
  
 

Číslo 14, vyšlo 15. února 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 PDFpro leden 2011 zde č.14 a číst pomocí programu ADOBE 
READER, který už mnozí máte - pokud ne, je ke stažení zdarma na http://get.adobe.com/reader/. 
Pokud se vám tam po otevření čísla neobjeví vlevo obsah, tukněte tam na ikonku "bookmarks". V 
jednotlivých sekcích na netu teď uvádíme linky jen na články v novém a posledním čísle, zbytek je 
archivován v podle čísla uvedeného v dané sekci.  

Vážení přátelé, 
 
Právě vyšlo naše čtrnácté, únorové číslo měsíčníku SF-inga. SFingu můžete číst na Netu v 
prohlížeči nebo si ji stáhnout v PDF formátu (viz výše)  
 

SHRNUTÍ PRO ČÍSLO 14: 
 
- POSLEDNÍ PRINC V tomto čísle začíná historický román na pokračování o posledním českém 
princi Ruprechtovi Falckém.  
- ZÁHADY mají další minidetektivku s otevřeným koncem ("UHODNETE?"), esej NEBESKÉ 
HARFY (díl.3. ) a YETTY A JEHO PŘÍBUZENSTVO.  
- VM uvádí MONDRAGONE NAVŽDY? - (překlad anglického originálu) a PŘÍPAD MRTVÝCH 
MNICHŮ  
- SCIFI má opět dvě scifi povídky POSLEDNÍ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA a NOVÁ 
CONANOVA DOBRODRUŽSTVÍ.  
- JINÉ mají opět novou puzzzle-šoupačku, dále další kapitolu nové knihy populární série UMÍME - 
Umíme myslet logicky? (7) a článek JEŠTĚ O ELEKTRONIKCÝCH KNIHÁCH A ČTEČKÁCH. 
A ještě je tu povídka MÍSTO ZVANÉ NENÁVRATNO.  
 
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: 

 
POSLEDNÍ PRINC:  
Začínáme zveřejńovat historický román na pokračování, o posledním českém princi Ruprechtovi 
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Falckém. Narodil se v Praze, ale ještě mu nebylo rok, když musel s rodinou odejít do exilu. Bojoval 
v třicetileté válce, později v Anglii proti Cromwellovi, byl královským pirátem, vynálezcem, 
zakládajícím členem Královské společnosti věd a guvernérem společnosti Hudson Bay.  
 
ZÁHADY:  
UHODNETE? - (aneb Malé detektivky, č.11.)  
NEBESKÉ HARFY (díl.3.) , Rozhovor s webmástrem  
YETTY A JEHO PŘÍBUZENSTVO - Skeptici prozkoumali jedno okénko filmu po druhém . . .  
 
VM = VOJNIČŮV MANUSKRIPT:  
MONDRAGONE NAVŽDY? - (překlad anglického originálu)  
PŘÍPAD MRTVÝCH MNICHŮ - Poznámka: Toto není historie, ale volně vyprávěný příběh, jak 
se asi mohl stát.  
 
SCIENCE FICTION:  
POSLEDNÍ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA John dychtivě otočil první list a začal číst  
NOVÁ CONANOVA DOBRODRUŽSTVÍ. Připomněly mu to mosazné hřeby  
Celý seriál o Čárlí Šínovi vyšel jako kniha PŘÍPADY ČÁRLÍHO ŠÍNA , viz Nové knihy níže či 
vlevo.  
 
JINÉ:  
HEX11© - naše nová šoupačka  
UMÍME LOGICKY MYSLET? (díl 7, Alogizmy 4. ) zde uvádíme další triky  
JEŠTĚ O ELEKTRONIKCÝCH KNIHÁCH A ČTEČKÁCH - čtecí programy na čtečkách jsou 
optimálně sestaveny, ale jen pro knihy, které k nim ony firmy prodávají.  
MÍSTO, ZVANÉ NENÁVRATNO Podle vašeho přízvuku bych řekl, že jste z latinské Ameriky  
 

ČÍSLA SFINGY KE STAŽENÍ: (Nové číslo je ke stažení vždy až po 15tém v daném měsíci):  
Archiv 2011: Leden (č.13), Únor (č.14)  
Archiv 2010 najdete zde 

NOVÉ PŘÍRŮSTKY KNIH KE STAŽENÍ, únor 2011:  
 
ŽELEZNÁ MASKA , Karel Šlajsna, scifi a záhady zip nebo PDF 
CHOLESTEROL , P. Musil, jak zdravě jíst zip nebo PDF 
BIG FOUR, Jan Hurych, Arizona, Utah, Colorado, New Mexiko. zip nebo PDF 
 
Ostatní knihy najdete v sekci NOVINKY vlevo. Formát knih ZIP se čte po odzipování v prohlížeči 
(browseru), formát PDF v Adobe ReADER (více detailů v sekci INSTRUKCE vlevo) . 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, jsou od Jansana a 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. Čánek MONDRAGONE FOREVER? už vyšel, český překlad je ve SFinze č. 14.  

A ještě náš citát:  
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"DVA POLOVIDIČE JEŠTĚ NEDÁVAJÍ CELÝ VODIČ  
ANI DVA POLOINTELIGENTI CELÉHO INTELIGENTA"  
- 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 : POSLEDNÍ PRINC - Část 1.  
 
 
 
 
 

 
Noc, konečně noc! Ne, že by to bylo lepší než ve dne, ale ráno vždy William na chvíli vyvětrá a pak 
zase musí hned zatáhnout těžké, brokátové záclony. Světlo Ruprechtovi nedělá dobře, už do té doby, 
co měl to zranění na hlavě, Zdá se, jakoby se světlem bolesti ještě zvyšovaly, jako by se přes oči 

světlo dobývalo dovnitř, přímo do mozku. Nebývalo tomu tak, je to spíše stářím. Věda to zřejmě ještě 
vysvětlit neumí, natož ti felčaři tady. Ale škoda mluvit! 
 

 
SPRING GARDENS. 

 
Ještě sice vidí, ale už ne tak jako dříve. Už 
předtím, než se přestěhoval sem, do svého 
domu ve Spring Gardens. Nechal si tehdy 
udělat brýle na čtení až v Norimberku, i 
když Angličané mají dávno povolení od 
krále dělat ty samé. Jenže ani ty německé 
mu v tom mnoho nepomohly a on sám z 
praxe dobře ví, že ne všecko se dá vylepšit 
nějakými sklíčky. Čte se mu sice lépe, ale ta 
přecitlivělost na světlo mu zůstala. Ostatně 
ani víc nečekal, má už svoje zkušenosti...  
 
William už u něj slouží jako chamberlain 
přes deset let. Netituluje ho ovšem „princi“, 

to ostatně on sám nemá rád, ale nedá si vzít, aby mu alespoň neříkal „Výsosti“, tak jak se na člena 
královského rodu sluší. Ruprecht si ovšem potrpí jen na tituly, co si opravdu vysloužil. William je 
duše oddaná, a aby to ocenil, říká mu Ruprecht důvěrně „Williame“ a tyká mu. A stařec to bere tak, 
jak je to míněno: jako poctu, jako určitý druh přátelství. Neví, že Ruprecht mohl oslovovat důvěrně 
jménem „Willy“ jen jednoho člověka, opravdového přítele, který s ním prodělal několik bitev, Willa 
Legge.  
 
Will pocházel z Irska a sloužili spolu pár let v anglické občanské válce, a to na straně krále, ano, 
Ruprechtova strýce. Hned na začátku války nepřátelé Willa zajali, ale podařilo se mu utéct a pak se 
přidal k Ruprechtovi a válka je sblížila. Byl o deset let starší než Ruprecht, kterému bylo tehdy jen 
něco přes dvacet a od něj se také ještě leccos naučil. Díky své odvaze byl Will několikrát i zajat, ale 
vždy se z toho nějak dostal. Co se týká zranění, měl jich možná víc, než Ruprecht. 
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Jenže Will už je deset let - či dvanáct ? - mrtev a i hodně ostatních také odešlo do nenávratna. A je 
jedno, zda to byli katolíci, luteráni nebo puritáni. Prostě všichni tam jednou musíme. Smrt sama 
nikdy moc Ruprechta nezajímala: jako voják ji viděl často a hodně zblízka. To jen ke stáří, jak se 
člověk stává víc a víc osamocený, musí o ní přemýšlet častěji. Proč asi? Ani sám neví: není to 
radostné pomyšlení a rozhodně se není nač se těšit. Myslí ovšem ten samotný odchod, co bude dál to 
sám ani neví. Nemůže se tedy na co těšit. 
Snad na potkání s těmi, co už opustili tento svět? Jistě, ale budou tam? On sám nebyl nikdy moc 
nábožný, i když na naléhání matky zůstal až do smrti u kalvínské víry. Ta víra ovšem pro něj byla 
příliš přísná na to, aby se jí mohl ve všem řídit. Byl ostatně více vědec, osvícenec a s přáteli v 
Královské vědecké společnosti si v tom dobře rozuměli.  
 
Také jejich , falcká, palatinská rodina se časem podstatně zmenšila: nejprve odešel otec, pak i matka, 
„zimní“ královna Alžběta, která si nadosmrti nechala říkat „česká královna“ - tak byla na ten dávno 
ztracený titul hrdá! Jemu samotnému ale nikdo neříkal „český princ“, i když se opravdu v Praze 
narodil, když už tam byl jeho otec králem. Vždy pro ně byl jen Ruprecht Rýnský, hrabě falcký a 
vévoda bavorský, pro Angličany teda „prince Rupert“ nebo „Rupert of Rhine“, později ještě „vévoda 
z Cumberlandu“, první toho jména; ten titul si opravdu vysloužil. Českým princem byl asi jen pro 
Čechy a to hned už jak se narodil - chtěli dokonce z nadšení, aby byl hned jmenován Fridrichovým 
následníkem. Nakonec to ale přiklepli i s Falcí nejstaršímu synovi, Frederikovi Henrymu, který se 
toho ani nedožil. Nejen proto, že utekli do exilu, ale protože zemřel mladý, deset let potom.  
 

 
Největší bolesti přicházejí v noci. Na ty fyzické je zvyklý už dávno: kulka, která se zasekla do jeho 
lebky, když sloužil ve Francii a kvůli které už měl dvě trepanace, ta se ho natrápila až až – a pak 
malárie, kterou chytil v Africe, té se vlastně nikdy nezbavil. Teď je ale nejhorší jeho staré zranění na 
noze, které se ne a ne zavřít. Žádal sice doktory, aby ránu zašili, ale oni ne, prý se musí čistit.  
 
I jeho sestra Sofie je tentokrát na straně doktorů. Teď si s ní, když už je starý – a hodně, o jedenáct 
let je starší než ona - teď si s ní asi rozumějí nejlépe. Má ostatně už jen dvě sestry naživu: ji a Louisu 
Hollandinu. Sestra Alžběta, která byla jen o rok starší než on, mu ovšem rozuměla nejlépe, ale i ta je 
už dva roky mrtvá. Z třinácti sourozenců se jich pět ani nedožilo dvacet pět let. Z bratrů už nežije 
žádný a Ruprecht je teď také nejstarší z rodiny. Měl by sestrám dělat kázání, ale ku podivu on, ve 
válce tvrdý komandant, nedovede být přísný na svou rodinu. Ostatně Stuartovny si nikdy nenechaly 
poručet.  
 

 
Tituly – co z toho? Nic se nevyrovná radosti z tvoření: vždy ho vábila více věda a umění, než nějaké 
hodnosti či sláva. Když skončily války, nejvíc ho těšilo malovat, dělat pokusy ve své laboratoři a 
vynalézat. Byl ostatně během života vším možným: nejprve vojákem, neobyčejně statečným – jak 
přiznávali i jeho nepřátelé - velitelem královské jízdy, pak královým privatýrem – tedy jakýmsi 
pirátem se svolením krále, v míru pak jedním ze zakladatelů královské společnosti věd, admirálem, 
malířem – dělal hlavně rytiny, ale vyznal se dobře i v inženýrských pracích a nakonec založil 
obchodní společnost Companie of Adventurer's v Severní Americe, s poněkud romantickým 
jménem, takže jí později prostě říkali jen „Hudson Bay“.  
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Ne, o slávu mu nešlo, ale něco ho hnalo, snad byl opravdu převážně dobrodruhem. Co také může 
chtít ten, který se narodil až jako třetí syn a navíc syn krále, který se za rok už ocitl ve vyhnanství? 
Zbývalo studovat – na staroslavnou univerzitu v holanském Leydenu nastoupil už když mu bylo 
deset let. Akademický titul z Oxfordu pak získal v 17 letech, ale to byla spíše jen pocta od strýce. 
Brzo potom už začal vojákovat, v roce 1637 šel osvobodit Falc – kterou mezitím jeho otec ztratil - 
od Habsburků. Však i filozof Descartes sloužil nějaký čas ve vojsku, asi věděl proč. Už za rok byl 
ale Ruprecht zajat a strávil tři roky jako císařův vězeň v rakouském Linci.  
 
Ženy? Každý ví, že třetí syn málokdy založí nějakou dynastii, že je tu víceméně jen jako rezerva, 
kdyby první i druhý následník zemřel. Ostatně se celkem žen ostýchal, nedovedl se chovat galantně, 
vymýšlet lichotky, případně i lhát. Na ženění nepomýšlel, na takové věci nemají vojáci čas. Neměl 
ho patrně ani nikdy potom: o tom svědčí jeho nelegitimní syn Dudley a dcera Ruperta - každé dítě 
dokonce od jiné matky.  
 

 
Už jak se odstěhoval z Windsoru, věděl, že už je konec s jeho kdysi tak železným zdravím, ale ještě 
se neodvážil přiznat si, že se pomalu ale jistě blíží stáří. Doposavad se mu smrt vyhýbala a i tu celou 
řadu zranění přežil, i když si jejich následky pořád ještě nese s sebou. Možná ta některá zranění 
nebyla protože byl hrdina, ale spíše následek jeho bravury.  
 
Tak například ta kulka v lebce – na rozdíl od jiných vojevůdců Ruprecht odmítal nosit přílbu, byla to 
pro něho jen zbytečnost. jak tvrdil. Nosil jen svůj širák a jeho mladí kavaleristé, většinou šlechtici, 
jakbysmet. Jen si na ně vždy před bitvou přidělali stuhu, aby se navzájem poznali, jako to dělali i 
mušketýři a pěchota.  
Cromewellovi jezdci - New model army, jak si říkali - totiž nosili přílby švédského typu a navíc s 
ocelovými pláty na skráních. Ruprecht žertovně podle toho jednou nazval Cromwella „starým 
Ironsidem“, což mohlo připomínat chrabrého anglického krále Edmunda Ironside z jedenáctého 
století, ale byl to vlastně jen pouhý vtip, narážka právě na ty pláty na jeho přílbě. Přezdívka se 
chytila a vojákům parlamentu se začalo všem hned říkat „ironsides“.  
 

 
Pravda, už moc vrstevníků nežije, nejvíce se ovšem znal s vojáky. Ti opravdu slavní byli mnohem 
starší než on: Valdštejn, Gustav Veliký, Tilly. A pak ti z občanské války: Moncton, Fairfax a Leslie 
nebo z admirálů jeho úspěšný protivník Blake, ale ti všichni bojovali na opačné straně. Ještě jiní byli 
zase popraveni, jako třeba Montrose nebo ten Skot John Hurry, kterého poznal ještě za bojů v 
Německu . Byl to „voják štěstěny“, bojoval za peníze. Ale takových bylo během třicetileté války v 
Evropě plno, někteří na katolické, jiní na opačné straně. Pak se vrátili do Anglie, kde uplatňovali své 
vojenské umění dál. A bylo je co učit, tyhle jejich krajany.  
 
Někteří vojevůdce byli dokonce popraveni za to, že plánovali královraždu, regicidu. Skoro všichni, 
co podepsali ortel - to bylo ale až když došlo k restauraci mladého krále, v roce 1661. Ano, někteří 
byli potrestáni dokonce až po smrti, teda Cromwell a jeho zeť Ireton, ale to nebylo proto, že byli 
vojáci. Však ani nebyli vojáci srdcem: například v Irsku se zachovali jako opravdoví hrdlořezové - 
pro ty bylo vojáctví jen stupínkem k získání politické moci. Cromwell dokonce chtěl, aby po jeho 
smrti vládl jeho syn, ale ten už nebyl ani na tu politiku a tak se celý ten slavný protektorát zhroutil.  
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I teď chtějí doktoři otevřít Ruprechtovu hruď a vysát vodu, která se tam nahromadila. Prý pleurosita, 
zánět pohrudnice, proto má ty vysoké horečky a špatně se mu dýchá. Ale Ruprecht, který se už od 
mlada bál pouštění žilou, odmítá dát doktorům svolení a bez toho by to ani neudělali, je totiž 
pokrevní bratranec současného krále a nechtějí brát na sebe odpovědnost. Odpovědnost za život 
dvaašedesátiletého muže, který už tak má těch nemoci dost. Takové komplikace, to je zlá věc a ani v 
době moru před sedmnácti lety se angličtí lékaři moc nevyznamenali.  
 
Už prožil horší věci, na některé si i zvykl. Koneckonců jeho oblíbený filozof. Seneca řekl, že život je 
jako kniha: nezáleží na tom, kolik stránek má, ale jak je dobrá. Ruprecht to dovede ocenit: jeho 
knihovna ve Windsoru byla jedna z nejlepších. I několik světových jazyků zná, dokonce i pár slov v 
češtině - stále se zajímal o zem, kde se narodil.  
 

 
Pár měsíců po tom, co odjel z Windsoru, mu bolesti v noze už zcela zabraňovaly v chůzi. Jistě, mohl 
použít obyčejný invalidní vozík, jako jiní, ale on ne; musel si navrhnout svůj, prostě vynálezce vždy 
a všude. Už předtím mu museli doktoři - s jeho svolením, pochopitelně - dávat nějaká narkotika. 
Aby si na ně ale nezvykl, směl je brát jen občas a to většinou na noc. To se mu teď, když má ještě 
potíže s plícemi, opravdu hodí: uklidní to bolesti a po nějaké době se mu podaří i usnout. Je to ale 
spánek nebo jenom trans, způsobený drogami? Co na tom záleží?  
 
Přichází William, servíruje mu večeři, ale Ruprecht toho moc nepojí: nemá chuť, jídlo mu těžkne v 
ústech. Zato vína, jeho rýnského vína, pro které si poslal přímo do Porýní, svou osobní loď. To aby 
měl pořád dostatečnou zásobu. Nikdy si nezvykl na to, co pijí Angličané – kdo jednou pil rýnské, ví, 
že není nad to. Nu a teď do toho vína ještě pár kapek toho známého lektvaru . . .  
 

 
Nepřátelé? Ne, voják nemá nepřátele - tedy správný voják - ten má jen protivníky. Nenávist nemá u 
správného velitele místo. Může se v bitvě rozzuřit, ale ne nenávidět. Aby zvítězil, potřebuje 
vojevůdce chladnou hlavu. Někdy bitvu rozhodne správná taktika, jindy chyba protivníka, často i 
odvaha a té jsem měl, bohudíky dost.. A náhoda: nikdy předem nevíte, kdy přijde ten okamžik, kdy 
se všichni zvednou a utíkají poděšeně zpět, jen aby si zachránili život. Musí to být v takové situaci, 
kdy vojákům nezáleží na tom, zda je zabije nepřítel nebo jejich vlastní velitel pro jejich zbabělost. 
Často vojákům postačí čekat, kdy začne utíkat sám velitel . . .  
 
