
  
Číslo 13, vyšlo 15. ledna 2011. 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 archivní čísla lze stáhnout níže. Toto nové číslo lze číst na netu nebo celé stáhnout ve formátu PDF 

zde :Leden 2011 (č.13) 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.  

Vážení přátelé, 
Právě vyšlo naše třinácté, lednové 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 13: 
 
- Sekci TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ jsme ukončili v listopadu, bude zde až do konce ledna. Celý seriál právě vyšel jako 
kniha , vizNové knihy vlevo.  
- V sekci ZÁHADY máme další minidetektivku s otevřeným koncem ("UHODNETE?"), esej KŘIŠŤÁLOVÉ 
LEBKY a také NEBESKÉ HARFY (díl.2. o aljašském HAARPu) pokračují .  
- V sekci VM uvádíme ZÁHADNÉHO BAREŠE a JEŠTĚ JEDNOU DRACULA.  
- V sekci SCIFI má dvě scifi povídky CESTU ZA SLÁVOU a PŘESTUPNÍ STANICI. Celý seriál O Šínovi vyšel 
jako kniha PŘÍPADY ČÁRLÍHO ŠÍNA , viz NOVÉ KNIHY vlevo.  
- V sekci JINÉ je opět nová puzzzle-šoupačka , dále další díl nové knihy z populární série UMÍME - Umíme myslet 
logicky? (6) a článek HLEDÁNÍ NEJLEPŠÍCH KNIH (HLAVNĚ PRO ČTEČKY). A ještě je tu rekaace na 
prefabrikované maturitní otázky, ČTYŘIKRÁT NIC. 
 
Je zde pochopitelně i nadále naše knihovna KNIHY 0FF-LINE (sloupec vlevo), kde už je téměř 130 knih a níže si 
můžete hned stáhnout i nové přírůstky, viz níže.  
 
 

 
NOVÉ ČLÁNKY V DETAILU: 

 
TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ:  
Celý seriál právě vyšel jako kniha TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ, viz Nové knihy vlevo.  
ZÁHADY:  
UHODNETE? - (aneb Malé detektivky, č.11.)  
NEBESKÉ HARFY (díl.2.) , díl 2: Ionosférické dimenze, prvně otištěno v Amberzinu)  
KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY - stejně jako v jiných případech tu chybí motiv  
 
VM = VOJNIČŮV MANUSKRIPT:  
ZÁHADNÝ BAREŠ - dobrý přítel tehdejšího rektora Karlovy Univerzity  
JEŠTĚ JEDNOU DRACULA - Svou přezdívku dostal podle způsobu, kterým nakládal se svými nepřáteli. 
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SCIENCE FICTION:  
CESTA ZA SLÁVOU - prvně zveřejněno v internetovém magazínu Amberzine.  
PŘESTUPNÍ STANICE. Neměl u sebe žádné doklady a byl viditelně zmatený  
Celý seriál o Šínovi vyšel jako kniha PŘÍPADY ČÁRLÍHO ŠÍNA , viz Nové přírůstky knih níže..  
JINÉ:  
HEX10© - naše nová šoupačka  
UMÍME LOGICKY MYSLET? (díl 6, Alogizmy 3. ) uvádíme další kategorie 
HLEDÁNÍ NEJLEPŠÍCH KNIH (HLAVNĚ PRO ČTEČKY) - naše KNIHY OFF-LINE dokonce nikdy předem 
na papíře nevyšly  
ČTYŘIKRÁT NIC Automatizace zkoušení přinesla nové, nepříliš promyšlené změny.  
 

ČÍSLA SFINGY KE STAŽENÍ:  
Archiv 2011 (Nové číslo je ke stažení vždy až po 15tém v daném měsíci): Leden (č.13)  
Archiv 2010: 12 , 11 , 10 , 9 , 8 , 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 

NOVÉ PŘÍRŮSTKY KNIH KE STAŽENÍ, ROK 2011:  
 
BARIÉRY , Jan Hurych, Články a eseje z Hurontárie zip nebo PDF 
BEALŮV POKLAD , Karel Šlajsna, scifi a záhadologie zip nebo PDF 
BIOREIN,INC. , Jan Hurych, scifi, příběh z nedaleké budopucnosti, který se možná už stal zip nebo PDF 
Novinky z roku 2010 viz NOVÉ KNIHY vlevo. 

Formát v "zipu" je dosavadní (HTML) formát, který lze po odzipování číst v prohlížeči (browseru), "PDF" je formát nový a celá kniha je 
už v jednom souboru, i s obrázky, celá snadno k vytištění. Noinky najdete v sekci NOVÉ KNIHY a všechny vůbec v "KNIHY OFF-
LINE", také vlevo.  
Stahování: Jestliže vám nejdou knihy stáhnout přímo z pošty (pokud ovšem dostáváte náš Bulletin), 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), rozloží se na řadu článků a obrázků. Ve té 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 v prohlížeči 
"Adobe bar", soubor se otevře už tam 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. Plánujeme článek MONDRAGONE FOREVER? 

 
A ještě náš citát:  

 
"NA VÁS, PANE, VIDÍM PRAVDIVOST PŘÍSLOVÍ, ŽE AROGANCE JE MLADŠÍ SESTRA 
IGNORANCE."  
- 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 : UHODNETE? (aneb Malé detektivky, č.11.)  
 
 
 

 
 
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.10): Je zde několik podezřelých bodů: především se tyto hadi vokolí 
nevyskytují, za druhé je neobvyklé, aby had vyskočil až k lokti, ledaže by osoba ležela nebo klečela v trávě. Ztráta 
pasu je také neobvyklá a koneckonců i to, že se jednalo o cizinku, navíc i to, že má příbuzné v Čechách. Pochopitelně 
by s emuselo nejprve přijít na to, jak se podařilo vrahovi vpíchnout jed pomocí upravené stříkačky se dvěma jehlami. 
Mohl sice použít živého hada a bylo by třena zjistit, kde ho sehnal - a podle kousnutí by se dalo očekávat, že ho asi 
schoval oběti do kabelky. Spíše ale někde sehnal jen preparát jedu, který mohl oběti vstříknout pomoci injekční 
stříkačky- patrně jinde, než kde simuloval dva body od zubů. K čemu mu mohl posloužit pas? Nu ten se dá dobře 
prodat, ne?  
 

 
VYSKOČIL ČI NEVYSKOČIL?  

 
"Pane Příhoda, " řekl mu s prosíkem Doufal, "pomozte mi, já už jsem z toho celej tumpachovej. " 
"Můžete mi definovat, co je to tumpachovej?" zeptal se detektiv , protože zrovna myslel na něco jiného. 
"No to já nevím, ale naše babička to říkala, " zablekotal strážmistr.  
 
"Naštěstí to vím. Tumpachový je podle Slovníku spisovného jazyka českého člověk "popletený, zmatený, zaražený či 
strnulý" a vzniklo to ze středo-hornoněmeckého tumphaft, což znamená hloupý. Jste si ale jist, že to je jen z toho - 
vlastně z čeho? - to jste mi totiž neřekl." 
"No to já právě nevím. Oběť našli pod jejím oknem, zabitou a vypadá to, že vyskočila z okna. Ovšem mohl ji taky 
někdo šoupnout, že jo? " 
 
"No jistě: šoupnout nebo postrčit, nebo vyhodit, případně popostrčit nebo dokonce vykopnout, " zaliboval si detektiv 
v boahaté češtině. "A našel se dopis na rozloučenou?" optal se detektiv. 
 
"Ale jo, našel, ale ne od něho. Mrtvý je totiž Alois Vyskočil, bytem z Libně, ulice na Vršáku 13. Dopis je od jeho 
milenky Báry Nevrlé a dává mu v něm kvinde." 
 
"Tak to máte jasné, i to jméno říká, že Vyskočil, " neodpustil si ironii Příhoda. "Ale vážně: ten dopis, to je dlvod pro 
sebevraždu, ale to, že sám nic nenapsal, je zase proti tomu, sebevrazi hodně často nechávají dpois na rozloučenou. A 
ten vtip mi odpuste, " omluvil se hned. "A co doktor? Nastala smrt při pádu nebo předtím? " 
 
"No to on neví, ale nenašel zatím jinou příčinu smrti, než ten pád. 
"No to máte pravdu, takže to mohla být vražda či sebevražda. Ovšem lékař by tu měl mít rozhodné slovo", odtušil 
detektiv. 
 
"No to ano, ale on ho nechce říci - prý jak někomu dokážete, že někoho strčil z okna?" 
 
"No možnosti tu jsou: někdo vraha viděl, nemá alibi, atd." 
"No dobře, ale kdo je vrah? A byla to vůbec vražda?jak se to dovím?" . 
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"Musíte použít lepšího doktora, odborníka na sebevraždy. Už ze zranění a polohy těla se dá leccoz zjistit. A byla-li to 
sebevražda, pak ani vraha hledat nemusíte."  
 
¨"No já jen vám, že to nemohla být ta Bára . . ." 
"Ona má alibi?" podivil se detektiv. 
"No to jsme ještě nbezjištoval, i když vinu má, že ano, protože mu dala kvinde, není to nic trestného".  
 
"A kdyby ho strčila, myslíte, ž eby tma nechala tne dopis na rozloučenou? Nu já bych jí hned nevylučoval, něco je 
tam divného. Ale to nám buď potvrdí nebo vyvrátí sám specialista," uzavřel Příhoda a šel di dát jedno pivo. protože 
mu z toho povídání nějak vyschlo.  
 
 
 
 

Řešení přineseme příště, spolu s další minidetektivkou.  

Ulož tuto stránku    Vytiskni tuto stránku  
 

Page 2 of 2



 
Autor : ©Jan Hurych  
Název : NEBESKÉ HARFY (díl.2.) (díl 2: Ionosférické dimenze, prvně otištěno 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 a pokud jste zapochybovali: ne, tento článek opravdu není do rubriky 
Brain Meltdown. Novináři si ovšem neodpustili spekulace (jsou přece placení za senzace, ne?), 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 SF...  
 

 
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 mají 
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 kanadského Vancouveru až k 
Vladivostoku, a můžete si domyslet, proti komu: 
tento kruh kolem zeměkoule začíná a končí na 
hranicích Japonska. Přidejte k tomu hitlerovské tajné 
zbraně pana Asahari ho- 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 vede skoro přes celou Kanadu (tehdy ovšem ještě na ochranu proti Rusům:-). 

V poslední době se znovu objevilo také plno dohadů o projektu HAARP, asi proto, že je společným projektem US 
Navy , Air Force a University of Alaska. Projekt prý byl zadán firmě APTI (ARCO Power Technologies Inc., 
subsidiary známé olejářské firmy ARCO) a jeho vysílačka měla letos 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 

Co vše lze spojit s HAARPem? 
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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 teď tak trvají na té inspekci?  

Tolik Internetové sajty. Ale o co skutečně jde? Nepůjdu do detailů, najdete je třeba na oficiálním sajtu HAARPu (viz 
příště). Pokud je pro vás těžké sledovat oficiální 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 lazer a už rozhodně ne o "paprsky smrti", jak jsem 
se někde dočtetl. 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 komplemetován i modulací pomocí ELF a VLF vln, ne ale pro vojenské zbraně - kde se LF 
(dlouhé vlny) používají , ale pro 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 vopjenské aplikace? Pochopitelně, výsledky každého výzkumu se 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 dříve 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 beamovala (tj vyzářila) do 
ionosféry. Do patentu pak připsal - jak už to vynálezci dělají.- různé grandiózní aplikace, spíše však pouze zbožná 
přání, to 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 svém 
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 I Teslovu fantazii. 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 tedy 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 může 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 vysílače, zjistí-li se 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. 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, viz též název tohoto článku ). Tuto knihu jsem si také 
objednal, ale ještě mi nedošla (kanadská pošta je momentálně na stávce), takže se tady musím spokojit jen s několika 
body z recenze a později bych se k tomuto tématu ještě rád vrátil.  
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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, 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:  

- 
� jeho výkon je prý 1,7 bilionů wattů -  
� je prý pokračováním prací Nikoly Tesly, obzvláště jeho paprsků smrti. -  
� 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) -  
� může měnit počasí (viz též Eastlundův patent) a způsobovat klimatické katastrofy -  
� je tajná zbraň, podobná té, kterou už dávno vlastní Rusové -  
� jeho vlny odražené z ionosféry mohou způsobit zemětřesení -  
� letadla se díky tomu budou srážet či zabloudí -  
� energie elekromagnetického štítu (další termín z tesly) bude schopna roztavit letadla (zřejmě míněno 

nepřátelská), která jím budou prolétat, je to tedy EMZ (elektromagnetická zbraň) -  
� 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) -  
� také řada nedávných událostí se připisuje buď Rusům nebo přímo HAARPU: zemětřesení, výbuchy sopek, 

sestřelení korejského letadla na územím SSSR, dál si doplňte dle libosti... -  
� bude způsobovat mnoho perturbancí (tj disturbancí, poruch, výchylek z drah - všeho, kromě tramvají a vlaků, 

ty mají koleje, tam je to horší :) - jo a lanovek, na ty jsem zapomněl) -  
� bude možno zjišťovat na dálku, zda blížící se raketa má nukleární hlavici či ne -  
� přidejte různá jiná scenária doomsdaye (čili záhuby), která ovšem nelze vždycky jen tak zamítnout, neboť je 

autoři našli buď v bibli či Nostradamovi. (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  

Zajímalo mě, co se stane, zašťourám-li klacíkem přímo do vosího hnízda. Napsal jsem Webmasterovi oficiálního 
sajtu HAARP a nejenže mě žádné vosy nepopíchaly, ale dostalo se mi i přímé odpovědi na moje impertinentní 
otázky. Miniinterview s HAARPem ale uvedu až příště. 

Oficiální WEB HAARPU nemá snadnou úlohu a řekl bych, že se jí zhosťuje, docela dobře. Jedno je jasné: rozhodně 
to nejsou paprsky HAARPu, které nyní způsobují mentální narušení některých lidí na Aljašce.  

 
 

(pokračování příště) 
 
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku  
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Autor : ©Karel Šlajsna  
Název: KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY  
 
 
 

 
Nedávno jsem viděl film Indiana Jones a Tajemství křišťálové lebky a tak jsem si řekl, že se pokusím zjistit, jak to s 
nimi je doopravdy. Na internetu kupodivu o nich mnoho seriózních informací nenajdete a tak jsem čerpal informace z 
knih a časopisů. Patrně nejznámější lebka, která je také nejdokonalejší a je jí tedy popravu věnována i největší 
pozornost je lebka Michel-Hedgesová.  
 

 
Našla jí prý v den svých narozenin dcera tohoto archeologa Anna v 
r.1924 během průzkumu Lubaantuanu. Této historce ale věří jen 
málokdo. Mnohem pravděpodobnější je, že lebku našel otec již dříve a 
jinde a narafičil jí tak, aby ji dcerka našla a on jí tím udělal radost. 
Bohužel, není-li známo přesné místo nálezu je tím částečně znehodnocen. 
Na druhou stranu je třeba přiznat, že archeologie tehdy ještě nebyla tak 
exaktní věda jako později. 
 
Lebka je vyrobena z velmi čistého horského křišťálu, váží cca 2 kg a má 
oddělitelnou spodní čelist. Pokud pod ní umístíte světelný zdroj, paprsek 
se uvnitř lomí a vychází zornicemi ven. Umím si velmi dobře představit 
této efekt provedený někde v pološeru chrámu před publikem! 
Druhá velká lebka zhruba stejné velikosti, ale jiného tvaru je v 
současnosti ve vlastnictví Britského muzea a nazývá se „Tiffany“. U této 
firmy ji muzeum koupilo v dražbě z pozůstalosti p. Sissonse a přes další 
majitele, její stopa vede k k španělskému důstojníkovi žijícímu v Mexiku 
okolo r. 1898. 
 
Tato lebka není vyrobena z tak čirého materiálu a nemá ani oddělitelnou 
čelist, stejně jako třetí velká lebka Carzon de Luz, kterou vlastní Karin 
Tag a tvrdí, že ji dostala zapůjčenou od navajských indiánů. 
Čtvrtá, již menší, lebka je uložena v pařížském muzeu, ale o její historii 
se mi nepovedlo vypátrat nic bližšího. Stejně tak se mi nepovedlo 

vypátrat, kolik přesně existuje malých křišťálových lebek, které jsou v současnosti v držení soukromých sběratelů 
nebo v depozitářích. Není totiž jasné, zda každá zpráva o takové lebce je zprávou o jiném kusu, nebo jestli jde o pohyb 
menšího množství předmětů mezi různými majiteli. 
 
O pravost ( zejména tří velkých) lebek se vedou urputné spory. Obě strany do sebe pálí z těch nejtěžších kalibrů, 
Výsledky expertiz jsou zpochybňovány jinými průzkumy, zúčastněni vědci jsou nařčeni z neodbornosti, nebo dokonce 
z falšování výsledků. 
 
