
 
 

Číslo 18, vyšlo 15. června 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 zde na netu 
nebo celé stáhnout ve formátu PDF zde: č.17 a číst pomocí čtečky nebo na PC programu ADOBE 
READER, který je ke stažení zdarma na http://get.adobe.com/reader/. 
 
NOVINKA: Zájemcům začínáme zasílat SFingu přímo e-mailem k vám na adresu - jedíné, co je potřeba, abyste nám napsali "ZASÍLEJ". Pokud to napíšete 
příno z adresy, kam ji chcete zasílat, nemusíte psát kam, pokud odjinut, napište nám KAM. 

 
 

Vážení přátelé,
Právě vyšlo naše osmnácté, červnové číslo měsíčníku SF-inga.

 
SHRNUTÍ PRO ČÍSLO 18:

 POSLEDNÍ PRINC V tomto čísle opět pokračujeme v historickém románu o posledním českém 
princi Ruprechtovi Falckém, kapitolou "Marston Mooor". 

 ZÁHADY mají další minidetektivku s otevřeným koncem ("UHODNETE?"), esej EVROPA, 
HARFY A TESLA. a středověkou detektivku BLACK HILL. 

 VM uvádí články ĎÁBLŮV ADVOKÁT, Díl 4. a MAGIE - POHLED ZA HUMNA. 
 SCIFI má scifi povídku TRABLE S CESTOVÁNÍM a ukázku ze scifi románu BIOREIN, INC. 

(který lze stáhnout z naší knihovny) 
 JINÉ mají opět novou puzzzle-šoupačku a další kapitolu z knihy UMÍME LOGICKY MYSLET? 

(díl 11, Alogizmy 8.. konec seriálu bude příště) . 
 Sekce BUX má článek: DRM - MANAGEMENT DIGITÁLNÍCH PRÁV o "zamknutých" 

elektronických knihách. - Nápad ochrany autorských práv není nový (SFinga18) 
 
Je zde pochopitelně i nadále naše knihovna KNIHY 0FF-LINE (sloupec vlevo), kde už je téměř 130 
knih (z toho asi 44 už ve formátu PDF pro čtečky) a níže si můžete hned stáhnout i nové přírůstky. 

 
NOVÉ ČLÁNKY V DETAILU:

 
POSLEDNÍ PRINC: 

Kapitola 5, Marston Moor - Historický román na pokračování o posledním českém princi 
Ruprechtovi Falckém, 
 
ZÁHADY: 

UHODNETE? - aneb Malé detektivky, č.16. 



EVROPA, HARFY A TESLA. - milý doktor zřejmě vytušil z mých otázek nějakou čertovinu 
BLACK HILL. - nazvaný nejspíš podle osamělého černého skaliska 
 
VM = VOJNIČŮV MANUSKRIPT: 

ĎÁBLŮV ADVOKÁT, Díl 4. - zajímavější je ale obsah dopisu, který zde uvádím celý 
MAGIE - POHLED ZA HUMNA. - Po opuštění Cyber space se jen pomalu a těžce vrací 
 
SCIENCE FICTION: 

TRABLE S CESTOVÁNÍM - Barmankou tam byla taková hezká čertice 
BIOREIN,INC. (scifi román, ukázka). - Mělo to oživovat zmrazené boháče z kryptogeneze . . .
 
 
JINÉ: 

HEX15© - naše nová šoupačka 
UMÍME LOGICKY MYSLET? (díl 11, Alogizmy 8. ) 
 
BUX : (čti Books :-) 
DRM - MANAGEMENT DIGITÁLNÍCH PRÁV - Nápad ochrany autorských práv není nový 
 

STARŠÍ ČÍSLA SFINGY JSOU KE STAŽENÍ V ARCHIVECH. Nové číslo je ke stažení na Netu až po 15tém dni v 
daném měsíci. 
Archiv podle čísel: zde, 
Archiv podle článků zde 

NOVÉ PŘÍRŮSTKY KNIH KE STAŽENÍ ( pro čtení prohlížečem (zip) či pro čtečky (PDF): 

 
* ILUZE LÁSKY zip or PDF Milostné básně. Ilustrace jsou též od autora.
* JAVOROVÉ LISTY zip or PDF Eseje z Kanady a o Kanadě (1 díl). 
* JE ME SOUVIENS zip or PDF Vzpomínky na Quebec, milé i ty méně milé. 
* KARNEVAL zip or PDF Soubor článků z časopisu Sbírka básní s autorovými ilustracemi. 
 
Ostatní knihy novinky najdete v sekci NOVINKY vlevo. Formát knih ZIP se čte po odzipování v 
jakémkoliv prohlížeči (browseru), formát PDF pak v Adobe Reader či v digitální čtečce (více detailů v 
sekci INSTRUKCE vlevo anebo v sekci BUX) . Celá naše knihovna je přístupná v sekci KNIHY 
OFF-LINE a knihy ke stažení jsou tam seřazeny abecedně. Že jsou zcela zadarmo, to už také jistě víte. 

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. Připravujeme překlad seriálu Ďáblova advokáta do angličtiny. 
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Tu noc Maurice dlouho nepřicházel. Ruprecht se zmítla na lůžku: bolest byla nesnesitelná. Na 

prsou slyší podivné zvuky a ostrý, řezavý kašel ho dusil bodavou bolestí při každém zakašlání. Napil 

se tedy lektvaru - už se ani nestaral, že mu lékaři říkali, že ho smí brát jen dvakrát denně.

Když se konečně Maurice objevil, Ruprecht ho vítal celkem nevrle: "Kde jsi byl, čekal jsem na tebe 

celou tu dobu a dělal si strach. Nesmíš mě takhle zanedbávat!"

"Ale vždyť tě nezanedbávám, bratře, ale mám také ještě jiné věci na starosti."

 

"A jaké, prosím tě?" zeptal se nechápavě princ.

"Tomu bys nerozuměl. Ale nevyčítej, nevyčítej. Kolik let jsi se o mě nezajímal ty? Třicet?" zeptal se 

Maurice, ale hned dodal: "Ale nebudeme se přece hádat, to jsme přece dělali, jen když jsme byli 

kluci . . ." 

 

MARSTON MOOR.
 

"Máš pravdu," řekl Ruprecht, "my dva 
bratři jsme si z rodiny asi vždy rozuměli 
nejlépe," přitakal Ruprecht. 
"Hlavně proto, že ty jsi byl můj vzor," 
zasměje se Maurice, "stejně jako ve 
válce pro naše kavalíry.
"A teď už nejsem?" zeptá se nejistě 
Ruprecht.
"Ale jsi, to jen v něčem si ale 
nerozumíme, myslím tak, jako jsme si 
rozuměli tehdy. Ty jsi zůstal pořád tím 
rytířem Galahadem, ale já jsem dvůr 
krále Artuše opustil. Vraťme se radši k 
našim vzpomínkám. Roky 1643 a 44 

byly asi vrcholem tvého úspěchu. V červnu dostali nářez puritáni u Roundway Down -"
 
"- ale tehdy jsem tam ani nebyl," brání se Ruprecht a rozkašle se. Chvíli se dusí, ale pak se uklidní a 
pokračuje: "Byla to hlavně tvoje zásluha. Tehdy se naše Hoptonova a Hertfordova armády spojily s 
tvou kavalérií. To ty jsi tehdy vytáhl na pomoc z Oxfordu. Stáli jste proti západní alianci parlamentu, 
vedenou generálem Wallerem. On ten rok neměl moc štěstí a měl ho mít ještě méně. Byl poražen od 
tebe u Ripple Fieldu a tím jsi mu zabránil dobýt Worcester - radši se stáhl. U Chewtonu jsi rozehnal 
polovinu puritánů, ale pak jste byli napadeni a ty sám zraněn a zajat. Naštěstí tě večer Carnarvornova 
kavalérie - to byl ten, co se mnou dobyl Cirencester a pak sloužil pod tebou - po několika neúspěšných 
akcích osvobodila. "



 
"Ano, Earl Carnarvon, zemřel v první bitvě u Newbury," přitakal Maurice. "Byl to statečný voják. 
Waller se stáhl také u Landsdownu, ale ztratili jsme tam Sira Grenvilla, co velel cornwalské pěchotě: 
jeho vojáci na místě posadili na koně jeho patnáctiletého syna a prohlásili ho velitelem. Také Lord 
Hopton tam byl vážně zraněn. když vybuchl zásobovací vůz s prachem a dočasně ho oslepil.
Waller sebral pět tisíc vojáků z Bristolu a pronásledoval nás. Pak připravoval další bitvu, u Roundway 
Down, kde jsme mu to ale pěkně natřeli. To bylo jedno z našich nejlepších vítězství: my měli o 
polovinu slabší kavalérii a prakticky žádnou pěchotu. Já jsem tehdy ujel za noc 45 majlí do Oxfordu, 
jen abych sehnal posily. Sehnal jsem jen 300 lidí a první konvoj se zásobami sice nepřítel ukořistil, ale 
náš Wilmot nám poslal Lorda Byrona s 1500 jezdci na pomoc. 
 
"Slyšel jsem o tom, " přisvědčil Ruprecht, "zastavil jsi tehdy statečně nepřítele, aby se naše pěchota 
dostala bezpečně do města. Ti pak zabarikádovali v Devize ulice a do křoví a lesíků nastražili 
mušketýry. Wilmot se stáhl, chtěl vás nalákat ven z města. Když bitva začala, rozprášili jste jeho levé i 
pravé křídlo, jen jeho početná pěchota se dobře bránila útokům vaší kavalérie. Až když se na obzoru 
objevila posila v podobě naší pěchoty, která hned zaútočila kanóny, nastal zmatek. Zabavili jste tehdy 
Wallerovi dělostřelectvo, veškerou munici i zásoby. Puritánská západní fronta byla zničena.
 

" Poslyš," změnil téma Maurice, kterému se ta chvála najednou zdála nemístnou, " pamatuješ, jak jsi 
královi ukázal své střelecké umění? Strefil jsi se tehdy pistolí do větrného kohouta na věži kostela a on 
se smál, že prý to je jen náhoda. Strefil jsi tedy kohouta i druhou ranou. Na střelbu z pistole to byl 
opravdu skvělý kousek!"
 
"To víš, strýce si člověk nemůže vybírat," řekl Ruprecht a ani se nezachechtal, to aby se znovu 
nerozkašlal. "Já spíše vzpomínám, jak jsem se převlékl za prodavače jablek a šel je prodávat do 
nepřátelského tábora, kde jsem nenápadně vyzvěděl vše, co jsem chtěl vědět. Poslal jsem jim pak 
vzkaz, že doufám, že jim jablka od prince chutnala dobře. " 
 
"Vím, ty jsi je vůbec hodně provokoval: jednou jsi dokonce Essexe vyzval na souboj, jenže on výzvu 
nepřijal. Pěkně jsi jim dráždil jejich ješitnost, jen co je pravda. Jejich pisálkové pamfletů z tebe pak 
udělali 'krvavého prince', až jsi musel vydat prohlášení, ve kterém jsi ty pomluvy odmítal. Pokud vím, 
pomstil jsi se jen v Nantwichi, to když parlament nechal dvanáct tvých irských vojáků pověsit - dal jsi 
na oplátku pověsit dvanáct zajatých puritánů a třináctého poslal zpět se vzkazem, že to příště to budou 
dva za jednoho. Okamžitě s tím přestali, bylo to ostatně proti všem pravidlům války. Ty jsi byl 
vždycky voják - gentleman.
Jednou jste oblehli jedno puritánské panství, kde se bránila manželka člena parlamentu, paní 
Purefoyová, s osmi sluhy. Sama jim nabíjela muškety a hned při prvním útoku ti zastřelili tři oficíry a 
hodně vojáků. Teprve později se ta statečná žena vzdala a jsi ji i její sluhy nejen propustil, ale ještě jsi 
nařídil, aby její panství vojáci neplundrovali a nikomu se nemstili. Sám jsi jednou mečem ztloukl 
vojáky, kteří navzdory tvému rozkazu rabovali v dobitém městě. A nepřátelští vojevůdci na rozdíl od 
pamfletistů dobře znali pravdu - proto nám ostatně po pádu Bristolu umožnili beztrestný odchod do 
ciziny - ale to předbíhám . . ."
"Ano, to bylo daleko později," namítl Ruprecht. "Ale nejen pisálkové pamfletů, ale anii naši mi 
nepřáli, někteří mě i nenáviděli. Ze závisti, z ješitnosti, co já vím.
 
"Víš, kdo byl tvým největším nepřítelem mezi našinci?" zeptal se Maurice. "Královna Henrietta Maria. 
Byla to její žárlivost. Ještě když jsi jako hoch navštívil Anglii, snažila se tě převést na katolicizmus. 
Později, to už za války - to když jsi ji doprovázel přes moře nebo jako doprovod, když vezla střibro 



královi - jsi nebyl asi příliš podbízívý, jako byl třeba Digby a jiní. 
Ten byl ostatně oblíbencem i krále. Teta Henrietta asi nejvíc nenáviděla tvůj vliv na krále. Předtím ji 
poslouchal na slovo a najednou ve vojenství dával za pravdu víc tobě. A ona mu přitom sháněla 
potřebné peníze a zbraně! Která královna by to dokázala! Musela opět získat svůj vliv. Obklopila se 
neschopnými lichotníky a ovládala tak i velkou část vojenské rady. Ti pak blokovali jakékoliv tvoje 
návrhy. A výsledek se dostavil . . ."
 
"Věděl jsem to, ale nemohl jsem nic dělat. Bylo jich mnoho a já neměl čas utíkat za ní do Oxfordu a 
pořád se jí dvořit. Měl jsem jiné starosti."
 

"Máš pravdu. Ale ještě předtím přišly tvé slavné okamžiky. Král se rozhodl k zajištění spojení mezi 
západní Anglií, kde měl silnou armádu a Oxfordem, který se stal dočasně jeho sídlem. A zatímco Lord 
Hertford a já jsme zabrali Bath, ty jsi vytáhl od Oxfordu jiným směrem. Ještě než jsme odehnali 
puritány od Gainsborough - Cromwell tehdy kryl jejich ústup - už 23 července jsi zaútočil na Bristol, 
druhé největší město v Anglii a pro nás velmi důležitý přístav. Teda hlavně proto, že námořnictvo 
ztratil král už na začátku války a to prakticky bez boje. A Bristol i ostatní přístavy ovládali puritáni. 
Město dobyl rok předtím Essex a v únoru se pak stal guvernérem plukovník Fiennes, který se snažil 
město opevnit. Měl sice 100 těžkých děl, ale zato jen 2000 vojáků. 
Já jsem se s tebou spojil do jihu. Ty jsi měl jen osm děl, a příliš malé ráže na nějaké obléhání. Hned 
druhý den po příchodu jsi parádoval celou svou armádu před hradbami města a drze jsi vyzval 
Fiennese, aby se vzdal, což on pochopitelně musel odmítnout. Za dva dny nato jsi zaútočil, ale příkop 
byl hluboký, bylo třeba jej zaházet a se žebříky slézat hradby. Jenže tam nás hned uvítala střelba. Na 
velké podminování nebyl čas a severní bránu se nepodařilo petardou vyhodit do vzduchu. Tehdy 
dokonce zastřelili pod tebou tvého koně - ty jsi musel být pořád všude, pamatuješ?"
 
"Naštěstí se ale našlo místo u Brandon Hillu, které nebylo kryto střelbou, já to objevila hned jsme tam 
zasáhli. Ty jsi běhal od jedné jednotky ke druhé a lhal jsi jim, že už jsem ve městě, " zasmál se 
Ruprecht. "Teprve později jsme se skutečně dostali mezi první a druhou hradbu, vylámali otvory v té 
první a už se naše vojsko hrnulo do města, s druhou polovinou tvých cornwalských, kterých tam také 
hodně padlo. Brzo nato už opravdu Fiennes žádal o klid zbraní - docházela mu munice a nálada mezi 
obyvateli Bristolu byla pro kapitulaci. S tím jsem souhlasil, dokonce jsem je nechal v klidu odejít z 
města i s prapory , ovšem beze zbraní, munice a děl. Fiennes byl pak v Londýně zatčen a odsouzen pro 
neschopnost k smrti, Essex ho ale omilostnil - věděl, že se nedalo nic dělat. Jak jinak se zachoval 
později král ke mně!"
 
"Bristol byl opravdu jedno z nejdůležitějších vítězství pro královu stranu, jakési naše rodinné 
vítězství," zachechtal se Maurice. "Také jsme se s tím před ostatními netajili. Bristol je jeden z 
největších přístavů Anglie, Navíc měl i malou flotilu lodí a jeho muniční manifaktůry pak pro nás 
vyráběly třista mušket týdně. Ty jsi se stal guvernérem Bristolu; sice dost malá odměna, ale zato ti o to 
víc znepřátelila mnohé závistivce. Už předtím jsi byl králem jmenován vévodou z Cumberlandu a 
Earlem z Holdernessu a pak na začátku roku 1644 tě jmenoval velitelem celého Walesu. Nejvíc se po 
Bristolu naštval markýz Hertford, který si na místo guvernéra dělal zuby - i když se sám o nic 
nezasloužil. Místo toho ho jen povolali zpět ke dvoru a udělali kancléřem oxfordské univerzity. 
odtamtud ti pak jen škodil. Ano, to byl ten, co si vzal Essexovu sestru Frances, ale sám stál na straně 
krále. 
V tom směru mu byl věrný až do smrti - teda do královy smrti: postavil se za krále v době soudu a 
žádal jeho svobodu. Jaká ironie: namísto toho mu jen dali zařizování králova pohřbu! Já jsem se v té 
době po Hertfordovi stal hlavním velitelem západní armády, kam mě hned poslali dobýt Dorset a 



Devon. Ty jsi pak s králem a Patrickem Ruthvenem, tehdy už lordem Forthem, vytáhli na Gloucester, 
poslední překážku mezi Bristolem a námi. Ruthven byl skotským veterán, co sloužil už jako generál 
pod Gustavem Adolfem a u Edgehillu převzal místo vrchního velitele po odstoupivším Lindsey. 
 