Štěstí ale rozhoduje víc o celé válce, protože tam už také nastupuje politika . A já politikem nikdy 
nebyl, myslí si Ruprecht. Vím, byla to moje chyba, byl jsem moc přímočarý, někdy i netaktní, 
vždycky jsem bohužel říkal, co jsem si myslel. Proto mě neměli rádi, tihle Angličani, i když jsem tu 
jejich zemi považoval jako svůj druhý domov. Ještě mi nebylo ani rok, když mě vyhnali ze země, 
kde jsem se narodil. A Holandsko, kde jsem se pak usadili, mi nějak nesedělo.  
 
Ne. neměli mě rádi - byl jsem prostě jejich: můj otec byl napůl německé, napůl holandské krve, 
matka napůl Skotka a napůl Dánka. Její babička byla ona nešťastná Marie Stuartovna a Alžběta byla 
hrdá právě po ní. I tu nesmyslnou hrdost mám možná po své bábě. Matčin bratr, Karel první, také 
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zahynul popravní sekerou. Po otci jsem byl ovšem skoro typický Germán a to nejen svou 
přímočarým, často až drsným chováním, ale i vrozenou vojenskou disciplinou.  
 
Ano, Angličané mě neměli moc rádi. Moje němectví jim tak nevadilo - horší byla ta moje 
prostořekost a nedostatek talentu pro dvorní intriky. To hlavně: ukažte mi Angličana, který nemá rád 
intriky! Ano, tak je to: neměl jsem k tomu talent. Byl jsem od malička jen voják a ten nemá na 
intriky čas. Člověk je v boji příliš blízko smrti, aby ztrácel čas tím, jak někoho srazit jinak než 
mečem. Ale takový byl tehdy celý anglický dvůr - není divu, že se národ proti tomu postavil a že pak 
prohráli.  
 
Ne, nemyslím že jsem bojoval na špatné straně, říká si Ruprecht: ta druhá nebyla o nic lepší. Jejich 
nový "protektor" - jak se to krásně rýmuje se slovem "diktátor"! - cromwell se nakonec ukázal horší 
než král. A král byl koneckonců můj strýc, potřeboval mě a na jeho straně jsem stál hned od té doby, 
kdy jsem se z Evropy vrátil do Anglie. To, že se mi pak špatně odměnil, to se už dávno odkutálelo z 
mé paměti jako jeho uťatá hlava od popravčího špalku 
 

 
Ruprecht se obrací na lůžku, víno s drogami ještě nepracuje. Nu nic, říká si, přežil jsem horší věci, 
přežiji i tohle. My Stuartové máme tvrdý kořínek, pokud nám teda neuseknout hlavu, že ano. 
Zasměje se u vtipu, ale to mu přivodí náhlý kašel, který ne a ne zastavit. Konečně se uklidní. Proč se 
mu tak špatně dýchá? Snad se jen vážně nastydl či co. Jistě, bude to jen horší nachlazení . . .. 
 
Najednou, zničeho nic, přichází úleva. Dech se zpomalí, horečka už mu najednou tolik nevadí. Pokoj 
se pomalu roztáčí, svícen začíná obíhat kolem lůžka, těžké záclony v oknech se zachvějí. V pozadí, 
jakoby vystoupila z obrazu na stěně, se objeví jakási rozmazaná postava a přibližuje se.  
 
Kdo jsi? ptá se Ruprecht. Pojď blíž, už moc dobře nevidím . Ani do tvé tváře. Kdo jsi, proč jsi 
přišel?" 
"Je to už pár let, co jsme se neviděli," odpoví neznámý a Ruprecht jej poznává po hlase. 
Nedočkavostí roztáhne ruce, ale postava zůstane stát. 
 
"Přišel jsem si popovídat, bratře," řekne návštěvník. 
"To je dobře, pořád jsem doufal, celá ta léta, že se vrátíš. Nikdy jsme nevěřil, že jsi zemřel, žádný 
svědek tu nebyl, aby to potvrdil. Nechal jsem tě hledat, ale marně! To je dobře, že žiješ, těšil jsem se 
na to setkání tolik let! Proč jsi nepřišel dříve?  
"Byl jsem pryč, daleko," odpoví host a usedne na židli.  
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku  
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Autor : ©Jan Hurych  
Název : NEBESKÉ HARFY (díl.3.) (díl 3: Korespondence s Webmasterem 
HAARPu)  
 
 
 

 
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. Zřejmě se jednalo o 
tzv. oteplovač ionosféry, který zlepšuje komunikaci na dlouhých vlnách. Zanedlouho na to postavili 
na Aljašce HAARP, o kterém jsme už psali v minulých dvou článcích. Nemohl jsem si tehdy odpustit, 

abych neudělal interview s představitelem HAARPu pro tehdejší pražský Amberzine.  
 

 
 

E-mailová korespondence s Hughem, webmasterem HAARPu 
 

Profil: 
Značka R.F.Watts mě 
nejprve spletla - domníval 
jsem se, že se jedná opravdu 
o jméno. Když jsem dostal 
odpověď, podepsanou jen 
křestním jménem Hugh, 
začal jsem pátrat dále. Tak 
jsem zjistil, že Hugh je 
zřejmě radioamatér 
(krátkovlnný záznam 
přenosů na jeho stránce), 
pravděpodobně univerzitní 
student, někde z Barrow - to 
je také na Aljašce, a poznal 
jsem to podle jeho linku na 
počasí a tak jsem si už lehce 

domyslel, že jméno rfwatts je vlastně zkratka pro "Radio Frequency Watts". 
 
Zeptal jsem se ho v interview na několik věcí - i na to, aby nám řekl více o sobě, ale víc nevyzradil a 
já to tady respektuji. Ale to není důležité - mě zaujal jeho realistický pohled na věc, jakožto 
odborníka a kolegy radioamatéra (i když já už jsem dnes spíše jen na WEBu). Jejich stránku najdete 
zde . Korespondence se udála před několika lety, takže už tam asi Hugh není, ale jeho slova platí 
stále.  
 

JANSAN 
 

Ze stránky http://www.puppetgov.com 
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Na vaší WEBstránce o HAARPu jsem našel více zajímavých informací, než na těch vládních, tj. 
oficiálních, stránkách anebo v knize Dr. Begicha. 
 
HUGH: 
 
Nejlepší data jsou na nezávislých serverech z univerzit, které autoři nemají zájem, aby něco 
propagovali. Stránka EISCAT (organizace na pozorování polární záře, hlavní sídlo má tuším v 
Anglii, pozn. jansan) je dobrá. Americká vláda se může přetrhnout, aby přesvědčila lidi, že se 
nemusí bát HAARPU a tak její HAARP stránky jsou plné amatérského, akademického a 
kolegiálního zdroje informací s vědeckými názory mladého Tomáše Edisona (tak se jmenoval kdysi 
jeden film a Edison coby hoch tam měl malou chemickou laboratoř ve vlaku, která mu přitom 
explodovala, pozn. jansan). 
 
JANSAN: 
 
Souhlasím s vaším prohlášením, že nejste ani pro, ani proti. Mohl byste nám to vysvětlit podrobněji? 
 
HUGH: 
 
Nedal jsem si za úkol propagovat HAARP, který odčerpává peníze amerických daněplatičů na větší 
a dražší projekty, jen aby je ochránil před nepřítelem, který už neexistuje. Ale také nechci 
propagovat proti-Haarpovskou propagandu, která je většinou dobře míněna, ale hodně přehání. 
HAARP sám o sobě je jen taková malá věcička, takový malý výzkum, pokus, prostě systém, který 
sbírá data. Ale když se začnou dělat ionosférické ohřívače každých 30 mil kolem polárního kruhu, 
když bude nebe každou noc zářit a lidé budou ještě říkat:"Díky Bohu za to, že naše armáda dělá svou 
práci!", pak to vidím jako problém. 
 
HAARP nebude vyhazovat do povětří celé státy, ovlivňovat lidi, aby páchali sebevraždy, 
komunikovat s UFAma a ani nezabije všecko ptactvo na světě (ve skutečnosti, lidstvo je už schopno 
tohle všecko udělat se současnou technologií, i když je to smutné, že tomu tak je). 
 
Já se chci dozvědět víc o tom, co bude armáda s tou technologií dělat. Jejich prohlášení jsou prostě 
neurčitá, vágní. HAARP není klasifikovaný (tj. tajný, pozn. jansan) projekt, ale některá jeho použití 
jsou pravděpodobně tajná. Navíc musíme doslova křičet, abychom vůbec dostali informace, než je 
vůbec někdo deklasifikuje. A pak, když vyjdou, tak tomu stejně nikdo nevěří, protože vláda nám 
lhala už moc často. 
 
JANSAN: 
 
Můžete nám také říci něco o sobě? 
 
HUGH: 
 
Co se týká HAARPU, já jako radioamatér (NV6H) mám zájem o předpovídání přenosu amatérských 
radiových signálů. Znám fyziku toho oboru a vím, o co tu jde. Chtěl jsem jenom rozvířit věci svou 
HAARPovskou stránkou, abych dal lidem fakta a ozřejmil problémy, aby se prostě zamyslili. 
Myslím, že to pracovalo. Moji stránku už navštívilo hrozně lidí. 
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JANSAN: 
 
Jako Kanaďan, měl bych se o HAARP zajímat víc ? 
 
HUGH: 
 
Aljaška je přímo v centru vysílání. Paradoxně vzato, Los Angeles je nejblíže, co se týče odražených 
vln. Kanada je hned druhá, ovšem to záleží na frekvenci, roční a denní době, a podobně. HAARP je 
navíc nasměrován ve velkém úhlu, ne úplně kolmo k zemi, ale téměř. 
 
Okamžité následky HAARPu se budou týkat divoké zvěře, ale to Kanadu neovlivní (nevím proč ne?- 
pozn. jansan). Sekundární následky jsou nepředvídatelné, např. podle toho, kde se na kontinentě 
nacházíte, můžete slyšet HAARP na VF radiu a to místo normálního, obvyklého signálu. Zatím se to 
nedá odhadnout. 
 
Obávám se toho, že ionosférové ohřívače se rozšíří globálně. Už teď "pumpujeme" příliš radiové 
energie do té vrstvy v atmosféře, které nejmíň rozumíme. Ačkoliv HAARP nemá vliv na globální 
ohřev a téměř žádný na velikost ozonové díry (space shuttle ji ovlivňuje víc), tato dvě fenomeny 
ukazují, že neznáme všechny následky účinků různých technologií, a to až do té doby, kdy už je 
pozdě. Já zde doporučuji opravdu opatrnost. 
 
JANSAN: 
 
Jako (bývalý, pozn. jansan) radioamatér, zajímám se o každý experiment s radiovými vlnami, ale 
nejsem příliš informován of vlnách NF (nízké frekvence, pozn. jansan) - jsou skutečně tak 
nebezpečné? 
 
HUGH: 
 
Top je hlavně teoretické. Určité frekvence prý interferují s mozkovými vlnami. NF vlny mají velkou 
penetraci, ale zato malou energii. Ne tak mikrovlny (jako v mikrotroubě, pozn. jansan). Slabé vlny 
elektro-jetů (přesný český výraz neznám, pozn. jansan), ohřívané HAARPem, nejsou dost silné, aby 
udělaly něco, o čem předem nevíme. Námořnictvo má nějaké zkušenosti s těmito vlnami (spojení 
pro ponorky, pozn. jansan). Způsobovaly tehdy určitý hazard pro krávy, které se pásly v blízkosti. 
Opět si ale myslím, že intenzity pole (elektromagnetického, ne toho, na kterém s pásly ty krávy, 
pozn. jansan) byly tehdy značně větší, než má HAARP. 
 
Mnoho z těchto poplachů byly inspirováno čtením Tesly (originál Teslova dokumentu je někde na 
NETu, pozn jansan), který si myslel, že správná NF frekvence uvede celou zemi do rezonance, při 
níž se může i rozpadnout. Nemáme žádnou evidenci, že je to vůbec možné. Ovšem magnetosféra 
rezonuje při neuvěřitelně nízké frekvenci, něco jako 7 Hz, a zde by to mohlo mít globální následky. 
 
JANSAN: 
 
Měli jsme nedávno v AmberZinu diskuzi o Teslovi, který studoval na naší univerzitě v Praze, 
předtím, než odejel do Ameriky. Co si myslíte o jeho posledních vynálezech? 
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HUGH: 
 
Opět, je to spíše teorie. Jsou to vlastně tři problémy. Tesla šel po úplně jiné výzkumné dráze než jde 
dnešní průmyslový či akademický výzkum, který nebude a ani nemůže rozumět jeho práci. Tesla 
také hodně přeháněl, když vyprávěl o všem, co dělal. Jedna z jeho "tajných zbraní" se ukázala být 
jenom bednou rezistorů. Poslední Teslovy práce byly označeny jako důležité pro národní bezpečnost 
vládou USA během druhé světové války, kdy všechna věda byla označena za vojenské tajemství a 
několik jeho dokumentů bylo zabaveno po jeho smrti. 
 
Ve skutečnosti tu máme nedostatek fakt: my nevíme, co vlastně Tesla udělal, a jelikož se žádná 
bláznivá teorie nedá dokázat, pak se každá legenda a halucinace stává veřejnou diskuzí. 
 
Tesla byl rozhodně na stopě něčemu. Dá se to shrnout tak, že se pořád ještě neví, jestli byl schopen 
uvést magnetosféru do rezonance. Jestli ano, pak bychom měli prima komunikační systém. Nevím, 
jak je to s přenosem elektrické energie bezdrátově. Zdá se mi to ale jako určitý hazard. Také je zde 
teorie, že Tesla způsobil výbuch na Sibiři svými zesilovači na Wardenclyffu. Myslím, že ne, W. byla 
neuvěřitelná věc, ale J.P. Morgan přestal na to dávat peníze, ještě než to bylo dokončeno. (Známá 
stavba vysílací věže ve Wardenclyffu měla sloužit nejen pro komunikaci, ale snad i na přenos 
elektrické energie. V tom byl Tesla fantasta - on chtěl všem dodávat elektřinu zadarmo. Není divu, 
že se to kapitalistovi Morganovi nelíbilo, pozn. jansan). 
 
Tesla byl velký matematik a jeho skutečné, ověřitelné technické příspěvky, jako dvoufázový střídavý 
systém, ne tedy ještě třífázový, samy stačí na to, aby jeho původní i adoptovaná země na něj byly 
hrdé. Byl to gigant, ale byl to také jen člověk, a jeho mozek byl propojen záhadněji, než 
Wardenclyffe - a to už je co říct. 
 
JANSAN: 
 
Děkuji vám jménem čtenářů AmberZinu za interview.  
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Autor : ©Jan Hurych  
Název : UHODNETE? (aneb Malé detektivky, č.12.)  
 
 
 

 
 
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.11):  

Důkaz pro rozlišení mezi svržením a sebevraždou skokem je obtížné. Psychika mrtvého by 

poskytovala důvod, ale ne důkaz. Málokdy se vyskytují jasné stopy strčení či jiného násilí nebo 

alespoň přítomnost jiné osoby v místnosti v době pádu a podobně. Statistika říká, že počet sebevražd 

pádem se liší v pořadí hodně podle země (USA mají 2 procenta, Anglie 4 a Hongkong 50 procent), ale 
počet vražd pádem versus sebevražd pádem dává přednost sebevraždě. Pokud byl dopis od Báry 

Nevrlé pravý, je pravděpodobné, že jej tam zanechal místo svého dopisu na rozloučenou, ten ostatně 

zanechávají sebevrazi méně než naopak. Pokud ale nebyl nalezen dopis psaný rukou mrtvého, toto vše 

jako důkaz prostě nestačí.  

Trajektorie pádu je také důležitá: vzdálenost doskoku, pokud je to sebevraždu, bývá větší než v 

případě, že byla oběť z okna vystrčena – obzvláště malá pak je, byla-li mrtvola jen shozena (pokud ji 

nebylo možno před vrhem rozhoupat, ale na to jsou potřeba dva vrazi.). Pokud by vrah oběť jen 

položil na římsu a jen shodil, skončila by blízko zdi (asi tři metry od zdi při pádu s výše až 20 metrů!). 

Někdy ovšem tělo po pádu odskočí, je třeba teda najít místo prvého dopadu. Sebevrazi se většinou 

vrhají obličejem dopředu, často proto spadnou na hlavu, většinou ale skončí dále od zdi. Pokud jen 

povyskočí a spadnou kolmo, dopadají na nohy, které jsou pak teleskopicky vrženy do těla. To se zase 
může stát i při spuštění, ale je třeba držet tělo před spuštěním svisle z okna. Je ovšem možná i jiná 

poloha pádu, to podle letu. Mechanická studie může podle polohy pádu, zranění a vzdálenosti od zdi 

určit, o jaký pád šlo a zjistit v jaké poloze tělo opustilo okno.  

Nejlepší důkaz vraždy je ovšem důkaz, že oběť byla předtím zabita, omráčena nebo nadrogována (viz 

nález v krvi). Pomůže i podezření na jistou osobu coby vraha. Každopádně lze v tomto případě celkem 

vyloučit nešťastnou náhodu. Nic víc se z našeho případu zatím říci nedá a strážmistr si může 

oddechnout: nerozhodně to nerozhodne on, ale odborník.  
 

 
JASNÁ VRAŽDA.  

 
Příhoda si tedy vyrazil autem do Sklenářovy ulice č. 13, tak jak mu adresu nadiktoval strážmistr 
Doufal do telefonu. No jo- nešťastný číslo!, říkal si. Proč musí někdo bydlet v takovém čísle a ještě se 
nechat zastřelit?  
 
"Pane detektive, " nahlásil mu Doufal, "už jsem udělal předběžné vyšetření a je to vražda jako řemen. 
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"  
"Ale, ale! Vím, co je to vojna jako řemen, ale vražda? Víte vůbec, proč se to říká , to "vojna jako 
řemen"?  
"No jako že je pořádná, ne?" hádal strážmistr.  
"Ale kdepak! Tuhá, pane strážmistře, tuhá, utažená jako řemen. To u vraždy neplatím, ledaže by pana 
Kašpárka někdo oběsil. Ale vy jste říkal, že byl zastřelen, ne? " 
"Přesně tak a to do spánku, revolverem, no co tady na zemi leží.  
 
„No tak to počkejte, to také mohla být sebevražda, ne?“ 
„Ale nemohla, on měl tu pistoli v ruce, to já ji jen položil vedle nákresu polohy těla, co jsem si tu 
dovolil obkreslit na zem,“ namítal Doufal.  
„Ale ta se dá vložit do ruky až po vraždě, ne? Tedy než tělo ztuhne, že ano.“ 
„To ano, ale té pistoli v zásobníku chybí dva náboje a on, jak je vidět z rány, by použil jen jeden.“  
 
„No to je zajímavé, a měl ji registrovanou?“ ptal se Příhoda. 
„To měl a navíc jsem našel druhý náboj támhle ve zdi.“ 
„ No vidíte, pane Doufal, vidím, že jste opravdu udělal kus práce. A podezření máte?“ 
„To mám, pane Příhoda, ale zatím lehce vyvratitelné.“ 
„Ano, a jak?“ zpozorněl detektiv.  
 