Jako laik si rozhodně netroufnu rozhodovat, která strana má pravdu, ale tak jako v mnoha jiných případech, jsem se na 
to pokusil podívat z jiného úhlu. Tím je nalezení motivu, proč by někdo takový podvodný artefakt měl vyrábět. 
Už jen samo nalezení vhodného křišťálu potřebné velikosti by byl pro jednotlivce více než těžký úkol. Samo 
opracování kamene ( tvrdost 7-8!) je i v dnešních podmínkách enormně náročné a musel by ho provádět kvalifikovaný 
odborník. I za předpokladu použití brusky by to byla velmi zdlouhavá práce, nemluvě o dalším náročném leštění. 
 
Přitom konkrétně sám Michell-Hedges ji prodat nechtěl i když se lebka shodou okolností ocitla v dražbě, kde si ji 
musel opět do svého vlastnictví koupit. Nicméně ani v ostatních případech by peníze z prodeje nemohly vyvážit objem 
práce. Mimoto se z poukazem, že jde o podvod, nebo novodobý padělek setkáváme pokaždé, když se objeví artefakty, 
které se něčím vymykají. Je tak namátkou mě napadá slavná sbírka rytin na kamnech z Icy. Je to už tak ohraná 
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písnička,že ztratila na působnosti. Na druhou stranu se bohužel sami záhadologové pilně starají o to, aby tyto 
kontroverzní nálezy byly zpochybněny. V případě lebek je to jejich umělé spojování s datem 21.12. 2012. Stejně tak 
nešťastné je jejich snaha vidět lebky úplně všude anebo je představovat jako nosič dat, které z nich lze čerpat. Takto 
získané „informace“ se přečasto podobají jako vejce vejci těm, které získávají různí chanelligoví kontaktktéři a které si 
můžeme se zhruba stejným obsahem přečíst leckde. 
 
Je samozřejmě pravda, že pololesklé předměty se často používaly už od pradávna k věštění( viz třeba „kouzelné 
zrcadlo“ J. Dee, nebo mísa s vodou Nostradama) a je tedy pravděpodobné že k tomuto účelu byly používány i lebky. 
Křišťálová lebka, která má ve zmíněném filmu hlavní roli, tedy s prodlouženou mozkovnou, ovšem neexistuje, ale 
skutečné lebky tohoto tvaru byly nalezeny v lokalitě Cahuachi v blízkosti Nazcy. Představa, že by tvar lebek byl takto 
upravován od narození je vzhledem k výsledku neskutečná. Nehledě na to že velikost a obsah mozkovny je větší než 
lidská. 
 
A stejně jako v jiných případech tu chybí motiv.  
Motiv mi chybí i v případě výroby křišťálových lebek, ale musel být velmi silný. Jestliže totiž nebyly použity nějaké 
supermoderní nebo neznámé metody, výroba představovala nekonečné hodiny opatrného obrušování, na kterém se ve 
směnách muselo střídat několik generací umělců. 
 

 
Teď trochu odbočím: 
Tato posedlost nemožnými úkoly provází celý pravěk. Gigantické stavby, sestavené s obrovitých přesně opracovaných 
monolitů, mnohakilometrové geoglyfy atd. Bylo by možno pokračovat téměř donekonečna. K této kamenné posedlosti 
myslím je možné přiřadit i lebky vyrobené z jednoho z nejtvrdších minerálů. 
 
Odmyslíme-li si mimozemskou návštěvu, je možným vysvětlením to, že tu všude nacházíme stopy po jakési dávné 
velmi vyspělé civilizaci, které se od té naší lišila nejen vzhledem, ale i způsobem myšlení. Z těchto důvodů je také 
těžko dobrat se smyslu všech těchto záhadných staveb a předmětů. 
 
Odkaz na důvody náboženské je pravdivé jen částečně. Stavby a předměty se změnily v náboženské až mnohem 
později, když se jejich původní smysl a účel ztratil, byl zapomenut. 
Je nepravděpodobné, že by spor o pravost lebek v brzké době byl jednoznačně ukončen a tak zůstávají jednou z 
velkých záhad.  
 

Ulož tuto stránku    Vytiskni tuto stránku  
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Autor : ©Jan B. Hurych  
Název : ZÁHADNÝ BAREŠ.  
 
 

 
 
Posledních deset let jsem důvěrně studoval historii Vojničova rukopisu. I když se leccos z historie rukopisu objevilo, 
rukopis sám zůstává nerozluštěn, jeho autor je neznám a ani písmo či jazyk se nepoddalo ani po100 letech výzkumu, 
podpořeném za posledních 40 let i počítačovou technologií a experty. Selhali i proslavení vojenští a civilní 
kryptologové, botanici si neví rady s jeho kresbami květin, astrologové s jeho horoskopy a už vůbec nikdo neví, proč 
je v jedné části nakresleno plno nahých krásek, se sexepílem téměř věstonickým (i když to už může být spíše vinou 
samotného kreslíře :-). Vždy, když se nám podaří něco zodpovědět - říkám nám, protože jsem se zúčastnil i 
profesionálního výzkumu - objeví se nová řada otázek, většinou ještě těžších, než byly ty zodpovězené . . .  
 

 
Jednou z přímo provokativních záhad je samotná osoba 
Georga Bareše (též Baresche či Barschiuse), dobrého 
přítele tehdejšího rektora Karlovy Univerzity, Jana 
Marka Marků z Kronlandu (latinsky Ioannes Marcus 
Marci). Marci byl Čech a vlastenec a i když byl 
vychováván Jezuity, dlouho hájil Karlovu Univerzitu 
proti jejich Klementinu, který ji dokonce na nějaký čas 
pohltil. Titul z Kronlandu (Lanškrounu) dostal 
mimochodem za to, že se studenty hájil Karlův most 
proti Švédům.  
 
Ale to předbíhám. Bareš kdysi dostal (koupil, zdědil či 
zcicil?) Vojničův rukopis, který předtím patřil 
Jakubovi Horčickému z Tepence, o kterém se leccos 
dočteme v knize Kdo byl kdo? (Rovina 1992). Byl to 
chudý chlapec, který dostal od krumlovských Jezuitů - 
když poznali, že je hlava chytrá - vzdělání a to zcela 
zadarmo. Dokonce ho poslali i do Prahy studovat a tam 
se pak vypracoval až na císařova alchymistu. A co víc: 
na císařova věřitele. Ano, prý půjčoval Rudlovi II 
peníze, za což pak dostal šlechtický titul - podle 

císařského věnování údajně prý za to, že císaře z čehosi vyléčil. Kde ale sebral Horčický(latinsky Sinapius) tolik 
peněz? Inu prodával léčivou vodičku, kterou nazval Aqua Sinapia a ta šla jako na dračku. Je dokonce podezření, že 
její recept získal od svého učitele, pátera Schaffnera, známého apotékáře a felčara v Krumlovském semináři.  
 
Hrad Tepenec byl už tehdy v rozvalinách, takže to moc císaře nestálo a k titulu mu asi nic nepřidal, jen jako záruku 
na dluh mu dal do zástavy město Mělník. Jenže pak Rudolf umřel, dluh zůstal nesplacen a Jakub získal město. Patřil 
mu i zámek a stal se dokonce i mělnickým hejtmanem. Jeho úřední podpis s ornamenty našel nedávno náš Karel 
Šlajsna přímo v mělnickém archivu. Hejtmanství ale bylo Horčickému osudné. Věrný Jezuitům, kteří se o něj vždy 
dobře postarali, začal urputně pronásledovat protestanty. To se jim - a po pražské defenestraci nově zvolenému 
Direktoriu - nelíbilo a tak šel do vězení zase on. Později byl propuštěn výměnou za Jana Jessenia, který byl při svých 
cestách do Uher, kde Čechům hledal spojence, zase zajat císařskými. Po výměně ale musel Horčický odejít spolu s 
jinými do exilu. Jak je vidět, první exulanti byli vlastně katolíci, kdo by to řekl? :-) 
 
Stavovské povstání netrvalo dlouho, Fridrich Falcký se vydal ze všeho a nedostatek peněz, díky hádkám českých 
měst se šlechtou - kdo vlastně má válečné výdaje platit - se proměnily české vojenské výhry v trapné ústupy a 
konečně i hanebný útěk žoldnéřů, převážně cizáků, v bitvě na Bílé hoře.  

Jak asi vypadal Bareš? 
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I dnes, spíše z politických důvodů nežli z prosté ignorance, vynechávají naši historici z Komenského věty " Věřím i 
já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě zase se 
navrátí, ó lide český . . . " tu část, která je zde silně zvýrazněna. Sebekritika stejně nikdy nebyla naší silnou 
stránkou :-). A zatímco Jessenius je pak popraven na staroměstském pranýři, Horčický se vrací na Mělník. Moc si ho 
ale neužil: po roce umírá pádem s koně, jakožto první oběť kletby našeho rukopisu.  
 
To, že Horčický opravdu rukopis vlastnil, je potvrzeno tím, že je v rukopise napsáno jeho jméno, patrně jím 
samotným coby majitelem či později nějakým archivářem. Víme, že to muselo být až po roce 1608, kdy dostal titul, 
je tam totiž uveden už jako "z Tepence". Zajímavý je i fakt, že se někdo dokonce snažil jeho jméno vymazat, takže je 
později objevil Vojnič až teprve pod ultrafialovým světlem. Po smrti Horčického pak nějakou dobu o osudu rukopisu 
nic nevíme.  
 
A zatím Marci přichází do Prahy studovat medicínu a seznámí se alchymistou Barešem, kterého patrně poznal už na 
Karlově univerzitě. Byl starší než Marci, takže tam asi učil nebo jen asistoval, možná v laboratoři při výuce 
"Chymie", tehdejší alchymie, ale už hodně obohacené metalurgií a výrobou léčivých lektvarů. Přesně to nevíme, jen 
to, že si ho Marci hodně vážil a že se spolu skamarádili. Od něj se také dovídá o ezoterice, alchymii a transmutaci 
kovů, která ho n ejvíce nadchne. Prahou jde pověst, že spolu vyráběli zlato. Marcimu to ale nestačí, snaží se na 
praktické metalutgické pokusy Bareše vymyslet vhodnou teorii a doplnit ji i o transmutaci živočichů a dokonce i lidí 
(viz Marciho kniha Philosophia vetus restituta, Stará filosofie obnovena, kde také všechno tohle autor o Barešovi 
píše a která vyvolala nenávist Jezuitů).  
 
Od Bareše se také doví, že vlastní záhadný rukopis. To už je ale Marci profesorem medicíny. Pracuje dokonce i na 
krevním oběhu, jehož objevitel William Harvey ho kvůli tomu dokonce v Praze navštíví a později ho doporučí 
anglické Královské společnosti věd za čestného člena. Ke jmenování už ale nedojde, protože Marci v roce 1667 
umírá, ve věku 72 let. Dnešní vědecký výzkum znovu objevuje Marciho coby moderního vědce - některé jeho stati o 
optice předběhly i Newtona - ale jeho ezoterický a metafyzický výzkum je zřejmě stále v pozadí, jakoby mu to snad 
mělo ublížit v očích dnešních vědců :-). A přitom jsou i tyto jeho názory zajímavé i z hlediska moderní vědy a 
dnešního výzkumu DNA.  
 
Z dopisů Bareše víme, že se tento snažil rukopis vyřešit a Marci, navíc výborný matematik a fyzik, mu v tom určitě 
pomáhal. Dokonce se za něj přimluvil u známého egyptologa Kirchera v Italii, se kterým se dobře znal - kdysi s ním 
řešil šifru švédského generála Bannera. A zde začíná série podezřelých tahů Bareše: pošle sice Kircherovi vzorky 
písma z rukopisu, ale už ne samotný originál, dokonce ani ne celý opis. Také jeho důvody, proč se o rukopis zajímá, 
jsou příliš nezištné, aby se jim dalo zcela věřit. Jde mu patrně o to, že v rukopisu je možná utajen recept na výrobu 
zlata nebo alespoň Horčického zázračné vodičky (pokud vůbec věděl o "neviditelném" Horčického jméně). Je jasné, 
že sice potřebuje s řešením něčí pomoc, ale nechce se o něj s nikým dělit :-). Nikde se také nedočteme, jak k rukopisu 
Bareš přišel. Zdá se, že to neřekl ani Marcimu a už asi vůbec ne to, že v rukopise je skryto i Horčického jméno, jinak 
by obojí Marci svému příteli Kircherovi v dopise sdělil. Jak dalece byl tedy Bareš ke svému příteli Marcinu upřímný, 
to můžeme jen hádat. 
 
Pak Bareš umírá a jeho sen o vyřešení rukopisu s ním. Jak píše Marci, byl luštěním jako posedlý a strávil s jeho 
záhadou všechna poslední léta svého života. Patrně byl jinak i samotář, protože rukopis odkázal s celou svou 
knihovnou Marcimu. A hle, ten jej zcela nevysvětlitelně a bez rozpaků velmi brzo posílá svému příteli Kircherovi do 
Italie. Ten tam pak sedí skoro třista let, než jej objeví newyorkský archivář Vojnič. Jenom čtením mezi řádky 
Marciho dopisu si můžeme domyslet, že má o celé historii rukopisu svoje pochyby. Proto jej asi ani nepředal svému 
synu Johannu Georgovi (Bareš byl patrně jeho kmotr), který jinak zdědil veškerý Marciho majetek. Jiným důvodem 
ovšem může být, že Marci před smrtí zcela oslepl, takže by rukopis stejně nemohl řešit. Proto asi také na smrtelném 
loži vstupuje do Jezuitského řádu, ale nelze vyloučit, že patrně ani nevěděl, co v té chvíli podepisuje. Stává se tedy 
druhou obětí kletby rukopisu.  
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Jak se dostal k rukopisu Horčický, je dosud záhadou. Někteří tvrdí, že mu jej dal či prodal sám Rudolf II, jiní si 
myslí, že jej sehnal někde jinde, možná přímo od alchymisty Kellyho. Jedno je jisté: Jakub měl velkou knihovnu a 
dost peněz, aby ji mohl bohatě doplňovat. Od koho rukopis koupil už patrně nikdy nezjistíme, ledaže bychom to 
objevili přímo z textu. Také o autorovi nic nevíme. Někteří tvrdí, že rukopis do Čech přivezl z Anglie John Dee, jiní 
dokonce přidávají, že jej napsal sám Roger Bacon, františkánský vědec. Profesor William R. Newbold dokonce 
"Baconův" rukopis "rozluštil", ale jeho sláva trvala jen do jeho smrti. Zanedlouho potom se snažili vědci aplikovat 
jeho řešení na jiné pasáže a zjistili, že celá teorie, předtím tolik oslavovaná, je jen velký nesmysl. Newbold měl z toho 
ostudu a řada jeho následovníků s ním. Inu další oběti kletby.  
 
Ačkoliv máme dopisy od Marciho, které Barešovo vlastnictví potvrzují, a dokonce se našel i jeden dopis samotného 
Bareše Kircherovi, nevíme ani u Bareše, jak se k rukopisu dostal. Jedna možnost se nabízí sama: když byl totiž 
Horčický poslán do exilu, pražská lůza vydrancovala jeho dům. Náhodný zloděj pak asi rukopis prodal Barešovi a 
nějakou doprovodnou historku si jistě už k tomu vymyslel. Možná, že to byl sám Bareš, kdo pak Horčického podpis z 
toho důvodu vymazal, možná že ještě sám zloděj. Jiná možnost je, že Horčický měl knihu někde schovanou a vlastnil 
ji ještě v okamžiku své smrti. Kam přišla pak? Ačkoliv většinu svého majetku věnoval Jezuitům (je pochován u sv. 
Salvatora), o našem rukopise se v té spojitosti nikde nemluví. Je ovšem možné, že knihu dostali, ale pak se jí raději 
zbavili, než aby ji museli dávat mezi libri prohibiti. Ovšem i Jezuité se zajímali o černou magii a výroba zlata. 
Horčický sám jistě nemusel, on získával zlato jinak a lépe :-).  
 

 
Největší záhadou je pro nás nakonec samotný Bareš - pátrání v Čechách nás dostalo pouze k objevu, že studoval u 
Jezuitů a později, jak sám přiznává, dostal doktorát na laické univerzitě Sapienza v Římě. Z jeho dopisu Kircherovi 
se zdá, že snad ani nebyl katolík - jeho oslovení a výrazy v dopise Kircherovi se zcela liší od zvyklostí oné doby. Jak 
je to možné, když tehdy už byli všichni protestanti konvertováni či vyhnáni ze země? Inu učité výjimky tu přece jen 
byly, například pro osoby židovského náboženství či pro cizince. Westfálský mír totiž jen stanovil, že poddaní musí 
mít náboženství svého pána a ve velké části Evropy tehdy vládli protestanti.  
 
Je ku podivu, že se také nenašly žádné jiné zápisy o Barešovi, který se svou posedlostí vlastně také stal další obětí 
kletby. Údajně měl pocházet ze Žinkov u Plzně, ale tam o tom jménu žádný zápis nemají. Přitom se jasně jedná o 
české jméno. Zda měl spojení s Karlovou univerzitou, to je vlastně také jen náš dohad. Ani my, ani odborníci z ciziny 
už víc neobjevili. Zda byl jen alchymistou nebo i pedagogem, pro koho vlastně pracoval a co někdy napsal, to vše je 
zahaleno záhadou. Dokonce ani nevíme, jak vypadal nebo kde je pohřben. Uvážíme-li jeho malichernou snahu 
rukopis vyřešit a zároveň před světem zatajit, a hlavně důvod, proč to dělá, to vše nám ho to spíše přibližuje, jakožto 
člověka chybujícího a proto jaksi i více lidského. Bohužel už Jirka Barešů svoje tajemství hlavolamu nevypátral, ale i 
tím je nám vlastně jaksi blízký.  
 
