moře. I 
tam samozřejmě nyní žili obrovští krakeni a podobná přívětivá havěť, ale pořád ještě 
byla šance, že cestu přežijete. 
 
Loď, která se jmenuje Titanic, nemůže vzbuzovat důvěru a tak jsem si pro jistotu 
přepočítal záchranné čluny a větší část cesty jsem se zdržoval poblíž toho, který vypadal 
nejsolidněji. 
Asi by jste si řekli, že pro draky, kterým nedělá problém dohonit supersonickou 
stíhačku je loď snadná kořist, ale lidé přišli na to, že všechny tyhle obludy odpuzuje z 
neznámých příčin bílé plachtoví a tak Titanic měl místo čtyř komínů stěžně. Draci se 
tak na nás dívali sice dychtivým pohledem, ale z uctivé vzdálenosti. 
Mám fobii z cestování a o plavbě po moři to platí dvojnásob. Protože se znám už dost 
dlouho, nezaplatil jsem si žádné jídlo. Stejně bych ho předal rackům a rybám. Vzal jsem 
si jen několik balíčků sucharů a i tak jsem většinu plavby seděl na závětrné straně, díval 
se na vlnky na klidném moři, ale v žaludku jsem měl divokou bouři. V těch vzácných 
chvílích, kdy mi bylo trochu lépe, sebral jsem odvahu a odplížil se vypít trochu slabého 
čaje. 
 
Konečně jsme přistáli, já stál nahoře u zábradlí a pozoroval vystupující. Baronův širák 
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ozdobený barevnými péry ani zrzavou hlavu Megie jsem přehlédnout nemohl. V davu 
za nimi jsem se domníval, že poznávám i několik dalších známých tváří. 
 
Přišel ke mně stevard a když viděl jak jsem zdevastován, zahákl se a odtáhl mě do 
kajuty. Po můstku na pevninu jsem už udatně doklopýtal sám. Zhroutil jsem se na první 
bedně co byla k mání a v čiré hrůze jsem si uvědomil, že podobné utrpení mě čeká ještě 
na zpáteční cestě. Po nějaké chvíli se mé vnitřnosti usadily a já neomylně našel nejbližší 
bar, abych si dal pár panáků. Když jsem konečně vypadnul a začal se poptávat, 
dozvěděl jsem se, že na barona a slečnu tu čekala jeho limuzína, která je odvezla 
neznámo kam. 
 
To byla špatná zpráva, protože v tuhle chvíli měli náskok tak dvě stě kilometrů. Dobrá 
zpráva bylo to, že to způsobilo patrně problém nejen mě, ale i většině pronásledovatelů. 
Šiklo by se mi teď dobré kouzlo, ale já byl tak slabý,že bych se nezmohl ani na kletbu. 
Co bych na jejich místě dělal já, začal jsem přemýšlet. Jistě bych nespokojil s tím, co mi 
kdo vypráví a chtěl si opis přečíst sám. Baron ho u sebe určitě neměl a tak jistě jedou k 
němu na hrad. 
 
Nádraží bylo kousek a vlak tím směrem odjížděl k mému velkému štěstí za dvacet 
minut. V bufetu jsem se po týdnu poprvé najedl a trochu si v kupé zdříml.  
Ještě než jsem vyjel, prostudoval jsem si vše, co bylo možné o Attilovi najít. Na rozdíl 
od mnoha snílků jsem si uvědomil, že to bylo kočovník a tedy že žádné hlavní město 
neměl, takže svatba se konala prostě tam, kde Hunové rozložili tábor. To by 
vysvětlovalo, proč se vyprávění o Attilově pohřbu dostalo právě na baronův hrad. Byl 
jen pár kilometrů od místa jejich poslední velké bitvy. Do těchto myšlenek mi vkrádal 
pocit, že jsem na něco důležitého zapomněl a to nejen já, ale i Merlin, a to už je co říct. 
 

IV. 
. 
Bylo už k večeru, když mě vlak vyklopil na malé zastávce za kterou nebylo ani město 
ba ani jediný dům, jen úzká asfaltka, která si to šněrovala kamsi do hor. Když je 
člověku pětadvacet, neuvědomuje si, že „nahoru“ znamená totéž co „do kopce“. Jenže 
mě už je dvakrát tolik. 
 
S povzdechem jsem si hodil batoh na záda a začal stoupat po hadovité cestě . Brzo se mi 
nedostávalo dechu a musel jsem odpočívat. Byla už skoro tma a kolem se hrozivě tyčily 
horské štíty, když jsem uviděl temnější obrysy hradu zářící do šera několika okny. 
Pokud by jste hledali vhodnou předlohu pro Draculův nebo Frakenstainův hrad, tak 
tenhle by byl naprosto ideální. Masivní hradby a spousta špičatých věží a věžiček. 
 
Vrata byla velká a bytelná. Hledal jsem zvonek nebo něco takového, ale v tom se dveře 
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samy otevřely, ven vylétla postava a doplachtila do závěje opodál. Vystoupil jsem ze 
stínu. Uprostřed dveří stálo mohutné chlapisko a hned jak mě zmerčilo, s úsměvem 
sadisty, který se těší na to, že bude mít koho zmlátit, se s nadějí v hlase zeptal:  
„ Taky chcete letět?“ 
„Ne, díky nemám zájem.“ 
„Tak čelem vzad a dejte si odchod.“ „Pan baron semnou před časem jednal.“ zkusil 
jsem. 
 
„To s ním taky,“ opáčil chlápek a ukázal na postavu zabodnutou ve sněhu. 
„Jen jsem se zastavil na čaj.“jsou situace, kdy se snažím být za každou cenu vtipný. 
„Vypadněte, zavíráme.“ a zabouchl mi vrata před nosem. 
Vyprostil jsem muže ze závěje, trochu ho oprášil a opřel o zeď. Díval se na mě 
nepřítomně jedním okem, to druhé měl pěkně zateklé. 
 
„Jak ses dostal dovnitř?“ 
„Bra-brrrrrra-nka,“ blekotal,“ tam-hle.“ a ukázal nejistou rukou. 
 
Popadl jsem ho a šel naznačeným směrem. Cestu mi ostatně ukazovaly stopy ve sněhu. 
Asi po stu krocích jsem uviděl ve zdi malou železnou branku. Pomalu jsem ji otevřel a 
vstrčil ho dovnitř. Reakce na sebe nedala dlouho čekat. 
 