„Je podezření, že ho zabil jeho známý: hrávali spolu karty u Komárků v hospodě a on mu tam ten 
Kadlčák jednou řekl, že ho zabije. Jenže vražda se stala v poledne přesně řečeno ve 12:15:03, našel 
jsem tady hodiny na zemi a ty se v tu dobu zastavily, to jak Kašpárek po výstřelu spadl – on totiž 
zřejmě stál támhle u komody a spadl na ni. No ale v té době byl Kadlčák na obědě právě u Komárků.“ 
„A jak dlouho tma byl?" 
No pane Příhoda, asi hodinu, přišel prý těsně před polednem. Ten Komárek, jako hostinskej, mu to 
všecko dosvědčil , já se ho ještě než jsem mluvil s Kadlčákem, protože vím, že tam Kadlčák 
pravidelně chodí. I já tam chodím občas na oběd, ale tentokrát jsem nebyl,“ vyprávěl Doufal. 
 
„Tak to třeba byla loupežná vražda, ne?“ pomáhal detektiv. 
„ No to je nepravděpodobné, nic z věcí se neztratilo, ani peněženka ani občanský průkaz arii řidičák.“ 
„No to nevadí. On ten vrah chtěl, aby to vypadalo jako sebevražda, aale udělal jednu velkou chybu.“  
 
„A kterou?“ zeptal se udivený se strážmistr. 
„Ale, ale, pane Doufal, nechci vám brát tu slávu, kdybyste na to přišel sám . . .  
 

Řešení přineseme příště, spolu s další minidetektivkou.  
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Autor : ©Karel Šlajsna  
Název: YETTY A JEHO PŘÍBUZENSTVO.  
 
 
 

 
První zmínky o tajemné bytosti žijící v Himaláji je z r. 1854 od britského cestovatele J.Hookera. 
Další zmínka je z knihy plukovníka L.A. Walkera z r. 1898. Nicméně nejstarší obrázek yettyho našel 
český antropolog dr.E.vlček, který měl přístup do lámaistické knihovny v Ulanbátaru  
 

 
Nicméně teprve po ukončení II.Světové války 
se Tibet stal přístupnějším a začali ho stále 
více navštěvovat především horolezci, které 
lákaly vrcholky mnoha hor. Hledaly se nejen 
možnosti kudy na vrchol, ale i místa p vhodná 
pro založené přestupových táborů. 

První odvážlivci, kteří se vydali na tyto cesty 
pak často vyprávěli o tom , že spatřili velkého 
chlupatého tvora, ale nikomu se nepovedlo se k 
němu přiblížit více, nebo ho vyfotografovat- 
byl velmi plachý a při pokusu o pronásledování 
brzy zmizel. 
Našly se ale jeho stopy a patrně i zbytky 
potravy. 

Na začátku šedesátých let se jeden z cestovatelů   dozvěděl, že dokonce existuje i yettyho skalp. Po 
dlouhém vyjednávání do ktrého se vložil i sir E. Hillary se povedlo získat povolení skalp odvézt k e 
zkoumání. 

Ale senzace se nekonala, analýza prokázala, že skalp je ušit z medvědí kůže. Hillary se ještě 
spolupodílel na velké výpravě, která měla za úkol yettyho ulovit, ale byla podniknuta s tak velkým 
humbukem a tak chaoticky, že neměla podle odborníků žádnou šanci na úspěch. 

Jak se počet výprav směřujících do Himalájí stále zvětšoval, býval yetty vídám stále méně.což 
skeptici včetně známého A.Clarka považovali za důkaz, že yetty nikdy neexistoval. Dřívější 
pozorování byly připsána na vrub extrémním vysokohorským podmínkám, zejména řídkému 
vzduchu. 

Bohužel na nedozírných pláních je jen malá naděje, že by 
se někdy podařilo najít jeskyni ve které by byly kosterní 
pozůstatky yettyho nebo alespoň částečně zachovalé tělo 
z kterého by bylo možno rekonstruovat tohoto záhadného 
tvora. 

Yeti, Himalaya 
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Jeho příbuzný zvaný Big Foot, byl hvězdou filmu, který 
natočili dva dřevorubci ve skalistých horách. Film trvá 
jen chvilku- po břehu potoka si to rozvážným krokem 
vykračuje chlupatý tvor. V jednom okamžiku se ohlédne, 
aby vzápětí zmizel v lese. 

Spor o pravost tohoto filmu trvá dodnes a není zcela 
rozhodnut. 

Skeptici prozkoumali jedno okénko filmu po druhém a 
prohlásili ho za jasný padělek. Pro pravost ovšem svědčí 
to, že tento tvor byl vídán   v této lokalitě i jinými lidmi. 

Podobná situace je ale i z jiných míst, někde se tento tvor 
jmenuje almas, jinde sasqatch, nebo žen-sju atd. 

Právě specifické vysokohorské prostředí mě vede k 
tomu, že v tomto případě asi mají pravdu spíše 
krytozoologové, že šlo o nějaký vzácný druh zvířete, 
které bylo postupně vytlačováno postupující civilizací až 

do hor a které patrně na konci šedesátých let vyhynulo zcela, když ve vysokohorském pásmu nenašlo 
dostatek potravy.  
 

 
 

Sasquatch, Kanada 
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Autor : ©Jan B. Hurych  
Název : MONDRAGONE NAVŽDY? (překlad anglického originálu)  
 
 

 
Musím se přiznat, že jedna z přežívajících Voyničových legend, o které jsem nikdy vážně 

nepochyboval, bylo zjištění že VM byl nalezen ve vile Mondragone. Teprve potom, co jsem napsal 
články "Máme opravdu solidní VM provenienci?" a "Vojnič teď a předtím", jsem začal analyzovat ta 

kontroverzní fakta kolem Mondragone, místa údajného nálezu VM.  

Koneckonců, po vyvrácení legend o Baconovi, Dee, a dokonce i Rudolfovo vlastnictví VM (všechno to 

byly jen informace z třetí ruky, jinde nepotvrzené) stále existují dva poněkud pochybné body v 

provenienci:  

1) skoro zázračný nález - téměř zjevení - "podpisu" Horčického a 

2) Marciho dopis, který byl údajně vložen v knize, ale není žádný jiný svědek než Vojnič.  

Ani obsah dopisu nedokazuje, že VM je opravdu totožný s rukopisem v Praze, o němž tam Marci 

mluví. Tím, že odstranil dopis z knihy, ovšem Vojnič nechtěně ztratil nepřímý doklad o totožnosti 

těchto dvou rukopisů.  
 

 
Pak je tu další část provenience, 
který nebyl nikdy vážně 
zpochybňován. Villa Mondragone, 
místo, kde Vojnič údajně našel a 
koupil VM, byla ovšem 
skutečnost, kterou střežil jako 
smrtelné tajemství - opravdu až do 
jeho vlastní smrti, a dokonce ještě i 
poté, až do smrti jeho manželky 
Ethel. V mých článcích uvedených 
nahoře jsem již uvedl některé 
protikladné informace Vojnič 
původně v časopise poskytl. Ani 
tehdy, ani později se nikdy 
nezmínil o Ville Mondragone 
jménem. Nejbližší popis byl 
uveden v jeho článku v 

"Transactions of the College of Physicians Philadelphia", vol.33, 1921, kde píše, že našel VM "ve 
starověkém hradu v jižní Evropě." A též, že "další rukopisy zdobily erby" takových rodů jako byly 
vévodství Parmy, Ferrary a Modeny .  
 
Nuže Mondragone není žádný hrad, i Wikipedia ji nazývá "patricijské sídlo" a vypadá spíše jako 
palác nebo zámek, neboť nemá vlastnosti typické pro hrady (jako opevnění a podobně). Byla 
postaven v roce 1573 nebo později, těžko by bylo tedy možné ji nazvat skutečně "starodávnou", doba 
budování hradů byla už prakticky pasé. Pokud jde o vznešené rody, Mondragone kdysi vlastnila 
rodina Farnesů (po sto let) a rodina Borghiů - podle Wikipedie tam "vystavovala část své sbírky 

Villa Mondragone 
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umění a starožitností". Vojnič však nám předkládá odhad, že rukopis VM kdysi vlastnil rod z Parmy, 
rodina, která nikdy nevlastnila Mondragone.  
 
Rozdíl mezi hradem a palácem je obecně známou skutečností a zejména antikvář by si to sotva spletl. 
Samozřejmě bychom měli dát Vojničovi benefit pochybnosti, ale když W.R.Newbold tvrdí ve své 
knize, že Vojnič mu řekl, že VM našel v "rakouském hradu", vidíme jen další rozpor: Mondragone 
není v Rakousku ani to nebyla v žádném době součást rakouské říše.  
 

 
Rozporné jsou i důvody, které Vojnič uvádí, tj. proč mlčel o tom, kde objevil rukopis. Ve svém 
článku výše, (Strana 416, poznámka 1) vysvětluje, že on nemohl zveřejnit místo či jméno onoho 
hradu, protože chtěl koupit zbytek sbírky později. Lze pochybovat zda to byl jediný důvod - zvláště 
když to dodalo celé provenienci vážné pochybnosti a mohlo by se namítnout, že se tedy asi jednalo o 
padělek. Tvrzení, že chtěl koupit nějaké další knihy později, ta ztrácela časem víc a víc na váze. 
Kromě toho, že odhalení původu VM by jistě zvýšilo jeho cenu a převážilo ztráty z prodeje některých 
dalších knih v Mondragone (právě naopak :-). Zde musí být nějaký vážnější důvod - nebo dokonce 
nebezpečí - které zabránilo odhalení tajemství.  
 
Tak například víme, že vyvážení starých rukopisů z Itálie požadovalo už v té době zvláštní povolení 
od italské vlády a žádný takový dokument není nikde k nalezení. Také, Marciho dopis, určený 
Athanasiovi Kircherovi, měl být nejprve nabídnut k prodeji Museu Kircheriano, protože byl dříve 
součástí jejího archivu a neměl být tajně prodán zahraničnímu antikváři a nikde neexistuje žádné 
písemné odmítnutí koupě od Musea Kircheriano. Byl ale VM opravdu koupen od Jezuitů z 
Mondragone?  
 
Zajímavé je, že ani oni, ani Vatikán nikdy nepotvrdili ani nepopřeli vlastnictví VM. Zřejmě tam 
nenašli žádný záznam o něm, takže prostě nepodnikli žádnou akci a to ani po závěrečném odhalení 
zveřejněném v novinách. Dokonce mohli i mít podezření na nějaký podvod, ve kterémžto případě 
bylo lepší neříkat vůbec nic :-).  
 

 
K dispozici je samozřejmě i vážnější důvod, proč by nikdy Vojnič nevyzradil místo, kde našel VM. 
Mondragone nemusí být totiž ono skutečné naleziště, ale jen vhodná náhrada pro úmyslné zavedení 
pátrání do slepé uličky. To ovšem Vojnič sám neudělal, ten prostě jen mlčel. "Odhalení" Mondragone 
bylo poskytnuto veřejnosti teprve později jako posmrtná zpráva od Ethel Voyničové - a zveřejněno 
prostřednictvím Miss Nill. Víme, že se stala jediným vlastníkem VM po smrti Ethel a snažila se - na 
nějakou dobu bez úspěchu - VM prodat. Nakonec VM koupil pan Kraus. Ani on nemohl VM prodat a 
tak ho prostě daroval - zdarma - universitě v Yale. A celou tu dobu bylo prohlašováno, že VM měl 
neocenitelnou hodnotu! Připomíná nám to ironicky i to, jak Marci také daroval VM Kircherovi 
zdarma, zatímco na druhé straně Rudolf údajně platil za VM strašlivou sumu 600 dukátů. Co asi 
Marci a Kraus věděli a my nevíme?  
 
Pojďme si to představit: Miss Nill měla rukopis, který byl po dlouhou dobu bez jakéhokoliv důkazu o 
objevení nebo dokonce bez znalosti místa nálezu. Takže provenience musela být obohacena o údajné 
místo původu. Ve světě starožitností se to stává více než často. Jako důkaz byly předvedeny dopisy 
mezi Vojničem a představeným Mondragony Giuseppem (Josefem) Stricklandem a jeho bratrem 
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Paolem (Pavlem) Stricklandem. Dopisy jsou zřejmě opravdu originály, ale nemluví konkrétně o VM, 
ale spíše o nějakém prodeji nějakých rukopisů a VM - to máme patrně věřit – prý byl mezi nimi. A 
tak když bylo místo prodeje takto veřejně odhaleno, Mondragone vstoupil do oficiální provenience, 
patrně navždy.  
 
Ale bylo to opravdu to místo, kde Vojnič získal VM? V době prodeje VM neměl rukopis ještě žádné 
jméno, žádného autora ani původ. Nebyl znám jazyk ani nic z textu, ovšem ani ne stáří, prostě nic. A 
tak to byl začarovaný kruh: provenience neměla žádnou hodnotu bez ověření místa prodeje a místo 
prodeje tedy samo o sobě bylo bez podpory z provenience.  
 
Ve skutečnosti, tam jsou ovšem dva odkazy vztahující se nepřímo k nalezení. První z nich je Marciho 
průvodní dopis , tedy pokud věříme, že byl vložen do VM, pak ale musíme věřit jen slovu samotného 
Vojniče. Kupodivu, Vojnič v uvedeném článku prohlašoval, že nejprve dopisu nevěnoval žádnou 
pozornost, což samozřejmě zní asi tak pravděpodobně, jako když si někdo nevšímá věnovací karty, 
která přijde s nějakým darem :-). Navíc ani dopis neříká nic konkrétního, aby se dalo poznat, že 
opravdu mluví o našem VM, dal by se použít i pro nějaký další rukopis. VM však není uveden v 
katalogu Musea Kircheriano - zveřejněném ještě za Kircherova života - a nemáme žádný důkaz ani že 
Kircher sám skutečně někdy obdržel VM. Takže dalším odkazem je jen dopis Bareše, prohlašující, že 
pražský rukopis obsahoval několik fotografií rostlin, v Německu neznámých. Samozřejmě existuje i 
mnoho jiných rukopisů, ukazujících takové rostliny, takže ani zde není pravý důkaz.  
 

 
Ovšem můžete se ptát , co je vlastně tak důležité na místě nálezu VM. Hodně: to místo je kritické, a 
pokud VM nebyl nalezen v Mondragone, byla by celá provenience se všemi ostatními legendami 
zcela neplatná. Ale existuje ještě něco jiného, co podporuje takové podezření?  
 
Ano, existuje. Našel jsem to něco a i když jsem nebyl první, kdo to objevil, správný logický závěr 
nebyl z toho zřejmě vyvozen. Vojnič vytiskl reklamu a to už v roce 1909, že koupil velké množství 
starých knih a rukopisů (sama koupě se možná už stala v roce 1908). Zakoupil tehdy celé 
knihkupectví a budovu tzv. Librerie Franceschini ve Via Ghibellina ve Florencii. To dříve vlastnil 
Signore Pietro Franceschini, který zemřel a jeho syn prodal to všechno Vojničovi. Navíc v inzerátu 
tvrdil Vojnič sám, že celkový počet těch knih byl asi 500 tisíc (ano, čtete správně!) a on je nabízel na 
prodej. To byl takový zlatý důl, že později přestěhoval Vojnič část své agentury z Anglie do Itálie. 
Prodej Librerie se stal asi tři roky před Vojničovým nálezem VM v Mondragone - ale opravdu to 
našel až tam?  
 
Existuje ještě další podobná informace, v knize napsané známým Vojniče, panem G. Orioli, Italem, 
který píše v "Dobrodružství knihkupce" , že Vojnič sám se zmínil o jakémsi skvělém prodeji a 
dokonce mu doporučil, aby se stal také antikvářem. Také se chlubil o jednom klášteře, kde získal 
mnoho starých rukopisů od mnichů, pouze výměnou za nějaké moderní knihy. Takže zde máme další 
možné místo prodeje, vedle rakouského hradu i klášter, také Villu Mondragone a některá další místa.  
 
Všechna tato místa by mohla být dobrými kandidáty, ale pokud to nebylo Mondragone či ta ostatní , 
Libreria Franceschini je nejlepším kandidátem. Bylo tma něco poněkud zvláštního: je 
zdokumentováno, že ony knihy byla vládní konfiskace z doby Risorgimenta, kdy policie rabovala 
církevní majetek včetně knih. Není pochyb o tom, že zatímco něco knih z vládní kořisti byl prodáno 
jako balicí papír pro ryby (jak jsem se dozvěděl přímo z Vatikánského zdroje), jiné knihy byly to 
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štěstí, že byly zakoupeny Signorem Franceschinim z míst, kde se nahromadily, aniž by někdo věděl, 
odkud přišly. I při jeho lásce ke knihám, která zachránila mnohé z nich před jejich smutným osudem, 
samozřejmě ani on, ani Vojnič nemohli vědět něco o jejich původu. A pochopitelně už vůbec neznali 
jejich provenienci, neboť byly nastřádány nahodile, policie neměla záznam, odkud co přišlo a byly 
odsouzeny k sešrotování.  
 
Samozřejmě, že to muselo být vážným problémem pro Vojniče, protože kde mohl skutečné místo 
původu VM najít, když všechny knihy v Librerii byly skutečnými sirotky? Vypadá to poněkud 
podobně jako neznámá minulost VM, není-liž pravda? Takže Vojnič raději nelhal a nevymýšlel si jiné 
místo - on jen mlčel až do své smrti a záměrně zahalil tajemstvím místo původu. Teprve později, bez 
jeho vědomí, bylo nějaké náhradní místo zřejmě vymyšleno a to, cituji, "ve prospěch veřejnosti."  
 

 
Pokud tomu tak je, to by nám odpovědělo na několik závažných otázek, které nebyly - zatím - 
odpovězeny k plné spokojenosti badatelů VM:  
 
- Proč VM, nalezený údajně v Itálii, neobsahuje v provenience nic o italské periodě, tj. době jeho 
existence v Itálii, s výjimkou Kircherova vlastnictví :-)?  
- Naše odpověď: Nebylo kam jít od Librerie nazpátek.  
 
Proč Vojnič mlčel celý zbytek jeho života:? 
Naše odpověď: Nemohl nic získat tím, prohlásil-li by neznámý a pochybný sklad jako místo nálezu. 
Kromě toho, přiznat to by učinilo VM cenu opravdu "nespočitatelnou", ale směrem dolů :-) .  
 
- Proč byl temný hrad původně uveden společně s některými šlechtickým rody? 
Naše odpověď: To bylo zřejmě proto, aby to lépe znělo. Jako odhad je to všem jen stejně dobré jako 
každý jiný.  
 
Proč nás takto obohacená provenience nevedla k žádným novým objevům ? 
- Naše odpověď: Nemohlo, i když tak či tak, prostě nebylo kam jít.  
 
- Proč stávající provenience neříká nic, co by odpovídalo nedávno získanému datování věku 
pergamenu radioaktivním uhlíkem? 
Naše odpověď: Byla k dispozici jen ona pochybná provenience. Např. všichni možní autoři byly 
vybíráni tak, aby se vešli do staré legendy, nikoliv naopak :-).  
 