"Já jsem ovšem tehdy navrhoval hned zaútočit," vzal si slovo Ruprecht. "Věděl jsem, že město mělo 
málo munice i vojáků, ale kdepak, strýc dal přednost dlouhému obléhání, kde jsme jen ztráceli vojáky 
a to díky kanonádě puritánů a jejich nočním útokům. Zatím se jim připravovala pomoc z Londýna a 
když přišla, král dal rozkaz ke stáhnutí - jako obvykle. Králův guvernér v Irsku, markýz z Ormondu, 
zatím vyjednal mír s irskými povstalci a už v listopadu nám poslal na pomoc tisíce Irů, které jsem 
naverboval pro svou severní kampaň. Tu jsem plánoval na pomoc markýzovi z Newcastlu, kterého 
zatím začali obtěžovat Skotové, se kterými parlament uzavřel dohodu. Od jihu jsme ale puritány 
zastavili, takže severní Wales byl náš."
 

"Já měl Iry rád," odbočil Maurice, " ty jejich veselé pijácké a námořnické písně, ale tebe bych typoval 
spíš na skotské melodie, ne? Takové ty jejich smutné balady - "
"- co měly krásné melodie, až to srdce rvalo," zavzpomínal Ruprecht.
"Máš pravdu, my Němci jsme hodně sentimentální. Já měl radši irský humor, někdy až dětský, ale 
vždy s dobrou náladou, stejně jako irská whiskey. Ty bys ale dával přednost skotské, ta není tak jemná, 
co?" zažertoval jeho bratr. 
"Nevím," přiznal Ruprecht, "ale nic se nedá srovnat s rýnským vínem."
"V tom s tebou souhlasím, i když jsem si později, v Karibiku, zvykl i na jamaiský rum," zachechtal se 
Maurice. "Jistě, od Gloucestru jste se stáhli. Essex ho sice zabral, ale pak se musel se zbytkem armády 
vrátit do Londýna a kdyby se ho tehdy cestou podařilo porazit, bylo by hlavní město bez obrany. Essex 
nás pak oklamal - postavil sice most přes řeku Severn, ale vyrazil jinudy, přes Newbury. Zpomalilo ho 
ovšem stěhování jeho těžké artilerie a tak, když se zdržel přechodem jiné řeky, Kenneth, ty jsi zatím 
obsadil město Newbury sám. Essexovi nezbylo než přijmout bitvu, to byla ta první ze dvou, druhá 
přišla až za rok." 
 
"Tam jsme se snažili celý den rozbít puritánskou pozici, ale marně: ani vzájemná kanonáda, snad 
nejsilnější z celé války, nic nezměnila. Druhý den jsem chtěl sice pokračovat, ale nezbylo už moc 
munice a král opět nařídil se stáhnout. To mu šlo vždycky nejlíp," zasmál se Ruprecht a opět se 
rozkašlal. 
 
"A puritáni se zatím stáhli a nerušeně pokračovali zpět do Londýna. Ty jsi je sice pronásledoval, ale k 
bitvě už nedošlo. A tehdy jejich lord Stapleton vyjel až k tobě, zamířil ti do tváře a zmáčkl spoušť, ale 
pistole selhala. Ta jeho zbabělost ti tehdy nestála ani za posměch, to chápu. Jindy tě podobný blázen 
střelil zblízka, ale jen do krunýře - hned vedle místa, kam zbrojíř střílí zkušební ránu, aby potvrdil 
dobrou kvalitu pancíře. Vůbec jsi měl vždy štěstí, rozhodně víc než já." postěžoval si Maurice. 

"Máš pravdu, měl jsem asi nějakého strážného anděla, ale musíš uznat, že se uměl náramně činit," 
usmál se jeho bratr. "Rozhodně takového asi neměl onen puritánský mušketýr, kterému se vzňalo 
všech dvanáct nábojnic na jeho bandalíru - pamatuješ, říkalo se jim 'dvanáct apoštolů'. 
Ztratili jsme tehdy dost dobrých oficírů, u Bristolu i Newbury. Na severu zatím Cavendish dobyl 
Newark a parlament na něj poslal genwrála Ballarda s šesti tisíci vojáky. Newark nedobyli a Lord 
Cavendish - od roku 1643 jmenovaný markýzem z Newcastelu - zatím odtamtud vyrazil a dobyl 
puritánský Gratham. To už se parlament obával, že Newcastlova armáda potáhne dál na jih a spojí se s 
králem a hned poslal proti Newarku Lorda Willougbyho. Královští ale vyrazili k protiútoku a jen 
Cromwellova kavalérie zabránila debaklu. Willougby odtáhl a a Newark pak zůstal v rukou royalistů 



po celou dobu války."
 
"Ano, ale Willoughy pořád dál napadal Newcastlovy spojovací linie," upřesnil to Maurice. Dobyl 
Gainsborough a v bitvě s Newcastlem , který je napadl, rozehnal jeho kavalérii. Když to vypadalo, že 
naši prohrají, Newcastle poslal do boje svoje rezervy, aby napadly puritány zezadu. Cromwell to ale 
tušil, nechal je přejet kolem a pak je sám napadl zezadu. Už tehdy se ukázaly Cromwellovy zhoubné 
taktiky. Willoughby se stáhl zpět do Bostonu, kam mu parlament poslal jako posilu Lorda Manchestra. 
S tím se pak spojil Sir Fairfax se svou armádou. Pod ním sloužil i Cromwell a začalo to vypadat pro 
Newcastla zle. A když po bitvě u Winceby ztratil velkou část své armády, stáhl se do Yorku, severního 
centra royalistů. Brzo tam byl ale obklíčen: ze severu a jihu Skoty, z východu Fairfaxem. Kolem Yorku 
se shromáždilo kolem 25 tisíc puritánů. Také se už tehdy začalo veřejně mluvit o sesazení krále. 
 
Newcastle mu posílal zoufalé vzkazy a pak ti král nařídil, abys mu vytáhl na pomoc. A tak začala tvoje 
slavná 'Severní kampaň', řada vítězství, jaká neměla v té valce obdoby - tedy rozhodne ne na naší 
straně," zasmál se Maurice. "Já jsem byl ponechán hájit západní frontu, takže jsem neměl to štěstí být s 
tebou a ty jsi už v polovici května 1644 spěchal na sever. Začal jsi se třemi regimenty, za týden se k 
tobě přidal Byron se čtyřmi a za dva dny jste dobyli Stockport. Další byl na řadě Bolton, středisko 
neúprosných puritánů se čtyřmi tisíci vojáky. Byl dobyt už na druhý útok, přičemž zahynulo tisíc 
fanatiků, nejen vojáků, ale i měšťanů, kteří se chopili zbraně. Tvoje vojáky totiž naštvalo, že nepřítel 
pověsil na hradbách irského zajatce. We Winganu ti naopak házeli květy na cestu a později se k tobě 
připojili Goring a Lucas se svou kavalérií v počtu pěti tisíc." 
 

"Ano, patřil nám pak celý Lancashire," přitakal Ruprecht, "kromě Manchesteru a Liverpoolu. 
Manchesteru jsme se vyhnuli už před Boltonem, ale Liverpool se zdál lehčím cílem a také by to byl 
další přístav, tentokrát vhodný pro vylodění vojáků z Irska. Velitel města sice odmítl mou nabídku, ale 
v šeru noci tajně evakuoval z města část posádky po moři. Druhý den ráno jsme Liverpool dobyli. 
Následoval Lathom, Preston, Skipton, Denton Hall, Knaresborough."
 
"Lathom house! Tam se přece bránila naše Charlotta de la Tremoille, hraběnka z Derby, jen se třemi 
sty obránců proti přesile plukovníka Rigbyho. Vzdorovala celých 18 měsíců. Hrad měl vodní příkop a 
byl tak vysoko, že obsluha nepřátelských děl byla zcela vystavena střelbě z mušket. Nakonec Rigby dal 
přitáhnout hmoždíř a začal pomalu prolamovat hradby. Hraběnka přesto odmítla jeho ultimatum, s tím, 
že raději hrad zapálí a zemře se svými dětmi. Přišel jsi dva dny nato, právě včas: Rigby utekl a když jsi 
ho dohonil, pobil jsi ho tak dokonale, že jsi ukořistil 32 jeho praporů a pak jsi je v kleče prezentoval 
jako dar statečné hraběnce."
 
"Na kolenou?" divil se Ruprecht. "To si už nepamatuji. Vím jen, že v Dentonu jsme obsadili dům, 
který patřil našemu nepříteli, generálu Fairfaxovi. Na stěně tam měli fotografie dvou Fairfaxů, 
Williama a Johna, kteří padli při hájení naší Falce proti císařským. Měl jsem smíšené pocity, to mi věř. 
Dům jsem pochopitelně ušetřil - i jeho obyvatelé generálovi Fairfaxovi potvrdili naše ohleduplné 
jednání. 
Ale čekal nás ještě cíl naší cesty, York. Bylo nás už sice patnáct tisíc, ale nepřítel měl pořád ještě 
daleko více vojáků. Čtrnáct mil od Yorku jsem několika úhybnými manévry oklamal nepřítele a 
velkým obchvatem, 22 mil dlouhým, překročil dvě řeky a u té třetí, Ouse, jsme pobili strážní jednotku 
dragounů, hlídající tam stojící most. Tím jsem si zajistil jedinou nezablokovanou cestu do Yorku. 
Překvapení nepřátelé zrušili obléhání města a Manchester, Fairfax i Leven pak soustředili svá vojska 
kolem Marston Mooru. 
Newcastle mi honem poslal děkovný dopis, na který jsem mu odpověděl, aby byl ráno s jeho posádkou 



připraven k bitvě. To se mu nelíbilo, znělo to jako rozkaz, asi se urazil. Váhal, navíc s výmluvou, že 
bychom měli počkat na pomoc od krále. Já jsem ale věděl, že nám žádnou pomoc poslat nemůže, sám 
by ji potřeboval. Král mi o tom totiž napsal ve svém dopise, že je v zoufalé situaci a dával mi rozkaz 
zaútočit za každou cenu. Potřebovali jsme ještě jedno velké, rozhodující vítězství na severu. Mám 
dojem, že ho k tomu, aby na mě tlačil, navedli jeho rádci, možná sama královna. "
 
"Vím, ten jeho dopis jsi ale nikomu nikdy neukázal, jen mně. Proč ne, prosím tě?" zeptal se jeho bratr.
"Nechtěl jsem, aby ho vinili za tu prohru, vzal jsem to na sebe, chápeš?"
"Moc ne. Udělal bys to i nyní, kdy víš, jak se ti později zle odplatil?"
"Nevím, ale to je celkem jedno. Kdyby k bitvě nedošlo, spojené puritánské armády by porazily 
Newcastla, dál táhly na krále a to by byl stejně konec. Už je to pryč, jen ten dopis mám zde schovaný - 
spatří světlo světa až po mé smrti. A pak přišla ta bitva. "
 

"No ano, Marston Moor!" vykřikl Maurice. "Bylo to 2 července 1644. Puritáni nejprve mysleli, že 
chceš táhnout na jih, ale brzo narazili na tvůj předvoj a rozhodli se raději bojovat, než aby byli tebou 
napadeni cestou do Londýna zezadu. To už bylo jasné, že k bitvě musí dojít tak jako tak. Newcastle byl 
u tebe až před polednem, a jeho generál James King - jinak tedˇ už Lord Eythin - dokonce přitáhl s 
pěchotou až ve čtyři odpoledne. Prý jim nejprve musel zaplatit žold. 
Puritáni se zatím stačili regrupovat. Jejich hlavní velitel, Skot Alexander Leslie, jinak též lord Leven, 
obsadil jejich levé křídlo kavalérií Olivera Cromwella, tehdy už generála. Spolu se Levenovými Skoty 
jich bylo čtyři tisíce. V centru měli přes deset tisíc pěšáků, napravo pak Fairfax s 5000 kavaleristy. 
Proti Cromvellovi jsme měli Byrona a jen dva a půl tisíce kavaleristů, a to i s Johnem Hurry, který 
tehdy ještě bojoval na naší straně," zasmál se Maurice. "A v centru už ani nevím kolik vojáků a 
mušketýrů, rozhodně daleko méně než deset tisíc, co měl nepřítel. Zčásti to byli nově naverbovaní, 
zbytek byla Kingova opožděná pěchota a na levém křídle 2000 kavaleristů a mušketýrů pod Goringem. 
Ty jsi byl hlavním velitelem a hned jsi se ptal, zda je mezi nepřáteli i Cromwell. Už tehdy jsi chápal, 
kdo je z nich nejnebezpečnější. Pak došlo k neshodě: ty jsi byl naštvaný na Newcastla, že chtěl odklad 
a pak hlavně na Kinga, že přišel pozdě a zkazil ti tvoji strategii překvapení. King navíc otevřeně 
kritizoval tvůj plán - ano, ten samý veterán King, který tě zbaběle opustil tehdy ve Falci a císařští tě 
pak zajali a zavřeli v Linci. Vůbec lze o jeho věrnosti silně pochybovat, dříve sloučil pod Levenem a 
teď bojoval, sám Skot, proti jeho Skotům. 
 
Tím se ztratil další čas a bitvu byla odložena. Ne tak nepřítel.:Leven zahájil překvapivý útok. To už 
bylo půl osmé večer a překvapený Byron, ač neměl opouštět svou pozici, hnal své vojáky do 
protiútoku, na který hned reagoval Cromwell. Královští se navíc dostali do rány vlastním mušketýrům, 
kteří je nemohli ochránit. Navíc se spustil prudký déšť a uhasil mnohým našim mušketýrům zápalnice. 
Ne tak cromwellovcům, vzpomeň na jeho známý výrok: "Věřte v Boha, ale držte si prach v suchu". 
Obě strany poslaly na pomoc rezervy. Cromwell byl lehce zraněn, ale za ním jedoucí Leslie obrátil 
naše pravé křídlo na útěk. Ty jsi vyjel našim na pomoc, ale zastřelili pod tebou koně. Tím jsi byl 
oddělen od své gardy i od bitvy. Byl jsi najednou jen pěší a musel ses schovat v poli. To ti pak dlouho 
vyčítali. . ."
 
"Nebudu se obhajovat: měl jsem se nechat zajmout nebo se probojovat sám těmi stovkami vojáků ke 
svým? Vždyť i jejich Thomas Fairfax si raději strhl distinkce, aby nebyl poznán. A to nebyl odloučen 
od svých," zachechtal se potichu Rupert. Byl rozhovorem víc a víc unaven, ale přestat nechtěl: ty 
vzpomínky mu oživovalo to, s čím se nikdy nesmířil. Ano, udělal tam pár chyb, dnes už to ví. Velkých 
chyb, jako že se nechal přemluvit k odkladu. Napil se lektvaru a povzbudil bratra k hovoru. 
 



"Ano, Fairfax byl obklopen svými, byl jen pod nátlakem Goringovy kavalérie a ještě se mu podařilo i s 
Levenem utéct," pokračoval Maurice. "Tam na druhém křídle se nám ze začátku vedlo lépe, 
Fairfaxovu kavalérii i Skoty jsme tam zahnali. I Manchester musel ustoupit a to už si u všichni mysleli, 
že prohráli. V centru ale zaútočila Levenova pěchota a ukořistila naše kanóny, zatímco jejich dva 
skotské regimenty statečně držely svou pozici. Manchester se vrátil, Cromwell zaútočil podruhé a jako 
obvykle, napadl Goringa zezadu. Také jejich pěchota se vzpamatovala. 
Ztratili jsme obě křídla a pak i střed; ztratili jsme celou bitvu. Bitvu, snad největší v té válce, bitvu, kde 
bojovalo pět armád a která trvala jen dvě hodiny. Byla to první opravdu velká porážka, velká a 
kompletní. Na naší straně bylo čtyři tisíce zabitých, na jejich jen asi třista. Bitvu jim zcela jasně vyhrál 
Cromwell. Za dva týdny padl náš York a s ním navždy i králova moc v severní Anglii. 
 
Královnina kamarila pochopitelně dávala za vše vinu jen tobě a ani král, který dobře věděl, že to 
zavinil jeho dopis, v němž ti k bitvě dal přímo rozkaz, ani náš pan král se tě nezastal. Za porážku 
ovšem mohl hlavně King a částečně i Newcastle. Věděli to a oba rychle zmizeli."
 

"Ovšem," přisvědčil Ruprecht, "Byl to King, který poradil po bitvě Newcastlovi, aby s ním utekl do 
ciziny. Sám se pak usadil ve Švédsku a odtamtud mi tehdy napsal dopis, kde se chtěl očistit z nařčení, 
že je zrádce. Mladý král Karel II - tehdy ještě v exilu - Kingovi sice svěřil v roce 1650 invazi do 
Skotska, ale King ze Švédska už ani paty nevytáhl a žil tam až do smrti. Asi se bál. Zemřel dva roky 
potom. 
Newcastla nezachránilo ani to, že jeho bělokabátníci bojovali v bitvě skoro do posledního muže - 
slyšel jsem, že jich zbylo jen třicet. Po bitvě hned dobrovolně rezignoval ze své pozice velitele 
severních armád. Odešel do Hamburku a později do Paříže, kde se zdržoval u dvora ovdovělé královny 
Henrietty. V roce 1660 se s mladým králem vrátil do Anglie a z markýze se stal vévodou. Dostal to 
hlavně za finanční pomoc, kterou poskytoval Karlovi staršímu i mladšímu, spíše než za jeho vojenské 
zásluhy. Neměl ostatně talent ani srdce vojáka; o jeho předešlé úspěchy se zasloužili jen jeho oficíři. 
Peníze, které králi půjčil, už nikdy neuviděl. I tak jich nikdy nebylo dost, protože bitvy sice vyhrávají 
vojevůdci, ale války zase jen peníze. Zemřel před šesti lety a pochovali ho ve Westminster Abbey. A já 
proti tomu ani nebyl, i když se tam možná potkáme," dodal Ruprecht a ušklíbl se.
 