Zda měl alchymista Edward Kelly někdy něco společného s rukopisem, to také nevíme. Víme jen to, že mu císař za 
služby udělil šlechtický titul a že si za to koupil dnešní Faustův dům na Karlově náměstí. Jeho pokusy dělat zlato ve 
velkém se ale nedařily a když ztratil císař trpělivost, nechal jej uvěznit. Dvakrát se Kelly pokoušel utéct, dvakrát 
spadl s hradeb a zlomil si nohu. Nakonec mu Rudolf odpustil, ale pod podmínkou, že se nesmí vrátit do Anglie. Kelly 
se pokusí o poslední útěk a ten se mu přece jen povede. Obklopen svou rodinou se nakonec otráví jedem v 
mosteckém vězení . . .  
 
Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
 

Page 3 of 3



 
Autor : ©Karel Šlajsna  
Název : JEŠTĚ JEDNOU DRACULA    
 
 
 

 
Motto: Co vlastně má Dracula dělat s VM? Našlo se několik rukopisů z Maďarska a Rumunska (např. Rohoncziho 
rukopis), jejichž aurtoři mohou být kandidáty na autora VM. Koneckonců skutečný Dracula vládl od 1456–1462, tedy 
hodně blízko datování VM pergamenů . . . 
 
Když B. Stoker v r. 1897 napsal svůj román Dracula jistě netušil, jak se upíří sága rozroste do netušených rozměrů. Je 
zajímavé, že podle popisů historie, kterou vypráví románový upír byl identifikována skutečná osoba- rumunský kníže 
Vlad IV.- Narážeč na kůl. Svou přezdívku dostal podle oblíbeného způsobu, kterým nakládal se svými nepřáteli. . 
 

 
Když B. Stoker v r. 1897 napsal svůj román Dracula jistě netušil, jak se 
upíří sága rozroste do netušených rozměrů. Je zajímavé, že podle popisů 
historie, kterou vypráví románový upír byl identifikována skutečná 
osoba- rumunský kníže Vlad IV.- Narážeč. Svou přezdívku dostal podle 
oblíbeného způsobu, kterým nakládal se svými nepřáteli. Celý život 
bojoval proti mnoha nepřátelům, především proti osmanské expanzi, o 
alespoň malou nezávislost. I když hrůza byla součástí psychologického 
boje, podle dobových pramenů Vlad IV. svou krutostí všechno 
přesahoval. Nikde se však nedočteme o tom, že by někdy pil krev nebo 
vstal z mrtvých. 
 
Autor si ho vybral asi právě pro jeho krutost. Možná i proto, že 
Rumunsko z pohledu tehdejších Angličanů, byl konec světa Víra v 
upíry a nemrtvé tedy s tímto mužem nijak nesouvisí. Vznikla totiž již 
mnohem dříve. Archeologové i na našem území nacházejí hroby, kde 
mrtví mají polámané kosti, násilně oddělenou hlavu, jsou svázáni, nebo 
jim bylo probodáno srdce. Mnoho záhadologů z toho usuzuje, že šlo o 
upíry, kterým takto bylo zabráněno v zmrtvýchvstání. 

 
Skutečnost však myslím je zcela jiná. 
Víme, že ještě v minulém století neexistovaly kvalitní diagnostické přístroje schopné spolehlivě určit ukončení všech 
životních funkcí. Můžeme si tedy docela dobře představit, že se občas, zejména v dávnověku stávalo, že osoba v 
hlubokém komatu byla považována za mrtvou a následně pohřbena. 
 
Když se pak takový člověk probral, mohl zešílet nebo přinejmenším byl nenaladěn vůči těm, kteří ho pohřbili. Zavřete 
oči a představte si situaci: do vesnice vrazí člověk, který byl považován za mrtvého. Je sinavě bledý, špinavý, 
pohybuje se toporně, v očích má vztek a šílenství a sápe se po lidech. 
 
Co asi tak následovalo? 
Celá vesnice se na něj vrhla a postarala se o zneškodnění. Následně pak i o to aby byl pohřben, tentokrát tak, aby se už 
znova určitě nevrátil.  
 

 
Teď něco k pití krve. 
V době, kdy Stoker knihu psal, byla moderní lékařská věda doslova v plenkách. Vědělo se sice, že krev je 
nejdůležitější tělní tekutina, ale to bylo v podstatě vše. O krevních skupinách tehdy neměl ještě nikdo ani potuchy. 
Odráží se to i v ledabylosti s kterou hrdinové dávají transfůze krve nebohé oběti. 

Kníže Vlad Dracula 
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Stejně tak je nesmyslná představa, že by dvěma malými rankami mohlo být odsáto tolik krve, aby to postižené osobě 
způsobilo mdlobu. Průtočnost takových otvorů to prostě vylučuje! ? 
A to i když bychom připustili možnost, že upíří zuby vylučují látku zabraňující srážení krve a samovolné stahování 
rány. Upíří tématika byla, jak už jsem napsal na začátku, rozhojněna o četné někdy až bizarní varianty. Zvláštní 
variantou je reality-fiction. Fantazie tvářící se jako reality.  
 
Je ovšem smutné, že někteří lidé nepoužívají zdravý rozum a jsou ochotni takovéto literatuře uvěřit a brát ji jako 
prokázaná fakta. Nejde přitom o nějaké nezralé huberťáky, ale i velmi vzdělané lidi s velkým rozhledem. Také proto 
vznikl tento článek.  
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
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Autor : ©Karel Šlajsna  
Název: CESTA ZA SLÁVOU( prvně zveřejněno v internetovém magazínu Amberzine)  
 
 
 

 
Díky panu S. Lemovi za báječnou inspiraci. Za dlouhých zimních večerů, kdy je venku taková zim a, že starým 
robotům tuhne olej v kloubech, sejdou se všichni u prastarého prehistorického teplometu, nejstarší z generace zaloví 
ve svých paměťových čipech a začne vyprávět:  
 

I. 
 

To bylo dávno-pradávno, za bájného a 
spravedlivého krále Kejbra I. Ten vládl tak 
moudře a spravedlivě do své dezintegrace, až byl 
později tento věk na jeho počest nazván 
kejborským. 
 
V těchto dobách žila v královském městě chudá 
rodi a, která neměla na to, aby si mohla koupit 
potomka, až jim moudrá stařenka poradila, že ve 
výrobně je jeden kazový kus z minula levně v 
doprodeji. Nechali si tedy poslat domů jeho 
holografickeu.projekci a opravdu. Jako poslední 
ze série byl vyroben z náhradních dílů a místo 
krásné typizované hliníko vé metalízy byl natřen 
jen základní šedí. Také spad z distribučního pásu 
a měl pomačkané šasí. Byl však velmi laciný a 
tak rodiče převedli potřebný počet kW za své 
kreditky. Když si ho přinesli domů, odložili 

oživení na druhý den a šli si odpočinout. V noci ho však navštívily tři robotky-servisky. První oživila jeho atomové 
srdéčko a pravila: "Prožiješ mnoho utrpení, ústrků a podnikneš dlouhou cestu."  
 
Druhá do jeho hlavinky vložila první paměťový čip a řekla: "Na konci té cesty nalezneš někoho, kdo tě zbaví tvého 
trápení. Třetí nakapala do jeho kloubů a převodů olejíčku, aby pohybové ústrojí spolehlivě pracovalo a prorokov ala: 
"Pak se vrátíš do svého rodného planetárního systému, ale tvoje sláva se bude šířit vesmírem rychleji než tachyon." 
Pak zmizely. Malý Kybr nezapomněl na jejich proroctví, i když pro své znetvoření žil v opovržení. Nikde ho nechtěli, 
až se posléze uchytil jako noční úkl idový robot v iontových myčkách, střádal kW ke kW a mohl si koupit fotonovou 
raketku. Byla sice strašn ě stará a pomalá a nedělala víc než druhou světelnou, ale Kybr byl rád, že ji má.  
 
Rozžehnav se s rodiči , vydal se na cestu. Proletěl sedm galaxií, proplul sedmi mlhovinami, překonal sedm černých 
děr, křižoval sem a tam a již téměř propadl beznaději, když uviděl malou planetární soustavu, která ležela poněkud 
stranou a kterou tém ěř přehlédl. Ihned se k ní vydal. Přístroje ukazovaly, že třetí planeta je obydlena. Jeho 
překvapení se změnilo v úžas, když zjistil, že obyvatelé patří k oněm mýtickým biologickým tvorům , o kterých se 
všeobecně předpokládalo, že všude již vyhynuli. 
 
"Pověsti o nich tvrdí, že byli velice chytří a vynalézaví. Ti mě jistě budou umět pomoci," pomyslil si a ruče připraviv 
přistávací modul, hotovil se k při stání. 
 
Všechny pojistky měl přetíženy, jak všecek hořel netrpělivostí. Do pohyblivých částí nalil čerstvý olej té nejlepší 
kvality, aby nedošlo ke skřípání, neboť to bylo v lepší společnosti považováno za značný prohřešek proti bontonu. 
Též se nechal vyčistit a ač nebyl marnivý, vzal si na první setkání švihácky zahnutou anténu. Aby se seznámil s 
těmito tvory lépe, začal monitorovat jejich vysílání. Výsledky byly velice zajímavé. Jejich vysílání se věnovalo tomu, 
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že jedněm lidem sdělovalo, co kde dělají jiné bytosti. Většinu času trávili ve výměně slov s informační hodnotou -
2,12 8, likvidací jiných bytostí co možná nejvíce způsoby a zobrazováním reprodukčního procesu a činností s tím 
patrně souvisejících. V tomto ohledu si Kybr nebyl zcela jist, neboť to byly činnosti někdy velmi podivné a k 
reprodukci zcela jistě nevedly. Vyskytlo se i mnoho dalších nejasností, pročež se Kybr moudře rozhodl přistát 
nenápadně a pokud možno strano u větších aglomerací osídlených lidmi.  
 
Vybral si místo na kraji jednoho města, kam lidé odkládali své pohyblivé stroje, které používali na cestování. 
Přestože byly jen druhořadé, bylo mu líto, jak zde ve velkém množství leží se strašlivými zraněními zcela bez 
pomoci. Jala ho nevyslovitelná hrůz a a stouply mu všechny měřitelné hodnoty a všecek se rozklepal. Pak ale pokárav 
se za tak zbabělé chování, odhodlaně zapjal přídavné vzduchové chlazení a vykročil do bludiště vraků. Sotvaže 
spatřil první bytosti, jeho atomové srdce poskočilo samou radostí. 
 
Tito lidé ne byli tak pestře oděni jako jiní a měli na sobě černé šasí doplněné mnoha kovovými součástkami. 
Vzhledem k tomu, že to byly nějaké starší nýtované typy, pohybovaly se velmi svižně. Obklopili ho a přátelsky 
halekali: "Hele, co je to tady za kraksnu!" Než jim stačil cokoliv vysvětlit, vytáhli jeden každý jakousi tubu a začali 
ho pilně nástřikem obarvovat. Než bys napočítal do sta milionů, byl přepestře obarven jako duha. Vzápětí nato 
zmizely obarvovače kdesi v záložních prostorech jejich šasí a místo ni ch se objevily v jejich končetinách nové 
přídavné nástroje. Tentokrát to byly kovové tyče, kterými do něj začali pilně bušit. Tehdy se mocně lekl a jat 
neblahou předtuchou, že ho chtějí proměnit v podobný vrak jakých bylo okolo nespočet, prchl do svého modulu. 
 
Sotva byl ve své staré dobré fotonce, naprogra moval ji na nejvyšší rychlost nedbajíc strašlivého přetížení. Teprve 
daleko odsud a po dlouhé době se zklidnil a šel se podívat na svůj hologram. Užasl nad svou nov ou vizáží. Bylo to 
něco velmi nezvyklého! Tehdy pocítil vděk k těm neznámým bytostem z modré planety a hanbil se za svou 
malomyslnost a zbabělost. Byl zoufalý, leč včas si uvědomil, že je zbytečno výčitka mi zatěžovat svou operační 
paměť. Vrhl se k pultu, aby se vrátil, ale běda! V přístrojích po koordinátech ani památky! Nezbylo tedy milému 
Kybrovi nežli se vrátit domů. Jeho přílet byl vskutku velkolepý a jeho nový dezén měl obrovský úspěch zejména 
mezi mladší generací. Ihned se rozběhla mohutná vlna nové módy a la Kybr.  
 
Navštěvovali ho reporti a on musel znova a znova vypravovat o svých dobrodružstvích. Spousta vlivných činitelů 
náhle začala prohlašovat, že je to nadějný kádr, a předseda vlády Cheffo Computero ho lákal do své strany, aby 
propagoval jejich nové volební h eslo: "Energii každému podle zásluh!" Dokonce ho přijal na krátkou audienci i sám 
Velký Kejbr I. Kybr však netoužil po politické kariéře, koupil si sitariátor, začal skládat tklivé písně o černých dírách, 
hvězdných dálkách, stesku po domově, čisté ekologické energii a podobně. 
 
Davy mu dychtivě naslouchaly a zaznamenávaly si jeho songy do svých paměťových čipů a předávaly je dál. Tak se 
jeho sláva šířila po celé galaxii. Když se již po 12 000 letech cítil být unaven a rozhodl se dobrovolně k odchodu, by l 
nejznámější osobností v celém civilizovaném vesmíru. Hologram jeho mnohobarevné hlavy mělo ve své projekci 
několik generací obdivovatelů. Na jeho dezintegraci se přilétlo podívat tolik jeho fanoušků, že musely být použity 
všechny záložní zdroje energie v okruhu pěti světelných let a on je dodnes uložen jako živý v našich pamětech...  
 

Ulož tuto stránku    Vytiskni tuto stránku  
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Motto: Neříkej nikdy ne, to není možné.  
 

Předmluva.  
 
Po dlouhém váhání jsem se rozhodl zaznamenat jeden velmi zvláštní příběh. Nezažil jsem ho já, ale je to příběh 
pacienta psychiatrického ústavu a vyprávěl mi ho ošetřující lékař tohoto muže. Není to porušení lékařského tajemství, 
jak by jste si mohli myslet, neboť jeho hlavní protagonista je již mrtev. 
Jsem si plně vědom toho, že vyprávění duševně narušeného člověka, které znám jen zprostředkovaně, nemá žádnou 
průkaznou hodnotu, nicméně mi natolik leželo v hlavě, že mi to nedalo a sám jsem se pokusil pátrat. Zjistil některé 
zajímavé skutečnosti, ale co bych předbíhal, posuďte sami. 
 
Všechny události i postavy tohoto příběhu jsou pravdivé, změnil, nebo utajil jsem jen jména a provedl nezbytné úpravy. 
Doplnil jsem některé nepodstatné detaily, aby vyprávění bylo ucelenější, ale ani ty nejsou zcela vymyšlené, protože 
logicky vyplývají z celkového kontextu děje.  
 

Vše začalo v polovině listopadu 1999, kdy do psychiatrické 
léčebny v B... přivezla policie štíhlého muže středních let se 
zcela bílými vlasy. Neměl u sebe žádné doklady a byl 
viditelně zmatený a vyšinutý. Obtížně komunikoval a jeho 
největší starostí bylo opětovné ověřování si datace. 
Nepamatoval si kde bydlí, protože na adrese, kterou 
uváděl, bydlel někdo úplně jiný. Ani jeho zdravotní stav 
nebyl dobrý a tak strávil několik dní na jednotce intenzivní 
péče, než byl stabilizován a mohl být přesunut na normální 
oddělení. Když se s ním prvně můj přítel setkal, udělal na 
něj velmi dobrý dojem. Vypadal už vcelku klidně, což 
samozřejmě bylo částečně způsobeno i uklidňujícími léky a 
byl ochoten komunikovat. 
Jeho vyprávění bylo dost zmatené, některé části se 
opakovaly, i když v nich pokaždé byly odlišnosti. Když byl 

na tyto rozpory upozorněn, tvrdil, že se to stalo jindy.  
 

 
 
Všechno to asi začalo před půl rokem, ale dnes už si tím nejsem jist. Jsem svobodný, protože jsem se nějak zapomněl 
oženit v tu správnou dobu, vážil jsem si své svobody a nezávislosti a nechtěl jsem měnit své zvyky. Bydlel jsem v 
malé garsonce na Staroměstském náměstí, kam mi sice osud občas přivál nějakou žínku, kterou jsem ovšem vždy v 
době, kdy se ke mě a mému bytu začala chovat majetnicky, rychle vypakoval. Pracoval jsem v jednom časopise, kde 
jsem odváděl pravidelně svou týdenní dávku senzací, zajímavostí a drbů. Ve volných chvilkách jsem pak dělal to co 
mne opravdu bavilo: psal jsem SF povídky. Líbilo se mi vymýšlet zašmodrchané příběhy ve kterých je hlavní hrdina 
neustále v nových a překvapivých situacích, aniž bych tušil, že se sám ocitnu v podobném kolotoči událostí. 
 