Hypotéza, že Libreria bylo skutečné místo VM nálezu, by nám ovšem mohlo nyní dát nějaké nové 
nápady. A co víc, pokud VM nebyl nalezen v Mondragone, ale někde jinde, nám naopak otevírá nové 
možnosti pro další teorie, které byly vyřazeny předtím jen proto, že nezapadaly do staré provenience. 
Dokonce i možnost, že VM bylo nalezené v Librerii, ale přesto nepatří do risorgimentové konfiskace 
(Signore Pietro totiž sbíral knihy i od jiných zdrojů) nám třeba může přinést zase zcela nové 
možnosti. . .  
 
Jan B. Hurych, 29. prosince 2010.  
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Autor : ©Karel Šlajsna  
Název : PŘÍPAD MRTVÝCH MNICHŮ 
(Poznámka: Toto není historie, ale volně vyprávěný příběh, jak se asi mohl stát. )  
 
 
 

 
Je tomu již rok, co si náš pán vzal slovutného sira Rogera Bacona, a tak se mohu, já stařičký kronikář 

Charles Shinen, opět chopit pera a popsat děsivé události v mnišském státě Artos, neboť sir Bacon si 

nepřál ve své skromnosti, aby tato věc, dříve než zavře navždy oči, byla lidem zjevena.  

Částečně tedy podle jeho zápisků, které mi laskavě daroval, částečně podle jeho vlastního vyprávění, 

zde vše popíši podle pravdy. 
 

 
Sir Bacon tehdy dlel v Římě, neboť sám papež chtěl 
z jeho úst slyšet jak brilantně vyřešil případ čtyř 
mrtvých na statku Vilário, který patří do jeho léna. 
Při půstu a v modlitbách dlel sir Bacon ve svém 
pokoji, když již první den k večeru k němu přispěchal 
rychlý posel a důrazně ho žádal, aby hned předstoupil 
před našeho papeže. Sir Bacon skryl své překvapení, 
neboť podle toho co zaslechl, často bylo nutno i týden 
čekat, než byl někdo přijat. Pak však chvatně co 
nejlépe se ustrojil, sledován netrpělivým pohledem 
posla, který ho stále nervózně pobízel ku spěchu. 
 
Papež pracující i v tuto pozdní hodinu, přijal ho velmi 
vřele ve svých soukromých komnatách. Dal mu 
políbiti svůj rybářský prsten, ale pak přerušil jeho 
děkovné triády: „ Drahý Bacone, chtěl jsem 
dopodrobna nechat si od vás vyprávět o těch mordech 

na statku Vilário, ale dnes jsem byl zpraven o neblahých událostech v malém horském klášteře Artos. 
Jsou tak děsivé a záhadné, že si žádají naší pozornosti. Tu jsem se rozhodl, využít vaší vzdělanosti a 
chytrosti a pověřit vás, aby jste se neodkladně vydal na cestu, vše na místě důkladně prozkoumal, 
pokusil se zjistit, co se stalo a podal mi o tom zprávu. Celá věc musí být vyšetřena co nejdříve. Na 
cestu vám dám svůj kočár s nejlepším čtyřspřežím.“ 
 
„Zde je list, který jsem obdržel o tom, co se stalo od místního biskupa Mathyase. Ten vám dostatečně 
osvětlí, o jak důležitou věc jde. Přečtěte si ho sám. A teď jděte v pánu, šťastnou cestu a dobré 
pořízení!“ 
Biskupův dopis měl sir Bacon stále v držení v upomínku a umožnil mi jeho přečtení. Zde uvádím jen 
části týkající se případu. Artos je skupina skalisek na kterých byl LP 560 založen klášter 
pravoslavných mnichů, kteří zde přežívali a díky své odloučenosti od světa a laskavosti naší matičky 
církve jim bylo umožněno setrvati ve svém vyznání. Na své skromné živobytí si vydělávají především 
opisem knih a rukopisů, které za staletí nashromáždili ve své knihovně. Nahoru je pro normální lidi 
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jediná cesta a to výtahem, spuštěným zhora. Pod něj každé ráno lidé z Piňa del Alba přinášejí čerstvé 
mléko, chléb a další potraviny. Včera však, zrovna na den svatého Dunstaba, zde nalezli příšerně 
rozbité tělo jednoho z mnichů, který se nepochybně zřítil z výše dolů. Provaz ke zvonici, kterým se 
dávalo znamení ke spuštění výtahu, ležel vedle něj. Volali tedy nahoru, ale bez odezvy. Začali 
prohledávat okolí a tu k jejich zděšení nalezli jen o sto loktů dál další těla. Zašli do vesnice pro faráře 
a přivedli též dva mrštné mladíky, kteří se uvolili zkusit vyšplhat vzhůru.  
 
Celá vesnice pak bez dechu sledovala jejich odvážný výstup, kde jim každým okamžikem hrozilo 
zřícení. Bděli však nad nimi všichni svatí, protože jejich úsilí bylo korunováno úspěchem. Oba 
chlapci ihned spěchali k výtahu, který je díky důmyslné konstrukci naštěstí snadno ovladatelný a 
neprodleně ho spustili dolů. 
 
Poté co byli nahoru vyzdviženi další muži, jmuli se ruče prohledávat klášter. Nalezli tu dalších deset 
mrtvých. Všichni měli křečovitě stažené obličeje, které svědčili o tom, že umírali v bolestech. Tři 
mniši byli ještě naživu. Mluvili zmateně, na nic se nepamatovali a třeštili. Jeden z nich, zemřel do 
hodiny, druhý již nenabyl rozumu a přežil jen třetí, novic Rigorus, jehož tělesná konstituce, snad díky 
jeho mládí, od smrti zachránila. Zatím však leží v horečkách a blouzní. Je u něj lékař, který mu 
pravidelně přikládá pijavice a tak může doufat, že se vbrzku zotaví. 
 
Je jisté, že klášter napadly temné ďábelské síly, neboť tito muži na své cestě k bohu zbloudili, a jak 
jsem byl zpraven, začali provozovat magické praktiky a temné rituály, vyčtené ze starých zakázaných 
knih, čímž se vrhly do spárů Satanových. Navrhuji klášter znovu vysvětit, uvést ve správu naší pravé 
církve a předat bosonohým františkánům. Dále navrhuji všechny ty škodlivé svazky svěřit očistnému 
ohni. 
 
Sir Bacon o sobě často říkal, že nedělává předčasné závěry a vše si osobně raději prohlédne a 
vyzpovídá svědky, ale já jsem přesvědčen, že byl příliš skromný a že díky svému jasnozřivému 
rozumu po přečtení tohoto dopisu již uviděl světlo pravdy.  
 

 
Když sir Bacon dospěl na místo, došel pod skaliska a užasl, když viděl jejich velkou výšku. Prohlédl 
si také kudy lezli ti dva mládenci a uznal, že cesta vzhůru je ošemetná, ale nazpět bez lana by se 
rovnala sebevraždě. 
Pak se nechal odvézt k malému hřbitůvku u vesnice, kde v márnici byla uložena těla mrtvých. Místní 
katolický kněz, šedý muž vyzáblé postavy, ho bedlivě sledoval, zda nehodlá mrtvé zhanobit 
otevřením jejich těla, ale on jen pozoroval jejich ruce, zběžně vyšetřil ústní dutinu, rozevřel oči a 
pozoroval oční rohovky. Pak prohlásil, že je spokojen z čehož byl kněz velmi rozmrzelý, neboť 
doufal, že bude moci toho cizího šlechtice vypeskovat. Zamkl márnici a odcházel na faru, 
nespokojeně chřestě svazkem klíčů. 
 
Sir Bacon se vrátil, zazvonil na zvonec, jehož provaz už byl opět navázán a nechal se vesničany, kteří 
se zde střídali ve službě, tak jak jim bylo přikázáno, vyvézt nahoru. 
V klášteře již bylo několik františkánů, kteří se tu chovali, jakoby jim místo už patřilo a dva mniši 
špitálníci, starající se o nemocné.  
Těm pak přísně nakázal, že pokud se stav nemocných nějak změní , aby ho ihned vyhledali a dali o 
tom neprodleně zprávu. Stejně tak jako na faře, i zde se sir Bacon vykázal papežskou pečetí 
potvrzující, že jedná z pověření papežského stolce. Nevrlý výraz nejstaršího z mnichů se rázem 
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změnil na servilní úsměv, plný falešné vstřícnosti. Bacon se v doprovodu tohoto muže, který mu 
neustále sípal za zády, vydal na prohlídku budov. 
 
Staroch nechápal, co vlastně ten podivný chlap hledá. Divil se, když ten dokonce nelitujíc svého 
drahocenného obleku, klek si na kolena a pozoroval cosi velmi zblízka. 
Sir Bacon, mě o tom později vyprávěl: „ Já moc na ďábelské pikle nevěřím. Ve svém životě jsem se 
setkal s mnoha zprvu podivnými až bizarními jevy, které se později daly vysvětlit přirozeným 
způsobem. Měl jsem tedy důvod věřit, že tomu bude i tentokrát. Dokonce se dá říct, že jsem měl již 
určitou představu, co a jak se odehrálo. Nebylo podle mne pochyb, že tu došlo k hromadné otravě 
jídlem. V minulosti jsem byl často svědkem toho, jak některé jedovaté látky v menším množství 
způsobují dočasné pomatení mysli, či bludné vize. 
Lidé, kteří něco takového prožili a svěřili se pak neznalým kněžím při zpovědi s tímto zážitkem, 
přečasto končili v rukou inkvizice, odkud vedla jen cesta na popraviště.  
 
I když jsem mrtvé prohledal jen zběžně, došel jsem k přesvědčení, že byl použit jed rotylex, který se 
v přírodě běžně vyskytuje jen velmi vzácně. Odpověď na otázku, proč mniši neumřeli okamžitě, tkví 
v tom, že jed je poměrně těkavý a tak není-li přidán do jídla těsně před jeho požitím, začíná vbrzku 
sublimovat, což ještě podporuje zvýšená teplota. Jed tedy byl přidán během vaření nebo ještě před 
ním. Již při četbě dopisu z popisu místa vysoudil jsem, že jde o klášter natolik oddělený od světa, že 
je těžko předpokládat, že by sem někdo nenápadně přišel a odešel. I přesto jsem se vydal na skály do 
míst, kudy lozili ti hoši. Jistěže tu žádné lano po kterém by se někdo mohl spustiti dolů nebylo, ale já 
jsem si vzpomněl na uzly, které dělají námořníci. Jsou pevné na tah, ale při prudkém trhnutí se uvolní. 
Nicméně i tuto možnost jsem musel vyloučit. Na žádném skalním výstupku jsem nenašel i při 
bedlivém prozkoumání oděrky od lana nebo vlásek z konopného provazu. Ať již kdokoliv způsobil 
tuto apokalypsu, musel to být někdo z kláštera a ježto zde žili jen mniši, vyplívalo z toho, že to musel 
být někdo z nich. 
 
Dále jsem se zabýval myšlenkou, že se jednalo o hromadnou sebevraždu, ale k tomu mi chyběl 
jakýkoliv motiv. Ostatně sama víra těchto mužů vylučovala, že by na takovou myšlenku byť jen 
pomyslili. Ale to, že otráveni byly všichni, bylo pro mne zatím velkou sfingou.“  
 

 
Sir Bacon tedy po té co provedl popsanou analýzu, jal se hledat nádobu v které byl jed do kláštera 
dopraven. Již z povahy tekutiny samotné vyplývalo, že muselo se jednat o nádobu kameninovou 
většího obsahu. Ale v kuchyni, ani v přilehlých místnostech nepřálo mu štěstí a odcházel odtud 
zklamán. Mínil totiž, že špíže plné různých karaf, hrnců, soudků jsou pro úkryt ideálním místem, leč 
nebylo tomu tak. Ani venku mu štěstí nepřálo a tak ve špatném rozmaru vydal se zpět do kuchyně, 
kde si žádal oběd. Ale ten mu náladu nezlepšil. Bezmasá a na pohled nevábná šlichta byla téměř 
k nepozření. Přinutil se sníst alespoň pár soust, ale pak se jeho žaludek vzepřel a on z jídelny uprchl. 
Nechal se odvézt do nejbližšího města, kde si v místní taverně náležitě spravil chuť nadívanou 
koroptvičkou a několika číšemi lahodného vína. Už v mnohem lepším rozmaru vracel se zpět opět 
odhodlán pokračovat dál v pátrání a dovést ho stůj co stůj do zdárného konce.  
 
V knihovně by se nejraději zdržel celý den. Bylo tu tolik vzácných knih a rukopisů, o kterých jen 
slýchával! Polaskal se alespoň s prvotiskem Necronomiconu a násilím se odtrhl od dalších skvostů, 
aby se vydal pátrat dál a konečně našel tolik žádaný důkaz. 
Když se vrátil, chtěl jsem pokračovat v prohlídce,ale oběd, jakož i výtečné víno zatížily jeho hlavu 
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natolik, že usínal vstoje. Ostatně i přestože papežův kočár byl velmi pohodlný, na mizerných cestách 
ho natřásal tak, že sotva zamhouřil oči a tak se tělo právem hlásilo o odpočinek. Nechal se tedy vésti 
do hostinského pokoje a ulehl na lůžko. Spánek se však nedostavoval. Na tomto místě bude lépe, 
když nit vyprávění opět převezme sám sir Roger.  
 

 
Ulehl jsem na lůžko, oči se klížily, ale má mysl se případem stále zaobírala a nedal mi u dlouho 
usnout. Tu v té temnotě osvítilo mne božské světlo a vše se složilo ve srozumitelný obrazec. 
Nevím, jak dlouho jsem spal, když se mnou někdo mocně začal cloumat. Namáhavě jsem otevřel oči. 
Nademnou se skláněl jeden ze špitálníků a tvářil se velmi omluvně. „ Promiňte sire, ale přál jste si být 
probuzen, kdyby se změnil stav nemocných.“ „No?“ zavrčel jsem rozmrzele. 
 
Novic Rigolus se probral z mrákot, ale zdá se, že je duchem nepřítomen.“ špitálník se téměř rozplýval 
v rozpacích. 
Bystře jsem vyskočil z lůžka a jal se oblékat. „Dobře jsi udělal,“ pochválil jsem mnicha, kterému se 
při těch slovech viditelně ulevilo. 
 
Ve spěchu jsme vyšli a chvátali k lůžku mladíkovu. 
Ten jsa všecek sinavý seděl a nepřítomně hleděl před sebe. 
S podobnými stavy, kdy duch odejde od člověka, jsem měl též již své zkušenosti. Často jimi byli 
postiženi lidé, kteří prožili cosi hrozného.  
 
Poslal jsem mnicha pryč a vyňal ze záňadří zlatý amulet, který jsem  pro takové případy již dlouho 
nosil při sobě. Rozhoupal jsem ho před zrakem nemocného a mluvil naň uklidňujícím hlasem. Po 
chvíli když jsem postřehl, že účinek mé therapie se dostavil a jeho pohled ožil, jsem se představil. 
„Jsi duchovní osoba?“ zeptal se. 
Jsem zástupcem našeho nejvyššího pastýře,“ odpověděl jsem, „máš-li mi co říci, pak tedy mluv a 
vypravuj, co se zde událo.“ Věděl jsem, že nemá smyslu varovat ho před lží, neboť v tomto stavu není 
jí schopen. 
 
„ Byl jsem jako mladý hoch rodiči veden k velké zbožnosti a tak vyspěv v chlapce, projevil jsem 
přání vstoupit do semináře a pak celý život sloužit našemu pánu. V městě, kde byla škola, mohl jsem 
často potkávat dívku Apolenku, jejíž krásná tvář i lepá postava zapálila v mém srdci dosud neznámý, 
ale o to silnější žár lásky a touhy. Začal jsem zanedbávat učivo a snil jen a jen o ní. Nakonec jsem byl 
ze semináře v ostudě vyhozen, ježto přistihli mne při samohaně. 
Moje první cesta vedla k sličné Apolence, jíž jsem chtěl se vyzpovídati ze své lásky. Srdce mi však 
puklo žalem, když jsem ji našel nedostatečně oblečenou v krčmě v objetí dvou halamů. Zvonivě se 
smála, když nořili své hrubé pazoury do jejího výstřihu. 
 
Tu jsem prchal krajem šílený žalem. Budiž prokleta ta náhoda, která mě přivedla do míst, kde jsem 
potkal biskupa Mathyase! Byla to snad vůle temného mého osudu, že jsme spolu začali hovořit a tu 
on ke mně velice vlídně promlouval. Pocítil jsem nutkání se mu svěřit a tak si vyslechl mou zpověď. 
Pak mě ten zplozenec pekla pozval k sobě domů, hojně mě tam hostil a napájel. Co bylo dál, to si 
nepamatuji, milosrdná opilost zastřela mou mysl. 
Druhý den jsem chtěl ten dům opustit, tu vedl ke mně znova úlisné řeči a zas a zas mě přesvědčoval, 
až jsem zůstal a podlehl jeho vemluvání. 
Během těch dní vyprávěl mi, jaké strašné věci dějí se v blízkém klášteře, kde obyvatelé zcela jsou 
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oddáni Satanovi a přesvědčoval mne že pokud přispěji k zničení toho pekelného místa, budu moci 
vstoupit mezi františkány, kterým bude klášter přiřknut. Byl už jsem tak v jeho moci, že jsem 
souhlasil a vstoupil do kláštera jako novic. 
 
Seznal jsem však, že tam žijí svatí muži a poznal hloubku mravní bídy v které jsem žil předtím. 
Začal jsem se tedy úkolu, který po mě Mathyas žádal, vzpečovat. Tu se z anděla rázem změnil na 
ďábla a vysvětlil mi, že v případě prozrazení bude věříno jeho slovu a já budu jako nactiutrhač krutě 
mučen, bude mi vytržen jazyk zaživa a pak budu upálen. Popisoval muka tak strašlivá, že zasel do mě 
velký strach. Také upokojoval mne tím, že se nikomu nic nestane, že jen mniši budou zmatení, což 
bude ku zrušení řádu a vyvlastnění kláštera postačovat. 
 
Vzhledem k tomu, že jsem často pracoval jako pomocník v kuchyni, neměl jsem problém přimíchat 
tekutinu do jídla. Nemám slov, kterými bych popsal tu hrůzu, když jsem viděl následky svého 
strašlivého činu. Nejprve jsem si přál též umřít a tak pozřel jsem také trochu otráveného jídla, ale pak 
jsem si uvědomil, že je třeba světu vyjevit celou pravdu a také přijmout trest za své zločiny…….“  
 
Možná by ještě pokračoval, ale do místnosti se doslova vřítil starý františkán. Vida, že držím v ruce 
zlatý amulet, začal křičet: „ Co to tu provádíš za čáry?“ 
To že jsem byl tak násilně přerušen a osočen z čarodějnictví mě rozlítilo natolik, že jsem se jedním 
skokem ocitl u něj, chytil ho za límec a hlasem plným hněvu se ho zeptal: „Co si to dovoluješ 
k zástupci samotného papeže? Neviděls pečeť jeho svátosti? Hleď si svého ty tupá hlavo, sic budeš 
litovat do smrti a ta, to ti zaručuji, přijde brzo, budeš-li pokračovat!“ 
Mnich na mne vytřeštil zrak, pak se mi vyškubl ze sevření a utíkal pryč, pištíc při tom jako vylekaná 
myška. 
Obrátil jsem pozornost k mládenci, ale jeho pohled již opět vyhasl a on již jen zas tupě zíral. 
 