" Největší ztrátou pro tebe ale byl tvůj bílý pudl Boy, co jsi dostal ještě v Linci, byl to tma tehdy tvůj 
jediný kamarád," připomenul Maurice. "Boy se zúčastnil každé tvé bitvy, takže jsme mu my kavalíři 
říkali "generál Boy". Puritáni ho nenáviděli a dokonce tvrdili, že je to tvůj "ďábel". V této bitvě nyl 
sice uvázán, ale nějak se vyprostil a běžel tě bránit. Přitom se nějak zamotal pod kopyta koní a jeho 
statečné srdce dotlouklo přímo tam, na bitevním poli. Bylo to pro některé našince znamení toho, že od 
toho okamžiku se začíná vše obracet proti nám. Možná i pro tebe?" 
 
Ale to už ho Ruprecht neslyšel - lektvar konečně zabral a on usnul. 
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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 případy, na které 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.15): 

Lékař zřejmě zjistil, že "utopený" neměl vodu v plicích, musel tedy zemřít ještě předtím, než spadl do 

vody, ale protože na sobě neměl žádné zranění, nešlo tedy asi ani o vraždu, leda že by ho někdo otrávil. 

Nešlo ale asi ani o sebevraždu - opět s výjimkou otrávení. Smrt otravou se ale většinou vyznačuje 

křečemi, takže obličej mrtvého či jiné znaky by otravu naznačily. Podobně kdyby byl uštknut, našlo by 

se zranění. 

 

Nejspíše tedy šlo o nějaký zdravotní problém, patrně srdeční záchvat či mozkovou mrtvici. Ale i to by 

asi bylo nápadné, podobně jako smrt udušením a o tom lékař - patrně zkušený - nic neřekl. Nelze tedy 

přesně určit příčinu smrti, pokud se neprovede detailní pitva. Rozhodně se ale dá už předem asi 

vyloučit násilná vražda. To by teda vylučovalo i to, že Járu stáhl do vody vodník . . .:-). 

 

VRAŽDA V KANADĚ. 
 

"Pane detektive, nemohl byste nám pomoci? Máme jeden takový případ z Kanady a vypadá to na 

vraždu. Nějaký Karel Došel si tam zajel na dovolenou a zmrznul," zavedl hovor strážmistr. 

"Tak došel nebo zajel?" zažertoval detektiv.

"Obojí, pane Příhoda, ale vy jistě víte, jak to myslím," durdil se Doufal.

 

"Tak především: já beru jen místní případy," řekl Příhoda."Navíc Kanadu neznám, ale vím, že se tam 

nejezdí na dovolenou v zimě a už vůbec ne zmrznout. Na to stačí zajet do Krkonoš nebo i někam jinam 

blíž," namítl Příhoda. 

"Ale on tam nejel spáchat sebevraždu, on tam jel na ryby," vysvětloval Doufal. "On totiž slyšel, že se 

tam loví ryby i v zimě, a to tak, že si vyjedete autem na zamrzlé jezero, sedí se tam v jakési budce na 

ledu, která nemá podlahu a uprostřed je díra. Tam se hodí šňůra a zatím se sedí u kamínek a čeká se na 

oběť." 

 

"Počkejte, to to nějak pletete, obětí přece byl on. Nebo že by to byla ta ryba?" dobíral si detektiv 

Doufala. 

"No oběť - teda ta ryba - tam žádná nebyla; nic nechytil. Obětí byl právě Došel, našli ho tam 

zmrzlého," vysvětloval strážmistr. 

"A co dělal?" zeptal se Příhoda. 

"No on byl účetní, ale co to má s tím společného?" divil se strážmistr.



 

"Ale ne, "zasmál se detektiv, "já myslím, co dělal, že zmrznul."

"No asi nic, jen tak seděl a čekal, až zmrzne," odpověděl stále ještě nechápavý Doufal.

"No dobře, tak to asi byla jen sebevražda, ne? Ačkoliv účetní se nezabíjejí v Kanadě, ti utíkají s penězi 

do Argentiny," zachechtal se Příhoda. 

 

"On tam nechal dopis, že tam asi zmrzne, pokud mu rychle nepřijde někdo na pomoc. To nevypadalo 

jako dopis na rozloučenou a ani nenapsal, že by se pro něco trápil, navíc tolik, že by se pro to zabil 

takovou drsnou smrtí. Víme, že si předtím topil, až vytopil naftu v kamínkách, pak se zabalil do deky a 

čekal na pomoc. Ale nikdo nepřicházel, tak zmrzl. On totiž byl o holi, špatně chodil a věděl, že by 

stejně daleko nedošel - a to jezero bylo dost vzdálené od civilizace."

"A on neměl mobil? " divil se detektiv. 

"|Neměl a ani autem odjet nemohl, " přitakal Doufal. 

"To je ale nepořádek, pane strážmistr: Neměl mobil, neměl dost nafty do kamínek, nikomu ani neřekl 

kam jde - ještě řekněte, že neměl ani benzin v autě," divil se Příhoda. 

 

"No právě, to je ta záhada, on benzin měl, ale měl vybitou baterku."

"Ale to je v Kanadě běžné, to se stává často, přijde trochu mrazu a baterka ztratí náboj. Ale stačí jen 

nastartovat a za pár minut je dobitá. Proto mají auta alternátor, či jak se nesprávně říká, dynamo. Ale ta 

se už dnes nedělají. " "Jenže auto se startuje baterií a když ta je vybitá, tak nic nepomůže, " vysvětlil, 

celkem zbytečně, strážmistr. 

 

"To máte pravdu. A on byl v té Kanadě sám?" zeptal se detektiv. 

"Ne, byl tam s manželkou, návštěvou u přítele, nějakého Pavla Hovorky. který už tam žije deset let a 

pozval je. A lidé z Hrdlořez, kde Karel žije - teda žil - nám říkali, že ten jeho přítel kdysi, před lety, to 

ještě když žil v Čechách, chodil s jeho nynější paní. No ona tehdy ještě nebyla vůbec paní. Chtěl si ji 

vzít, ale ona měla radši Karlíka. Ta ovšem tam s Karlíkem na rybách nebyla, místo toho šla do 

supermárketu - a má dobré alibi. Jenže mně se nelíní ta vybitá baterka." 

 

"Mě také ne, pane strážmistře, ale co naděláme," povzdychl naoko vážně detektiv. "batwerky se někdy 

vybíjejí. Ale ještě víc se mi nelíbí, že ta paní ani ten přítel nevěděli, kam Došel jel a to, že on neměl s 

sebou mobil. Jak se říká, stará láska nerezaví, třeba se jí zase začal ten Pavel víc líbit a dohodli se - Ale 

to je asi nesmysl, důkazy pro vraždu žádné nejsou, ne?"

"Jenže naši kolegové v Kanadě něco tušili, tak vymontovali alternátor, ale ten byl v pořádku a vyndali i 

baterku a když ji nabili, tak ta pak byla také v pořádku. A byla zcela nová, asi měsíc stará," namítl 

Doufal.

"No jo, ono se říká, že "mountie" - to je policajt z kanadské jízdní - prý nakonec vždy dostane svého 

muže. V tomto případě asi mysleli odborníka," zasmál se Příhoda.

 

"Jak to myslíte, pane detektive,?" zeptal se nechápavě Příhoda.

"Protože ti ostří hoši tam asi navždy zkazili možnost, aby se zjistilo, zda to byla vražda či jen neštěstí z 

nedbalosti či nezkušenosti," odpověděl detektiv a odcházel, pískaje si melodii trampské písně "Třista 

mil je do Fort Adamsonu, možná, že i ještě víc" . . . 

 

Řešení přineseme příště, spolu s další minidetektivkou. 

Ulož tuto stránku    Vytiskni tuto stránku 
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Poznámka překladatele: původní text z kterého jsem vycházel, je napsán v angličtině 16. století a 

proto jsem některé části překládal dosti volně, aby byl děj srozumitelnější moderním čtenářům. Také 

text šifry v původním znění by byl pro naše čtenáře nezajímavý a možná i nesrozumitelný a tak jsem 

připravil český ekvivalent, ve kterém jsem se ale snažil zachovat ducha původní předlohy. Pro 

případné zájemce je originál uložen v National Library Glasgow. 
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Když sir Roger Bacon dosáhl zralého věku, přestal cestovat a vrátil se natrvalo do svého rodného sídla. 
Zde byl hojně vyhledáván společností, protože poznal mnoho zemí a prožil v nich i četná 
dobrodružství. Byl dobrým hostitelem i vyprávěčem, vždy však velmi skrovný, co se týče svých 
nesporných zásluh, které sám náš Svatý otec nejednou ocenil.
 
Tehdy já, knihovník, jsem pojal úmysl jeho vyprávění sepsati, aby tak i budoucí generace mohly z nich 
čerpat nejen zábavu, ale i poučení. Sir Bacon souhlasil a tak jsme pak spolu strávili nejeden večer, 
osvěžujíc se jiskřivým španělským vínem, kterého měl hojnou zásobu ve svých sklepích. Zde vám 
předkládám jeden z jeho příběhů:
 

Kapitola I. Vypráví sir Roger Bacon.
 

Jako mladý muž jsem byl velmi nepokojného ducha a 
pobyt v rodném domě se mi zdál být nudným. Využil 
jsem tedy nabídky stát se královským kurýrem i přes 
odpor mého otce, který namítal, že pro šlechtice je to 
velmi nedůstojné postavení. Trávil jsem tak mnoho 
času v sedle svého koně na cestách. Jedním z míst, 
kterým jsem často projížděl, byl hostinec Black Hill 
nazvaný nejspíš podle osamělého černého skaliska 
trčícího jako hrozící prst z jinak rovinaté krajiny. 
Podle pověsti ho sem kdysi v dávných dobách zasadil 
sám velký kouzelník Merlin.
 
Prostorný dům byl ze tří stran uzavřen budovami. V 
jedné byl hostinec, kde si cestující mohli odpočinout. 
V druhé byly zřízeny stáje, třetí pak byla hospodářská 
budova. Ten den, když jsem tam přijel, předal jsem 

svého koně stájníkovi a protože jsem vždy dával přednost posezení pod širým nebem, usadil jsem se 
venku na prostou lavici a pozoroval okolí.
 



Na prostorném dvoře stál vůz připravený vyjeti, ale cestující sedící v šenku se k odjezdu neměli. Hojně 
popíjeli, hráli v kostky, hádajíce se halasně o každý vrh. Byli sice pěkně oblečení, ale mravů velmi 
neurvalých. Po ukončení každého kola, musel ten kdo prohrál, koupit ostatním další várku alkoholu a 
tak jejich hádky a křik nabývaly na intenzitě. Hospodský, malý šlachovitý mužík se je vůbec neodvážil 
napomenout. Vytušil jsem, že z toho nemůže vzniknout nic dobrého. 
 
Vozkovi nakonec došla trpělivost, seskočil z kozlíku a nasupeně dusal dovnitř, ale na jeho dotaz, 
kdyže se pánové uráčí nastoupit, se mu dostalo jen spršky nadávek. Vyběhl ven, skočil na kozlík a 
pobídl koně tak prudce bičem, že ze dvora vyrazili tryskem, přičemž jen o kousek minuli nového 
přijíždějícího hosta.
 
I když se zdálo, že ti uvnitř jsou plně zaujati svou hrou a rozmíškami, přeci jen nejspíš zaznamenali 
příjezd tohoto muže na skvostném arabském hřebci. Mladý muž statné postavy měl dlouhé vlasy, 
pečlivě zastřižený knírek a jeho bohaté oblečení jasně prozrazovalo, že jde o šlechtice. Sám také 
odvedl svého koně do stáje a pak se podobně jako já posadil venku. Ihned také si povšiml té hlasné 
chásky uvnitř hostince a na jeho tváři byly vidět obavy. To už se ale jeden z těch opilců vydal poněkud 
vratkým krokem ven, držíc přitom v nejisté ruce sklenku pálenky. Zastavil se ve dveřích, otočil se na 
své druhy a klokotavě zahalekal: „ A heleme kohopak tu máme? Mladý Tom Greenship si vyjel na 
výlet.“
 
Bylo to jasná provokace, ale mládenec na sobě nedal nic znát, což opilce přimělo k tomu, že se 
připotácel až těsně k němu a pokračoval: „ Copak to piješ? Pivo? Možná by bylo lepší, kdyby takový 
cucák jako jsi ty, pil mlíko!“ Nemohl jsem než obdivovat sebeovládání mladého šlechtice, který ani po 
této urážce neztratil hlavu. Moc dobře věděl, že cílem těchto řečí je vyprovokovat ho k boji, při kterém 
by měl ten stojící nespornou výhodu. 
 
Opilec, když viděl, že jeho řeč nezabírá, praštil svým pohárem tak prudce, až obsah vyšplíchl na stůl: „ 
Tady máš pořádný pití a připij s ním na zdraví Henryho!“
„Dobrá!“ odpověděl mládenec klidně. Vstal, vzal sklenku a vychrstl ji opovážlivci do obličeje. Vzápětí 
ho praštil do nosu tak prudce, že se halama natáhl na zem a v dalším okamžiku mu špička meče mířila 
na prsa.
 
Viděl jsem, že jeho tři kumpáni mu jdou na pomoc. Nezaváhal jsem ani na okamžik, také jsem vytasil 
meč a dvěma dlouhými kroky se postavil proti nim. Nerozhodně se zastavili ve dveřích hostince a 
nejistě po sobě pokukovali.
I přes svou opilost věděli, že by proti nám neměli žádnou šanci.
Zdvihli ruce na znamení, že se vzdávají. Ustoupili jsme tedy a ti tři se chopili stále ještě ležícího druha, 
podepřeli ho a klopotně se dali na ústup do šenku.
 
Zastrčil jsem meč do pochvy, nabídl mladíkovi svou ruku a zároveň se představil.
Sedli jsem si pospolu a on začal povídat : „Děkuji, že jste mi přispěchal na pomoc. Tohle jistě jsou 
žoldáci jižní větve. Jsem rád, že jsem se tu setkal s někým, kdo patří k přívržencům naší severní strany 
i když si nepamatuji, že bychom se už někde viděli..“
„Nepatřím nikomu, jsem ve službách krále. Nevím nic o té vaší severní a jižní větvi.“
„To je delší povídání.“
„Rád si to poslechnu, jestli se vám to chce vyprávět.“
 

Kapitola II. Vyprávění Toma Greenshipa
 



Naše rodina tady v kraji vlastní od pradávna rozsáhlé pozemky. Někdy před čtyřiceti lety byl náš 
předek obšťastněn naráz dvěma mužskými potomky a tak když se jeho čas nachýlil, rozhodl se rozdělit 
své panství mezi ně. Jenže rodné sídlo bylo jen jedno a tak losovali a můj otec vyhrál. Jeho bratr Henry 
se musel odstěhovat od jejich sídla na jih. Bylo sice neméně honosné, ale rodný dům to nebyl.
 
O něco později se doslechl, že můj otec jezdí po kraji a jeho sluhové kopou tu i onde a vytušil, že hledá 
poklad krále Jakuba I. Ten ho podle pověsti zakopal někde v těchto místech, když po prohrané bitvě se 
Sasy u Setinburgu, prchal se zbytkem svého vojska.
 
Nasadil tedy k bratrovi svého špeha a ten mu vbrzku přinesl zprávu, že otec vlastní jakýsi starý 
pergamen, ke kterému se často po nocích vrací a po večerech ho zas a zas studuje. Henry slíbil sluhovi 
velkou odměnu, když se mu podaří zjistit obsah té tajemné listiny. Dlouho se to nedařilo, protože otec 
vždy listinu pečlivě ukládal do sekretáře, od něhož nosil jediný klíč na řetízku na krku.
 
Až jednou se mu podařilo přimíchat otci do vína odvar z makovic a on během studia usnul hlubokým 
spánkem. Sluha zručně obkreslil plánek a opsal tajemný text a odnesl ho hned druhý den Henrymu. 
Ten pak špeha vyplatil, ale později neudržel na uzdě svou prudkou povahu a otci vyčetl, že před ním 
plánek skrýval. Otec namítl, že ho našel on ve svém domě a že je tedy součástí jeho právoplatného 
dědictví a naopak vmetl Henrymu do tváře, že mu nasadil do domu špeha.
 
Dostali se do tak prudké hádky, že nakonec došlo i na meče. Průběh tohoto boje líčí každý jinak. Otec 
vypráví, že souboj byl čestný a jemu že se nakonec podařilo prolomit Henryho obranu a zranit ho. Ten 
potom odjel domů. Henry vyprávěl, že byl bodnut zákeřně z boku a přísahal otci pomstu. K té se však 
už nedostal, protože ještě v noci zemřel.
 
Od té doby je mezi našimi rodinami nepřátelství.
Tom zakončil své vyprávění dlouhým douškem piva.
 

Kapitola III. Vyprávění se opět ujímá sir Roger Bacon
 
„ A co ten pergamen? Podařilo se vám ho rozluštit?“
„ Ne, myslím ale, že neprozradím žádné tajemství, když vám povím, že podle plánku na kterém je 
zcela jasně vyznačeno ono černé skalisko, jež se vypíná poblíž tohoto hostince, soudíme, že poklad je 
zakopán někde poblíž. Vzhledem k tomu, že leží na hranici našich území, pokoušeli jsme se my kopat 
na své straně a Henryho rodina na druhé, ale bez výsledku.“
„Já jsem se od mládí o šifry zajímal, pokud by jste mi důvěřovali, zkusil bych jestli dokážu pomoci.“
„Opravdu?“ To by bylo báječné!“ jeho tvář se rozzářila jako sluníčko.
 
„Bohužel mám jistý úkol, který musím nejprve splnit, ale jen co budu mít volný čas, slibuji, že 
přijedu.“
Zvedli jsme se k odchodu, ale pak mě napadlo: „ A co tamti?“
„Jen se podívejte, sedí tam jak zmoklé slepice. Ti už si nic nezačnou.“
Měl pravdu, při letmém pohledu jsem viděl, že tam ta dříve hlučná banda sedí schlíple a tváří se jako 
psík, který dostal bačkorou přes čenich.
 