Odkudsi zevnitř se ozval naštvaný hlas: „Tak tobě to jednou nestačilo? No 
počkej!“ ....!.....! 
„Tak a jdeme.“ 
 
No, já vím, nebylo to zrovna fér, ale pořád to bylo lepší, když to byl on a ne já. 
Napočítal jsem do deseti a opatrně nakoukl dovnitř. Přímo proti vchodu blikala 
kamerka. Lézt po kolenou není má oblíbená disciplína, ale jsou chvíle, kdy člověk musí 
potlačit svou hrdost. 
Nevím, jak dlouho jsem bloudil. I tento hrad měl totiž spoustu úzkých vzájemně se 
podobajících chodeb a schodišť.  
 
A tak jsem jako už mnohokrát v životě, přišel v pravý čas, tj. pozdě. Ti dva tam seděli v 
malém salonku a nejspíš už vše dojednali, protože baron právě vstal, uklonil se a řekl: 
„Odeberu se teď na lože a vy byste také měla jít spát, zítra bude těžký den. Čeká nás 
spousta práce.“ 
Vstala a také odcházela. Zul jsem si boty a šel za ní. V momentě, kdy sahala po klice 
svého pokoje, jsem jí se zlomyslností sobě vlastní, poklepal na rameno a zároveň jí 
druhou rukou zakryl ústa, aby neječela. Zděšený výraz v jejích očích byl velmi 
uspokojivý. Poznala mě a vzápětí se její pohled změnil. Teď mě očima krájela na velmi 
tenké plátky. 
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„Chci si jen promluvit.“ 
Uvolnil jsem sevření a ona otevřela a vešla dovnitř. Já za ní. 
 
Teď v osvětleném pokoji jsem viděl, že za ty dva roky se z ní stala hezká dívka, ale 
klackovité pohyby jí zůstaly. Hodila sebou do křesla, znova na mě zaměřila svůj 
nenávistný pohled a její hlas byl plný zloby: „Přišel jsi mě přemlouvat, abych toho 
nechala? Nebo dokonce zachraňovat? Nic z toho nepotřebuju. Zmiz.“ 
„Vlastně ne, myslím, že by nemělo smysl tě přemlouvat. Přijel jsem jen proto, abych 
viděl, jak si tě Podzemní démon, chránící podle pověsti Attilův klid, dá jako sendvič 
mezi dvěma mrknutími oka. Viděla jsi někdy, jak to vypadá, když démon dostane do 
své moci nějakého čaroděje?“ 
 
„Chceš mi nahnat strach? “ 
Ne, jen bys měla vědět, do čeho jdeš.“ 
Nenamáhej se, nejsem takovej srabotka jako všichni ti rádoby čarodějové s kterými 
baron mluvil. Včetně tebe.“ „Na rozdíl od hrdinů, jsou ale ještě všichni naživu.“ 
„Pchéééé!“ 
„ Dobrá tedy, nech mě tady, neprozraď mě a já ti slibuji, že se nebudu plést do tvých 
kouzel.“ 
„Tak jo,“ povzdychla, „ Baron přišel na to, že ta hrobka o které se v rukopise píše, je 
přímo pod hradem. Chceme se tam zítra dostat ze sklepů. On tvrdí, že za jednou stěnou 
je prázdný prostor a že je to hledaná pohřební krypta. A teď vypadni, zítra začínáme 
brzo po snídani a já se chci vyspat.“ 
 
Nakoukl jsem vedle. Byl tam prázdný pokoj jen s trochu starého nábytku pokrytého 
prachem. Vybral jsem si jedno křeslo, které se tvářilo docela pohodlně, a uhnízdil se. I 
když jsem byl unaven, stejně jsem nemohl dlouho usnout. 
Už stovky hledačů pokladů bylo přesvědčeno, že zná přesné místo, kde je nějaký ten 
poklad ukryt, ale sotva jedno procento je našlo a skutečně se k nim dostalo, přičemž „ 
dostat se k nim“ ještě neznamená „ odnést si je.“  
 

V. 
 
Když jsem se probudil, bylo plno světla a Megie vedle byla samozřejmě už pryč. Za 
bílého dne jsem se přemisťoval pomaleji, ale nikoho jsem neviděl. Všude jen prázdno a 
prach. Trvalo mi dlouho, než se mi podařilo tím bludištěm chodeb najít cestu do 
podzemí. Radost mi tak udělalo jen to, že jsem jen tak v mezičase našel kuchyni a v ní 
dobře zásobenou lednici. Před odchodem jsem v ní udělal spoustu volného místa. 
Konečně jsem objevil ty správné dveře a ovanul mě chlad vycházející z podzemí. V 
třetím patře jsem zaslechl vzdálené zvuky. Vydal jsem se tím směrem. 
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Na konci byla zeď proražená a kousek za ní se opravdu průlom rozšiřoval do nějaké 
místnosti osvětlené přenosnou lampou. 
Stál tam baron, vedle Megie a před nimi na mramorovém podstavci ležela rakev. Hned 
jsem poznal, že tohle nemůže být ta Attilova. To bohaté zdobení pocházelo podle mého 
odhadu z osmnáctého století. 
Obrovitý sluha, kterého jsem včera viděl u brány, k ní právě přistupoval a začal 
odsouvat víko. Vzápětí zděšeně couvl, když se zevnitř začala zvedat šedá postava. 
Dlouhým štíhlým prstem ukázala na barona: „To jsi ty můj nezdárný pravnuku? Ty 
který si rozprodal veškeré rodinné cennosti, takže zbyla jen veteš a peníze jsi rozházel? 
Přeci jen se mi povedlo tě sem nalákat, abych tě mohl ztrestat.“ 
 
Zároveň se ohnal po sluhovi, který chtěl víko opět přiklopit. Dvoumetrový chlap odletěl 
jako odfouknuté pírko ke stěně, do které s tupým žuchnutím narazil. Spadl na zem a 
svinul se do bolestivého klubíčka. 
V tomhle momentě mi došlo to, co mi stále unikalo. Vždyť tohle byl onen slavný baron 
Prášil a všechno byl jen jeden z jeho výmyslů a také vějička na nezdárného potomka. 
Megie začala odříkávat kouzlo. Samozřejmě si před tím neudělala obranný kruh, a tak 
se její hlas vytratil, když přízrak, který již opustil rakev a rychle rostl, v klidu přistoupil 
až těsně k ní a zvědavě si ji prohlížel: „ Panenská čarodějka? Jsi krásná, budeš mou 
oblíbenou hračkou, ale nejdřív ty,“ a obrátil se opět k baronovi. Ten tam stál a vibroval 
jako struna. 
 