Je pravda, že výpověď toho nebohého hocha značně ulehčila mou úlohu, neboť bych musel 
prohledávat ještě mnoho místností, ale nepochybuji, že v té Rigorusově bych kameninou karafu, 
ostatně schovanou jen ledabyle, našel a jakmile by se Rigorus probral, přinutil bych ho po dobrém či 
po zlém, aby mi pověděl pravdu. 
Svého cíle bych tedy dosáhl tak jako tak.  
 

 
Druhého dne nechal sir Bacon poslat pro svůj kočár a rozloučil se se špitálníky, které důtklivě 
nabádal, aby bděli nad mladíkem, nikoho k němu nešustěli a jen oni sami mu připravovali jídlo. 
Jeden z nich se přitočil k Baconovi a pošeptal mu: „Po vaší včerejší návštěvě se mu ulevilo a chlapec 
už má jasnější chvilky.“ Bacon ze své praxe věděl, že pokud pacient uleví svému svědomí, má to 
vždy blahodárné účinky a věřil, že vbrzku bude vše v pořádku. 
 
Vydal se zpět do Říma, kam také téhož večera přibyl. Dal se ohlásit u papeže a bylo mu sděleno, že 
bude přijat hned. Papež byl opět ve své pracovně a vyšel Baconovi vstříc. Nechal si vše vyprávět, 
pozorně naslouchajíc. 
 
Nejprve seděl, ale pak když příběh spěl ke svému konci, vstal a začal přecházet po místnosti. Dlouze 
mlčel, přemýšleje a nakonec pravil:  
„Jestli tomu dobře rozumím, pak celý případ stojí na vašich úvahách, a na přiznání toho hocha, kterou 
se vám ale podařilo získat jen tak, že jste obešel jeho vědomí. Pak je tu ta láhev. Tu tam ale mohl 
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nastražit kdokoliv.“ 
Když viděl, že Bacon smutně svěsil hlavu, chvatně pokračoval: „Nechci vás kárat. Naopak, počínal 
jste si neobyčejně obratně a nikdo na vašem místě by to nesvedl lépe. Ba jsem si jist, že to co vy by 
nedokázal nikdo. 
 
Ale biskup Mathyas může lehce vše popřít a kdo by se odvážil pochybovat o pravdě vysoce 
postavené církevní osoby? Výpověď mládence nelze uplatnit aniž by nebylo nutno zmínit za jakých 
okolností byla získána. Ten starý mnich o tom jistě bude informovat své nadřízené. 
Mimochodem za napadení nižší duchovní osoby uděluji vám jeden celodenní půst a odříkáte deset 
zdrávasů. Ale pojďme dál. O podivných Mathyasových spádech se nám už leccos doneslo. Také o 
jeho nenávisti vůči klášteru víme. Není-li možnost, aby zasáhla světská moc, je tu ještě moc 
duchovní. Proto jsem se rozhodl takto……“ 
 
Papež pohlédl na úředníka, krčícího se v koutku: „Pište! Horlivost ve víře biskupa Mathyase seznali 
jsme milou naším očím a protože podobných zapálených mužů je třeba na misiích, věřím že 
poslechne našeho pokynu a rád oblékne prostou kutnu a vydá se šířit křesťanskou víru mezi divochy. 
Maně si vzpomínám, že poslední dva misionáře si kanibalové opekli.“ 
„To tam nepiš ty osle!“ zařval zlostně na písaře a pak pokračoval spíše pro sebe: „ Biskup je pěkně 
vypasený, ten se bude nádherně škvařit!“ 
 
„Co se týče kláštera, dostal jsem v tomto směru dopis od patriarchy Dagoberta a já jsem se vzhledem 
k nejisté mezinárodní situaci rozhodl vyhovět jeho prosbě a nechat budovy v držení pravoslavným 
kněžím. 
A co s tím mládencem? Jeho zločin je strašný a zaslouží i těžkého potrestání. Na straně druhé, ten 
mladík byl na cestu hříchu sveden a což neříká svatý Matouš, že jest třeba zachrániti každou duši u 
které jest naděje na nápravu a obrácení? Co by jste řekl Bacone, kdyby za trest musel do smrti zůstat 
v klášteře a svou vinu odčinit posluhou mnichům jak v kuchyni tak i při úklidu? A aby to neměl tak 
jednoduché, přidám mu spánek na tvrdém loži a sobotní a nedělní poloviční půst.“ 
Sir Roger Bacon beze slova padl na kolena a až k zemi se poklonil moudrosti a laskavosti toto 
osvíceného muže.  
 

 
O dalších osudech Mathyse ani Rigoruse mi není nic známo. Rok po těchto událostech do Říma vrhla 
černá smrt, které podlehl i náš papež, když odmítl odstěhovat se tak, jak to učinili všichni bohatí. Na 
jeho místo byl zvolen zachmuřený a dogmatický stařec. 
Sir Bacon vrátil se po četných dalších dobrodružstvích do rodné Anglie a zde mi pak mnohá léta 
krátil večery vyprávěním. Vymínil si však, jak jsem již na začátku psal, že vše svěřím papíru až po 
jeho smrti.  
 
Zapsal s boží milostí L.P. 1295 Charles Shinen  
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Autor : ©Karel Šlajsna  
Název: POSLEDNÍ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA  
 
 
 

V potemnělé místnosti bylo téměř ticho, jen stroj času tiše šuměl, jakoby si prozpěvoval nějaký 
tajemný nápěv, jinak se nedělo nic. 
 
Šéf filmové společnosti W+B. si v duchu okousal už nehty na všech prstech a nenápadně pokukoval 
po mladém technikovi u terminálu, který soustředěně zíral na obrazovku hlavního ovládače. 
 
 

 
Jestli to nevyjde, myslel si v duchu, tak jsem vyřízený, 
protože jsem to byl já kdo akcionáře přesvědčil o 
reálnosti tohohle bláznivého projektu a ukecal je, aby do 
toho nastrkali své dolary… a nebylo jich málo!. 
Náhle se vzduch na malém osvětleném podiu začal 
chvět. Postupně se tu materializovala postava muže 
středních let v černém nemoderním obleku,s bílým 
nepříliš čistým okrouhlíkem kolem krku a téměř holou 
hlavou. John W. ho poznal okamžitě. Ano byl to ON! 
William Shakespeare! 
 
V duchu si oddychl: Takže první část plánu se povedla! 
Mezitím už na podium přispěchal lékař, cosi 
uklidňujícího na muže drmolil a hned mu také í přitiskl k 
lokti tlakovou stříkačku s antidepresivy. Za malý 
okamžik začaly účinkovat a výraz v očích slavného 
muže se změnil a on se klidně nechal odvést do 
připraveného apartmá. 

 
Uběhlo pár dní a John už zase pomalu propadal panice. Dostal totiž zprávu, že konkurence má 
podobný přístroj a hodlá z minulosti přitáhnout Alexandra Dumase.  
Musíme být první , myslel si a rázoval k apartmá. 
Otevřít mu přišel ošetřující lékař. Na šéfův němý dotaz dveře ještě více pootevřel a ukázal ke stolu, 
kde seděl shrbený muž a soustředěně cosi ťukal na klávesnici počítače. 
 
„Když jsem mu postupně vysvětlil co a jak a ukázal mu možnosti textového editoru, byl štastnej jak 
malý dítě a hned se pustil do psaní,“ sděloval šeptem lékař, „ ale má to schovaný pod heslem, nechce 
k tomu nikoho pustit, žárlivě to střeží, prý až to bude celé.“ 
 
„Nevadí, nevadí! Jen ať píše, každý génius má právo na nějaké výstřednosti.“ 
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Uběhl týden a konečně John W. seděl vedle slavného spisovatele a před sebou měl stoh papírů. 
Nejnovější dílo mělo název  
 

 
John dychtivě otočil první list a začal číst, ale už po několika větách se zarazil: „Poslyšte Wille, tady 
ta Beatrice, ona se chová jako jeptiška, jenže naše firma počítá s tím, že jí bude hrát Angela Necudná 
a to není typ ctnostné panny, jestli mi rozumíte? Kdybychom místo ní obsadili nějakou jinou, třeba 
Joel Moulovou, tak si Angela najme smečku právníků a ti nás oberou o poslední dolar za nedodržení 
předběžné smlouvy.“ 
 
Shakespeare na něj jen vytřeštěně zíral. 
„No nic,,“obrátil se na zděšeného autora, „trochu jí upravíme charakter a ono se to podá!“ a 
nevšímajíc si toho jak se mračí, poplácal ho přátelsky po ramenou. 
Znova se začetl, ale znova vzhlédl. „ tady ten dialog Horáce a Longana před soubojem je moc 
dlouhej, to se musí prokrátit. Lidi dnes chtějí vidět především akci, rozumíš? A-K-C-I!“ 
 
„Taky ten souboj tady,“ a ukázal prstem na příslušné místo na listu a četl: „Horác dvakrát sekne 
zdola a dvakrát zhora…“ „Takhle se dnes souboje už vůbec nedělají. Tam musí být honička, jiskry 
lítají od mečů, převrací se nábytek, rozbíjejí vázy, houpají se na lustru, občas prohodí něco drsně 
mužného. Longen Horáce zraní, ale ten se vzchopí, naštve se a teprve pak se do toho pořádně dají. 
Longen používá všelijaký záludný triky, a už to vypadá, že Horáce dostane, ale tomu se v posledním 
okamžiku povede ho probodnout. Taky by nad zabitým nepřítelem neměl lkát i když to byl jeho 
kámoš, ale měl by utrousit nějakou príma hlášku, to dneska frčí!“ 
 
John se tak opájel svou představou, že vůbec nevnímal jak Shakespeare bledne a pokoušejí se o něj 
mdloby a pokračoval: „Taky tý jeho matce tam musíme připsat nějakou hodně žhavou erotickou 
scénu, ona to bude hrát přítelkyně našeho hlavního sponzora, která si nedávno nechala udělat 
plastiku prsou a bude je chtít ukázat. Tak třeba……“ 
Další slova už Shakespeare neslyšel. Chytil se za srdce a skácel se na zem. 
 
„Mrtvice“, konstatoval lékař, „byl mrtev okamžitě.“ 
„Ještěže mám tohle,“ řekl klidně John a zatřepal svazkem listů, „ však my z toho už pořádnej trhák 
uděláme!“ 
Zacvrlikal mobil. Hlásil se jeho kontakt od konkurence. 
„Johne, podrž se. Dumas napsal v krátké době Tři mušketýry po pěti, patnácti a dvacetipěti létech, 
ale vedení se rozhodlo to pozměnit a udělat z nich homosexuály, protože je to prý atraktivní téma, 
ale on jim smazal všechny soubory a spáchal sebevraždu.“ 
 
John jen nevěřícně zavrtěl hlavou: Tihle staříci vůbec nevěděli co je to kreativní myšlení, vždyť 
udělat z tří mušketýrů homosexuály není vůbec špatný nápad! 
.. a odcházeje, začal ten nápad domýšlet.  
 

Horác a Beatrice  
tragédie o třech dějstvích. 
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Název: NOVÁ CONANOVA DOBRODRUŽSTVÍ.  
 
 
 

 
Conan ujížděl z Tiluka. Měl ho už za těch pár dní, které tam strávil, plné zuby. Pověst o něm tvrdila, 
že je nejkrásnějším na celém jihozápadě, ale jak se Conan přesvědčil, byla to odporná díra, kde by 
se unudil každý. Snažil se ze všech sil dodat městu trochu vzrušení a tak se nejdřív pokusil 
zorganizovat bitku v hospodě, ale všichni byli tak ožralý, že se nikdo nezmoh na cokoliv Jediný zlý 
muž, kterého si město pěstovalo, sotva uviděl záblesk čepele Conanova meče, dal se na zbabělý útěk, 

který zakončil skokem do sudu na dešťovku. Pak chtěl Conan vyloupit chrám, ale už před ním ho 
navštívili sběratelé starožitností.  
 

 
Prchal před nudou jako před písečnou pouští a už se 
těšil na volný a nespoutaný život v přírodě, který mu 
nejvíc vyhovoval. Volnost a dobrodružství – to byl 
jeho život! 
Lepší poušť než Tiluko. I v této pustině měl větší 
naději, že zde něco prožije, než v tom zpropadeném 
městě. A taky, že jo! Na obzoru se objevil obláček 
prachu a Conan věděl co to znamená. Jsou to píseční 
piráti. Rekrutovali se z těch nejkrutějších, 
nejnemilostrdějších hrdlořezů, jaké tato zem kdy 
nesla. Vyprávěly se o nich historky, při kterých 
lidem naskakovala husí kůže jak štamprdlata, za 
ušima pupínky a na jazyku, při vyslovení jejich 
jména, vyrážka. 
 
Conan ihned strhl koně na opačnou stranu a hříva 
jeho černých vlasů za ním vlála, jeho kůň pádil ze 
všech sil, ale pohledem vzad se ujistil, že jejich 
pozornosti neušel. Nyní ho tedy pronásledovalo třicet 

těch nejobávanějších pirátů. Conan se otočil v sedle a řekl: „Hele, jsem hrdina, ale třicet chlapů, to je 
přece trochu moc, ne? Uber Karlíku!“ 
„ No dobrá,“ na to autor. 
... nyní ho tedy pronásledovalo dvacet... 
„Nezlob se, že tě ruším, ale i dvacet je pořád ještě dost.“ 
„No jó.“ 
...nyní ho tedy pronásledovalo deset chlapů... 
„Deset, to už by šlo – to zmáknu.“ 
„No proto. Neubral bych ti už ani jednoho. To bych tě raději nechal hnít v Tiluku.“ 
„Nééé! Tiluko néé!“ 
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„Neječ mi tady, ať se můžu soustředit a vymýšlet ti nějaký dobrodružství. Jestli mi do toho budeš 
moc kecat, připíšu ti tam hroznou osmirukou potvoru se spoustou chapadel, kusadel, makadel, která 
plive oheň, vrhá laserový paprsky, rentgenový záření a olomoucký syrečky!“ 
...a všichni měli ty nejlepší koně. Conan věděl, že honička nebude dlouho trvat. A opravdu. Každým 
okamžikem se vzdálenost mezi nimi zkracovala, ale Conan byl příliš zkušený bojovník na to, aby 
propadl panice, nebo si nevěděl rady. „Tak to si napsal pěkně – za to ti je rozsekám na fašírku.“ 
„Koukej jet a nekecej furt.“ 
Conan zajel do úzkého údolíčka, které bylo vytvořeno ze dvou vysokých dun. Za jedním z ohybů 
prudce strhl koně a téměř na místě se otočil. Kůň zaržál: „Hele, ty blboune, tak se mi zdá, že si viděl 
jak se jezdí, leda tak v televizi a ještě to rušila reklama. Jinak by jsi nemoh napsat takovou pitomost. 
Dyť jsem si moh zlomit všechny nohy!“ 
 
„Neruš koni!“ 
„Jestli se chceš hádat, tak ho shodím a máš po hrdinovi!“ 
„Ne, jedem dál.“ 
„Prosím?“ 
„Prosím!“ 
„No proto.“ 
 
Prudkým tryskem vyjel naproti svým pronásledovatelům. Ti byli v úzkém prostoru namačkáni jeden 
na druhého a tak je jeho atak překvapil. Conan rozrazil klubko nepřátel. Bylo to jako když se 
rozzuřený šavlozubý tygr ocitne uprostřed drůbežárny. Než se vzmohli na obranu, byli tři z nich 
mrtví. Conan se oháněl svým mečem a ačkoliv byli všichni obratní šermíři, Conanovi se nikdo z nich 
nemohl rovnat a tak netrvalo dlouho a stál tu sám (tedy, když nepočítám koně, že jó) obklopen deseti 
mrtvolkami, z nichž někteří měli uťaté ruce, nohy, uši, hlavy, boltce, bradavice, případně jiné 
potřebné části těla.  
 
„To by byly príma transplantáty,“ řekl s drsným humorem, pro který si ho ve všech putikách tolik 
cenili a chraptivě se zasmál. Poté už se nezdržoval, obral mrtvoly o majetek, nezapomínajíc ani na 
hodinky. Některé s opovržením zahodil do písku řka: Takovej šmejd. To si nemohli koupit něco 
pořádnýho? Dyť měli slušný živobytí.“ 
Už se chystal nastoupit na svého koně, když tu uslyšel dlouhé táhlé zavytí, při kterém by každému z 
nás zamrazilo. Conan byl však hrdina, který nezná strach a tak ho nemrazilo nic. 
„Tak teď sis to u mě vyžehlil, Karlíku,“ řekl Conan a zaposlouchal se do zvuků. Určil odkud 
vycházejí a vydal se na opačnou stranu, neboť netoužil po setkání se smečkou vlků. 
 
Měl štěstí. Hnali se sice v jeho stopách, ale narazili na bojiště. Tam se na malou chvilku zastavili, 
větřili, ale pak běželi dál. Mrtví piráti byli totiž natolik morálně zkažení, že o ně ani vlci nestáli. Toto 
jejich zaváhání, však Conanovi stačilo na to, aby si vytvořil dostatečný náskok. 
Vlivem těchto událostí se dostal daleko do pouště, do míst, kam již dlouho lidská noha nevkročila. 
Spalován nemilosrdným sluncem, postupoval dál a dál. V měchu mu již ubývalo vody a taky zásoby 
jídla bylo pomálu.... Naštvaně zavrčel: „Už toho mám plný zuby. Koukej s tím něco udělat.“ 
„No jó, hned to bude, už se na tom pracuje.“ 
 
..., když v tom jeho orlí zrak spatřil v dálce oázu. Přijel blíž a zjistil, že jde o malý ostrůvek zeleně 
tvořený hájem palem. V jeho středu, u malého jezírka, byla velká budova. Conan seskočil z koně a 
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vrhl se nedočkavě k vodě. Poté, co se osvěžil, vydal se na prohlídku tajemné budovy. Byla vysoká, s 
mnoha štíhlými, ale polorozbořenými věžičkami.. Vše dávalo tušit, že se jedná o nějaký chrám 
dávno zapomenutého božstva. Před chrámem bylo vyvýšené ploché prostranství, jehož podlaha byla 
vyložena drobnými barevnými dlaždicemi, které tvořily podivné a znepokojivé obrazce. 
 
Conan se otočil a zeptal se: „ To tam mám vlízt a vypátrat, co tam uvnitř je, že jo? Tedy, že by se mi 
chtělo, to se mi tedy nechce, ale jelikož jsem hrdina Conan, tak se očekává, že to udělám a nemůžu 
přece svý fany zklamat. Tak jsem na to!“ „Já tam s ním mám jít taky?“ zeptal se kůň. 
 