„Stejně ale obdivuji váš klid a shovívavost. Jiný na vašem místě by chtěl vidět jejich krev.“
„Těch potyček už mezi námi bylo dost. Vloni mého bratra Edgara také přepadli a těžce zranili. 
Kurýroval se pak tři měsíce. Já a otec jsme si to s nimi vyřídili. Ty hošánky jsme si vyčíhali, nejdříve 
jsme jim pořádně napráskali a pak je přivázali k dubu na rozcestí, aby byli ku posměchu 



kolemjdoucím. Oni nám jindy zas odehnali celé stádo jelenů z našeho revíru a zavřeli ho do své obory. 
My nato přepadli povoz, který jim vezl zásoby vína. Rozsekali soudky a všechno víno vypustili do 
řeky. Myslím, že ryby se poměly, byla to prvotřídní kvalita. Tehdy mi bylo deset a moc jsem se bavil, 
ale dnes bych rád už žil v klidu.“
Podali jsme si ruce a srdečně se rozloučili. 
 
Já jsem si o této věci ale v duchu udělal svůj názor. Poté co jsem dorazil do královského paláce a 
předal své poselství, navštívil jsem několik učenců a rozhovor s nimi mě jen utvrdil v tom,že můj 
prvotní dojem byl správný. Moje další povinnosti mě však vedli úplně onam a tak uběhlo několik 
měsíců než jsem mohl sídlo Greenshipů navštívit.
Několikrát jsem se vyptal na cestu,ale pak už jsem před sebou uviděl mohutný hrad, který vypadal jako 
obrovitá hora kamení ve které jen náhodou byla okna a z které čněly věžičky.
 
Zastavil jsem před bránou a zabušil na ni co nejsilněji: „ Hej vy tam, jsem Roger Bacon a přijel jsem 
navštívit pana Thomase Greenshipa.“ 
Ve dveřích se otevřelo malé okénko a ven vyhlédla tvář strážného.
„Jste sám?“
Rozhlédl jsem se kolem, jakobych tuto otázku přes její zjevnou pitomost bral vážně a odpověděl: „ 
Vypadá to, že ano.“
 
Okénko zaklaplo a dveře se pootevřeli tak abych mohl projet. Uvnitř to vypadalo spíš jako na selském 
dvoře nebýt několika vojáků, kteří se na mě nedívali zrovna přátelsky. Jeden z nich, podle 
zdobenějšího kabátce nejspíš důstojník, ke mně přistoupil: „ Omluvte nás, ale musíme se vůči 
cizincům chovat opatrně. Pak Thomas přijde za chvilku, už jsem pro něj poslal.“
A opravdu, netrvalo to nijak dlouho, otevřely se dveře a už se ke mně s jásotem hrnul.
„Vítám vás, už jsem myslel, že jste na mě zapomněl. Pojďte hned dál, určitě jste po cestě vyhládl a 
máte žízeň. Hned zařídím nějaké pohoštění a pak vás představím otci.“
 
Měl pravdu, po dlouhé cestě mi opravdu vyhládlo a tak jsem si rád pochutnal na jemně prouzené šunce 
a číši bílého vína.
Pak už jsme se vydali do pracovny jeho otce. Byl to vysoký důstojný stařec, který si i v pozdním věku 
uchoval štíhlou rovnou postavu. Pevně mi stiskl ruku a přivítal mě neméně vřele : „Tom mi všechno 
vyprávěl. Jsem rád, že našel tak skvělého přítele. Prý se zajímáte o různé šifry? Ale na rovinu vám 
říkám, že já jsem si s tím lámal hlavu dlouhá léta, pokoušel jsem se písmena všelijak přeskupit, ale 
stále to nedávalo smysl. Nepodařilo se mi to vyluštit.“
 
„Já doufám, že budu úspěšnější. Náš předek, jehož jméno nosím, nějaký čas žil v klášteře a zde se 
tímto uměním dlouho zaobíral, ba i o tom sepsal knihu, kde své zkušenosti s luštěním podobných 
záhad shrnul.“
„Pak vám tedy z celého srdce přeji, aby jste měl úspěch tam, kde já jsem selhal.“
Rozepnul si košili, přetáhl přes hlavu řetízek, na kterém měl malý klíček a otevřel s ním šuplík svého 
sekretáře. „Ono to už není žádné tajenství, když mi ho Henry ukradl, ale zvyk je zvyk.“ Vysvětlil 
omluvně a podal mi oba pergameny.
 
Na jednom byl nepochybně zobrazen onen hrozivý černý kámen osaměle čnějící z roviny. Hostinec zde 
pochopitelně zakreslen nebyl, ale čtvero cest sbíhajících se z různých směrů ano. Podíval jsem se na 
druhý papír a opravdu, text na první pohled vypadal naprosto nesmyslně:
 
HILOYHZJJIVTGJBHGFEUIGIMZKZFATJOVPZZAEZEZPGFE



JZLTNKDEGIVPDCOJZUIGIMZHIGIUOFFBJZPYEZJVOPIEGO
MGZEJZMGEMIUIGIMZHMZKZFUTCVZEMI 
 
Hned na první pohled mi bylo jasné, že pouhým přeskupováním písmen, tu nelze řešení dosáhnout a 
řešení bude ztíženo tím, že zde nejsou rozdělena jednotlivá slova ani není jasné, zda jde o jednu nebo 
více vět.
 

Kapitola IV. Vypráví Tom Greenship
 
Když jsem viděl jak se při pohledu na pergamen můj nový přítel zakabonil, propadl jsem 
malomyslnosti. Ale on pak si sedl, přitáhl si blíž k sobě kalamář. Několika jistými tahy přibrousil pero 
a začal něco psát. Tu pocit marnosti ustoupil a já i můj starý otec jsme sledovali jeho počínání s velkou 
nadějí, že se mu přeci jen snad podaří dovést luštění do zdárného konce. Jeho práce ostatně netrvala 
nijak dlouho a on nám začal vysvětlovat: „ To co jsem teď udělal je první akce, která je se 
zašifrovaným textem zapotřebí udělat. Je to frekvenční analýza, která ukáže základní charakter šifry.
 
Jak jistě víte, nejpoužívanější písmena v našem jazyce jsou a-e-i-o-u, zde v tomto textu je sice I a E 
časté, ale A je tu jen dvakrát. Naopak jiná písmena vyskytující se jen zřídka, třeba G je tu neobvykle 
jedenáctkrát. Další hojně se vyskytující písmeno je Z. Z toho můžeme odvodit, že i E-I je správné jen 
zdánlivě.
Jistě jste si také povšimli, že sekvence UIGIMZ se tu objevuje dokonce třikrát a dá se říci v relativně 
pravidelných odstupech. Dá se tedy předpokládat, že jde o jedno a totéž slovo. O čem to svědčí? Že 
použitá šifra je symetrická a můžeme ji rozdělit do tří sekcí.
Poprvé po devatenácti, podruhé po 37 a třetí po 38 písmenech, a zbude 14. Samozřejmě je to pracovní 
předpoklad, ale uvidíme, kam se s tím dostaneme.
 
HILOY HUJJO VTGJBHGFE
UIGIMZKZFATJOVAZZAEZEZPGFEJZLTNKDEGIVPDCOJZ
UIGIMZHIGIUOFFBJZIYEZJVOPIEGOMGZEJZMGZEMI
UIGIMZHZMKZFUTCVZEMI
 
Předpokládejme dále, že by tu měla být ještě další symetrie. tj. oněch 37 a 38 písmen by mělo být 
rozděleno na polovinu. Pak vyjde 19-19-18-19-19-14. Co vám to připomíná? Mě verše! 
Jak víte, byli dříve po všelijakých veršovaných říkánkách lidé doslova posedlí. Podívejme se znova na 
text. Před naším prvním slovem, které nás zajímá jsou písmena FE, stejná najdeme opět po dvaceti 
písmenech po UIGIMZ. Obdobně na konci textu je MI a stejná písmena jsou i o 14 písmen + našich 
šest.
Obdobně se místech, kde by měli být objevují i JZ.“
Ukázal na druhý popsaný list na kterém ještě nestačil ani pořádně zaschnout inkoust.
 
HILOYHZJJIVTGJBHGFE
UIGIMZKZFATJOVPZAEZEZPGFE
JZLTNKDEGIVPDCOJZ
UIGIMZHIGIVOFFBJZ
YEZJVOPIEGOMGZEJZMGZEMI
UIGIMZHZMKZFUTCVZEMI
 
„Nevím sice, jestli jsme na správné stopě, ale nyní vlastně práce teprve začíná.“
„Můžu se jen na něco zeptat?“



„Samozřejmě!“
„V čem se liší symetrická šifra od nesymetrické?“
„V symetrické, s kterou tu s velkou pravděpodobností máme co do činění, je každé písmeno zaměněno 
za jiné v celém textu, kdežto u nesymetrické se mění i když zase podle jistých zákonitostí. Značně to 
ztěžuje luštění, ale i tato zapeklitost se dá zdolat.“
 

Kapitola V. Štafetu opět přebírá sir Roger Bacon
.
V tomto momentě naši debatu přerušil starý pán a navrhl, abychom pokračovali druhý den. Měl 
pravdu, teprve když jsem se odtrhl od práce, uvědomil jsem si jak den už značně pokročil a jak jsem 
unaven. Do pokoje jsem se už jen sotva dovlekl, sluha mi pomohl se svléknout a ulehnout. Sotva jsem 
se uložil na lůžku, usnul jsem hlubokým spánkem.
 
Ráno mě svými paprsky probudilo sluníčko. Cítil jsem se odpočatý a svěží, ale velmi hladový. Jakoby 
mi někdo četl myšlenky, uslyšel jsem diskrétní zaklepání a na mé vyzvání se dveře otevřely a dovnitř 
vstoupil sluha vezoucí na malém vozíku bohatou snídani.
 
„Až se pane nasnídáte, jste již netrpělivě očekáván v pracovně pana Greenshipa.“
Tušil jsem, že jsou velmi netrpělivý a popravdě i když jsem měl již jistou představu o obsahu 
tajemného textu, přesto jsem byl také zvědav. Neprodlužoval jsem tedy snídani ani o chvilku déle než 
bylo nutné a nechal se doprovodit do pracovny, kde už na mě oba pánové čekali.
 
Když jsem viděl jejich nedočkavé obličeje, tu jsem přeci jen pocítil povinnost říci jim své mínění a 
obavy: „ Neuražte se, ale ještě než dnes budu pokračovat, chtěl bych vám říci, že nesdílím váš 
optimismus, že text obsahuje nějaké instrukce umožňující nalezení pokladu krále Jakuba I.“
Podívali se na mě trochu nevrle, ale s očekáváním.
 
„Tak jako každý, i já se zajímám o dějiny naší rodné země a tak vím, že málokterý král si do bitvy bral 
i svůj osobní majetek, obzvláště v tak nejistých dobách jaké byly v době panování tohoto krále. Navíc 
věděl, že jeho vojsko je početně slabší a tak výsledek bitvy je nejistý. A do třetice, i kdyby si sebou 
opravdu vzal nějaké cennosti, není pravděpodobné, že by při útěku zbytku jeho vojsk byl čas je někde 
zakopávat, kreslit plánek a psát nějaké veršíky. Mluvil jsem o tom i s učenci v královském paláci a i 
oni sdílejí můj názor s tím, že cennosti se patrně ztratily v pozdějších zmatené době.“
 
„Chcete snad říci, že v luštění nebudete dál pokračovat, protože jde o bezcenný cár?“ ozval se 
popuzeně starý pán.
„Ne, naopak, jsem velmi zvědav, co text skrývá. Možná to bude mnohem zajímavější.“
„Tak dobrá, uvidíme.“ zakončil Tom debatu, protože viditelně nechtěl dál rozdmychávat případnou 
hádku. Přešel jsem tedy opět k pracovnímu stolu, usedl a soustředil se na rozpracovaný text.
„Dobrá,“ začal jsem. „Včera jsem původně nesouvislý text rozdělil do tří dvojic, které k sobě patrně 
patří. Pomohlo mi k tomu opakující se uigimz a další opakující se písmena předtím.
 
Nyní ovšem další dělení už není možné, protože už tu nenacházím žádné žádné náznaky, které by mi 
umožnili rozdělit řádky do jednotlivých slov. Musím se tedy pustit do odhadu, která písmena byla 
zaměněna za jiná. Vrátíme se tedy na začátek, kde jsem je spočítal a konstatoval, že nejvíce se 
vyskytuje I-G-Z-M, ale že vzhledem k výskytu Z nebude ani I správné.
 
Dalším předpokladem je, že použitá šifra není příliš složitá a tak zkusíme Z nahradit chybějícím A. 
Tato varianta se mi sama nabízí. Je to velmi často používaný způsob záměny písmen, kdy v zatímco 



takzvané Caesarově šifře jsou dvě abecedy posunuty o jedno nebo více postavení, zde jsou obráceny 
zrcadlově k sobě. 
 

Kapitola VI. Pokračuje sir Roger Bacon.
 
Pro začátek to zkusme jen s naším kouskem, kterému jsme se už věnovali.
Vyjdeme-li z toho, že Z=A, pak záhadný výskyt I je vysvětlen tím, že se z něj stane O.
Takže UIGIMZ bude –O-O-A. To vypadá velmi nadějně, protože v našem jazyce se poměrně často 
střídají souhlásky a samohlásky. Jdeme dále.
D které je blízko A se v textu rovná U a dostaneme DO-O-A. Napadá mě Do roka. Zkusíme jestli je 
můj odhad správný a v této fázi si napíšeme již obě abecedy. Jednu sestupně a druhou vzestupně. a-z
b-y
c-v
d-u
e-t
f-s
g-r
h-p
i-o
j-n
k-m
l-l
a zkusíme opět náš tajemný text.
 
HILOY=polib, HLJJI= panno, VTGJB= cerny, HGFE= prst
UI=do, GIMZ=roka, KZF mas ATJOVPZ=zenicha, Z=a, AEZTZ=zlata PGFE hrst
JZLTN=nalej, KD= mu, EGIVPD= trochu, COJZ=vina
UI=do,GIMZ =roka,HIGIUDF= porodis, FBJZ= syna
IYEZJVO= obtaci, PI=ho,EGOMGZE=trikrát, JZMGZEMI=nakrátko
UI=do,GIMZ=roka,HZM=pak, KZF =mas, UTCVZEMI= devcatko.
 
Polib panno černý prst
Do roka máš ženicha a zlata hrst
Nalej mu trochu vína
Do roka porodíš syna,
Obtači ho třkrát nakrátko
Do roka pak máš děvčátko.
 
„No myslím, že tahle říkanka vás k pokladu krále Jakuba I. nezavede, ale vaše matka (obrátil jsem se 
na staršího Grennshipa) si to vzala důkladně k srdci, když povila dvojčátka.“
 

Kapitola VII . Naposledy mladý Tom Greenship
 
Dívali jsme se na pana Bacona jako na kouzelníka, Jeho brilantní a rychlé řešení hádanky, která trápila 
mého otce tolik let, bylo úžasné. Samozřejmě jsem já i otec cítili jisté zklamání, které jsme jen ztíží 
skrývali.
Nedalo mi to: „To jak jste si s tím podali je naprosto úžasné a není pochyb o tom, že je správné. Přesto 
mám jistou pochybnost. Proč by někdo takovou, dá se říci dětskou říkanku, měl potřebu skrývat tím, že 
ji zašifruje?“



 
Bacon odpověděl: „ Máte pravdu v tom, že jde v podstatě o dětskou říkánku, která patrně vychází z 
místní lidové pověry, že ten černý kámen umí splnit ženám jistá přání, ale myslím, že důvodem by 
mohlo být to, že by majitelka mohla být nařčena z čarodějnictví a pověrečnictví a my všichni víme, co 
by to znamenalo. Drtivá většina žen, které se dostaly do spárů inkvizice, skončila na hranici v 
plamenech bez ohledu na to, že jde v tomto případě opravdu jen o zcela nevinou věc.“
 
„Ano, máte pravdu, nyní si vzpomínám, že jsem v místní kronice četl, že kdysi se kolem kamene 
scházely čarodějnice, tančily kolem něj a když se náhodou do jejich reje připletl nějaký náhodný 
pocestný, utancovaly ho k smrti. Ženám však naopak za drobný dárek plnily jejich přání.“
 
„Jak sami nyní nahlížíte, vlastnictví takové říkanky mohlo být opravdu nebezpečné a tak byla jistá 
bezpečností opatření na místě. Na druhou stranu, touha mladých dívek po vhodném ženichovi a dětech 
je tak silná, že nedolaly. Vím, že jsem se na to měl zeptat již prve, ale kde jste ty lejstra našly?“
 
Otec stydlivě sklopil hlavu a tiše řekl: „ Našel jsem ji v modlitební knížce mé matky.“
 

Kapitola VIII, příběh uzavírá sir Roger Bacon
 
Když jsem dokončil luštění, jež v pravdě pro mě nebylo příliš namáhavé, oba páni byli trochu 
zklamáni, ale brzy je to přešlo. Myslím, že nakonec byli rádi, že to takhle dopadlo a že to tajemství ve 
skutečnosti bylo tak prostinké. Ještě celý den mě bohatě hostili, znovu mě převelice chválili a vše jsme 
znova probírali.
 
Strávil jsem v jejich sídle další noc, ale druhý den ráno i přes jejich naléhání, abych ještě pobyl, jsem 
se s nimi rozloučil, protože jsem si uvědomoval, že mých služeb jistě bude opět zakrátko zapotřebí na 
královském dvoře. Do hostince Black Hill jsem pak sice často zajížděl, ale s rodinou Grennshipů jsem 
se už nesetkal. Z vyprávění však vím, že i když se tyto dvě větve jedné rodiny nikdy nesmířily, neboť 
bylo mezi nimi až příliš zlé krve, řešení tajemného textu přeci jen vnesl klid a k dalším šarvátkám a 
schválnostem mezi nimi už nedošlo. 
 