Všechno to vlastně začalo naprosto nenápadně. 
Jeden můj kamarád mě pozval na víkend na chatu. A tak jsem toho rána vešel do haly hlavního nádraží, koupil jsem si 
jízdenku a sešel do podchodu k jednotlivým nástupištím. Většinou je tu plno lidí putujících sem a tam, ale teď tu bylo 
kupodivu téměř prázdno a tak jsem zcela zřetelně slyšel klapot střevíčků. 
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Měla na sobě přiléhavé svítivě žluté minišaty a bylo opravdu na co se dívat. Schválně jsem zvolnil, abych si ten pohled 
prodloužil. 
Když mne míjela, zářivě se na mne usmála. Nedalo mi to, abych se za ní neotočil. I ona se otočila a znova se usmála. 
Nejsem žádný krasavec a tak mne to zmátlo natolik, že jsem úplně přestal vnímat okolí. Mírně dezorientován zabočil 
jsem na první schody, které vedly vzhůru. Teprve nahoře jsem se díky chladnému větříku v myšlenkách vrátil k 
normálu. 
 
Uvědomil jsem si, že něco není v pořádku. Vlastně, čím víc jsem se rozhlížel, tím víc podivností jsem kolem sebe 
viděl. 
Na nástupišti nikdo nebyl, stál jsem tu sám na úzkém peronu ohraničeném z obou stran hradbou temných vagónů. I 
kiosek občerstvení byl neosvětlený. Pak jsem si uvědomil, co je na těch vagónech divného. Byl tam sice nápis ČSD, 
ale tyhle vagóny už léta nejezdily! Nebo jsem si spletl nástupiště a vylezl na špatném místě, kde stály řady 
odstavených starých souprav? Rozhodl jsem se sejít dolů a zjistit, kde je to správné nástupiště. Vrátil jsem dolů a 
rozhlédl se. Rozhodně jsem nebyl na posledním nástupišti, jak jsem si předtím myslel. Podchod pokračoval dál a mizel 
v pološeru. Chyběly tu známé světelné tabule oznamující odjezdy vlaků a místo nich byly u schodů na perony 
zavěšeny staré plechové tabule. Můj vnitřní zmatek dosáhl vrcholu. Rozhodnut zjistit za každou cenu, co se děje jsem 
vyšel ven, kde jsem zůstal v úžasu stát. Nebyla tu nová moderní hala, metro ani magistrála. Přímo před nádražím 
parkovalo jen pár stařičkých taxikářských Volh. K refýži právě přijížděla muzeální tramvaj s otevřenými plošinami a 
ulicí jen občas projela Poběda, Spartak, Oktávie, nebo novotou svítící škodovka. Bylo to nepravděpodobné, bylo to 
šílené! 
 
Můj rozum stále odmítal věřit tomu, co jsem viděl. 
Jako omámen jsem vykročil směrem k Václavskému náměstí a na každém kroku zaznamenával odlišnosti. Chyběla 
budova bývalého Federálního shromáždění a podchod v horní části náměstí, ale naopak tu byly koleje, které by tu být 
neměly. 
 
Jako v mrákotách jsem došel ke stánku s novinami. Místo běžných orgií barev se tu krčily Květy, Vlasta, Zápisník, 
Práce a Rudé právo. 
„Dovolíte,“ řekl jsem a čapnul první noviny, které mi přišli pod ruku. Mrknul jsem na datum 6. 4. 1964! Zatočila se mi 
hlava. 
 
„Jak si to dovolujete občane?“ ječela na mne obtloustlá trafikantka, „koukejte ty noviny zaplatit nebo na vás zavolám 
SNB!“ 
To by bylo zlé, uvědomil jsem si. S doklady a penězi, které mám u sebe by mne asi považovali za nějakého 
nepovedeného špióna nebo něco podobného a tak jsem se ihned začal omlouvat: „Nezlobte se, promiňte, já se vám 
moc omlouvám jsem jen trochu roztržitý....“ 
Noviny putovaly překotně zpět na pultík. 
 
„No dobrá, dobrá.“ bručela dáma a ze všeho nejvíc připomínala kvočnu v kukani. Dav viděl, že se už nebude dít nic 
zajímavého a tak o nás ztratil víceméně zájem, ale stále jsem cítil jejich kradmé pohledy a uvědomil si, jak jsem tady v 
roce 1964 nápadný v džínovém obleku devadesátých let. Otočil jsem se a podél Domu potravin se vydal pryč. Co bych 
potřeboval nejvíc ze všeho, byl klid na přemýšlení. Tam někde v tom bíle vykachlíčkovaném podchodu se stalo něco, 
co mě přeneslo v čase zpět. Už jsem četl spousty povídek, ve kterých se podobná věc stala. Četl jsem i příběhy lidí, 
kteří prý něco podobného skutečně prožili, ale nikdy jsem tomu moc nevěřil. Až teď! Najednou zčista jasna to 
prožívám já. Věděl jsem, že ze všeho nejlepší by bylo, kdybych se vrátil a pokusil se celé věci přijít na kloub, ale místo 
toho jsem šel úplně opačným směrem, protože mě to přímo magicky přitahovalo jinam. 
 
Vydal jsem se postraními ulicemi směrem na Hradčanské náměstí. Prošel jsem okolo Střešovické vozovny, až jsem 
přišel do míst tak bolestně známých, že se mi sevřely vnitřnosti. Byla to ulice, kde jsem se narodil a prožíval mládí. 
Táhlo mě to domů, ačkoli můj rozum mi říkal, že je to nesmysl. Přešlapoval jsem na místě a uvažoval. Už jsem přeci 
jen chtěl vykročit, když jsem zažil něco tak naprosto šíleného, že to oproti všemu ostatnímu byla maličkost. Uviděl 
jsem totiž sám sebe, jak přicházím loudavým krokem. Hlavou mi blesklo, že tohle je vzácná příležitost. Vždyť kolik já 
nadělal v životě chyb a blbostí! A teď mám možnost se varovat a prožít život jinak, líp! 
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Udělal jsem první krok. Ale prostor okolo mne zhoustl jako želatina. Při pokusu udělat další krok, jsem byl zastaven 
tak silným tlakem, že další pohyb vpřed nebyl možný. Mé druhé já prošlo naprosto netečně. Asi mě vůbec neviděl a 
přešel ulici, vyndal klíče a začal odemykat vrátka. Vešel do domu a já pochopil, že je mi tam vstup odepřen. Jsem v 
tomhle světě osamocen a nikdy nebudu mít možnost setkat se s kýmkoliv, kdo zná mé mladší já. 
 
Potácivě, jako opilec jsem odcházel pryč. Hlava mi třeštila a byla ve mě velká lítost a zoufalství. Sedl jsem si do 
blízkého parku na lavičku. Zůstal jsem tam až do setmění a pokoušel se najít logiku toho všeho. Naštěstí to bylo místo 
opuštěné a nikdo si mne nevšiml. 
 
Jedinou mojí šancí bylo vrátit se na Hlavní nádraží. Šel jsem se zpět stejnou cestou, kterou jsem přišel. Opět jsem se 
ocitl v hale a sešel do podchodu. Pamatoval jsem si, že schodiště na které jsem poprvé odbočil bylo asi sedmé nebo 
osmé, ale teď tu bylo východů jen pět. Rozhodl jsem se tuto zcela zjevnou skutečnost ignorovat a vydal jsem se podél 
zdi. Zarputile jsem zíral na dlaždičky a přinutil se nepočítat odbočky, takže nevím kolem kolikáté jsem procházel, 
když mě někdo náhle chytil za ruku a prudce strhl stranou. V tunelu za mnou se ozval tlumený výstřel a kulka mi 
hvízdla kolem hlavy. Odrazila se ode zdi, odloupla kousek dlaždice a s bzukotem odlétla kamsi vzhůru. 
 
„Pojďte! Honem!“ pobízel kdosi. Nemusel to opakovat. Bral jsem schody po dvou a když jsem vysupěl nahoru, dal 
jsem se bezmyšlenkovitě do běhu za neznámým. Pádili jsme setmělým nádražím po peronu mezi dvěma soupravami 
vlaků. Doběhli jsme do míst, kde končilo nástupiště. Před námi byl otevřený prostor se spletí kolejí, vyhybek a 
návěstidel. 
 
V momentě, kdy jsem procházeli kolem lokomotivy, zřetelně jsem slyšel cinknout další kulku o ocelovou konstrukci 
asi metr od nás. Plíce už jsem měl jak dva rozbolavělé měchy, ale nedovolil jsem si zpomalit. Nevím, kam jsme běželi, 
ale bylo mi to v tu chvíli úplně jedno. Přeskočili jsme několik kolejí a ponořili se do šera, které nám snad skýtala jakési 
bezpečí před neznámým střelcem. Zvolnili jsme. Dostali jsme se na okraj kolejiště, kde byly podél kolejí položeny 
betonové dlaždice a tak tu chůze byla pohodlnější. Přiblížili jsme se k železnému přejezdu přes Bolzanovu ulici, přešli 
ho a zamířili k Vítkovu. Můj průvodce to tu asi znal, protože zabočil do bezového roští, kudy vedla dolů úzká pěšinka. 
Dovedla nás na malý špinavý a zatuchlý dvorek. Prošli jsme průjezdem a vyšli na ulici. Zastavil jsem se a teprve tady 
jsem si mohl svého společníka pořádně prohlédnout. Vysoký, štíhlý, dlouhé černé vlasy a strniště vousů. Vypadal 
nejspíš jako nějaký drsňák z filmu. 
 
„Moc vám děkuji. Zachránil jste mi život.“ Říkal jsem to přerývaně, jak jsem se snažil popadnout dech a napřáhl k 
němu ruku. Vyhnul se jí a místo toho mě popadl za rameno. „Na to teď není čas. Pořád ještě nás může pronásledovat i 
když tady to už není moc pravděpodobné. Pojďte někam vás zavezu. Po cestě bude na povídání času dost.“ 
 
Aniž by zjišťoval zda jdu za ním, vydal se směrem pod most. Neměl jsem na vybranou a tak jsem šel za ním. Myslel 
jsem nejdřív, že půjdeme někam na Žižkov, ale on uhnul doprava a asi po pěti stech metrech si odemkl malou 
nenápadnou branku. Cestičkou jsme došli na plácek lemovaný asi dvaceti garážemi. Stála tu nádherně naleštěná černá 
Aerovka 30 a při pohledu na ní by zaplesalo srdce každého milovníka veteránů. Nasedl a otevřel mi dvířka. Sotva jsem 
se usadil vedle něj, ihned prudce vyrazil. Cestu znal zřejmě velmi dobře, protože jel vysokou rychlostí a projížděl 
setmělými ulicemi naprosto bez zaváhání. Ztratil jsem přehled, kde přesně jsme a měl jen matné tušení, kudy 
projíždíme. Brzy jsme minuli vysoké činžáky a byli na periférií. Pak zmizeli i poslední domy a obklopila nás temná 
krajina. Projeli jsme několik vesniček jejichž jména jsem nestačil ani postřehnout. 
 
Ke konverzaci se moc neměl a tak jsem začal tím, že jsem se představil a znova jsem mu poděkoval za pomoc. Odbyl 
to nevrlým zavrčením a ani tentokrát neuznal za vhodné se mi představit. Místo toho povídá: „Vy jste musel provést 
pěknou lumpárnu, když vás honili časoni.“ 
„Časoni?“ 
„Vy cestujete časem poprvé, co? Časoni jsou časová policie a jdou po těch, kterým se povedlo nějak narušit časovou 
kontinuitu.“ 
„Uviděl jsem sám sebe a chtěl si se svým mladším já popovídat, aby neudělal ty blbosti, které jsem udělal já, ale 
nepovedlo se mi to. Najednou kolem mne vzduch zhoustnul a já se nemoh ani hnout.“ doznával jsem kajícně. 
 
„To už před váma zkoušeli jiní. Někteří chtěli jen pomoct sami sobě, zatímco jiní se pasovali na spasitele a pokusili se 
změnit dějiny. Jeden chtěl zabít Caesara, druhý Hitlera, třetí Lenina. Další se usadili v minulosti a začali si hrát na 
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geniální vynálezce. Jenže jen málokdo ujde časonům. Tak třebas Leonarda nechali na pokoji, protože to byl takový 
docela neškodný podivín. Nastradamus zase ty svoje centurie tak zašmodrchal, že to nikomu moc k užitku nebylo a 
taky si neuvědomil, že se ocitl v jiné realitě, takže jeho předpovědi jsou bezcenné. Proto taky třeba Hitlera nazýval 
Histerem. Chudák stará, doufal, že mu v budoucnu někdo porozumí a on se zaslouží o lepší zítřky. Dodnes ho vidím 
jak v té své podkrovní komůrce po nocích píše a píše. Neškodný grafoman!“ 
 
Jak byl zpočátku skoupý na informace, tak teď jich na mne chrlil tolik, že jsem nebyl schopen je přijmout a tak jsem z 
toho jeho žvanění nebyl moc chytrej a také si toho už moc nepamatuji, protože se mezitím stalo příliš mnoho dalších 
událostí. 
Zapálil si odporně páchnoucí doutník. Ve červeném světle žnoucího konce vypadal spíš jako Mefistofeles, který si 
mne v tom černém auťáku veze do pekla. Kdybych tehdy tušil, jak blízko jsem pravdy! 
„A vy?“ zeptal jsem. 
 
„Tam, kde je policie, je taky druhá strana, ne?“ odpověděl s úsměškem, který zněl tak zlomyslně, že jsem se raději dál 
neptal. Zběsilou rychlostí a s pískotem pneumatik v zatáčkách, jsme se řítili tmou. Konečně se zdálo, že ta ďábelská 
jízda bude u konce, když trochu zvolnil a jel pomaleji, takže jsem si stačil přečíst jméno vesnice: Kamenné říčky.  
 
Zastavil u malého řídkého lesíka. Podíval se na mne a povídá: „Teď se pokusím dopravit vás tam, kam patříte. Pojďte 
za mnou.“ 
Ten jeho zlý smích se mi pranic nelíbil a měl mne varovat, ale tehdy jsem mu věřil a byl přesvědčen o tom, že nemám 
na výběr a tak jsem šel za ním pěšinou mírným kopcem kamsi vzhůru. Ve slabém měsíčním světle jsem několikrát 
zakopl, ale posléze si moje oči začaly zvykat. Ostatně to netrvalo dlouho a došli jsme na velký travnatý palouk. 
Zpočátku jsem to co bylo uprostřed považoval za nějaký neforemný srub nebo skalisko, ale pak jsem si uvědomil, co 
to je. Tři obrovské balvany tu byly sestaveny do dolomenu. Trochu se o keltské památky zajímám, ale nemohl jsem si 
vzpomenout, že by někde u nás takový byl. Ačkoliv jsou podobné starověké památky všude hojně navštěvovány, sem 
patrně nikdo nechodil, protože tu tráva byla vysoká a hustá. Ukázal na dolomen a povídá: „Tady je vaše brána a vaše 
šance. Takže...?“ V momentě, kdy jsem trochu sklonil hlavu a udělal první krok do mne zezadu strčil....  
 
Stál jsem na palubě plachetnice uprostřed moře. Nebe bylo ocelově šedé a vysoké vlny si s lodí pohrávaly jako s 
ořechovou skořápkou. Z toho kývání se mi okamžitě udělalo zle. Chytnul jsem se zábradlí a zvracel a zvracel. Ještě 
dlouho potom co jsem vyzvracel úplně všechno, co jsem kdy snědl, se můj žaludek odmítal uklidnit. Odněkud zprava 
se ozval hlasitý smích. Stál tam u kormidla chlap, který jakoby právě vypadl z nějakého dobrodružného filmu o 
pirátech. Třírohý klobouk, rudý obličej rámovaný ježatými vousy. Kormidlo držel ležérně jednou rukou, jakoby řídil 
výletní parník na Vltavě, zatímco druhou se opíral o berlu. Mírně zamženým zrakem jsem se podíval líp a uviděl, že 
pravou nohu má pod kolenem nahrazenu dřevěnou tyčí, která vězela v jakémsi stojanu přidělaném, zřejmě právě pro 
tento účel, k palubě. Další velká vlna mne otočila a já uviděl nízkou nástavbu. Pustil jsem se zábradlí a chytaje se 
různých lan vrávoral jsem tím směrem. 
 
„Hééj! Koukej zůstat stát. Nikdo ti nedovolil courat se po mý lodi!“ ozval se za mnou chraplavý hlas. Nereagoval 
jsem. Bylo mi už všechno jedno. Z posledních sil jsem otevřel dvířka vedoucí kamsi. Loď sebou znovu zazmítala a já 
padal do temné hlubiny ....  
 