Nevím čím to je, snad aby udržely tradici, nebo opájení se vlastní mocí, ale všichni tihle 
záporáci jsou děsně ukecaný a žvaní místo toho, aby konali. Já tak měl čas připravit si 
kouzlo. Nebylo sice nic moc, ale každého, kdo by měl chtěl kritizovat vyzívám, aby v 
takové situaci zkusil vymyslet lepší. 
Vypustil jsem imaginární síť, která se kolem přízraku i barona ovinula, takže v ní byli 
lapeni jak dva motýli. Udělal jsem pár kroků, drapsnul Megii za ruku a řekl: Jdeme!“ 
 
Byla tak zdrcená, že neodporovala a dala se vést. Teprve když jsme byli venku, tak jí 
otrnulo, pustila se a pleskla mě přes ruku: „ Co mě táhneš jako kotě? Umím jít sama. A 
vůbec, sliboval jsi, že se do toho nebudeš plést.“ „Slíbil jsem, že se nebudu plést do 
tvých kouzel, ale ty jsi žádné nevyřkla.“ 
Nedala se zmást: „Stejně bych ti nejradši vyškrábala oči, víš to?“ soptila. No celý 
Merlin, fakt! 
„Radši ne, nemohl bych řídit, a ty by jsi musela pochodovat pěšky.“ 
„No to je konečně rozumný důvod abych to pro tentokrát odložila na neurčito.“ 
 
A po chvíli: „ A co tamti dva?“ 
„Však oni už se spolu srovnají, až kouzlo pomine.“ 
Už jsme byli daleko v údolí, když znova promluvila: „Ale popravdě, jsem ráda, že už to 
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máme za sebou.“ 
„Naopak, ta největší hrůza nás teprve čeká.“ 
„……….?!“ 
„Cesta po moři domů.“  
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Autor : ©Karel Šlajsna  
Název: Z PŘÍPADŮ ČÁRLÍHO ŠÍNA – FAUSTOVO PROKLETÍ 
(Čárlí Šín, 10.)  
 
 
 

 
Mnoho mých případů začalo v mé kanceláři. I když tam sedávám celé dny, nikdy jsem se 
nedonutil k tomu, abych tu nevlídnou ratejnu nějak zvelebil. Mohl bych se samozřejmě 
sebrat a jít o dvě patra výš, kde jsem měl malý byt, ale tam na mě čekala jen samota, 
kdežto tady byla naděje, že někdo přijde.  
 

I. 
 

Ale příběh, který vám dnes chci vyprávět, začal ve 
Vagonu. Říkalo se tak malému baru o dvě ulice dál. Jak 
se to tam jmenovalo kdysi, to už nikdo nevěděl, ani sám 
majitel. Byla to dlouhá úzká místnost, kde na jedné 
straně byl dlouhý barpult u kterého parkovali ti co 
potřebovali neustálý přísun pitiva. Na druhé straně byly 
kóje s malinkatými stolečky. Zezadu od kuchyňky sem 
pronikala vůně opečené sekané smísená s pachem 
záchodků v hrůzyplnou esenci. 
 
Většině hostů to ale bylo jedno, přebili to alkoholem. 
V koutku se tam krčil Krysák Ben, ztracená existence, 
živící se sběrem a prodejem informací. Drobnými 
pacičkami objímal sklenici se svařákem. Dokázal se s ní 
takhle mazlit i půl dne. Přisedl jsem si a rovnou se ho 
zeptal, jestli už dnes něco jedl. Upřel na mě smutné, ale 

dychtivé oči a zavrtěl hlavou: „Ne, ale dnes nemám žádné informace.“ 
„Nechci ani informace, ani vděčnost,“ namítl jsem. To už nad námi stála Jess, plácla 
přede mně taky nepříliš čistou sklenici s pitivem, a já Benovi poručil dvojitou porci 
masa. 
 
Ještě jsem se ani pořádně nenapil, když jsem nad sebou uslyšel lahodný baryton: „ No 
tohle?! Není to čirou náhodou můj starý kamarád Šín? Tušil jsem, že tě najdu jedině v 
nějakém pajzlu v takové společnosti.“ Samozřejmě jsem ho poznal hned. 
Mladý lord Mortimer Hartl měl na žebříčku lidí, které nemohu vystát, tutově zajištěné 
místo na bedně. Namyšlený arogantní hejsek v drahém obleku s vyšitým monogramem 
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Oxfordu na kapsičce a pohledem modrých očí, který mu zajišťoval, že se mu ženy sami 
pokládaly do postele v několika geologických vrstvách na sebe. 
 
Hned jak promluvil, bylo jasné, že jeho hlavní vlastnost, urážet druhé, ho neopustila. 
Mohl si to dovolit, měl černý pás karate a studoval u proslulého profesora Fausta, který 
měl desetihektarový pozemek, třípatrový palác a dvě stě služebných, zatímco Merlin u 
kterého jsem býval já, bydlel v jeskyni a vařil si sám nad ohništěm. Ben hrábnul po talíři, 
omluvně kývl a nechal mě tam jeho lordstvu napospas. Hartl pečlivě očistil sedátko a pak 
se na něj rozvalil. Vycenil na Jess chrup z reklamy: „Lahvičku toho nejlepšího 
červenýho, co tu máte zlatíčko!“ Pak se otočil ke mně: „Hel Faust mě požádal, abych tě 
našel a pozval do jeho sídla. Není to bžudna, že chce vidět takovýho nýmanda? 
 
V prvním momentě jsem měl chuť odmítnout, ale pak jsem podlehl zvědavosti a tak jsem 
souhlasil. Vstal, obdařil mě dalším blahosklonným úsměvem, poplácal po zádech a 
ukázal na láhev, kterou právě Jess přinášela: „Věděl jsem, že to přijmeš, ta láhev je na 
posilněnou. Tak za týden u Fausta.“ 
 

II. 
 
Ačkoliv se to nezdá, tak Merlin je podle mě nejlepší mezi čaroději. Když ho přestalo 
bavit dělat sluhu králům, zinscenoval svou smrt a stáhl se do soukromí. Začal se více 
věnovat studiu a četbě. Jeho zdánlivě neútulná jeskyně mu ve skutečnosti poskytovala 
pohodlné bydlení a skrývala obrovskou knihovnu. 
 