Ulož tuto stránku    Vytiskni tuto stránku 
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Název : EVROPA, HARFY A TESLA. 

 
 
 

 
Ve nedávném dvacátém čísle časopisu VTM jsem našel dva zajímavé články(Až andělé v Íránu 
zahrají na HAARP) a HAARP byl zrozen ke konspiraci, které sdělují mnoho nových poznatků o 
HAARPu. Články vřele doporučuji ke čtení, už i proto, že časopis VTM je vydáván, podobně jako 
SFinga, i pro elektronické čtečky.
Na druhé straně se vynořilo plno zvěstí díky nedávnému zemětřesení v Japonsku, které "prý" 
způsobil HAARP. Věnoval jsem se HAARPu zde ve SFinze č. 12,13 a 14, teď tedy uvádím ještě 
jeden, starší článek, původně publikovaný v časopise Amberzine, který se zabývá legendami kolem 
HAARPU a jejich autory. Je poněkud starší, ale ukazuje, kdo se také ohání harfou strachu. . . 
 

 
EVROPA, HARFY A TESLA. 

(aneb Evropu obchází strašidlo...) 
 
Vypůjčil jsem si ten podtitul, neboť jak vidno, Evropu už obcházela pěkná řádka strašidel a když ji 
obešla, zase někam odešla :-). Myslel jsem si před nějakou dobou, že si přečtu knihu o HAARPu, 
nazvanou Nebeské Harfy od Dr. Begicha, napíšu na ni svůj názor a budu mít pokoj. Jenže člověk míní 
a pak se ucho utrhne. 
 
Do toho mi přišla odpověď Dr. Begicha, autora té knihy a z té jsem zjistil, že milý doktor zřejmě 
vytušil z mých otázek nějakou čertovinu - i když jsem je formuloval víceméně lichotivě - a na otázky 
mi prostě neodpověděl. Místo toho přidal tiskovku a milostivě mi dovolil, abych ji tady otiskl, s 
uvedením zdroje (to vše najdete v archivu Amberzinu).
 
Byl jsem dost otráven, ale přece jen jsem si tu tiskovku přečetl a hle - tady se mluví o tom, že 
Evropský Parlament bude projednávat HAARP. Pravda, ona Evropa sice jako stát sice ještě neexistuje, 
ale parlament už má a i tzv. poslance, kteří jsou tam posíláni víceméně do penze a jejich úloha je 
mluvit a mluvit (nu ano: parlo, parlare, parlament :-). 
 
Ale žerty stranou. Najel jsem na stránku dříve uvedeného doktora. Leč tam nic dalšího nebylo, tak 
jsem se vypravil na browzdání po parlamentech světadílů. Ten evropský je totiž rarita: nenajdete tam 
ani parlament Afriky či Asie, dokonce ani ne parlament Antarktidy. parlament Australie ano, ale jen 
jakožto státu, ne jako světadílu, tj. i s klokany :-). Napadlo mě, jajak asi jsou v té Asii či antartidě 
zaostalí - ani společný parlament nemají. Jen ten Evropský parlament tam už byl, pro Evropskou Unii i 
mluvilo se tam připravovaném jednání o HAARPu. A byla tam i další tiskovka, kterou bych tu chtěl 
stručně podat. Je sice nazvaná dost bombasticky, ale nebojte se, dál už je to značně rozředěno, téměř 
na nulu . . .
 

 
HAARP - Pouhý výzkum, kosmické války nebo ekologická zkáza? 



(Pure Research, Star Wars Continuation Or Environmental Disaster?) 
 
Tak především: nejednalo se tam jen o HAARPu, ale i o jiných, ne-lethálních zbraních (tedy opak 
lethálních, smrtících). To, že HAARP není žádná zbraň, ale technické zařízení, to jim jaksi ušlo. Z 
komise vyšel požadavek, aby Mr. (nebo Mrs?) Maj Brit Theorin napsal(a) zprávu o použití vojenských 
zdrojů pro ekologické strategie. Pokud vám ten termín nic neříká, tak si třeba představte, že to uděláme 
tak, aby u nepřítele padaly kroupy velké jako tenisové míčky a u nás ne - a on pak tu válku 
pochopitelně prohraje. Předseda komise pro zahraniční záležitosti, Tom Spencer, požádal předem 
reprezentanty armády, tj. NATO o jejich názor. NATO mu řeklo, že ohledně HAARPu nemá žádnou 
agendu. Také úřad stálého reprezentanta USA při NATO odmítl poslat svého zástupce. Přeloženo do 
češtiny, pro nedostatek fakt a konkrétních strategií se jinak nic moc nedohodlo. Předmět ale zůstává 
dále na pořadu věcí v budoucnosti a Američané jsou ovšem také vítáni, kdykoliv. Další na pořadu pak 
bylo vyslání delegace do Bosny, aby zjistili, jak se tam nakládá s penězi, které jim EU poskytla a 
všichni si asi oddechli, že to hlavní nemuseli řešit.
 
V jiném dokumentu, který je nazván "background", tedy něco jako historie, je pak popsán průběh té 
schůze ještě detailněji. Tvrdí se tam totiž, že jádrem problému je "neviditelná čára mezi tím, co je 
připustitelné a co je podezřelé" (P.Truscott). Opět přeloženo: opatrný Angličan tím naznačil, že jedni o 
voze a druzí o koze. Jako zajímavý se tam také potvrzuje fakt, že moderní stratégové používaji více 
ne-lethální než lethální zbraně a to s výhodou, protože působí spíše jako svěrací kazajky, tj. znehybní 
nepřítele, aniž by ho zlikvidovaly fyzicky. Jak tato strategie pracuje či nepracuje, to se asi dovíme 
příště :-). Používání termínů z mentálního sanatoria v evropském parlamentu není nic nového, už proto 
by se měl střední Evropě zamlouvat. Také nové termín, jako "odvrácení krize", zní v předvečer dalších 
válek přinejmenším ironicky, když uvážíme, koliká válkám už UN (česky ON) nezabránilo.
 
Dále už se ale reprezentanti v oné podkomisi, zvláště odborníci, nemohli shodnout ani na tom, jak 
definovat určité termíny. Například zástupce Červeného kříže z Ženevy se rozčílil a tvrdil, že název 
non-deadly (opak smrtelných = nesmrtelné?) zbraně je jenom jakési marketingové heslo. 
 
Také se mluvilo o nebezpečných účincích na zdraví a prostředí. Zde pak odborníci vyvolali bohatou 
definiční debatu, která pomohla zakalit už beztoho neprůhledné vody celého jednání.
 
V další kapitole, nazvané Risk zneužití v demokratické společnosti, se pánové shodli, že demokracie 
nezaručuje, aby systémy nemohly být zneužity. Risk zneužití v nedemokratických státech je zřejmě 
daleko menší, protože se o něm nikdo ani nezmínil :-). 
 
Kapitola o HAARPu se opět zmiňuje o panu Spencerovi, členovi EP (European Parlament) a jinak též 
prezidentu společnosti Global International (GI), která je - se svými odbočkami v USA, Evropě, 
Japonsku a Rusku - jiste internacionální, ale sotva globální, pokud ještě nezavede pobočky v 
Antarktidě a jinde. Zabrousil jsem na WeBu a našel jsem stránku GI. Ano, je tam také definice jejího 
poslání, ale jeho smysl mi jaksi unikl (anebo možná, že měl uniknout?). Vloni na konferenci GI také 
přednášel - nám známý Dr. Begich - o hrůzách HAARPU. přednáška by se možná hodila na nový film 
o Apokalypse, stále ještě nepřicházejícím konci světa....
 
Navíc se dovídáme, že na schůzi komise také promluvila Ms Rosalie BERTELL (z Toronta), prý jedna 
z nejlépe informovaných expertů na HAARP. Žil jsem deset let v Torontě a stále čtu denní a odborný 
tisk, ale její osobnost a expertiza nějak ušla pozornosti veřejnosti. Milá paní Ms (to je totiž moderní 
zkratka, zahrnuje původní Missy , Mrsy a všechny ostatní osoby ženského pohlaví) pak dále na schůzi 
vesele "devastovala celé oblasti pomocí HAARPu", dále "depositovala velká kvanta energie kdekoliv 



na světě" a mluvila i o "hrůzostrašném ovládání celosvětové 'vesnice' ". 
 
Dále promluvil také náš známý Dr. Begich, který šel ještě dál: "celé oblasti budou bez vody, EM 
(rozuměj "elektromagnetické", ne "euro-monetární" vlny způsobí zemětřesení a ohromné přílivové 
vlny v oceánech (dnes by asi přidal i tsunami, j.h.)". V jeho očích je HAARP "technologie kosmických 
válek a veřejnost má právo na veřejné vyhodnocení takových programů".
 
Nakonec ještě pan Eurico de Melo řekl, že "to nahání strach" a aby také vůbec něco dodala, paní 
Magda Aelvoet (od Zelených) prohlásila, že "válka je tůze důležitá, aby se nechala (na starosti) jen 
generálům." Ještě dodala: "ale to už jsme skoro zapomněli," což je asi pravda, protože neuvedla, kdo to 
vůbec řekl poprvé. Komu se ale má dát ta válka na starost, to už neřekla. Naštěstí vím o několika 
dobrovolnících, kteří by ten těžký job za dobré peníze rádi vzali. Zda jsou i odborníky, na to se jich 
jistě nebude nikdo ani ptát . . . 
 

 
Takže tady to máte: naši harfeníci (nemyslím tím vědce HAARPu, ale ty, co mu prvně začali říkat 
"harfa") už jsou také v Evropě a i když se zatím ještě nemohou nějak sladit (tj. vyladit, ne 
pocukrovat!), jejich brnkání už bude brzo slyšet všude. Jejich strašáci se ovšem poněkud podobají 
filmům z Hollywoodu, i ty přece bere hodně lidí vážně. Jen se obávám, aby se legenda o HAARPu 
nestala konkurentem legendy o globálním oteplování. Co kdyby někdo zjistil, že věže vrtulníků mohou 
působit třeba i jako antény pro HAARP?
 
 
 
P.S. Vím, že se mi teď někdo určitě zeptá, jak se vlastně dostal do titulu tohoto článku ještě Nikola 

Tesla. Nuže proto, že naši harfeníci tvrdí, že HAARP byl Teslův nápad. Nebohý Tesla se ovšem tomu 
nařknutí bránit moc nemůže . . .
 
 
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
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Dnes, kdy k nám žánr fantasy přicválal na bílém válečném oři a plně ovládl knižní trh, se to všude 

kouzelníky jen hemží, až se dělají mžitky před očima. Manipulují tu s kouzly mnohdy maximální 

průbojnosti a jeden každý nesvede kouzlo, dokud se alespoň půl hodiny nemotá v pentagramu a 

nevyvádí hromadu dalších pitomostí. A tady jsme u kamene úrazu. 

 

 
Spousta lidí píšících o magii o ní ve skutečnosti nemá ani 
páru a tak mnohé akce takových „mágů“ vyvolají u čtenářů 
nejspíš smích a co je podstatné, zkreslí to jejich pohled na 
magii. Ačkoliv si tím patrně hned z počátku udělám spoustu 
nepřátel, dovolím si magii přirovnat k vědě. Věda, obecně 
řečeno, přijímá věci za dané teprve tehdy, když je lze zvážit, 
změřit a pochopit jejich funkci. Platí tedy pro ni jakési 
krédo: „Věřím jen v to, co existuje.“ 
 
U magie je tomu naopak: „Aby něco začalo existovat, 
musím v to věřit“. Je to samozřejmě zhuštěné a nepřesné, 
nicméně nejvýstižnější. Drastickým a jen zdánlivě 
vzdáleným příkladem toho může být mnoho zaznamenaných 
případů proutkařů, kteří ztratili své schopnosti ve chvíli, kdy 
přestali věřit v účinnost svého proutku. Mág totiž stejně jako 
proutkař pracuje především svou myslí.
 

Magie i věda ve své prapůvodní podobě pracovala velmi primitivními prostředky. (Jen si vzpomeňte za 
jakých podmínek se dělaly první pokusy, které potom vedly k výrobě atomové bomby.) Kouzelník-mág 
si musel nejprve stvořit představu a snažit se, aby byla tak plastická, jakoby existovala doopravdy, a 
poté ji implantovat ostatním s maximem podrobností.
 
Ti nejlepší pak byli schopni takové předané představě i dodat pro člověka všechny potřebné vjemy. 
Nespokojili se tedy jen se zrakovou iluzí, ale doplnili ji i o sluchové a hmatové počitky. Nelze se pak 
lidem divit, že vzrušeně vyprávěli o tom jak bojovali s obrem, mluvili s démony, či prožili milostný 
románek s vílou, případně, že byli uneseni malými zelenými ufouňáky ze souhvězdí Hadonoše.
 
Druhou možností, která má obdobný mechanizmus, je to, že mág svou myslí "vsáhne" do jiného 
paralelního světa a odtud přitáhne to co potřebuje. Do našeho světa takto přitažený objekt má většinou 
jen malou stálost a tak brzy "čerti" nebo "obří roboti z Voroněže" zmizí, ale ve výjimečných případech 
jsou natolik stálí, že se uchovají jako prapodivné a jen málokdy pochopitelné artefakty, nad kterými si 
lidé marně lámou hlavu a které jsou nezařaditelné. A skutečně! Nepatří do našeho světa!
 
Teprve v pozdější době se k původně jednoduché inicializaci připojily rituály. Ty měly dvojí účel. Za 
prvé: Byly nápomocny adeptovi magie v soustředění a uvolnění své mysli pro nadcházející evokaci, a 



za druhé: Rozostřovaly vnímání druhých tak, že jejich mysl snadněji přijala představu. Tak jak 
postupně zaniklo původní povědomí o pravé podstatě magie, stával se rituál čím dál tím honosnější, 
delší a složitější, až se pod nánosem balastu ztratil zcela jeho původní smysl a stal se jen akcí vnitřního 
významu. Jako takový byl pak většinou nesmyslný a také neúčinný a jen málokdo se dokázal dobrat 
podstaty. Stejně tak by bylo možné mnohé technologické pokusy provést mnohem jednodušeji a bez 
mamutích chemických laboratoří.
 
Až do této chvíle bylo vše jednoduché a jasné, ale gordický uzel nastává ve chvíli, kdy si kdokoliv z 
nás položí otázku, jak je možné poznat, kdy opravdu vnímá skutečný svět a kdy jen předanou 
představu. S obdobnými problémy se setkává každý, kdo měl možnost vstoupit do tzv. Cyber space a 
delší dobu pobývat ve virtuální realitě. Počítačový svět je schopen předat celému tělu tak dokonalé 
vjemy, že se člověk po delší době zadaptuje a přijme tuto realitu za svou. 
 
Po opuštění Cyber space se jen pomalu a těžce vrací. Je tu možná ještě netušená hrozba nové drogy, 
kdy se člověku nebude chtít vrátit z tohoto světa, obzvlášť bude-li tam hýčkán. Navíc ho virtuální 
realita je schopna přesvědčit, že nepotřebuje spát ani jíst... Pokud se vám zdá, že jsem se až příliš 
vzdálil od původního tématu, vzpomeňte na tanečníky, kteří při magických obřadech "cargo" zcela 
vyčerpali svůj energetický fond a umírali vysílením.
 
Ocitáme se tak na jakési Möbiově pásce, kde začátek může být zároveň i konec, nebo ve světě 
podobném Kleinově láhvi, kde uvnitř je zároveň i venku. Promyslíme-li to do důsledků, zjistíme, že za 
těchto předpokladů nelze jednoznačně určit, kdy máme skutečné prožitky a kdy jsme šáleni vlastními 
nedokonalými smysly nebo naše mysl přijímá něco vnuceného jí cizí myslí.
 
"Stojíme ze špatné strany goblénu," pravil otec Brown, slavný detektiv-farář. A opravdu, přestože za 
posledních sto let nám věda otevřela dveře k poznání doširoka, stále více si uvědomujeme, že vidíme 
jen nepatrnou část a naše poznání je nutně zkresleno úhlem pohledu..
 
Koho z vás z podobných úvah ještě nerozbolela hlava, tomu doporučuji, aby se v dnešním uspěchaném 
světě zastavil, podíval dozadu, zda tu není někdo kdo se mu dívá přes rameno, a občas má-li náladu si 
ho vodí na provázku jako loutku. Pro ty, kteří jsou ochotni si takovéto úvahy připustit se tu otvírá 
velmi černá brána mnoha temných myšlenek. To už jsme se ale od fantasy dostali až do zcela jiného 
žánru... k hororu.
 
Nebo třeba k hororové realitě, kdo ví? 
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku
 



 
Autor : ©Jan B. Hurych 
Název : ĎÁBLŮV ADVOKÁT, Díl 4. 
 

 
Je to už přes deset let, co se zúčastňuji mezinárodního výzkumu Vojničova rukopisu (VM). Přitáhlo 

mě k němu nejenom to, že je to - po stu letech, co ho Vojnič koupil a zveřejnil některé jeho stránky s 

výzvou, aby se veřejnost snažila o přečtení téhož - pořád ještě záhada nad záhady. Stále totiž ještě 

neznáme autora, písmo ani jazyk. 

 

Už od začátku jsem zaujal ve VM výzkumu pozici jakého "ďáblova advokáta". Ten název je ovšem 

klamný - církev jej sice stále ještě používá pro úředně jmenovaného protihráče při zkoumání osob, 

které by měly být prohlášeny za svaté, ale dnes je tento titul všeobecně míněn pro každého, kdo 

nesouhlasí s oficiální linií . . . 

 

Úsek z Barešova dopisu 

Posledně jsem se rozpovídal o prvním záznamu o VM vůbec a sice o prvním dopise od Bareše, který 
byl poslán Kircherovi už v roce 1637. Ten se ale nezachoval, i když se dá předpokládat, že obsahoval 
něco podobného co ten druhý, který existuje. Tam právě Bareš naznačuje, že se první dopis asi ztratil a 
proto zřejmě informaci pro jistotu opsal. Oba dopisy poslal Kircherovi spolu se vzorky (patrně několik 
poslaných listů , tzv. folios, ale zdá se spíše, že poslal jen kopie). Datum prvého dopisu jsme vypočítali 
snadno, protože ve svém druhém dopise (27. dubna 1639) říká, že první dopis poslal "před rokem a 
půl", tedy ke konci roku 1637. 
 