„Mladej pane! Kouknou tady nemůžou spát. Vzbuděj se.“ Někdo se mnou lomcoval tak silně, jakoby se snažil 
vykloubit mi rameno. Nechtělo se mi opouštět bezpečí milosrdného spánku, ale ten kdosi se patrně rozhodl vzbudit 
mne za každou cenu.  
Nakonec jsem tedy přeci jen otevřel oči. Seděl jsem na lavičce na peronu, nade mnou se skláněl postarší bělovlasý 
dědula v ajzboňácké uniformě a ještě výš jsem poznával známou klenbu. Byl jsem opět na Hlavním nádraží! 
 
„Je mi zle.“ zamumlal jsem. 
„No jó! Taky jsem párkrát přebral, když jsem byl ještě mladej kluk. Nechala jich ženská? Nebo si našla jinšího? Ale 
tady zůstat nemůžou. Za chvíli bude půlnoc a bude to tu procházet železniční stráž a to sou vostrý hoši. Chytěj se mě 
mladej, já jim pomůžu.“ 
Byl jsem rád, že se mě děda samaritánsky ujal. Celý svět se semnou ještě kýval a svým nohám jsem moc nevěřil a tak 
jsem se o něj vděčně opřel a klopýtal jsem s jeho vydatnou pomocí pryč. Zas a znova ( a po kolikáté už) jsem 
procházel tím zatraceným průchodem a jedinou mojí myšlenkou bylo: Proč já blbec jsem sem lez! 
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„Chtěj abych jim sehnal dročku?“ staral se děda, když mne vyvedl ven. 
„Ne, ne.“ odporoval jsem namáhavě. 
„Nojó, maj pravdu, dyk voni ty chlapi dneska nevěděj, co by si za to řekli. To za mejch mladejch let byli vděčný když 
sehnali ryto...“ 
„Děkuju. Já bydlím kousek odtud, jste velice laskav.“  
 
Už jsem ho neposlouchal a zvědavě se rozhlížel. S uspokojením jsem zjišťoval, že vše je tak jak by mělo být. Pomalu 
jsem se coural domů. Jak jsem se uklidňoval, začal jsem mít opět pocit, že úplně vše v pořádku není. Nabylo to nic 
konkrétního, spíš jen takový nejasný pocit, ale říkal jsem si, že už po tom, co všechno jsem prožil, trpím paranoiou a 
stihomaníi.  
 
Došel jsem na Staroměstské náměstí, odemkl si dům a s obrovským pocitem úlevy vyšel to známé schodiště nahoru do 
mého brlohu. 
 
Můj byt mé přivítal důvěrně známým nepořádkem a já v tu chvíli měl pocit, že už to všechno mám za sebou a že se mi 
konečně podařilo vrátit se zpět domů a budu žít klidně. 
Do nosu mě vnikla pronikavá vůně dámského parfému. Zapátral jsem v paměti, ale nevzpomínal jsem si, že bych 
některé ze svých lásek dal klíče od svého bytu.  
Seděla schoulená v mém ušáku a spala. Ještě pořád na sobě měla ty žluté minišaty. Opatrně jsem jí probudil: „Slečno! 
Co vy tady děláte?“ 
 
Zamžourala a v polospánku povídá: „Jo to jste vy. Nemyslela jsem si, že se z výletu na Kokosový ostrov vrátíte a tak 
jsem si dočasně půjčila váš byt.“ 
„Kokosový ostrov?“ 
„No jasně! Copak jste nečetl Ostrov pokladů? Myslela jsem, že vás Abel strčil dimenzionální bránou na loď kapitána 
Silvera.“ 
„To ano, vy jste tam byla také?“ 
„Ne, ale slyšela jsem vyprávět.“ 
„A kdo je Abel?“ 
 
„Nedělejte ze sebe pitomce! Vždyť jste se k němu přidal tam na Hlavním nádraží.“ 
„Aha. Ano, už vím. Zachránil mě před časovou policií.“ 
„Časovou policií? Nic takového neexistuje.“ 
„Jenže tam po mě někdo střílel.“ 
 
„Nebylo to na vás. Střílela jsem já po Abelovi. Soukromé vyřizování účtů. Když jste mě viděl poprvé, tak jsem 
zkoušela zaujmout vás natolik, aby jste nešel dál. Doufala jsem, že za mnou půjdete, jenže ani to, že jsem si vzala tyhle 
mini, mi nebylo nic platné.“ 
Styděl jsem se: „Promiňte, já si netroufl.“ 
Pozvedla oči v sloup a povzdychla: „Ach ti muži! Kdyby jste měl jen trochu kuráže, nemusel jste se teď topit v 
problémech.“ 
„Ale proč se o mě tolik staráte?“ 
„Protože jste mi sympatický. A vím jaké to je cestovat mezi realitami. Nikdo se už nedokáže vrátit zpět.“ 
 
Jak hezky to znělo z tak krásných úst! Jak lehké by bylo jí uvěřit! 
„Jenže já se dokázal vrátit,“ řekl jsem důrazně a ukázal kolem sebe. „Všechno je jak má být.“ „Myslíte?“ znělo to 
posměšně. 
„Teď mě omluvte, mám toho dneska za sebou moc a nutně potřebuji dát se trochu do pořádku.“ Nečekal jsem co 
odpoví a vyrazil do koupelny. Představa vany plné teplé vody bylo to jediné, na co jsem v té chvíli dokázal myslet. V 
koupelně, sotva jsem se na sebe podíval do zrcadla, čekal mne další šok. Mé kdysi černé vlasy byly teď zcela bílé! 
Vypadal jsem spíš jako biblický patriarcha: Strhané rysy, propadlé tváře, kruhy pod očima.  
 
Pozoroval jsem se dost dlouho, ale stále jsem si nemohl zvyknout na tu svou novou podobu. Posléze jsem vlez do 
vany. Ponořil jsem se do teplé vody a vychutnával tu slast. Všechno to napětí a bolest byly pryč. A já se po dlouhé 
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době cítil spokojeně. Cítil jsem se natolik dobře, že jsem byl schopen i něco sníst. Během té koupele mne napadla 
nejméně sto a jedna otázka, ale když jsem se vrátil do pokoje, dívka byla pryč a zůstala po ní jen jemná vůně parfému 
jako jediný důkaz její přítomnosti. 
 
Vyraboval jsem lednici a uvařil si kávu. Věřte mi nebo ne, ale ještě nikdy mi tak báječně nechutnala. Jak je to krásné 
být doma, vykoupán, v teple, klidu a bezpečí! Usnul jsem, ani nevím kdy, v tom samém křesle, kde spala předtím i 
ona. 
 
Probudil jsem se druhý den až těsně před polednem. Venku byl krásný slunečný den a já měl výbornou náladu. 
Přemýšlel jsem o tom, kolik pravdy mi ti dva podivíni řekli. Nakonec jsem došel k názoru, že každý z nich lhal, ale 
zároveň řekl i trochu pravdy.  
 
Jenže to přece nebylo důležité, mnohem důležitější pro mne v tu chvíli bylo, abych co nejdříve zjistil, jaké je datum. 
Pustil jsem si tedy televizi. Zrovna dávali nějaký film pro pamětníky, ale sotva skončil, hned jsem uviděl první změnu. 
Známý monitor Č S T, byl totiž nahrazen logem Č T. Místo programu Kala, vysílala jakási Nova a čtvrtý Zábava, byl 
nahrazen Primou. 
 
Vnitřnosti se mi sevřely úzkostí. Nervózně jsem čekal na zprávy, abych s hrůzou zjistil, že ta tajemná dívka měla 
pravdu. Nevrátil jsem se domů do svého světa, protože ve zprávách se mluvilo o úplně jiných událostech a padala mě 
zcela neznámá jména. Zatímco v době ve které jsem žil já, byl listopad 1989 na rozkaz gen. Vacka krvavě potlačen, 
komunisti se udrželi u moci ještě pět let a Československo se nerozpadlo, tady komunisti k použití síly nesáhly a 
mohutné demonstrace je přinutili vzdát se moci. 
 
Naplněn neblahým tušením popadl jsem telefon a vytočil číslo do práce. Ozval se mi nějaký úřad. Zkoušel jsem 
postupně všechny své známé, ale vždy jsem se dovolal někam úplně jinam. Byl jsem osamocen v docela cizím světě, 
podobně jako při mé cestě do roku 1964. Nějakou šťastnou náhodou jsem se sice dostal do svého bytu, ale moje práce i 
vše ostatní bylo pryč. Vydal jsem se ven, abych si koupil noviny. Došel jsem k nejbližšímu stánku a už už jsem tahal z 
kapsy pětikorunu, když jsem si uvědomil, že tu peníze, které mám u sebe, neplatí. Jedinou mou jistotou byl můj byt. 
Musím se tam vrátit a vymyslet, jak bych tady, v tom novém a divném světě, mohl žít. Jenže když jsem se vrátil, můj 
klíč k zámku nepasoval. Nejdřív jsem si myslel, že jsem se spletl, ale pak jsem se podíval na mosaznou vizitku a s 
hrůzou zjistil, že tu bydlí nějaká paní Belánková. Zazvonil jsem. Přišla mi otevřít postarší dáma. Když viděla mé bílé 
vlasy a zvědavý výraz s kterým jsem se díval do pro mě neznámého bytu, zabouchla a přes zavřené dveře na mne 
křičela, abych odešel, nebo že na mne zavolá policii. Všechno bylo marné. Vrávoravým krokem jsem odcházel. Došlo 
mi, že do „svého“ bytu jsem se dostal jen díky tomu, že tam uvnitř byla ona, ta tajemná dívka. Jakmile odešla, 
existoval už jen tak dlouho, dokud jsem v něm zůstával, ale jakmile jsem vyšel ven, byl konec.  
 
Jak jen jsem mohl být tak hloupý a naivní! Tato poslední ztráta mě naprosto zdrtila. Zničeně jsem se coural znovu zpět 
na Hlavní nádraží. 
Znovu jsem se ocitl v tom proklatém bíle kachlíčkovaném podchodu. Zas a znovu jsem zkoušel východy na jednotlivá 
nástupiště a zjišťoval zda se něco změnilo. Byl jsem duševně i tělesně vyčerpán, v jednu chvíli jsem měl pocit, že jsem 
v davu plném svazáckých košil a jindy jsem viděl desítky německých uniforem. 
 
Možná, kdybych byl schopen střízlivě uvažovat, pokusil bych se najít nějakou jinou dimenzionální bránu. Ať už by 
mne přenesla do jakéhokoliv světa, možná by to bylo lepší, než tohle pobíhání po peronech. 
 
Tak se nakonec stalo to, co se stát muselo, zavolali na mne policii. Jak jsem si mohl jen myslet, že si nikdo nevšimne 
podivného bělovlasého chlapa, který s vytřeštěným výrazem běhá sem a tam! Pokusil jsem se jim to všechno vysvětlit, 
ale když poznali, že ze mne víc nevytáhnou, strčili mne do blázince.  
 

Epilog. 
 
Tady končí vyprávění, které mi nedalo spát. Na první poslech vás zcela jistě napadne, že je to výmysl, či nějaký sen 
pod vlivem drogy, ale čím víc jsem nad ním přemýšlel, tím víc jsem zjišťoval, že i když v tomto příběhu je mnoho 
podivností, přeci je příliš komplikovaný na to, aby to byla pouhá smyšlenka, nebo fantazie. Zjistit jeho pravdivost je 
ovšem velmi nemožné. Hlavní nádraží prodělalo v sedmdesátých létech rozsáhlou rekonstrukci, při které došlo i 
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přestavbě podzemního přístupu na nástupiště. Zároveň bylo celkově nově i uspořádáno celé kolejiště. Při tom došlo k 
odstranění původního železného mostu směrem k Vítkovu. Zároveň při tom bylo nutno asanovat některé staré budovy 
v jeho blízkosti, takže nelze jejich popis porovnat se skutečností. Nicméně podle pamětníků je velmi přesný a mohl by 
odpovídat realitě z roku 1964. 
 
Dále jsem hledal na mapě zmiňovanou vesnici, ale zjistil jsem, že žádná taková neexistuje. Vypravěč se tedy buď ve 
tmě, při velké rychlosti, kterou kolem cedule projížděl, přehlédnul, nebo se zmýlil. V registru keltských památek o 
žádném takovém dolomenu není zmínka i když jeden prý kdysi existoval v malé vesničce nedaleko Prahy, která má 
podobné jméno. Nebudu vás napínat: Zajel jsem se tam podívat. Je to malá osada, která není ani v autoatlasu. Cesta je 
opravdu samá zatáčka a kousek za posledním domkem jsem objevil řídký hájek s velkým paloukem uprostřed. Stromy 
jsou tu podivně pokroucené, jakoby tu byla nějaká geomagnetická anomálie. V nějaké knížce jsem četl, že na 
podobných místech vystupuje na povrch dosud neznámá zemní energie. Keltové, jak je známo, tuto energii dokázali 
indikovat virgulí a na místech vývěru stavěli své podivné stavby. Proč? Třeba je využívali k cestování do jiných 
dimenzí! 
 
Možnost takového cestování jsem konzultoval s odborníkem na tuto problematiku. Ten zcela vyloučil jakoukoliv 
reálnou možnost něčeho podobného. Pozorované fyzikální jevy sice možnost časoprostorového cestování naznačují, 
ale pouze v kvantové fyzice. Samozřejmě také neexistuje časopis o kterém se vypravěč zmiňoval, ani se mi jeho jméno 
nepodařilo najít v seznamu spisovatelů sci- fi. Popisované politické situace jsou další podivností. V našem světě totiž 
žádný listopad 1989 nemohl být, stejně jako srpen 1968. Jak všichni víme, došlo tehdy po rozhovorech našich a 
ruských státníků, poblíž Moskvy k velkému železničnímu neštěstí, při kterém Brežněv i Kosygin zahynuli. V 
tehdejším SSSR nastal mocenský boj, který o tři roky později vedl k jeho rozpadu. U nás se brzy po tom zrušil zákon o 
vedoucí úloze komunistů, do politiky vstoupily další strany a postupně je vytlačily. Po vyhlášení restitucí došlo 
nejprve k zpochybnění Benešových dekretů, později pak nároků tzv. Osmatřicátníků. Jejich nároky pak dále 
zpochybnili ti, kterým byl zabírán majetek v roce 1918. Posléze byly zpochybněny restituce naprosto všech. Naštěstí 
zhruba zrovna v té době se vědeckým bádáním zjistilo, že král Karel IV, měl několik levobočků z nichž poslední 
potomek dosud žije. Jeho právoplatné nároky již nikdo nezpochybnil a tak se onoho slavného roku 1974 republika 
změnila na osvíceneckou monarchii, když kardinál Tomášek korunoval v katedrále svatého Víta nového českého krále, 
který poté přijal jméno Václav VI. Ten před několika lety abdikoval ve prospěch svého syna, nynějšího Karla IX. 
 
Ale to je přece všeobecně známá historie, kterou u nás zná každé malé děcko a netřeba se jí podrobněji zabývat. Na 
závěr se musím přiznat, že se občas chodím procházet po Hlavním nádraží a několikrát jsem byl pevně přesvědčen o 
tom, že jsem v davu zahlédl dívku oblečenou do žlutých minišatů...  
 

Ulož tuto stránku    Vytiskni tuto stránku  
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Autor : ©Jan Hurych  
Název : UMÍME LOGICKY MYSLET? (díl 6, Alogizmy 3. )  
 
 
 

 
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 opět řešení k minulému kvízu. Přidávám zde i obranu, která má často i objasnit nesmyslnost daného 
alogizmu - nevyhýbáme se ani ironii, protože ta často nejlépe vysvětlí uvedenou nelogičnost. Většinou, pokud ironie 
sedí, nemusíme ani vysvětlovat, v čem se protivník mýlí a to také nejlépe zapůsobí. Nerozčilujeme se, protože tím 
bychom jen působili na city a i inteligentní diváci by nemuseli pochopit, o co nám jde. Na druhé straně ale nukdy 
nenecháme tyto alogizmy bez odpovědi: je potřeba na ně upozornit, než je začne soupeř rozvíjet a divákům ještě více 
zamotá hlavu. I dům se nejlépe boří už od základů. . .  
 

3) ODVOLÁNÍ SE (APPEAL)  
 
3a) Odvolání na autoritu 
Už Palacký říkal... 
Obrana: Ale teď už to neříká :-). Ale vážně: ani Palacký neznal všecko a s tím dobrým Rakouskem to značně přehnal. 
 