„Conane, prosím, dej mu něco k jídlu, ať zavře tu svojí tlamu a nechá si ty pindy od cesty.“ 
Conan odvedl koně kousek stranou, kde bylo trochu trávy, pak se vrátil a vydal se po schodech 
vzhůru na plošinu. Pod navátým pískem místy rozeznával podivné, chobotnicím podobné bytosti. 
Jinde byli ptáci s blanitými křídly a ostrými zuby v zobácích. Další zvíře připomínalo draka, kterého 
kdysi zabil předtím, než prožil děsivé dobrodružství v tajemném domě- městě. 
 
Připomněly mu to mosazné hřeby, s kterými byla přibita masivní závora přes mohutné dveře. 
Uchopil ji a najal svaly. Dřevo zapraštělo, ale nepovolilo. Opřel se do toho celou silou nového 
Palmexu ( co to plácám!)... silou své obrovité postavy. Dveře ten nápor nevydržely a vylomili se. 
Překvapený Conan vrávoral nazad. Po několika krocích šlápl na slupku od banánu a... (Počkej, co to 
píšeš za pitomost. Kde by se tam vzala slupka od banánu? Tak znova.)... po několika krocích zakopl 
o jednu z vyčnívajících dlaždic a ztratil rovnováhu. Vzápětí byl zasypán hromadou bytelných fošen. 
Když se prach začal usazovat, trosky se pohnuly a postupně se z nich začala zvedat obrovitá, šedavá 
a totálně nasraná postava, která příšerně klela. 
 
„Teda, teď si mi dal, Karlíku! Víš ty vůbec jak jsem si namlátil hřbet? Co když mě chytne houser? 
Co budeš dělat?“ 
Conan se začal oprašovat. 
„Neremcej a běž už dovnitř, čtenáři jsou zvědavý, co tam najdeš.“ 
„Co takhle noční klub se striptýzovým programem?“ navrhl Conan nesměle. 
„Když máš takový myšlenky, tak to z tebou nebude zase tak zlý. Tak už jdi.“ 
 
Conan přistoupil ke vchodu. Zevnitř byl cítit chlad a zatuchlina a ještě cosi neidentifikovatelného. 
Otočil se a vracel se zpět. „Co je?“ 
„Co když jsou tam myši?“ 
„Nejsou.“ 
„Jak to můžeš vědět? A co ten nei...nedifi...nefikova... zkrátka a co ten smrad?“ 
„Jako autor to musím vědět a ručím ti za to, že myši tam nejsou.“  
 
Conan vešel. Vnitřek chrámu byl osvícen otvory v kopuly chrámu Jeho oči si zakrátko zvykly na 
pološero a začaly vnímat vnitřní uspořádání. Střed byl velkým kruhovým sálem, okrouženým dvěma 
řadami sloupů z obrovitých monolitů. V pomyslném středu, tam kam dopadalo nejvíc světla, byla 
velká plochá deska, černá jako autorovo svědomí. 
Okolo bylo rozestavěno několik sedátek. Přímo u středu pak bylo jedno větší. Conanovi bylo jasné, 
že je to místo pro velekněze.  
 
Léta v divočině, v neustálém nebezpečí, zaostřily Conanovi smysly, víc než patentní brousek, a tak 
zaslechl z dálky zvuk kopyt. Bylo ihned jasné, že k oáze se blíží početná skupina jezdců. Řídíc se 
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autorovým heslem, že kdo uteče, ten vyhraje, vhrl se skokem za nejbližší sloup. To už postavy 
zahalené do pestrých přehozů vystupovaly dovnitř. První byl asi vůdce, protože měl přes sebe 
přehozený přepychový froté ručník. Jeho druhové ho následovali, vlekouce za sebou jakýsi zmítající 
se balík. Vtipný čtenář již jistě vytušil, že se v něm skrývá lepá dívčina, kterou Conan zachrání, aby 
mu pak ráda dala to, co si ti lotrasové chtěli vzít násilím. To vše zatím Conan netuší a tak mu to 
neprozraďte. 
 
Tak postupně vstoupilo do chrámu dvacet... 
„Nebude to na tebe zase moc, Conane?“ 
„Žádnej strach, to jsou mniši, ty uměj akorát podřezávat bezbranný oběti, ale ještě nepotkali 
správnýho chlápka. Na ty jsem vysazenej.“ 
 
... postav. Z pod přehozů svítily do šera jen jejich krvežíznivé, vražednické, násilnické a zvrhlé 
pohledy, které se ostražitě rozhlížely na všechny strany. Snad kůň nebyl dokonale skryt, nebo tušili 
nezvanou návštěvu, či trudný osud, který pro ně má autor přichystán. Těžko říci. 
 
Conana však nikdo neobjevil a tak se postupně uklidnili a zasedli na své kameny, naříkajíce, protože 
od nich měli všici zlatou žílu. Byla to ukázková sbírka zločineckých typů. Vůdcovo gesto a čtyři 
kmáni přivlekli doprostřed tajemný balík a rozbalili ho. Na podlahu nešetrně dopadla dlouhonohá, 
dlouhovlasá blondýnka v minišatech. 
„Už zase blondýnka,“ povzdychl si Conan, „vždyť víš, že jsem vysazenej na macatý rusovlásky.“ 
„Já vím, ale to víš, kněží. Nemají ponětí o skutečných hodnotách a tak z tradice preferují blondýnky. 
Ber co je.“ 
 
„No dobře, dyť vona docela ujde.“ 
Dívka sotva uviděla kámen uprostřed, odtáhla se od něj. „Tam ne! Vždyť je to studený a nastydnu!“ 
Zvrhlý smích jí byl odpovědí: „Až s tebou budem hotový, tak už ti to bude fuk.“ 
Čtvero surových rukou ji uchopilo, položilo na kámen a připoutalo ke kruhům po obvodě. Marně 
sebou dívka zmítala. 
 
Kněží se chvíli pásli na jejím zoufalství a duševních mukách. Pak jí jeden ztrhl šaty a mniši se pásli 
dál na jejích vnadách. 
Dívka ječela: „Ty šaty byly pěkně drahý, dala jsem za ně dva talenty a vy jste mi je rozškubali. 
Hovada blbý!“ „Nyní budeme losovat, kdo ji bude mít jako první po mě,“ rozhodl vůdce. 
„Nééééééé!!!“ ječela dívka. 
„Neřvi tolik, bolí mě z tebe hlava.“ Napomenul ji autor, „ za támhletím sloupem je schovanej Conan 
a když chvilku vydržíš, tak tě osvobodí.“ 
 
Dívka ztichla, autor si oddychl a Conan se připravil ke skoku. V momentě, kdy se mniši začali 
dohadovat jakým způsobem se bude losovat, vzniknul menší zmatek. Conan toho využil a s 
hrozivým výkřikem vrazil mezi ně a začal rozsévat smrt a zkázu. Kosil je jak přezrálé obilí a jen 
několik z nich se vzmohlo na odpor. Conan se mezi nimi pohyboval jako blesk, ve své rychlosti 
téměř nepostřehnutelný. Jediným trochu rovnocenným soupeřem mu byl mohutný velekněz. 
 
Máchal kolem sebe mečem docela obstojně, ale Conan ho zasypal takovou sprškou ran, že ho 
přinutil ustoupit za sedátko, odkud podnikl několik zbabělých výpadů, čímž Conana naštval a tak mu 
při jednom z jeho rozmachů usekl ruku. Meč zazvonil o podlahu, velekněz zařval a omdlel. 
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To co potom u něj zbylo Conan ohrnul do kouta a obrátil se k dívce, aby jí osvobodil z pout. V tom 
se chrám zachvěl v samých základech, dlaždice se začaly bortiti a otevřel se otvor vedoucí někam 
velmi, velmi hluboko. Conanovi se zdálo, že vede snad do samotného středu země. Otřesy 
pokračovaly a z hlubin k němu doléhal strašlivý řev. Zároveň se odtamtud vyvalil neuvěřitelný puch. 
 
„To zase chemička vypustila nějaký svinstvo.“ Ulevil si Conan a snažil se zachytit obraz tvora, který 
stoupal vzhůru po strmé cestě. Jak se blížil víc a víc, rozeznával Conan, že je to osmiruká potvora se 
spoustou chapadel, kusadel, makadel, která plivala oheň, vrhala laserový paprsky, rentgenový záření 
a olomoucký syrečky. 
 
Conan začal ustupovat, až narazil zády o jeden ze sloupů. Obluda konečně pořádně zamířila a jeden 
ze syrečků se rozpleskl o Conanovo inteligentní neandrtálské čelo. Lopatkama se snažil zahrabat do 
země, ale nepovedlo se mu to. 
Dívka řvala z plných plic. V uzavřeném prostoru chrámu byla obdivuhodná akustika a její jekot se 
rozléhal a vracel se stonásobnou ozvěnou. Obluda se zastavila, zaposlouchala se do podivuhodně 
disharmonických tónů, dala si chapadla v bok a povídá: „Teda ať se na mě nikdo nezlobí, ale v 
tomhle bengálu se nedá pracovat. To jsme si nedomluvili. Já nevím jak kdo, ale já to tady balím.“ 
 
S těmito slovy se otočila a vracela se zpět do svých hlubin, kde bylo ticho a klid. 
„Počkej!“ volal autor. 
„Dejte mi všichni pokoj. A tebe Charlie budu chodit strašit. Jen počkej na mojí hroznou pomstu.!“ S 
těmito slovy zmizela zcela. 
 
Conan se odlepil od sloupu, kde se snažil být co nejvíc placatej a oddechl si: „Fuj! To sem se lekl!“ 
Přistoupil k dívce, která se na něj dívala s neskrývaným obdivem a začal jí zbavovat pout. Sotva byla 
volná, vrhla se mu okolo krku a štkala: „Můj hrdino! Můj zachránče! Pojď ke mě!“ 
 
Zaťala do něj drápy a pověsila se na něj jako pijavice. Conan by v té chvíli dal raděj přednost 
osmiruké příšeře.. Zmítal se jako potápěč, který se snaží vysvobodit z obětí chobotnice, ale vše 
marno. Dívka si ho už zpracovávala podle pravidel jihu- jitsu. Chvatem obouruč plavmo s ním plácla 
na černý oltář, až v něm kosti zapraštěly. Conan jen hekl. Už se chystala na něj nasednout, když se 
do toho vložil autor: „ Hele, vy dva, nezapomněli jste na něco?“ 
 
„Aha, no jo,“ odvětili svorně. Dívka Conana pustila, on vyndal z příruční taštičky kondom s 
citrónovou příchutí, navlékl si ho a zazubil se na čtenáře: „Zdraví, jistota a bezpečí především a za 
jakýchkoli okolností! Nezapomínejte na To ani Vy přátelé!“ Pak se obrátil k autorovi a nevrle se 
zeptal: „Stačí? Už nám dáš pokoj?" 
„Půjdu si zatím dát kafe.“ 
Po pravdě by si Conan po té cestě a boji dal raděj šlofíka, ale i hrdina má své povinnosti.... 
 
Sotva měl tu práci s deflorací za sebou, chtěl si sklimbout. Už, už se mu zavíraly oči, když štěrbinou 
spatřil, jak dívka hmátla vedle oltáře, vyňala odtud sekáček na led a rozmáchla se. Hrábnul pro svou 
dýku, kterou měl za všech okolností vždy u sebe a bleskově vykryl její útok španělskou kvartou. 
Zaútočila znovu a on to zkusil s Aljechinovou obranou. Poté zavrhl všechny humánní zábrany, které 
měl vůči ženám a při dalším pokusu ji bacil do brady. Hekla a zplihla jako hadr. Conan si oddychl: 
„Tedy s tou holkou jsi to nevymyslel dobře. Málem jsem přišel o krk.“ 
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Nechal dívku v náručí Morfeově, sebral svoje věci a ztěžka vyšel ven. Byl rád, když vyšel na 
prostranství ozářené sluncem. Pak vzpomínal, kde nechal koně. 
„Kde máš zachráněnou krásku?“ zeptal se ho oř. 
„Dej mi s ní pokoj a snaž sem ať už odtud vypadnem.“ 
„A co takhle chrámovej poklad? Nechtěl by ses po něm podívat Conane?“ popichoval autor. 
 
„Budou jiný chrámy a jiný poklady,“ na to Conan. 
„Kde bereš tu jistotu?“ 
„Máš mojí důvěru Karlíku.“  
Conan vyskočil na koně a tryskem vyjel do pouště. Jel stále rychleji a rychleji až z něj zůstal jen 
malý bod. Přesto bylo slyšet jeho úlevné: „A mám to protentokrát z krku.“ 
 
Autor pozoroval odjíždějícího jezdce. Clonil si oči před oslepujícím sluncem, které se již klonilo k 
západu. Pak si chtěl jít dát sprchu, když v tom ho něco velice pevně uchopilo. Osmiruká potvora!, 
napadlo ho, ale nebyla to pravda. Skutečnost byla ještě horší. Zezadu se ozval cukrující hlásek: 
„Conan, to byl primitivní barbar, ale VY mistře jste sečtělej člověk, to se hned pozná. Ten 
inteligentní výraz! Ty hlubokomyslné oči!“ 
 
Autor se udiveně okolo sebe díval okomže je tu řeč, ale nikde nikdo. Posléze mu došlo, že se tu 
mluví o člověku, kterého se vždy lekne, když se letmo podívá do zrcadla. 
„Hele dámo, tady došlo jasně k omylu. Potřebujete nutně k očaři, aby vám předepsal pořádnou porci 
dioptrií.“ 
Ale dívka se ho držela jako klíště. Autor nejdřív tiše, ale potom stále hlasitěji začal volat: „Hej 
Conane! Vrať se. Pomoc, prosím!!“ 
 
Osmiruká potvora se z podzemí ozvala: „To máš za to, že píšeš takový slátaniny! Užij si to!“ a 
dunivě se smála.  
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Autor : ©Jan Hurych  
Název : UMÍME LOGICKY MYSLET? (díl 7, Alogizmy 4. )  
 
 
 

 
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.: Jako i v jiných zdrojích, kategorie alogizmů se zde překrývají a názvy se liší, takže bychom se 
mohli hádat, jak se který ten případ jmenuje. naštěstí to, jak se co nazývá, zde není zrovna to 
nejdůležitější, důležitý je použitý trik :-).  
 

 
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 nikdy 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. . .  
 

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. 
Obrana: Autoritu může mít jenom odborník na daný problém, ale i tem se může mýlit. Argument 
navíc ukazuje, že dotyčný si sám s problémem neví rady.  
 
5b) Argumentace z ignorance  
Soud mu nic nedokázal, je tedy nevinný. Obrana: Soudy pochopitelně neví vše a pokud někoho uznají 
za nevinného, tak je to jen proto, že není dost důkazů, ne, že je někdo nevinen. Pochopitelně, může 
být i nevinen, ale soud jen zjistil, že není vinen, to není totéž :-).  
 

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 . . Obrana: To, že jsou mravenci zmatení, ještě nedělá déšť. I 
když na možnost deště tak reagují, nelze to přenášet na jiný hmyz.  
 
 
6b) Nové je lepší  
Podobně jako 3j). Jiný příklad, v negativní verzi: To si nekupuj, to je zastaralé . . . 
Obrana: Jistě, nové může být lepší, ale také nemusí. Výrobce může naopak šetřit, něco odebere, udělá 
nový model a ten pracuje hůře.  
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6c) To chce otázku - aneb uvažování v kruhu.  
Já přece nejsem lhář . . .. 
Obrana: Prohlášení, která někdo dělá o sobě, jsou často vylepšena a daleko od pravdy. Mluvčí, jak se 
říká, má svou agendu, tj. něco tím sleduje.  
 
6d) Dvě otázky, vyžadující jednu odpověď: 
Ještě bijete svou ženu?  
Obrana: Známý právnický trik: řeknete-li, že NE, pak nepřímo přiznáváte, že UŽ ne, tedy že jste ji 
bil. Pozor na to!!!  
 
6e) Rozdělení: když se přenese vlastnost celku na jednu součást.  
Podobně jako 1f). Jiný příklad: Ty jsi z Náchoda, to musíš znát Jardu Koroptvičku. 
Obrana vtipem: Jednoho Koroptvičku znám, ale ten je ze Znojma :-)  
 
6f) Vyloučení středu, jen extrémy platí. 
Svět se dělí na bohaté a chudé.  
Obrana: A kam dáte ty, co nejsou ani chudí ani bohatí?  
 
6g) Falešná příčina (bez důkazu)  
Piješ vodu, tak to máš z toho. 
Obrana: Vy pijete jen pivo?  
 
6h) Falešný následek  
Dieta ti nepomohla. Nemá to cenu. 
Obrana: Jak to víš, že mi nepomohla? Třeba je na výsledky brzo nebo jsem to nedělal dobře anebo 
jste špatný pozorovatel :-)  
 
6i) Falešné dilema (jen dvě možné varianty)  
Buď budeš pracovat nebo budeš hladovět. 
Obrana: A co když budu pracovat, ale celý plat prochlastám? Pak budu také hladovět :-)  
 
6j) 4 termíny  
Muži milují fotbal. Žádná žena není muž. Závěr: Žádná žena nemiluje fotbal. 
Obrana: Špatný sylogizmus - protože muži milují fotbal, neznamená to, že by ho nemohly milovat 
ženy, děti a podobně. Nebo vtipem: Takže hermafroditi fotbal milují i nemilují zároveň?  
 
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.Obrana: Vztahujete statistiku tří lidí na deset tisíc obyvatel tady. 
Měl jste se zeptat ještě čtvrtého :-).  
 
6m) Iliocitní (nesprávná) většina.  
Chybný kategorický sylogismus: Všichni Pražáci jsou chytří. Ty nejsi z Prahy, teda nemůžeš být 
chytrý.  
Obrana: A co kdybych se do té Prahy přestěhoval?  
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6n) Iliocitní (nesprávná) menšina. 
Opět nesprávný sylogizmus. Všechny kočky jsou zvířata. Všechny kočky mají 4 nohy. Závěr: Všechna 
zvířata mají 4 nohy. Obrana: Já to vidím jinak: Všechny ryby jsou zvířata. Všechny ryby mají 
ploutve. Závěr: Všechna zvířata mají ploutve. dejme to dohromady a pak všechna zvířaya budou mít 
4 nohy ploutve :-).  
 
6o) Nepodstatné (dělání velblouda z komára) 
Náš brankář pustil tři góly. On za všechno může. 
Obrana: Patrně byli ostatní spoluhráči celou hru v hospodě, ne?  
 
6p) Následek je důsledek (Post hor ergo propter hoc - po tom, tedy proto)  
Jen jsem se napil, už se mi udělalo zle. 
Už se vám někdy udělalo zle, i když jste nepil? Vtipem: uděláme pokus: desetkrát se napijete a když 
se vám pokaždé udělá zle, tak vám uvěřím.  
 
6r) 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. 
Obrana: Hra se slovy. poznámka: Tuto chytačku jsem kdysi vymyslel, abych právě ukázal, jak je 
lehké zneužít slovník (odpor = fyzikální veličina a odpor=konkretní součástka. V jiném jazyce to 
někdy tak není: resistance= fyzikální veličina, ale resistor=konkretní součástka ).  
 
6s) Nerozdělený čtvrtý termín. 
Opět nesprávný sylogismus: Všechny želvy jsou čtyřnožci. Všechny kočky jsou čtyřnožci. Tedy 
všechny želvy jsou kočky. . .. . . Obrana: Ano, podobně když všechny želvy mají krunýř, pak všechny 
kočky, které jsou želvy, mají krunýř :-).  
 