Druhý dopis přinesl Kircherovi páter provinciál z Prahy - nevíme přesně, jaká byla tehdy funkce 
"provinciála": byl to přímo přestavený pražské kurie nebo jen člověk, který spravoval administrativu a 
přivážel rozkazy a komunikaci z Říma? Asi jedno i druhé, když zároveň doručoval dopisy, což mohla 
ale být jen laskavost, ale to není důležité. Víme totiž, že dopis se zachoval a to je první existující 
dokument, který pojednává o VM. 
 
Zde bych chtěl zároveň posoudit možnost dalších "dokumentů", které údajně mluví o VM a jsou starší 
než oba dopisy Bareše. je to především záznam z deníku Johna Dee, zmiňující se, že získal 630 dukátů. 
Na spojení Johna Dee s VM přišel první až Voynich - zatímco spojení s Rogerem Baconem, údajným 
autorem VM, které Marci ve svém dopise naznačoval, nejprve Voynich "přehlédl". Radiokarbonové 
určení stáří rukopisu ovšem Bacona vylučuje - žil 200 let před tím, než byl VM napsán. 
 
Spojení s Johnem Dee není tak snadné vyvrátit: Marci se zmiňuje, že legendu o prodeji VM Rudolfovi 
II slyšel od Dr. Rafaela a "doručitel" VM prý dostal od císaře 600 dukátů. Náhodný souhlas (630 a 600) 
je ovšem navíc zeslaben faktem, že Dee neříká odkud a za co těch 630 dukátů dostal - což je v celém 
jeho deníků asi jediná výjimka, jinak je tma velmi přesný. Později se ještě používalo jako důkaz 
prohlášení Deeova syna Arthura, že jeho otec vlastnil nějaký rukopis, kde byly záhadné "hieroglyfy" - 



což ovšem mohlo být i Deeovo "andělské" písmo. Jelikož mu v té době bylo asi sedm let, hodí se toto 
prohlášení asi na celou řadů Deeových rukopisů: tehdy se hieroglyphy říkalo všemu a řada rukopisů 
tehdy nešla rozluštit.
 
Takže druhý dopis Bareše zůstává stále jediným historickým dokumentem. Barešův rukopis a styl nám 
leccos řekne o povaze tohoto muže: je to ůísmo vypsané, dobře čitelné a impresivní. Daleko 
zajímavější je ale obsah dopisu, který zde uvádínm celý . . .
 

DOPIS JIŘÍHO BAREŠE ATHANASIOVI KIRCHEROVI
(Podle anglického překladu René Zandbergena, z jeho webstránky

přeložil do češtiny autor)

 
Poznámka j.h.: Ponechávám zde text poněkud kostrbatý, je to víceméně doslovný překlad 

anglického překladu, to abych snad modernějším tvarem či slohem nezakryl původní smysl či úmysl 

pisatele. Text v závorkách typu {} jsou moje poznámky, se zkratkou j.h. Poznámky v závorkách typu 
[číslo] jsou od René Zandbergena, tak jak jsou připojené k jeho anglickému textu a jejich český 

překlad je uveden pod dopisem, se zkratkou r.g. 
 

Nejctihodnější Otče,
 
vyjadřuji {Vám, j.h.} svoji nejhlubší úctu a přeji Vám, Úctyhodný Otče, abyste obdržel štěstí od Toho, 
kdo ho uštědřuje.
 
U příležitosti odjezdu do Itálie, ano, dokonce do Říma, jisté církevní osoby, jsem dostal od ní {souhlas, 
j.h}, že Vám doručí tento dopis, ve kterém bych Vám rád připomenul psaní, které jsem Vám zaslal z 
Prahy za pomoci Úctyhodného Bratra Moreta, kněze Společnosti Ježíšovy. {tj. Jezuitského řádu, j.h} 
[1]
 
Důvod, proč Vám píši, je tento:
 
Po publikaci Prodromus Coptus {tj. kniha, jejíž autor je Kircher; vyšla r. 1636, j.h.} se stala Vaše 
Ctihodnost známou po celém světě. V oné knize jste žádal mimo jiné o pomoc při hledání dalšího 
materiálu pro práci, kterou jste chtěl publikovat a to ode všech, kdo mohou mít něco, čím by se vaše 
práce obohatila.
 
Nepochybuji, že {vám,j.h} mnoho lidí nejen poslalo do Říma dokumenty {doslova "papírové 
vyslance", j.h.}, bohaté na tento materiál, ale navíc se k této materiální poctě představili sami osobně, 
aby Vám také pogratulovali, jakož i za neobvyklou práci pro dobro lidstva a téměř nadlidské snahy 
autora.
 
Tyto příjemné zprávy, které mě zastihly ve formě krátkého shrnutí {tj. výtahu, j.h.} mě ujistily nejen o 
tom, že tato skvělá práce spatří světlo světa, až přijde její čas;
 
ale také o {Vaší, j.h.} neslýchané schopnosti řešit hádanky oné Sfingy {tj. záhady, j.h.} neznámých 
systémů písem;
 



a protože tato Sfinga ve formě písma o neznámých znacích mi zabírala bez užitku místo v mé 
knihovně, myslel jsem si, že bych nebyl neoprávněn {tj. že bych byl oprávněn} poslat tuto záhadu k 
vyřešení, k egyptskému Oedipovi.
 
Když jsem tedy přepsal, dávaje si péči, abych napodobil písmo, jistou část oné staré knihy, kterou 
doručitel tohoto dopisu viděl na vlastní oči a o níž Vás může informovat, poslal jsem vám před rokem 
a půl tento dopis, za tím účelem (bude-li Vaše ctihodnost ochotna provést tento výzkum a převést tyto 
znaky neznámé kreace na známá písmena), že by tato námaha by mohla být užitečná pro vašeho 
Oedipa {zde určitě narážka na název příští knihy, j.h.}. , v rozsahu ve kterém jsou věci skryté v knize 
hodny tak výjimečné snahy, nebo pro mne nebo k všeobecnému užitku; ve skutečnosti jsem se 
neodvážil poslat onu knihu samu na tak dlouhou, nebezpečnou cestu,
 
pokud je pravda, že to, co jsem vám poslal poprvé, se nikdy do Říma nedostalo, což odvozuji ze 
skutečnosti, že jsem ani po tak dlouhé době od Vás nedostal žádnou odpověď. 
 
Takže jsem se rozhodl to opakovat - výše zmíněný Otec Moretus mi řekl, že do Říma dorazil 
bezpečně; z čehož se velmi raduji a budu potěšen ještě více, když bude výše zmíněná kniha objasněna 
díky Vaší Ctihodnosti, takže se dobří lidé budou moci podílet na hodnotné informaci z ní.
 
Z obrázků bylin, kterých je v Kodexu {rozuměj VM} velký počet, a z různých kreseb hvězd a jiných 
věcí, které vypadají jako chemická tajemství, hádám, že je to vše léčivého {či lékařského, j.h.} 
charakteru; vědě, nad níž žádná jiná, vyjma té o duševním zdraví {původně: salutem animae, 
přeloženo: health of mind, j.h.} není užitečnější {salubrior, doslova zdravější, j.h.} pro lidstvo; [2] 
 
tato práce by byla hodna snažení ctnostného genia, už proto, že to není práce pro každého, což se dá 
usoudit z faktu, že by si autor sotva dělal takovou námahu, aby utajil věci, které jsou normálně 
přístupné veřejnosti {míněno: které jsou obecně známy, j.h.}.
 
Ve skutečnosti je docela možné, že nějaký dobrý člověk, který se zajímá o medicínu, když si uvědomil, 
že běžné metody léčení v Evropě nejsou příliš účinné, odešel do Orientu, kde získal nějaká egyptská 
léčebná tajemství {doslova thesauros, poklady, j.h.}, částečně z knih, částečně z rozhovorů s 
odborníky tohoto oboru {doslova umění,j.h.} a přinesl s sebou tuto informaci zpět a utajil {doslova: 
pohřbil, j.h.} ji v této knize těmito znaky {rozuměj: neznámými písmeny, j.h.}. [3]
 
Tato pravděpodobnost je zvýšena oněmi exotickými bylinami {tj. jejich obrázky, j.h.} nakreslenými v 
oddíle { tj. knize, j.h.}, které se vymykají znalostem lidí v Německu {tj. nejsou tam známy, j.h.}. 
 
Doufám, že vaše Ctihodnost, která je plna vášně {doslova: hoří vášní, j.h.} publikovat užitečné 
{doslova: dobré, j.h.} věci, se nebude zdráhat {doslova: pohrdat,.j.h.} vyjevit pro všeobecné dobro 
dobré věci z této knihy, utajené neznámým písmem,
 
vzhledem k tomu, že není nikdo, kdo by překonal tuto potíž, která je v tomto tak tajemném materiále, 
že to vyžaduje zvláštního genia a zkušenost {dexteritatem exercitatam, j.h.} nebo při nejmenším 
metodu těžkou k porozumění { míněno asi: k vymyšlení,j.h.}. 
 
Byl bych vám za to zavázán, nejen za to, co dílo obsahuje, ale i vše ostatní, co bude možné.
 
Přikládám zde řádky v neznámém písmu, abych vám připomněl to, co jsem vám napsal a poslal dříve, 
v podobných znacích. [4]



 
Tím se doporučuji {asi: poroučím se, j.h.} Vaší Ctihodnosti a přeji Vám št'astné a úspěšné dokončení 
této práce. Kéž Vás ochraňuje Všemohoucí Bůh pro společnost literátů.{asi: vzdělanců, j.h.}
 
V Praze, 27 dubna 1639, na stejný den, kdy jsem se v roce 1605 připravoval na univerzitě "La 
Sapienza", abych se věnoval té samé sapienze {tj. moudrosti, j.h.}.
 
Váš oddaný {Ad obsequia Peroratissimus, rčení obvykle užívané na konci dopisu, j.h.} 
M.{Magister či Mistr?, j.h.} Georgius Baresh
 

Poznámky:
[1] Tato osoba mohla cestovat jako část poselství Karlovy univerzity do Říma, jehož se zúčastnil i J.M. 
Marci, ale popis "jistá církevní osoba" se na něj nehodí, r.g.
[2] Není pochyby, že Bareš mluví o VM, r.g..
[3] Poznámka o východní (obzvláště egyptské) medicíně je zcela jasný pokus nalákat Kirchera, aby se 
o VM zajímal, r.g.
[4] Uvedené "řádky v neznámém písmu" v dopise nejsou, ale mohly být přiloženy extra, r.g.. 
 

V příští části si řekneme ještě více o tomto dopise.
 
 

(pokračování)
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Přijel jsem zrovna z jedné služební cesty. Zalezl jsem do svého bungalovu, abych se po té dlouhé 

cestě dal trochu do pořádku. Když jsem byl jako z obrázku, rozhodl jsem se, že se půjdu podívat, jak 

jde život u nás doma. Přivábil mě jeden červeně blikající neon a tak jsem vlezl dovnitř.

Nápis nad barem hlásal, že „tu dostanete kafe černý jako vaše svědomí a hořký jako váš osud“, tak 

jsem to zkusil a taky že jó! Takovej utrjech už jsem fakt nepil hezky dlouho. Barmankou tam byla 

taková hezká čertice- černý kudrnatý vlasy a dekolt tak hlubokej, že jste ani nemuseli nasávat, aby 

se vám zatočila hlava. Přinesla mi to kafe ve sklenici a ptá se hlasem vypočítaným přesně na to, aby 

chlapům začalo trnout v zátylku: „A co to bude dál cukrouši?“ 
 

 
TRABLE S CESTOVÁNÍM.

 
Dal jsem si pořádnýho panáka a povídám: „Dej si se mnou, holubičko.“
Zasmála se a nalila si, nebyla to žádná upejpavka. Už se mi to začalo rýsovat v těch nejlepších barvách, 
když mi najednou začal v kapičce zvonit komlink. Byl jsem z toho pěkně rozladěnej, to vám můžu 
podepsat na fleku, ale bylo mi jasný, že to musí být jedině šéf. A znáte to- šéf je šéf. Vytáhl jsem ho a 
snažil se potlačit nevrlý tón: „No tak co je?“
„X, nutně tě potřebujme!"
 

Nebyl to Velký šéf a tak jsem si dovolil reptat: „Ale 
vždyť já se zrovna vrátil.“
„Jsi nejlepší koho máme a je to urgentní.“
Bylo mi jasné, že to dobrodružství s barmankou se konat 
nebude. Dal jsem na pult prachy a zvadl kotvy. Koukla 
na mě a zavolala: „Stav se ještě někdy!“
Potlačil jsem chuť otočit se o 180 stupňů a jen prohodil 
přes rameno: „No, jó. Dokončíme to příště.“
 
Rozkopl jsem dveře šéfovi kanceláře jen proto, abych ho 
tam načapal s jeho sekretářkou. Odskočila od něj jako 
srnka. On si uhladil kravatu, zatímco ona si upravovala 
švy mřížkovaných punčošek, navlečených na těch 
nejkrásnějších nožkách co jsem kdy viděl. Šéf měl 
vždycinky vytříbenej vkus, to se mu musí nechat!
„Diktoval jsem právě Bobince dopis,“ vysvětloval a 
zubil se, když viděl směr mýho zasněnýho pohledu. 

Nevím, možná to vidím blbě, ale v té pozici, ve který byli, se dá dělat všelicos, ale psaní dopisů mezi 
to nepatří.
 



Šéf kývl, Bobinka vypadla, rozkošně vrtíc pozadím, a hned do mě začal hučet: „Hele, když zmákneš 
ten úkol, který pro tebe mám, tak, až se vrátíš, budou ti takovýhle kočky ležet u nohou v celých 
houfech.“
Rozvalil se v křesle, vytáhl odněkud doutník, zapálil si, labužnicky zabafal a pak se teprve uráčil přejít 
k věci: Někoho ti představím.“
Zmáčkl knoflík a dál báňal z doutníku, bavíc se mou netrpělivostí. 
 
Dovnitř vešel vyzáblý mladík. Ve tváři měl jasně vepsán bolestný výraz, který celému okolnímu světu 
zvěstoval: „Proč mě sakra vyrušujete?“
Šéf na něj promluvil nezvykle vlídně: „Patriku, prosím tě, buď tak hodný a doprovoď nás k svému 
vynálezu a vysvětli ho alespoň povšechně tady mému příteli.“
 
Patrik mě sjel pohledem, kterým se díváme na zašpiněné tričko a pak spustil: „Rozborem času a jeho 
analýzou se mi podařilo izolovat jeho základní částici, kterou jsem nazval Čason. Tato částice je 
v základě neutrální, ale v našem světě dostává téměř vždy kladný náboj a proto jde čas kupředu. 
Úmyslně jsem řekl „téměř vždy“, protože existuje nepatrné promile částic mínusových. Nejprve jsem 
teoreticky odvodil, že pokud by existovala možnost nastřádat dostatečný počet mínus časonů, pak by 
v jejich přítomnosti šel čas pro poblíž se vyskytující předměty zpět. Zbývalo toto zařízení převést do 
praxe. Poté co jsem určil povahu časonů, nebyl již problém vytvořit potřebné zařízení. Ostatně, pojďte 
se podívat.“Sotva to dořekl, otočil se a aniž zjišťoval, jestli ho následujeme, vyrazil ven. Podíval jsem 
se na šéfa, ten se roztomile usmál a vysvětlil: „Je to génius, vyrobil si podomácku atomovku, ale když 
se mu jí nepovedlo odpálit, nabídli jsme mu na výběr kriminál nebo místo u nás.“
 
Dohnali jsem ho, když už zahýbal za roh a husím pochodem došli k hlavnímu výtahu. Sjeli jsem tak 
hluboko, jako jsem ještě nikdy nebyl. Prošli jsme několik neuklizených a zanedbávaných kanceláří a 
vešli do malého sálku.
Petrik rozsvítil a hrdě se postavil doprostřed. Místnost byla natřískaná až ke stropu neuvěřitelným 
množstvím všemožného harampádí připomínajícího ze všeho nejvíc šroťák. Teprve, když si moje oči 
trochu zvykly, začal jsem v těchto nestvůrných orgiích nepořádku zjišťovat jakýsi systém. Patrik byl ve 
svém živlu: „Tohle,“ ukázal na část, která vypadala jako skládka bombardónů, „je sběrač časonů a 
tohle jsou jímky.“
 
On tomu říkal jímky, ale já viděl, jak v koutku nesměle postávají dvě láhve od okurek a taky jsem to 
řekl. Nedal se zmást a pokračoval: „Jenže chyba byla v tom, že mínus časonů bylo děsně málo a tak by 
trvalo hrozně dlouho, než by se jich samovolně nahromadil dostatečně kritický počet a tak jsem k tomu 
sestrojil urychlovač.“
Tentokrát pro změnu ukázal na masový mlýnek, přidrátovaný k starodávnému deštníku s orvanou 
látkou. Když jsem tohle viděl, měl jsem ječet hrůzou a prchat pryč, ale ke své škodě jsem to neudělal. 
Šéf, do mě začal hučet, že prej sem ten jedinej správnej chlap a že prej budu big man. Jako argumentů 
nejtěžšího kalibru mi připomněl půvaby své sekretářky, a tak jsem kejvnul, že jó, že to zkusím.
 
Ten kluk se v tu ránu rozsvítil jako měsíček a vlítnul po hlavě mezi tu kramárnu. Rachtalo to, skřípalo 
a vůbec dělalo všelijaký nepříjemný zvuky. Když jsem toho začínal mít tak akorát, tak to naráz 
přestalo. Ten skrček odtamtud vylez zašmírovanej jak z kanálu a že prej se mám postavit vedle těch 
flašek na takovej starej flák koberečku, na kterým bylo vidět, že už něco pamatuje. Tak jsem to udělal, 
ale důvěru jsem k tomu neměl veškerou žádnou a jen pohled na mýho šéfa, kterej mě hypnotizoval jak 
kobra myšku, mě tam udržel.
 