3b) Odvolání na všeobecné mínění  
Celá vesnice je proti němu  
Obrana: Vy jste se všech ptal? I nemluvňat?  
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.  
Obrana: Myslíte jako špatného, když se všichni nechají tak lehce zmanipulovat?  
3e) Zbožné přání 
Však on z toho vyroste!  
Obrana: No on už pár let neroste :-). 
3f) Získání souhlasu výhrůžkou  
Být tebou, radši bych mu s tím návrhem nechodil na oči, znáš ho, ne? 
Obrana: Já s e radši přesvědčím sám. Mluvíce o očích, strach má také velké oči :-).  
3g) Apelování na strach 
Možná, že ten čaj nepomůže, ale já bych ho radši pil a neriskoval!  
Obrana: a co když naopak ublíží? 
3h) Když nám to dělá dobře . . . 
Ten přípravek na růst vlasů je ohromný: jen si to namažeš, už jakobys omládl. 
Obrana vtipem|: To i dělá alkohol taky. 
3i) Argument z ignorance  
Je divné, že on se také jmenuje Kolářík.  
tak se jmenuje v republice ještě další stovka lidí. To je ještě divnější :-).  
3j) Odvolávání se na novotu  
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Ty nové běžky z Finska budou rozhodně lepší.  
Proč ne, když budou lešpí než ty norské, rakouské a švýcarské . . . 
3k) Odvolání se na sympatie 
Ovšem, ty děti kradou, ale vždyť to jsou jenom děti.  
Obrana: Až vyriostou, tak ot krást přestanou nebo budou krást lépe? 
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) 
Obrana: To máte z kolotoče nebo přímo z hlavy?  
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!  
Zde si nemohu odpustit uvést jednu příhodu ze zaměstnání. Byla to elektronická firma a já navrhoval jisté vylepšení 
technologického procesu. Na mítíinku mi jakýsi tvrdošíjný odpůrce prohlásil přesně totéž, že to totiž nikdy předtím 
nedělali. Na to jsem mu odpověděl - popravdě řečeno jsem to ani tak zle nemyslel - že se bavíme o elektronice a ne o 
jeho svatební noci. Naštěstí se ostatní přítomní zasmáli a moje drzost mě nestála mé zaměstnání. Nepoužívejte to 
prosím na svého šéfa či představeného :-). Příklad je to dobrý, ale měl jsem to podat jemněji . . .  
 

4) ARISTOTELOVÝCH 13 CHYB  
 
4a) Důraz 
Je možné, že zrovna TY by sis tohle myslel?  
Narážka útočí na osobní reputaci a to, že je tvrzení "očividně" nesprávné. Lehká obrana útokem: Je možné, že zrovna 
TY si myslíš, že je to špatně? :-).  
4b) Nejasný, nepřesný význam (amfibol) 
Brzo, brzičko, vše se změní.  
Obrana otázkou: "Brzo" jako slib nebo jen jako výmluva? 
4c) Dvojí mínění (ekvivokace) 
Bílí a černí pasažéři.  
Obrana vtipem: "Ano, kdysi černí pasažéři nesměli do autobusů bílých.  
4d) Skládání 
Zkontroluj výrobky, co jsou v rozích krabice. Když jsou dobré, celá krabice je dobrá.  
Obrana: Chytrý výrobce tedy dá dobré výrobky jen do čtř rohů?  
4e) Rozdělení  
V krabici, kde je jeden defektní výrobek, jsou všechny defektní .  
Obrana: A kde je jeden dobrý výrobek, jsou všechny dobré?  
4f) Řečnický obrat 
Ty jsi se zbláznil!  
Obrana: Vy jste prosím doktor nebo kolega pacient?? 
4g) Náhodné spojení.  
Je hezké odpouštět našim nepřátelům, ale neměli bychom zase my jim dát také něco na odpouštění?  
Obrana: Odpouštěním nedokazujeme nepříteli, že jsme lepší, ale sami sobě. On je jen ta veličina, která se z procesu 
vyloučí :-).  
4h) Potvrzení následného 
ˇČím víc piješ, tím víc rozliješ. Čím víc rozliješ, tím míň vypiješ. Čili: čím víc piješ, tím míň vypiješ.  
jasný nesmysl, ale zcela neviditelný, použije-li se na něco jiného, méně přehledného. 
4i) Zjednodušování 
Prostě řečeno, pořád chodíš pozdě. Zítra také jistě přijdeš pozdě.  
Obrana: Kolik dáte, když nepřijdu pozdě?  
4j) Odmítnutí díky ignoranci 
Ne, děkuju. Počítač mi s ničím nemůže pomoct.  
Obrana: Vy nevíte jak na to?  
4k) To si říká o otázku 
Otázka: Kdo řekl, že jsi to nemohl udělat? Odpověď: No přece já!  
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prohlášení, které je zřejmě nepodložené - proto ta otázka.  
4m) Falešný důvod 
Vezmi si rukavice, venku je zima! Námitka: když si vezmu rukavice, tak už venku zima nebude?  
Námitka je ovšem vtip, ale jak často třeba nepochopíme důvody našeho oponenta?  
4n) Mnoho otázek 
Kdy jste měl tu bouračku a proč jste se naboural? Kam jste jel a co jste udělal pak, když jste se tam nedostal?  
Málokdy je tázající takový blb, kde spíše o to, tázaného poplést.  
 

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

5) S uvedením výroku či tvrzení (Asertivní)  
5a) Odvolání na autoritu 
Totéž co 3a). Jiný příklad: pan učitel nám říkal, že když mravenci zmateně pobíhají, že bude pršet.  
 
5b) Argumentace z ignorance  
Soud mu nic nedokázal, je tedy nevinný  
 

6) S předpokladem, s převzetím odjinud (Assumpční)  
6a) Náhoda  
Rozvedeme zde příklad 5a): Pan učitel nám říkal, že když mravenci zmateně pobíhají, že bude pršet. Nám se teď rojí 
včely, takže bude pršet . . .. . .  
 
6b) Nové je lepší  
Podobně jako 3j). Jiný příklad, v negativní verzi: To si nekupuj, to je zastaralé . . .  
 
6c) To chce otázku - aneb uvažování v kruhu.  
Já přece nejsem lhář . . ..  
 
6d) Dvě otázky, vyžadující jednu odpověď: 
Ještě bijete svou ženu?  
 
6e) Rozdělení: když se přenese vlastnost celku na jednu součást.  
Podobně jako 1f). Jiný příklad: Ty jsi z Náchoda, to musíš znát Jardu Koroptvičku.  
 
6f) Vyloučení středu, jen extrémy platí. 
Svět se dělí na bohaté a chudé. 
 
 
6g) Falešná příčina (bez důkazu)  
Piješ vodu, tak to máš z toho.  
 
6h) Falešný následek  
Dieta ti nepomohla. Nemá to cenu.  
 
6i) Falešné dilema (jen dvě možné varianty)  
Buď budeš pracovat nebo budeš hladovět.  
 
6j) 4 termíny  
Muži milují fotbal. Žádná žena není muž. Závěr: Žádná žena nemiluje fotbal.  
 
6k) Uspěchané zevšeobecnění. 
Ptal jsem se prvního, druhého i třetího chodce, kolik je hodin, ale buď tady ve městě nemají hodiny anebo jsou 
všichni nevychovanci.  
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6m) Iliocitní (nesprávná) většina.  
Chybný kategorický sylogismus: Všichni Pražáci jsou chytří. Ty nejsi z Prahy, teda nemůžeš být chytrý.  
 
6n) Iliocitní (nesprávná) menšina. 
Opět nesprávný sylogizmus. Všychny kočky jsou zvířata. Všechny kočky mají 4 nohy. Závěr: Všechna zvířata mají 4 
nohy.  
 
6o) Nepodstatné (dělání velblouda z komára) 
Náš brankář pustil tři góly. On za všechno může.  
 
6p) Následek je důsledek (Post hor ergo propter hoc, po tom, tedy proto)  
Jen jsem se napil, už se mi udělalo zle.  
 
6a) Klouzavý svah (případně několik) 
Už známý příklad 4h) Jiný příklad: Strčím do zásuvky nulový odpor a co se stane? Nic, nulový odpor přece není 
žádný odpor, tedy jsem tam nic nestrčil.  
 
6a) Nerozdělený čtvrtý termín. 
Opět nesprávný sylogismus: Všechn y želvy jsou čtyřnožci. Všechny kočky jsou čtyřnožci. Tedy všechny želvy jsou 
kočky. . .. . .  
 
6a) Zbožné přání  
Vždycky jsem si přál jet do Tramtárie. Ta musí být tak krásná. . . .  
 
Tak se do toho dejte, výsledky uvedeme příště. 

(pokračování) 
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku  
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Autor : ©Jan Hurych  
Název : HLEDÁNÍ NEJLEPŠÍCH KNIH (HLAVNĚ PRO ČTEČKY).  
 
 
 

 
Vlastně bych měl napsat "hledání nejlepších knih pro čtení", ale to nechám na Vás - zde mluvím jen o knihách v 
digitální formě, tzv. elektronických, jde tedy spíše o formu než o obsah těchto knih :-). Už přes deset let vydávám naše 
elektronické knihy na netu a nakonec všechny končí v naší virtuální, rozuměj elektronické, knihovně. A ano, jsou ke 
stažení zadarmo, hlavně proto, že takhle mohu psát svobodně to, co chci a ne jen to, co by se dobře prodávalo. 
Naštěstí jsem se vždy dobře u živil díky mé inženýrské profesi, ale i když jsem psal články do českých i jiných 
odborných časopisů a dokonce jsem napsal i univerzitní skripta, moje hobby bylo a je psaní zábavných knih a článků. 
A jak už jste asi poznali, píšu hlavně pro ty, jejichž hobby je zase naopak čtení knih. . .  
 

PROČ PRÁVĚ ELEKTRONICKÉ KNIHY? 
 
Tahle otázka se mi zdá zbytečná, stejně jako kdyby se někdo dnes ptal "proč zrovna televize"? Přesto měly e-knihy už 
od začátku svoje nepřátele, nejen ze strany konzervativních čtenářů, ale hlavně konzervativních spisovatelů. Právě 
nedávno se jeden český autor na internetu vyjádřil ve smyslu, že e-knihy ohrožují náklady tradičních knih, ale tomu 
prý se dá do značné míry zabránit právně ( nevím, jestli myslel pomocí soudů nebo zákonů, případně zakování autorů 
elektronických knih do želez :-).  
 
Myslím, že elektronické knihy neohrožují tradiční knihy jako takové - kvalita knih je jinde než v papíru - ale jejich 
prodej a ceny, ty to určitě ovlivní. Většina čtenářů naštěstí dělí knihy spíše na ty dobré a špatné, a špatná kniha je 
špatná i na papíře. Dobré knihy budou čteny pořád, i když třeba ne zrovna z papíru a o zisk se jistě nemusí spisovatelé 
bát: poněkud nižší ceny elektronických knih jsou už dnes kompenzovány daleko větším počtem lidí, kteří je kupují a 
jinak by nekupovali ani ty papírové, hlavně díky ceně.  
 
Vidíme to i z historie: dříve bývaly "tradiční" knihy psány ručně na pergamenu a jedna stála tolik, jako poplužní dvůr. 
Pak pergameny vytlačil tiskařský list a čtenářů bylo najednou na tisíce. Pochopitelně že ty papírové stály míň, ale to je 
právě ta cena za pokrok, za šíření kultury :-). Už dnes je jasné, že i ta papírová forma jednou hodně ustoupí formě 
elektronické - jak dalece, to není důležité. To je prostě výsledek modernizace - koneckonců který autor ještě dnes píše 
svá díla na staré, rozklepané remingtonce a ne ve wordprocesoru? I Václav Klaus, který kdysi předvídal špatné konce 
"Infernetu", jak ho s oblibou nazýval a vyhýbal se jakémukoliv kontaktu s ním jako ďáblu, už dnes píše své články 
skoro každý týden do netového časopisu Neffiditelný Pes ( i když jsou to třeba jen přetisky odjinud).  
 
A právní zákrok? Proti čemu? Pan spisovatel si asi plete legální elektronické vydání s pirátováním knih, tj. 
publikování bez povolení autora, které je pochopitelně trestné. Ale to už je od dob zavedení copyrightu neboi snad 
ne? :-) Jak je to i v našich knihách uvedeno, šíření nelegálních kopií a to v jakémkoliv mediu, je trestné a sem patří 
pochopitelně i výroba elektronických kopií a přetisk na papíře. Tohle ovšem právě elektronické čtečky neumožňují, 
umí opravdu jen zobrazit naládovanou knihu na svém displeji.  
 
A málokterý autor by si ještě dnes v kontraktu vymiňoval, že jeho knihy nesmí vyjít digitálně - spíše si tam nechá 
naopak přesně zapsat, kolik za ta elektronická vydání dostane :-). Nikdo totiž nechce spáchat komerční sebevraždu. 
Ovšem je třeba správně rozhodnout, jak na to: vzpomínám na pokus Stephen Kinga, který vydával jednotlivé kapitoly 
jedné své knihy ("Náboj s mým jménem") na Netu ke stažení, každou kapitolu za jeden dolar. Brzo ale toho nechal - 
přešel raději na kombinaci papíru a digitalizace, případně i na dodatečné zfilmování - nechal to prostě rozhodnout 
odborníkům. Ale nemylme se: zavedení elektronických čteček je rozhodně esová karta pro elektronické knihy. 
 
 
 

 
Až do nedávné doby se elektronickámi knihami rozuměly jen digitální záznamy "papírových knih", které se pomocí 
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jistých programů daly číst na počítači. Až teda na naše KNIHY OFF-LINE; ty vlastně nikdy předem na papíře 
nevyšly a to ani ne ty, které byly kdesi opirátovány bez našeho svolení :-). Jak už jsem ale napsal minule, pokroku 
tehdy bránily hlavně dvě překážky, tj. otázka, který souborový formát vybrat a pak také nedostatek univerzálních 
čteček. My sami jsme logicky zvolili formát HTML, který čte každý netový prohlížeč (browser), defakto tedy každý 
počítač a HTML nemá žádné problémy s umisťováním a reprodukcí obrázků.  
 
Třetí, ovšem jen dočasnou překážkou byl konzervativní zvyk čtenářů číst jen to, co je vytištěno na papíře. Jistě je 
znáte: raději si vše předem vytisknou než aby to četli přímo z obrazovky. Prosím, kdo má se čtením z obrazovky 
potíže, ten je předem omluven, ale je zajímavé, že zrovna tito nepřátelé digitálních knih netrpělivě sedají každý den k 
počítači, aby si mohli z obrazovky přečíst - mnohokrát přeposlané a často přímo debilní - texty v emajlové poště. 
Podezřívám je, že oni ani ty papírové knihy moc nečtou :-). S tím se ovšem nedá nic dělat a jak už říkala babička 
Boženy Němcové, "proti gustu žádný dišputát". Moudrá to žena . . .  
 
Elektronické knihy jsou prostě faktem dnešního života a nevidím žádnou degradaci v tom, že text je tam na jiném, než 
papírovém mediu. A i když jsem byl původně proti jednoúčelovým čtečkám - protože stejnou službu, a často i lepší, 
nám může dát i laptop či PC, máte-li vhodný čtecí program - přesto jsem, jak už jste asi vyrozuměli z mého minulého 
článku, svůj názor změnil. Ony totiž nejsou ty čtečky vůbec jednoúčelové: hodí se nejen ke čtení, ale i ke studiu, k 
memorování a dokonce i k osvěžení paměti. Nečtou totiž jen knihy, ale veškeré texty (a zobrazí i většinu obrázků, 
pokud nejsou příliš veliké ) a ty novější čtečky dokonce zobrazují nebo i konvertují texty napsané rukou. Čtečky jsou 
praktické, rychlé a opravdu profesionálně navržené k velmi efektivnímu čtení ( i když některé jsou už zase moc 
překombinované , ale naštěstí nás nikdo nenutí ty superkomandy používat).  
 
Náš život je víc a víc hektický a urvat si čas na čtení je čím dál tím těžší. Jedním z důvodů je okolní prostředí: 
nemůžeme všude brát laptop a už vůbec ne desktop :-). Rozhodně ne do tramvaje, k lékaři, na fotbalový zápas či tam, 
kde je sice prostor, ale na úkor druhých. Navíc mnoho knih není v malém paperbekovém formátu, například hardcover 
knihy či výtisky odborných článků. Jsou ovšem i paperbeky. kde když už na třetí stránce poznáte, že je to jen draze 
zaplacený potištěný papír, kde obsah neodpovídá ceně - je tu tedy i nezanedbatelná ztráta finanční. Je výhodou čteček, 
že tam můžete třeba i číst zdarma úryvky z knih, než je zakoupíte. Anebo si tam zdarma naládujete třeba klasiky, které 
jste kdysi na škole chtěli číst, jsou už skoro všichni v elektronické verzi a sproštěni copyrightu . I komerční knihy jsou 
levnější v digitální verzi - na rozdíl od té papírové. A když se nám kniha nelíbí, prostě ji vymažeme, aniž bychom 
litovali, že nás stála dost peněz. Kam také a přečtenou papírovou knihou? Většinou pak přezimuje na fochu v knihovně 
a je dobrá jen k oprašování. Člověk si také může při elektronických knihách lépe a kvalitněji vybírat podle svého 
vkusu. A navíc přímo doma, z netu: nemusí jít ani do knihkupectví či do trafiky. 