Poslechl si mé vyprávění, ale místo odpovědi mi nabídl talíř báječného srnčího guláše. 
Teprve později, když jsme koštovali nový ročník vína, se rozpovídal : „ Byli jsme s 
Faustem velcí přátelé a byli jsme si i podobni. Oba tak trochu potrhlí exhibicionisté, co si 
potrpěli na efekt, na obdiv obecenstva. Já ale časem pochopil, že je to jen falešné 
pozlátko a že to jen oddaluje od podstaty.“ 
„Tím mi chceš naznačit, že je slabý?“ 
„Ne, to rozhodně ne. Jen podstatnou část má zaměřenu právě směrem k povrchnímu 
efektu.“ Faust sám se v touze po pompéznosti upsal peklu. Vymyslel fígl, kterým se mu 
podařilo se z toho vyvléknout, ale o tom ti budu vypravovat někdy jindy. Teď žije sice v 
přepychu, ale na dluh. Oni nezapomínají….“  

 
O šest dní později jsem se ve své staré káře blížil k zlacené bráně Faustova sídla. Z malé 
strážnice vyšel Lucky Luciano a jeho hoši s Thomsony 400. Lucky s párátkem v koutku 
úst si pozorně prohlédl mou pozvánku, pak jen mlčky pokýval hlavou a ukázal mi, abych 
jel dál. Na parkovišti stála Hartlova luxusní kára a tak když ke mně přišel sluha v livreji, 
skoro jsem se styděl. Nahoře se k nám přidala pokojská se směšně krátkou sukénkou 
sotva halící její kulatý zadeček. Zavedla mě do obrovského pokoje, otočila se, poupravila 
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bělostnou zástěru velikosti kapesníku na vyvinutém poprsí a zeptala se významně: „ 
Mohla bych vám být ještě nějak prospěšná?“ Poslal jsem ji pryč a naložil se do vany.  
 

III. 
 
Nevím jak dlouho jsem spal. Probudil mne chlad vody a zvonek u dveří. Drkotajíc zuby 
jsem vylezl ven, hodil na sebe župan a otevřel dveře. Pokojská s tváří Marilyn Monroe, 
patrně uražená tím, že jsem ji odmítl, mi stroze oznámila, že večeře bude za patnáct 
minut a zabouchla mi dveře před nosem. 
Jídelna byla bohatě zdobená. Stěny obložené gobelíny a odevšad na nás s vyčítavým 
výrazem shlížely zvířecí trofeje. Police a komody přeplné vázami, soškami a dalším 
harampádím. 
Profesor Faust už seděl v čele. Se svým smolně černým pěstěným fousem vypadal jako 
Mefisto, kterého se mu kdysi dávno podařilo ošálit. Občas si pohledem polaskal některou 
číšnici motající se kolem, ale všiml jsem si, že hned vždy uhne.  
 
Hartl seděl hned vedle něj, mával na mě vehementně, abych si k němu přisedl. Po večeři 
Faust kývl na Hartla: „ Nech nás prosím samotné.“ 
Lord jen blazeovaně pozdvihl obočí na znamení údivu, ale odporoučel se. 
Abych protrhnul trapné ticho,ukázal jsem na prázdné židle okolo stolu a zeptal jsem se : 
„Kde máte další?“ 
„Höwe měl nehodu, když předváděl svou levitaci ve stodvacátém patře mrakodrapu. 
Když vystoupil oknem, přestala mu fungovat. Caliostro měl taky nehodu. Manžel 
vévodkyně Alexandry je přistihl v nejlepším a postaral se, aby už nikdy podobnou 
potřebu neměl. Fullcaneli skončil v pařížském blázinci. Mám pokračovat?“ 
„Zdá se, že vaši přátele mají vysoké procento nehodovosti, což?“ 
 
„To souvisí s tím proč jsem tě pozval.“ řekl chladně a vzápětí změnil téma: „Ty asi 
nevíš, jak se mi kdysi podařilo vyhrát nad Mefistem, že?“ 
„Něco jsem slyšel, ale rád si to poslechnu přímo od vás.“ 
„Kdysi dávno jsem s ním uzavřel smlouvu. Chtěl jsem to, co spousta mladých mužů. 
Hromadu peněz, obdiv a také mnoho žen. Ale brzo jsem zjistil, že bohatství není vše, 
obdiv baví jen chvíli, ale pak je na obtíž a povolných žen jsem se zakrátko nasytil. Pak 
jsem ale zahlédl Markétku mladou, čistou dívku a zamiloval se. Mefisto souhlasil, že mi 
změní smlouvu, když mi ji do deseti dnů nepřivede do lože, smlouva bude neplatná. 
Mefisto jí sliboval peníze, zlato, šperky, ale Markétka, tajně do mě také zamilovaná 
souhlasila jen za podmínky, že si Mefisto vezme její duši místo mé. Tak sice můj chtíč 
dostal, co chtěl, ale zároveň jsem ztratil první ženu, která mě doopravdy milovala. Když 
pak na zem sestoupil velký Král Hrůzy, seslal na mne prokletí. Je tu kolem mne spousta 
krásek, ale já se jich nemohu dotknout a mí přátelé umírají jeden po druhém. Prožívám 
tak peklo na zemi.“ 
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V duchu jsem si říkal, že konkrétně v případě lorda Hartla bude na světě o jednoho 
nafoukaného arogantního mizeru méně. 
„Prosím, zbav mě té kletby!“ řekl zlomeným hlasem. 
V nějakém romantickém dojáku by tahle etuda určitě slavila úspěch a obecenstvo by 
uronilo nejednu slzu. „Je vůbec možné, takové výzvě odolat? Představ si to! Postavit se 
samotnému Králi Hrůzy!! Neboj, já zkušený mistr tě povedu.“ 
 
Moc tlačil na pilu ten starý lišák. 
Otázku, která byla nasnadě, proč je-li tak mocný, si nepomůže sám, jsem ale z opatrnosti 
nepoložil a ve vteřině se rozhodl předstírat, že jsem tento zjevný nesmysl přehlédl a jsem 
doopravdy takový ťulpas za kterého mě považuje. 
„Dobrá,“ řekl jsem napůl jakoby přesvědčen, „budu o tom vážně uvažovat.“ 
„Výborně!“ vstal, poklepal mi na rameno a dodal: „ Jdi si teď odpočinout a zítra se do 
toho dáme.“  
 
IV. 
Tentokrát jsem se probudil jen pár minut předtím, než do mého pokoje vtrhla pokojská 
opět v miniaturním oblečku, ale tentokrát s tváří Jane Mansfeldové. Před sebou tlačila 
vozík přeplněný nejrůznějšími dobrotami. Její úsměv na rozdíl od včerejšího frivolního 
Marilyn, byl spíše posmutnělý. 
Přistoupil jsem ke stolku: „Jů, toho jídla jsou tady haldy. Nevezmete si semnou?“ 
Viditelně zrozpačitěla. 
„Nerad snídám sám.“ lhal jsem úspěšně. Ve skutečnosti už dlouhá léta snídám sám a 
většinou až kolem poledne. 
 