Mlaďas popošel ke klávesnici a začal na ní něco vyťukávat. Najednou mě začalo bolet celý moje já, 



děsivá bolest mnou projela od hlavy až po palec u nohy. Okolo sebe jsem nic neviděl, jen ostré světlo a 
rozplizlé stíny, chtěl jsem něco vykřiknout, ale nešlo to. Nohy mě neudržely a já jsem se poroučel 
k zemi...
 
Když jsem se probral, viděl jsem, jak se nade mnou naklánějí dva obři.
„Podívej, co jsi udělal. Já myslel, že pocestuje do minulosti,“ křičel ten starší.
„ale vždyť on odcestoval, ale do své minulosti. Jasně jsem vám říkal, že čas se mění jen pro předměty 
v blízkosti časonů. Když by chtěl cestovat do minulosti Země, časonů by bylo zapotřebí tak velké 
množství, aby mohli působit na ní a člověk by musel být vůči nim izolován. Jenže takové množství se 
prostě nedá zachytit. A co budem dělat s tímhle?“
 
Naklonili se ještě níž a začali mi prskat do obličeje: „No ťu ťu malictej...“ Otevřel jsem ústa a 
odpověděl hromovým: „Uááááááááá!“ 
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OBJEV.

 
"Tak co jsi vymyslel, ty Einsteine?" zeptal jsem se, když jsem 
dorazil do laboratoře. Nechtěl jsem ho nijak iritovat, takže jsem 
místo důvěrného oslovení volil jen mírnou ironii.
"Pamatuješ, jak jsme dělali ten projekt s oživením mrtvoly? Jak 
tehdy starej rozhodl, že se projekt zruší, a to ještě včas, než na to 
přijdou příbuzní zemřelého?"
"No pamatuju, ale pokus se přece nepovedl. Mělo to oživovat 
zmrazené boháče z kryptogeneze a byl by z toho balík peněz. 
Místo toho se nám nebožtíci neprobouzeli a jen se začali nějak 
sesychat, Měli jsme kliku, že se to ututlalo. Nechceš v tom přece 
pokračovat na tom dědovi, ne?"
 
"No to je právě ono, já už pokračuju a - "
Nenechal jsem ho domluvit: "A kvůli tomu jsi mi volal? Ty chceš, 
aby z toho byl zase nějaký průšvih?"
"Jaký průšvih, rodinu nemá a koneckonců potřebujeme jen oživit 

mozek."
"A to nám má pomoct? Ty jsi se úplně zbláznil, člověče!" 
Na tváři se mu usadil vítězný úsměv. "Ale kdepak, ty jsi ještě neviděl výsledek. Mě se opravdu 
podařilo oživit jeho mozek!
 
Nekomentoval jsem to, prostě jsem mu nevěřil a tak jsem ho jen vyzval, aby mi to předvedl. Děda tam 
ležel, jak se říká v pánu a když Tom zapnul všechny zdroje a systémy, ani se nepohnul. "No příliš 
impresivní to není," neodpustil jsem si sarkasmus.
Tom to ignoroval a zapnul skaner. Na obrazovce se začala kupit data. "Chtěl jsem jen oživit jeho 
mozek. A jak vidíš, to se povedlo. Takže můžeme pokračovat v projektu," dodal vítězoslavně.
 
Musel jsem uznat, že ta možnost tady jaksi je a nechal jsem si teda vysvětlit, jak to dokázal. "No vytáhl 
jsem ho z mrazáku a pak jsem mu do krevního oběhu vstříkl tu esenci, co tehdy vymyslel Burbank. 
Srdce ovšem nepracovalo, musel jsem tedy použít srdeční pumpu. Dlouho se nic nedělo, ale pak 
najednou tohle."
Nechápal jsem: "Jakmile děda dodýchal, byl přece konec - mozek vydrží jen pět minut bez kyslíku a 
pak umírá. A děda na kyslíku nebyl, to přece víš. Ani teď není, jak vidím. Ani nedýchá, tak odkud se 



berou ta data? "
"No ano, vysvětlení pro to nemám, ale data jsou data, všechno ukazuje, že jdou přímo z hlavy, ledaže 
by to šlo odjinud," zapochyboval.
"Třeba z duše, ne?" zasmál jsem se. "Už starý Descartes přece tvrdil, že duše sídlí v podvěsku 
mozkovém. Mělo to být něco jako třetí oko. Ale moc mu to nevěřili, už ani tehdy ne," zasmál jsem se.
"No já nevím, odkud to jde, ale rozhodně jsou to "živá data". Mozek by ovšem měl už být dávno 
mrtvý, ale myslím, že jsme se dostali na hranice současné vědy - nikdo to zatím nezkoušel. Jen nevím, 
co teď s tím tělem, potřebujeme vlastně jen ten mozek . . ." 
 
Pochopil jsem: "No jo, rozmrazenýho ho takhle nechat nemůžeme, to by se nám tu děda rozložil, jako 
ti předtím a nemůžeme ho naložit do formaldehydu, to by ho určitě zabilo." Zasmál jsem se tomu 
blbému vtipu, ale situace nebyla opravdu legrační. "Dobrá, zatím tělo uložíme zase k ledu. Mozek ale 
musíme udržovat v té kapalině naživu, ne? Mozek jako mozek, nikdo přece nepozná, komu patřil."
"No to já nevím, ale když to nebude pracovat, tak mu ho prostě vrátíme. Ale představ si, že bychom 
mohli tenhle projekt dodělat, když starému na tom tolik záleží. Máme na to ale jen málo času, pak se 
vrátí z dovolené a musíme mu říct pravdu - ale vlastně proč mu říkat pravdu, děda mohl klidně umřít 
až když byl projekt dokončen a Burbank se nic ptát nebude."
 

Tom měl pravdu, za pokus to stálo. Nemohli jsme se s tím ale nikomu svěřit, takže tu operaci s 
oddělením mozku jsem nakonec musel provést sám. Naštěstí mám pár semestrů chirurgie - to než jsem 
přešel na studium bioelektroniky, která mě bavila víc. Detaily operace jsem rychle nastudoval podle 
návodu v knihovně a doufal jsem jen, že mozek definitivně neumřel.
 
Odoperovaný mozek jsme ponořili do kapaliny a připojili opět celou chobotnici kabelů. S napětím 
jsme čekali, co bude. Ze začátku se delší dobu nic nedělo a pak se najednou zase objevila na skaneru 
data. Oba jsme vykřikli úžasem, teda já vulgárně zaklel, zatímco Tom řekl něco slušnějšího. 
Poplácal jsem ho po zádech. "Ty koni," oslovil jsem ho, protože jsem věděl, že zrovna teď se určitě 
neurazí, "tys tady teda objevil něco senzačního."
"No, víš, jak to řekl ten nositele Nobelovy ceny: 'Viděl jsem dále, protože jsem stál na ramenou 
gigantů'. To bude mít starej radost," odpověděl celkem naivně.
"Jakej starej? Aby nám to ukradl?" odporoval jsem mu, aniž bych si uvědomil, že si ten objev už 
trochu přivlastňuju i já sám. "Starej dostane jen výsledky skanu paměti a to mu musí stačit. Ale tenhle 
objev, ten je dobrý na založení vlastního ústavu, chápeš? Dokonce časem jako konkurence 
Burbankovi, co říkáš?"
 

Přiznám se, že se mi tu noc spalo docela dobře a oslavy jsme nechali na sobotu, kdy jsme šli na ryby. 
Zatímco jsme chytili jen dva malé pstroužky, vrátili jsme se domů s plnou bednou - teda prázdných 
lahví od piva. Co s tím nápadem uděláme, to jsme ještě nevěděli, ale bylo nám jasné, že Tom je genius 
a já že jsem - jak mi v opilosti tvrdil - jeho nejlepší přítel. Trochu nám sice vadilo, že složení té 
kapaliny byl vlastně Burbankův patent, ale co, on nám ho ještě rád prodá. Jak vidíte, vůbec jsme 
neviděli hloubku té hrůzy - tady totiž nešlo jen o novou techniku, ale ještě o něco jiného. 
 
Představte si, že byste dvěma lidem vyměnili hlavy. A hned tu máte tři problémy:
 
Problém číslo 1: Bude třeba ty dotyčné přejmenovat podle původního nositele hlavy nebo jim zůstane 
staré jméno? Problém ovšem čistě teoretický, zatím se to nikomu nepodařilo, ale kdo ví? Jsou tu tedy 
jen dvě možnosti, nepočítáme-li i ty, že obě nové osoby se budou jmenovat stejným jménem, což by 



určitě nešlo. Jak vidíte, je to zcela jiný problém, než třeba když někomu dáte jen jiné srdce. Mozek se 
totiž pořád ještě považuje za duševní - rozuměj rozumovou - doménu dotyčného člověka a tedy hlavní 
část jeho osoby, lépe řečeno osobnosti. 
 
Problém číslo 2: Řekněme, že by se tělo jmenovalo podle toho, komu patřila ta hlava, teda, právnicky 
vzato, došlo by k úplné výměně jména a tedy osobnosti. Jednoduché, ne? Omyl! Komu pak bude patřit 
manželka? Tomu druhému? Ale sexuální orgány zůstaly přece jak známo u původního majitele! Jedná 
se přece o rozluku od těla i od lože a tedy je třeba uděla ti plnoprávný rozvod. Ale s kým, když bude 
pořád manželkou osoby stejného jména a stejné hlavy , ale jiného těla?
 
Problém číslo 3:Řekněme, že by k rozvodu došlo, ale že připaden někomu jinému. A řekněme, že by 
si manželka zaskočila ke svému minulému manželovi - rozuměj k jeho tělu - pro trochu lásky. Je to 
nevěra nebo není? A komu? A to nemluvíme ani o přerozdělení majetku . . . 
 
Jak vidíte, morálka dovede zatočit s každým vynálezem vědy - přesněji řečeno, je ovlivňována jeho 
použitím, ač by ho naopak právě ona měla ovlivňovat. Jak jsem už řekl, nevěděli jsme, co s naším 
vynálezem uděláme, a tak nás tyhle etické otázky zatím nezajímaly. My vědci si totiž často myslíme, že 
věda má jen jednu povinnost: objevovat a zase objevovat. Úplně ale přitom zapomínáme, že neexistuje 
žádná "věda pro vědu", ale že je jen "věda pro lidi". My to ovšem samozřejmě víme, ale říkáme si, že 
to už je na nich, na lidech, co s tím udělají. To je ovšem jen ubohý alibismus, ale vezmeme-li v úvahu, 
že po uveřejnění objevu už nemáme opravdu moc vliv na to, co se stane dál, ukazuje to jen na naši 
ignoranci. Ano, jistě, jsme bezmocní po uveřejnění nálezu, ale předtím se samozřejmě něco dělat dá, 
jako třeba nezveřejňovat ho. Ale pak přijde někdo jiný, objeví to sám a nerozpakuje se to zveřejnit a 
získat slávu či peníze. 
 
Někteří výzkumníci si už předem myslí, že jejich vynálezu bude použito je pro dobré účely. Tak 
například jakýsi americký doktor Gatling - ano, byl to dokonce lékař - vymyslel roku 1861 první 
kulomet na principu otáčivých hlavní. Byl to vlastně takový velký, otáčivý revolver, kde se provádělo 
nabíjení hlavní uspořádaných do válce otáčením klikou, a to na etapy, přímo během otáčky. Takové 
kulomety měly výhodu, že se nezasekávaly ani při rychlé kadenci. A důvod, proč to udělal? Domníval 
se naivně, že příští války se budou odehrávat jen mezi malým počtem vojáků, takže se ušetří lidské 
životy! Teprve první světová válka - které se už nedočkal, zemřel v roce 1903 - by ho svými milióny 
mrtvých přesvědčila z omylu. "Gatlingy", poháněné elektromotorem, se pak opět "osvědčily" v třetí 
světové válce, ale na tu se už jistě pamatujete. 
 

V těch počátcích jsme na morálku věci ještě nepomysleli. Jak už jsem napsal, nevěděli jsme ani 
pořádně, co s tím. Data se hromadila a za týden jsme měli oskanováno úplně vše. Ten hlavní problém, 
jak data zpracovat, ovšem zůstával. Pořád jsme ještě nevěděli, jak ty bity informace převést na 
srozumitelná fakta. Tom by mi sepsal program, o to nic, ale kdo jemu sepíše algoritmus, co s těmi daty 
udělat? A jak dlouho to potrvá? Naše počítače totiž pořád ještě pracují na bitovém principu a v 
sousledném časovém postupu, čili jak se říká, sériově. Když totiž selhaly paralelní počítače, nic lepšího 
nám ani nezbývalo; bionické počítače jsou i dnes pořád ještě v začátcích. Jediný opravdu spolehlivý 
biopočítač, který se podařilo vyrobit, je mozek, a to ještě pouze tím "starým způsobem" a pomocí 

nezkušené pracovní síly, jak říká starý vtip. 
 
Zavolal jsem tedy Burbankovi - jemu nevadí, když mu voláte během dovolené, jde-li o technické 
problémy - a řekl jsem mu, že data máme, ale nevíme, co s nimi. To jsem ovšem neměl dělat: navrhl 
mi, abychom ta data pustili zpětně do dědečka, abychom viděli, jak bude na to reagovat! Už když to 



říkal, tak bylo mi jasné, že to asi nebude pracovat a opravdu, náš, tedy dědečkův, mozek vůbec 
nereagoval. To jsem mu ovšem říci nemohl, musel bych mu totiž říci celou pravdu, dokonce i s tím 
odoperovaným mozkem. Takže jsme měli najednou místo jednoho problému dva. Jediná naděje byla, 
že snad Tom přece jen něco vymyslí . . . 
 
Tom mě za to nepochválil, ale na rozdíl ode mne, který jsem zase klesal na mysli, začal znovu 
vymýšlet. Někteří lidé jsou ve stresu daleko víc nápadití než v klidu, já ale ne. Dodal mi tím také 
povzbuzení, i když jsem mohl vědět, že když Tom něco vymyslí, je to navíc i nebezpečné. Ale vyslechl 
jsem jeho úvahy s téměř zoufalou nadějí, že nás z toho dostane. 
 
"Musíme si zodpovědět jednu otázku," začal, "Je ten mozek vlastně mrtvý nebo není?"
"No vždyť jsme ta data dostali z něho, tak musí být na živu, ne?" namítl jsem.
"Nemusí. Podívej, vezmu starý počítač, který už nepracuje, vyndám z něho hárddisk, zamontuju do 
jiného počítače a můžu z něho přečíst vše, co tam je. A když ten mozek teď data nepřijímá, tak je 
podle definice stejně mrtvý, jako ten osamělý harddisk."
Měl pravdu, ale nechtěl jsem se vzdát: "No dobrá, ale to jen potvrzuje, že nemůžeme použít rady 
našeho starého. Takové přemýšlení nám moc nepomůže. Musíš být víc pozitivní. O tom harddisku 
vlastně můžeš říci, že je mrtvý jen dočasně, ne? Co kdybychom to zkusili znovu?"
 
"To je zbytečné a ty to dobře víš, zkoušeli jsme to přece několikrát a nic." řekl nemilosrdně.
"Tak musíme vymyslet něco jiného," navrhl jsem.
Bylo to tak zbytečné prohlášení, že se hned rozesmál: "Na to by jeden nepřišel! Ale vážně, už jsem na 
to myslel také a jedno řešení by bylo - nakonec by to mohl potvrdit i tvou teorii, že ten mozek žije. 
Teda že není mrtvý, ale jen spí," opravil se.
Zaradoval jsem se: "Tak sem s tím, Einsteine!"
"Je to ale riskantní!" varoval.
"Nevadí."
"Nebezpečné!"
"Jen to řekni," povzbuzoval jsem ho.
"Museli bychom naoperovat ten mozek někomu živému," řekl tiše, jako by se bál, což by bylo asi 
poprvé, co ho znám.
 
To teda byla bomba! Přeběhl mi mráz po zádech a chvíli jsem nebyl schopen slova. Pak jsem pochopil, 
že je to sice logické, ale bohužel to jde i za meze, přes které se žádný normální - zdůrazňuji normální - 
výzkumník neodváží. Nejen že k tomu ještě doba nedorostla, ale riziko, že bychom tou operací mohli 
někoho zabít, bylo příliš veliké.
"To ale ovšem nejde, to přece víš! Nikdo nám k tomu nedá svolení!" řekl jsem pevně. Pak mi to došlo: 
"Ledaže by -"
Doplnil mě: "Ano, ledaže by se našel dobrovolník."
"Myslíš někdo z nás dvou?" vyhrkl jsem a mráz na mých zádech se změnil v pot.
"Myslím sebe," řekl tiše a mně se, nevím vlastně proč, nějak ulevilo.
Pak jsem si ale uvědomil, že to nepůjde. "Ale to přece nejde, tebe potřebujeme," vyhrkl jsem, ale pak 
jsem se zarazil a honem jsem dodal: "A já - "
Odmlčel jsem se, doufaje, že to odmítne a nebudu muset dokončit větu.
Ale neumožnil mi to. Místo toho řekl: "No, ano, co ty?" 
"Já vlastně nevím," řekl jsem, ale nebyla to vůbec pravda. 
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Název : UMÍME LOGICKY MYSLET? (díl 11, Alogizmy 8. ) 
 

 

 

 

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.

 

Možná, že jste si všimli, že obrana je většinou možná ve třech verzích: vysvětlení, ironie anebo 

případně i použití jiných alogizmů k obraně - není to čisté, ale cítíte-li, že protivník zúmyslně klame, 

není důvod, proč nepoužít proti němu stejnou taktiku, zvláště když on tomu zase tak moc nerozumí :-). 

To obzvláště, použijeme-li něco rafinovanějšího, na co on nestačí . . .