 
Ale k věci: moje čtečka SONY pracuje dobře - rozuměj pro ty formáty, co má číst a když jsou tyto knihy přímo pro ni 
zformátované (např. knihovna SONY pro čtečku SONY). Horší je to s jinými knihami, i když mají ty samé formáty. 
Zatím se mi četly dobře všechny PDF, co jsem stáhl či vyrobi. Horší to bylo s formátem prodávaných knih EPUB, tedy 
knihy, které jsem našel na netu. Např. velikost písma nebylo možno na čtečce změnit - patrně byl použit nepříliš 
kvalitní konvertor - a navíc čtečka jen pevně zalamovala řádky. I zkusil jsem překonvertovat EPUB na PDF a sice 
pomocí programu Calibre (na netu, ke stažení zdarma) ale i když jeho čtecí program umí měnit velikost písma, sám 
konvertovat zpět z EPUB do jiného EPUB s jinou velikostí fontu neumí (je určen naopak jen pro konverzi něčeho 
jiného do EPUB). Tak jsem to z něho "přetiskl" jako PDF a hle, i pak zůstaly řádky pevně zalomené a to nejen ve 
čtečce, ale i při čtení na PC pomocí Adobe. Jiné zase nezachovávaly úplnou českou diakritiku, a to i ty originální 
EPUB, čtené v Calibre na PC.  
 
Přesto je EPUB velice oblíbený u komerčních digitálních knihkupectví (skoro každé ale preferuje svou čtečku) asi 
právě proto, že EPUB asi není zcela "přenosný" do jakékoliv čtečky. Existuje totiž zatím jen málo jiných programů pro 
PC, které vůbec čtou EPUB a jak je vidět, ani všecky čtečky jsou stejné. Naštěstí v EPUB se vydávájí převážně jen 
knihy placené a můj zájem se pochopitelně soustřeil jinam. Už jsem tu jmenoval sajty, kde lze získat knihy zdarma, 
často přímo v PDF (Guttenberg) a také akademické, vědecké či technické práce jsou často v PDF a zdarma. Na ty 
používám hledačku Google, např. napíšu heslo "voynich pdf" a objeví se mi seznam článků o Vojničově rukopise, 
všechny jen v PDF. Když chci navíc jen články v češtině, přidám do hesla ještě "cz". A JAK UŽ VÍTE, DNES UŽ JE 
V PDF VYDÁVÁNA I NAŠE ENIGMA A ŘADA KNIH Z NAŠÍ KNIHOVNY UŽ JE V PDF. Knihovnu pilně 
celou předělávám na pdf - poznáte je lehce, na stránce KNIHY OFF-LINE je u knihy link ke stažení, označený 
PDF).  
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Také jsem udělal dobrý pokrok s konverzí formátů pro PALM na PDF (PRC, MOBIbook a PDB). Mám řadu 
programů, co je čtou na PC a metodu konverze na PDF už jsem popsal minule. Jen s tou češtinou jsou někdy problémy 
- možná že jen moje problémy: nepoužívám totiž česká, ale anglická Windows. Rozhodně to není vinou čtečky SONY: 
všechny české texty v PDF totiž čte OK - problém je tedy už v PC konverzi. Nejsem sám: právě mou knihu 
SLOUŽÍM V KLIDU takto piráti kdysi amatérsky zdemolovali při převodu z originálního HTML na PDB (správnou 
verzi PDF naštěstí najdete v naší knihovně ).  
 

 
Po praktické stránce jsem též spokojen. Pravda, zjistil jsem, že Wallmart prodává tu samou SONY čtečku levněji než 
SEARS, kde jsem tu svou koupil, ale i tak je to dobrá investice. Za 14 dní každodenního užívání se baterka čtečky 
vybila jen napůl - k udržení textu na obrazovce během čtení totiž není třeba žádná energie, ta je potřeba jen na 
naládování stránky. Také se mi už nikdy čtečka nezasekla, asi proto, že do ní láduju knihy jen přes SONY softvér (je 
už ve čtečce) a taky knihy mažu tak, jak to tam předepisují.  
 

 
Fyzická velikost čtečky je OK, jen pozadí displeje je trochu šedivé, ale to je dáno technologií "elektronického 
inkoustu" a čím je vnější osvětlení silnější, tím je text lépe vidět. Očko se šňůrkou si navlékám na ruku, nechci totiž, 
aby mi čtečka vypadla z ruky, když usnu (zapomněl jsme napsat, že čtečka se hodí i do postele, když tam nemáte nic 
lepšího na práci :-). Marně jsem vyráběl různá jiná "držadla " po domácku, nejlepší jsou asi vhodné malé plastické 
desky s kapsou, ale zatím jsem nenašel vhodnou velikost. Pochopitelně můžete mít čtečku položenou na stole, ale pro 
menší tisk je lepší ji držet asi tak jen 20 až 30 cm od oka a to nejlpe kolmo. Pěnové pouzdro, které dodává SONY 
zdarma se čtečkou, je opravdu vhodné jen pro ochranu přístoje při uložení čtečky do kapsy či do tašky.  
 
Protože velikost písma je kritická, nejen pro čtení, ale i pro počet prstového "listování" v knize (čtečka vám např. 
zobrazí 200-stránkovou knihu na 400 i více displejích). Vyplatí se tedy při "domácí" konverzi na PDF už nastavit 
správnou velikost písma, aby vám vyhovovala tzv. "střední" velikost písmen. Ta moje má tři velikosti: nejmenší 
zobrazí na displeji celou původní stránku originálního PDF (A4) a ta je pro normální čtení příliš malá (i když ostrost 
písmen je úžasná, i pod lupou!) a ta největší velikost zase ukáže příliš málo textu na displeji (to znamená častěji 
ťukat :-). Naštěstí jsem pokusem našel tu správnou "střední" velikost pro mě a vejde se mi při ní na displej hodně 
řádek, velmi dobře čitelných - ale o tom zase až příště . . . 
 
Jansan  

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku  
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Autor : ©Jan Hurych  
Název : ČTYŘIKRÁT NIC  
 
 
 

Poznámka: Tento článek je také částí nově vydané knihy BARIÉRY od Jansana, viz lednová SFINGA, 2010.  
 

 
Jistě znáte rčení "třikrát nic umořilo osla". Nuže přidám ještě jednou nic a výsledek je poměrně stejný, zvláště když si 
na místo osla dáme slovo "zkoušeného studenta" :-).  
 
Bylo to asi v polovici šedesátých let. Pracoval jsem tehdy jako asistent na technice a začetl jsem se zrovna do článku o 
zkoušecích strojích. Sám už jsem v tom trochu experimentoval, víceméně tajně, protože stará Alma Mater si tehdy na 
takové novinky nepotrpěla :-). Zkoušení se tehdy skládalo jen z psaného testu (to většinou) a povinné ústní zkoušky (to 
vždy) . Automatizace testů a jejich vyhodnocování přinesla nové, nepříliš promyšlené změny.  
 

 
Po staru psané testy byly většinou jen nezáludné otázky, 
které vyžadovaly popis, výpočet, odvozovačku nějakého 
vzorce nebo i skicu, prostě odpověď, která nebyla předem 
prefabrikována, zamíchána do řady jiných a předhozena k 
výběru. Student odpovídal vlastními slovy a vlastním 
stylem. Ústní zkoušky se pak pochopitelně lišily podle 
toho, kdo zkoušel. Otázky byly předem připravené, tahaly 
se většinou z "klobouku" nebo u některých profesorů jen z 
jejich paměti - ale to málokdy, nikdo totiž nechtěl být 
obviněn ze zaujatosti. Výhody ústních zkoušek byly 
nepochybné: byl to osobní, specifický přístup ke každému 
zkoušenému zvlášť, s případným "nastartováním těch 
stydlivých" - to aby se zjistilo, zda to opravdu neumí, nebo 
jen mají "trému". Písemná zkouška také pomohla poznat, 
jak dalece to dotyčný zná - a i když se někde ve výpočtu 
seknul, bylo hned vidět, jestli to bylo "překlepnutí" nebo 

neznalost. Každá otázka se hodnotila percentuelně či vlastní známkou a na konci se pak z nich udělila celková známka. 
U obou způsobů zkoušení bylo třeba zodpovědět minimální počet otázek, lépe řečeno problémů.  
 
Nový způsob měl velkou nevýhodu: počítač, nemyslící statistická mašina - nemohl číst individuální odpovědi a hledat 
v nich zrnka vědění. Takže když nemohl hora k Mohamedovi, myslet se testy udělat tak, aby je logické síto počítače 
mohlo lehce prosívat. Odpovědi se prefabrikovaly, ústní zkoušky odpadly a šmytec. Student se stal jen dalším číslem . 
. . 
 

 
Pokud se pamatuji, žádný z nás učících na Technice tehdy nevystudoval navíc ještě pedagogiku, ani profesoři ne - měli 
jsme totiž dost práce, abychom stačili sledovat, co se děje nového v našem technickém oboru. Tehdy jsem také poprvé 
slyšel o testu s výběrem odpovědí (Multiple Choice Questions, dále jen MCQ), tehdy už běžně používaném na 
západě (a dokonce i v Rusku :-), ale ne ještě u nás. Jednalo se o test, kde zkoušený vybírá mezi připravenými, 
prefabrikovanými odpověďmi tu správnou, kterou pak zaškrtne. 
 
Nadchlo mě to natolik, že jsem se o tom zmínil kolegovi a spolu jsme pak připravili přístroj (tuším už v roce 1965), 
kterým jsme zkoušeli připravenost studentů na laboratorní cvičení. Byla to vlastně kovová krabice, vybavená čtyřmi 
tlačítky pro každou otázku (tj. čtyři možné odpovědi, viz název tohoto článku) a navíc relátky, která se po každé 
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odpovědi zablokovala (tj. nedovolila víc odpovědí na otázku než jen jednu) a měřícím přístrojem, který ukazoval počet 
správně zodpovězených otázek. Ten byl vynálezem mého kolegy - sčítal totiž správné odpovědi, defakto proudy v 
obvodech všech otázek. A aby to bylo zařízení univerzální, použitelné i pro jiná zkoušení, bylo potřeba nějak 
zakódovat otázky a odpovědi. To jsem vymyslel zase já a to tak, že jsem používal třiceti-nožový konektor a kombinace 
byly prostě zadrátovány vodivými spojkami v krytu konektoru. Kryt konektoru byl zalit černou pryskyřicí, aby to snad 
někdo nemohl "reverzně inženýrovat", jinak řečeno vyšpiónovat. Když to tak vezmu, vymyslel jsem tehdy jakousi 
drátovanou verzi paměti ROM (Read Only Memory), používané v dnešních počítačích :-). Vzpomněl jsem si na to zase 
po 20 letech, kdy jsem začal pracovat s programovanými čipy (PAL), kde postupovali obráceně: místo připájení 
jednotlivých spojek měl čip všechny možné spojky na keramické podložce a bylo třeba jenom spálit ty, co se nehodily. 
Jak to pracovalo, popisuji níže.  
 
Teď ale zpět, k jinému článku, který mě později zaujal, o zkoušení studentů pomocí počítače. Možnosti, které se tu 
naskýtaly, byly opravdu úžasné, vlastně zcela neomezené. Naznačovalo se tam už i to, že podle toho, jak student ty 
které otázky odpověděl, si pak může zjistit, které "prerekvizity" ještě neovládá. Prerekvizity jsou totiž všechna ta stará 
látka, bez níž se nedá pochopit látka novější. Pochopitelně jsem měl už tehdy svoje zkušenosti z mého 
předhistorického přístroje, který jsme předtím už dávno používali, zkušenosti založené na naší znalosti (lépe řečeno 
tušení), jak se dělá MCQ a jaké jsou jeho výhody a nevýhody. Nenapadlo mi tehdy, jak dlouho to potrvá než se začnou 
prosazovat i jiné metody než MCQ, dnes stále ještě s urputností dogmatika převážně používané na školách a 
univerzitách. Problém totiž není to hardware, ale software, teda hlavně to naše, co nosíme v hlavě - umění, jak sestavit 
otázky a výběrové odpovědi. 
 

A) Hlavní výhoda MCQ - a asi také důvod, proč se pořád ještě tolik používá - je jednoduchost vyhodnocování 
výsledků. Sotva si totiž můžeme představit něco jednoduššího než je sčítání nebo malá násobilka. Za správnou 
odpověď totiž dostanete jeden či více bodů a ty se prostě sečtou a podělí celkovým počtem otázek. Pravda, některé 
otázky jsou těžší, jiné jsou víc pletoucí, ale zatím jsem viděl jen ojediněle, že by se různým otázkám dávaly různé 
váhy, tj. některým více bodů než jiným. Pravda, i u ústní zkoušky vám řeknou "zodpověděl jste jen tři ze čtyř správně", 
ale zkoušející už ví, že třeba ta čtvrtá nebyl tak podstatná a bere na to zřetel. To ale vyžaduje více práce a to se u MCQ 
začalo dělat teprve nedávno.  
 

 
B) Další věc je vyhodnocování odpovědi: ta je buď správná či špatná - žádné napůl, což bývá u ústní zkoušky často 
také bráno v úvahu. Tento rozpor mezi poměrně náročným učebním předmětem a poměrně primitivním 
vyhodnocováním je jistě velkou nevýhodou testu MCQ. Každá správná odpověď se hodnotí řekněme jedním bodem - 
teoreticky vzato, je to očividný nesmysl, ale tak se to prostě dělá. Při nejlepším se test rozdělí na otázky nutné a na ty 
méně důležité a obě skupiny se ohodnocují zvlášť. Naopak pro celkovou sumu máme celkem pofidérní kriteria: pro 
projití někdy stačí zodpovědět 6 z 10, jinde 7 i víc - ale ještě jsem neviděl test, kde se muselo správně odpovědět 
celých deset z deseti. Záleží prostě na tom, jak vysoko si vyzvedne ten který zkoušející laťku. Opět, odstupňování je 
většinou lineární, i když začíná vysoko: řekněme 7=čtyřka, 8=trojka, 9=dvojka a 10=jednička. Vyhodnocování je tedy 
sice rychlé, ale značně hrubé, často i nelogické nebo neúměrně náročné (záleží ovšem na obtížnosti otázek).  
 

 
C) Hlavní problém však vidím někde jinde a sice v sestavování otázek. Autor testu, tj. osoba, která vymýšlí otázky i 
odpovědi, je obvykle vědecký či technický odborník - ale rozhodně ne velký psycholog - a řídí se obvykle tímto 
pravidlem: jedna odpověď je správná, jedna je vyloženě špatná a zbývající odpovědi, většinou dvě, mají být jaksi 
"pletoucí" (ovšem musí být také "špatné"). Správnou odpověď není tak těžko vymyslet (nemyslím těmi studenty, ale 
učitelem :-), ani tu vyloženě špatnou - to je každá taková, která svou nesprávností přímo bije do očí. Jenže co ten 
zbytek? Tyto odpovědi musí plést, ale ne tak moc, aby za určitých podmínek byly správné!!! defakto mají zneužívat 
povrchové znalosti studentů či jejich nelogické myšlení, často i neznalost praktického použití.  
 
To je ovšem novinka: dříve pedagogové nepovažovali za nutné studenty plést - nešlo přece je usvědčit ze zločinu! 
Stačilo se přesvědčit, jak dobře umí nabiflované znalosti uplatnit . Četl jsem předběžné statní maturitní otázky vydané 
v roce 2010 a nedivím se, že by prošlo jen 30 procent jinak dobrých studentů. Autoři prostě přechytračili sama sebe . 
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Nejen že jsem "neprošel", ale zajímalo by mě, kolik by prošlo učitelů - doufám, že jim též předem dodají odpovědi, 
jinak budou chudáci vedle.  
 
Při sestavování odpovědí pomůže nejen vzdělání odborné, ale i v pedagogice a zvláštním oboru psychologie, který 
bych nazval psychologie studenta: tedy jak myslí, lépe řečeno - jak špatně myslí. Ale ruku na srdce: kolik autorů testů 
tyhle znalosti má? Zde ovšem nelze "přihodit" pomocnou otázku jako u ústního testu, která zkoušejícímu ujasní, do 
jaké hloubky zkoušený daný předmět ovládá. Namítají nám , že je to ale tím pádem spravedlivé ke všem. Já bych to 
trochu opravil: je to nespravedlivé ke všem. Jediným cílem takového testu je studenta splést, chytit. proto jsou tyto 
test víc a víc náročnější, často i přesahující rozsah učební látky. Tomu se ovšem v dnešní době, kdy se škola stává jen 
"masokombinátem výuky", nelze divit. 
 

 
D) Ptáte se asi, proč ta všechna námaha se sestavováním MCQ. Je to hlavně proto, aby se odstranila jiná velká 
nevýhoda MCQ - že se totiž dá odpověď také uhodnout. Uvedu příklad. 
 