„Do postele mě už zvalo mnoho mužů, ale k snídani? Jsi první!“ 
Její smích zurčel jako horský potůček. Slunce svítilo do pokoje a vše bylo krásné. Když 
jsme dojedli, zeptala se najednou: „ Vyprávěl ti Faust svůj příběh?“ 
„Ano, ale rád si poslechnu tvé vyprávění už jen proto, že je příjemné sedět tu s tak 
krásnou ženou. Předpokládám, že ty máš nejspíš jinou verzi, že? “ 
„Lichotníku!“ oponovala, ale bylo vidět, že jí to dělá dobře. 
 
„Faustova smlouva byla o tom, že bude získávat výměnou za svou duše jiných mágů. 
Vyhledává vhodné typy, uvede je do učení, ale moc kterou získávají je jen zdánlivá. Tu 
jim propůjčuje ďábel v pozadí. Oni se jí opájejí, a jsou přesvědčeni, že jsou 
nepřemožitelní, a dokonalí, ale je to jen cesta nad propast, do které je pak ďábel, který 
jim moc odejme, svrhne. Kochá se utrpením jejich duše, při tom pádu, které pak 
prožívají stotisíckrát zas a znova. 
 
Už ti také slíbil, že tě bude učit?“ 
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„V podstatě ano.“ 
Usmála se a vstala. Vstal jsem také, pohladil jí po tváři a chtěl jí políbit, ona se mi však v 
mžiku před očima změnila v bílou holubici a vylétla ven. Přistoupil jsem k oknu, ale už 
byla jen nepatrným bodem na obzoru. Dole, jsem uviděl kolem celého pozemku vysokou 
zeď a podél ní se procházeli ozbrojení muži. Ty dva nejblíže byli Calvera a zloduch 
Frank celý v černém. 
 
Přemýšlet nad tím odkud se tu vzala bílá holubice, jsem mohl, až se mi podaří nějak 
vyřešit aktuálnější problém. Její vyprávění znělo pravdivě. 
Odmítnutí Fausovi by nemuselo prospět mému zdraví a na útěk nebylo pomyšlení, stejně 
by si mě jeho lidé našli.  
Zbytek dopoledne jsem se pokoušel promyslet nějaký plán. Nic jsem nevymyslel a tak 
jsem musel, jako již mnohokrát, počkat na vývoj událostí. Jako host jsem si samozřejmě 
nemohl vytvořit obranný kruh, ale malé kouzlo na překvápko jsem si přeci jen připravil. 
Před polednem se přiklátil Hartl a se zjevnou nechutí mi řekl, že mě Faust čeká u oběda a 
on že odjíždí: „Nechápu, co na tobě ten starej paprika má. Asi se do tebe zamiloval, nebo 
co. Vykopl mě jako posledního slouhu!“ 
 
Pohrdání i vztek by se z něj dal ždímat na džbery. 
Faust už seděl v jídelně a vítal mě: „ Tak co, kdy začneme?!“ hlaholil bodře, ale já v jeho 
hlase uslyšel potlačovaný spěch a jako spodní proud, kdesi dole i obavy. 
„Stále si nejsem jist, jestli to zvládnu.“ vytáčel jsem se a šetřil čas jako brankář týmu co 
minutu před koncem vede o branku. 
„Slyšel jsem, že jsi muž mnoha schopností, máš skvělé reference.“ 
 
„Mojí nejlepší schopností je neplést se do problémů při kterých bych mohl přijít k 
úrazu.“ 
 
Faust už neodkázal skrýt nedočkavost a připomínal ze všeho nejvíc přetopený kotel: „ 
Slíbil jsem ti přeci ty moulo, že ti budu pomáhat, tak mě nesmíš zklamat! Nemůžu už 
čekat. Dejme se do práce, teď hned! Nebo o tobě mám rozhlásit, že jsi neschopný 
šašek?“ 
„Tak jo, to už o mě říkali jiní, už jsem se naučil s tím žít.“ 
Můj klid ho rozpaloval do běla: „Ale já už nemám čas. Musíš přijmout tu nabídku, stát se 
mým učněm.“ Hlas mu rozčilením přeskakoval a ztrácel sebekontrolu. 
 
„Tak to je mi líto, učněm jsem byl u Merlina a u něj jsem složil i zkoušku.“ 
Velká rafička se na sloupových hodinách stojících v čele jídelny s klapnutím, které znělo 
jako výstřel, posunula na dvanáctku a překryla malou. 
Faust vyskočil, drapsnul mě pod krkem a palci začal tlačit na průdušnici. Byl podstatně 
větší a těžší a protože jsem seděl, měl nademnou výhodu. 
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Začaly se mi dělat mžitky před očima. Vykopl jsem nohy do obrovitého dubového stolu 
a vypustil kouzlo. Židle se zvrátila dozadu. Já, který byl na pád připraven, jsem přistál na 
boku, ale jeho to překvapilo, musel mě pustit a vlastní vahou přepadl přese mne. 
V mžiku jsem se otočil a uštědřil mu tvrdou ránu do obličeje. Vůbec jsem v tu chvíli 
nevnímal, co se kolem děje a tak můj nápřah k další ráně zastavil klidný hlas: „Jestli 
dovolíte pane Šíne, já už si pana profesora převezmu do naší péče.“ 
 
Nademnou tam stála obrovitá nepopsatelná bytost s očima jako dva řezavé uhlíky a s 
kravským ocasem. Zašilhal jsem jestli má kopýtko. Měla. 
Faust zpola omámen mým direktem se na ni vytřeštěně zadíval a zvedl ruku jakoby v 
obraném gestu.: „Proč? Mohl bych ti přivést ještě mnoho duší.“ 
„To je možné, ale chápej, že si kůli reputaci musíme trvat na dodržování termínů a tys ho 
právě prošvihl. Krom toho se už dlouho na tebe těším. Tak pojď, čeká tě spousta 
zajímavých zážitků.“ 
 
Lehce jako kdyby to byl sáček bonbónů, uchopil Fausta a na odchodu se otočil ke mně: „ 
Nerad to přiznávám, ale dlužím ti službičku, takže kdybys někdy potřeboval…“ nechal 
to nedopovězeno a zmizel. 
Oproti dramatickému zániku domu Usherů, ten Faustův mizel tiše jako když bledne stará 
kresba, až jsem tam stál sám na zeleném pažitu a kousek opodál pak mé auto. 
Coural jsem se k němu. Když už jsem otevíral dvířka, přilétla bílá holubice a změnila se 
v Jane Mansfeldovou. Stále ještě na sobě měla ty minišatičky. 
 