6t) Zbožné přání  
Vždycky jsem si přál jet do Tramtárie. Ta musí být tak krásná. . . . 
Obrana vtipem: Nemylte se, až tam přijedete, tak už krásná nebude . . .  

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

7) ÚTOK (ATTACK)  
7a) Zlost 
Zloba použitá jakožto zbraň. Příklad: Ty mě prostě nenávidíš! Co si to dovoluješ? Nebo kategorický 
zákaz: Já to prostě nesnesu!  
 
7b)Zesměšnění 
Posmívat se prohlášení či požadavku druhé osoby. Příklad: Že se ti to nikdy nestalo? Ale to je 
směšné! Nebo: Jak bys v tom prosím tě vypadal?  
 
7c)Útok na osobu 
Jde o to, odlákat pozornost jinam nebo snižovat prohlášení druhého. Příklad: ten už s es mýlil 
tolikrát, že se to nedá spočítat! Nebo: kdo ti to bude věřit?  
 
7d) Příliš mnoho otázek 
Jednoduchá metoda, jak zamaskovat, co je důležité a co ne. Příklad: Kde jste to slyšel? Kdo to říkal a 
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kdy? Proč by to mělo platit právě v tomto případě? A co když to neplatí, co pak?  
 
7e) Porušená konzistence 
např. předtím tvrdit něco jiného než pak. Příklad: Doktoři kvitovali a teď by chtěli zpátky?  
 
7f) Otrávená studna 
Diskreditovat osobu ještě než promluvila. Příklad: Tonda mu to nasliboval a nikd nic.  
 
7g) Politická korektnost 
nesouhlasíš-li, nejsi pokrokový. Příklad: Všichni chceme ochránit přírodu, takže tepelné odpustky se 
musí vnutit.  
 
7h) Slaměný strašák (strawman) 
Napadnout slabý, ale nepodstatný argument. |Příklad: když zaplatíme učitelům,musíme zaplatit i 
hasičům. Chcete snad, aby vám nechali dům shořet?  
 
 
 

8) PŘÍČINNOST (CAUSAL)  
 
8a) To chce otázku 
Podobně jako 6 c). Důkaz v kruhu pro dokázání předpokladu Příklad: Frant aot řekl a ten by nelhal. 
nemá proč lhát.  
 
8b) Falešná příčina 
A způsobuje B, důkaz neuveden. Příklad: jsme alergická na kočku - ona má v sobě něco zlého.  
 
8c) Falešný následek 
Předpoklad: A způsobí B. B je nesprávné, takže i A je nesprávné. Viz Šimek /Grossman: Obezita je 
nemoc. Aby mohl bojovat s nemocí, člověk musí být silný a proto musí hodně jíst.  
 
8d) Nepodstatné 
Dělat z malé příčiny tu hlavní. Příklad: Já jsme byl celý nervozní, protože jsem tušil , že se něco stane 
No a z té nervozity jsem se vyboural.  
 
8e) Posthoc  
Také už tu bylo (6p). Co následuje, je prý nutně následek toho, co se stalo předtím. Příklad: Jak se na 
obloze zablesklo, světla auta zhasla (UFO).  
 
8f) Klouzačka  
Podobné 6r). Volně spojená prohlášení, která mají směšný závěr. Příklad: Když dáte dětem počítače, 
nebudou se chtít učit násobilku a pak propadnou.  
 
Tak se do toho dejte, výsledky uvedeme příště.  

(pokračování) 
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Autor : ©Jan Hurych  
Název : MÍSTO, ZVANÉ NENÁVRATNO  
 
 
 

Mladá stevardka v našem letadle, která servírovala drinky a konvenční úsměvy, konečně došla k naší 

řadě. Abych k ní ale byl spravedlivý, musím uznat, že vypadala, jako když se usmívá docela upřímně. 
To už stojí za to, i když uvážíme, že za to vlastně byla placena. Objednal jsem si kávu, kterou jsem už 

opravdu potřeboval - jsem totiž kávoholik. Můj soused, kterého jsem si předtím sotva všiml, si vybral 

jinak: "Coca-cola, por favor." Jak mi pak předával mou kávu, usmál se a řekl : "Není nad čerstvou 

kávu!" 

"Ano," řekl jsem, "a velká škoda, že tahle není." 
Oba jsme se zasmáli a vyměnili pár stereotypních 
vět. Myslel jsem, že tím naše konverzace skončila, 
ale on náhle řekl: "No prosím, tak se mě zeptejte!" 
"Zeptat se vás na co?" otázal jsem se poněkud 
zmaten. 
"Zeptejte se mi, odkud jsem," vysvětlil. 
"Ale proč?" divil jsem se. "Je to tak důležité?" 
"To ne, ale každý se mě na to pořád ptá." 
 
"Asi se vám budu zdát jako snob," povídám, "ale 
já si o sobě nemyslím, že jsem "každý", spíše 
naopak. Pokud vám to ale udělá radost, mohu vám 
říci, že také já shledávám onu otázku při 

nejmenším stupidní. Myslím, že je důležité jaký jste, než odkud jste." 
"To je také můj názor, Sir," souhlasil a oba jsme se opět zasmáli.  
 
Ale přesto mi nedal pokoj: "A kam máte namířeno, Sir?" Nedovedl jsem pochopit, proč mě pořád 
oslovoval "Sir", když já jsem to neopětoval, snad to byl výraz úcty, tedy přesně to, co to má normálně 
znamenat. Ale také to mohl být jen zvyk; hispánci totiž používají slovo "señor" velmi často a on si to 
prostě právě tak přeložil. U některých lidí ale nikdy nevíte. Jedna věc, kterou nesnáším je, když si ze 
mne někdo dělá legraci. Proto jsem mu řekl poněkud hrubě: "Myslel jsem, že už jsme se dohodli, že 
si nebudeme klást žádné stupidní otázky." 
 
Podle jeho výrazu ve tváři jsem toho ale hned zalitoval a proto jsem dodal: "Co kdybychom si obrátili 
úlohy? Já vám řeknu odkud jste a vy mi pak budete hádat, kam směřuji. Co říkáte?" 
"O.K., " přitakal a zvědavě dodal: "Odkud teda jsem ?" 
"Podle vašeho přízvuku bych řekl, že jste z latinské Ameriky, teda té, kde se mluví španělsky, ne 
portugalsky. V Miami přesedáte na letadlo, které poletí , do Střední - ne, počkejte - do Jižní Ameriky, 
do státu -" 
Zarazil mě: "Ne, prosím, jen ne žádná jména!" 
 
"Nu dobrá, budu teda tomu místu říkat oblivio, 'nenávratno', když na tom tak trváte. Vracíte se z 
nějakého delšího výletu k manželce a dětem, které na vás už netrpělivě čekají." 
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"Posiblemente," řekl neurčitě a usmál se. "A teď já: vy jedete na krátkou dovolenou do Miami a tam 
se setkáte s vaší rodinou. Že jsem to uhod'?" 
"Vůbec ne," nesouhlasil jsem. "V Miami si budu rentovat auto a pojedu na sever do Fort Lauderdale, 
kde budu certifikovat počítač jedné firmy pro prodej do Kanady. Žádná dovolená, jen únavná práce. 
Jako obvykle, Sir." Potěšilo mně, že jsem mu mohl dokázat jeho omyl.  
 
Nijak ho to nevyvedlo z míry. "Neříkejte mi prosím Sir, já jsem Miguel. A co se týká vás, mýlíte se 
také. Ano, byl to dlouhý výlet - šest let, víc než dva tisíce dní a já si pamatuji každý z nich. Děti 
nemám, Sir a co se týká manželky, ta už dávno není mojí ženou." 
"To je mi líto, " řekl jsem stereotypně. "Co se jí stalo?" 
"Opravdu to chcete vědět? Je to dlouhá historie," varoval mě.  
Vytušil jsem, že se někomu potřebuje svěřit a tak jsem řekl: "Máme ještě hodinu do přistání a vsadím 
se, že to bude docela zajímavý příběh." Co jsem mu už ale neřekl, bylo to, že totiž já zajímavé 
příběhy hrozně rád sbírám - a tohle byl zřejmě jeden z nich. 
 
"To ano, to vám slibuji. Ona se jmenuje Soledad, to znamená 'samota', víte? Už jste někdy potkal 
ženu, která je tak krásná, až se vám chce plakat? Soledad byla takový druh ženy, vlastně ještě dívky. 
Její tvář byla pořád smutná a vypadala bezbranně, jako - jako anděl, jako někdo, kdo není z tohoto 
světa. Takových žen nenajdete na světě mnoho, víte?" 
 
"Skoro se vám pak zdá," pokračoval, "že ji snad ani nesmíte milovat, protože ona by nikdy 
nemilovala vás - jste proti ní nikdo, nic, nada, a prostě si ji nezasloužíte. Takové ženy mají krásu tak 
nevinnou a přitom tak mocnou, že jste okamžitě ztracen. Jako svatý obrázek, Bůh mi to odpusť. Ale 
stal se zázrak: opravdu se do mne zamilovala. Byl jsem tehdy nadevšecko šťasten - byla to tak 
neskutečné, jako sen. Po graduaci jsme se vzali a já začal učit na té nejlepší, nejúctyhodnější 
univerzitě v - ". Zarazil se. 
 
" - v nenávratnu," pomohl jsem mu. 
"Ano, v nenávratnu. Dovedete si představit moje štěstí, Sir?" 
"Nu je už to pěkná řádka let od mé svatby," řekl jsem po pravdě, "ale ano, myslím, že si to umím ještě 
představit." 
"Soledad mě milovala, upřímně a vášnivě. Říkala, že já jsem vše, co potřebuje, vše, po čem touží. 
Celé dva roky jsme pak byli šťastni, tak jak to bývá. A pak se to stalo." 
"Zemřela?" zeptal jsem se zvědavě. 
"Ale ne," řekl, "ztratil jsem ji. Ale to je opravdu dlouhá historie a já vás nechci nudit." Jeho zdráhání 
byl až příliš nápadné.  
"To už jste jednou říkal," namítl jsem. "Dokončete prosím, co jste začal, nebo si budu myslet, že jste 
si to vymyslel a teď nevíte, jak dál." 
"Nevymyslel, ne, to ne. Ale nechci vás dostat do nebezpečí, Sir." 
 
"Proboha do jakého nebezpečí? Nebuďte směšný, jak by mi to mohlo ublížit?" podivil jsem se. 
"Já jsem totiž uprchlík, když už to chcete vědět," odpověděl šeptem. 
"Aha, jde po vás FBI? Ale to přece není můj problém, Migueli, já nejsem občan Spojených Států, to 
se mě netýká. Mají přece svoje agenty a neplatí jim špatně. Ale jak to, že vás nezatkla letištní policie? 
Jak to, že vás pustili do letadla? 
"Ale to ne, Sir, Americanos jsou moji přátelé. Tady mě přijali jako politického uprchlíka a starali se o 
mě dobře. Dali mi práci a opravdu mi pomohli, když jsem utekl z - ano, jak jste řekl, z nenávratna. 
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Velmi vhodně zvolené jméno, Sir," dodal.  
 
"To nechápu," namítl jsem, "Vy jste tady a nenávratno je přece tam, tak jaké strachy? Nebo snad na 
vás poslali nějakého zabijáka?" 
"Chtěl jste, abych vám vyprávěl mou historku - nechte mě tedy vyprávět a pochopíte," zarazil mně. 
"Však právě na to čekám," ujistil jsem ho. Jeho tajemnost mě začala dráždit. 
"Bueno. Jak už jsem vám říkal, učil jsem na univerzitě a zatím se v mé zemi děly věci, o kterých mělo 
málo lidí potuchy. Jedné noci někdo zaklepal na mé dveře. Byl to jeden z mých studentů a krvácel. 
Neptal jsem se, kdo ho střelil - čím méně jeden ví, tím lépe. Soledad mi pomohla ho ovázat a já zatím 
běžel pro doktora. Doktor mu vylovil kulku z ramene a náš host odešel hned druhý den, když se 
vyspal a odpočinul.  
 
Bylo to tu samou noc kdy skupina vášnivců začala revoluci, která byla rychle potlačena a vojenská 
junta se zmocnila moci. Co následovalo byla řada arestů a poprav. Jednoho dne si přišli i pro mě. Byl 
jsem obviněn, že jsem ukrýval nepřítele republiky a rozsudek byl jednoznačný: trest smrti."  
"Ano, ale jak vidím, ještě ho neprovedli," řekl jsem ironicky.  
Moje ironie se ho nedotkla. "Nemohu vám říci, jak jsem se dostal ven, aniž bych ohrozil životy lidí, 
co mi pomohli,"  
 
Začínal mi jít opravdu na nervy s tím, jak pořád zdůrazňoval to zvláštní nebezpečí. "Ale já se vás na 
to přece neptal, ne?" vyštěkl jsem. 
"Ne, máte pravdu, neptal jste se na to. Bylo to ode mne nesprávné něco takového si myslet." Náhle 
tam seděl, tiše, zřejmě uražen a jako trest se zřejmě rozhodl, že mi konec té historky už neřekne. 
 
Bylo mi ho nějak líto. "I já jsem se unáhlil," přiznal jsem. "Prosím, neurážejte se a pokračujte. Pokud 
mi ovšem věříte," dodal jsem. 
Pokračoval, ale bylo vidět, že jsem asi ztratil něco z jeho důvěry. "Ano, dostal jsem se ven, ale ne 
proto, že bych spolupracoval s policií - jestli si myslíte tohle. Vlastně i kdybych chtěl, nikoho z 
revolucionářů jsem ani neznal, a také bych si za takovou cenu svůj život nikdy nechtěl zachránit. 
Získali moje jméno od toho studenta, kterého chytili a mučili - vydal jim všechny, a dal jim i moji 
adresu. Nic jim přitom nevadilo, že jsem byl nevinen." 
 
"Ale vy jste defakto schovával konspirátora. Jak můžete říci, že jste byl nevinen?" 
"Nevěděl jsem přece, že byl spiklenec. Jak už jsem vám řekl, na nic jsem se neptal, jen jsem chtěl 
pomoci zraněnému člověku, to je vše. To je přece povinností lékaře, nemyslíte?" 
"Ale jděte, musel jste přece vědět, že ho nepostřelil nějaký lovec, neurážejte přece moji inteligenci. 
Ošetřil jste ho, ale také s eu vás vyspal, dal jste mu tedy přístřešek. Schovával jste ho a musel jste za 
to přijmout zodpovědnost," protestoval jsem. "To ovšem neznamená, že souhlasím s jejich krutým 
rozsudkem," dodal jsem rychle, aby si snad špatně nevykládal, na čí straně jsem. 
 
"V naší vlasti," řekl, "a ve vaší jistě také, můžete být na ulici postřelen třeba i gangstery. A nakonec to 
byla právě junta, co porušovala zákon. Ne, vy Americanos tomu nemůžete rozumět." 
"Nejsem Americano, příteli, ale jestli vám to udělá radost, můžete mi říkat gringo," odvětil jsem, už 
značně kysele. 
"Vidíte, už jste zase uražen! Neměl jsem vám tu historku vůbec říkat!" 
Myslel jsem, že jsem ho nachytal: "Tu historku? Vždyť jste říkal, že to byla vaše historka!" 
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"Není to ničí historka," odbyl mě. Pak si ale uvědomil, že zašel příliš daleko a s lehkým srdcem, tak 
jak je to typické pro jeho krajany, mi graciózně odpustil a pochopitelně očekával to samé ode mne. 
"Nehádejme se prosím, Sir, oba jsme se mýlili - vy mi prostě nevěříte a já jsem zase měl vědět, že to 
nepochopíte. "  
Nějak mi došlo, že to myslel upřímně a řekl jsem: "Máte pravdu., to je v pořádku - ale počkejte, 
naznačil jste, že se vracíte zase zpět - to jsem nevěděl, že v nenávratnu vyhlásili amnestii..." 
"Žádná amnestie, Sir, já se jen vracím pro moji Soledad." 
"A proč až teď, po tolika letech?" 
"Neměl jsem dost peněz na to - no však víte," řekl a já jsem si uvědomil, jak hloupá byla moje otázka. 
"Potřeboval jsem peníze, abych ji mohl dostat odtamtud." 
 
"Ale to by bylo - ne, to nemyslíte vážně! Cožpak nevíte, co vás tam čeká, když vás chytnou? To by 
byla sebevražda!" A najednou jsem pochopil, že on to opravdu vážně myslí. 
"Vracím se zpátky k mé Soledad. Abych ji tehdy ochránil, tak jsem jí z ciziny kdysi napsal, aby se 
rozvedla. To také učinila a znovu se vdala, za někoho jiného. Celou tu dobu jsem na ni nepřestal 
myslet. Já prostě bez ní nemohu žít: je jako moje duše, bez ní tu pro mě není žádný život. Mám její 
fotku, kterou střežím víc než můj život a dívám se na ni každý den. Chápejte, já jí slíbil, že se vrátím 
a teď svůj slib plním." 
 
"Ale víte, kam se vracíte? Policie v nenávratnu je velmi efektivní, jak mi bylo řečeno. A jestli jste o 
tom mluvil s někým už přede mnou, tak už jistě vědí, že se vracíte. Dokonce už mohou mít špeha v 
tomto letadle -" 
"To všecko vím," přerušil mě, "ale přesto věřím, že tentokrát budu mít štěstí. Změnil jsem si jméno, 
vypadám jinak a co víc, já vím, že moje láska mě vyvede ze všech nebezpečí." 
 
"Přeji vám teda všechno to štěstí, budete ho potřebovat," řekl jsem nevěřícně. Jeho rozhodnutí ve mně 
vyvolalo údiv - ne tedy to rozhodnutí samotné, ostatně opravdu neměl velkou šanci, alespoň podle 
toho, co jsem o nenávratnu věděl. Ale bylo zde ještě něco a já mu to musel říci: "Ale ona je už vdaná, 
sám jste jí přece napsal, aby se rozvedla. Odejde teď vůbec s vámi? Možná, že se opět zamilovala a že 
má teď zase šťastný život. Některé ženy jsou takové, však víte." 
"Ne moje Soledad. Ona nemůže být šťastná, na to mě příliš milovala. To byste ji musel znát. A pořád 
mě ještě miluje." 
Nechtěl jsem být impertinentní, ale napadlo mě, že je snad ještě čas, aby změnil svoje rozhodnutí. 
"Jak to vůbec víte?" zapochyboval jsem. 
"Mám od ní dopis, přišel před třemi roky. Tady." Vytáhl z kapsy starou, potrhanou obálku a chtěl mi 
ukázat dopis, který byl uvnitř. 
"Ne, prosím, ne," bránil jsem se, "já vám věřím. Ale tři roky jsou dlouhá doba. Kromě toho, třeba už 
má děti." 
"Ne, nemá děti, dostal jsme zprávu od přítele, který mi to všechno zjistil. Já prostě vím, že ona na mě 
čeká." 
 