100 liber je přibližně: 1) 5000 gramů 
2) 47,5 kilogramů 
3) 45 kilogramů 
4) půl tuny 
 
Správná odpověď je ovšem 3) a už zde vidíme jedno zajímavé rozlišení: je to odpověď správná, ale není - a ani 
nemusí být! - zcela přesná , pokud to v otázce dáme slovo "přibližně", takže zde jsou všechny odpovědi nesprávné. 
Odpověď 4) je absolutně (tj. řádově) špatná, podobně i odpověď 1). Odpověď 2) je pletoucí: přidání desetinného místa 
navíc má budit dojem, že se jedná o přesnější hodnotu, ale už druhá číslice je špatná, zatímco odpověď 3) je sice 
přibližná, ale její chyba je menší. Podraz je v tom, že tzv. "správné" odpovědi není alespoň tolik desetinných míst jako 
u odpovědi číslo 2). U pletoucích odpovědí si fantazie - teda ne zkušenost, bohužel - autora testu přijde na své, ale měl 
by opravdu použít jen těch odpovědí, co pletou právě jen nejisté studenty. Někdy totiž mohou splést i ty, co to jinak 
znají. Navíc kdyby student napsal, že odpověď 3) je také nesprávná, neuznali by mu to - i když by to u soudu musel 
vyhrát (správná odpověď je 45.35924 kg, alespoň na pět desetinných míst). Zároveň jsem zde vlastně ukázal i na to - 
což tvrdí i odborníci - že totiž většina správných odpovědí je na třetí pozici - prý je to psychologická věc, spíše 
podvědomí, nevím. Neznám přesně procenta tohoto jevu, ale jistě nejsou zanedbatelná. Zrovna tak zase první pozice 
mívá minimum správných odpovědí. To se zvláště stává, když pořadí odpovědí určuje nezkušený autor - zkušený 
autor to ví a rozhází správné odpovědi zcela náhodně, třeba pomocí tabulky náhodných čísel. Někdy ovšem ani to 
nestačí, podívejme se tedy na to ještě blíž.  
 
Řekli bychom, že pravděpodobnost, že student zvolí správnou odpověď čistě náhodou, je při čtyřech odpovědích 1 ku 
4. Teoreticky ano (tj. kdyby vůbec nečetl otázku), ale i tak by to ovšem byla katastrofa: celá čtvrtina studentů by totiž 
měla správnou odpověď, když by si jen zavázali oči a hádali. Naštěstí se celková pravděpodobnost zmenšuje s počtem 
otázek - tak např. aby někdo uhodl náhodou všech deset otázek z deseti správně, je pravděpodobnost jen 1 ku 1048576, 
tj. (1/4 na desátou), což je téměř nula. Takže je vše v pořádku, ne? Právě že ne. Řekněme, že máme dost přísný systém 
hodnocení (7 a méně správných odpovědí při deseti otázkách je na čtyřku, 8 na trojku, 9 na dvojku, deset na jedničku). 
 
Dejme tomu, že náš student zná správně jen sedm otázek z deseti - dostal by tedy čtyřku a propadl by (na univerzitě). 
Na zbývající tři, kde nezná odpověď, se rozhodne, že bude jen házet kostkou (odpovědi jsou jen čtyři, tudíž hody, kde 
padne 5 či 6 prostě ignoruje). Pravda, aby tak uhodl všechny tři otázky, má šanci jen 1 ku 64. Ale na to, aby uhodl 
alespoň jednu a tudíž nepropadl, má šanci 3:4 ( zde se pravděpodobnosti sčítají) tj. daleko větší než 50 procent! 
Pravda, je to okrajový případ, ale ukazuje nesmyslnost celého testování. Pokud by celá třída na tom byla stejně jako 
náš hypotetický student, pak všem stačí na tři otázky hádat a celé tři čtvrtiny třídy tím pádem nepropadnou , ač by 
jinak měly! 
 
Trochu jsem to tu přehnal, přiznám, uvádím jen okrajový případ a ono to pochopitelně tak hrozné není. Především 
musí onen student mít těch 7 odpovědí správně, něco tedy musí znát (patrně dost :-) - ale zase ne dostatečně, když na 
zbývající 3 otázky odpověď vůbec nezná! Na druhé straně ale asi zná odpovědi jen na ty lehčí otázky, zatímco právě ty 
tři těžké vlastně "dělají" to pravé ohodnocení, takže těch sedm stejně moc neplatí, alespoň v tomto našem testu ne. 
Ovšem on pak projde, ač nic z té těžké části látky nezná, vždyť jen hádal!!! Může to ale být - jako obvykle - směs 
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lehkých a těžkých otázek a pak záleží na kvalitě testu, stejně jako to, kolik studentů propadne, záleží na úrovni třídy. 
Dále jsem si vybral velmi ubohou třídu - všichni byli na propadnutí .-). Detailista by našel v tom případě jistě ještě 
plno chyb. Ale mě nešlo o přesnost. Já chtěl jen ukázat, že systém není neomylný, pravděpodobnost tu hraje velkou 
roli. A to nemluvím třeba o případě, kde všechny odpovědi pro danou otázkou jsou pochybné - napsat správný systém 
otázek a odpovědí je opravdu umění. 
 

 
E) A je tu ještě jedna nevýhoda: test vlastně navíc studentům napovídá, a to tím, že jim dává odpovědi, kde je 
jedna rozhodně správná. Kolik studentů by třeba na výsledek vůbec nepřišlo, kdyby jim nebyla předhozen ve výběru? 
Také toto si autoři hned od začátku dobře uvědomovali. Jenže jak to udělat, aby se vlk nažral a koza zůstala celá? Ano, 
odpovědi se u MCQ prostě musí prefabrikovat, jinak bychom byli zpátky na začátku a učitelé by je museli pracně 
číst a vyhodnocovat, protože počítač to ještě neumí. Úmyslně jsem v mém příkladu nehodnotil jeden faktor: že totiž 
průměrný student, když správnou odpověď nezná, tak ji nevybírá náhodně, ale usuzuje, která by "mohla" být ta 
správná, podle svých ostatních dat, například číselném řádu či rozměrech výsledku, často i jen logiku.  
 
A tady se právě naskytla další možnost: když studenta hodně oblbneme, on se nám nakonec splete :-). Vtip je v 
odpovědích: proto se tam dávají ty trikové, jedna až dvě, zúmyslně pletoucí tak, aby se pravděpodobnost chybného 
rozhodnutí ještě zvětšila - pochopitelně jen u toho, kdo to nezná. Jenže se často spletou i ti, co látku znají, příkladů 
znám nespočetně. Že to není vůbec jednoduché sepsat otázky a odpovědi pro nějaký MCQ test, to vám ani nemusím 
říkat, napsal jsem jich hodně. Naopak, je to zatraceně složité: musíte znát odbornou stránku věci a ještě navíc 
psychologii někoho, kdo tomu nerozumí, nebo rozumí jen částečně a nechá se splést. Že to není fair play? Pokud autor 
v odpovědích nepoužívá nefér triky, pokud se vyjadřuje jasně a podává plnou informaci (tj. co se vlastně odpovědí 
myslí), je to přijatelná metoda. Test nemá vlastně zjistit, kolik toho kdo umí, ale kolik toho neumí :-). Že je to totéž? 
Ale vůbec ne!  
 
Jak dalece to pracuje, si asi umíte představit. Až moc. Kdybych měl v uvedeném příkladu - za předpokladu, že znám 
převodní konstantu, mezi librou a kilogramem - napsat přímo odpověď, trvalo by mi několik vteřin, abych to v duchu 
převedl a napsal správnou odpověď. Pochopitelně, ona konstanta je 0,4535924 takže by se výpočty lišily, podle toho, 
na kolik míst bych to zaokrouhlil. Musel bych přijmout - nebo předem vyloučit - možnosti od hrubého zaokrouhleni, 
tj. 2,5 přes 2,54 a uznávat jen výsledky získané převodem na stejný počet míst a to u všech odpovědí. Při MCQ testu 
ale musím namísto výpočtu strávit nejméně pět minut uvažováním, zda přece jen některá z matoucích odpovědí nemá 
něco, co viditelně naznačuje, že je nesprávná, zda tam není nějaká skrytá podmínka, zda se přece jen nemýlím a 
podobně. A nakonec i student může něco přehlédnout, ne vlastní vinou - např. dají-li mu nekvalitní xeroxovou kopii 
papíru s otázkami a odpověďmi ( na západě dokonce nepoužívají čárku, ale jen tečku,ta se nemusí dobře vytisknout). 
Zbytečná ztráta času opravami otázek se dá někdy dohnat, ale chybějící bod za správnou odpověď už ne. Je to prostě 
jako když hodnotíme závodníky-běžce na rychlost a nastavíme kolem trati naše pomocníky, kteří jim v pravidelných 
intervalech budou podrážet nohy :-).  
 
Pravda, říkají nám, že to dělají, aby si opravdu byli jisti, zda tomu student rozumí, zda to má v krvi, zda se nenechá 
splést, atd. To je ovšem jen výmluva z nouze: proč by se měl někdo pořád splést, když to zná? Když vypočtu a napíšu 
výsledek podle vzorce a je správně, mělo by to být postačující. Komenský by jistě nějaké podrazové metody 
neuznával, už proto ne, že studenty na ně nepřipravoval a vsadím se, že naši profesoři také ne. V normálním životě si 
věci buď pamatujeme nebo vypočítáme či jinak odvodíme, ale nesnažíme se pořád lidi plést.  
 
Zúmyslně sem nedávám, že se v životě pak můžeme zeptat či podívat do knih, protože to jaksi u zkoušky nelze, to 
chápu. Jen jednou jsem dělal na technice zkoušku u profesora, který nám dovolil používat naše knihy a poznámky |
(tak, jak to bývá v normálním životě), ale příklady ve skriptech byly tak odlišné od těch složitých, co jsme u zkoušky 
měli, takže nám to moc nepomohlo. Dodnes si toho profesora vážím jako velkého pedagoga - uněj sjem se právě naučil 
nejvíc. 
 
Ne, život není hra s padacími pastmi typu MCQ. Dost na tom, že někteří autoři formulují otázku už hned na začátku 
špatně, někdy i z neznalosti správně se vyjádřit, než přímo ze zlomyslného úmyslu. A podobně je to i s odpověďmi: 
občas tam proklouznou dvě, které mohou být za určitých okolností správné - a to je chyba. Ovšem poznal jsem i 
takové učitele, kterým se to pletení zdálo být důležitější než vše ostatní. To je ale kontraproduktivní omyl a byl to 
člověk k politování. Studenti, kteří zkoušku u něj přesto udělali, si nikdy nebyli jisti tím, co dělají a pořád se budou 
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ohlížet, zda jim někdo nenastavuje stoličku.  
 

 
F) Podívejme se ale i na druhou stranu: některé testy jsou zase tak lehké, že samotná logika - ne tedy odborná 
znalost - vám pomůže si vybrat správně. Například otázky jako: slouží čtvrtý vodič v elektrickém kabelu nějakému 
účelu? Logická odpověď musí být "ano" (protože jinak by se za něj zbytečně vyhazovaly peníze). Tím pádem je 
odpověď "ne" už předem označena jako špatná :-). Také zde pochopitelně nesplňuje test svůj účel, ledaže by to byl test 
z běžného usuzování či primitivní logiky. Opět přeháním, ale už jsem viděl hodně takových naivních otázek. 
Říkají, že podle MCQ pedagog i student pozná, co nezná a že je mu to k dobru. To je nesmysl: kdo z učitelů má čas po 
vyhodnocení testu ještě čas zajímat se o to, proč to student nezná a jak moc to nezná? Pravda, pro studenta by to mělo 
cenu, ale to už je základem inteligentních učících strojů. Student zase ani nemá mopžnost opsat si otázky a své 
odpovědi, to by se někdo jiný pak mohl na ně předem připravit. Nu a když propadne, pomůže mu tato informace 
rozhodně méně, než kdyby to věděl už před zkouškou :-). 
 

 
G) Ve své praxi jsem přišel ještě na něco: formulace otázky je stejně důležitá jako formulace odpovědí. Stane se 
totiž, že je-li otázka pochopena doslova - protože tak má být formulována! - žádná z odpovědí se třeba nepasuje. To 
je ovšem neschopnost autora testu, ale doplatí na to zase jen student.  
 

 
H) Proto se raději berou už předem osvědčené, vyzkoušené testy. To má výhodu a pochopitelně i nevýhodu: dá se to 
lehce zneužít, například získáním otázek předem. A zase se našlo tak zvané řešení: studenti se rozdělí na několik 
skupin a každá má jen "své" otázky. Zajímavé je, že se nedělají - alespoň ne pro důležité testy - zkoušky "čistě 
počítačové", kde zkoušejícího naťuká vybrané odpovědi do počítače a pak dostane vyhodnocení testu. Chytrý student 
by totiž mohl odpovědi z počítače získat třeba hakrováním, případně ošidit vyhodnocovací systém, jak už se 
mnohokrát i stalo.  
 

 
I) Jindy zase nelze určit správnou odpověď, je-li jich totiž víc. Ano, jsou takové a úmyslně. Upozornění studentovi, 
že má zaškrtnout jen tu "nejvíc správnou" může napsat jen ten, kdo porušuje zásadní přijatou zásadu, že totiž správná 
může být jen jedna odpověď; ty "více či méně správné" prostě neexistují. Jinak je test neplatný z legálního stanoviska, 
asi jako placení falešnou bankovkou. Překrucováním pravidel se hra stává neurčitou a tudíž nefér. Sem patří i testy 
kombinované s výběrovou nebo "grupovou" logikou. Například: 
 
Spanter je.... 

a) délka  
b) míra 
c) jednotka  
(pozor, tady teprve končí otázka!) 
 
Odpovědi: 1 - všechny tři jsou správně, tj, a) b) c)  
2 - jen a) a c) jsou správné 
3 - a) a c) nejsou správné 
4 - a) a b) nejsou správné, c) ano 
 
Chápete tu rafinovanost? Zde musíte vyhodnotit nejen všechny verze a, b, c, individuelně, ale i posoudit jejich 
logické kombinace v odpovědích . Kdyby například platilo, že ani a), ani b), ani c) není správně, pak platí jen 
odpověď 3, i když neříká nic o b)!!! Každý by z odpovědi 3) ovšem usoudil, že se předpokládá, že c) je OK, jenže pak 
by odpovědi 3) a 4) byly stejné! Z logiky víme, že to, co se vysloveně neříká, není ani správné, ani špatné, to se prostě 
neuvažuje. To je případ odpovědi 3) a právě proto je logicky správná. Hřeší se tu na poctivost studenta, který si 
rozbírá všechny varianty a pak se přece jen splete a bere odpověď 3) špatně. I když vyhodnotí výrazy a), b), c) 
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správně, udělá pak ale chybu v logice. Že to už vlastně nemá nic společného se "spanterem", je nasnadě. Ano, ale o to 
víc studentů se splete, víc jich vypadne a účelu bylo dosaženo :-). Jenže jakého účelu: víc je naučit, nebo jich víc 
vyhodit od zkoušky? kam až se nám t apedagokoka dostala?  
 

 
J) Z uvedeného jste asi poznali, že nejsem příliš velký zastánce testů CMQ. Podle mě je to jen školastika, akademické 
hraní si na chytrého a zneužívání toho, že poctivý student věnuje každé odpovědi stejnou péči, že hledá chyby tam, kde 
ani nejsou a ztrácí tím drahocenný čas na zbytek otázek. Je to totiž také závod o čas, protože kdybyste studentům dali 
dost času, udělali by jistě méně chyb. Svými vadami MCQ přímo láká autory příruček k sepsání návodů - četl jsem 
jich celou řadu a jsou celkem nepoužitelné - jak hádat odpovědi a kombinovat možnosti, jedním slovem jak projít, aniž 
by si to dotyčný zasloužil. Ovšem rada, že mají studenti rychle odpovědět na ty, co znají a zbytek analyzovat či 
případně jen hádat, ta se vyskytla nejméně v 60 procentech těch příruček, co jsem četl. Nu proč ne, u čtyř otázek 
(každá se čtyřmi odpověďmi) máte teoreticky 100% jistotu, že alespoň jednu uhodnete správně. Což často znamená 
buď propadnout anebo ne . . .  
 

 
K) Využívat chyb systému je ovšem také podvádění - ale nedivme se: je to jen odpověď na triky, které se v testech 
vyskytují. Těch je totiž omezené množství a dají se nakonec i sepsat. Navíc většina autorů testů používá jen omezený 
počet triků, který pořád opakuje v různých, ale většinou průhledných variantách. Pak je ale lepší, aby otázky i 
odpovědi psal třeba i poměrně primitivní počítač :-).  
 
Přesto všecko mají dnes MCQ svoje místo ve vysokoškolském testování. Zda je to oprávněné, zde neposuzuji - 
rozhodně by ale jejich výsledek neměl být absolutní, tj. jediný, na který se bere zřetel. Hodně lidí neprojde, protože 
prostě potřebují víc času se v těch vyumělkovaných labyrintech odpovědí vyznat. Jiní se prostě unaví a vzdají to. Mě 
ale osobně nejvíc vadí, že tyto testy vůbec neodpovídají reálnému životu, který je konec konců ta jediná pravá 
zkouška. Tam neexistují prefabrikované odpovědi, tam je musíte najít sami. Musíte vzít papír a pořádně si vše 
promyslet, tam máte všechna data přístupná, ale musíte použít správné formule či inspiraci a často i umět 
improvizovat. Máte většinou dost času a hlavně se nezdržujete nesmyslnými triky - váš hlavní úkol je najít řešení, což 
u autorů testů už dávno úkolem není. Oni řešení znají, jen se je snaží před zkoušenými zamaskovat. Zažil jsem i to, že 
tito "chytráci" v reálném životě nebyli schopni vyřešit i poměrně lehké problémy. Naštěstí existují jiné, lepší a přitom 
stejně rychle vyhodnotitelné testy jako je MCQ, ale o těch si řekneme zase jindy.  
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku  
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