„Máš vedle sebe místo pro stopařku?“ 
„A kam to bude, krásná dámo?“ 
„Mě je jedno kam, důležité je s kým a nemusíme spěchat.“ 
Ukázal jsem jí na sedačku, nasedl také a vyjeli jsme. Ještě nikdy mi cesta domů netrvala 
tak dlouho……  
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Autor : ©Jan Hurych  
Název : UMÍME LOGICKY MYSLET? (díl 5, Alogizmy 2. )  
 
 
 

 
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, viz naše knihovna. Není 
ovšem nutné onu knihu o diskusi číst předem. 
Pozn.: U alogizmů jsem jejich rozdělení do kategorií převzal a přeložil ze stránky 
"Changing Minds.org", protože tam je to asi nejúplnější - ale text a příklady jsou jen 
moje. Jako i v jiných zdrojích, kategorie se zde překrývají a názvy se liší, takže bychom 
se mophli hádat, jak se který ten případ jmenuje. naštěstí to, jak se co nazývá, zde není 
zrovna to nejdůležitější :-).  
 

 
Nejprve tedy řešení k minulému kvízu. Přidávám i obranu, když na nás někdo v diskuzi 
zaútočí daným alogizmem: použijeme příkladm kde to neplatí, dovedeme jejich 
argument do absurdnosti a lckde použijeme třeba ironii. Prostě vysvětlíme - slušně - 
útočníkovi, že má příliš křivou šavli. To aby viděl on i ostatní, že je námi prokouknut. A 
udělal-li to z neznalosti, alespoň se něčemu přiučí. Uděláme -li takovou chybu naopak 
my, riskujeme, že i nás někdo prokoukne . . . :-)  
 

1) Dvojsmyslnost, neurčitost  
1a) Důraz  
Ale tak jsi to ASI nemyslel 
To je záměrné zpochybňování bez udání důvodů. Obrana je jednoduchá: "Co myslíte tím 
ASI? Máte k tomu nějaké důvody?" 
1b) Nesouvislost 
Žádný sem nesmí. Ani hasiči.  
Každé tvrzení užívající výraz "žádný" má pochopitelně výjimky - i ten učený může 
spadnout s nebe, například když se u letadla zastaví motory :-). "Obrana: "To jste to 
popletl: zapletl jste do toho i výjimky".  
1c) Dva různé významy  
Široký nebyl žádný z nich. 
Obrana: "To myslíte pana Širokého nebo někoho tělnatějšího?"  
1d) Odvolání na všeobecné mínění 
Sedmdesát procent doktorů používá tuto zubní pastu.  
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Falešná statistika. Obrana: "A žádnému z nich se zuby nekazí? " 
1e) Nesprávné sdružování 
Všichni žáci v této třídě musí být ignoranti! 
Úsudek z několika málo případů. Obrana ironií: "Nu nemusí, i kdybyste jim to dal 
rozkazem :-)." 
1f) Chybné rozdělení či přidělení  
Ty jsi přece dělal pro Mikrosoft, tak mi můžeš opravit můj laptop, ne? 
Neznalost poměrů. Obrana: "Ani v Mikrosoftu neumí každý všecko :-)".  
1g) Vícevýznamová slova 
Já to vnímám jako nesmysl. 
Chybný výraz: vnímáme vjemy a to jen skrze smysly, chápat musíme přímo mozkem. 
Tento výraz je dědictví po jednom českém politikovi, který se neuměl správně 
vyjadřovat. Obrana: "Vy chcete asi říci, že to CHÁPETE jako nesmysl, ne?"  
 

2) CHYBNÁ ANALOGIE, PŘIROVNÁNÍ  
2a) Chybné spojování 
Ve srovnání s člověkem musí psi běhat rychleji, protože mají čtyři nohy a ne jen dvě. 
Neznalost mechaniky. Obrana:"V tom případě by byla stonožka nejrychlejší tvor :-)". 
(Pozn.: po pravdě řečeno, mluvčíí má částečnou pravdu, některá čtyřnohá zvířata 
opravdu běhají rychleji než člověk, ale důvod je jinde.) 
2b) Chybné přidělení 
Pochází z rodiny zápasníků, tak přece nemůže být slabý na nohy! 
Ačkoliv v tom DNA také hraje roli, svaly na nohou se musí hlavně vycvičit. Obrana: "I 
syn filozofa může být "slabý na hlavu" :-). 
2c) Falešná analogie 
Vojáci jsou přece také lidi, tak proč by na vojně nemohla vládnout demokracie?  
Máme několik druhů vládnutí lidem, pro vojnu se naopak hodí diktatura. Obrana: "No jo, 
ale kdo by pak vůbec bojoval?"  
 

 
A teď zase nové alogizmy pro dnešní pokračování. Vaším úkolem bude popsat - pro 
daný příklad - logickou chybu, které se v něm mluvčí dopustil a příště si to 
zkontrolujeme. 
 

3) ODVOLÁNÍ SE (APPEAL)  
 
3a) Odvolání na autoritu 
Už Palacký říkal... 
 
3b) Odvolání na všeobecné mínění  
Celá vesnice je proti němu  
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3c) Když ostatní věří, že je to pravda, tak to musí být pravda  
Totéž jako 3b). 
 
3d) Když druzí to také tak dělají . . . 
Přihlásila se jich většina, takže něco na tom je.  
 
3e) Zbožné přání 
Však on z toho vyroste!  
 
3f) Získání souhlasu výhrůžkou  
Být tebou, radši bych mu s tím návrhem nechodil na oči, znáš ho, ne? 
 
3g) Apelování na strach 
Možná, že ten čaj nepomůže, ale já bych ho radši pil a neriskoval! 3h) Když nám to 
dělá dobře . . . 
Ten přípravek na růst vlasů je ohromný: jen si to namažeš, už jakobys omládl. 
 
3i) Argument z ignorance  
Je divné, že on se také jmenuje Kolářík.  
 
3j) Odvolávání se na novotu  
Ty nové běžky z Finska budou rozhodně lepší.  
 
3k) Odvolání se na sympatie 
Ovšem, ty děti kradou, ale vždyť to jsou jenom děti.  
 
3m) Zesměšňování prohlášení 
Ten Galileo musí být blázen? Kdyby se země otáčela, tak všichni upadneme na zem. 
(Jiná verze: tak odletíme odstředivou silou . . . , nebo: tak by se stromy kolem nás pořád 
pohybovaly) 
 
3n) Odvolání se na soucit 
Oni to neumějí, to je přece polehčující okolnost 
 
3o) Odvolání se na tradici  
Ale my jsme to nikdy předtím nedělali!  
 

4) ARISTOTELOVÝCH 13 CHYB  
Jak už jsme se zmínili, sám Aristoteles pár chybných alogizmů pro nás našel.  
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4a) Důraz 
Je možné, že zrovna TY by sis tohle myslel?  
 
4b) Nejasný, nepřesný význam (amfibol) 
Brzo, brzičko, vše se změní.  
 
4c) Dvojí mínění (ekvivokace) 
Bílí a černí pasažéři.  
 