 

V tomto čísle popíšeme čtyři poslední alogizmy, přičemž ty sylogistické (16) jen popíšeme, neboť jsme 

se o nich zmínili už ve SFinze číslo 10, díl 3. tohoto seriálu. Příště , v poslední části - můžete si 

oddechnout - si tedy napíšeme ještě něco o lži prosté a lži skryté a přidáme od Schpenhauera "38 

způsobů, jak vyhrát diskuzi", z jeho knihy "Umění kontroverze". Není snad třeba dodávat, že jeho 

způsoby jsou trochu podobné našim alogizmům, ale použitým přímo k nečisté porážce protivníka . . . 

 

 

Nejprve teda opět rozbor k minulému kvízu. 

13) JAZYKOVÉ (LINGUISTICKÉ) 
 

 

13a) Důraz.
Nesprávný důraz nebo i indikace z věty může podstatně změnit význam slova či věty. Příklad: To jsou 

jen historky pro malé děti. Tzn. nezpochybňuje se zde jen pravdivost, ale přímo i serióznost tvrzení. 

Obrana: Jedná se o ránu pod pás, tedy ani naše obrana nebude jemná: "Nebojte se, až dospějete, 

poznáte, že jsou i pro dospělé :-)" 

 

13b) Dvojí význam (amfibolie) 
Příklad: "Uvaděč v divadle" zavádí lidi na jejich sedadla, versus "uváděč v televizi" = moderátor. 

Někdy se ani ta čárka nad „á“ nepoužívá. 

Obrana: Pokud vidíme, že autor tomu nerozumí, trpělivě mu to vysvětlíme, jako by byl ignorant. 

Pokud to použil zůmyslně, můžeme udělat totéž nebo hoprostě upozornit, že používá jen trik s dvojím 

významem slov. 

 

13c) Skládání (kompozice)
Ne vždy je to jasný omyl jako v tomto případě: Kyslík a vodík jsou plyny, tudíž voda je také plyn. 

Obrana: Protivník zrovna tohle s kyslíkem a vodou nepoužije, ale my ho právě touto analogií 



zesměšníme. 

 

13d) Rozdělení (divize)
Usuzovaní detailů z celku. Příklad: tento nůž je ocelový, tj. čepel, střenka, knoflík i pouzdro jsou z 

ocele. (Nu mohou, ale většinou všechny nejsou, obzvláště pouzdro, to by vážilo víc než nůž:-) 

Obrana: I tento příklad s vysvětlením lze použít jako obranu. 

 

13e) Homonyma 
Slova stejně znějící, ale s jiným významem. Příklad: Ne, není to ani "zdaleka" tak dobré.

Obrana: je potřeba najít jiné, stejně znějící slovo se zcela jiným významem a "přidat" to k protivníkovu 

tvrzení tak, aby se ukázalo, že jde o nesmysl. 

 

14) ZÁVĚR, KTERÝ Z DANÝCH FAKT NEPLYNE (NON-SEQUITUR) 
 

 

 

14a) Afirmační (potvrzující)
Příklad: když řeknu, že bude pršet a ono zaprší, je to důkaz, že umím poručit větru a dešti. 

Obrana: Opět, on takovou hloupost neřekne, ale my jí můžeme kontrovat a ukázat, že jeho tvrzení je 

podobný nesmyl. 

 

14b) Popírání předpokladu
Příklad: když prší, tak z mraků. (To je OK, mimochodem :-). Když neprší, tak nejsou žádné mraky. 

Obrana: Druhé tvrzení jasně neplatí. Jiná negace, "když nejsou mraky, tak neprší", je správná, ale 

"přesmyčka" původního tvrzení "když jsou mraky, tak prší" opět neplatí. 

 

14c) V jistém smyslu (nebo „jednoduše řečeno“)
Přetahování vlastností jinam. Příklad: Tvoje teta je blázen. Tedy i ty jsi „v jistém smyslu“ blázen. 

Obrana: "Tvůj otec zřejmě znal logiku a ty ji přesto neznáš :-). 

 

14d) Logická inkonzistence (nespojitost či přímo protikladná tvrzení) 
Někdy je opravdu těžké zjistit, kde je omyl, jindy ne, Příklad. Říkal jsi, že jsi byl u doktora, ale já tam 

byl a ty jsi tam nebyl. Tak proč lžeš?Obrana: Je mnoho vysvětlení: byl jsem totiž už v ordinaci, přišel 

jsi moc brzo nebo moc pozdě, ironické vysvětlení: Byl jsi u stejného doktora? 

 

A teď opět nové, ale už poslední sylogizmy. Vaším úkolem bude opět popsat - pro daný příklad - 

logickou chybu, které se v něm mluvčí dopustil a příště si to zase zkontrolujeme. 

 

15) NEÚPLNÁ PLATNOST, NEPLATNOST (RELEVANCE) 
 

protože jsem dané kategorie celkem probrali, uvedu zde jen jiné příklady. 

 

15a) Odvolání na "všeobecnou víru" 
Příklad: Osm z deseti doktorů předepisuje aspirin. 

 

15b) Odvolání na autoritu 

Příklad: On to dělá už dvacet let. 

15c) Odvolání na strach 



Příklad: kdo nneí s námi, je proti nám. 

15d) Odvolání na emoce 

Příklad: Když ti to dělá dobře, tak proč ne? 

15e) Odvolání na soucit 
Příklad: Koukněte na ty fotografie dětí. Můřete tedy přispět? 

15f) Předpoklad ignorance 

Příklad: Někdo ho zastřelil, ale ty přece nemáš pistoli, ne|? 

15g) Útok na osobu 

... místo na naše tvrzení Příklad: Ty jsi přece tkaé jednou udělal podobnou chybu . . .

15h) Rána mimo 

Závěr z nedostačujících fakt. Příklad: Čekal jsem na ni do deseti. Řekl jsem si: Ta už nepřijde.

15i) Styl místo podstaty. Odvolání na autoritu 

fakta dávají jeden závěr, on použije opačný. Příklad: Já jsem svobodný, ona je svobodaná a prose se 

brát nebudeme. 

 

16) SYLOGISTICKÉ (SYLLOGISTIC, VIZ díl 3, , O KATEGORICKÝCH OMYLECH, 
všechny zde jsou chybné) 

 

16a) Podpoření následku: Jestliže A, pak B. B je pravda, takže A je také pravda.

16b) Popření předběžného: Je-li A, pak B. A neplatí, tedy B také neplatí. 

16c) Čtyři výrazy: všechna A jsou B, všechna C jsou D. Takže všechna A jsou D. 

16d) Nesprávný majoritní výraz: Všechna A jsou B, žádné P (které je jen částí Y) neni A. Tudíž 

žádné P není B. 

16e) Nesprávný minoritní výraz: všechna A jsou B. Včechna A jsou P. Tudíž všechna P jsou B. 

16f) Nerozdělený střední výraz: všechna A jsou B, všechna C jsou B. Tudíž všechna C jsou A. 

 

 

 

17) ZASTRAŠOVACÍ (THREAT) 
 

 

 

17a) Odvolání na strach
Viz 15 c) Příklad: To by se šéf zlobil . . . 

 

17b) Zesměšnění
Je-li to směšné, lidé tomu nevěří. Zesměšňuje tedy vaše tvrzení. Příklad. Dovol, abych se zasmál - to ti 

přece nikdo nebude věřit. 

 

17c) Politické korektnost
neboli moderní fašismus, často spojený se strachem. Příklad: Ty máš rád znečištěný vzduch? To musím 

sdělit našemu referentovi. 

 

 

 

18) JEŠTĚ JINÉ ALOGIZMY (OTHERS) 
 

Těch je také řádka, i když nepočítáme kombinace či rafinace už zde uvedených alogizmů. Většinou 



jsou to pusté demagogie, propagandy, které mají získat peníze, politické oblbování mas či předstíraná 

vědeckost (2000 vědců podepsalo, že ...) To už si ale jistě v praxi objevíte sami. 

 

Někdy si stačí položit ironickou otázku, např.: je-li vítr zadarmo, proč teda stojí elektřina z nich 

desetkát víc než odjinud? Odpověď: Protože větrníky pracují jen když je vítr, je to tedy elektřina 

"vzácná" a za vzácnost se musí platit. A také když náhodou běží a spotřeba v síti klesne, musí se teda 

odstavovat jiné elektrárny. Protože musíme ten vítr využít, pokud věje, haha. Ptáte se, který blb tohle 

vymyslel? No přece ten, který se na nic nehodil a tak se dal na politiku, tam se to ztratí . . . 

 

Tak se do toho dejte, výsledky uvedeme příště. 

 

(dokončení příště)
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NOVINKY: 

 
PRO ČTEČKY ČI PC: Od června zasíláme zdarma na požádání SFingu e-mailem přímo k vám - napište nám "posílej 

Sfingu" - naše adresa je v Bulletinu nebo na titulní stránce Sfingy. Formát je v PDF a nezapomeňte 
udat adresu, kam vám máme Sfingu posílat. 
 

 K našemu minulému referátu k čtení knih na I-Padu: srovnání téhož a čtečky Kindle je zde a 
vychvaluje ovšem I- pad: je prý větší, barevný, má virtuální klávesnici větší memory. Jediný rozdíl je 
právě cena: I-pad kolem 400 dol, Kindle pod 200. Co nám ale to video neukáže, je opravdový displej 
textu a poněkud náročné ovládání. Jakož i to, že za Kindle stojí Amazon se svou ohromnou knihovnou 
. . . 
 

NARODILA SE NOVÁ ČTEČKA, je 
barevná a tentokrát i pod 100 dolarů (ano, 
někde píšou 139, jinde jen 99, ale to bude asi 
černobílá verze :-). Je od firmy Aluratek, 
jmenuje se LIBRE PRO. Čte EPUB, PDF, 
TXT, FB2, MOBI, PRC, RTF, to vše ovšem 
jen bez DRM ochrany (viz níže), tež 
zobrazuje obrázky BMP, JPG, GIF. Máte 
rádi hudbu při čtení? Hraje totiž i mp3. Více 
najdete zdeČtečka má touch-screen a 
podobné vlastnosti jako čtečka SONY. Z 
Netu jsem si stáhl i manuál - snad příště 
budu vědět víc. 
 

 SROVNÁNÍ TOP ČTEČEK JE zde . 
Ukazuje víc parametrů, ale já bych si osobně 
nejprve vzal jakoukoliv čtečku do ruky a 
trochu si s ní pohrál, než bych ji koupil. 

Chyby softvéru či nevhodnost některých operací poznají čtenáři většinou až je pozdě. Naštěstí jich není 
tolik (těch chyb, ne těch čtenářů :-). 
 

AMAZON - mateřská firma pro KINDLE, oznamuje, že vloni už prodala víc elektronikcých knih 
než papírových. Takže asi ztráty asi neuttrpěli, tu ebuky jsou navíc, ještě rok předím jich bylo jen 30 
procent :-). Elektronické knihy jsou ovšem levnější a šetří lesy - naše zelenáče to ale nezajímá, oni moc 
nečtou . . .
 

MALÝ TIP: Máte-li nějakou knihu v PDF a velikost písmen pro čtečku vám nevyhovuje, nic není 
ztraceno. Pokud vám záleží jen na textu a ne na formátu či obrázcích, stačí otevřít knihu v ADOBE 
READER, uložit ji jako text (viz menu tam), a ten pak v kterémkoliv text editoru(stačí Notepad či 



Word) zkonvertovat, tj. "vytisknout" v PDF (pomocí programu Cute PDF nebo i Bullzip či jiného, 
všechny jsou zdarma). Dotanete pak knihu v PDF. Ovšem trik je v tom, že musíte předtím zvolit v tom 
editoru vhodný font (mně pracuje dobře font Ariel Narrow, bold, velikost 12 nebo 14 - font je jasný, 
tučný a dá dost písmen na řádku). Výhoda je, že můžete experimentovat s velikostmi. A pochopitelně, 
kniha nesmí být zamknuta (pomocí DRM, viz níže, s tím to nejde).
 

V minulém měsíci jsem si stáhl tyto knihy zdarma: z Google books http://books.google.com/a 
Project Gutenberg http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page: od Alexandra Dumase Black Tulip 
(kdysi film a Alanem Delonem), od téhož Mary Suart o nešťastné skotské královně, ještě pár jiných ( 
všechny v angličtině, ale mají tam i starší české) a poslední číslo naší SFingy v PDF. Českých knih pro 
čtečky je totiž stále ještě málo - ale pokud znáte někoho, kdo má zájem o české knihy pro čtečky, 
odkažte ho peosím na naši knihovnu. 
 

Dnes si konečně napíšeme o slíbeném DRMu (Digital Rights managenent). Můj překlad v titulu je 
doslovný, ale najdete i jiné vysvětlení dané zkratky (Digital Restriction Management, tedy ne práva, 
ale naopak omezení, rouzuměj toho, co sknohou smějí čtenáři dělat) nebo dokonce TPM - 
Technological protection measures, což je ovšem něcoz cela jiného . . . 
 

DRM. 
 
O co jde? Jde o ochranu proti pirátování, nelegálnímu kopírování či jinému zcizení či nelegálnímu 
použití autorského díla. Jistě, jsou tu i copyrighty, ale ty samy fyzickému kopírování jaksi samy 
nezabrání :-). Lepší je tudíž totální zábrana kopírování. Nápad ochrany autorských práv není nový, to 
jen novější technologie udělaly DRM daleko obtížnější - nejen pro čtenáře, kteří ho chtějí obejít, ale i 
pro autory DRM, kteří musí být stále rafinovanější.
 
První DRM se objevila v doméně audio a video pásek, později i pro CD a DVD. Jiné oblasti se chrání 
většinou jen "varováním",. např. u obrázků či článků na Netu. Metody DRM jsou různé, většinou jsou 
utajovány. 
 
DRM u knih je vlastně nejen ochrana proti pirátskému kopírování, bez nákupu ale i pro knihy, které si 
čtenáře koupí a to zablokováním možnosti kopírování (a následovného čtení kopií, protože bez 
možnosti čtení je kopie asi tak dobrá jako Voyničův rukopis :-).
 
V případě knih "vypůjčených" se kniha dokonce smaže, když vyprší doba výpůjčky (to je slovo, co?). 
Výhodnou vlastností počítačů totiž je, že mohou i digitálně kopírovat - cokoliv a jakkoliv - pokud to 
ovšem počítač vezme. 
 
Faktem je, že čtečka sama obyčejně kopírovat nedovede, ale všechny čtečky jsou připojitelné na 
kompjůter či na Net, mnohé bez něj ani "nemohou žít" - je to jediný způsob, jak něco do čtečky dostat. 
Pak ovšem by nebyl problém, dostat kopii i do jiné čtečky. Jenže to právě autoři nechtějí, hádejte proč? 
Nejlepší ochranou je ovšem zašifrování a klíč. Co ale u majitele, který má oboje a chtěl by knihu 
kopírovat dál?
 
I na to se myslí. Většinou ale jde o neznámého kopíráka (rozuměj osobu), který nějak dostane kopii a 
chtěl by ji číst, klíče ni metody neznaje ( či neznajíc, v případě, že je to kopíračka). Už Adobe 
vytvořila DRM pro jejich PDF formát (odkoupila jej i Sony) , ale není v tom zašifrování, tak se to dá 
lehce prolomit. Ale ruku na srdce: cokoliv mohu číst na obrazovce, mohu i sejmout (tlačítko PrtScr) , 



ovšem jen jako frafický obrázek. Ten bych musel pak pomocí programu pro "text recogniton" 
(rozlišování písmen) přeložit jako normální text. Je to práce na velmi, velmi dlouhou dovolenou . . .
 
Má to ale vůbec cenu dešifrovat či obcházet různé ochrany? Asi ano, dokonce v dolarech - na netu 
najdete desítky návodů, jak to dělat i dokonce i firmy, které vám ochranu odbourají. Jak říká můj 
známý: Hledáte -li něco ilegálního, hledejte na Netu :-). 
 
NEVÝHODY KOUPENÝCH KNIH, KTERÉ MAJÍ DRM:
 
1) Většinou si nemohu dělat kopie, ale mohu si knihu stáhnout znova (kolikrát?).
2) Mohu-li si sám dělat kopie, nemohu ale knihy číst na jiném počítači či čtečce.
3) Vrácení knihy většinou není možné ami prodej "použité knihy". 
4) Knihu nemohu půjčit někomu jinému, vy tisknout či kopírovat text 
5) Je-li kniha s copyrightem, stejně z ní nemohu kopírovat a pak zveřejnit menší pasáže, jako to mohu 
u papírové knihy 
6) Kniha lze většinou číst jen na jednom druhu čtečky, často i jen na jednom exempláři čtečky. 
 
Takže je to značné omezování. Co mohu klidně udělat, koupím-li si papírovou knihu, to většinou 
nemohu dělat s koupenou elektronickou knihou, má-li DRM. Člověka napadá, proč by tedy vlastně měl 
kupovat elektronické knihy, ne? U knih, co nemjí DRM - myslím elektronické knihy - to vše odpadá: 
můžete si s nimi dělat, co chcete. Pokud ovšem mají copyright, ten se musí stále respektovat. Pak jsou 
ještě knihy zdarma - legálně zdarma - a navíc bez DRM, těch jsou na Netu tisíce.
 
Třetí možnost je "oddělat DRM" u zakoupených knih. Osobně si říkám, že nechat si od někoho oddělat 
DRM jsou ztracené peníze - za ně by se zatím dala koupit řada papírových knih. Stejně neproduktivní 
je pro autora nechat si udělat DRM- zase od jiných firem - na své knihy, co chce publikovat; teda 
pokud to za něj neudělá jeho nakladatelství zdarma. 
 
Kdybych si tu ochranu třeba nechal udělat pro naše KNIHY OFF-LINE a začal je prodávat, stěží by to 
pokrylo cenu, kterou bych zaplatil za přidělání DRM. Proto jsou - a stále budou - naše elektronické 
knihy z naší knihovny zadarmo. Přátelé, stahujte. Uděláte nám radost a navíc ušetříte na DPH, ha, ha, 
ha. 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
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