"Vy jste se jí zeptal?" pokračoval jsem v pochybách. "Myslím teda nedávno, přes toho vašeho 
přítele." 
"Zkoušel to, ale nemohl se k ní dostat, vzala si nějaké velké zvíře, víte? Ale já to vím, já to cítím, mé 
srdce mi říká, že se mnou půjde, až mě uvidí." 
"Ale budete muset znova utéct, tentokrát oba dva a to bude těžké," trval jsem na svém."Není zde 
nějaká jiná možnost? Kromě toho, měl jste ji na to také trochu připravit předem." 
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"Nemohl jsem, věřte mi, Sir, kvůli utajení, ale jsem si jist, že bude ráda, až mě uvidí." 
 
V jeho optimizmu bylo něco nakažlivého. Přesto se v mé hlavě rojily otázky jedna za druhou - tak 
neskutečné se mi to všecko zdálo: "Váš přítel se k ní nemohl dostat a vy to dokážete? To jaksi nedává 
smysl, ne? A navíc: když teď vypadáte jinak, budete se jí ještě líbit?" 
"To máte tak, můj přítel to nechtěl riskovat, má vlastní rodinu, o kterou se bojí. Pro mě je to jiné: já to 
prostě musím udělat. Modlil jsme se ke svému svatému patronu a pak jsme měl sen, velmi pěkný sen. 
Vím, že vše bude v pořádku, nebojte se." 
 
Vzdal jsem to. Koneckonců někdy člověk musí udělat to, co musí udělat. Pouze jsem se obával, že 
ačkoliv nemohl žít bez ní, nebude mít ani to štěstí, aby mohl žít s ní. Pak jsem si ale uvědomil jeden 
okamžik v mém vlastním životě, kdy jsem také já musel o svou lásku bojovat. Tehdy jsem to neudělal 
a není třeba dodávat, že jsem ji tím ztratil. Kdo jsem teda já, abych mu rozmlouval jeho plán? 
Koneckonců, on může mít z pekla štěstí a dostat, co chce. Zavřel jsem oči a uviděl jsem jinou dívku, 
také krásnou. Dívku s velmi smutnou tváří, tak smutnou, že se vám až chce plakat . . .  
 

Přistáli jsme bezpečně. Venku byl žhavé letní vedro, ale vzduch v hale letiště v Miami byl studený a 
příjemný. Stáli jsme zde a já jsem tušil, že ode mne očekává nějaké povzbuzení. 
Tak jsem mu to řekl po pravdě: "Poslouchej, Migueli, jednou jsem ztratil dívku, protože jsem se 
hrozně bál - byl jsem prostě cobarde, však víš. Ale jestli je tohle tvoje jediná šance, chyť se jí a 
nepusť. Já už druhou šanci nedostal a tak jsem tu mou Soledad ztratil navždy. Přeju ti hodně štěstí a 
jestli uspěješ, pošli mi pohlednici. Zde je moje adresa - a můžeš nás pak se Soledad navštívit, 
kdykoliv." 
 
"A také to udělám," slíbil a šťastně tiskl mou ruku, jako malé děcko. "Ano, to udělám! Muchas 
gracias!" Vzal si jeho malý batoh, prošel halou a zmizel v nenávratnu.  
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Autor : ©Jan Hurych  
Název : JEŠTĚ O ELEKTRONIKCÝCH KNIHÁCH A ČTEČKÁCH.  
 
 
 

 
Asi se ptáte, proč jsem se zrovna teď pustil do seriálu o elektronických knihách. Důvodů je několik: 
jeden z nich je, že mě baví být osobně při tom, když se něco tvoří a nemylme se: Šípková Růženka se 
už probudila a princ Marketing, který ve všem vidí dobré peníze, se teď bude snažit tlačit 
elektronické knihy do masového prodeje. Teď jde o to, abychom si to nenechali zaneřádit dalšími 
babylonskými věžemi formátů nebo hárdvéru, který pracuje jen někdy a nějak – a čtenář by zase 
přišel zkrátka. A navíc by to odradilo ty, kteří by už už málem začali číst elektronické knihy, kdyby v 
tom nebyl takový „chordel“, jak říkával Miloš Kopecký.  
 

 
A že v tom nepořádek je, je už na druhý pohled 
jasné. Navíc umělý, protože je zde konkurence 
a tak např SONY ani nenabízí knihy zdarma a 
ty zakoupené se zase nedají jinde číst, než na 
jejich čtečce. Ovšem ceny půjdou dolů, 
dokonce až směšně dolů, což by normálně bylo 
dobré . . . Jenže svět už je takový, že zboží, 
které se neprodává, se sice může zlevnit, ale je 
jednodušší ho stáhnout z „pultů“, případně ani 
vůbec nevydávat. A o tom rozhodují hlavně ti, 
kteří sami nečtou :-). A tak se bude zase 
propagovat modní – nechci říci přímo braková 
- literatura a na kvalitní knihy nezbude. Vůbec 
přitom nezáleží na tom, že vydat elektronickou 
knihu je - oproti papírové verzi – nesmírně 
levné, jakož i prodej. Dokonce odpadne i 
poštovné ( knihy si lidé budou lidé stahovat 
sami z netu) a zisk pro majitele knihkupectví 
bude zančný, tak či onak. Skladování, doprava 

a balení též odpadne, snad jen když budou knihy na CD, ale i ty náklady budou zcela nepatrné. Jinak 
řečeno, celý zisk půjde vydavateli a něco malinko z toho i autorovi :-).  
 
Ale konkurence ještě poroste a dál už si radši na slepého mládence ani hrát nebudu. Spíše se budu 
věnovat dvěma základním kamenům, totiž formátu PDF a EPUB. Jistě přijde ještě něco lepšího, ale 
ty dva tu dlouhou dobu zůstanou. Jak už jsem naznačil, kupujete-li čtečku, kupte si takovou, co čte 
oba formáty. Proč? Protože ty ostatní se na ty dva dají převádět. Ovšem konvertovat mezi těma 
dvěma nedoporučuji – alespoň ne u knih, na kterých se už pracovalo a tak mají většinou „vychytané 
mouchy“ - ty mají svůj rodný formát a lepší to nebude. Konverzí to už nevylepšíte, spíše naopak, 
stejně jako u fotografie je kopie jen tak dobrá, jako negativ. To platí i pro čtení na laptopu či na PC, 

Čtečka KOBO.  
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ovšem v budoucnu bude lepší čtení na čtečkách. I když čtecí programy na PC jsou dobré, samo čtení 
na nich je fyzicky nepohodlné, displeje mají odlesky a podobně. 
 

 
Mluvíce o čtecích programech: Sfinga v PDF se např čte velmi dobře na PC a to pomocí programů, 
co čtou dobře PDF, hlavně ty klasické (Adobe Reader i jiné) nebo i novější, které umožňují i 
podrobné studium textu, např. osvětlování textu, podtrhávání a vpisování poznámek (výborný je 
např. Foxit reader, též zdarma).  
 
Pokud budete Sfingu číst na jiných čtečkách či ještě překonvertovanou do EPUB, nedivte se, že 
tam budete mít vhozeny volné řádky, že některé odstavce budou užší šířky a podobně. Proč? Protože 
naše konverze na PDF už vše optimalizovala, ale JEN pro ten formát PDF a v jiném formátu to 
optimalizované není tak lehké a pak se tím některá informace ztratí. Patrně i čtecí programy na 
různých čtečkách jsou optimálně sestaveny, ale zase jen pro knihy, které k nim ty firmy prodávají 
(viz níže). A ani konverze, kterou provádí program Calibre, není vždy perfektní, nedělejme si iluze. 
Není to vina programu, zkuste vyrobit botu, která sedí perfektně na všechny možné nohy!  
 

 
Hledal jsem také způsob, jak tyto problémy překlenout. Většinou to jde, ale ne pro obrázky, ovšem 
ty na čtečkách stejně nikde nemají velkou kvalitu. Zjistil jsem, že když mám třeba PDF nebo EPUB 
knihu, která se mi nečte dobře (napři nevhodná velikost písmen), je nejlepší na to jít s mezistupněm.: 
 
 
1) převedu si knihu na prostý, neformátovaný text (z PDF to umí dobře Adobe, z EPUB zase 
Calibre) ). Abych zbytečně nezobrazoval prázdné řádky a tím se připravoval o řádky s textem, text si 
projedu programem Clearblacklines.exe (najdete jej hledačkou na Netu a je zdarma), který je 
odstraní. Ten navíc ještě zachová odstavce, takže je to stále ještě přehledné. Pak se vám vejde navíc 
až o deset procent víc textu na displej. Ovšem není to smrtelně nutné, i když u dvousetstránkové 
knihy to nahradí až 20 zvytečných ťuknutí na další stránku a navíc vymazání všech prázdných řádek 
trvá jen dvě vteřiny :-).  
2) Další vylepšení je font: v textovém editoru si nastavím optimální, dostatečně malý font ( dobře 
mi slouží Ariel Narrow, velikost 13), to mi dá až 45 písmen na řádku a 21 řádků na displej. To je 
často oproti „profesionálním knihám“ s jinou velikostí a šířkou fontu vylepšení o 20 i více procent. 
3) Takto upravený text pak převedu na PDF, prakticky jedním ťukem na komandu Print v 
editoru. Mám totiž nainstalován program CutePDFwriter (zdarma z Netu), který to automaticky sám 
převede. Chci-li to převést na EPUB, použiji naopak Calibre.  
 
Zatím jsem s tím měl dobré zkušenosti, ovšem všechny tři kroky znamenají práci navíc. Také font 
velikosti 13 se vám může zdát malý, ale velikost 14 určitě vyhoví všem. Nebudu takto třeba 
upravovat třeba dál Sfingu, protože ta zachovává vzhled , jaký už má na netu. U tak krátkých textů 
to nestojí ani za to,, ale u knih, kde je 50 i více stránek, se to možná vyplatí, ovšem čtu-li je jen 
jednou, jsem ochoten se spokojit se stavem, v jakém jsou :-). Každopádně ale tak převádím 
"dimenzionálně" zkrompresovaný text z PDF zase jen na PDF a z EPUB zase jen na EPUB, jinak 
bych jen akumuloval chyby převodu – ony dva systémy jsou značně rozdílné, strukturou i účelem.  
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Když vím, že budu knihu číst jen jednou, bez velkého studia, nebudu příliš dbát na malé formátové 
chyby, to by mi odsálo můj drahocenný čas na čtení - hlavně na přemýšlení, které - jak už jsme 
naznačil v mé knize UMÍME DOBŘE ČÍST?, - je největší částí procesu zvaného „čtení“ :-). Také 
rychločtení, které jsem v oné knize probíral (viz příloha tam), se dá velmi dobře praktikovatelné na 
čtečce: menší velikost displeje umožňuje – po kratší době praxe - číst celý řádek na jeden pohled, 
bez poskakování očí, což je vlastně hlavní princip rychločtení. Ovšem čím pomaleji čteme, více si z 
textu pamatujeme a více o něm přemýšlíme.  

 
Důležitá poznámka: Kamarád mi poslal dvě EPUB knihy v češtině, abych je zkusil na mé čtečce 
SONY PRS300. Bohužel ta ale češtinu przní, tj. písmena s háčky a čárkami zobrazuje jako otazníky. 
Přiznám se, že jsem dosud četl v EPUB na čtečce jen anglické texty, tak jsem to předtím nezjistil. 
Tož jsem ty české EPUB knihy přečetl v Calibre (PC program na čtení EPUB) a ve Firefox (s EPUB 
addon), čeština tam byla OK. Ještě jsem udělal pokus a zkonvertoval ty knihy Calibrem z EPUB na 
PDF a hle, čtečka SONY čte ty PDF dobře (pozor, opačná konverze ne, tj. z PDF na EPUB v 
Calibre sice drží češtinu, ale přidává občas prázdné řádky!). To vše platí asi jen pro SONY PRS300, 
která je už starší. Proč to vše? Inu buď nevědomě ve čtečce EPUB čtení nějak omezili, anebo 
schválně, aby se daly číst jen ty knihy, které prodává SONY. Možná ale, že už nové čtečky SONY to 
mají dobře . . .  
 

 
Projel jsem si též Net a zde jsem opsal některé body pro tři nejznámější čtečky. Neberte to jako bibli 
- jak říkám, jen jsem to opsal, ale dál jsem to nezkoumal – zatím.  
Předem ale ještě něco o elektronickém inkoustu, jak jsem to našel na stránce „ABC LINUXU“, na 
http://www.abclinuxu.cz/clanky/elektronicky-inkoust-amazon-kindle-a-linux  
 
„ Ačkoliv elektronické knihy (často nazývané E-Books) nejsou žádnou novinkou, až donedávna bylo 
jejich používání nepohodlné a namáhavé na oči. Čtení dlouhého textu na počítači, PDA nebo jiném 
podobném zařízení je nepraktické. Elektronický inkoust/papír je však technologie, která nabízí v 
tomto směru mnohem lepší podmínky . . ."  
 
". . . Na rozdíl od LCD (displej z tekutých krystalů) nepotřebuje elektronický papír pro udržení 
obrazu vynakládat žádnou energii, což je pro reálné využití nezbytná podmínka. Druhá výhoda 
souvisí s kvalitou zobrazení a komfortem čtení. Elektronický papír totiž napohled opravdu vypadá 
jako papír, včetně dobrého kontrastu v přímém světle, což je vlastnost, kterou LCD displeje nemají. 
E-inkoust je založen na fyzikálním fenoménu nazývaném elektroforéza. Zjednodušeně řečeno jde o 
využití pohybu částic s elektrickým nábojem v tekutém prostředí mezi dvěma vodivými deskami. “  
 

Tolik citát a teď ony tři modely:  
 
KINDLE je čtečka firmy Amazon, která prodává přes Internet hlavně normální knihy – je to největší 
internetové nakladatelství. Vloni už ale prodala až 9 procent svých knih v elektronické formě (teda 
od ledna do srpna 2010, číslo je jen pro USA) . Před rokem to byla jen tři procenta, tedy nárůst je 
trojnásobný, teď patrně bude ještě větší. První čtečka Kindle spatřila světlo světa už v roce 2007, 
byla tehdy velká jako kniha, neforemná, ale měla už tzv. „elektronický inkoust“. To jí asi dalo 
náskok.  
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Kindle 3G má displej: 6 palců (asi 15 cm) diagonálně, váha je 241 gramů , baterie vydrží na jeden 
měsíc čtení (na jedno nabití, ale bez wireless spojení). Kapacita je 3,500 e-books. Mají 1.5 miliónů 
knih na prodej plus noviny a časopisy ( i ty lze naládovat bezdrátově, má wifi). 
Toto jsou data pro poslední verzi vyšlou v červenci 2010 (viz foto v minulém čísle Sfingy). Má 
radiové spojení přímo na Whisper-net (něco jako mobilové spojení) Amazonu, pochopitelně 
Amazon chce prodat co nejvíce svých knih :-). Už mají dohody s telefonními centry ve sto zemích. 
Kindle komunikace jsou možné na PCs, Macs, Apple's iPod, iPhone and iPad, Android and 
BlackBerry.  
Čtečka má i klávesnici, což je, jak už víme, někdy výhoda a jindy prokletí, ale to platí i pro každý 
dotykový (touch) systém. Amazon ale teď přichází s novinkou: když si knihu koupíte, můžete ji 
„zapůjčit“ na 14 dní (bez čtečky ovšem :-) někomu jinému – a po tu dobu ji nebudete moci číst zase 
vy. Je to poněkud legrační, protože pirátování se ale na druhé straně přísně zakazuje. Zatím nemám 
tušení, zda a jak můžete naládovat do ní své vlastní knihy (tj. ty zdarma, jako třeba od nás).  
 
KOBO: je od fy. Indigo z Toronta. Má wifi a USB napojení, stejně velkou diagonálu displeje jako 
Kindle, baterie ale vydrží jen 10 dní čtení (kolik hodin denně můžete číst vám ale výrobci asi 
neřeknou :-). Kapacita je 1000 knih. KOBO má 2.2 milióny knih na prodej, plus časopisy a noviny.  
Spojení je přes Bell Canada a je, jako u Kindle, zdarma (nu není, je to vlastně zahrnuto v ceně knihy, 
že ano :-). Komunikace je možná i přes Apple, Android a BlackBerry a ovšem i PC. Má navíc 
prostor pro zasunovatelnou SD paměť )čip jako u fotokamery, ale 1000 knih normálnímu člověku 
většinou stejně stačí, mě alespoň ano. Navíc vám předem před-ládují zdarma 100 knih z klasiky, 
většinou té, co je i jinak jinde zdarma :-). Podporuje EPUB i PDB (ovšem patrně ne všechny, co si 
tka jen říkají :-)  
 
SONY READER- TOUCH EDICE je novinka, tj, bez tlačítek, jen ťukací. Má to být výhoda a ve 
většině případů asi je. Cena ovšem je daleko větší, takže to asi bude omezovat prodej – snad až na ty, 
co to chtějí jen ze snobství :-). Osobně dávám přednost tlačítkům, kde máte pozitivní pocit, že došlo 
k solidnímu kontaktu. Podle zkušenosti z laptopu, kde je také touchpad, neshledávám už tento tak 
užitečný nebo smrtelně nutný (jen když mi nepracuje myš, haha). Napojení je USB, tedy podobně 
jako KOBE a dovoluje to vkládat i vaše knihy. Podobně jako KINDLE, dovoluje připisovat 
poznámky, ale ne pomocí „klábosnice“, ale zato pomocí „stylusu“, jakým se kdysi psalo na hliněné 
tabulky - ale nesmíte moc tlačit :-). Na mé čtečce to nemám, ale chci-li si dělat poznámky, používám 
raději laptopový Fox Reader, je to tam lépe vidět a mohou si uložit různí verze. Tento model SONY 
má též SD card slot (pro memory kartičku, viz výše).  
 
Čtečka přichází se softvérem už uvnitř, který si nainstalujete do počítače, to pro stahování knih z 
netu a pak ještě z počítače pomocí USB do čtečky. Pro nakupování knih je to sice extra operace, ale 
zato se tam tak dá naládovat vše, co čtečka čte, tedy i knihy zdarma. Jak už jsem psal, SONY umí 
číst obojí: PDB i EPUB, ale pozor s češtinou v EPUB, moje ji nečte. viz Poznámka výše). Také 
Google books, asi největší deposit elektronických knih na světě (hodně jich je zdarma, speciálně těch 
z 19 století, i českých ), teď začíná uvádět u knih obojí formát. Nu on totiž musí - v PDF tam často 
byly jen obrázkové skeny stránek, ty jsou pro čtečku špatně čitelné, zatímco ty nové už digitalizováli 
v EPUB. tam si lehce nastavíte zvětšení), ale hlavně je to výhodné i proto, že jak už jsem řekl, 
konverze mezi těma dvěma (i když jsou oba digitalizované, tj. dají se editovat ve wordprocesoru) je 
sice možná, ale není perfektní a navíc to zabere čas. Tož dlouho tu budeme mít oba formáty. 
Pochopitelně mají své knihy na prodej (tím vlastně vydělají víc než na čtečkách, tu koupíte jen 
jednu :-), tedy celý milión knih, takže se už asi nebude říkat “prodejte mi metr knih“ ale „prodejte mi 
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jeden giga knih“ :-). Do čtečky se jich vejde asi 1200, v papírově formě by to vážilo asi pár 
metráků . . .  
 
Jansan  

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku  
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