4d) Skládání 
Zkontroluj výrobky, co jsou v rozích krabice. Když jsou dobré, celá krabice je dobrá.  
 
4e) Rozdělení  
V krabici, kde je jeden defektní výrobek, jsou všechny defektní .  
 
4f) Řečnický obrat 
Ty jsi se zbláznil!  
 
4g) Náhodné spojení.  
Je hezké odpouštět našim nepřátelům, ale neměli bychom zase my jim dát také něco na 
odpouštění?  
 
4h) Potvrzení následného 
ˇČím víc piješ, tím víc rozliješ. Čím víc rozliješ, tím míň vypiješ. Čili: čím víc piješ, tím 
míň vypiješ.  
 
4i) Zjednodušování 
Prostě řečeno, pořád chodíš pozdě. Zítra také jistě přijdeš pozdě.  
 
4j) Odmítnutí díky ignoranci 
Ne, děkuju. Počítač mi s ničím nemůže pomoct.  
 
4k) To si říká o otázku 
Otázka: Kdo řekl, že jsi to nemohl udělat? Odpověď: No přece já!  
 
4m) Falešný důvod 
Vezmi si rukavice, venku je zima! Námitka: když si vezmu rukavice, tak už venku zima 
nebude?  
 
4n) Mnoho otázek 
Kdy jste měl tu bouračku a proč jste se naboural? Kam jste jel a co jste udělal pak, když 
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jste se tam nedostal?  
 
Tak se do toho dejte, výsledky uvedeme příště. 

(pokračování) 
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Autor : ©Jan Hurych  
Název : NAŠE SFINGA A KNIHY NA ČTEČCE SONY!!!  
 
 
 

 
Ne, nebojte se, že Vám tu budu rozebírat současné čtečky, kterých se před vánocemi 

vyrojilo až až ... Ne, popíšu tu jen jednu a to proto, že ji mám a že na ní lze číst naše 
SFINGA i naše knihy (zatím jen ty, co jsou v PDF formátu, ale ten už čte velký počet 

čteček). Čtečku vidíte ji na fotce níže a to písmo není rozmazané, to jsem jen nemohl 

lépe zaostřit foťák na tak malou vzdálenost :-) .  
 

 
Dlouho se na Netu projevoval "efekt babylonské 
věže", nejen na "klábosnici", která musí odpovídat 
danému jazyku a písmu, nejen v e-mailu, který nám 
někdy čte diakritiku (i té české máme několik typů) 
a jindy zase ne, ale hlavně v textových formátech. 
Máme jich pomalu víc než těch světových jazyků: 
TXT formát - 7 bits, tj. bez diakritiky, nebo TXT 
8bit - s diakritikou - přičemž ale oba si říkají TXT :-
), máme DOC formát (Word dokument, který teď 
ještě přišel s DOC neslučitelným DOCX, proč asi?), 
starý RTF formát (který je okleštěný DOC, ale je 
imunní na virusy, našrěstí :-) , HTML formát 
vhodný pro displej na Netu a ještě kvanta jiných. 
Tohle vše prostě jedna čtečka nemůže zvládnout. A 
teď ještě existují i formáty pro PALM, jinde ovšem 
nepraktické, nu a nakonec je náš starý dobrý formát 
PDF, který se nakonec ukázal být jakýmsi 

univerzálem.  
 
Přiznám se, že jsem sám PDF kdysi neměl rád, protože jsme z něho u firmy museli 
přepisovat naše dokumenty do tehdy populárního Wordu a to metodou cut@paste 
( vystřihni a přilep, ovšem elektronicky :-). Když jsem na firemním semináři 
poukazoval na to, že nůžky a lepidlo by byly asi stejně rychlé (rozuměj pomalé), tak 
jsem si to u šéfa nadobro rozlil :-). Ještě dnes, chcete-li opravit PDF formát, musíte si na 
to koupit poměrně drahý Adobe Akrobat či jiný editor.  
 

Naše SFINGA na čtečce SONY.  
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Tato nevýhoda už neexistuje. Naštěstí se našlo řešení: na netu je teď plno programů - 
zdarma - které vám překonvertují téměř vše na PDF (tj. cokoliv můžete zobrazit v 
okénku na obrazovce Windows a počítám, že jsou takové i konvertory pro Mac) , např. 
Bullzip, CutePDF, Nitro PDF Creator, Simpo PDF Creator, Tiny PDF , Virtual PDF 

Printer a mnoho jiných. Dokonce jsou programy, které dovolí udělat i PDF z vašeho 
fotografického alba, jakožto jeden jediný fajl. To vše velice rychle a spolehlivě.  
 
Proč se o tom zmiňuji? Je totiž jednodušší místo oprav takto konvertovaného fajlu 
použít váš editor, kterým jste to psali a pak to na jeden ťuk vše přeměnit zase na PDF. 
Tak to ostatně dělám pro SFingu, kterou píši v originále ve HTM pro net a musel bych 
jinak opravovat dvakrát :-) 
. Vtip je v tom, že PDF je vlastně jen zakódovaný displej, takže cokoliv, co můžete - 
přes nějaký svůj program - číst na své obrazovce, se dá jednoduše převést i do fajlu 
PDF. Stačí totiž zvolit v tom programu komandu "Tisk" a v seznamu vašich tiskáren 
(printerů) najít ten "pedefácký" (viz výše). který to jednoduše převede na PDF. je tedy v 
tomto smyslu PDF nejen univerzální, ale přístupný všem.  
 

 
A ještě něco: PDF můžete číst nejen na svém počítači, ale dnes už existuje plno 
elektronických čteček (readers), které čtou PDF, tedy jakýkoliv PDF a to "chráněný" i 
"nechráněný".  
TO TEDY ZNAMENÁ, ŽE NA NICH MŮŽETE ČÍST NEJEN ENIGMU,  
ALE I VŠECHNY NAŠE KNIHY FORMÁTU PDF. 
To nám přichází opravdu vhod: PDF totiž spojuje v jednom fajlu text i grafy, což 
některé formáty neumí.  
Jako bych to předem tušil, rozhodl jsem se před rokem psát SFingu také v PDF. Dříve 
jsme nemívali celou SFingu v jednom fajlu a ani se celá nedala najednou vytisknout 
(pro ty, co nechtějí šetřit naše lesy :-). Vím, jeden si těžko zvyká, ale já už dnes nic 
netisknu, jen ukládám na CD :-). Nu a teď PDF readery jsou na to čtení ideální - ony 
totiž umí to, co samotné PDF neumí, ale co zase umí SFINGA na obrazovce: 
zarovnávat text podle velikosti obrazovky, tj. automaticky. 
 

 
Abych se o tom přesvědčil, zakoupil jsem čtečku SONY Reader© typ PRS-300. Existují 
pochopitelně i daleko dražší, navíc s "touchscreenem" místo tlačítek, ale jinak pracují 
podobně. Nu a nalákalo mě právě to, že to čte PDF a tedy - řekl jsem si - možná i 
SFINGU a naše knihy. A ono je to opravdu čte, viz fotka nahoře.  
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Nedělám té čtečce zde reklamu, jen tvrdím, že se mi osvědčuje. Má tři velikosti písma, 
pro větší písmo se vám ovšem vejde na displej méně řádků, ale na naše knihy a Sfingu 
bohatě stačí prostření velikost. Čtečka má interní baterku, která se nabíjí přes USB 
konektor vašeho počítače: 4 hodiny nabíjení vydrží nejméně na týden soustavného čtení 
(asi 7000 stránek pro Sony formát, tj. asi 1000 stránek denně, jinak pochopitelně vydrží 
déle :-).  
 
Displej je ovšem jen černobílý, ale zobrazí i většinu obrázků vcelku (neumí ale zobrazit 
zvětšené obrázky, ale to u čtečky nemusí tolik vadit). Text lze číst horizontálně nebo 
vertikálně a čtečka umí ukončit řádek celým slovem (tato konverze je okamžitá, 
nejrychlejší je u PDF, u TXT je značně delší, ostatní formáty jsem nezkoušel. PRS300 
umí totiž číst PDF, TXT, RTF , Word, ePub format, Sony's proprietary BBeB a knihy ze 
Sony eBook Library store. Sony doporučuje vkládat knihy pomocí jeho softvéru 
(Installer for Reader, zdarma ke stáhnutí, verze pro Windows nebo Mac ) a také je tam 
mazat (rychlejší je to ale přímo ze čtečky). Objevil jsem sice cestu, jak to dělat přímo z 
Exploreru, ale jednou se mi čtečka zasekla:-). Od toho je tam ovšem Reset (dírka pro 
špendlík :-). Nu proč riskovat a ládovat to jinak, když je na to spolehlivý softvér.  
 
Protože i ta nejlepší čtečka nečte všechny formáty. Musíte si některé svoje knihy 
překonvertorovat na formáty, které čtečka čte. Nu a už zmíněná konverze na PDF to 
vyřeší elegantně a navíc s dobrou diakritikou, tj. pokud jste ji měli originálně dobře, 
PDF ji zachová.  
 
Čtečka SONY vám nabízí nákup elektronických knih z jejich knihkupectví, většinou 
formát epub, knihy asi mají všechny mouchy vychytané, ale musíte si je ovšem koupit. 
To je určitá nevýhoda: platit se musí předem, reklamám se nedá věřit a jen čtením 
zjistíte, zda jste si nekoupili nějaký šmejd. To riziko u knih zdarma - např. z naší 
knihovny - pochopitelně odpadá :-).  
 

 
Pokud chcete číst knihy v PDF, získané zdarma, SONY tu možnost má a umožní i víc: 
láduju tam už nejen PDF knihy, ale i články z vědeckých a jiných časopisů. vše v PDF, 
přímo z počítače via USB port konektor ( což je vlastně jediný způsob ládování do 
čtečky vůbec) Nu a číst to už můžu kdekoliv. Tyto knihy lze získat legálně na mnoho 
sajtech: Palm, Česká Čítanka, Scribd a j., některé ovšem VHTML, což čtečka nečte. Na 
Google Books jsou i dobré staré české knihy v PDF, bohužel čte je jen PC, kapesní 
reader je ukazuje moc malé a jak už jsme napsal, nemůže tento typ skenovaného textu 
PDF zvětšovat. Nejsou to totiž digitálizované TEXTY, ale jen digitalizované skeny, 
tedy textové obrázky. Na čtečce se sice objeví celá stránka, je ale příliš malá k přečtení. 
To platí i pro český server Kramerius. Momentálně na to není jednoduché řešení, ale 
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jinak to většině čtenářů nevadí: pořád to ještě mohou tento typ číst na PC. 
 
Moje čtečka má většinu funkcí, co má čtečka mít: bukmárky, pokračování ve čtení z 
místa, kde jste číst přestali, listování, seznam kapitol, volbu podle čísla stránky, atd. atd. 
 
 
Budete-li si vybírat čtečku, dbejte tedy na to, aby uměla číst PDF. Pokud potřebujete 

poradit, naši enajlovou adresu znáte a co vím, to povím. 
 
Pokud se rozhodujete mezi čtečkou a i-PADem, nemohu vám vůbec poradit: I-PAD je 
orientován na Net ("nejlepší experience pro Net, email, fotky a video" - říká reklama, 
ovšem všechny ty aplikace jsou Apple made :-) . 
Zda bude jednou iPAD moci číst i knihy? Nevím, už se na tom asi pracuje, ale jeho 
"Reeder©" (to není překlep, ale ™ používá "Google Reader©" , který také nečte knihy, 
ale zase jen Net ( pozor, název zde klame!). A i kdyby se někdy iPAD zabýval čtením 
knih, dobrou čtečku nám asi nenahradí, podobně jako švýcarský army knife (vojenský 
skládací nůž) nenahradí dobrý šroubovák :-).  
 
Jediný problém jsme zažil a sice že Reset (Restart) někdy nepracuje a chce to 
komplikovanější postup, jako třeba držet ho déle, a našel jsem o tom řadu informací an 
netu. Mně se to stalo například při ťuknutí na prázdné okénko, kde nemám žádnou 
knihu. Sony o tom vydalo nějaké informace, takže doufám, že novější verze už ten 
problém nebudou mít. Čtečka se ovšem může také zaseknout, když čtením vybijete 
baterku a připojíte čtečku k počítači, ale nenabitou. Jako u automobilu, je lepší nenechat 
baterii zcela vybít :-).  
 

 
Zda nám čtečky přinesou víc čtenářů? Nevím, rozhodně jsou praktičtější než těžký a 
relativně stále ještě velký laptop a dokonce i než menší netbook (25x17 cm), protože ty 
pořád ještě nejde strčit do kapsy tak jako jde moje čtečka (11x15.5 cm). Navíc v té 
kapse (rozuměj čtečce) můžete mít i slušnou knihovnu (má nejméně 500meg pro knihy, 
to je teda 500 pěkně velkých knih a novější modely mohou i víc).  
 
A ti naši čtenáři, kteří si stahují naši měsíční SFINGU s upřímným rozhodnutím, že si ji 
"rozhodně někdy" přece jen přečtou celou, budou mít více příležitosti udělat to "někdy" 
také realitou, třeba i jen v tramvaji :-).  
 
Jansan  
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